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Resum 

L’objecte d’estudi del treball és investigar sobre com influeix el temps de treball remunerat, entorn 

a l’organització i la vivència d’altres temps necessaris en la vida diària de tota persona. A partir 

de la centralitat que ocupa el món laboral, es pretén indagar en les possibilitats reals que es 

tenen per autogestionar el temps en què es realitzen altres activitats que s’han de fer o es volen 

fer. Aquest plantejament respon al valor que es dóna al temps, en la mesura que té impacte 

important a la qualitat de vida. Prèviament a la part pràctica del treball, s’ha elaborat un marc 

teòric en què s’hi reflecteixen idees clau, en relació els conceptes essencials que fonamenten i 

basteixen el present estudi: el treball i el temps. 

La recerca que s’ha portat a terme es contextualitza a la comarca d’Osona. Així mateix, el 

tractament de les dades parteix de la metodologia d’anàlisi qualitativa. Els resultats que s’han 

obtingut evidencien que, independentment de la pluralitat de persones i situacions vitals que es 

viuen, la feina pot condicionar en diversos sentits ales oportunitats que es tenen per 

autogestionar el temps que es destina per satisfer múltiples necessitats. És per això que avui en 

dia, es poden viure tota una sèrie de conflictes i desigualtats temporals, que repercuteixen al grau 

de satisfacció que s’expressa sobre l’organització i els usos de temps diferenciats, els quals se’ls 

atorga un significat distint i que, alhora, s’experimenten de manera molt diferent. 

Paraules clau: treball remunerat, dimensions del temps, organització i usos del temps, 
flexibilitat dels horaris, autogestió, conflictes temporals, qualitat de vida. 

Abstract 

The main objective of this project is to see how paid work, organization and living different times 

are necessary in every person’s life. Since work occupies most of our time, we want to look at 

how much time we actually have to dedicate doing activities after work. 

These thoughts are based on how valuable time is, what makes us appreciate a good quality of 

life. First of all a theory document has been built. This document shows the main points on the 

project: work and time. The research about these topics has been taken place in Osona province. 

Data monitoring is based on qualitative method. 

Obtained results show that – no matter the number of people or different daily life situations- work 

can affect doing activities during spare time in different ways. For this reason, nowadays we can 

live many different issues that contribute to how comfortable we feel about spare time distribution. 

Keywords: paid work, time dimensions, organization and time function, flexitime, self-
management, temporal conflict, life quality.    
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1. Introducció 

La recerca que presento forma part del Treball de Final de Grau, el qual esdevé la culminació del 

Grau d’Educació social que he realitzat. El tema central que orienta la investigació es fonamenta 

en com influeix el temps de treball sobre un gran ventall d’activitats diverses, que es porten a 

terme en altres temps, les quals van directament vinculades a la situació actual que experimenta 

cada persona. La tria d’aquesta qüestió neix d’un interès personal, social i polític per investigar 

quin impacte tenen els temps de treball i les condicions laborals entorn a d’altres temps molt 

diferenciats, que esdevenen necessaris per a la qualitat de vida de les persones.  

Una altra de les raons que han alimentat l’elecció del tema és que en algunes publicacions, que 

he consultat sobre els conceptes: temps i el treball, analitzen els dos elements per separat. Per 

tant, no tenen en compte els nexes que operen entre ambdues esferes, tot i la importància que 

tenen a diferents nivells. Diversos estudis sobre temps i treball s’interpreten a través d’uns criteris 

econòmics que fragmenten els processos productius dels processos de vida. En efecte, s’oculten 

les activitats que resten al marge del món laboral i, de retruc, la pluralitat de situacions vitals que 

influeixen en què s’experimentin necessitats personals i socials molt diverses. 

L’estructuració del present treball es classifica per dues parts totalment distintes i, alhora, 

connectades. En la part teòrica, es pot trobar la “Justificació del tema de recerca”, en què es 

detallen les motivacions i les raons que fonamenten el treball. El “Procés d’elaboració” serveix 

per explicar, de manera cronològica, els passos que s’han seguit per realitzar les fases de la 

investigació. El “Marc teòric” pren una gran importància, ja que estableix un fil conductor sobre 

els temes clau de la recerca, els quals estan sostinguts per les idees que han publicat altres 

autors i autores. Els “Objectius de la recerca” representen el marc de referència sobre els 

aspectes que es volen estudiar en el “Context de la recerca”, és a dir, Osona.  

Com a tota investigació social, la part pràctica simbolitza l’essència de l’estudi, atès que és la 

fase en què es coneixen les realitats i les percepcions reals de les persones participants sobre 

el tema d’estudi. En la “Metodologia del treball d’investigació” es concreten diferents aspectes 

que s’han tingut en compte per organitzar i decidir la manera com s’opera en la realització de la 

recerca i el tractament de la informació. En l’“Anàlisi de resultats”, s’interpreten, es relacionen i 

s’analitzen els resultats recollits a través de les dues eines d’investigació i, a posteriori, es 

triangulen per assolir una anàlisi general i més completa. Les “Conclusions” permeten contrastar 

si s’ha aconseguit respondre als objectius de la recerca i, alhora, valorar quin sentit pot tenir el 

treball per a l’àmbit de l’educació social. 



2. Justificació de la recerca 

Quantes vegades hem escoltat, socialment, el discurs: si no fos per la feina, disposaria de més 

temps per a realitzar activitats o estar amb la meva gent... o, bé, ja estic fart de tenir tot el temps 

lliure del món, el que necessito és trobar una feina estable.... Ras i curt, un tret comú que senten 

les persones, independentment de l’edat o sexe, és la sensació de no tenir temps per fer totes 

aquelles activitats que haurien de fer o els agradaria fer, Malgrat que segons la situació personal 

i social d’algunes persones, com ara les dones, poden experimentar en major grau tal sensació. 

Doncs bé, tot i la gran quantitat de protestes que es professen amb el pretext del temps, arran 

d’aquestes sorgeixen poques reflexions i iniciatives que aprofundeixin en les raons perquè no 

tenim el temps que voldríem i, alhora, no en fem la gestió més adequada per viure plenament. 

En efecte, tot això m’ha portat a percebre que les persones no atribuïm el valor que realment es 

mereix el temps. I, encara més, quan el treball remunerat és l’eix estructural al qual prestem 

obediència absoluta, sense donar importància a alguns costos que pot tenir per la nostra vida.  

Possiblement, no som del tot conscients del valor que representa el temps, per nosaltres, quant 

a la nostra qualitat de vida. D’aquesta manera, si certes estructures socioeconòmiques, com ara 

el treball, ens segresten el temps i el sotmeten segons els seus interessos, llavors minva la nostra 

satisfacció personal i social. Malgrat això, ni les persones que exerceixen el rol de treballadores, 

ni les que desenvolupen el rol d’empresàries, no són del tot conscients que, el desgrat i la 

conflictivitat que els genera la situació, també influeix en el rendiment laboral, les actituds i els 

patrons de conducta que tenen les persones en l’actualitat. A les postremes, tal com s’ha 

demostrat, passar més hores a la feina no és sinònim d’aconseguir més productivitat.  

                                  

En part, hi ha diferents teories que recolzen la necessitat de disposar i exercir una ocupació 

laboral per vàries raons: autorealització personal, identificació i utilitat social, ingressos 

econòmics, autoestima o l’ordenació de la mateixa vida. Davant d’això, resulta evident que, 

l’activitat laboral té una incidència destacable en com els diferents grups de població organitzen 

la seva vida personal, familiar i social; a partir del temps que els ocupa el treball remunerat que 

exerceixen amb la finalitat de satisfer les necessitats de temps personals i socials, que sorgeixen 

d’esferes temporals completament diferenciades. 

No per tot això, s’ha d’estar disposat a bescanviar l’oportunitat de treballar menys o de distribuir 

les temporalitats de manera diferent, en tant de disposar de més temps per satisfer necessitats 

pertinents a d’altres espais de vida. La llibertat sempre és present, per acceptar o denegar una 



feina, encara que en molts casos és una llibertat condicionada, ja que el sistema del món actual 

posa de manifest la necessitat de tenir uns guanys econòmics per viure. És per això que en 

moltes ocasions, l’opció de treballar amb segons quines condicions laborals no és una opció 

personal, sinó una necessitat imperativa. Aleshores, la transigència de la persona treballadora 

pot provocar que hagi de suportar les exigències empresarials que, moltes vegades, estan 

deslligades de la pluralitat d’activitats que requereixen fer en d’altres dimensions de temps. En 

qualsevol cas, no s’ha d’oblidar que el temps és un dret de la ciutadania que esdevé un indicador 

de qualitat de vida, en la mesura que contribueix al benestar.  

Per tot el que he exposat, considero que la present recerca pot ser un treball atractiu per 

l’educació social, per tal de conèixer en major profunditat les fortaleses i debilitats que configuren 

la realitat singular de moltes persones entorn a la vivència de temps diferenciats, els quals se’ls 

hi atribueixen significats distints. Endemés, es pretenen identificar els fonaments reals per 

esbrinar quin paper es pot desenvolupar des de l’educació social, a nivell individual i comunitari, 

per afavorir a una millor organització i vivència dels diferents temps.  

Una mirada personal i social entorn el temps resulta important perquè es concebi com un valor 

preuat, en tant de defensar-lo com a un dret propi. Gràcies això, en pot brollar un punt de partida 

que faciliti el desvetllament d’una consciència més crítica a l’hora d’esmicolar una de les 

dicotomies que ha promulgat el sistema neoliberal. Concretament, la que refereix que el temps 

productiu sorgeix del treball remunerat, la qual cosa resta valor a les temporalitats que operen al 

marge d’aquest àmbit: el temps familiar, el temps personal, el temps lliure, el temps per dormir, 

el temps de participació comunitària o el temps per perdre temps. Una de les finalitats és 

(re)aprendre que el temps no és una mercaderia, sinó un bé únic que convé humanitzar, tot 

relegant el ritme accelerat que ens marca el rellotge. 

Tot això, sense descuidar que, també, en certes situacions hi pot haver la necessitat d’implicar-

se en un procés d’aprenentatge que contribueixi a realitzar una planificació i una gestió més 

òptima del temps. A la vegada, trobar un sentit en aquesta perspectiva representa el 

reconeixement del paradigma emancipatori. Així doncs, per un major benestar personal i 

col·lectiu és convenient recuperar la sobirania del nostre temps i, de fet, aquesta és la raó que 

motiva el plantejament del present treball de recerca. Essencialment, en la pretesa d’empoderar 

a les persones perquè organitzin, decideixin, gestionin, participin i visquin, de forma autònoma i 

plena, el temps que els pertoca viure dignament. 



3. Marc teòric

Els apartats que estructuren el marc teòric tenen la intencionalitat de fonamentar, orientar i 

referenciar la present recerca entorn a la centralitat que ocupen les activitats pertinents al món 

laboral, en relació als múltiples temps de vida. El contingut teòric inclou tota una sèrie d’eixos 

rellevants que es tindran en compte per dissenyar les eines d’investigació social, així com per 

seleccionar les persones que participaran en l’estudi. A continuació, es presenten les raons que 

responen a com s’han estructurat els següents blocs. 

D’entrada, l’enfocament teòric es centra en la pluralitat de les situacions vitals que 

s’experimenten i, en concret, a les de les persones que formen part de la població activa. A la 

vegada, es destaca la importància que tenen els temps que requereixen els processos de cura 

i desenvolupament. Per això, es tracta la invisibilització social i la sobrecàrrega de feina que 

han patit les dones en el treball domèstic familiar, la qual cosa dificulta la coordinació amb el 

temps de treball mercantil i, també, afecta a d’altres dimensions del temps.  

Seguidament, s’efectua una aproximació al que significa el treball, es diferencien les tipologies 

d’activitat i les relacions laborals existents; així com els costos i beneficis que els temps laborals 

tenen per a la persona. També, es parla de com influeixen les mesures de flexibilitat laboral i la 

flexibilitat horària de treball a l’hora de crear i viure experiències en les demés dimensions 

temporals. Així, es reflecteixen les contradiccions derivades de les prioritats que prevalen al 

model econòmic del neoliberalisme i, alhora, a com afecten als temps de vida. 

Finalment, s’aborda la concepció del temps des d’una mirada social, per tal de reconèixer el 

temps com un dret propi de la ciutadania, per bé que estigui condicionat per les pressions 

temporals que el rellotge i els horaris exerceixen en el dia a dia. També, es delibera sobre altres 

dimensions del temps i la importància d’experimentar una vivència equilibrada que contribueixi 

a disposar d’un major benestar, tant físic, psíquic com social. Fruit d’un escenari complex i 

fragmentat, s’acaba posant sobre la taula certs conflictes i desigualtats temporals. 

3.1. Singularitat dels temps viscuts en les històries de vida 

Cada vida personal, indistintament del moment vital en què es trobi, esdevé única i irrepetible. 

No es tracta de caure en el simplisme de reduir les biografies personals als trets particulars d’un 

grup cultural, d’edat, sexe o econòmic determinat. Al llarg del treball s’aprofundirà en els tres 

darrers elements diferenciadors, que s’han mencionat, en tant de realitzar una aproximació per 



entendre les condicions reals en què es desenvolupa la vida quotidiana. La realitat en què cada 

persona està immersa no és homogènia, tant pel que fa al sentit interpersonal com 

l’intrapersonal. A la vegada, tampoc es pot generalitzar amb la situació que poden viure altres 

persones amb qui hi conflueixen trets en comú. 

Certament, la diversitat per si mateixa és complexa però, alhora, esdevé rica i necessària pel 

desenvolupament personal i social de les persones. És per això que resulta imprescindible 

reconèixer a l’altre des d’una mirada humana, que vindiqui la comprensió i l’admiració cap a la 

realitat que viu i en com es desenvolupa dignament a l’hora d’harmonitzar els diversos temps, 

per tal de satisfer la pluralitat de necessitats que s’experimenten. Per tant, la subjectivitat de la 

persona i la seva situació vital passa per davant de l’edat, el sexe o la classe econòmica, quant 

a la construcció de significats rellevants, que doten de sentit a les accions i relacions diàries 

que s’estableixen amb l’entorn en el decurs dels temps viscuts. 

Els múltiples processos de socialització que es produeixen al context esdevenen claus per 

articular la naturalesa d’una vida que, per la mateixa condició humana, és social. La major part 

de les activitats i esdeveniments en què hom participa, des que neix fins al final de la vida, són 

realitzades amb d’altres persones, ja sigui de manera simultània o no. Tal qüestió és fonamental 

per alimentar i sostenir l’ampli sentit social, que embolcalla l’especificitat de la vida en el 

desenvolupament de les pràctiques i els hàbits relatius als temps diaris.  

La disposició de temps es converteix en la clau de volta per destinar-lo a un ampli reguitzell 

d’activitats ben diverses: cura personal, treball domèstic familiar, d’oci, esportives, polítiques, 

formatives, amoroses o feines remunerades. Tal com comenta Baumann: “l’existència i la 

coexistència humana que es combinen en la vida social constitueixen per a tots nosaltres el bé 

comú, del qual i gràcies al qual s’originen tots els béns culturals i socials. Per aquest motiu, la 

recerca de la felicitat hauria de centrar-se en la promoció d’experiències, institucions i altres 

realitats culturals i naturals de la vida en comú” (2013: 27). 

En les històries de vida de les persones, en cada moment, es van establint noves formes de 

relació amb el seu entorn físic, social, cultural, polític, emocional o simbòlic. Així doncs, com a 

éssers socials, les persones interaccionen amb agents diversos que, per l’espai vital que 

ocupen, poden ser molt rellevants en la biografia personal, posem per cas: la família, les 

amistats, la parella o els i les companyes de feina. Ara bé, la particularitat de les situacions 

personals lligades amb la multiplicitat dels temps, en què es requereix intervenir, ens poden 

conduir cap a una intersecció delicada. Bàsicament, quant a la finalitat d’aconseguir conciliar 



els ritmes del dia a dia amb les diverses accions i relacions que es porten a terme en espais 

totalment diferenciats i, alhora, tant necessaris pel projecte vital de qualsevol persona. 

De totes maneres, les característiques del context en què transcorre la vida de les persones 

s’han vist modificades en el decurs de la història i, de retruc, les concepcions, estils de vida i 

formes de relació. En l’actualitat, la volatilitat dels canvis que s’han produït en el mercat de 

treball i, també, en les estructures i dinàmiques familiars promou que, tant dones com homes, 

necessitin coordinar els temps de treball assalariat amb d’altres temps que possibilitin la 

realització d’activitats que, a la vegada, formen part de la seva vida. Tot plegat, ens trasllada a 

la imperiosa necessitat d’estructurar el temps, per tal de disposar de l’oportunitat d’experimentar 

múltiples vivències i relacions, en el dia a dia, les quals resulten indispensables per l’existència 

i el desenvolupament humà. Tal com diria Bachelard: “pensar el temps és enquadrar la vida” 

(citat a Cardús, 1985: 122). 

Independentment dels canvis que han experimentat algunes activitats, com és el cas del treball 

del remunerat i el treball domèstic familiar, aquestes segueixen sent una peça clau dins 

l’engranatge de la vida de cada persona per a l’ordenació de la quotidianitat. Tal fet es denota 

per la importància que exerceix el treball a l’hora d’acomodar altres activitats que són inherents 

a la subjectivitat de qualsevol persona. En aquest sentit, Sarasola indica que el treball és un 

element bàsic de la vida social, ha funcionat i funciona com a eix vertebrador de les diferents 

societats i, alhora, és una constant de la vida humana pel seu caràcter instrumental per mantenir 

i reproduir la vida(Echevarría, Martínez i Sarasola, 2008: 302). 

3.1.1. El cicle vital de la població activa1

El cicle vital de les persones està constituït per diverses etapes que estan classificades per les 

edats que van des del naixement d’una persona fins al decés i, en efecte, segueixen la lògica 

d’un temps lineal. En qualsevol cas, l’estudi es centrarà en les fases vitals en què una persona 

pot començar a treballar, segons les regulacions laborals de l’Estat espanyol. Per norma 

general, és a partir dels 16 fins als 65 anys. No obstant això, per la singularitat de certes 

ocupacions, l’edat en què es finalitza l’activitat laboral es pot escurçar o allargar.  

Així mateix, la investigació partirà de les diferenciacions existents de la realitat singular que 

cada persona pugui viure en l’actualitat, independentment de la feina que es desenvolupi. 

Nogensmenys, els temps que la població activa destina en la ocupació laboral que desenvolupa 

1Veure l’annex 1: grups de població. 



o en el procés de la recerca de feina, poden condicionar en gran mesura als temps necessaris 

per a la realització d’altres activitats vitals. D’acord amb això, Duran defineix que: la població 

activa és la que té una ocupació, encara que sigui molt parcial, o bé, tot i no treballar està en 

procés de recerca per tal de trobar-ne (2007: 186).

La població activa inclou unes etapes específiques del cicle vital que, tot i que poden 

condicionar, no resulten determinants en relació al que pertoca viure. Sense tenir present les 

edats, dins una mateixa fase vital s’hi constitueixen unes diferències intrapersonals i 

interpersonals, que evidencien els processos d’individualització que acompanyen a la 

particularitat de la situació que es viu. De fet, és una realitat incontestable que quan entre els 

membres de la llar hi ha un infant, persona gran o amb alguna malaltia, es requereixen més 

activitats de cura. En canvi, hi haurà altres moments del cicle vital en què les persones en edat 

activa disposaran de més llibertat per escollir la seva dedicació laboral (Amoroso, Bosch, 

Carrasco, Fernández, Moreno; 2003: 24). Per això, no representa el mateix combinar el treball 

mercantil amb el familiar, que no haver d’assumir simultàniament les dues responsabilitats. 

En l’actualitat, segons l’imaginari social, la població activa reuneix les següents fases del cicle 

vital: la part final de l’adolescència, la primera adultesa i la segona adultesa. D’entrada, 

l’adolescència és una etapa que comença entre els 11 i els 12 anys i que, aproximadament, es 

prolonga fins els 21 anys. Tal fase, està integrada per tota una sèrie de subetapes diferenciades 

pel moment que es viu. Segons la legislació vigent, es considera que una persona adolescent 

no pot iniciar cap ocupació laboral fins que hagi complert els 16 anys. Seguidament, es 

considera que la primera edat adulta comença a partir dels 21 anys i s’allarga fins al voltant dels 

40 anys. Durant aquest període, normalment, la persona comença a orientar amb més precisió 

el seu projecte de vida al voltant de la feina.  

Tampoc s’ha d’eludir que, el desenvolupament d’una ocupació pot respondre bàsicament a 

dues motivacions: la intrínseca i l’extrínseca2, les quals es poden combinar de manera 

paral·lela. En l’àmbit laboral, la motivació extrínseca, com ara cobrar un salari, pot esdevenir 

substancial per a la creació d’una rutina en el decurs del temps diari. Posteriorment, de forma 

progressiva, les actituds i conductes poden ser menades per una motivació intrínseca, quan la 

identitat personal es correlaciona amb el contingut del projecte professional.  

2 La motivació intrínseca neix a partir dels interessos de la mateixa persona, de manera que les raons 
que ens mouen a realitzar una activitat o una conducta són inherents a la pròpia persona. En canvi, la 
motivació extrínseca va associada a l’estímul que presenten els factors externs, en forma de reforços 
positius o negatius, els quals no tenen a veure amb la persona ni amb l’activitat. 
La motivación intrínseca y la motivación extrínseca.Font: Psicología motivacional. Enllaç web: 
http://psicologiamotivacional.com/la-motivacion-intrinseca-y-la-motivacion-extrinseca/ 



Aproximadament, dels 40 als 65 anys, és el període en què es desenvolupa la segona edat 

adulta, una etapa en què freqüentment la responsabilitat per mantenir la feina és superior en 

relació a l’etapa precedent i, en efecte, la submissió davant els temps de treball és major. En 

molts casos, ja s’ha creat una família que, pels canvis socials que han experimentat les 

estructures familiars en l’actualitat, pot ser de tipologia molt variada. Entre d’altres 

transformacions, podem trobar: persones solteres, famílies nuclears, tradicionals, separades, 

monoparentals, homoparentals, etc. És convenient tenir en compte les característiques de cada 

família, per tal de comprendre les facilitats o dificultats específiques que es presenten a l’hora 

de desenvolupar i autogestionar les seves experiències en les múltiples dimensions del temps. 

Si bé, la present investigació no es dirigeix a persones que sobrepassin l’edat de 50 anys, s’ha 

de tenir present que, els 65 anys, és l’edat en què, habitualment, la persona té dret a la jubilació 

i, per tant, deixa de formar part del grup de població activa. A partir de llavors, desapareix un 

temps formal i rígid, com és el del treball remunerat, sobre el qual s’encaixaven els demés 

temps de vida. Les noves condicions afavoreixen a una redistribució dels temps que es viuran 

en el present, car ja no s’han de prestar cegament a les exigències de l’ocupació que es 

desenvolupava fins aleshores. En ocasions, la polaritat d’aquesta nova situació pot ocasionar 

alguna petita crisi existencial per a la persona, causada pel fet de no tenir gairebé temps 

disponible...a tenir tot el temps lliure del món... 

Cert és que l’esperança de vida s’allarga, però, també s’ha de reconèixer que les etapes de la 

vida cada vegada estan més fragmentades, quant a la desaparició de fronteres entre activitats 

importants, en el dia a dia, com són: el treball, les relacions humanes, la formació, tant formal 

com no formal, o el descans. Paral·lelament, augmenten les sensacions d’incertesa davant el 

que succeirà a curt i llarg termini. Per tant, independentment de l’edat, la singularitat de les 

situacions que viu cada persona pot acabar condicionant la quotidianitat i, en conseqüència, a 

l’organització i els usos del temps. Tal com diu Lloret, les edats dels altres es poden considerar, 

igual que la personal, una propietat del temps (2001: 11).  

Més que la pròpia edat, el que realment modula el sentit vital de cada individu són les activitats 

que, en el present, estructuren la seva vida. La palesa relativitat de la taxonomia de les edats 

ens suscita la necessitat de plantejar-nos que, possiblement, el que influeix en el recorregut de 

vida d’una persona no respon solament a l’edat de què disposa, sinó que té molt a veure amb 

els fets transcendentals que la població activa viu en el present. Senett manifesta que es valora 

l’edat, independentment, de conèixer o no les condicions personals de cada persona (2000: 

97). Per tant, sense descuidar algunes particularitats esmentades de cada grup d’edat, la 



investigació social tindrà en compte la informació que s’obtingui sobre la situació específica que 

viu cadascuna de les persones participants. 

3.1.2. Sostenibilitat i desenvolupament humà 

En l’apartat anterior sobre el cicle vital s’ha parlat de les edats, en què les persones es troben 

en disposició per operar en l’àmbit laboral. Arran d’això, dintre el grup de població activa no s’hi 

han vinculat les fases del cicle vital, en què no es permet treballar al món assalariat, les quals 

poden ser les diferents subetapes de la infància, la part primerenca de l’adolescència i la 

vellesa. Tampoc s’ha tingut en compte a les persones que, per edat estarien incloses en la 

població activa, però que no s’hi enclouen perquè pateixen alguna malaltia o discapacitat 

funcional que les impedeix treballar, de manera que no estan en disposició de realitzar un treball 

ordinari i, per tant, formen part del grup de població inactiva. 

L’economia neoliberal no estima, en el grau d’importància que es mereix, les tasques de cura i 

acompanyament per a les persones que no formen part de la població activa. Per tant, tampoc 

valora els temps que es requereixen per portar a terme les accions i relacions necessàries per 

a la sostenibilitat humana. En relació això, del total de la població, una part important de 

persones requereixen una atenció específica, per raons d’edat (infants o persones grans) o per 

salut (persones amb alguna malaltia o amb algun tipus de discapacitat), a més de l’atenció 

quotidiana que totes les persones necessitem. Tot això, exigeix una quantitat important de 

temps i energies (Amoroso, et al.; 2003: 24). 

D’una manera o altra, es situa el manteniment i desenvolupament holístic de la vida en un segon 

pla, ja que no és un temps que esdevingui generador de diners. La realitat coincideix amb la 

tesi que planteja la teoria neoclàssica, la qual ha considerat que les pràctiques que tenen a 

veure amb el sosteniment de la vida són una externalitat del sistema econòmic. Bona prova 

d’això, Becker considera les tasques pròpies de la unitat familiar com a factors exògens ja 

donats (citat a Carrasco, 2001: 2). Ras i curt, es tracta d’una idea perversa que promou el 

missatge que la responsabilitat del temps de treball familiar domèstic és individual, de manera 

que no pot interferir en els processos productius del món laboral. 

Les prioritats i les preocupacions estan orientades cap a l’obtenció màxima de beneficis i 

riqueses privades, a través de l’explotació de les forces de treball i del temps de la persona que 

està ocupada. Tal fet, xoca amb el sosteniment i desenvolupament de la vida, atès que desatén 

una idea essencial que difon Picchio (1999)referent a que la vida humana no és una qüestió 

marginal, sinó un bé preciós que cal cuidar (citat a Amoroso, et al.; 2003: 25). 



Deixant de banda els esforços immobilistes de l’àmbit econòmic per presentar que les coses 

són com són, hi ha una premissa clara que no es pot ocultar, quant a que la dependència 

humana de la naturalesa és equivalent a la dependència humana de les relacions socials i ve 

donada per la impossibilitat de satisfer autònomament les necessitats bàsiques (Amoroso, et 

al.; 2003: 92). És per això que les persones no només cobreixen, de manera individual, les 

seves necessitats a través de l’obtenció de recursos econòmics, mitjançant els temps pertinents 

al treball remunerat; sinó que també a través dels temps que són propis de les interaccions, 

emocions i atencions que mantenen amb els demés en el dia a dia.  

El que resulta innegable és que, les necessitats vitals no es poden posposar temporalment, de 

manera que aquestes es presenten en qualsevol moment de la vida diària, sense que estiguin 

subjectes a règims temporals creats per la societat, com ara els dies festius o els de vacances. 

Els requeriments que sorgeixin en cada situació reclamaran una resposta immediata i, per això, 

Carrasco considera que els temps de cura directa presenten una altra característica: són més 

rígids, en el sentit que no es poden agrupar, molts d’aquests exigeixen horaris i jornades bastant 

fixes i, per tant, presenten majors dificultats per a la seva combinació amb altres activitats 

(Amoroso, et al.; 2003: 45). 

Quan parlem de sostenibilitat humana, es poden distingir dues classes de necessitats, una 

d’objectiva i una altra de subjectiva, les quals requereixen la destinació d’uns temps que són  

plenament diferenciats. En la primera, hi podem identificar les necessitats biològiques, les quals 

inclouen aspectes relatius a la subsistència i la protecció: alimentació, roba, habitatge, etc. Les 

necessitats objectives tenen una incidència directa amb el fet de tenir una feina, que permeti 

obtenir els ingressos suficients, perquè la família tingui els recursos per donar resposta a les 

seves necessitats. Quant a la segona, la dimensió subjectiva implica accions bàsiques per a la 

qualitat de les relacions i el desenvolupament humà, com ara: la seguretat psicològica, els 

afectes, la cura o les activitats compartides. Aquestes accions, pel caràcter emocional que 

impliquen, és recomanable que siguin assumides per la mateixa família.  

En vistes a l’escenari que s’ha descrit, es tracta d’una qüestió absolutament bàsica de justícia 

social, el fet de visibilitzar la perversitat d’un sistema econòmic neoliberal que ha situat els 

processos de producció al centre de la vida social, tot descuidant els temps distints que 

componen la vida quotidiana de cada persona. En detriment de la sostenibilitat humana, les 

pràctiques de cura i atenció queden relegades a la responsabilitat individual de fer 

malabarismes amb el temps, per tal d’afrontar les qüestions familiars del dia a dia. Talment, 

seria necessari emprendre un debat crític i convenient que situï els temps diferenciats per a la 



sostenibilitat humana, com a una prioritat bàsica, per tal de millorar l’organització social i la 

qualitat de vida de les persones.  

El relat de les diverses autores s’emmotlla del tot a la vindicació present i manifesta que optant 

a favor de la vida humana, exigim una nova organització de la societat seguint el model femení 

del treball de les cures; de manera que els horaris i les jornades laborals haurien d’adaptar-se 

a les jornades domèstiques necessàries i no al revés, com es fa actualment (Amoroso, et al.; 

2003: 23). Bàsicament, perquè si els horaris i jornades laborals no s’ajusten a les necessitats 

humanes de la vida diària, la mateixa realitat ens condueix a formular-nos una qüestió 

essencial: com es resoldran les necessitats de subsistència i desenvolupament de les persones, 

de les quals en depèn la vida humana? 

3.1.3. Invisibilització del paper de les dones 

Fins ara, s’ha insistit que per a la sostenibilitat humana es requereixen els temps i les condicions 

adequades, per tal de satisfer les necessitats que es presenten en el decurs de la mateixa vida. 

També s’ha destacat que, ni històricament ni ara, no s’ha prioritzat la cura d’un àmbit vital tan 

preuat com aquest. El reconeixement social s’ha atribuït a les activitats públiques, que s’han 

desenvolupat i es desenvolupen, en els processos de producció.  

Arribats fins aquí, només ens resta preguntar-nos; qui s’ha encarregat d’assumir un rol d’una 

magnitud tan important com el d’atendre, en els seus temps, a les múltiples necessitats de les 

persones?, en quines condicions s’ha responsabilitzat de realitzar les tasques relacionals i de 

cura? Doncs bé, la resposta és diàfana i inequívoca, encara que la societat patriarcal no ho 

hagi reconegut, el paper de les dones ha esdevingut fonamental en el desenvolupament de les 

activitats indispensables per a la subsistència i sostenibilitat humana. A propòsit d’això, 

Chayanov (1925) diu que en qualsevol societat, sense l’aportació del treball de les dones, la 

subsistència del grup familiar mai hauria estat assegurada ( citat a Amoroso, et al.; 2003: 34). 

El patriarcat ha imposat uns dogmes inqüestionables i basats en què les dones assumissin la 

realització de les tasques pròpies d’un àmbit privat com és el domèstic familiar. Una quotidianitat 

perversa que s’ha anat transferint de generació en generació i ha forjat la realitat de moltes 

dones, que han assumit una tasca notòriament important en el si de les societats: la gestió i 

manteniment de la llar, juntament amb les tasques d’atenció i cura. Per aquest motiu, durant 

molt temps, la presència femenina al mercat laboral ha quedat supeditada a les exigències del 

treball domèstic familiar.  



Paral·lelament, els homes han treballat en activitats assalariades per reportar ingressos 

econòmics a la unitat familiar. D’aquesta manera, la participació masculina ha esdevingut activa 

en la vida pública i, per contra, no ha tingut el mateix impacte en les comeses domèstiques i 

familiars. Conseqüentment, els processos de reproducció i de vida no s’han sostingut per la 

reducció de les necessitats de vida, sinó gràcies a que les dones s’han fet càrrec de la 

responsabilitat de donar una resposta efectiva a tal qüestió. Ras i curt, Carrasco manifesta que 

les diferents necessitats són part de la naturalesa humana i convé satisfer-les contínuament. 

Per tant, només és possible superar la necessitat delegant-la, mai eliminant-la. La llibertat que 

conquisten els homes l’obtenen a costa de les dones que es responsabilitzen d’atendre les 

necessitats de la vida humana (Amoroso, et al.; 2003: 21). 

Pels homes, el traspàs de les activitats domèstiques familiars a les dones, ha suposat una gran 

conquesta social pel seu nivell de qualitat de vida. Bàsicament, perquè els ha alliberat dels 

temps rígids que implica el treball domèstic familiar i, alhora, els ha permès gaudir del temps 

necessari per participar en activitats de l’esfera pública. De fet, durant una bona part del segle 

XX ha prevalgut un pacte social, que ha diferenciat clarament els estatus i els rols que 

desenvolupaven homes i dones. Pateman (1995) diu que es tracta d’un contracte social segons 

el qual les dones han de satisfer les necessitats dels homes, perquè aquests puguin complir 

amb la seva condició de ciutadà i treballador assalariat (citat a Carrasco, 2001: 9). 

La visió masculina ha defensat la idea que les dones mantenen una dependència cap els 

homes, car els ingressos que aporten contribueixen a prestar una resposta a les necessitats 

objectives de la vida humana i, alhora, els ofereixen una protecció. Ara bé, aquesta tesi dista 

enormement de la realitat, atès que els homes també estan emparats per una relació de 

dependència envers les dones. Carrasco considera que tradicionalment, s’ha dit que les dones 

érem dependents dels homes i que aconseguien la independència quan s’incorporaven al 

treball assalariat. Segurament, això en part és veritat; és un tipus de dependència: l’econòmica 

(....) els homes mantenen un altre tipus de dependència cap a les dones: l’afectiva, la de les 

cures i la de les relacions (Amoroso, et al.; 2003: 22). 

Innegablement, el sistema neoliberal és generador de dues grans injustícies cap a les dones. 

Per una banda, oculta el valor de la responsabilitat, l’atenció i les forces de treball de les dones 

en el seu dia a dia i, per l’altra, a causa dels interessos del model neoliberal s’invisibilitza una 

tasca de tal magnitud. L’entaforament de la dimensió afectiva i relacional de les cures esdevé 

un menyspreu cap el treball femení i, alhora, impedeix un repartiment just de les tasques i els 

temps que implica la feina domèstica i familiar, en tant que homes i dones gaudeixin de les 

mateixes oportunitats per decidir i gaudir del temps personal. Picchio (1994) refereix que en 



aquests sistemes, el que roman ocult no és tant el treball domèstic en si mateix, sinó la relació 

que manté amb la producció capitalista(citat a Carrasco, 2001: 7). 

El model fordista té una relació directa amb les divisions de treball que, per raons de sexe, es 

van establir en el contracte social que va prevaldre en diverses etapes del segle XX. D’aquí rau 

l’organització familiar tradicional, en què l’home és l’encarregat de treballar en els processos de 

producció per aportar ingressos econòmics a la família i, en canvi, la dona es responsabilitza 

de desenvolupar el rol de mestressa de casa. Tal com queda palès, es tracta d’una distinció 

desigual del treball que, per una banda, realitza l’home i, per l’altra, la dona. Malgrat això, a 

partir de la crisi del petroli dels anys 70, el món laboral es va revestir amb uns canvis ostensibles 

que fins llavors no s’havien produït. En concret, la incorporació femenina al treball de mercat, 

perquè suposava mà d’obra barata per les parts ocupadores. Paral·lelament, també ha canviat 

el model familiar únic que caracteritzava l’era del fordisme i, arran d’això, ha aparegut una gran 

pluralitat de formes familiars. 

Un canvi tan representatiu, com és l’entrada femenina al mercat de treball, no va anar 

acompanyat d’altres transformacions socials en la vida de les dones. Tal com expressa 

Carrasco, l’home manté el seu rol gairebé intacte, però la figura de la mestressa de casa 

tradicional tendeix a desaparèixer, la qual cosa no significa que aquesta abandoni les seves 

tasques de cuidadora i gestora de la llar, sinó que assumeix un doble paper; el familiar i el 

laboral (Amoroso, et al.; 2003: 38). Així, malauradament, l’organització de la societat ha seguit 

reproduint el patró tradicional de les societats patriarcals, tot evocant la responsabilitat individual 

a les dones, perquè resolguin i es facin càrrec dels afers domèstics i familiars. 

La participació femenina en el mercat laboral i la baixa contribució masculina en les tasques i 

requeriments de la vida domèstica i familiar, ha suposat que les dones multipliquin els seus 

esforços, per tal d’afrontar llargues jornades inflexibles i severes de treball. Sense abandonar 

les feines de casa, aquestes, també les han de combinar amb els temps rígids de treball 

remunerat. Sobre el redoblament de feina que viuen les dones, Izquierdo (1998) manifesta que 

actualment, s’ha denominat doble presència o doble absència, per simbolitzar el fet d’estar o 

no estar en cap dels dos llocs i les limitacions que la situació comporta sota l’actual organització 

social(citat a Carrasco, 2001: 40). Tal problemàtica, provoca que les dones visquin una tensió 

constant per conciliar la càrrega del treball remunerat amb el treball domèstic i, alhora, la 

necessitat de viure temps diferenciats.  

Les divergents formes de participació en el treball domèstic i les múltiples maneres de concebre 

les necessitats humanes són els fonaments que condueixen a realitzar una investigació sobre 



els models d’organització i ús del temps, tant per les dones com pels homes. Bàsicament, 

perquè encara a dia d’avui, segons la condició femenina o masculina, es reprodueixen unes 

desigualtats importants pel que fa a la vivència del temps, la qual cosa dificulta que tothom 

disposi de les mateixes oportunitats per assolir la necessitat superior en la piràmide de Maslow: 

l’autorealització personal. Heus aquí, Moreno destaca que aquesta organització actual de les 

societats és insostenible per les dones (Amoroso, et al.; 2003: 54). 

3.2. El treball 

El treball3és un concepte ampli que tothom entén a la seva manera, segons el sentit com 

s’interpreti l’acció que es realitza. El que resulta innegable és que ha estat un element bàsic 

pels processos de desenvolupament i reproducció de les persones, així com per a l’evolució 

històrica de les societats. Des de perspectives molt diverses, la jerarquització del treball ha 

implicat que s’erigís com a peça angular en el contínuum de les transformacions històriques 

que s’han anat desencadenant, tant en el desenvolupament humà com en les mutacions del 

món mercantil de la producció.  

Si tenim en compte les condicions i l’orientació de l’activitat que es realitza podem trobar 

múltiples definicions sobre el treball. Una de les conceptualitzacions més genèriques especifica 

que el treball, segons Aizpuru i Rivera(1994), és una acció realitzada per éssers humans que 

suposa una despesa d’energia, la qual s’orienta cap a una finalitat material o immaterial, 

conscientment, desitjada i que té el seu origen o motivació, en l’existència d’una privació o una 

necessitat per part de qui la realitza (citat a Echevarría, et al.; 2008: 302-303). Tal definició 

facilita una informació àmplia sobre el que significa el treball. Malgrat que no té en compte que 

tota acció, no solament requereix d’una despesa d’energia, sinó que també suposa un dispendi 

de temps. 

El treball sempre ha ocupat una centralitat important en la construcció de la identitat personal i 

en els processos socials que tenen lloc en la vida comunitària. Ara bé, els canvis 

socioeconòmics que s’han originat en els darrers temps, a causa del context de crisi, han alterat 

radicalment la concepció sobre la realitat laboral. Heus aquí, s’han posat en entredit diversos 

3Segons la conceptualització que empra Arendt (1993), es poden distingir clarament tres actes inherents 
a la vida humana: la labor, el treball i l’acció. En primer lloc, la labor es refereix als procediments que 
s’efectuen per cobrir les necessitats bàsiques i, per tant, la labor comença i acaba en la mateixa acció 
que es realitza en un moment determinat. En segon lloc, el treball serveix per generar i crear productes, 
idees i serveis, amb la finalitat que siguin usats i consumits. En tercer lloc, l’acció es basa en tots els 
sentits de la llibertat humana i, gràcies aquesta, es construeixen visions i relacions que emmarquen la 
singularitat de cada persona.  



elements que han fet trontollar vàries idees: el sentit del treball, les formes no mercantils de 

treball, la mateixa centralitat laboral, el treball orientat cap a la consecució de beneficis 

econòmics o socials, la redistribució justa del treball entre homes i dones o, bé, les 

conseqüències que genera el treball assalariat per a l’organització social. 

En el terreny personal, el valor socioeconòmic atribuït al treball que es desenvolupa ha incidit 

en els demés espais vitals de la persona. Dit d’altra manera, tenir menys treball pot implicar 

tenir més temps, però, alhora, menys recursos econòmics per participar en certs temps de vida 

que s’han comercialitzat. Endemés, per qui pot treballar, el temps sobrant d’una flexibilitat 

laboral accentuada i decantada en favor d’interessos empresarials, també afecta en el temps 

que es disposa i a les condicions d’aquest en l’àmbit personal. Tal com exposa Senett, el valor 

del treball es reflecteix intensament, tenint present que les experiències que tenen lloc en 

aquest àmbit esdevenen experiències personals per als individus, la qual cosa té una incidència 

en el caràcter personal (2000: 74). 

El treball reuneix característiques molt diverses que poden incidir en la qualificació social que 

se li atribueix. És per això que es poden destacar diferents tipologies de treball, com ara el 

domèstic familiar o l’assalariat, encara que no totes reben el mateix valor social. En l’actualitat, 

el treball al que se li concedeix un major reconeixement no és el que té a veure amb la cura 

directa a les necessitats de la vida humana, sinó el que ofereix uns ingressos econòmics. I, com 

més superiors siguin aquests, la consideració social encara és major. Com a resultat d’això, el 

terme treball ha esdevingut pervers ja que, fonamentalment, s’ha associat a un concepte 

mercantilitzat perquè ens remet al treball remunerat dins el mercat laboral, el qual es troba 

directament vinculat a la revolució industrial i al posterior procés econòmic (Amoroso, et al.; 

2003: 72). 

En el marc de la temporalitat que requereix tota classe de feina, es posa de manifest 

l’organització del temps de treball assalariat, pel que fa a concretar la quantitat i la distribució 

de les hores que s’han de desenvolupar en un treball concret. Tal com propaga la teoria crítica, 

segons l’organització del temps de feina, el treball pot esdevenir un element emancipador o es 

pot transmutar en una pràctica deshumanitzadora i d’esclavatge. L’antagonisme de les dues 

perspectives sobre el treball té un gran impacte en els nivells de qualitat de vida que pot tenir 

una persona, en relació a la vivència de qualitat en d’altres dimensions del temps que també 

configuren la seva vida. 



3.2.1. Treball remunerat 

En el transcurs de la present investigació, quan s’usa el terme de treball remunerat, mercantil 

o assalariat, es refereix a tota activitat econòmica que és realitzada a canvi d’obtenir una 

quantitat de diners. Aquest fet, constitueix una de les diferències més significatives entre el 

treball remunerat i el domèstic. La lògica monetària que s’associa al desenvolupament del 

treball implica la comercialització de la força de treball i, també, de la quantitat de temps que 

s’hi destina. En aquest sentit, Duran manifesta que des de sempre el treball s’ha concebut i ha 

sigut com un esforç físic, però avui en dia, sobretot es considera una cessió del temps de les 

persones per tal de transformar objectes i produir serveis (2007: 181). 

Les persones que estan ocupades en alguna feina pròpia del treball remunerat poden tenir 

estatus laborals ben diferents que, seguidament, s’expliquen de manera breu. D’entrada, ho 

poden fer a través del treball per compte propi, el qual consisteix en les activitats econòmiques 

que es realitzen directament a nivell personal, de manera assídua, sense estar subjectes a un 

contracte laboral. Habitualment, és una modalitat de treball que exerceixen els i les empresàries 

o, bé, les persones que estan inscrites en el règim de treballadores autònomes. Certament, les 

persones que treballen per compte propi disposen d’una major autonomia per organitzar i 

decidir, segons el moment, les condicions en què treballen. Ara bé, també elles són les 

responsables de garantir i vetllar pel bon funcionament de l’activitat econòmica que realitzen en 

l’ocupació que exerceixen.  

Oposadament al mode laboral per compte propi, el treball per compte d’altri es basa en treballar 

per a una empresa o una persona, que es beneficia de les prestacions de la persona 

treballadora i, per això, li paga un sou. Tal relació, es referma a través del contracte laboral, en 

què s’especifica quin salari es cobra i quines condicions ha d’acceptar i complir la persona 

treballadora que signa el document, per tal d’accedir i mantenir el lloc de feina. Malgrat això, no 

tothom que treballa per compte aliena ha firmat un contracte laboral, com ara les persones que 

desenvolupen feines pertinents a l’economia submergida. Igual que les que estan contractades, 

les persones que treballen sense contracte, també tenen l’obligació de sotmetre’s a les 

directrius i condicions que exigeix la persona o l’empresa que les ajornala. 

En la dimensió temporal de moltes ocupacions, la flexibilitat és favorable a l’empresa, atès que 

les persones que treballen per compte d’altri tenen més dificultats per organitzar i viure els 

demés temps. Fonamentalment, perquè s’han d’ajustar a les necessitats de producció i, per 

tant, s’han de prestar a les obligacions temporals que exigeix la part contractant que, per això, 

controla estrictament els horaris de treball mitjançant el rellotge. Heus aquí que pren sentit 



l’expressió, que exposa Duran, sobre la disjuntiva que sorgeix a l’hora de valorar entre el que 

deixem de fer (el cost d’abandonar un treball, de no seguir estudiant, de no anar de vacances, 

etc.)i el que el mercat està disposat a recompensar (2007:27). 

Per la persona que contracta, el fet de tenir i exercir un control sobre el temps dels i les 

treballadores pot representar un factor favorable per generar més productes i serveis. En canvi, 

les persones treballadores, que presten la seva força de treball a les exigències de la feina, 

poden patir enormes tensions per coordinar el temps laboral amb els demés temps vitals. Per 

això, Adam manifesta que les hores extres, el temps perdut per absentisme i les vagues 

conformen aspectes integrals pel càlcul dels costos productius d’un negoci, de la seva eficiència 

i el seu rendiment en relació als competidors. Aquí no es paguen béns i serveis, sinó temps 

(1999: 8). 

En un sistema neoliberal que prioritza la producció desmesurada i els resultats immediats, la 

dimensió temporal dels processos productius és una qüestió important, que tenen en compte 

les persones ocupadores. De fet, l’origen històric del control del temps en les activitats que es 

desenvolupen en el treball mercantil prové del fenomen de la industrialització i les societats 

industrials. Per aquest motiu, les parts contractants acaben convertint-se en compradores del 

temps de les persones treballadores i, segons quines siguin les condicions laborals, fins i tot 

poden esdevenir en explotadores de temps. 

En definitiva, en les societats modernes d’avui dia, el temps ha adquirit un nou significat del 

qual se’n desprèn la consideració que el temps que no sigui generador de diners és inferior al 

temps dominant, que contribueix al desenvolupament de l’economia capitalista. D’aquí rau la 

matriu de les condicions temporals que emmarquen una societat que, sense pausa, roman 

oberta les 24 hores del dia. Conseqüentment, la lògica econòmica del treball remunerat 

infravalora la racionalització humana del temps per a l’assoliment d’un major benestar. 

3.2.2. Els sectors laborals i l’atur 

La diferenciació de l’activitat professional, que es desenvolupa, justifica la classificació del 

treball mercantil en sectors econòmics. En especial, es poden destacar quatre segments del 

mercat de treball que divergeixen, a causa d’un ampli ventall de factors, tal com reflecteixen els 

convenis col·lectius que regeixen els diferents llocs de treball. De fet, aquests documents 

col·lectius recullen les condicions específiques dels sectors laborals, els salaris o l’organització 

dels temps de treball, entre d’altres aspectes. Tampoc s’ha d’obviar que, la taxonomia de 

l’ocupació és universal, de manera que els sectors laborals que coneixem són globalment 



reconeguts. No obstant això, les característiques i els recursos propis d’un territori posen de 

relleu que alguns sectors econòmics del treball siguin més prominents que d’altres, en funció 

de les particularitats de cada lloc.  

Cada sector econòmic del treball remunerat presenta unes variacions temporals precises, en 

funció de la particularitat de l’ocupació a que es dediqui la persona. Aquestes feines, no creen 

diferències a partir de la condició personal de ser dona o home, atès que es fonamenten en 

principis organitzatius que només persegueixen uns beneficis per l’empresa que desenvolupa 

l’activitat. Les divergències que viuen les dones i els homes, bàsicament, resulten de la situació 

personal que viuen elles quan experimenten la problemàtica de la doble presència-doble 

absència i, també, de la major tendència que tenen per acollir-se a mesures de flexibilitat horària 

en el treball a l’hora d’encarregar-se de les tasques que formen part del treball domèstic i 

familiar. 

Seguidament, es comparteixen les dades4 més recents de la població activa en cada sector 

laboral del context català. Al mateix temps, s’efectua una presentació sobre les distincions 

pertinents de cada sector laboral, per tal de conèixer com procedeix el desenvolupament de 

l’activitat dels distints àmbits econòmics de treball i, de retruc, les condicions específiques que 

regulen el funcionament de les ocupacions.  

En primer lloc; l’agricultura, l’explotació forestal, la ramaderia i la pesca integren les principals 

activitats productives que enclou el sector primari. En concret, es tracta d’ocupacions que estan 

vinculades amb l’assoliment de tota mena de recursos de la naturalesa i que, per exemple, 

poden respondre a una necessitat tant bàsica com és l’alimentació. Per aquest motiu, gran part 

dels temps de treball van lligats als ritmes de la natura i als cicles estacionals, de manera que 

les persones que treballen en aquest sector han d’adaptar els horaris de treball als períodes 

que afavoreixen a l’obtenció de recursos.  

La taxa d’ocupació del sector primari, en el quart trimestre de 2015, és de 51,7 mil persones5. 

En concret, és el sector que presenta una ocupació més baixa, per bé que les dades no 

esdevenen sorprenents, si tenim present la involució que ha patit al llarg del segle XX. La 

4És bàsic tenir en compte que les diverses dades de població, que es presenten al llarg del treball, és 
possible que quan finalitzi la present investigació social no corresponguin amb les dades que 
s’especifiquen, quant a la realitat de la població, atès que s’hauran actualitzat. 

5 Població ocupada. Per sectors d’activitat. Catalunya IV trimestre de 2015.Font: Idescat. Enllaç 
web: http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0601 



tendència del treball al camp progressivament ha anat a la baixa, des que l’activitat econòmica 

general es va decantar cap a la indústria i, posteriorment, cap al sector de la construcció i els 

serveis, la qual cosa ha provocat una massificació de les àrees urbanes. 

En segon lloc, la indústria pertany al sector secundari de l’economia, el qual s’encarrega de 

transformar les matèries primeres en productes elaborats. El potencial, en el món industrial 

català, s’estén en diversos àmbits productius, de manera que es localitzen una gran pluralitat 

d’empreses especialitzades, com ara: l’automoció, la comunicació, l’agroalimentària, la 

metal·lúrgica, la tèxtil, els equips elèctrics i electrònics o les de manteniment i muntatge; entre 

d’altres. A causa de l’ampli ventall d’indústries, els horaris del sector secundari no estan 

unificats i, en efecte, s’adapten a la intensitat i l’exigència de l’activitat productiva que es porta 

a terme. Així doncs, tant es poden identificar indústries que treballen en horaris partits, així com 

d’altres que disposen de torns intensius de treball per cobrir les 24 hores del dia. 

En el quart trimestre de 2015, la població ocupada que treballa en l’àmbit de la indústria és de 

589,7 mil persones6 i, conseqüentment, s’ha convertit en el segon sector econòmic amb més 

ocupació a Catalunya. Així, tot i que el moment de més auge industrial ja ha passat, les diferents 

empreses del sector secundari segueixen creant llocs de treball. En tot cas, una de les principals 

diferències que s’han produït, en relació a temps pretèrits, és l’alta temporalitat de l’ocupació 

que s’ofereix en el sector industrial, una circumstància que no dista gaire del que succeeix en 

d’altres sectors econòmics. 

En tercer lloc, la construcció és un camp laboral que mereix un punt i apart, tant per l’activitat 

productiva que es realitza com per la metamorfosi que ha experimentat des de la crisi financera 

i, en especial, la crisi immobiliària que va esclatar el 2008 a l’Estat espanyol. Fins aleshores, 

moltes persones treballadores havien feinejat en la construcció d’obres de naturalesa ben 

diferent. La tendència especulativa del moment contribuïa al gran nombre d’ofertes de treball 

que es publicaven i, fins i tot, a la realització d’hores extraordinàries per abordar les quotes de 

treball que exigia la construcció. Ara bé, des que es va encetar el període de recessió, la taxa 

d’ocupació en aquest àmbit va baixar enormement. Malgrat això, en els darrers temps l’activitat 

en la construcció s’ha recuperat minsament. En el quart trimestre de 2015, la població ocupada 

en aquest sector arriba a 177,87 mil persones. 

6Població ocupada. Per sectors d’activitat. Catalunya IV trimestre de 2015. Font: Idescat.

7Població ocupada. Per sectors d’activitat. Catalunya IV trimestre de 2015. Font: Idescat. 



Per finalitzar, el sector terciari focalitza les activitats de treball en la prestació de serveis de 

tipologia molt variada. Les persones que treballen en serveis ho poden fer des de l’àmbit privat, 

el públic o el mixt, amb les distintes condicions laborals que pot implicar fer-ho en un o en un 

altre. L’objectiu d’activitats tan diferenciades, que pertanyen a l’àmbit dels serveis, és cobrir un 

reguitzell de necessitats totalment diverses. Formen part del sector terciari: l’educació, la 

sanitat, els serveis de cura, el comerç, l’hostaleria, el transport, el turisme, els mitjans de 

comunicació, les creacions culturals, entre d’altres prestacions. Molts dels serveis que es 

faciliten tenen horaris extensos i excepcionals que, en alguns casos, omplen la major part de 

les hores del dia, per tal d’oferir una accessibilitat absoluta. 

En el territori català, el sector de serveis és el que destaca per tenir una taxa d’ocupació més 

alta. En el quart trimestre de 2015 hi hagut 2282,68 mil persones treballant en alguna ocupació 

relacionada amb el sector terciari. Encara que les conseqüències de la crisi també van afectar 

negativament en vàries activitats pròpies dels serveis, progressivament, el sector ha aconseguit 

recuperar-se. Tal com s’indica, el nombre de persones que treballen al sector terciari destaca 

amb escreix davant els que ho fan en d’altres sectors. Aquesta realitat, constata la tendència 

de creixement que han experimentat els serveis als darrers anys.  

Així mateix, és essencial tenir en compte l’atur, un element diferencial que dista dels quatre 

sectors laborals esmentats. Encara que, qui es troba en situació d’atur, segueix sent una 

persona legalment capacitada per treballar, de manera que la seva condició activa també convé 

analitzar-la com a variable. No s’ha d’obviar que el context de crisi, juntament amb les polítiques 

de flexibilitat laboral, ha derivat en una conjuntura estructural inconsistent al mercat de treball i, 

en especial, pel que fa a alguns sectors laborals. En molts casos, les condicions estructurals 

dificulten l’accés i l’estabilitat de les persones treballadores al mercat de treball assalariat, 

independentment de les competències personals i professionals que es disposin per 

desenvolupar satisfactòriament la feina que requereixi un lloc de treball concret. 

la problemàtica de l’atur ens remet a les persones que es troben en edat de treballar, tot i que 

per les raons que siguin, en el present no disposen de cap ocupació i, per tant, no estan 

treballant en cap dels sectors econòmics que integren el mercat de treball. En aquest sentit, si 

empren un procés actiu en la recerca de feina, tal activitat encaminada a reinserir-se al mercat 

laboral també requereix d’una dedicació considerable de temps. Duran manifesta que a efectes 

socials i familiars, les persones actives que no tenen feina i, que diàriament, tenen temps 

complet per buscar-ne però no en troben, són una bomba de rellotgeria per la tensió interna 

8Població ocupada. Per sectors d’activitat. Catalunya IV trimestre de 2015. Font: Idescat. 



que tenen de disposar de molt temps lliure, a causa que el mercat els nega la troballa del lloc 

de treball al qual aspiren o necessiten (2007: 207).    

En el gener de 2016, a Catalunya, l’atur s’eleva a un valor total de 518,1 milers de persones, 

entre els quals 244,1 mil homes i 274 mil dones9. Endemés, la desocupació es reparteix de 

manera dissemblant en els quatre sectors d’activitat mencionats: en agricultura 13,4; en 

indústria 66,2; en construcció 54,5; en serveis 353,3 i 30,8 milers de persones10 sense cap 

ocupació que tingui a veure amb els sectors citats anteriorment.  

Finalment, encara que les dades de l’IDESCAT no ho contemplin, també s’han de tenir en 

compte les activitats que es desenvolupen en l’economia submergida. És a dir, les persones 

que estan treballant sense tenir una contractació laboral o, bé, que el seu contracte de feina no 

inclou la totalitat de les hores que acaben treballant. Possiblement, des de l’esclat de la crisi i 

l’aplicació de la Reforma laboral aprovada el 2012, l’ocupació de l’economia submergida ha 

augmentat considerablement11. 

Malgrat que no estigui declarada la situació laboral de les persones que treballen en l’economia 

submergida, la realitat que viuen pot coincidir amb la de les persones que estan contractades 

per a la realització d’un treball assalariat. Fins i tot pot ser pitjor, car les seves condicions 

laborals poden esdevenir més precàries. Igual que les persones treballadores que disposen de 

contracte, les persones que feinegen en l’economia submergida, també han d’organitzar el 

temps personal i lliure al voltant del temps que destinen al treball remunerat i, per tant, també 

són persones susceptibles a patir, en el transcurs de la seva quotidianitat, certs conflictes 

relacionats amb l’organització, la gestió i els usos dels diferents temps. 

3.2.3. La jornada laboral i les relacions contractuals 

La jornada laboral implica la quantitat d’hores que la persona dedica diàriament al treball 

remunerat pel que està contractada, les quals haurien d’incloure els temps que, també, 

requereixen els desplaçaments cap al lloc de treball. En qualsevol cas, la jornada de treball 

9Atur registrat. Per sexe i grups d’edat. Catalunya. Gener 2016. Font: Idescat. Enllaç web: 
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0607 

10 Atur registrat. Per sectors d’activitat. Catalunya. Gener 2016. Font: Idescat. Enllaç web: 
http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0606 

La crisi dispara l’economia submergida fins gairebé el 25% del PIB català. Font: Diari Ara. Enllaç 
web: http://www.ara.cat/economia/Leconomia-submergida-senfila-milions-linici_0_1075092666.html 



seria la unitat temporal bàsica que indica el temps prescrit que es destina pel desenvolupament 

de l’activitat assalariada i, a partir d’aquesta, s’estructuren les setmanes12, mesos i anys 

laborals. Per això, no s’ha d’obviar que la duració de la jornada de treball té un pes important 

en la vida d’una persona, en la mesura que ha de satisfer la necessitat d’harmonitzar el temps 

destinat al treball remunerat amb els altres temps de vida, com ara les feines de casa, les 

activitats familiars, de lleure o de participació ciutadana. 

Al llarg del segle XX, la durada de la jornada de treball ha anat evolucionant, amb l’objectiu 

d’afavorir als drets socials i laborals de les persones treballadores. En gran part, els avenços 

que s’han aconseguit en aquesta dimensió s’han produït gràcies a les reivindicacions 

col·lectives que van portar a terme els sindicats i els moviments socials, perquè el dia 

s’estructurés en vuit hores per treballar, vuit per descansar i vuit per dormir; així com la 

conquesta d’altres drets laborals i socials. Actualment, a Catalunya, la durada de la jornada 

laboral ordinària de moltes ocupacions que pertanyen al sector privat és de vuit hores i es poden 

realitzar quaranta hores setmanals, quan la dedicació laboral és a jornada completa.  

La setmana laboral convencional reserva dos dies festius, que habitualment són al cap de 

setmana, pel descans de les persones treballadores. Ara bé, segons les característiques 

particulars de l’ocupació, sobretot si pertany al sector laboral de serveis, els dies de descans 

poden escaure en dies que no corresponguin al cap de setmana. Per això, la durada i l’horari 

de la jornada laboral no és generalitzable a totes les persones que operen en el mercat de 

treball, atès que està condicionada per diversos factors.  

A banda del nombre d’hores diàries que es realitzen al treball assalariat, també s’ha de tenir 

present de quina manera es reparteixen aquestes, segons la feina que es desenvolupa. 

Comptat i debatut, no és el mateix portar a terme una jornada laboral intensa i continuada, que 

efectuar una jornada extensa en què el dia de treball estigui partit per un horari de matí i un de 

tarda. Tal organització del temps de treball pot dificultar l’estructuració dels demés temps que, 

també, componen el projecte vital de cadascú.  

12Des de diversos sectors, com ara la New Economist Foundation (Nef), han plantejat la possibilitat 
de reduir la setmana laboral i, conseqüentment, les jornades diàries de treball, per tal d’assolir una 
millor redistribució del treball, una major autonomia per a l’organització i la gestió de la vida o una 
altra de cultura de gènere en el treball, amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa. 
21 horas. Por qué una semana laboral más corta puede ayudarnos a todos a prosperar en el 
siglo XXI.Font: Ajuntament de Barcelona. Lab Temps. Enllaç web: 
http://w110.bcn.cat/UsosDelTemps/Continguts/Multimedies/LabTemps/LabTemps%20-
%20biblioteca/21horas_web.pdf 



Certament, tota persona que estigui ocupada treballa, perquè lliurement així ho ha pretès, en 

tant de satisfer una motivacions que poden ser vàries. Ara bé, perquè el seu benestar es 

traslladi als espais laborals seria important que l’entitat per la qual treballa es responsabilitzés 

de facilitar-li la major autonomia possible, per tal d’organitzar els horaris laborals d’acord amb 

les necessitats que formen part del moment que viu cada persona. Ras i curt, es tracta de cercar 

mesures que possibilitin el millor encaix possible entre valors tan essencials com són la llibertat 

i la responsabilitat, sense que es produeixin distincions pel fet de ser home o dona. 

La jornada laboral diària, es pot concretar a partir de diversos contractes de treball. A l’hora de 

pactar les condicions i els horaris laborals hi influeixen, per una banda, la voluntat empresarial 

i els trets específics que distingeixen l’activitat ocupacional que es realitza i, per l’altra, la 

predisposició de la persona treballadora per acceptar les condicions que ofereix la part 

contractant. En relació això, es poden identificar diferents relacions contractuals: 

• Jornada reduïda: la durada d’alguns treballs pot ser més curta, a causa de les condicions 

especials que els defineixen i per la incidència que poden tenir en la salut de la persona. 

• Jornada continuada: no hi ha una llarga interrupció enmig del temps de treball. 

• Jornada partida: té a veure amb els dies de treball en què hi ha un descans d’almenys una 

hora, la qual cosa influeix en l’extensió de la jornada laboral. 

• Treball a torns: en feines pertinents al sector de la indústria o de serveis en què l’activitat 

no es pot aturar, l’organització laboral s’estableix en els torns de matí, tarda i nit. 

• Treball nocturn: es tracta de les feines que es realitzen a la nit, en la franja que transcorre 

de les deu de la nit fins a les sis de la matinada. Els convenis col·lectius reconeixen el 

treball nocturn a través del pagament d’un plus de nocturnitat. 

• Treball en festius: fa referència a les feines que es realitzen en caps de setmana i, també, 

en dies que el calendari assenyala com a festius. 

• Hores extraordinàries: són les hores de treball que provoquen que es sobrepassi el temps 

de treball de la jornada de treball completa i sense que estiguin previstes en el contracte 

que estableix la relació entre la persona treballadora i l’empresa. 

Tanmateix, cal tenir en compte que, per motius personals, també hi ha persones que realitzen 

una jornada de treball a temps parcial. Aquesta modalitat contractual, implica que es realitzi un 

nombre menor d’hores del que preveu el temps de dedicació laboral completa. Sempre i quan 

sigui una opció a escollir i no l’única possibilitat, la jornada parcial pot permetre l’augment del 

temps que es disposa fora del mercat laboral per desenvolupar altres activitats.  



Especialment les dones13, són les treballadores que, a causa de tota la feina que implica el 

treball domèstic i familiar, es veuen forçades a realitzar jornades de treball a temps parcial. 

Aquesta realitat constitueix una nova expressió de desigualtat entre els homes i les dones. 

Quintana manifesta que: “les noves formes d’organització laboral accentuen encara més els 

rols de gènere en oferir diferents tipus de flexibilitat per a dones i homes: hores extres per a ells 

i jornada a temps parcial per a elles. Així, es planteja un nou model basat en temps de treball 

diferenciat per a dones i homes, com a solució institucionalitzada perquè elles puguin conciliar 

el treball temporal amb el domèstic” (2010: 16).  

3.2.4. Polítiques de flexibilització laboral 

En la present secció, es parla sobre les mesures que es porten a terme per desplegar el model 

de flexibilitat que desregula el mercat laboral. Tal fenomen influeix, de manera directa i indirecta, 

en les múltiples activitats que formen part de la vida diària. En relació això, els processos de 

flexibilitat debiliten les mesures de protecció de les condicions de feina dels i les treballadores. 

Aquesta qüestió, esdevé una clau de volta per copsar la problemàtica contemporània que 

arranja la flexibilitat en l’àmbit laboral i com, també, es trasllada en els espais i temps personals 

en què hom viu. Per això, Senett assenyala que l’aspecte més confús de la flexibilitat actual és 

l’impacte que té en el caràcter (2000: 10). 

Tal com s’ha anat comentant, el treball ha deixat de ser un referent per a la construcció de la 

identitat individual i col·lectiva i, a la vegada, ja no és l’únic element que contribueix a 

l’autorealització personal. Avui dia, la vivència del temps de treball remunerat, juntament amb 

les activitats relatives a altres dimensions del temps, contribueixen en la construcció de la 

identitat personal i a les relacions que la persona manté amb el seu entorn. 

La reflexió que difon Quintana és que “des de la industrialització, el temps de treball mercantil 

ha representat el -temps fort- que estructura els altres temps socials. Ha estat al voltant del 

temps de treball que s’ha organitzat tota la vida social. En la societat post industrial el treball 

encara manté una posició central, malgrat la pèrdua progressiva de referència social i 

subjectiva, a causa de la seva diversificació i fragmentació. Així, el treball mercantil que durant 

segles havia estat el sincronitzador de la societat, esdevé el segle XXI el gran 

dessincronitzador” (2010: 14). 

Cinc dades que mostren que la igualtat entre homes i dones és un miratge. Font: El crític. 
Periodisme d’investigació. Enllaç web:http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/2015/07/08/cinc-
dades-que-mostren-que-la-igualtat-entre-homes-i-dones-es-un-miratge/



En tot cas, Castel (1997) considera que l’ocupació laboral segueix desenvolupant un paper 

important, per a la persona, com a aspecte de suport personal i d’enllaç amb el món social per 

reforçar el que anomena zona d’integració. Bàsicament, perquè la feina que es realitza atorga 

un sentit personal d’utilitat i, alhora, es tracta d’un element estructurador de la pròpia vida. 

Malgrat que en el present, la precarietat inherent a les condicions laborals de moltes persones 

treballadores, també és generadora d’una desestabilització de la seva vida i, en efecte, pot 

provocar que es trobin en una zona de vulnerabilitat. Si la situació d’atur de les persones que 

no disposen de feina es prolonga, les circumstàncies delicades que es viuen poden afectar 

negativament a les demés dimensions vitals. La dilatació del temps de la fràgil situació que hom 

viu tendeix a desencadenar un procés gradual de precarietat, que pot acabar conduint i derivant 

cap a la zona de risc o d’exclusió social.  

De totes maneres, per obtenir un major coneixement de com s’ha arribat a les condicions 

actuals, és necessari fer un breu repàs històric per conèixer com s’han implementat les mesures 

de flexibilitat laboral al mercat de treball. La crisi econòmica dels anys 70 va provocar un canvi 

radical en l’organització del mercat del treball, la qual cosa va tenir un impacte en l’estil de vida 

de la societat. Aleshores, es va suplantar el temps de treball lineal, segur i programat. Per 

contra, es va donar pas a un model de treball cíclic i supeditat a les demandes específiques i 

volàtils del mercat laboral.  

Sarasola diu que nous valors com la flexibilitat laboral, la productivitat o la temporalitat, actuen 

en el mercat laboral generant situacions laborals que tendeixen a la segmentació i, en molts 

casos, a la inseguretat i la incertesa (precarietat laboral) en l’àmbit de contractació i, en 

qualsevol cas, de màxima mercantilització del treball-ocupació (Echevarría, et al.; 2008: 305). 

De fet, cada vegada es realitzen menys contractes de llarga durada i, en efecte, el principi 

d’incertesa caracteritza a unes relacions laborals que, habitualment, són de curta durada.  

D’entrada, les polítiques de flexibilitat laboral es van promocionar amb una connotació positiva, 

atès que es destacà que esdevindrien una millora per a les dues parts implicades en el treball 

remunerat: l’empresa i les persones ocupades. Es deia als quatre vents que la flexibilitat seria 

un avenç per la classe treballadora, perquè gràcies a aquesta disposarien d’un major control i 

decisió sobre els temps de treball. Malauradament, no va ser així. La part que es va beneficiar 

del nou ordenament laboral va ser l’empresariat i, alhora, va augmentar el seu poder per 

determinar l’extinció dels contractes de treball.  

Les mesures de flexibilitat que es van implementar, inicialment, pretenien trencar amb la 

rigidesa del mercat laboral i, en un context de ple auge del model neoliberal, es van liberalitzar 



les condicions que emmarquen les relacions laborals. Tal com assenyala Elchardus (1991), la 

pitjor incertesa per a la persona treballadora és quan la jornada de treball s’administra de forma 

directament sensible a les fluctuacions del mercat (citat a Adam, 1999: 19). En aquest sentit, 

les empreses ofereixen feina quan els nivells de producció i serveis augmenten i, quan no, 

tenen facilitats per acabar la relació laboral amb la persona contractada. 

De manera molt escaient, Carrasco apunta que les polítiques de desregulació i flexibilització 

del mercat laboral dels darrers anys, el seu objectiu no ha estat altre que reduir costos salarials 

i adaptar els temps de treball a les exigències de la major eficiència i productivitat de l’empresa, 

encara que això estigui tenint efectes negatius sobre la qualitat de vida de les persones 

(Amoroso, et al.; 2003: 42). Fet i fet, s’ha esfondrat la idea preliminar basada en què les mesures 

de flexibilitat beneficiarien a les parts que estan unides per una relació laboral. En realitat, les 

polítiques de flexibilitat laboral s’han regit per criteris econòmics, com ara l’eficiència, que han 

afavorit als interessos particulars de les persones ocupadores14.  

A més, la flexibilitat al món laboral ha generat uns canvis substancials en les actituds i 

conductes, així com en les formes de relació amb l’entorn. És per això que avui en dia, 

predominen uns valors que estan totalment lligats a l’economia dominant, els quals promouen: 

incertesa, competivitat, individualitat, productivitat, o l’adaptabilitat. Aquestes nocions 

provinents del món mercantil, de manera gradual han anat calant en l’inconscient de moltes 

persones i, en efecte, incidint en d’altres àmbits de vida o en les expressions del llenguatge. 

Les situacions de precarietat laboral i personal han anat augmentant en un context imperat per 

la flexibilitat que regenta les dinàmiques del treball de mercat. Senett considera que el temps 

de la flexibilitat és el temps d’un nou poder. La flexibilitat engendra desordre, però no allibera 

de les restriccions, ni tampoc facilita que les persones tinguin un major temps personal (2000: 

61). Tot plegat, fomenta una inseguretat i inestabilitat que dificulta el decurs normalitzat en la 

vida diària de molta gent i, de retruc, de persones dependents que requereixen que, qui es fa 

càrrec d’elles, disposi de temps per atendre les seves necessitats. 

En l’actualitat, també hi ha moltes persones que, tot i estar integrades al mercat laboral, poden 

experimentar una conjuntura insegura i fràgil, a causa de la precarietat inherent a les condicions 

14 Flexiguretat: es tracta d’un concepte que engloba els termes de flexibilitat i seguretat. En concret, 
capgira la idea i la realitat, en relació a que la flexibilitat laboral afavoreix a les persones ocupadores. 
Per això, la flexiguretat pretén donar una resposta positiva, tant a l’empresa com a les persones 
treballadores. Per tant, suposadament es tracta d’una estratègia encaminada a aconseguir un mercat 
de treball flexible, que a més garanteixi una forta protecció social, sobretot dels treballadors que es 
trobin en situacions més precàries (Echevarría, et al.; 2008: 311). 



de treball de les diverses ocupacions. Quintana especifica que “avui, a l’entorn de les 

transformacions en el mercat laboral es configura una ocupació que té una característica de 

precarietat molt significativa. Els mercats de treball demanden flexibilitat, ofereixen precarietat 

i creen inseguretat en un context en què augmenten els riscos lligats a la trajectòria vital” (2010: 

12). En aquest sentit, la flexibilitat laboral no té en compte els principis organitzatius, perquè 

cada persona tingui la llibertat i la responsabilitat de sincronitzar la feina amb els temps que 

requereixen les activitats personals, públiques i familiars que realitzen.  

Tal realitat posa de manifest la ferocitat de les polítiques de flexibilitat al món laboral, les quals 

han convertit a les persones en una mercaderia i, com a resultat d’això, també han mercantilitzat 

el seu temps. La flexibilitat en els llocs de treball ha generat importants conflictes i desigualtats 

temporals, que han influït al desenvolupament personal i social de molta gent. Adam assenyala 

que les desigualtats implícites tendeixen a ser donades per suposades. Per això, rarament es 

qüestiona que el treball, l’escola i els temps d’oci (organitzat en aquest ordre d’importància) 

tenen prioritat davant el temps dedicat a les compres i als menjars, així com els temps que són 

governats pel treball mercantilitzat tenen preferència sobre aquells al marge de l’economia del 

temps de les relacions d’ocupació (1999: 26-27). 

3.2.5. Flexibilitat horària dels temps de treball 

Sovint, la idea de flexibilitat tendeix a crear un cert estat de confusió amb el que representa una 

altra aplicació del concepte flexibilitat, és a dir, la possibilitat que les persones ocupades 

estructurin els temps de treball. Elchardus (1991) distingeix la diferència entre la flexibilitat per 

al treballador i la flexibilitat del treballador. Mentre la primera permet als treballadors un major 

grau de control sobre el seu temps, la última incorpora un creixement de la incertesa en la 

jornada de treball (citat a Adam, 1999: 19). De moment, encara hi ha poques empreses que 

aposten per la primera perspectiva a l’hora de proporcionar flexibilitat horària i, en canvi, moltes 

d’altres organitzacions empresarials estan aplicant les conegudes i, alhora, qüestionades 

polítiques de conciliació de la vida professional amb la personal i familiar15. 

15 Polítiques de conciliació entre la vida professional i familiar: són les actuacions que s’han 
promogut des d’institucions polítiques, perquè les empreses possibilitin unes condicions laborals 
òptimes a les persones treballadores, per tal que tinguin la oportunitat de conciliar els temps laborals 
amb els temps familiars. Habitualment, les mesures de conciliació encara són més necessàries, quan 
en la situació familiar hi ha fills. Ara bé, tot i que es tracta d’una mesura que teòricament es va crear 
per tothom, en la gran majoria de casos, només s’hi han acollit les dones. És per això que Quintana diu 
que “les polítiques de conciliació presenten límits en les seves possibilitats transformadores en no 
qüestionar la centralitat del temps de treball remunerat en l’organització social de la vida quotidiana de 
les persones, les empreses i els territoris; en estar orientades a promoure una major ocupació de les 



Prefabricats Planas16 és una de les poques empreses catalanes que implanta íntegrament 

mesures de flexibilitat per a les persones treballadores. Aquest fet implica oferir-los flexibilitat 

horària en les hores d’entrada i sortida del lloc de treball, per tal de tenir l’oportunitat de satisfer 

les necessitats de temps que estan al marge del món laboral. Per tant, el total d’hores diàries 

que s’han de treballar hom les distribueix de la millor manera possible o les acumula en una 

borsa d’hores, amb l’objectiu de coordinar el temps laboral amb els altres temps vitals. La 

pràctica d’aquest model organitzatiu, relacionat amb l’europeu, contribueix al benestar personal 

i afavoreix a l’ambient de treball, la qual cosa tendeix a traduir-se en un major rendiment a la 

feina i, per tant, té un impacte positiu en l’assoliment dels objectius de treball. 

Malauradament, moltes empreses segueixen exercint pressions per subordinar la persona 

treballadora a les exigències de la part contractant. Entre d’altres, la seva total disponibilitat per 

treballar els temps que l’empresa reclami, segons els seus interessos, la qual cosa redueix la 

capacitat de què hom disposa per organitzar i viure experiències en les distintes categories del 

temps. La part que regula la temporalitat de la persona ocupada no li concedeix l’autonomia 

necessària, perquè ella mateixa coordini, sense pressió, la feina amb d’altres activitats vitals. 

Senett, oportunament, manifesta que el dilema al que ens enfrontem avui en dia és com 

organitzar la nostra vida personal, en un capitalisme modern que disposa de nosaltres quan vol 

i ens deixa a la deriva quan li interessa (2000: 123).  

Malgrat que avui en dia, per a molta gent resulta complicat negar-se a realitzar certs horaris de 

treball. Principalment a causa de les dures condicions laborals i, també, de l’amenaça real que 

existeix de perdre la feina i, en efecte, trobar-se en situació d’atur. La disminució de llibertat per 

sincronitzar el temps del treball juntament amb la necessitat d’haver i de voler viure en d’altres 

espais temporals, sens dubte, implica una certa tensió i angoixa per a qui es troba en aquesta 

situació. En la mesura que influeix negativament al grau de motivació amb què moltes persones 

emprenen els processos de treball i, alhora, suposa un clar deteriorament del seu benestar físic, 

psicològic i social. Per això mateix, no s’han d’obviar les dificultats afegides que poden patir 

certes persones per organitzar el temps al món del treball, en funció de la situació personal que 

estiguin vivint i, independentment, de l’edat que tinguin. 

dones en el mercat laboral i no tenir en compte, en cap cas, la incorporació dels homes a l’àmbit 
domèstic, prioritzant l’esfera laboral i obviant l’esfera domèstica” (2010: 80). 

16 Prefabricats Planas fa horari europeu: exemple de conciliació dins la Setmana del Temps. Font: 
TV3. Enllaç web: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Prefabricats-Planas-fa-horari-europeu-
exemple-de-conciliacio-dins-la-Setmana-del-Temps/video/5244091/ 



Heus aquí que es posa de manifest la perversitat que es produeix quan les empreses perceben 

als i les treballadores com a capital de treball, en lloc de persones amb el dret bàsic que els 

correspon per realitzar activitats diàries totalment diferenciades, que resten fora del mercat 

laboral. D’aquí rau la posició de Quintana per defensar “un nou contracte social que, en relació 

amb la distribució del temps, afavoreixi no només una distribució del temps més justa sinó 

també la possibilitat d’expressar la multiplicitat de temps, una pluralitat de temporalitats, i la 

possibilitat dels individus d’autogestionar el seu propi temps” (2010: 27). 

La racionalització forassenyada dels horaris laborals és un altre element que complica 

l’harmonització dels diversos temps personals i socials. D’entrada, a causa d’uns horaris de 

feina extensius, heretats de les modificacions horàries que es van realitzar durant el franquisme 

que, en el present, dificulten enormement la vivència d’altres moments vitals. Bàsicament, 

perquè es tracta d’horaris partits amb descansos intermedis llargs. Els i les treballadores 

assalariades, d’aquesta manera, romanen ocupades moltes hores diàries per un temps laboral, 

que les manté subjectes als interessos lucratius que l’empresa tingui en cada moment. 

Oposadament a tal model, en alguns països europeus s’apliquen horaris intensius al lloc de 

treball, amb descansos més curts que els que es realitzen a Catalunya, per tal de facilitar la 

coordinació del temps laboral amb d’altres temporalitats quotidianes. 

Tanmateix, la racionalització il·lògica dels horaris queda patent en la desincronització amb els 

horaris d’altres institucions socials que modulen la vida personal i col·lectiva, com és el cas de 

l’escola, a través del calendari i els horaris escolars. Costa d’entendre, com s’ho poden fer pares 

i mares per anar a buscar els seus infants a l’escola, si el seu horari laboral implica que a la 

tarda els dos estiguin treballant. Duran diu que les organitzacions han de plantejar-se la qüestió 

de la coincidència temps i espai dels seus i les seves empleades (...) atès que en la vida 

quotidiana, la falta de sincronia dels horaris escolars i de serveis comunitaris amb els laborals 

es pot arribar a convertir en un malson per a moltes persones (2007 :21). 

3.3. El temps 

Fins ara s’han tractat diferents elements associats a la dimensió vital de les persones, en relació 

a l’ampli esquema que representa el treball i, també, les modalitats predominants que regeixen 

les polítiques laborals en els nostres dies. Les dues categories mantenen vasos comunicants, 

que conflueixen en un mateix denominador comú: el temps. 

  

La dimensió temporal ha aparegut en molts estudis que s’han realitzat des de vàries disciplines 

del coneixement, com ara: història, política, sociologia, gènere, psicologia o economia. Malgrat 



això, segons Jankélévitch (1980), el temps segueix sent “controvertit i innegable i, aquesta 

contradicció, en fa un objecte privilegiat de desconeixement i una font inexhaurible de 

malentesos” (citat a Cardús, 1985: 28). 

El desenvolupament de la present investigació social parteix de la idea d’Adam, quan manifesta 

que cap teoria del temps i del treball serà completa sense les complexes interdependències 

entre aquestes diverses arquitectures temporals del treball (1999: 26). D’aquesta manera, des 

d’una mirada social, en aquesta recerca s’estudiaran els lligams que s’estableixen entre temps 

i treball i, també, es tindran en compte tots aquells temps que queden fora de l’esfera laboral i 

l’àmbit domèstic i familiar.  

Si el concepte temps es descriu al marge de qualsevol connexió amb les ciències del 

coneixement, suposadament, l’anàlisi s’orientarà cap a qüestions còsmiques de la filosofia que 

teoritzen sobre la dimensió temporal en el marc de l’existència de l’ésser humà. Tal punt de 

partida conflueix amb la posició de Cardús quan planteja que “probablement, a molts ens passa 

com a Sant Agustí d’Hipona, que sentint el temps i, per tant, d’alguna manera, sabent-lo, si hom 

ens ho pregunta, no sabem explicar què és” (1985: 5). En tot cas, el temps és un recurs infinit, 

per bé que segons l’organització i l’ús que se’n faci pugui semblar un bé escàs. El temps té un 

valor abstracte que pren sentit, en la mesura que es viu, es contextualitza i, per tant, hom el 

dota de sentit subjectiu. És per això que existeixen diversos temps, constituïts per significats 

distints i que, alhora, s’experimenten de manera molt diferent. 

El temps més significatiu, per a les persones, és el que resideix en la dimensió temporal del 

present, atès que és el vector que articula l’experiència. Així, el present permet vehicular a la 

persona cap a vivències que han quedat enrere i, alhora, aprendre d’aquestes per projectar-se 

envers a les situacions del futur. Safranski exposa la idea que “les persones vivim en dues 

zones temporals. Per una banda, hi ha un temps real, que experimentem com un temps que 

passa irreversiblement. Un temps que sempre s’esdevé –ara-. És el temps viscut. Per altra 

banda, hi ha el temps representat, que ens simula espais temporals en què suposadament ens 

podem moure endavant i endarrere amb llibertat, en el passat i en el futur” (2011: 6).  

En la mesura que el temps és individual, indissociablement a la condició social de les persones, 

també esdevé temps col·lectiu. De fet, ja sigui per raons informals i formals, les persones 

sincronitzen les seves temporalitats perquè siguin viscudes simultàniament amb les d’altres 

persones. D’aquí rau la conveniència de cuidar i valorar el temps, per viure’l d’una manera més 

humana per tal que, en general, es gaudeixi d’una major qualitat de vida. Mückenberg (2007) 

estableix “un vincle entre el benestar en relació al temps, de manera que el temps s’hauria 



d’entendre i determinar com un bé individual i, en tant, que també és un bé col·lectiu” (citat a 

Quintana, 2010: 28). En el present, està creixent la consciència social a l’hora de reconèixer el 

dret al temps propi, com un dret essencial de la ciutadania, amb la possibilitat de poder-lo 

compartir, sense que aquest hagi de ser intercanviat per diners. 

En el territori català, darrerament, ha augmentat l’interès per atendre qüestions relacionades 

amb el temps i, en gran part, en l’impacte que el treball té sobre aquest. Una possible raó, tal 

com indica Duran, podria ser a causa de la insatisfacció de molts col·lectius socials, 

especialment de les dones, per l’escassa visibilitat amb què es distingeix el seu treball en la 

majoria d’interpretacions econòmiques i polítiques (2007: 23). Nogensmenys, a causa dels 

canvis socials que s’han produït, alguns d’ells pocs beneficiosos pel sosteniment i el 

desenvolupament humà. En l'actualitat s’ha desencadenat la crisi del temps que, tot i afectar a 

certs grups de població més vulnerables, també acaba afectant al conjunt de la societat. 

Les problemàtiques sobre el temps es poden observar a partir de dues vessants. Per una 

banda, com es valora, es prioritza i es planifica individualment els diferents temps vitals, en 

funció de les necessitats i activitats que formen part de la vida de tota persona. Per altra banda, 

l’organització social de la societat és un detonant considerable perquè en els nostres dies 

s’experimentin conflictes permanents, que estan fonamentats en les múltiples temporalitats que 

es viuen quotidianament. Per això Cardús apunta que “en aquesta moderna organització (...) el 

temps esdevé fugisser, fora de control, concentrat” (1985: 34). 

La preocupació social entorn a com es viu el temps va promoure l’aparició de les anomenades 

polítiques urbanes del temps a Itàlia, cap a finals dels anys 80. Posteriorment, les polítiques del 

temps17 es van estendre a França i en d’altres països europeus. A Catalunya, la introducció de 

les polítiques urbanes del temps s’inicia a finals dels 90 i, a principis del segle XXI es consoliden 

progressivament; per tal d’oferir propostes i actuacions ben diverses. Així mateix, en el present, 

la població catalana ha emprès un projecte sociopolític transformador en matèria de temps: la 

Iniciativa per a la Reforma Horària18. Aquesta plataforma ciutadana, està realitzant un reguitzell 

d’accions que tenen el temps com a eix principal, per tal d’aplicar mesures com la racionalització 

17Polítiques urbanes del temps: “són un conjunt d’actuacions que promou el govern local amb la finalitat 
de garantir el dret a gaudir d’un temps propi, una major equitat de gènere i un major benestar quotidià” 
(Quintana, 2010: 58). 

18Iniciativa per a la Reforma horària: és una iniciativa que ha enfocat el seu treball, a partir de tres 
eixos: impuls i fonamentació, sensibilització sobre el valor del temps, i la implementació de la reforma 
horària. Segons la idea que defensa, s’entén que el temps és un indicador de qualitat de vida i, per tant, 
a través d’una millor organització temporal pot augmentar la satisfacció de la gent. 
Font: Iniciativa per a la Reforma Horària. Enllaç web: http://www.reformahoraria.cat/ 



dels horaris i, a través d’una organització i ús del temps més harmoniós, millorar el benestar 

personal i col·lectiu de les persones en la vida quotidiana.  

En primera i darrera instància, la ciutadania també és responsable de reivindicar el dret del 

temps i valorar-lo en la importància que el caracteritza i, alhora, reaprendre a gestionar-lo per 

fer-ne un ús adequat i més humà. Fet i fet, tot canvi requereix una presa de consciència 

individual i, alhora, social. És per això que Safranski, molt apropiadament, suggereix que 

“nosaltres no dominem el temps. Però, en la manera que es socialitza el temps, no hi ha dubte 

que podem fer-hi alguns canvis” (2011: 29). 

3.3.1. El rellotge: instrument regulador de temps 

Anteriorment s’ha destacat que no disposem de la capacitat per contenir i dominar el temps, en 

el sentit d’aturar el present, retornar al passat o, bé, avançar el futur. En tot cas, resulta 

innegable que mesurar el temps d’activitat, per a les persones, ha tingut una gran importància, 

tot i que no sempre s’ha efectuat de la mateixa manera. Al llarg de la història, han evolucionat 

les percepcions, els mètodes i els instruments que perseguien la finalitat de controlar el temps 

i, alhora, assenyalar els esdeveniments o activitats que cada persona porta a terme. 

En aquest apartat, es parla del rellotge, un instrument que ha servit per regular el temps vital 

de les persones i que ha disposat d’un poder especial per fer-ho, tant en el passat com en el 

futur, gràcies a la legitimació social que ha tingut. La importància que té el rellotge, 

essencialment, es concreta en tres raons diferents: controlar, referenciar i mesurar el temps. 

Tal com expressa Cardús: “la modernitat significa viure el temps del rellotge i el calendari. Un 

organitza la vida diària i l’altre fa possible els complexos processos que hem denominat 

planificació de la vida” (1985: 75). Aquestes dues eines temporals han tingut la potencialitat 

intangible de modular els estils de vida de les comunitats contemporànies. 

En les societats tradicionals, els temps de treball mantenien una relació directa amb els cicles i 

els ritmes de la naturalesa, com ara les estacions de l’any o les hores de llum solar. Tals 

elements regien el funcionament dels sistemes de treball i, alhora, els processos vitals de les 

persones. El naixement de les societats industrials va representar un canvi substancial per a 

l’estructuració del temps i, conseqüentment, en les pràctiques familiars i socials. En aquell 

context, la invenció del rellotge va implicar un tractament distint del temps que va influir, a nivell 

individual i social, en la vida diària de la gent. Safranski manifesta que “els rellotges no solament 

indiquen el temps què és, sinó que tenen l’efecte de guiar la conducta” (2011: 9). 



En el context industrial, el temps cronometrat es va erigir com una estratègia per controlar les 

temporalitats dels processos productius i, també, el temps de treball de la classe treballadora 

assalariada. No s’ha d’obviar que el treball remunerat és una temporalitat que permet 

aconseguir uns guanys econòmics. Per aquest motiu, Carrasco indica que el rellotge –com a 

temps cronometrat- s’estableix com a instrument de regulació i control del temps industrial, però 

aquest últim condicionarà en part a la resta de temps de vida i de treball (2001: 15). Així doncs, 

el rellotge va representar un canvi de tal magnitud en l’àmbit del treball que, alhora, tingué i 

segueix tenint un enorme impacte en l’organització i el desenvolupament de la vida quotidiana 

en els demés espais en què transcorre el projecte vital de qualsevol. Fet i fet, l’aparició del 

rellotge va modificar la concepció social que, aleshores, prevalia sobre el temps. 

Les hores que marca el rellotge tenen la funció d’indicar la posició dels esdeveniments o 

mesurar la durada dels processos en la successió del que hom realitza en cada moment. 

Sufranski apunta que “els rellotges exerceixen un grau de poder sobre la convivència de les 

persones. Són un fet social que coordina i organitza el teixit humà. Per tant, el rellotge no és 

només un objecte físic, sinó sobretot, un objecte social” (2011: 9). En definitiva, el rellotge crea 

rutines que regulen la vida personal i comunitària. Paral·lelament accelera els ritmes de la 

societat i, alhora, deshumanitza la naturalitat i la personalització dels processos humans. 

Endemés, es pot afegir que el rellotge ha esdevingut un element normatiu, que té la perversitat 

de reconvertir el temps en un recurs finit i escàs. Avui en dia, sorgeix la paradoxa d’anar a 

contrarellotge, atès que el rellotge condiciona les dimensions del temps i, aquest fet, genera la 

impressió que el temps escasseja. Aleshores, sorgeix el fenomen de la pressió temporal 

articulada per dues parts. Per una banda, la coerció externa de les activitats que hom ha de 

portar a terme i, per l’altra, l’autocoerció que ve imposada pel temps que indica el rellotge en 

cada moment, segons les múltiples activitats que es volen realitzar. 

El paradigma temporal de les societats modernes es deixa veure a partir de les primeres etapes 

del cicle vital, quan des de ben d’hora s’educa temporalment als infants a través de les agulles 

del rellotge o la campana de l’escola. Fins i tot, quan encara no han desenvolupat la noció del 

temps, la quotidianitat dels nens i les nenes es veu trasbalsada pels horaris estressants dels 

pares i les mares, la qual cosa penetra en el seu conscient i, també, en l’inconscient. 

Possiblement, per aquesta raó el rellotge ens acompanya al llarg de la vida i, a causa de la 

legitimació social que se li ha atorgat, l’hora comuna que assenyala, engendra una autoritat 

absoluta que rarament qüestiona la diferenciació dels temps vitals.  



Malgrat tot, un ús racional del rellotge pot contribuir a l’organització i la vivència equilibrada de 

temporalitats molt diverses. El temps es pot presentar de diverses maneres, segons la voluntat 

que hom tingui a l’hora de controlar-lo i organitzar-lo. Entre d’altres, es pot planificar per tal que 

esdevingui en una temporalitat prevista, que ofereixi un major control del temps i, de retruc, la 

persona aconsegueixi una major seguretat. Les condicions volàtils que es produeixen, avui en 

dia, poden desencadenar que sorgeixin temps imprevistos, que prèviament no s’han presagiat. 

En un context en què predomina la flexibilitat, el principi constant d’incertesa provoca que 

l’estructuració i els usos del temps resultin complexes i, en efecte, moltes persones 

experimenten la sensació de perdre el control de la seva vida. 

3.3.2. Les dimensions del temps 

La perversitat que envolta al rellotge, en la mesura que té la capacitat d’uniformar els temps de 

vida, fa més que necessària la vindicació per viure la gran varietat de temps que formen part de 

la vida de cada persona. Essencialment, perquè, tal com s’ha manifestat anteriorment, la 

pluralitat temporal és un dret propi que convé exercir per tal que tothom tingui l’oportunitat de 

compaginar activitats molt variades i, per tant, desenvolupar-se harmoniosament en els espais 

diferenciats de la seva vida, sense haver de renunciar a cap d’aquests temps. Ara bé, tot i la 

dissemblança temporal, el temps és sistèmic, de manera que les distintes dimensions de temps 

s’interrelacionen entre elles, atès que es viuen simultàniament i, per tant, afecten a les 

propietats i significats que personalment s’atorguen a cada temps. 

Fins ara, s’ha parlat de dues dimensions temporals molt clares i potents, en concret, als temps 

que es destinen al treball assalariat i, també, al treball domèstic familiar. Aquestes dues 

categories de temps són les més importants, fonamentalment, perquè impliquen una alta 

exigència que condiciona fortament l’organització i la vivència d’altres temps, que són igual de 

rellevants i necessaris per a la vida de qualsevol persona.  

Si en les societats industrials es destacava que el treball esdevenia en l’element exclusiu per 

assolir l’autorealització personal, en l’actualitat aquesta idea ha canviat radicalment i, per això, 

Hervé (2001) expressa que “com a conseqüències de les transformacions socials, econòmiques 

i tecnològiques que han experimentat les societats occidentals a finals del segle XX, ha crescut 

en importància el valor del temps fora del treball mercantil” (citat a Quintana, 2010: 25). Així, la 

vivència de qualitat del conjunt de temps existent contribueix a la construcció de la identitat 

personal i a l’assoliment d’un major estat d’autorealització. 



L’existència de temps diferenciats condueix a que les característiques de cadascun sigui 

totalment dissemblant, la qual cosa dificulta la recerca del present estudi, a causa de la 

singularitat de la situació personal i la diversitat d’experiències en les múltiples temporalitats 

que es viuen. Es poden trobar temps que es dediquen per cobrir necessitats pròpies i d’altres 

que s’ofereixen per satisfer les necessitats dels demés; temps que són més rígids i d’altres més 

flexibles; i temps que poden ser viscuts individualment, així com d’altres més socials que es 

poden compartir en relació. Adam difon que la pluralitat de temps interdependents és una 

barreja que no pot ser compartimentada, dicotomitzada o ordenada jeràrquicament (1999: 30). 

El sistema neoliberal, a través dels seus principis i pràctiques, ha generat tota una sèrie de 

transformacions socials. Entre d’altres, els processos d’individualització que han viscut les 

societats, la qual cosa ha comportat la fragmentació temporal i, per tant, la coexistència de 

múltiples temps per coordinar, en relació a la gran diversitat de persones, institucions i serveis 

que integren la societat.  

Davant de tal escenari, Carrasco considera que les persones que formen part de la població 

activa, necessiten donar valor i viure en plenes condicions les cinc categories per a l’ús del 

temps: temps de necessitats personals, temps de treball domèstic, temps de treball de mercat, 

temps de participació ciutadana i temps d’oci (2001: 14). En tot cas, és bàsic tenir en compte la 

singularitat de les condicions personals, que constitueixen la quotidianitat de cadascú, a l’hora 

de viure les cinc dimensions del temps mencionades.  

En primer lloc, el temps de les necessitats personals és absolutament heterogeni, atès que està 

compost per activitats molt diverses i, alhora, de gran importància que qualsevol persona ha 

satisfer pel benestar de si mateixa. Dintre el reguitzell d’accions que hom pot emprendre, es 

poden destacar les següents: la son i el descans, els àpats, la imatge i la higiene personal. Els 

temps que requereixen tals accions no es poden desatendre, per bé que s’acabin adaptant als 

horaris de què hom disposa. No obstant això, hi ha d’altres temps personals que es poden 

postergar o disminuir, com ara alguns processos formatius, l’observació i l’autoreflexió, l’esport 

o tota mena d’activitat que serveixi per desconnectar i depurar-se personalment. En resum, el 

temps destinat a les necessitats personals és imprescindible, atès que contribueix a que la 

persona tingui un major desenvolupament i benestar, la qual cosa connecta i influeix en les 

condicions de com es viuen els demés temps vitals.   

En segon lloc, el temps de treball domèstic és aquell que fa referència a les tasques que es 

porten a terme per a la gestió, la neteja i el manteniment de la llar; així com de l’atenció i cura 

als infants, a la gent gran i a les persones dependents. Els temps que es dediquen per acomplir 

aquestes funcions són rígids, fixos i inflexibles. Així mateix, un increment de treball mercantil 



pot implicar menys temps domèstic i, de retruc, una major pressió per a la realització de la labor 

en l’àmbit domèstic familiar. A la vegada, un augment de treball domèstic familiar genera una 

reducció del temps de participació ciutadana o el temps d’oci. Tals condicionants tenen efectes 

diferents en el temps, segons la singularitat de la situació familiar, el tipus de família i les xarxes 

de suport de què es disposin. 

Històricament, en el model de família tradicional, el temps de treball domèstic familiar ha estat 

una responsabilitat que, de manera injusta, els homes han derivat a les dones. En el present, 

en un marc que es caracteritza per la gran diversitat de famílies, aquesta tendència està 

canviant lentament. Tal com indica Duran, el tret polític més important de l’actualitat que està 

posant les bases de la societat és el pacte social entre les dones i els homes (i a la inversa), 

juntament, amb el pacte sobre drets i deures dels pares cap als fills (i a la inversa). Aquest 

reajustament en les concepcions socials té una gran influència en l’entrada i sortida de les 

fronteres humanes del temps (2007: 277).De totes maneres, si bé és cert que la participació de 

molts homes ha augmentat, la seva implicació encara no arriba al grau de responsabilització i 

organització que les dones assumeixen a l’àmbit domèstic i familiar. 

En tercer lloc, el temps de treball de mercat ja s’ha definit en l’apartat del treball remunerat. En 

qualsevol cas, s’ha de destacar la forta influència que exerceix el temps laboral a l’estat anímic 

de la persona. Malgrat que en relació a temps pretèrits, el treball de mercat ha perdut un cert 

pes; aquest segueix tenint una importància enorme a l’hora d’influir en l’estructuració i els usos 

d’altres temps vitals. Normalment, una gran quantitat d’hores de feina i una gran flexibilitat dels 

horaris laborals, pot representar una reducció de les experiències en les altres dimensions del 

temps i, alhora, una certa pressió per tenir temps a l’hora d’afrontar el treball domèstic familiar. 

En quart lloc, el temps de participació ciutadana està relacionat amb una tipologia molt diversa 

d’activitats públiques i col·lectives, que es realitzen amb més persones per tal d’aconseguir un 

objectiu comú. El temps de participació ciutadana pot incloure: el treball voluntari, implicació en 

associacions o comunitats veïnals, aportacions a comissions diverses, participació a l’AMPA, o 

en organitzacions polítiques, socials, culturals o esportives, entre d’altres activitats. Aquesta 

dimensió del temps és força flexible i està totalment condicionada pels valors i la situació 

personal de cadascú. Habitualment, quan la persona no disposa de massa temps, és la primera 

categoria temporal a la que hi minva la destinació de temps. Malgrat això, les activitats que 

integren els temps de participació ciutadana són completament necessàries pel 

desenvolupament personal, social i, alhora, per la creació i cura de les xarxes de relació. 



Per acabar, el temps d’oci o de lleure, totalment relacionat amb el temps lliure, és aquell que 

segons la llibertat individual i les aficions de cada persona, es dedica per realitzar activitats molt 

diverses, tant individuals com compartides. El temps lliure es pot viure de manera molt diversa 

davant l’ampli ventall d’activitats que es poden realitzar, segons les preferències i aficions 

personals que es tinguin per reconvertir-lo en estones de lleure. El temps de lleure es distingeix 

per tenir un alt component de flexibilitat per ajustar-se a les demés dimensions del temps i, a la 

vegada, està fortament condicionat pel moment vital que hom viu. 

En el present, el model de vida que ha cultivat el sistema neoliberal ha derivat en la societat del 

consum i, això, ha repercutit en què un gran ventall d’activitats d’oci s’hagin comercialitzat, la 

qual cosa té una forta influència en com moltes persones entenen i viuen el temps lliure. Cardús 

exposa que “el temps lliure conté els grans mites de la societat actual: és el temps de salvació 

social, la possibilitat de realitzar-se (...) però també és el temps convertit en objecte, en 

mercaderia, en excedent, en capital sumptuari, en valor de canvi” (1985: 101). 

La realitat actual de les cinc dimensions del temps posa de manifest l’escenari d’una societat 

complexa i fragmentada, que dificulta la vivència i la sincronització de les distintes temporalitats, 

en tant de satisfer la pluralitat de necessitats i inquietuds que hom pugui tenir. Arran d’això, 

Adam assenyala que les persones troben cada vegada més dificultats per coordinar els 

elements flexibles i inflexibles de les seves vides de treball, família, amistat, oci, d’activitats 

culturals, de l’ús de les instal·lacions públiques i del seu compromís polític. Quan més flexible 

o imprevisible és el model de treball, més temps han dedicar aquells afectats i les seves famílies 

en la tasca de sincronització (1999: 19).  

En síntesi, una pluralitat diversa en la població, amb demandes temporals molt diferents, 

necessita anar a la recerca d’un equilibri satisfactori amb el temps, tant individual com social, 

amb l’objectiu cabdal de cultivar diàriament la seva identitat i viure amb dignitat. Per això, és 

necessari disposar de la possibilitat d’autogestionar els temps propis per realitzar totes aquelles 

activitats que tinguin a veure amb els interessos, inquietuds o requeriments de les diverses 

dimensions del temps. Ara bé, segons les condicions personals, el nivell de renda, la xarxa 

social o la situació vital, el temps es pot convertir en una font de conflictes i desigualtats per 

construir i experimentar experiències temporals de diferent naturalesa. 

3.3.3. Desigualtats i conflictes temporals 

Els usos del temps en una societat desigual són profundament desiguals i, alhora, vénen 

marcats per les prioritats del sistema econòmic en la pura lògica de valorar solament els temps 



que generen diners. Per contra, tots els temps que resten fora d’aquest esquema lucratiu, ni 

tant sols estan reconeguts a la mateixa alçada que les temporalitats que operen al món laboral. 

Arran d’això, moltes persones no poden escollir amb plena autonomia com viuen els múltiples 

temps, ja que aquests estan condicionats per un ordre socioeconòmic que prioritza els guanys 

per damunt de les relacions i les necessitats humanes, les quals es sostenen a través del temps. 

Conseqüentment, es desencadena l’aparició d’una tipologia molt variada de conflictes 

temporals contemporanis, que poden ressentir la vida de qualsevol. 

Davant de tal escenari, es legitimen i normalitzen vàries injustícies temporals, la qual cosa posa 

de manifest una de les principals victòries del sistema neoliberal. Aquesta, no és altra que tenir 

el control del relat comú, perquè moltes persones entenguin que les desigualtats són naturals i 

inevitables en el sistema i que, a la vegada, no existeix una altra lògica de funcionament per 

modificar la realitat temporal de moltes vides. Seguint el fil de la qüestió, Adam expressa que a 

partir que el temps és àmpliament donat per suposat i, per tant, invisible, les relacions socials 

del temps poden continuar perpetuant les desigualtats en un món de treball constituït 

globalment (1999: 26-27). En aquest sentit, la mercantilització de diversos temps ha provocat 

la injustícia que, qui té un bon nivell econòmic, té al seu abast més oportunitats per disposar de 

temps i, a causa d’això, es creen serioses desigualtats. 

En qualsevol cas, el temps es caracteritza per una paradoxa colpidora sobre la mateixa 

essència del temps i els usos desiguals que es fan d’aquest. Duran assenyala que ni tant sols 

els milionaris poden comprar els dies, perquè tinguin més de 24 hores. En aquest sentit, el 

temps és molt democràtic, perquè tots/es disposem de la mateixa quantitat d’hores, del mateix 

capital de temps (2007: 133). Malgrat que es tracta d’una afirmació certa, tampoc s’acaba de 

cenyir a la realitat de moltes vides. Encara que el dia disposi de 24 hores per tothom, el control 

i l’ús d’aquest temps esdevé un generador de desigualtats. Endemés, les hores del dia no són 

uniformes per a qualsevol individu, atès que tal com s’ha dit, la diversitat de les situacions 

personals que es viuen condueix a que els temps vitals siguin absolutament diferents i, per tant, 

les necessitats fonamentades per la temporalitat siguin heterogènies. En definitiva, no totes les 

persones posseeixen del mateix grau d’autonomia i llibertat per organitzar i viure activitats 

plurals, que siguin relatives a les cinc dimensions del temps.  

Les desigualtats temporals poden provenir de fonts molt diverses, com ara les relacions entre 

dones i homes, els processos productius del treball mercantil, els nivells de renta, els orígens 

socioculturals o, també, els recursos personals de què hom disposa per estructurar i planificar 

el seu temps. Com a resultat d’això, en sorgeix una proporció i una vivència totalment distinta 

del temps que cada persona té per portar a terme les activitats que es proposi. Apropiadament, 



Recio considera que si prenem el temps com un recurs, les possibilitats de cada persona per 

satisfer les seves pròpies necessitats, gustos, etc. dependran de dos elements diferents. La 

quantitat de temps disponible, una vegada s’ha restat el temps de treball –mercantil i domèstic- 

(...) En segon lloc, la configuració concreta de la jornada laboral ja que, en funció de la mateixa, 

permet en major o menor mesura realitzar altres activitats, en definitiva realitzar una vida social 

amb més o menys sentit (2001: 5). 

Tanmateix, quan es parla de desigualtats temporals, no es poden obviar les que han patit i 

segueixen patint les dones, en relació als homes, atès que també afecten als afers relacionats 

amb l’organització i els usos del temps. Fonamentalment, a causa de la problemàtica que 

representa la doble presència i la major càrrega de treball que assumeixen les dones en el 

treball assalariat juntament amb el treball domèstic familiar. Adam destaca que la naturalesa de 

gènere del temps de treball assenyala, doncs, la necessitat de ser sensible a la complexitat de 

la vida diària, en què la multiplicitat de temps conformen una unitat problemàtica i coherent, i 

en què les pressions i les tensions entre els temps menys compatibles es gestionen i 

s’expressen (1999: 31). 

Paral·lelament, tot i alguns avenços que s’han produït en aquest terreny, l’organització social 

de la societat continua situant les dones com a responsables de l’organització i el funcionament 

de l’àmbit domèstic. En conseqüència, les oportunitats que tenen les dones per viure les demés 

dimensions del temps queden limitades i, per això, poden experimentar el conflicte temporal 

amb més intensitat que els homes. En la definició de noves tensions quotidianes que han 

aparegut en l’actualitat, per raons de gènere, Nowotny (1992) considera que “les cultures del 

temps en les quals homes i dones han estat socialitzats xoquen cada vegada més. En la mesura 

que les fronteres entre públic i privat entren en tensió i, en la mesura que el temps abans privat 

envaeix l’esfera pública del temps professional, un conflicte que quedava relegat a l’àmbit privat 

emergeix com a conflicte polític en l’àmbit públic (citat a Quintana, 2010: 19). 

Per capir la magnitud dels conflictes temporals, també resulta vital ponderar els múltiples canvis 

socials que s’han produït. Entre d’altres, la composició de les famílies i les seves dinàmiques 

de funcionament. Davant la pluralitat d’estructures familiars existents, segons el tipus de família, 

es posen experimentar tota una sèrie de dificultats per disposar de temps  a l’hora de fer les 

múltiples activitats que es porten a terme en la vida quotidiana. En aquest sentit, es poden 

identificar un ampli reguitzell d’incerteses i dificultats comunes per molta gent, en l’organització 

i els usos del temps, la qual cosa ha provocat que el conflicte temporal es transmutés en una 

problemàtica social de primer ordre. Actualment, es poden trobar llars en què els responsables 

familiars treballen a temps complet i, alhora, s’han d’encarregar de les tasques domèstiques 



familiars o, bé, llars de famílies monoparentals que tenen una sobrecàrrega important per 

conciliar satisfactòriament els diferents temps. 

Tal com exposa Cardús: “la vida quotidiana, fins i tot pel que fa a l’organització temporal, es pot 

viure amb un alt grau de conformitat real amb els ordenaments establerts, però individualment, 

a nivell significatiu, es pot acompanyar amb una més que relativa poca coherència” (1985: 86). 

De la concepció social del temps, en l’actualitat sorgeix una raresa il·lògica basada, en què 

moltes persones no es plantegen una altra manera possible d’organitzar i viure les dimensions 

del temps, tot i les contradiccions inherents que hom experimenta en les diverses temporalitats. 

Així mateix, no es tenen en compte els efectes negatius que poden tenir pel benestar físic, 

psíquic i social. Unes conseqüències que es veuen agreujades, si es pren de referència el marc 

actual, que enquadra la flexibilitat laboral ferotge que regenta els nostres dies.  

Senett manifesta que el temps és l’únic recurs del qual poden disposar gratuïtament les 

persones que viuen en els contextos més precaris de la societat (2000: 14). Malauradament, 

els retrocessos que, en temps de crisi han patit les classes treballadores, també ha vulnerat el 

dret a tenir i decidir sobre el temps propi. La pèrdua de control d’un bé tant preuat com el temps 

implica que, en moltes ocasions, es debiliti la gestió i el desenvolupament humà de molta gent 

i, en especial, dels grups de població més vulnerables. Moltes persones tenen la percepció que 

el temps vola i, en conseqüència, no poden moure’s i viure els temps segons la seva voluntat, 

sinó que ho acaben fent per la inèrcia de viure la pura successió de dies quantificats, mesurats 

i tots idèntics. A la vegada, n’hi ha d’altres que han sabut o han tingut les condicions favorables 

per adaptar-se a les exigències actuals de les temporalitat i, per tant, s’han erigit com a 

veritables estrategues del temps. 

La societat actual està completament immersa en l’era del temps de la pressa i la velocitat, la 

qual cosa oprimeix i trasbalsa a moltes persones perquè portin a terme les activitats diàries que 

necessiten i desitgen realitzar. Essencialment, a causa d’uns ritmes frenètics i incessants, que 

dificulten la vivència del què s’està fent al present. Sens dubte, els trets que envolten aquesta 

dinàmica accelerada provoquen desmantellaments emocionals a les persones, com ara: 

sensacions d’angoixa, estrès, inseguretat o impotència. A banda d’això, Sufranski expressa que 

“els episodis vivencials, en realitat, no passen de ser episodis, perquè no tenen temps de fer-

se experiència. L’experiència necessita temps, temps d’elaboració” (2011: 22).  

Paral·lelament, un altre dels triomfs que ha aconseguit el sistema és la fragmentació de la 

realitat, la qual cosa provoca que no s’estableixin les interrelacions existents entre els diversos 

àmbits de vida i, per tant, s’esmicola la idea que el temps és sistèmic. Arran d’això, la divisió 



del temps provoca situacions de malestar que, a les postremes, afecten al propi caràcter i a les 

relacions que es mantenen amb múltiples elements de l’entorn. En conseqüència, augmenten 

els valors de la individualitat i, per contra, molts vincles es desgasten, minva el nivell de capital 

social i, també, les xarxes de suport per viure el temps.  

De totes maneres, tot això conviu en un context en què vàries iniciatives ciutadanes, com la 

relativa a la Reforma horària, han situat el valor social del temps a l’alça a partir de la proposta 

per racionalitzar els horaris i sensibilitzar en les qüestions relatives al temps. Gràcies a això, 

cada vegada més persones consideren que una altra organització social del temps és possible, 

per tal de viure més harmoniosament les cinc dimensions del temps. Segons Quintana: “davant 

els nous usos del temps, hi ha persones que reivindiquen el retorn d’un temps més pausat per 

a activitats quotidianes i per a les ciutats, i que donen importància a nous ritmes per construir 

relacions afectives, familiars o d’amistat de més qualitat” (2010: 13). 

En definitiva, es necessita suscitar un debat social sobre diverses qüestions relacionades amb 

el valor que tenen tots els temps i, alhora, assenyalar totes aquelles desigualtats que són 

generadores de conflictes temporals que, a ulls de moltes persones i organitzacions, acaben 

sent invisibles. Essencialment, cal partir d’un interès real, en la gran importància que mereix el 

temps, perquè la ciutadania esdevingui activa a l’hora de reclamar unes mesures que tinguin 

com a punt de mira el benestar i la qualitat de vida de la gent. L’objectiu cabdal és capgirar una 

situació que, en debades no es reconegui explícitament, segueix mantenint el temps de rellotge 

al servei de les classes dominants. Així mateix, una altra clau de volta rau en què les persones 

es donin temps a tenir temps per organitzar autònomament, sense presses, la vivència de la 

totalitat dels temps que formen part de cada projecte vital. 



4. Objectius de la recerca 

La següent pregunta de recerca constitueix el principal tema d’interès d’aquest estudi. Així 

mateix, estructura els blocs que orienten la investigació que es porta a terme. 

En el context actual, la interrelació entre les dimensions del temps i el treball remunerat, quin 

impacte tenen en la qualitat de vida personal i social dels homes i les dones en els diversos 

àmbits que participa durant el decurs de la quotidianitat? 

A partir de la pregunta de recerca, s’articulen uns objectius específics que es pretenen indagar, 

mitjançant la realització d’aquest treball. 

Singularitat dels temps viscuts en les històries de vida 

 Saber quin valor social i educatiu tenen el temps i el treball. 

 Esbrinar quines diferències s’aprecien en el reconeixement que, tant homes com dones, 

atorguen als temps de treball domèstic familiar en relació als temps de treball mercantil. 

 Comprendre com influeixen les dinàmiques del treball en la vida personal i social dels 

homes i les dones, segons el moment vital que visquin i la feina que desenvolupin. 

 Conèixer experiències reals sobre com es viuen els diferents temps de vida en relació al 

món laboral, en la realitat singular de cada persona. 

Treball 

 Estudiar quines conseqüències generen les polítiques de flexibilitat laboral en el caràcter 

personal i en el temps de vida de les persones. 

 Descobrir si les persones treballadores disposen de flexibilitat horària en la feina que 

exerceixen, per tal de poder decidir com distribueixen el seu temps de treball. 

 Indagar sobre si altres formes de distribució del treball contribuirien a disminuir les 

desigualtats socials i econòmiques que hi ha avui en dia. 

 Identificar si les persones que tenen flexibilitat horària al treball tenen una major qualitat 

de vida, en relació a les que no disposen d’aquesta opció a la seva feina. 

Temps 

 Contrastar quina influència tenen els horaris en el decurs de la quotidianitat. 

 Saber en quin grau es valoren les diferents dimensions del temps. 

 Conèixer quins són els principals conflictes temporals, tant pels homes com per les dones. 

 Esbrinar quin rol ha de tenir l’educació social per millorar les condicions de vida en el marc 

del temps i el treball.



5. El context de la recerca 

Moltes de les persones, que participen en el present estudi, resideixen o desenvolupen alguna 

activitat en algun dels municipis que integren Osona. D’entrada, per tal de contextualitzar la 

investigació social, convé especificar que la comarca osonenca es situa a l’interior del Principat 

de Catalunya i, alhora, compta amb 50 municipis de dimensions diferents. La major part de la 

densitat de la població es troba a Vic, la capital d’Osona, on s’hi congreguen 42.49819 habitants. 

En el 2015 la població de la comarca arriba a les 154.925 persones, la qual cosa representa el 

2,1% de la població catalana. Altrament, del conjunt total de persones que viuen a Osona, per 

una banda, 77.706 són dones i, per l’altra, 77.206 són homes.  

En el primer trimestre de 2015, convé destacar que el grup de població activa de la comarca, 

segons l’Observatori Socioeconòmic d’Osona20, registrava 74.966 persones. Paral·lelament, és 

necessari tenir en compte que, en el desembre de 2015, l’atur registrat21 a la comarca constata 

que 4.457 homes i 5.917 dones no disposen de feina, tot i que estan immerses en un procés 

de recerca, amb la finalitat de reinserir-se al mercat de treball. Dintre aquesta borsa de 

persones, que es troben en situació d’atur, el sector econòmic que n’acumula més és el de 

serveis, seguit per la indústria, la construcció i l’agricultura. Els sectors que concentren més atur 

són els que, en realitat, disposen d’una major demanda per treballar-hi. Aquest fet, s’evidencia 

perquè, tant els serveis com la indústria, acaben sent els sectors laborals que realitzen més 

contractacions22; encara que presenten condicions laborals precàries i, en conseqüència, la 

durada dels contractes és altament temporal. 

A nivell socioeconòmic, Vic i la comarca d’Osona, en altres temps havien destacat en el camp 

de la indústria tèxtil. Sense anar més lluny, la ciutat comptava amb diferents fàbriques de pell 

que aprofitaven l’existència dels rius de la comarca. Tradicionalment, Osona també ha estat 

coneguda per l’activitat econòmica del sector primari, a través de la ramaderia porcina; així com 

pel sector secundari, quant a les diferents empreses que han funcionat entorn aquesta i, per 

19 El municipi en xifres (Osona). Població. Per sexe. 2015.Font: Idescat. Enllaç web: 
http://www.idescat.cat/emex/?id=082981#h2 

20Població activa registrada. Font: Observatori Socioeconòmic d’Osona. Enllaç 
web:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=tauladedades&informe=141 

21Mercat de treball – Atur a Osona. Font: Observatori Socioeconòmic d’Osona. Enllaç 
web:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=atur_osona 

22Mercat de treball – Contractació a Osona. Font: Observatori Socioeconòmic d’Osona. Enllaç 
web:http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=contractacio_osona 



tant, han contribuït a enriquir la comarca i donar feina a moltes persones. En l’actualitat, a causa 

de la gran quantitat de llocs de treball que ofereix, existeix una indústria capdavantera a Osona: 

Can Tarradellas. Malgrat que, la crisi socioeconòmica de 2008 va tenir un impacte negatiu en 

diverses empreses de la comarca, l’activitat econòmica de Can Tarradellas no s’ha vist tant 

alterada com la d’altres organitzacions. Tot i que algunes de les contractacions laborals que 

realitza, es distingeixen per tenir unes condicions precàries. Menció especial mereix l’empresa 

de Can Girbau, pertinent al sector industrial, la qual s’ha convertit en una referent mundial en la 

fabricació de maquinària per a bugaderies. 

Des que Vic va esdevenir ciutat universitària, tal institució ha exercit de motor socioeconòmic 

pel municipi. Arran d’això, la universitat ha esdevingut un impuls perquè el tercer sector 

augmentés considerablement, avui en dia, igual que ha succeït en altres indrets del territori 

català. En aquest sentit, la capital d’Osona disposa d’una àmplia gamma de serveis per oferir a 

la ciutadania, la majoria dels quals, el seu horari de treball és extensiu. Encara que, la lògica de 

funcionament d’aquests no és com la de les grans ciutats, en què hi existeixen alguns serveis 

que romanen oberts al llarg de les 24 hores durant els 7 dies de la setmana. Malgrat això, tant 

a Vic com a d’altres municipis del voltant, es poden realitzar un reguitzell d’activitats molt 

diverses, que poden respondre a necessitats o inquietuds de la vida quotidiana. 

A nivell polític, a cap municipi d’Osona s’han emprès polítiques urbanes del temps, tal com 

passa a Barcelona. Fonamentalment, perquè no s’ha percebut que fos una necessitat real. 

Entre d’altres raons, Vic no és una ciutat molt gran i, en efecte, quan hom s’ha de desplaçar no 

perd molt temps per a la mobilitat. Ara bé, des de l’àmbit social, sí que s’han promogut algunes 

iniciatives comunitàries de caire cooperatiu per facilitar l’organització i els usos del temps. Una 

d’aquestes són els Bancs del temps23, en què les persones usuàries del recurs intercanvien el 

temps, sense que tingui una valoració econòmica, amb l’objectiu de destinar-lo a les persones 

i ajudar-se en les necessitats de la vida quotidiana, a través del bescanvi de coneixements i 

serveis molt diversos. A Osona només hi ha un Banc del temps, que es troba a Manlleu. En el 

passat també n’hi havia hagut un a Vic, però el final va desaparèixer, tot i que no es descarta 

que en un futur proper se’n pugui crear un altre.  

23El Banc del temps: intercanvi de serveis sense diners pel mig. Font: Nació digital. Enllaç web: 
http://www.naciodigital.cat/noticia/80510/banc/temps/intercanvi/serveis/sense/diners/mig 



6. Metodologia del treball d’investigació 

En la metodologia del treball d’investigació, es detallaran diferents aspectes que s’han tingut en 

compte a l’hora de portar a terme la part pràctica. D’entrada, en el tipus d’estudi s’hi especifica 

la metodologia que s’empara per efectuar el tractament de les dades recollides. 

Successivament, en la mostra es distingeix quina és la població diana, a la qual es dirigeix 

l’estudi. D’aquesta manera, es dóna pas als criteris que han regit la selecció de les persones 

que participen en la recerca. Així mateix, es defineixen quines eines d’investigació social s’han 

utilitzat per obtenir la informació i per quina raó s’han escollit. Tot seguit, en el procediment es 

concreta com s’accedeix a les persones i com s’empren les entrevistes i els qüestionaris. Per 

acabar, s’expliquen totes aquelles qüestions ètiques que s’han considerat per a l’elaboració de 

les diferents fases del treball. 

6.1. Tipus d’estudi 

La perspectiva que empara i concreta el tipus d’estudi és la interpretativa, en la mesura que es 

procura establir relacions causa – efecte, per tal de desenvolupar un major acostament per 

comprendre la diversitat, que conforma una realitat canviant, la qual cosa propícia que 

contínuament sorgeixin nous elements per interpretar-la. D’aquesta manera, s’utilitzarà un 

mètode descriptiu per emprendre un procés d’explicació a partir de les diferències i relacions 

que s’identifiquen entorn als elements més rellevants que s’investiguen.  

El tractament de les dades obtingudes es fonamenta en una metodologia qualitativa, la qual 

cosa implica la recol·lecció, la sistematització i l’anàlisi d’informació que s’haurà recollit a través 

d’eines d’investigació qualitatives i quantitatives. El principal objectiu per utilitzar la metodologia 

qualitativa és aconseguir una comprensió més global del fenomen, per tal d’interpretar, 

relacionar, analitzar i valorar els diferents temes clau que constitueixen la globalitat de l’objecte 

d’estudi del present treball de recerca. 

6.2. Mostra 

Les persones diana a les que es dirigeix la recerca han de formar part del grup de la població 

activa. Independentment que, en la seva situació actual, tinguin feina o estiguin en procés de 

recerca per trobar-ne. De fet, en si mateixa, la mostra constata el caràcter transversal que 

caracteritza aquest treball. Altrament, s’ha acotat la recerca al context d’Osona, de manera que 

qui participi en l’estudi ha de complir la condició de viure o treballar a la comarca. Així mateix, 



s’ha predeterminat un nombre màxim de persones, amb distintes característiques personals, 

les quals componen la mostra que representa aquest treball. 

La planificació per a la tria de la mostra ocasional que representa l’estudi, a causa de raons 

diverses, ha tingut en compte el criteri d’accessibilitat a les persones que poden participar com 

a la mostra. Per una banda, per la realització dels qüestionaris he escollit una mostra no 

probabilística estratificada, atès que es classifica a una sèrie de persones conegudes en 

diversos grups d’edat i de sexe. Per altra banda, quant a les entrevistes, la tècnica de mostreig 

no probabilística intencional és la que s’ajusta més adequadament, atès que els i les 

participants que responguin les entrevistes seran persones que formen part de la xarxa 

d’amistats de l’investigador i, per tant, a l’hora d’escollir-les es tindrà una mínima noció de quina 

situació vital estan experimentant en el present.  

6.3. Eines d’investigació social 

En el treball de recerca s’han fet servir dues eines d’investigació social que són diferents, però 

alhora es poden complementar. La tipologia d’informació que s’obtindrà de les entrevistes no 

serà la mateixa que als qüestionaris, tot i que la informació recollida a través de les dues 

tècniques permetrà la realització d’una anàlisi més completa. Les raons per optar per les dues 

eines, es basen en què el qüestionari possibilita identificar diferents tendències i realitats del 

context actual; així com contrastar algunes respostes amb les característiques personals de qui 

respon. Endemés, els resultats del qüestionari prenen més sentit a través de les entrevistes, 

les quals permeten aprofundir en la particularitat dels casos, per tal de comprendre i esbrinar 

les relacions dels i les participants amb la temàtica que s’investiga. 

Qüestionari24: aquest instrument contribuirà a que s’arribi a més persones i, per tant, s’obtingui 

una percepció més àmplia sobre la realitat que s’investiga. En concret, a com afecta el temps 

de treball als demés temps de vida de les dones i homes, que formen part del conjunt de la 

població activa. La finalitat dels qüestionaris és aconseguir una informació que sigui el màxim 

de representativa possible i, per això, el realitzaran homes i dones de diferents grups d’edat. 

24Veure l’annex 2: qüestionari que s’ha enviat a les persones participants. El qüestionari també es pot 
consultar en línia:  
https://docs.google.com/forms/d/1YKtAcG-oLLf5vxGAbgc8uecgAp_RCPhnIuLyR88DjUE/formResponse



En el qüestionari s’hi especificarà el títol de la recerca i, d’entrada, contindrà unes preguntes 

determinades per identificar les característiques personals de qui contesta. Així mateix, s’hi 

inclouen elements relacionats amb les condicions laborals, el treball que desenvolupa, com 

s’organitza i es viuen diferents. Es tracta d’una sèrie de preguntes que es transformaran en uns 

ítems per vincular aspectes de la feina i el temps, en relació a la qualitat de vida. 

L’estructuració de les preguntes està orientada pels objectius específics que deriven de la 

pregunta de recerca. De fet, s’ha elaborat un marc conceptual25 amb tres blocs, que enclouen 

diverses idees del marc teòric, per tal de facilitar la relació dels objectius amb l’elaboració de 

les preguntes i, posteriorment, la sistematització de la informació obtinguda. Així mateix, s’ha 

procurat que les preguntes siguin objectives i tancades, de manera que per contestar-les, es 

faci per mitjà del sistema d’elecció múltiple. És a dir, l’investigador possibilita la contestació 

d’una de les respostes alternatives que es presenten. Malgrat que en alguns casos, segons el 

que es demana, la resposta pot ser oberta. 

Amb el propòsit d’evitar certes confusions i errors, es detallaran amb molta cura els criteris26

que regeixen el qüestionari, per tal que pugui ser respost autònomament, sense que resulti 

necessària la presència de l’investigador. En aquest sentit, una de les potencialitats d’aquest 

instrument és que la persona participant no requereix un suport directe per respondre el 

qüestionari i, per tant, el biaix de l’investigador és mínim sobre la informació que s’obté. A més, 

el qüestionari resultarà útil per agrupar les respostes, en relació als distints temes d’informació27

que s’han identificat: característiques personals i situació vital, feina i condicions laborals, temps 

i horaris, i les dimensions del temps. Segons el tipus de pregunta, la informació es classificarà 

en tres dimensions: la vivencial, l’emocional i la valorativa. 

El rigor metodològic de l’investigador reclama que, abans de passar els qüestionaris a les 

persones participants, es realitzi una validació interna i externa d’aquests. Essencialment, per 

tal de detectar possibles errors en algun element, que tingui a veure en la presentació del 

qüestionari, l’estructuració, la formulació de les preguntes o la il·legibilitat per comprendre el 

que es demana. La intenció de l’investigador és considerar si les preguntes són clares i 

concises, en relació a la informació que es pretén obtenir. En la validació interna, s’ha efectuat 

25Veure l’annex 3: marc conceptual. 

26Veure l’annex 4: document que indica com s’ha de respondre el qüestionari i els aspectes ètics de la 
recerca. 

27Veure l’annex 5: document que agrupa les respostes del qüestionari en diferents temes d’informació i 
categories de resposta. 



un assaig amb una persona coneguda, que ha respost el qüestionari. En la validació externa, 

el qüestionari ha estat supervisat per la tutora del treball de recerca.  

Entrevista: l’aplicació d’aquesta tècnica, es fonamenta en la intencionalitat de la investigació 

per donar veu a les persones participants i, d’aquesta manera, recollir i atorgar valor a les seves 

experiències quotidianes a l’hora de coordinar i viure els diversos àmbits del temps que 

conformen la seva realitat singular. Paral·lelament, també es pretén conèixer el punt de vista 

de les persones entrevistades, sobre diferents qüestions que són relatives al temps, al treball, 

a l’organització personal o als horaris. 

D’entrada, es portaran a terme cinc entrevistes28, de manera presencial, que representaran les 

cinc dimensions temporals: temps personal, temps de treball domèstic familiar, temps de treball 

mercantil, temps de lleure i temps de participació ciutadana. Per tant, les preguntes que 

contindrà cada entrevista seran diferents, per tal de centrar la temàtica en una dimensió del 

temps concreta i, en efecte, contrastar com influeixen les demés temporalitats en la vivència 

d’aquesta, i viceversa. El final de cada entrevista s’hi inclourà un bloc de qüestions generals, 

que seran les mateixes per tothom, amb l’objectiu de conèixer diverses opinions personals 

sobre el que els temes que s’investiguen. 

El tipus d’entrevista que es planteja és semiestructurada, la qual cosa implica que es posa 

atenció en una temàtica determinada de la que, prèviament, ja s’han establert unes hipòtesis 

concretes a partir del marc teòric. Paral·lelament, les preguntes són obertes i segueixen un 

ordre establert, d’acord amb els objectius que plantegen les entrevistes, tot i que el guió pot ser 

modificable en el decurs de les entrevistes. De fet, el desenvolupament d’aquestes serà obert, 

dinàmic i flexible per tal de facilitar la interacció amb la persona entrevistada.  

En la formulació de les preguntes es tindrà en compte el criteri de credibilitat, per tal que la 

persona entrevistada es vegi identificada en les qüestions que es plantegin sobre la dimensió 

del temps pertinent i, alhora, perquè apareguin els conceptes clau que donen sentit a la recerca. 

A més, també es considera el criteri de transferibilitat, amb l’objectiu que les informacions que 

s’obtinguin resultin aplicables a d’altres persones i contextos. Per acabar, es realitzarà una 

validació externa, amb la professional que tutora el present treball de recerca, sobre l’estructura 

i les preguntes que es formulen en el guió de cada entrevista. 

28Veure l’annex 6: guió de les cinc entrevistes. 



6.4. Criteris de selecció 

Segons l’eina d’investigació social que s’utilitza en cada moment, varien els criteris que 

justifiquen les raons per les quals unes persones participen en l’estudi i no unes altres. En 

qualsevol cas, la principal premissa per col·laborar amb la recerca és que la persona, de manera 

voluntària i de mutu acord amb l’investigador, es mostri disposada a realitzar un qüestionari o, 

bé, una entrevista. Així mateix, com a requisit general, la persona ha de ser resident o, bé, 

desenvolupar alguna activitat professional a la comarca d’Osona. 

D’entrada, s’objectiven uns criteris comuns que hauran de reunir les persones candidates a 

contestar el qüestionari. Per una banda, la seva edat ha d’ajustar-se als criteris de l’estudi, en 

què s’han establert tres grups d’edat: de 20 a 30 anys, de 30 a 40 anys, i de 40 a 50 anys. Per 

altra banda, en cada interval d’edat es tindrà en compte el sexe de cada persona, per tal de 

garantir que responguin el mateix nombre d’homes que de dones. La totalitat de participants 

per a cada grup d’edat seria de sis, els quals es repartirien en tres dones i tres homes. Així 

doncs, els qüestionaris seran realitzats per divuit participants: nou homes i nou dones. 

Pel que fa a la selecció de les cinc persones entrevistades, òbviament totes elles viuen de 

manera simultània les cinc dimensions del temps. En tot cas, no s’ha escollit aleatòriament a 

qui es realitza l’entrevista, sinó que s’ha tingut en compte activitats significatives de cada 

persona en una dimensió del temps concreta. Igual que en els qüestionaris, també s’ha 

considerat el sexe per a la selecció, de manera que s’han triat a dues dones perquè responguin 

les entrevistes de: “el temps personal” i “el temps de treball domèstic familiar”. En canvi, s’han 

escollit a tres homes per respondre les entrevistes de: “el temps de treball remunerat”, “el temps 

lliure i de lleure” i “el temps de participació ciutadana”. 

6.5. Procediment 

La metodologia de la investigació implica un procés dinàmic i constant de presa de decisions, 

per tal que els procediments de la part pràctica de la recerca permetin arribar a la informació 

que es pretén recollir i, d’aquesta manera, es pugui relacionar amb els objectius que es volen 

respondre. En aquest sentit, a l’hora de passar les dues eines d’investigació social a les 

persones participants, en concret, s’ha operat de la següent manera. 

Abans de passar els qüestionaris als i les participants, se’ls hi ha demanat per mitjà de 

WhatsApp o Facebook, si volien participar en un treball d’investigació que forma part del Grau 



d’Educació Social. En cas afirmatiu, se’ls ha avisat que rebrien un correu informatiu29, a través 

de la meva adreça electrònica30, en què s’hi aclareix quina és la temàtica del contingut de 

l’estudi. També s’hi adjunta l’enllaç web del qüestionari en línia i, també, un document que 

especifica les indicacions necessàries perquè les persones participants puguin respondre 

autònomament el qüestionari, sense que sigui necessària la presència de l’investigador. 

Tanmateix, per no perdre el control de les persones seleccionades i que accedeixen a 

respondre el qüestionari, a nivell intern, s’ha elaborat una llista amb els seus noms. 

Un cop l’investigador disposi dels qüestionaris completats, aleshores, es portarà a terme un 

buidatge de les dades obtingudes, que es representarà mitjançant diverses gràfiques i taules 

estadístiques31. Endemés, per facilitar tal procés d’anàlisi posterior, s’ha dissenyat un document 

amb categories per agrupar diferents temes d’informació, en relació a cada tipus de resposta, 

tot tenint present els criteris que s’han considerat per la selecció dels i les participants. En relació 

això, s’ha treballat amb un altre document32 en què s’ha realitzat una breu descripció de la 

informació que s’ha recollit, per tal d’afavorir la lectura interpretativa dels resultats que s’han 

obtingut a través del qüestionari. Altrament, el fet que el qüestionari acabi amb preguntes 

relatives ales cinc dimensions del temps, intencionadament s’enllaça amb la realització 

d’entrevistes que representen a cadascuna de les cinc dimensions del temps. 

En relació a les entrevistes, prèviament a la realització d’aquestes, s’ha utilitzat un registre de 

les notes de camp33, el qual ha resultat necessari per a la preparació dels objectius de cada 

entrevista i, també, pel posterior tractament de la informació obtinguda. Quant a l’accés, una 

vegada s’han validat els guions de les entrevistes, s’ha contactat amb les persones 

seleccionades i se les ha informat del treball d’investigació i, també s’ha demanat si estan 

disposades a participar. En cas que sí, s’ha procedit a pactar una possible data, hora i lloc per 

fer l’entrevista. 

Abans d’iniciar les entrevistes, s’ha consultat a les persones entrevistades, si tenien cap 

inconvenient, perquè la conversa fos enregistrada amb una gravadora i, alhora, perquè durant 

29Veure l’annex 7: missatge que s’envia per correu electrònic a les persones participants. 

30 Adreça electrònica: Jorxvic.cat@gmail.com 

31Veure l’annex 8: les gràfiques i estadístiques dels qüestionaris. 

 Veure l’annex 9: buidatge dels qüestionaris. 

33Veure l’annex 10: registre de notes de les cinc entrevistes. 



el decurs de l’entrevista l’investigador prengués alguna nota escrita. També se’ls ha informat 

de l’estructura de l’entrevista i del contingut d’algunes preguntes. Un cop ja s’han portat a terme 

les entrevistes, s’han escoltat les gravacions per escriure la transcripció34 corresponent a 

cadascuna de les entrevistes efectuades i, així, expressar en escrit el contingut de tot el que 

s’ha manifestat. 

Després de la transcripció de les entrevistes, es reenvien a les persones entrevistes per 

confirmar la redacció del contingut de l’entrevista i, alhora, es realitza una revisió de la 

informació per identificar els temes clau. Tot seguit, s’empra la tècnica de codificar el text de les 

entrevistes, a través de la fragmentació de diverses part del text. A partir d’aquí, es detecten 

unes unitats d’informació, les quals es ressalten amb diferents colors, per tal de diferenciar i 

associar les diverses idees que s’observen. Una vegada s’ha portat a terme la codificació, les 

unitats d’informació es traslladen a la graella de categorització35, es transformen en tema 

d’anàlisi i, s’acota la informació més rellevant, la qual es converteix en una categoria 

representativa per l’anàlisi de la informació que s’ha obtingut per l’estudi.  

6.6. Aspectes ètics 

L’activitat que es porta a terme durant la present investigació està regentada per uns valors i un 

compromís personal i social, en què es tenen present diversos aspectes ètics. D’entrada, en el 

procés d’elaboració dels diversos apartats del treball de recerca, la intenció de l’investigador ha 

estat ser curós amb el llenguatge i, per aquest motiu, en la redacció del treball s’ha considerat 

la perspectiva de gènere; així com en la formulació rigorosa de les preguntes que integren els 

qüestionaris i, també, les entrevistes. Per sobre de tot, la responsabilitat que em correspon, 

com a futur educador social, prevaldrà en tot moment per procurar que la realització de les 

diferents parts del treball, tant la teòrica com la pràctica, es desenvolupi amb la màxima 

professionalitat possible. Fonamentalment, d’acord amb la formalitat que esperen els i les 

participants; també, quant al procés i els resultats de l’estudi. 

Tanmateix, per les característiques que reuneix qualsevol recerca en l’àmbit socioeducatiu, 

perquè sigui possible el desenvolupament del treball, resulta imprescindible tenir present l’ètica 

de la cura. Bàsicament, per tal de preservar la relació que s’estableix amb les persones 

participants que, d’una manera o altra, presten la seva disposició en la part pràctica. En relació 

a totes elles, per tal de no revelar la seva identitat, tant als qüestionaris com en les entrevistes, 

34Veure l’annex 11: transcripció de les cinc entrevistes.

35Veure l’annex 12: quadre de categorització de les cinc entrevistes. 



es mantindrà l’anonimat de cada persona. Per aquest motiu, no es coneixeran els noms dels 

homes i dones que, com a fonts d’informació, prenguin part en la investigació. De fet, durant el 

procés d’anàlisi, per identificar a les cinc persones entrevistades s’escriuran les inicials del seus 

noms. A més, per no menystenir la confidencialitat de les dades obtingudes, pel que fa l’ús que 

es pot fer del treball final, es demanarà la conformitat de les persones participants, per tal de 

legitimar una possible publicació de la recerca. 

Finalment, amb l’objectiu que els i les participants no es sentin purament objectes de la recerca, 

prèviament a passar-los les eines d’investigació social, se’ls informarà del contingut i la finalitat 

que persegueix el present treball de recerca. A la vegada, l’investigador informarà de quines 

qüestions ètiques es respectaran en el procés de confecció i en el tractament de les dades 

obtingudes, perquè les persones tinguin plena confiança a l’hora participar i, en efecte, el seu 

consentiment sigui informat i pactat. Endemés, sense que sigui un pacte imperatiu, es plantejarà 

la possibilitat de realitzar una devolució del treball de recerca, sempre i quan, els i les 

participants mostrin interès per conèixer els resultats d’aquest estudi. Comptat i debatut, 

procedir d’aquesta manera ètica encaixa amb el marc legal en què, per davant de tot, s’han de 

respectar els drets de què disposa qualsevol persona que participi en la investigació. 



7. Anàlisi de resultats 

El marc teòric de la recerca esdevé la referència que orienta clarament la part pràctica del 

treball. Tot seguit, es procedeix a realitzar una anàlisi completa dels resultats, en què es tindrà 

present l’essència que fonamenta el treball: com influeix el temps de treball remunerat sobre 

les activitats d’altres temps i en la qualitat de vida de les persones. No s’ha d’obviar que l’anàlisi 

no és generalitzable a la totalitat de la població, atès que en tot moment l’estudi es basa en el 

tractament de la informació que s’ha obtingut de la mostra seleccionada, per bé que s’ha 

procurat que fos el màxim de representativa possible als diversos grups de població. 

Davant el gran volum d’informació que s’ha recollit per facilitar l’anàlisi de resultats, l’anàlisi de 

resultats es divideix en tres blocs. En el primer, es procedeix a desglossar i analitzar la 

informació dels qüestionaris. En el segon, es realitza un anàlisi específic de les cinc entrevistes 

que s’han portat a terme, en relació a les cinc dimensions del temps que s’identifiquen al marc 

teòric. En el darrer bloc, es desenvolupa la triangulació dels resultats, per tal de creuar, 

relacionar i interpretar la informació dels qüestionaris amb la de les entrevistes i, així, identificar 

i contrastar les diferents troballes que s’observin en relació a l’objecte d’estudi sobre el qual 

s’articula la present recerca. 

7.1. Anàlisi dels qüestionaris 

La informació que s’ha obtingut, mitjançant els qüestionaris que han efectuat nou homes i nou 

dones, ha estat molt extensa i diversa. Arran d’això, l’anàlisi d’aquest instrument d’investigació 

es classifica en quatre blocs, que estan directament relacionats amb els diferents tipus 

d’informació que s’han recollit. Paral·lelament, en cada bloc s’hi especifiquen tres categories 

que estan connectades amb el prototipus de resposta que s’han manifestat. 

En primer lloc, la dimensió de la vivència fa referència a la situació actual que experimenten en 

la vida quotidiana, en relació als diversos conceptes que s’investiguen. En segon lloc, la 

dimensió emocional té a veure amb el grau de satisfacció i en la qualitat de vida que perceben, 

en relació a diferents circumstàncies i realitats. En tercer lloc, la dimensió valorativa inclou 

certes opinions personals que s’han exposat sobre certs aspectes que, principalment, són 

relatius a les condicions laborals i a l’organització i vivència del temps. 

En general, la classificació d’aquesta part de l’anàlisi es justifica per distingir els diferents tipus 

de resposta que els i les participants han emès. També, es pretén clarificar la visualització dels 



contrastos, ampliacions o contradiccions de les informacions que s’han recollit, en relació al 

contingut de les percepcions i valoracions que les persones participants han expressat als 

qüestionaris. 

a) FEINA I CONDICIONS LABORALS 

Dimensió de la vivència: 
Actualment, totes les persones estan ocupades i treballen per compte aliena. Un altre fet que 
convé destacar és que una immensa majoria treballa en el sector serveis que, en el present, 
concentra nivells d’ocupació més alts i, alhora, més demanades per accedir als llocs de treball 
que s’ofereixen. Dins l’ampli ventall que desplega aquest sector de treball, les ocupacions 
que s’exerceixen són molt diverses.  

A causa de la fragmentació dels horaris laborals i per raons d’autonomia, la majoria dels i les 
participants empren mitjans de transport personal per anar a la feina, entre els quals, 
sobresurt l’ús del cotxe. Així, s’aconsegueix més capacitat de decisió per controlar el propi 
temps i, alhora, tenir-ne més. Pel que fa als trajectes per anar al lloc de treball, la majoria no 
superen la mitja hora. Les poques persones, que tenen desplaçaments més llargs, és perquè 
treballen fora d’Osona, la qual cosa influeix als temps diaris, atès que s’han de multiplicar per 
dos, el viatge d’anada i el tornada. 

Ara bé, les condicions laborals de què disposa cada persona són totalment diferents, la qual 
cosa deixa entreveure que el treball assalariat individualitza els ritmes vitals. D’entrada, tot i 
que un gran nombre de participants tenen la situació de feina regulada per contracte, també 
n’hi ha algunes que tenen un contracte de treball. El tipus de contracte reflecteix, si qui 
treballa, té estabilitat laboral o no. Per tant, més de la meitat tenen un contracte temporal, la 
qual cosa concorda amb que no portin més d’un any treballant a la mateixa empresa. Tal 
situació és oposada a la d’algunes amb contracte indefinit, que porten més d’un any 
desenvolupant la mateixa feina. Així doncs, s’observa que tot i que la flexibilitat dels llocs de 
treball té una gran presència en el món actual, tampoc és la tònica general de la mostra. 

Els dies convencionals de treball segueixen prevalent, atès que la majoria feinegen de dilluns 
a divendres. No obstant això, cal destacar que les demés persones expressen que els dies 
laborables són flexibles, segons l’activitat professional i les condicions laborals. En relació a 
temps pretèrits, els dies i les hores laborables s’han diversificat al llarg de la setmana. També 
s’ha de tenir present que la flexibilitat dels dies de treball és relativa als trets principals que 
distingeixen algunes de les feines del sector serveis, les quals ofereixen serveis extensius. 
Quant a la durada de la jornada laboral, la majoria realitzen una jornada completa i, fins i tot, 
algunes d’aquestes persones sobrepassen les vuit hores.  

En relació això, els horaris que realitza una major part de la gent, encara dificulten més 
l’organització i la vivència d’altres temps. Bàsicament, perquè es tracta d’horaris de feina 
extensius, en què es treballa tant el matí com la tarda. També convé ressaltar l’especialitat 
d’alguns torns de treball que s’efectuen, com és el cas del treball nocturn o en festius. En tot 



cas, independentment de les hores de contractació, la tendència és que una part important, 
en major o menor freqüència i per raons diverses, fan hores extres a la feina. 

Doncs bé, de manera més o menys habitual, l’experiència general és que en un moment o 
altre, per qüestions puntuals, l’empresa els ha facilitat l’adaptació dels horaris per satisfer 
necessitats diverses que en un moment concret eren incompatibles amb el temps de treball. 
Una petita part percep el contrari, gairebé són les mateixes persones que consideren que, 
també, experimenten dificultats per planificar a curt i llarg termini al voltant del temps que els 
ocupa la feina que fan. També, cal ressaltar que hi ha qui no sap si disposaria de facilitats, 
perquè no ha requerit permisos laborals o, bé, perquè no els ha demanat. 

Dimensió emocional: 
Davant la realitat relativa a que la feina es poden fer hores extres, la predisposició de realitzar-
les, pot ser positiva o negativa, depenent de diversos factors. En tot cas, la principal causa 
perquè la percepció de fer hores extres sigui bona o dolenta, es basa en el nivell de satisfacció 
que tingui la persona al lloc de treball. 

És per això que, predominen les persones que estan contentes amb la feina que realitzen en 
el present. Potser per tal raó, tampoc els genera frustració, si algun dia han de fer hores 
extres a la feina. En contraposició, les que no valoren bé l’experiència de fer hores extres 
indiquen que perden oportunitats per organitzar i fer ús digne d’altres temps vitals. 

Les emocions personals que s’expressen conflueixen, essencialment, perquè tothom entén 
que les condicions laborals poden afectar, d’una manera o altra, a la seva qualitat de vida. 
D’aquesta manera, segons la durada de les jornades laborals, la distància amb el lloc de 
feina, la distribució dels horaris o la satisfacció amb el lloc de treball enfront a la situació vital 
de present. Ras i curt, es tracta de trets singulars que poden repercutir en l’organització i a la 
qualitat de la vivència d’altres temps. Per tant, inevitablement, aquest fet condiciona al grau 
de benestar personal i social de cada persona. 

Dimensió valorativa: 
En diverses fases de la investigació es qüestiona la influència del treball remunerat sobre 
altres activitats que es fan al llarg de la vida diària. Ara bé, en cap moment, es discuteix el 
valor del que aporta desenvolupar una feina assalariada. De fet, segons els i les participants, 
les motivacions cabdals per laborar són dues que, alhora, es complementen. Per una banda, 
l’obtenció d’un salari que li permeti tenir els mitjans econòmics, que exigeix el sistema, per 
viure de manera autònoma i digna. Per altra banda, es valora immensament que l’activitat 
laboral s’identifiqui amb els interessos i les competències personals. Comptat i debatut, són 
vasos comunicants que contribueixen a sentir una major satisfacció personal. 

Tampoc es pot obviar el paper que tenen les condicions de feina per tenir un bon grau 
d’acontentament. A partir d’unes línies hipotètiques que s’han suggerit, d’entrada, la immensa 
majoria considera que una major flexibilitat horària per ajustar la feina a d’altres necessitats, 
els permetria aconseguir una sèrie de beneficis que es traduiria en una major qualitat de vida, 
tant dins com fora de la feina. Al mateix temps, s’estaria a favor que els horaris laborals fossin 
intensius. És important recordar que és una raó justificada, ja que abans moltes persones 
han dit que fan horaris extensius o rotatoris al lloc on treballen. 



En resum, una de les coses que queda patent és que unes condicions laborals diferents a les 
actuals afavoriren a que augmentés la qualitat de vida. És per això que la majoria acceptarien 
una reducció de la jornada de treball, en tant de guanyar benestar i que la feina condicionés 
menys al nivell d’autogestió. Encara que, abans, haurien de tenir garantit un salari suficient 
per no passar penúries econòmiques per satisfer les seves necessitats vitals. 

b) TEMPS I HORARIS 

Dimensió de la vivència: 
Segons el volum d’activitats que es realitzen o que es pretenen fer amb poc temps, la 
tendència general és que el perceben de manera accelerada. En certa manera, és una 
precarietat que s’observa, a partir del poc temps que es destina per fer alguna cosa que 
n’hauria de menester més. Fins i tot, també es pot reflectir tal idea, quan mentre s’està 
realitzant alguna acció, ja s’està pensant en la que vindrà després. Fet i fet, és una concepció 
d’entendre el temps, que implica que es visqui, de manera accelerada, a partir de les inèrcies 
quotidianes que resten consciència en allò que es fa en aquell moment concret. 

Tanmateix, destaquen les persones que entenen que l’organització diària al voltant dels 
temps de treball, tant domèstic com remunerat, tenen un pes important en la creació i la 
consolidació de rutines. A partir d’aquí, obtenen una idea de quin és el temps que disposen 
al marge de les responsabilitats, per tal de gaudir-lo de la manera que es desitgi. La principal 
problemàtica sorgeix quan aquest temps de lliure disposició esdevé nul o mínim, els dies en 
què pertoca destinar temps al treball assalariat. L’ús del rellotge per controlar i delimitar el 
temps és una necessitat relativa als hàbits personals de cadascú, atès que segons la 
persona, s’utilitza de manera diferent. En to cas, sobretot, els moments que s’usa és quan la 
persona ha d’ajustar el temps a les responsabilitats que li corresponen. 

La flexibilitat del les jornades i les hores laborables en qualsevol hora i dia de la setmana 
afecta a moltes persones, però encara prevalen les que fan l’horari de tradicional de dilluns a 
divendres. Per aquest motiu, la major part expressa que durant el cap de setmana és quan 
disposa de més temps per decidir com el vol gaudir i, en conseqüència, fer ús de recursos 
comunitaris, com ara: museus, cinemes, teatres, bars i restaurants o centre cívics. El motiu 
perquè minvi l’ús que en fan entre setmana, no sempre depèn que la feina coincideixi amb 
les hores que volen usar els serveis. En ocasions, el temps de treball remunerat també 
condiciona les estones d’abans de treballar o, bé, les de després. 

Segons el temps de què es disposi, el grau d’accessibilitat per recórrer a alguns serveis pot 
estar en entredit. En primer lloc, es reflecteix que una institució social important per la 
comunitat, com és l’escola, resulta força inaccessible. En part, perquè els horaris laborals no 
estan sincronitzats amb els de l’escola. En segon lloc, una immensa majoria entén que no té 
cap problema per accedir a les botigues i els mercats. En tot cas, cal aclarir que els horaris 
extensius dels serveis privats possibilita l’accés en un moment o altre del dia. Ara bé, seria 
adient qüestionar-nos, si realment són justes les dificultats que pateixen els i les treballadores 
que laboren al comerç per viure altres temps vitals. En tercer lloc, el grau d’accés a actes 



socioculturals ha quedat repartit entre persones que hi poden acudir i d’altres que no. El 
principal condicionament de la feina rau en l’estat físic i mental, que es sent, un cop s’acaba 
la jornada de treball. A més, la influència de la situació vital que s’experimenta i l’ordre de 
prioritats personals que s’estableixen també repercuteix l’accés. Per acabar, la majoria 
refereix que els horaris de matins de l’Administració pública, a causa dels horaris de feina, 
són incompatibles de coordinar. 

Dimensió emocional: 
Una majoria clara entén que, segons com es visqui el temps, aquest pot influir al caràcter i al 
comportament personal. Les possibilitats, perquè la repercussió de com hom s’organitza sigui 
negativa augmenten quan el temps es percep de manera accelerada. Fins el punt de notar 
que, les hores del dia, resulten insuficients per realitzar totes aquelles coses que s’han de fer 
i que es desitgen portar a terme. Endemés, cal tenir en compte que tot i això pot afectar a la 
qualitat de les relacions que s’estableixen amb l’entorn social de la persona. 

Aquestes circumstàncies es poden desencadenar a causa de temps molt carregats de feina, 
tant domèstica i familiar com assalariada; així com quan no es disposen les oportunitats 
necessàries per decidir el propi temps, a partir d’interessos i necessitats personals. És per 
això que moltes de les participants ponderen que, quan no es té un control absolut del temps, 
aleshores, poden experimentar sensacions d’angoixa i d’estrès. 

Davant de tal realitat s’evidencia que el temps condiciona el caràcter i el comportament 
personal i, alhora, es generador d’atabalament i moments d’estrès. En certa manera, tot això 
s’acaba traslladant al grau de benestar de què es disposa. En tot cas, unes quantes persones 
entenen que l’organització i els diferents usos del temps en la vida diària, no impedeixen que 
portin un estil de vida saludable. Tenir una bona satisfacció a la feina pot tenir un impacte 
positiu en el punt de vista que s’exposa.  

Dimensió valorativa: 
L’emergència de la qüestió relativa a que les activitats que es fan poden estar emmarcades 
per una celeritat excessiva, es corroboren quan els i les participants manifesten que alguns 
dies, les vint-i-quatre hores de la jornada, poden resultar insuficients per afrontar activitats 
diverses que, a nivell personal, se’ls atorga un sentit distint. Davant aquest fet, el qüestionari 
ha suscitat un exercici de reflexió que ha conclòs, en què tothom, percebi el valor del temps 
amb la rellevància que li pertoca. Per tal raó, es reivindica el reconeixement del temps, com 
un dret bàsic de la ciutadania, per tenir una major qualitat de vida. 

Tanmateix, quan es planteja si els homes i les dones disposen de les mateixes condicions 
per organitzar i fer ús de temps divergents, aleshores, els resultats s’igualen. Concretament, 
perquè hi ha qui comprèn que, avui en dia, ambdós sexes gestionen el temps amb les 
mateixes condicions. No obstant això, una part de les persones han contestat conceben que 
les desigualtats de gènere tenen molt a veure amb el grau d’autogestió de què es disposa, 
per tal d’organitzar i viure temps diferents. 

En relació això, s’observa una mínima diferència a l’hora de valorar, si a partir de les 
condicions personals i socials, el temps esdevé una font generadora de desigualtats. Alguns 
dels motius que refereixen les persones que estan d’acord amb què existeixen desigualtats 



de temps, es poden concretar per raó de sexe, situació vital, condició econòmica, xarxa 
social, condicions laborals, feina que es fa, capacitats organitzatives, etc. 

c) DIMENSIONS DEL TEMPS 

Dimensió de la vivència: 
D’entrada, no hi hagut un consens rotund sobre, si es pot decidir amb la màxima autonomia 
possible, com s’organitza i es viuen altres temps que estan al marge de la feina. 
Probablement, els que ho creuen factible, entenen que els horaris de feina estan definits i, un 
cop es coneixen, les activitats que s’hagin de fer es poden fer al voltant dels horaris de feina. 
Per bé que es parteixi des d’aquesta perspectiva, es corrobora que el treball és un eix clau 
per estructurar la vida diària de les persones, atès que són moltes les persones que 
consideren que, les condicions laborals, repercuteixen a l’organització i l’ús d’altres temps. 

Quant el temps personal, s’ha constatat que més de la meitat en el present estan realitzant 
algun tipus d’estudis, la qual cosa implica que han de compaginar-los amb el temps de feina. 
Es tracta d’unes circumstàncies que s’han de deixar passar per alt, atès que diàriament, les 
activitats que es desenvolupen poden estar encara més comprimides. Altrament, les hores 
que es dediquen per dormir, desconnectar, higiene personal o als àpats són totalment 
diverses, segons la situació vital i les condicions laboral. Aquest fet, repercuteix clarament en 
la flexibilització del temps personal i, en efecte, s’ha indicat un nombre d’hores molt diferent, 
que es dediquen per satisfer necessitats vitals. 

Tanmateix, no queda cap dubte sobre la participació en les tasques de la llar, ja que en major 
o menor assiduïtat, totes les persones manifesten que ni que sigui de manera esporàdica hi 
solen destinar una part del seu temps. Ara bé, es poden trobar casos que només les realitzen 
durant la setmana, d’altres el cap de setmana o d’altres que sempre. En relació això, hi ha 
persones que perceben que poques vegades reben suport; així com d’altres que pensen, que 
sovint. Malgrat això, tal informació té un punt contradictori, perquè la meitat de les persones 
han dit que les feines de casa són compartides a parts iguals amb els membres de la llar, que 
estan en condicions d’assumir la responsabilitat. 

Pel que fa a les tasques d’atenció i cura a persones que tinguin alguna dependència, la 
majoria no hi dedica temps o bé poques vegades. Una tendència tant elevada pot ser entesa, 
a causa que en aquest moment no es tenen responsabilitats sobre cap persona o que, qui 
cuiden de vegades, no hi mantenen una relació directa. De fet, les que es troben en la 
conjuntura de destinar temps a les feines d’atenció i cura, la majoria, s’encarreguen de cuidar, 
educar i acompanyar infants. Cal tenir en compte que, tot i que els temps de cura són 
gratificants, alhora, resulten rígids i exigents, si no existeix una responsabilitat compartida. 

En referència a la combinació del treball domèstic familiar amb el treball remunerat, tant es 
troben persones que no estan avesades a patir dificultats per coordinar els temps de la llar 
com d’altres que no ho experimenten malament. Tal realitat, pot estar sostinguda per diferents 
factors i, alhora, a una percepció subjectiva. Ara bé, entre d’altres hipòtesis, podria ser que 
les persones que viuen més complicacions estiguin condicionades, perquè realitzen jornades 
de treball interminables que computen les feines de casa amb les del lloc de treball; així com 



d’altres que realitzen moltes hores a la feina assalariada. Així mateix, augmenten les 
dificultats quan es pretenen sincronitzar les activitats de lleure o de participació amb el treball 
domèstic familiar. Possiblement, a causa que la interrelació del temps de treball remunerat, 
les feines de la llar i el temps personal tinguin un paper determinant perquè es redueixi el 
temps lliure que es destina per d’altres afers i qüestions. 

El temps lliure i de lleure, tal com s’ha comentat prèviament, és una dimensió temporal 
mal·leable, segons el volum de feina que s’afronta; així com en funció de l’ordre de prioritats 
personal. Com a resultat d’això, els moments per excel·lència en què es destina temps per a 
les relacions o per portar a terme activitats de lleure és durant el cap de setmana. Es tracta 
d’una realitat que es visualitza mitjançant diverses respostes que han emès els i les 
participants. Així, el cap de setmana és quan es disposen de més oportunitats per compartir 
temps amb la parella, estar amb les amistats o practicar les aficions personals.  

La propensió a dedicar el temps social i de lleure el cap de setmana és que acostumen a ser 
els dies en què no es treballa. Ara bé, cal tenir present que com a mínim, en el dia a dia, es 
reserva alguna estona per el lleure del tipus que sigui, en tant de desconnectar dels temps 
de treball i de responsabilitats. Per tant, a través d’un efecte contrari, novament, es demostra 
el grau de condicionament que desenvolupa el treball remunerat sobre l’organització i els 
usos d’altres temps durant el decurs de la vida quotidiana. Sense obviar que, la situació vital, 
exerceix un nivell d’influència important. També convé destacar que algunes persones 
dediquen temps lliure al lleure altres dies de la setmana, potser, perquè la flexibilitat de 
l’activitat laboral comporta que es treballi dissabte i diumenge. 

El temps de participació ciutadana, per a la majoria, és el gran damnificat de les activitats que 
es realitzen habitualment. Per començar, moltes persones deixen palès que, si no dediquen 
temps per implicar-se en la vida social d’organitzacions no lucratives o, bé, als afers 
comunitaris és perquè la feina els impedeix o no els deixa el temps suficient per assumir 
aquest compromís polític. Com a anècdota, només una persona concreta que si no hi 
participa, fonamentalment, és perquè no li interessa. Aquest fet es reflecteix, quan la majoria 
expressa que no destina cap hora a qüestions de participació comunitària. Malgrat que 
gairebé, la majoria, estan afiliades a alguna organització. No obstant això, moltes d’aquestes 
persones no hi participen o ho fan de manera esporàdica. Així doncs, el dubte que em resta, 
és si el temps de participació està condicionat pel temps de treball assalariat i domèstic o, és 
que no hi ha un interès real i es prioritzen altres opcions, com el lleure. 

Dimensió emocional: 
Així com varia substancialment la freqüència en què es rep suport per realitzar el treball 
domèstic i familiar, també canvia el grau de satisfacció sobre les ajudes que es tenen. 
D’entrada, la majoria manifesta un cert acontentament en relació a tal qüestió. És possible 
que les poques persones que propendeixen a la insatisfacció siguin les mateixes que, 
prèviament, han manifestat que mai o poques vegades poden comptar amb les ajudes i la 
corresponsabilització que voldrien per realitzar les feines familiars i de la llar. Aquesta 
situació, pot reportar diverses conseqüències a les oportunitats que es tenen per organitzar i 
viure altres temps i, de retruc, això pot influir al seu benestar. 



Altrament, moltes persones aprecien que poques vegades el temps les permet mantenir el 
tipus de relació que les agradaria establir amb la seva família. En aquest sentit, quan no es 
troben moments per estar amb la família, de vegades pot ser a causa d’horaris poc 
conciliadors, la rigidesa del treball remunerat, una mala organització, la priorització d’altres 
temps, etc. Un reguitzell de factors que acaben influint a temps tant necessaris com són els 
d’atenció, relació i afecte amb diferents membres de la família. És per tot això que en general, 
la valoració la dimensió del temps de treball domèstic i familiar és ambivalent, ates que el 
nivell de complaença està polaritzat entre la satisfacció i la insatisfacció. 

Quant al temps de treball remunerat, lleugerament, predomina la satisfacció amb les 
condicions laborals i els temps de treball. Per una banda, les persones que estan contentes 
amb la feina que desenvolupen, possiblement, s’identifiquen amb la feina, la qual cosa a 
banda de satisfacció laboral, també els genera satisfacció personal. Aquest fet, contribueix a 
que la percepció sobre el temps de feina sigui major. Per altra banda, es pot tendir a pensar 
que la insatisfacció és fruit de llargues jornades laborals, la incertesa en els horaris de feina 
o la poca autonomia per sincronitzar els ritmes de la feina amb els vitals. 

Una de les necessitats més bàsiques del temps personal és la del son i el descans. En relació 
això, sembla ser que el temps que es dedica per dormir no representa un problema 
permanent. En concret, la majoria realitzen una bona valoració de les hores diàries que 
dediquen per dormir. De fet, s’ha reconèixer el valor que té el son pel benestar personal, en 
diferents sentits: emocional, físic, cognitiu o de salut. En tot cas, quan es valora en general el 
temps personal, les percepcions són molt diverses, tot i que preval una mínima satisfacció 
per sobre dels nivells d’insatisfacció. 

A l’hora de valorar la dimensió del temps lliure, generalment, sobresurt la insatisfacció sobre 
les estones lliures que es tenen de lliure disposició, les quals es poden destinar a activitats 
de lleure orientades a cobrir necessitats bàsiques i necessàries, com ara la diversió o la 
desconnexió. De fet, el temps lliure i de lleure és un dels contrapesos més importants als 
temps de treball a l’hora de ponderar un equilibri que afavoreixi a la qualitat de vida. 

Aquesta dimensió enclou activitats, com per exemple: la relació de parella, amb les amistats, 
l’oci nocturn, l’esport, la lectura, mirar la televisió, usos de les noves tecnologies, etc. És 
convenient destacar que la majora entén que diàriament es poden experimentar diversos 
conflictes amb el temps per aconseguir portar a terme totes aquelles activitats que s’haurien 
de fer o que es volen fer. En efecte, durant la setmana es renuncia a portar-les a terme o, bé, 
es realitzen però amb una qualitat baixa. 

Finalment, cal ressaltar que les qüestions relatives a l’organització i als usos del temps de 
participació ciutadana, s’observa una tendència clara d’insatisfacció, la qual coincideix amb 
el minso temps, que la majoria de persones ha expressat prèviament, que es destina als afers 
públics i col·lectius. Arran d’això, es poden experimentar sensacions de malestar a l’hora 
d’entrar en aquesta contradicció. 

Dimensió valorativa: 
A l’hora d’atorgar un reconeixement a les feines de casa i a les tasques d’atenció i cura a 
persones que ho requereixin, es dóna un major valor a aquestes darreres. Possiblement, 



perquè les primeres són més flexibles i, alhora, no impliquen la dependència que pot mantenir 
una persona amb una altra. De fet, s’ha comprovat que, en general, la realització de les 
tasques domèstiques no segueix una regularitat absolutament definida. És per això que tot i 
reconèixer la importància de les feines de casa, el seu desenvolupament es pot flexibilitzar 
segons les prioritats que s’estableixin.  

En canvi, les feines que impliquen temps d’atenció, relacions, afectes i cures està subjecta a 
les necessitats bàsiques d’una altra persona, les quals no es poden posposar i, per tant, s’han 
de satisfer en el moment que es presenten. Aquesta realitat, juntament amb la interrelació del 
treball assalariat és la que acaba repercutint al grau d’autonomia de què cada persona 
disposa per organitzar i viure temps diferents i, alhora, completament necessaris, com ara el 
lleure o la participació. 

El sexe de cada persona és un altre element que s’ha tingut en compte en la selecció dels i les 

participants; així com en la confecció de les eines d’investigació que s’han emprat. Per aquest 

motiu, en l’anàlisi dels resultats, també es pretén valorar com influeix la característica personal 

de ser home o dona, quan es combinen els processos de treball remunerat amb als temps de 

treball domèstic familiar, juntament amb el temps personal, de lleure i de participació ciutadana. 

Endemés, es volen observar diferències i similituds que s’hagin identificat en l’organització i els 

diferents usos del temps.  

A tall de resum, els següents requadres reflecteixen les principals diferències i similituds entre 

sexes. Aquests resultats s’han copsat mentre es treballava la informació obtinguda, a través de 

l’elaboració d’un document36 en què s’hi classifiquen les dades, segons si ha contestat un home 

o una dona. A la vegada, convé destacar que aquest procés per catalogar la informació, no s’ha 

realitzat amb totes les preguntes del qüestionari, sinó que s’han seleccionat les que podien tenir 

una relació més directa amb algunes diferències de sexe.  

36Veure l’annex 13: classificació de la informació per sexe. 



SIMILITUDS ENTRE SEXES 

FEINA I CONDICIONS 
LABORALS 

TEMPS I HORARIS DIMENSIONS DEL 
TEMPS 

DIMENSIÓ DE 
LA VIVÈNCIA 

• El nombre de contractes 

de laborals, tant 

indefinits com temporals 

són semblants. 

• La durada de les 

jornades de treball. 

• Convergència en la 

realització d’hores 

extres. 

• Percepció majoritària 

que les múltiples 

activitats que es fan al 

dia a dia implica que el 

ritme vida sigui més 

accelerat. 

• Predomina l’ús dels 

recursos comunitaris 

durant el cap de 

setmana. 

• S’identifiquen homes i 

dones que entre setmana 

no tenen temps per 

dedicar a la parella. 

DIMENSIÓ 
EMOCIONAL 

• Consens per valorar que 

les condicions laborals 

influeixen en la qualitat 

de vida. 

• Es mostra un bon nivell 

de satisfacció amb la 

feina que es realitza. 

• S’entén que segons 

com s’organitzi el 

temps, la vivència 

d’aquest pot influir el 

caràcter personal. 

• La manca de temps, per 

raons diverses, implica 

que homes i dones 

percebin que és un factor 

que dificulta la realització 

de totes les activitats que 

desitjarien fer. 

• Ni homes ni dones estan 

del tot satisfetes amb el 

temps lliure que poden 

gaudir. 

DIMENSIÓ 
VALORATIVA

• Les vint-i-quatre hores 

del dia poden resultar 

insuficients. 

• Tant dones com homes 

reconeixen el valor que 

tenen les feines que 

implica el treball 

domèstic. 

• Gran part de les dones i 

els homes atorguen el 

reconeixement que es 

mereixen les tasques 

d’atenció i cura a les 

persones dependents. 



En general, les principals similituds que s’observen tenen a veure amb el món laboral, com ara 

la satisfacció amb el lloc de feina, la realització d’hores extres, el repartiment de contractes 

laborals tant fixos com indefinits, etc. Els interessos privats i els principis organitzatius del treball 

assalariat, poden ocultar certes diferències entre dones i homes. De fet, cert és que el treball 

remunerat, amb l’actualitat, individualitza el temps i la situació de cada persona i, en efecte, els 

temps de vida que s’experimenten en el dia a dia.  

A causa del temps que ocupa el temps de treball remunerat, juntament amb el temps de treball 

domèstic, conflueixen les respostes d’uns i d’unes altres en concebre que entre setmana 

disminueixen les estones que comparteixen temps amb la parella. Una qüestió que manté vasos 

comunicants amb el fet que es consideri que, tal com funciona l’organització actual, les vint-i-

quatre hores del dia no resultin suficients per afrontar les activitats que han de fer i les que es 

voldrien realitzar. En tot cas, es manté una certa coherència quan, tant homes i dones, valoren 

que la feina condiciona l’organització i els usos d’altres temps. Una realitat estructural del 

sistema que s’evidencia per l’impacte que té en el caràcter personal durant la vida diària, a 

causa que, un temps ple de contrasentits, es viu i de manera més accelerada. 

Així mateix, es confirma la vinculació directa amb una resposta generalitzada per ambdós 

sexes. Concretament, els i les participants entenen que la manca de temps les impedeix 

realitzar totes aquelles activitats que voldrien portar a terme. Es constata un lligam entre les 

contestacions, quan aleshores, es manifesta un descontentament envers al temps lliure de què 

es disposa. És per això que un altre punt de coincidència, es detecta quan es verifica que l’ús 

dels recursos comunitaris predomina en els dies de cap de setmana. 

Per acabar, convé destacar que les persones atribueixen un reconeixement important a les 

tasques relatives al treball domèstic i familiar. Bàsicament, per una banda, perquè són 

necessàries per l’organització i el bon funcionament d’una llar. Per altra banda, perquè les 

tasques d’atenció i cura possibiliten el desenvolupament personal d’una persona i, de retruc, de 

la societat en general. Malgrat que es tracta de discursos, que no sempre corresponen amb la 

pràctica quotidiana que integra les seves vivències. 



DIFERÈNCIES ENTRE SEXES 

FEINA I CONDICIONS 
LABORALS 

TEMPS I HORARIS DIMENSIONS DEL 
TEMPS 

DIMENSIÓ DE 
LA VIVÈNCIA 

• Es pot trobar un nombre 

major de dones que han 

adaptat els horaris de 

feina a les necessitats 

personals i familiars. 

• Els homes expressen 

més dificultats per 

planificar a curt termini i 

llarg termini, que les 

dones. 

• Tendència a que els 

homes realitzin les feines 

de casa esporàdicament. 

• En relació a les persones 

amb qui es comparteix la 

unitat de convivència, 

predomina els homes que 

expressen que la seva 

participació és menor, en 

canvi, les dones precisen 

que la seva implicació és 

major per portar a terme 

les feines de casa. 

• La majoria dels homes en 

el present no realitzen 

tasques d’atenció i cura a 

persones amb situació de 

dependència. 

• Les dones no sempre 

reben el suport que 

voldrien per realitzar les 

feines de casa. En canvi, 

els homes estan satisfets 

amb el suport que reben. 

• Les dones perceben que 

tenen més possibilitats 

per combinar el treball 

remunerat amb les feines 

domèstiques i familiars. 

• Les dones perceben que 

no tenen l’autonomia que 

volen per organitzar i 

decidir els diferents usos 

que fan del temps. 



• La majoria de les dones 

entenen que la feina 

condiciona l’organització i 

la vivència d’altres temps. 

DIMENSIÓ 
EMOCIONAL 

• Tots els homes 

expressen que no tenir 

el control absolut 

sobre el temps els 

provoca estrès. 

• Unes quantes dones 

manifesten que 

l’organització i els usos 

del temps no ajuden a 

portar un estil de vida 

saludable. 

• Les dones perceben 

insatisfacció i indiferència 

davant el suport que 

reben per fer les feines de 

casa. Oposadament, els 

homes estan satisfets. 

• A causa de la manca de 

temps, diverses dones no 

sempre mantenen la 

relació que voldrien amb 

la seva família. 

• Una part dels homes no 

valoren positivament el 

temps personal de què 

disposen. 

• La majoria de dones estan 

satisfetes amb el lloc de 

treball assalariat. No 

passa el mateix amb els 

homes. 

• Clara insatisfacció de les 

dones en relació al temps 

que destinen a la 

participació ciutadana. 

DIMENSIÓ 
VALORATIVA

• De manera lleugera, 

els homes es decanten 

per afirmar que, tant 

ells com les dones, 

tenen les mateixes 

oportunitats per 

organitzar i viure el 

temps. 



Un dels aspectes comuns que es reconeixen, a partir de les principals diferències que s’han 

identificat entre sexe, és que moltes d’aquestes succeeixen en l’àmbit domèstic. Endemés, com 

que són relatives al bloc de les dimensions del temps, la seva repercussió és més extensa en 

el decurs de la quotidianitat, atès que poden perjudicar l’organització i l’ús dels demés temps 

vitals. És per això que potser, les dones, perceben una insatisfacció patent, en relació al temps 

que dediquen als afers comunitaris que es porten a terme en l’àmbit públic. No obstant això, 

una part dels homes no ho interpreten de la mateixa manera, atès que consideren que no 

existeixen diferències, entre homes i dones, en les oportunitats de què es disposen per 

organitzar i viure temps diferents. Malgrat que tal idea es contradiu, si hom s’até a que més 

dones que homes, a nivell laboral, s’acullen a les mesures de reducció de jornada que 

possibilitin una major conciliació amb la seva vida personal i familiar. 

Si entrem a fons en l’anàlisi de tal realitat, a través del requadre es pot distingir que la 

participació d’homes i dones, pel que fa a les feines de la llar, es produeix. Ara bé, no en la 

mateixa freqüència ni intensitat, atès que s’observa que elles assumeixen una responsabilitat 

més gran que ells. Es tracta d’una tendència habitual que es referma quan les dones valoren 

amb indiferència o negativament les ajudes que reben, per part d’ells, a l’hora d’afrontar les 

càrregues que representa el treball domèstic. Oposadament, els homes aprecien positivament 

el suport que reben per a les feines domèstiques i familiars. És possible que entre d’altres 

motius, aquesta sigui una raó que influeixi perquè algunes d’elles, es decantin per entendre que 

en el dia a dia no mantenen la relació que desitjarien amb la família. 

Per tant, tot i que en les similituds es reflecteix que ambdós sexes reconeixen les feines de casa 

i les tasques d’atenció i cura, aquest discurs no es recolza sobre una pràctica que possibiliti un 

repartiment equitatiu de les tasques de la llar o les feines familiars. Aquest fet, és un reflex de 

la mirada social, en què tot i les declaracions d’intencions des de diferents àmbits, no s’han 

aconseguit els canvis esperats i, de facto, encara perduren certes desigualtats per raó de 

gènere originades en les relacions entre homes i dones. De cara a l’interès propi del treball de 

recerca, es denota que la perspectiva de gènere exerceix una influència significativa sobre com 

s’organitza i es viu el temps  en les situacions quotidianes que del dia a dia. 

Òbviament, si la qualitat de vida està per sobre dels interessos econòmics, totes aquestes 

qüestions relatives a la incidència de la mirada de gènere entorn a la vivència del temps, no es 

poden deixar passar per alt. En aquesta part de l’anàlisi, doncs, la tesi d’Izquierdo sobre la doble 

presència de les dones s’hi veu reflectida, a partir de la tensió que les dones poden 

experimentar a l’hora de conciliar el treball de l’àmbit laboral amb el domèstic. Potser, per això, 

elles han desenvolupat una major capacitat de resiliència per afrontar certes situacions 



d’exigència en l’organització i ús del seu temps. En termes generals, els resultats s’associen 

amb la idea que les mateixes dones són les que entenen que, en ocasions, l’organització i la 

vivència de temps diferenciats no els permet portar un estil de vida saludable. 

Mentre que els homes consideren que la incertesa, que els provoca no tenir un control del 

temps, els genera sensacions d’estrès. Tal posicionament entra en contradicció amb una altra 

qüestió que s’ha plantejat a través dels qüestionari. Bàsicament, perquè s’observa que una gran 

part de dones comprenen que no disposen de l’autonomia necessària ni que voldrien per a 

organitzar-se i viure el temps com voldria. Entre d’altres raons, la doble tensió de coordinar el 

temps de treball remunerat amb el domèstic i familiar. Tot plegat, pot conduir a que durant la 

vida diària apareguin certs conflictes en la relació que s’estableix amb el temps, atès que no es 

troba l’equilibri adequat per satisfer necessitats diverses que contribueixen a que una persona 

es senti realitzada en varis sentits. 

7.2. Anàlisi de les entrevistes 

Mitjançant les cinc entrevistes s’ha recopilat una informació àmplia i plural, a partir de punts de 

vista i realitats personals molt divergents. Davant d’això, l’ús de la tècnica de categorització per 

agrupar les informacions de cada entrevista ha facilitat la consecució d’unes unitats d’anàlisi 

que destaquen la informació més rellevant de cada conversa. Endemés, tot i que cadascuna de 

les entrevistes plantejades estava directament enfocada a una dimensió del temps 

determinada, també s’han obtingut informacions relacionades amb altres dimensions 

temporals. Fonamentalment, perquè el temps es percep de manera diferent, segons l’activitat 

que es realitza, però alhora és innegable que es viu sistèmicament a partir de les interrelacions 

que s’estableixen.  

Per això, l’organització de les cinc categories d’anàlisi respon a les cinc dimensions del temps 

sobre les quals s’ha preguntat, amb la clara referència de la fonamentació teòrica que s’ha 

elaborat prèviament. Ara bé, això no significa que cada grup d’anàlisi es centri solament en una 

entrevista concreta, sinó que la informació que s’analitza es basa en el creuament dels diferents 

posicionaments i experiències que s’han conegut a través de les cinc fonts d’informació que 

s’han entrevistat. Entre els quals, també s’hi podrà distingir informacions, segons el sexe de 

cada persona, atès que han participat dues dones i tres homes. 



a) TEMPS DE TREBALL REMUNERAT 

Les condicions de feina poden ser molt variades, en funció del sector laboral, el 
conveni col·lectiu i el treball remunerat que ofereix l’empresa que contracta. A partir 
d’aquí, es poden trobar feines que s’ajustin a la situació vital de la persona i d’altres 
que dificultin enormement l’organització i els usos del temps, d’acord amb les seves 
necessitats. 

Bona prova d’això, s’han observat aquestes diferències mitjançant les circumstàncies 
que experimenten les persones entrevistades. Per una banda, la M.V. treballa de 
mestra en un centre públic i sobre aquest aspecte considera que “en el meu cas, jo estic 
de molta sort (...)però hi ha feines que no. Sense anar més lluny, la majoria de les meves 
amigues estan fortament condicionades per la seva feina”. Per altra banda, la S.M. labora 
en el torn nocturn d’una residència de salut mental, ella especifica que “el comentari que 
solc fer és que em falten hores en el dia, tinc la sensació que el dia és massa curt, faig quatre 
coses i, de seguida, ja he de tornar a la feina. És com si em faltessin hores al dia”. 

Malgrat això, ningú posa en qüestió que el treball remunerat reporta una sèrie de 
beneficis, com ara la realització personal de sentir-se útil i realitzar una activitat amb 
què hom s’identifica. Ara bé, una persona que no tingués feina, de ben segur que 
tindria més oportunitats d’organitzar i viure distints temps, però amb quines condicions 
ho podria fer. Aquesta reflexió sorgeix enmig de la conversa amb l’A.V. quan planteja 
que “nosaltres ho basem des del paradigma del treball i temps lliure, però una persona que no 
té feina i que tot és el temps que té és temps lliure, llavors quina organització tant mental com 
social té per afrontar aquesta situació de temps”. En aquest cas, si la S.M. s’hagués 
incorporat a la conversa hauria pogut afegir que “quan vaig acabar el Grau superior no 
vaig trobar feina i vaig estar uns tres mesos en què ni treballava ni estudiava i sentia bastant 
com un sentiment d’inutilitat”. 

Una altra dels temes que es posen en solfa són les possibilitats que permet la feina 
per organitzar altres activitats que no tinguin a veure amb aquesta. D’entrada, la 
flexibilitat dels horaris, en favor de l’empresa, genera una incertesa real per saber amb 
exactitud quan es comença i quan es plega de treballar. En F.P. es troba en aquest 
cas, atès que a la seva feina diàriament no acaba a la mateixa hora. De fet, ell 
experimenta  que “amb aquest horari de feina, si fos el que hagués de fer i plegués a l’hora 
que he de plegar, em permetria fer moltes coses a la tarda, però com que les coses s’allarguen 
més del compte, a vegades, pots plegar tard i t’afecta a temps que destinaria per fer altres 
coses”. En el present s’ha adaptat a la situació, bàsicament, perquè és una feina que 
li satisfà i en la qual es sent ben valorat. Si a sobre que no es respecta l’horari laboral, 
alhora, la feina es valorés negativament, la situació podria causar un gran malestar, si 
perdurés molt temps. 

En J.S. que no pateix el problema d’en F.P, atès que el torn de tarda que realitza a la 
fàbrica és fixe. Ara bé, les principals complicacions es presenten per les particularitats 
de treballar a la tarda, la qual cosa impedeix que pugui portar una vida social com 
voldria o que no pugui realitzar activitats diverses que desitjaria fer. Arran d’això, quan 
succeeix això, en J.S. comenta que “treballes amb una frustració permanent, en aquest 
cas, perquè molts dies et trobes que pots estar treballant i el cap no el tens a dins de la feina, 
sinó el tens en què els teus companys i companyes estan fent “x” i tu no pots ser-hi pel teu 



horari de feina”. Tot això, porta a pensar que el triangle entre feina, situació vital i 
benestar requereix que la satisfacció amb la feina s’ha de veure acompanyada per la 
identificació amb l’horari laboral, segons les necessitats del moment, en tant de tenir 
més oportunitats per a l’organització i l’ús de temps diferents i necessaris pel benestar.

Tanmateix, deixant de banda si la distribució horària laboral permet viure altres temps, 
en certes ocasions poden sorgir necessitats vitals. Aleshores, la percepció general és 
que, esporàdicament, es podrien demanar permisos o canvis. En aquesta línia en F.P. 
concreta que “si hagués d’anar-hi un dia, només un dia, doncs diria (a l’empresa): “tu escolta, 
doncs aquest dia he fer això..”. Possiblement, aquest dia marxaria una estona, plegaria abans 
o el que sigui. Això sí, que fossin coses concretes i de manera puntual, ja que tampoc es pot 
fer gaire sovint això”. Davant això, pren sentit que quan es diu que el treball assalariat 
és l’eix central que estructura la vida personal i social és per aquest motiu.  

En tot cas, un altre dels factors que poden influir perquè es percebi malament el 
condicionament de la feina és, en relació a que quan es finalitza la jornada laboral a la 
persona li quedi temps per realitzar altres activitats. Tal equilibri és el que justifica un 
major o menor benestar en el dia a dia. En concordança amb aquesta idea, en F.P. 
relata que “estàs condicionat dintre d’aquestes 8 hores que estàs treballant, però si després 
tens temps per fer el que tu vols, tampoc estàs tant condicionat que diguéssim, saps”. 

Ara bé, l’A.V. té un horari flexible, que ell mateix s’encarrega d’autogestionar quan 
treballa. En concret, explica que “tal com tinc la meva vida muntada actualment, que 
m’organitzo jo l’horari (de feina), decideixo jo més o menys quin dia vull treballar més hores o 
quin en treballo menys, segons el servei, segons les necessitats dels nanos o dels projectes i 
segons les meves necessitats”. Es tracta d’un horari  que lliga l’activitat laboral als 
moments de feina, però alhora, a les combinacions del treball amb les necessitats de 
la vida personal de cada persona.  

De fet, això és un aspecte positiu que facilita la coordinació de diverses activitats, amb 
l’objectiu de trobar un major equilibri. Malgrat això, l’A.V. pondera que algunes 
persones poden patir més dificultats per assumir les condicions especials d’un horari 
autogestionat i, en especial, diu que “he compartit feina amb gent, que no sap portar-ho bé 
això i li genera un estrès o li genera no saber cada dia quina hora treballa i quina hora plega o 
no saber quins dies té lliures, doncs li suposa més problemes”. 

b) TEMPS DE TREBALL DOMÈSTIC I FAMILIAR 

Quan es parla de treball domèstic i familiar, tot i agrupar-ho en una mateixa categoria, 
cal distingir les feines de casa de les pròpies a l’atenció i cura de persones que ho 
requereixin. Concretament, només una de les persones entrevistades, en el present, 
es veu immersa en la necessitat de coordinar les feines domèstiques, les familiars i el 
treball remunerat, és el cas de la M.V. En relació als diferents tipus de treballs que fa, 
diu que “la feina d’estar amb els meus fills i d’educar-los, no em costa (...)Em costen les feines 
domèstiques, vull dir que si tingués diners, que em sobressin, la dona que tenim contractada 
dues hores setmanals per fer les feines de casa, et prometo que vindria cada dia eh”. 



Tot això no treu que, en alguns moments, pugui percebre que la qualitat del temps que 
destina als dos fills que cuida i educa, juntament amb la parella, puguin estar influïts 
per la quantitat de tasques que porta a terme al llarg del dia. Tal com manifesta que, 
en relació als nens, “em desgasten els dies que també estan molt cansats, jo estic cansada 
de treballar, d’estar amb vint-i-cinc nens, clar, pobres..., quan jo arribo a casa, ja he perdut tota 
la paciència, ja l’he gastada a l’escola”.  

Malgrat que el seu estat anímic, no condiciona les pràctiques educatives 
personalitzades a cadascun dels seus nens, gràcies a la seva manera d’entendre 
l’educació i valorar els temps familiars. Per això, explica que “perquè així li dedico com 
un quartet d’hora a cada nen, a ell sol. Per exemple, el nen que és més gran, tinc un quart 
d’hora quan el poso a dormir, aquell quart d’hora és sagrat, perquè mantenim una conversa en 
què m’explica com ha anat al dia”. 

Encara que ella valora molt positivament que els horaris de la seva feina de mestra 
encaixin amb els de l’escola del seu fill.. En tot cas, es tracta d’un benefici relatiu, atès 
que tot el que guanya per fer de mare, alhora, el perd per destinar a qüestions tant 
necessàries com les personals, de lleure o de participació. En aquest sentit, per 
atendre i acompanyar el procés educatiu dels dos fills ella valora molt la disposició de 
temps per estar amb ells. És per això que considera, que “el millor regal que crec que, 
avui dia, se li pot donar amb un nen és temps i jo els hi puc dedicar tot el temps, perquè ells 
fan el mateix horari que jo i les mateixes vacances que jo”. 

L’organització dels temps de la llar, perquè els nens estiguin amb algú i per un bon 
funcionament, és una tasca concreta que ella reconeix que sempre assumeix: “cada 
diumenge m’organitzo, jo miro l’horari d’ell (la parella) i segons el seu horari que no és com el 
meu en què jo sempre tinc la mateixa hora de plegar. Doncs llavors, a partir d’aquí organitzo 
tota la setmana, segons el seu horari i qui pot anar a buscar (..) Clar, és una altra feina el que 
hi ha per organitzar i, clar, això mentalment és dur”. Només en certes estones d’entre 
setmana, per incompatibilitats horàries del seu horari i el de la parella, es veu obligada 
a contactar amb una noia, perquè faci de cangur dels nens. 

Davant un volum de feina tant gran per afrontar, el repartiment equitatiu de tasques 
pren encara més sentit. La parella també participa a fer unes tasques determinades, 
però, el nivell de responsabilització no és el mateix que el de la M.V, la qual assumeix 
una càrrega més gran. Davant la singularitat d’aquestes circumstàncies, es visibilitza 
la tensió que experimenta alguns moments, quan admet que “la pressió psicològica, que 
dic, és que mentre estic fent el sopar, estic fent una rentadora, estic preparant el bany d’un, 
estic fent el sopar, ara pujo a dalt, ara vesteixo a l’altre, ara baixo, ara estic preparant una 
cosa... Vull dir que, amb una hora, puc portar cinc tasques a la vegada”. 

Davant aquest fet, es reflecteixen que les desigualtats per raó de gènere es segueixen 
produint a l’àmbit domèstic. La M.V. explica que “per què jo, durant aquests quinze dies 
que he estat de vacances, he anat a buscar al meu fill per anar a dinar i per què ell té dos dies 
a la setmana que ho podria fer i no ho fa...”. Perquè ell prefereix anar a la muntanya, però és 
que llavors jo parlo amb algun meu amic i diu: “és que jo prefereixo anar a treballar!”. Sí, sí, 
sí..., mira, és diferent”. Aquesta reflexió deixa entreveure que la responsabilitat per tirar 
endavant les tasques de la llar la segueixen portant les dones, una realitat que influeix 
en la percepció, organització i usos del temps diferents que viuen. 

Tanmateix, mitjançant les altres respostes que s’han emès, s’observa que les tasques 
domèstiques sovint la seva realització es flexibilitza, a partir d’un reguitzell de factors 



diversos, com ara l’ordre de prioritats, el temps de què es disposa o el valor que es 
dóna a aquest tipus de treball. Diferents persones han coincidit amb aquesta idea, la 
qual cosa es pot veure a través de les següents reflexions. 

• F.P.: “s’allarguen per dissabte (...) Tot és qüestió de prioritats que tu tinguis. Per exemple, la 
prioritat és treballar, doncs treballar; després és anar a classe, doncs anar a classe; després 
l’últim, crec jo, serien les feines domèstiques i que, si les pots fer un dia que tinguis lliure, 
doncs les fas un dia que tinguis lliure”. 

• S.M.: “per posar un exemple, la meva mare sense anar més lluny... Després de sopar s’ha 
d’escombrar el terra de la casa, sí o sí, a mi no em fa res, si en aquell moment estic cansada 
o el que sigui, doncs escombrar-lo l’endemà, perquè no ve d’unes hores”. 

• A. V.: “Apart tenim dos animals domèstics, que si no ets una mica net o una mica polit, la 
casa genera feina el fet de viure sol, cuinar i tot. Jo crec que ho compaginem bastant bé, no 
és una cosa que pensi que no tinc temps o una cosa que cada dia hi dediqui una hora. Ahir, 
diumenge, vaig arribar i vaig aprofitar”. 

c) TEMPS PERSONAL 

Quan es parla de temps personal, el primer que ens pot venir el cap, són les estones 
que es destinen a per atendre necessitats tant bàsiques, com ara l’alimentació, les 
hores de son, la higiene i la cura personal. Ara bé, també, certes necessitats que no 
sempre es valoren com a tal, però no per això deixen de ser-ho, per exemple: el temps 
de reflexió, estudis i formacions o els moments de desconnexió. Doncs bé, totes les 
persones entrevistades consideren que, totes aquestes necessitats, estan totalment 
influenciades per el temps de treball remunerat o el treball personal familiar.  

Les raons són diverses i es poden conèixer a través de la situació particular de cada 
persona entrevistada. Així doncs, s’identifica una dona que compagina la feina amb el 
rol de mare, un home i una dona amb horaris laborals complicats, un home que 
combina feina i estudis, i un altre amb horaris autogestionats i que, alhora, el 
desplaçament de casa a la feina dura una hora. Tot aquest conjunt, són elements que 
repercuteixen als hàbits diaris, la durada i la qualitat del temps que es dedica per 
satisfer les necessitats personals. Bona prova d’això, tot seguit, es denota a través de 
que les cinc persones han coincidit amb tal idea: 

• F.P.: “Mira, te’n has d’anar a dormir d’hora perquè et lleves d’hora, has de fer la feina un 
cop plegues, doncs, has de dinar, has d’anar a classe... Clar, depèn de la feina.. vull dir, 
una cosa depèn de l’altra. Per exemple, a l’hora dels àpats ja sopes d’hora, si es pot, 
perquè t’has de llevar d’hora; dines quan plegues, però clar, hi ha dies que dino a les 5h 
de la tarda”.

• M.V.: “Clar, jo em plantejo que el tema dels àpats no el portem bé a casa (...) Després 
entre que els poses a dormir i tot són les 9h, se t’adormen i jo em quedo a dalt que vull 
llegir una mica i és que ja no baixo ni per sopar i, això clar, sap greu, perquè llavors amb 
tema de temps amb la meva parella doncs és poc”. 

• S.M.: “És un torn que ho condiciona absolutament tot, abans d’aquest torn realitzava els 
tres àpats ordinaris. Actualment, només realitzo un gran àpat i la resta del dia vaig 
picotejant. És a dir, m’ha modificat completament el tema dels àpats”. 



• A.V.: “Depèn..., depèn del dia, si acabo molt molt tard, potser decideixo quedar-me i si 
acabo més d’hora, doncs torno. Després, si em quedo a Barcelona, puc dormir a la 
furgoneta o em quedo a dormir a casa d’algun amic”.

• J.S.: “surts a les 10h de la nit de treballar i sopes a les 11h (de la nit) no pots estar al llit. 
Bàsicament ja, per una qüestió de salut”. 

En qualsevol cas, ha quedat clar que el temps que es dedica a portar a terme aquestes 
accions varia molt, segons si es tracta de dies laborables o no. Quan no es treballa, 
augmenta la capacitat d’autogestió per decidir com es reparteix el temps i, alhora, 
també es poden portar uns horaris més raonables. Davant això, la qüestió que se’m 
planteja davant les percepcions exposades és: el treball remunerat ordena la vida o, 
realment, la desordena? Està clar que és un debat obert que pot incloure molts 
matisos. Les persones que realitzen torns de feina contradictoris amb el ritme del dia 
a dia, aleshores. potser encara valoren més els dies que no treballen, per tal de fer ús 
d’altres temps vitals que, durant els dies laborables, estan plenament condicionats per 
la feina. 

La flexibilitat actual de les feines es reflecteix, a través de la diversitat d’horaris de 
treball que existeixen en què l’activitat laboral d’algunes empreses comprèn les vint-i-
quatre hores del dia. És per això que avui en dia, moltes persones realitzen horaris 
que són incompatibles amb la vida quotidiana i amb les necessitats i prioritats que 
s’experimenten en cada situació vital. Per una banda, en J.S. fa un horari intensiu de 
tarda, en què fins a les 10h de la nit no plega i, per tant, l’hora de sopar i d’anar a 
dormir estan influenciades per la feina. Per altra banda, la S.M. desenvolupa un horari 
laboral de nit que va en contra del ritme natural del dia, la qual cosa condiciona la 
totalitat dels hàbits i accions que fa quan no treballa. Sense anar més lluny, quan ha 
treballat de nit ha de dormir el matí i ella mateixa diu que “em solen interrompre el son, 
més d’un cop em desperto perquè el veí ha picat el timbre o, bé, fan obres al carrer. Es clar, 
tothom està actiu i tu necessites dormir, però vas al revés del món i, això sí, se m’ha trencat el 
son”. 

Quan els estudis s’han de compaginar amb la feina poden aparèixer certs conflictes 
temporals diaris. Bàsicament, per tal de coordinar ambdós horaris i el temps que s’hi 
destina. En F.P. en el present treballa en una feina en què vàries vegades acostuma 
a plegar més tard del que es preveu, però alhora, l’ha de combinar amb els estudis. 
Ara bé, a l’hora d’establir prioritats manifesta que “Sí clar, per exemple, si tens una altra 
cosa fer en què necessites temps per una cosa que és important, doncs, no vaig a classe, saps, 
perquè a la feina hi has d’anar, no pots plegar aquell dia...”. Si ara ell entrés en diàleg amb 
la S.M., que també combina feina i estudis, possiblement ella li donaria la raó: 
“m’agrada el fet aquest de poder jugar, de dir: “ostres, sí vull estudio a les 3h en comptes de 
les 7h” i fer el volt abans, perquè veig que fa més bon dia i té pinta de girar-se el dia, doncs faig 
el volt abans. Això sí que m’agrada, el fet de poder triar”. 

Les percepcions que s’han compartit condueixen a reflexionar que l’autogestió per 
flexibilitzar el temps, es tracta d’un aspecte molt ben valorat que, de ben segur, 
possibilita l’augment de benestar, quan es té temps de lliure disposició. Contràriament, 
quan la persona entén que manquen les oportunitats per organitzar i fer usos de temps 
diferents poden aparèixer sensacions d’incertesa. Així mateix, una vegada finalitzes 
les jornades de treball, el temps de feina pot afectar a qüestions, com ara al caràcter 



mental o l’estat físic i mental. És per això que en F.P. conclou que “et pots discutir amb 
la parella o amb els pares (...) jo crec que la feina afecta totalment al meu estat de benestar”. 

Per tot el que s’ha explicat, la feina, les condicions laborals i la situació vital poden 
repercutir negativament a la salut en diversos sentits. La M.V. expressa que en el 
present “no, no la porto una vida saludable, no la porto, no... Ja et dic, molts dies sense sopar, 
sort que faig un àpat bo, que és el de l’escola, el dinar, però molts dies sense sopar, dormir 
poques hores perquè, quan no es lleva un es lleva l’altre, no, un estil saludable no, ara no”. Per 
tant, en la vida diària certes sensacions, com ara l’estrès, la insatisfacció, la baixa 
qualitat per cobrir necessitats vitals o la desorganització horària poden causar 
conseqüències. La S.M. diu que, a causa del torn nocturn, ha patit alguns problemes 
de salut, posem per cas: “noto insomni, diarrea, inapetència que la gana se’m tanca quan 
estic amb nervis i així amb ansietat. I sí, resumidament diria que són els problemes de salut 
que he tingut: la fatiga, l’insomni, la diarrea, la migranya, la inapetència, la cefalàlgia i còlics”. 

En síntesi, al llarg de la vida quotidiana el temps personal està condicionat per la feina, 
però no per això es suprimeix, atès que certes necessitats vitals no es poden posposar. 
Si de cas, el que varia és la manera com es realitzen. La dimensió personal no és 
comparable a la del temps de lleure o de participació ciutadana, els quals poden 
disminuir notòriament i fins i tot desaparèixer. Per tant, la flexibilitat del temps personal 
entesa com la possibilitat de moure horaris i concentrar accions, però no des del punt 
de vista que, en certs moments, es deixin de fer accions bàsiques per a les vides 
humanes. 

d) TEMPS LLIURE I DE LLEURE 

D’entrada, és necessari clarificar la distinció que té el temps lliure amb el de lleure, 
atès que no signifiquen el mateix. En aquest sentit, l’A.V. interpreta que “el temps de 
lleure tu el dediques cap a una activitat d’oci o de lleure que tu vulguis fer. En canvi, el temps 
lliure és un temps que tu tens per tu per decidir en què el vols dedicar i una part pot ser temps 
de lleure”. Per tant, tot i que siguin dos temps que poden anar associats, no se’ls pot 
atribuir un sentit equivalent. 

En tot cas, es tracta d’un temps que representa que és de lliure disposició per decidir 
com s’usa. Ara bé, els condicionants de la feina poden influir a que esdevingui un 
temps sobrant, és a dir, buit de sentit. Més que temps lliure, es valora positivament 
aquell temps que hom pot autogestionar com vol, sense que el cansament, els temps 
de treball repercuteixin en l’organització i la gestió del temps. És per això que en J.S. 
valora que “el dret a decidir el teu temps lliure és el que repercuteix directament a la teva 
qualitat de vida. (...) si el teu temps lliure ve pautat per uns horaris, automàticament deixa de 
ser lliure”. 

Tanmateix, així com les finalitats amb què es realitzen algun activitats de lleure tenen 
una finalitat diferent, les aportacions que aquestes poden tenir, a nivell personal, també 
varien substancialment. Entre d’altres, es pot distingir la satisfacció personal de 
practicar aficions, d’estar amb la gent de l’entorn, per desconnectar, per divertir-se, 
etc. Bona prova d’això, es mostren següents expressions per valorar algunes de les 
aportacions que es perceben, a nivell subjectiu, sobre el temps lliure: 



• J.S.: “és que necessites desconnectar i les hores de poder estar amb els teus amics, 
amb la família, etcètera, que a tu et permetria desconnectar de l’activisme com 
desconnectar del treball”. 

• F.P.: “potser amb aquest temps lliure que tens l’aprofites per fer alguna cosa, per veure 
algú que fa dies que no veus o per estar amb la parella perquè no hi pots estar cap 
altra hora i tens aquell temps, doncs, ja valores el fet d’estar-hi aquella estona, saps”.

• A.V.: “jo crec que és una forma (les activitats de lleure) de desconnectar, d’estar 
tranquil, d’estar bé amb tu mateix, de sentir-te bé amb d’altres coses que no siguin 
l’àmbit laboral”. 

• M.V.: “Però de moment, a mi, la satisfacció en el temps personal són aquells moments 
meus de tranquil·litat, de silenci i a casa. El silenci aquell i de poder fer el que jo vull, 
que és desconnectar i mirar sèries xorres (...) que no em fan pensar amb res, que 
només miro les imatges”. 

Enmig del reguitzell de significats que es relacionen amb el temps lliure i de lleure, es 
pot observar que n’hi ha un que sobresurt en especial. En concret, la necessitat 
explícita de trobar estones per desconnectar dels temps de treball i de responsabilitats. 
En aquesta línia l’A.V. comparteix la seva experiència, a través del consell d’un 
company que sempre diu: “anar a jugar futbol i cremar-ho tot és anar al psicòleg, i fer teràpia”. 
Doncs per mi, anar a la muntanya és com fer una teràpia, per mi, per desconnectar”. 

Ras i curt, les estones de desconnexió són vitals i, per això, l’A.V. reforça tal idea quan 
confirma que “penso que per mi és una necessitat, i tant! I crec que, per totes les persones, 
és una necessitat, la vida no només és la feina o no només és el temps de lleure, la vida és 
com un tot”. La condició del temps es distingeix per ser sistèmica, de manera que 
s’interrelacionen les activitats de diversos temps i, per tant, convé trobar un equilibri 
per satisfer tot el que es vol fer, per tal d’experimentar un benestar personal i social en 
la vida quotidiana. 

Durant el temps lliure i de lleure, és quan la persona decideix com organitza el temps, 
en la mesura del que disposi, amb l’objectiu d’estar amb la parella o veure a les 
amistats. Sense anar més lluny, el temps social que té lloc a les estones lliure és bàsic 
per construir i reforçar vincles de relació; així com per compartir experiències amb la 
gent de l’entorn. En aquest sentit, la S.M. aprecia que “per mi són bastant importants i, 
fins i tot, encara que no sigui cara a cara, per qüestions de la vida, si no es pot quedar cara a 
cara, sí que m’agrada mantenir contacte amb amics, trucar-los, encara que sigui xerrar 
telemàticament o per on sigui. Però, es clar, si es veu reduït aquest temps (...) aleshores em 
sento com una mica aïllada del meu entorn, perquè no jo els xerro ni els altres em xerren”. 

Així mateix, no es pot obviar que la situació vital del present, també condiciona al tipus 
de relacions que es mantenen amb l’entorn. D’entrada, la M.V. des que van néixer els 
nens, ha disminuït les estones per veure a les amistats de sempre i, gràcies a les 
noves tecnologies hi pot mantenir el contacte. També ha percebut que s’ha produït 
alguns canvis en el cercle social amb el que es relaciona sovint. Ella especifica que “el 
meu cercle d’amistats ha canviat. És a dir, ara potser, em relaciono més amb persones que 
també tenen fills i que també es troben en la mateixa situació”. Altrament, les 
responsabilitats també poden presentar uns condicionants que afectin a la qualitat de 
les relacions socials que s’estableixen amb l’entorn.  

Certament, són diferents conflictes i desigualtats temporals que hom pot percebre en 
el seu dia a dia, les quals no contribueixen que es tingui un bona satisfacció del temps 



lliure i de lleure de què es disposa. No és casualitat que els dies les persones guanyen 
autogestió del seu temps, es tracti dels dies en què es fan activitats més diverses i, 
alhora, que aquests s’escaiguin en dies no laborables. Novament, es torna a posar de 
manifest la centralitat de la feina, en aquest sentit, quan es vol gaudir de temps lliure.

En resum, la individualització dels horaris personals que causen els temps de feina 
implica que existeixin serioses dificultats per coincidir amb els temps d’altres persones. 
Endemés, segons les condicions laborals i el tipus de feina que es fa, el temps lliure i 
de lleure és una dimensió temporal totalment flexible. D’aquesta manera, tal com les 
persones ho han experimentat  en alguns moments, en què han augmentat els temps 
de treball i responsabilitats, s’ha reduït el temps lliure i de lleure. 

e) TEMPS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

El temps de participació ciutadana és la dimensió temporal que esdevé més flexible, 
pel que fa a les altres, fins i tot molt més que el temps de lleure. Bàsicament, perquè 
està subjecta a la situació vital que es viu en el present, a la feina i les condicions 
laborals. Però, també, als valors i l’ordre de prioritats personals que s’estableixen, en 
relació a implicar-se en la vida social de les organitzacions de les que es forma part o, 
bé, per prendre partit en afers comunitaris. 

És per això que l’A.V. expressa que “tot i això el meu nivell d’implicació (en activitats 
de participació ciutadana), no és com abans que tenia potser més temps i estava més 
estable en un lloc vivint”. No s’ha d’obviar que, en el present, la situació personal que 
experimenta implica que, diàriament, per anar a la feina realitzi desplaçaments llargs, 
de Vic a Barcelona. A causa d’això, el temps de vida que desenvolupa al seu municipi 
de residència, Vic, es veu limitat i, de retruc, ha disminuït el nivell de participació, en 
relació a d’altres moments en què disposava de més temps. 

Un altra raó de pes, es reflecteix a través del cas de la M.V., quan comparteix que: “sí, 
participo a l’AMPA del meu fill. M’ho van demanar, no hi volia anar al principi, però 
bueno m’ho van demanar i, el final, sí que hi participo”. Així doncs, es posa en joc la 
situació personal de tenir fills amb el grau de participació en organitzacions, en aquest 
cas l’escolar, en les quals intervenen interessos comuns que incumbeixen a més 
persones, que es troben amb les mateixes circumstàncies. També cal destacar que 
qui es responsabilitza de tenir aquesta implicació, relativa al procés educatiu dels fills, 
és una dona. 

Malgrat que en d’altres espais públics de participació, les dones no tenen la mateixa 
presència que els homes. Per tant, es produeix una desigualtat entre ambdós sexes 
en les oportunitats de què es disposen per organitzar-se i exercir una ciutadania activa 
durant el seu temps. En aquest sentit, en J.S. no dubita quan conclou que “la majoria 
de persones que participen en aquests espais, malauradament, som homes, som 
homes vaja... Per cinquanta mil factors de la societat però, evidentment, per un de 
clau, també, que és la feina domèstica que encara la dona té molta més càrrega que 
l’home malauradament”. 



La feina remunerada que es desenvolupa té un paper clau, pel que fa a que es tinguin 
més o menys necessitats, per destinar temps a la participació ciutadana. És a dir, el 
tipus de feina que es fa, també té una certa influència en el nivell d’implicació 
comunitària que s’assumeix. Tal idea es referma, quan l’A.V. aclareix que: “la meva 
feina és donar eines a la gent perquè participi i crear espais de participació (...) ja és 
una feina política la que estic fent. Llavors, tampoc tinc aquesta necessitat de dir: “si 
no m’implico amb algo, no em sento realitzat”. Possiblement, altres persones que no 
realitzin una feina política i comunitària com la seva, aleshores, percebran una 
necessitat més gran per organitzar i fer ús del temps que estigui orientat a la 
participació ciutadana. 

La persistència per saber com condiciona el temps de treball remunerat a la 
participació condueix a conèixer la impressió de la S.M. D’entrada, ella és una noia 
que participa en les protectores d’animals i en afers relacionats amb el medi ambient. 
Ara bé, en el present compagina la jornada laboral completa del torn de nit amb uns 
estudis universitaris que cursa a distància. Arran de la situació que viu ara, quant al 
nivell de participació, la S.M refereix: “M’agradaria, sí, però ara mateix no disposo 
d’aquest temps i de cara a l’estiu o de cara a quan se’m redueixi algun temps, poder-
ho assumir”. 

Novament, es reprèn la tesi que quan el temps de feina és considerable, la primera 
dimensió temporal que es redueix és la pertinent a la participació. Aquesta posició, es 
reforça quan en J.S., de manera reiterada insisteix en què “en l’àmbit polític, 
bàsicament entre setmana no puc anar a cap reunió pel meu horari de feina. O sigui 
que..., el que faig és mantenir-me al dia a través del correu electrònic i treballar des de 
casa. (...) la meva activitat de barri, doncs bàsicament, sempre de d’arribar 
aproximadament quan s’està acabant la reunió i demano que em facin un resum ràpid 
de com ha anat i en què puc col·laborar”. 

Les raons que poden justificar l’ordre de prioritats poden ser vàries. entre d’altres, en 
J:S. indica que a través del temps que destina a la participació ciutadana busca “una 
que t’ompli a tu com a persona i, dues, que si utilitzant això, a més a més pots ajudar 
a molta gent, doncs perfecte, és el que es va a buscar”. La valoració de la  S.M. no 
dista massa d’aquest punt de vista, quan explicita  diu que el temps de participació 
“m’aporta el sentir-me útil, el sentir que estic fent un treball que té un resultat i que és 
visible. (...) És un temps que no m’importaria a mi dedicar el que fos, perquè és 
totalment altruista i em fa sentir molt bé”. 

7.3. Triangulació 

Una vegada ja s’han analitzat els resultats recollits per dues eines d’investigació diferents és 

moment de realitzar una valoració global. D’entrada, les múltiples diferències personals que 

s’han identificat, cal destacar que els conflictes amb el temps o les percepcions que es 

manifesten no són relacionables a una altra persona que reuneixi un perfil similar. De totes 

maneres, es tracta de situacions i experiències susceptibles de ser viscudes per qualsevol 

persona en el context actual. 



A la vegada, s’ha confirmat la centralitat que exerceix el treball remunerat sobre les demés 

dimensions del temps. Sense que s’interpreti la feina com un tot, el sistema i les polítiques 

estructurals faciliten que la feina sigui un eix clau, que condiciona la vivència d’altres temps. 

Malgrat que l’organització i l’ús de les temporalitats és sistèmica, en general, les vivències 

quotidianes posen de manifest l’existència d’una jerarquització social de temps distints. 

La dimensió de temps personal i la de treball domèstic s’igualen al mateix nivell, perquè es tracta 

d’espais en què diàriament sorgeixen necessitats diverses que no es poden postergar. Ara bé, 

estarien per sota del treball remunerat, perquè es tracta de temps vitals, però alhora, que es 

subjecten per l’horari laboral, de manera que al voltant d’aquest s’ajusten les estones en què es 

poden desenvolupar les accions pròpies de cada temporalitat. Així mateix, quan es tenen fills, 

l’aparició amb força del treball familiar, també és un element que condiciona fortament. Sovint, 

algunes de les causes que influeixen als nivells d’estrès, es produeixen quan s’han de comprimir 

moltes accions en poc temps, a causa de les exigències del treball. 

En un rang inferior, es troba el temps lliure i de lleure. Concretament, aquest seria el temps que 

disposa la persona per decidir amb plena autonomia com el vol emprar. Sovint, és un temps que 



es destina cap al desenvolupament d’activitats de lleure; així com per compartir experiències amb 

l’entorn social. El temps lliure i de lleure es pot flexibilitzar en gran mesura, quan augmenta el 

temps de treball remunerat i, alhora, s’ha de combinar amb el temps de treball domèstic familiar. 

Tampoc s’ha d’obviar que si les circumstàncies personals impliquen l’atenció a persones amb 

dependència, aleshores, aquesta dimensió pot quedar molt reduïda. 

Finalment, la dimensió de temps de participació ciutadana és la que pot quedar més afectada, 

segons les condicions laboral i la situació vital que s’experimenti en l’actualitat. En l’entrevista 

només s’ha trobat el cas d’en F.P., però en els resultats del qüestionari, unes quantes persones 

han manifestat que la dedicació de temps a participar en organitzacions o als afers comunitaris 

és completament nul·la o sota mínims. 

La conjugació de les cinc dimensions està subjectada a la situació de cada persona i, també, a 

la seva capacitat per estructurar el temps. Les exigències diàries i la multiplicitat d’activitats per 

realitzar poden originar conflictes. Paral·lelament, els processos d’organització poden resultar 

complicats a l’hora d’establir prioritats per decidir quins usos del temps es fan per a les diverses 

activitats que es volen portar a terme. Molt sovint, es tendeix a acceptar molt criteris de feina que 

es consignes, per temor a no perdre el lloc de treball remunerat, en un context en què la flexibilitat 

de les persones treballadores esdevé una precarietat comuna. 

La tendència habitual és que a la majoria d’empreses, els horaris de feina estiguin condicionats 

a l’activitat que es fa, però per contra, no s’adeqüen als temps que es viuen fora de la feina. En 

la part pràctica, s’han trobat molt poques persones que disposin de l’opció d’autogestionar 

l’horari. També s’ha constatat que hi ha qui li suposa un problema moure’s per la incertesa que 

pot provocar assumir l’organització laboral i sincronitzar-la amb la varietat d’altres temps. 

En conclusió, tothom és conscient que no trobar un equilibri per satisfer necessitats diverses i 

pròpies de cada dimensió repercuteix a la tinença d’una major o menor qualitat de vida. És per 

això que diverses persones perceben que en el present no estan portant un estil de vida 

saludable. No obstant això, consideren que es tracta de circumstàncies provisionals, que tenen 

a veure amb les condicions laborals i el projecte de vida que es desenvolupa en aquell moment. 



8. Conclusions 

El present apartat gira entorn a les reflexions generals que realitzo, a partir del meu punt de vista 

personal i acadèmic. Per aquesta raó, és necessari organitzar les conclusions amb blocs 

diferents, atès que les valoracions que es comparteixen responen a raons molt diverses. A la 

vegada, aquesta estructuració permet aprofundir més en cadascuna de les conclusions que 

s’exposin, tot seguit, sobre les qüestions que tenen una major rellevància. Concretament, en 

relació al procés de treball i als resultats que s’han obtingut mitjançant la recerca.  

En primer lloc, en la mirada des de l’educació social, es pretén establir quina vinculació pot tenir 

la recerca amb l’àmbit socioeducatiu; així com els aprenentatges que identifico com a educador 

social. També, es valoren quins elements sobre l’organització i els diferents usos del temps 

poden ser d’interès per les pràctiques que es promouen i es porten a terme en l’educació social. 

En segon lloc, l’entrega del present treball representa la culminació dels estudis que he realitzat 

en el Grau d’Educació social i, per tant, es reconeixen els aprenentatges més significatius 

d’aquests darrers anys; així com alguns dels continguts que s’han estudiat i que s’han tingut en 

compte per realitzar la investigació.  

En tercer lloc, en les reflexions generals es presenten una sèrie de qüestions relatives a si s’han 

respost als objectius que han orientat el procés del treball. Així mateix, es valora si s’han complert 

les expectatives que s’han dipositat al en aquest. En quart lloc, en les limitacions i possibilitats 

s’assenyalen alguns límit que han condicionat la proposta de treball inicial. Paral·lelament, es 

tenen en compte certs canvis que s’han decidit al llarg del procés i alhora, s’expliquen els 

plantejaments que en una altra recerca s’enfocarien de manera diferent. Per acabar, en les 

perspectives de futur s’obren noves preguntes, les quals podrien possibilitar la continuïtat de 

l’estudi o la realització d’altres treballs d’investigació que hi tinguin a veure. 

8.1. Mirada des de l’educació social 

Des de l’inici del treball s’ha plantejat que cap el desenllaç de la recerca, una vegada analitzats 

els resultats, es procuraria d’establir paral·lelismes entre el contingut del treball i l’interès que pot 

suscitar un treball de tal naturalesa per a l’educació social. D’entrada, una de les raons que 

justifica la recerca per a l’àmbit socioeducatiu és el compromís i preocupació social que 

s’assumeix perquè, tant a nivell personal com col·lectiu, s’aconsegueixi desenvolupar la major 

qualitat de vida possible per a cada persona. En aquest sentit, és adient tenir en compte que una 

sincronització més racional dels horaris; així com una major capacitat per a realitzar tasques 



organitzatives per a decidir els usos del temps podrien representar una via de millora general en 

el benestar de les persones i, en especial, de les que pateixen més dificultats. 

Tanmateix, una de les funcions de l’educació social, es centra en desvetllar consciències a partir 

del plantejament de possibles problemàtiques socials que es produeixen en el context actual. 

Aquesta línia d’actuació està fonamentada en la pedagogia de la pregunta, sense que es 

proporcioni una resposta tancada ni definitiva. De fet, un dels principis que basteixen la present 

investigació està orientat en promoure un pensament i una actitud crítica que esmicoli les idees 

preconcebudes entorn a que la realitat és la que és i que, per tant, sembli impossible canviar el 

funcionament de certes estructures socials o algunes de les  nostres accions diàries. 

Fins ara, la interrelació del treball remunerat amb les activitats pròpies d’altres dimensions del 

temps no ha estat un tema que hagi centrat molt estudis. De fet, la major part de publicacions 

que tenen a veure el tema d’estudi han estat difoses per les corrents feministes. Malgrat que el 

treball i el temps, es tracta de dos elements formen part de la vida de moltes persones que, en 

vàries ocasions, susciten protestes, relacions o comportaments que estan repercutits per la 

manera com es coordinen els diversos temps. D’aquesta manera, des de la perspectiva de 

l’educador, la meva intenció ha estat donar veu i posar sobre la taula diferents elements que 

articulin un espai de reflexió i debat sobre diverses problemàtiques que succeeixen al dia a dia 

entorn al nivell d’autogestió de què es disposa per decidir el propi temps, segons les necessitats 

i interessos que es tinguin en cada moment. 

Fet i fet, no s’ha d’obviar el paper que té el treball i l’organització i els usos del temps en diversos 

processos de vulnerabilitat i d’exclusió social que poden patir les persones en l’actualitat. El 

combat contra les situacions de precarietat implica la creació d’un escenari propici, perquè es 

visibilitzin certes fragilitats que, a dia d’avui, encara poden romandre ocultes. Fet i fet, tot allò que 

té lloc en el pla personal esdevé una realitat social. Així mateix, entre d’altres raons, es pretenen 

aportar idees que fonamenten, perquè el sistema neoliberal ni el patriarcat els interessa que es 

reconeguin les tasques d’atenció i cura o els treballs domèstics que resten al marge dels 

processos productius que es porten a terme al mercat laboral. Tot això, també condueix a pensar 

els motius perquè, actualment, s’han mercantilitzat molts dels espais de lleure, en què hi podem 

destinar una part del nostre temps lliure. 

Des de l’educació social, es distingeix la intervenció a partir de tres dimensions: l’educativa, 

sociocultural i l’econòmica. Certament, el present treball posa en joc la interrelació de totes tres. 

En primer lloc, parteix de l’àmbit sociocultural, en la mesura que s’efectua una recerca sobre la 

relació que mantenen diferents aspectes de la vida diària de les persones, com ara el temps, el 



treball, els horaris, la socialització, el lleure, la formació o la participació ciutadana. Arribats fins 

aquí, es posa de manifest que la interrelació d’aquests elements no sempre és la més 

harmoniosa, la qual cosa pot desencadenar certs conflictes quotidians que disminueixin el grau 

de benestar personal i social per la manca d’equilibri en el desenvolupament de les activitats que 

es poden fer diàriament. En segon lloc, la dimensió educativa es pot veure mitjançant l’objectiu 

d’aportar coneixements i eines per prendre consciència i, alhora, orientar accions cap al canvi, a 

nivell personal, social i estructural. També, es suggereix el replantejament de com s’estableixen 

les prioritats per estructurar el temps, atès que no s’ha d’obviar la posició d’autocrítica, per tal de 

comprendre que, en ocasions, les persones tampoc ens organitzem de la millor manera per fer 

una gestió i ús del temps adequat. En tercer lloc, la dimensió econòmica reflecteix l’exposició i la 

deliberació sobre les polítiques laborals, com la flexibilitat, o d’altres que serveixen uns interessos 

econòmics, que no reconeixen la necessitat d’organitzar i fer usos diversos d’altres temps vitals 

que no tenen a veure amb la feina. 

Així mateix, una de les línies d’investigació principals s’ha basat en veure quin grau de 

condicionament pot tenir la feina retribuïda en la vida de les persones i, alhora, identificar la 

capacitat de què es disposa per a l’autogestió del temps, segons les activitats que es volen fer i 

que es voldrien fer. La pretesa d’empoderar a les persones dota d’importància aquest treball, 

atès que es necessita informació per tenir més llibertat per decidir el projecte propi de vida. Per 

tant, la recerca esdevé una font de coneixement per valorar com organitzem i vivim les nostres 

vides i, alhora, donar valor i concebre el temps com a un dret bàsic de la ciutadania. Sigui dit de 

passada que els resultats obtinguts en l’estudi, em deixen satisfet, atès que identifico un major 

reconeixement del valor temps, com a indicador de qualitat de vida, del que considerava que em 

trobaria a les beceroles del treball. 

La perspectiva crítica davant la divergència de realitats i punts de vista que he conegut, em 

permet insistir que en el present estem davant una doble crisi del temps. Per una banda, la 

interrelació de la feina amb la situació vital que es viu interfereixen en la capacitat d’autogestió 

de les persones per decidir com viurien el temps. Malgrat que això, tampoc s’ha d’eximir la qüestió 

que el cansament que provoquen jornades maratonianes de treball remunerat i domèstic 

repercuteixin, en què després no es disposin les condicions necessàries per organitzar i fer ús 

d’altres temps. Per altra banda, els criteris econòmics que regeixen els processos productius del 

mercat de treball han calat en algunes consciències. És per això que algunes persones, només 

valoren l’adquisició de guanys econòmics en els temps productius. Per contra, es resta 

importància a d’altres temps igual o més importants, com ara els temps de descans, els temps 

de lleure i de relacions socials, els temps familiars o el treball domèstic. 



A partir de la perspectiva emancipadora, amb què enfoco la mirada i les pràctiques de l’educació 

social, considero que la nostra figura pot contribuir a fer un salt cap endavant en el camp que 

s’ha estudiat. Com a base per lluitar contra la crisi temporal, des d’una vessant que no 

correspongui amb l’assistencial. Entre d’altres àmbits de millora, fomentar espais de reflexió que 

ajudin a la creació d’experiències de les quals se’n puguin obtenir aprenentatges preuats. No 

s’ha d’obviar que en una societat accelerada i volàtil com la nostra, el temps es converteix en un 

adversari per a la formació d’experiències, en relació a tot allò que s’ha viscut. Paral·lelament, 

també es per afavorir l’acompanyament de les famílies en els processos educatius de la infància 

i l’adolescència i en l’accés a la institució escolar.  

Aquesta darrera és una proposta que vindico per potenciar l’autonomia i, alhora, dignificar la vida 

personal i relacional de les persones i famílies, la qual es fonamentaria en donar beques de 

temps a qui desenvolupa un treball assalariat. Deixant de banda la importància de beques 

menjador o de material escolar, que són ajudes més assistencials, també fóra bo de reconèixer 

la necessitat dels temps que la família comparteix amb els nens i les nenes per a la construcció 

conjunta d’experiències, que afavoreixin al desenvolupament de l’infant. Sense anar més lluny, 

una mesura d’aquest tipus podria esdevenir un acte preventiu contra la problemàtica social del 

fracàs escolar.  

Paral·lelament, des de la funció socialitzadora de l’educador(a) social a l’hora de facilitar espais 

de relació, és bàsic la disposició de temps per a l’acte de la trobada. En aquest sentit, crear, 

cuidar i reforçar els vincles de relació esdevé fonamental per tenir una xarxa de capital social 

que, alhora, és necessària per a tota persona. Per una banda, a l’hora de comptar amb un suport 

en l’organització i els usos dels diferents temps en el pervenir quotidià i, per altra, per tenir un 

entorn ampli per compartir experiències conjuntes. 

8.2. Aprenentatges realitzats en el Grau 

D’entrada, convé destacar que una de les competències transversals que he desenvolupat durant 

al Grau ha estat l’autonomia per a la recerca i el discerniment crític de la informació. Tot aquest 

procés s’ha fonamentat per la motivació d’adquirir uns coneixements, i una actitud crítica i 

autocrítica davant del tema d’estudi.  

Aquesta reflexió és interessant, perquè el contingut que protagonitza aquest treball no s’ha 

treballat, de manera directa, en cap de les assignatures efectuades en el transcurs dels quatre 

cursos d’Educació social. Per tant, molts dels aprenentatges que he assolit al llarg del procés 

formatiu del Grau s’han reflectit a través de llegir diversos documents, visionar vídeos i 



documentals, converses amb la tutora i diferents persones o assistir a conferències i xerrades 

que tenien a veure amb el contingut de la investigació. En la major part d’aquests moments 

associava pràctiques i conceptes amb els diversos aprenentatges assolits. 

En relació a les assignatures del Grau, moltes d’aquestes es treballen de manera genèrica. Com 

a resultat d’això, en els darrers cinc anys certs sabers i coneixements els quals hi he accedit a 

través dels estudis, m’han enllaçat a l’aparició de nous interessos formatius i, per tant, a la recerca 

d’informació per tal de satisfer les meves necessitats d’aprenentatge. Doncs bé, a partir d’aquesta 

perspectiva, la confecció del treball ha seguit aquesta línia autodidacta per enriquir el treball i 

donar-li la forma necessària, amb la fita de respondre als objectius inicials d’aquesta recerca. 

Malgrat que no he seleccionat una assignatura, en concret del Grau d’educació social, que 

conduís, de manera directa, al desenvolupament del treball. Certament, nombroses vegades he 

recuperat apunts d’assignatures variades per reforçar o canviar alguns aspectes propis de 

l’enfocament en la investigació; així com per contrastar, relacionar i ampliar les idees clau. 

Considero que tal dinàmica de treball ha enriquit enormement el procés, atès que la recerca ha 

estat alimentada per fonts diverses que, alhora, l’han dotat de sentit. És per això que, 

seguidament, s’anomenen les principals assignatures i quins són els continguts i conceptes dels 

quals n’han derivat aportacions rellevants, que s’han tingut en compte durant el procés 

d’elaboració del treball; per bé que algunes no s’hi reflecteixin de manera explícita. 

Psicologia del 
desenvolupament

Fases del cicle vital; característiques bàsiques de les etapes vitals; tipus 
de necessitats; valor dels afectes i les relacions; el treball en l’edat 
adulta; la construcció de la personalitat; processos d’aprenentatge; 
identitats que s’associen a la feina. 

Fonaments de 
l’educació 

Reptes actuals de l’educació, com ara aprendre a encarar les incerteses; 
contextualitzar les situacions i els conflictes temporals; respondre els 
reptes de la complexitat; gestió del temps per a una bona qualitat de vida; 
formació per a que les persones siguin actives i visquin plenament; 
processos de socialització; temps educatius.

Societat i entorn Influència de l’entorn físic en els estils de vida; concepte de participació; 
problemàtiques socials (en què el temps hi té a veure) 

Polítiques i Serveis 
socials 

Abordar la intervenció social des d’una perspectiva individual, grupal i 
comunitària; relacions estructurals amb els models de vida; tipus de 
necessitats (Piràmide de Maslow); processos de vulnerabilitat i d’exclusió 
social (Robert Castel); estructures dels serveis socials; polítiques 
d’ocupació; desigualtats socials; context físic i social. 



Educació al llarg 

de la vida 

Canvis socials, econòmics, culturals i polítics; impacte de la globalització; 
interessos econòmics prevalen sobre els polítics; singularitat de les 
històries de vida; canvis en les etapes vitals; diversitat de necessitats al 
llarg de la vida; canvis al mercat laboral i els diferents nivells de formació; 
ciutadania activa; el paper de l’educació social. 

Acció 
socioeducativa amb 

persones adultes 

Categorització de les edats, perversitat de les característiques del 
sistema neoliberal; personalització de les relacions; valor del treball 
femení i dels processos de cura; conflictes i desigualtats; identitats 
obertes al canvi (Norbert Elias); paper del treball a les societats 
controlades a nivell social; influència de les convencions socials, com ara 
els horaris, en la vida social de les persones; mecanismes de control 
social; la capacitat d’agència i la doble subjecció (Felix Guattari); llibertat 
individual i llibertat relacional; concepte de participació. 

Ètica, ciutadania i 
drets humans 

Drets humans; capacitat per a l’autogestió; autonomia per decidir; qualitat 
de vida, nivells de participació ciutadana, consciència critica, visibilització 
de situacions socialment ocultes, etc. 

Acció 
socioeducativa per a 

la comunitat 

Xarxes de capital social (construcció de xarxes de suport i de relació; 
participació comunitària, horaris i funcionament de diferents agents i 
serveis de l’entorn; impacte del context en la vida diària; relació entre la 
participació i la gestió del temps. 

Coneixement del 
món actual 

Polítiques del món actual; efectes de la crisi socioeconòmica de 2008, 
flexibilitat laboral i horària; lògica de funcionament del sistema neoliberal; 
models alternatius al sistema de poder; debilitament de les estructures 
de l’Estat del benestar; efectes de la crisi sobre el temps i el treball; 
mercantilització dels espais. 

Mètodes 
d’investigació social 

Planificació d’una recerca; tècniques d’investigació; fonamentació 
teòrica; recollida de dades; metodologia d’anàlisi; tota una sèrie 
d’aspectes relacionats en com portar a terme un treball de recerca. 

En relació al Treball de final de Grau, pel meu aprenentatge, atorgo un gran valor formatiu el fet 

d’haver liderat i conduit el meu propi treball de recerca. El bagatge formatiu que he incorporat 

durant el Grau d’educació social ha afavorit que encarés amb l’autonomia i la responsabilitat 

necessària les diferents parts, tant teòrica com pràctica, que constitueixen el present treball. 

8.3. Reflexions generals 

A partir de l’anàlisi de resultats que s’ha realitzat és moment de fer un retorn enrere per contrastar, 

si s’han aconseguit respondre els objectius que es van establir al principi d’aquesta investigació 

social, que s’ha fonamentat en saber quin impacte té la interrelació entre el treball remunerat i 

les demés dimensions de temps en la qualitat de vida dels homes i dones del context actual. A 



la vegada, cal destacar que les línies que s’han indagat s’han centrat, per una banda, en 

l’organització i usos del temps que fan els homes i dones en la vida quotidiana i, per l’altra, 

l’organització social que preval, a través de les condicions laboral i l’estructuració dels horaris. 

D’entrada, s’ha percebut que la qualitat de vida està totalment condicionada per les condicions 

laborals i la situació vital que es viu. Aquest fet, posa de relleu la necessitat de realitzar un 

enfocament holístic i una relació personalitzada, per tal d’assolir una major comprensió entorn a 

que les dificultats per organitzar i viure diferents temps pot variar, segons les característiques 

personals de cadascú. En tot cas, el benestar de cada personal està molt lligat a la satisfacció 

que es tingui amb el lloc de feina i la situació vital que s’experimenti. Bàsicament, perquè es 

tracta de dos elements que influeixen enormement a les oportunitats de què disposen per 

realitzar, en el dia a dia, un reguitzell d’activitats diverses que contribueixin a satisfer la pluralitat 

de necessitats que té cada persona. 

Certament, però, les principals complexitats que he identificat sobre el món actual, es centra que 

la flexibilitat en què es desenvolupen les activitats laborals implica que es produeixi una gran 

fragmentació dels horaris. Com a resultat d’això, s’individualitzen els ritmes vitals que tenen lloc 

a la vida quotidiana, la qual cosa complica en gran mesura la possibilitat de coordinar horaris 

amb els d’altres persones, amb l’objectiu de cuidar les relacions de l’entorn social o realitzar 

activitats conjuntes. Possiblement, aquest fet també té una certa incidència amb la mirada que 

es projecta envers a l’àmbit de la participació i, en efecte, al baix nivell d’implicació comunitària.

En relació a les expectatives inicials, la idea preconcebuda que mantenia és que tot i les protestes 

constants que es fan sobre la feina i la lliure disposició de temps. Doncs bé, aquestes no es 

correspondrien amb els resultats que he obtingut. En aquest sentit, considerava que el valor 

social i personal que s’atorga el temps, pel que fa a homes i dones, seria menor del que he 

comprovat. Per tant, tal realitat justifica que, actualment, s’estigui afavorint, a nivell polític i social, 

la Iniciativa per a la Reforma Horària.  

Entenent la condició sistèmica del temps, els canvis en els horaris per una major sincronització 

amb els ritmes diaris resultarien complexes d’aplicar. Entre d’altres coses, perquè caldria canviar 

rutines i hàbits que en el present no afavoreixen a que hi hagi un bon nivell de qualitat de vida. 

Malgrat que pel poder econòmic que ostenta el mercat laboral, des d’aquest sector, possiblement 

és on es posarien més dificultats per tirar endavant una transformació de tal envergadura. Ara 

bé, de ben segur, representarien un avenç social de la societat en general, per tal de millorar el 

benestar personal i col·lectiu. 



8.4. Limitacions i possibilitats 

A partir d’una perspectiva global, resulta necessari realitzar una breu menció sobre quins han 

estat els principals límits que s’han detectat al final del procés o que han sorgit al llarg de 

l’evolució del treball. Es tracta d’una tasca necessària per reconèixer l’efecte que han tingut 

diversos biaixos de la investigació, en relació a l’enfocament inicial que s’havia plantejat. Abans 

d’entrar més a fons amb alguns d’aquests aspectes que han delimitat el Treball de final de grau, 

vull deixar constància que una de les principals dificultats que he viscut en els darrers mesos, en 

concordança amb el contingut de la recerca, ha estat haver de combinar dues feines amb el 

treball. Aquest fet, ha implicat que en diversos moments tingués la necessitat de fer 

malabarismes amb el temps, per tal d’abordar els diferents fronts en els quals he estat immers i 

no aparcar la recerca. Tot això, ha repercutit en què algunes parts del treball, principalment el 

final, les condicions de treball fossin sota pressió o, almenys, les percebés d’aquesta manera. 

Un dels límits inicials que vaig experimentar, es va produir quan em trobava davant la necessitat 

de concretar quines eren les fronteres que demarcaven el treball. Si bé és un requisit 

indispensable per tot projecte de recerca, en el meu cas, em va provocar certes cabòries: Arran 

de la complexitat d’un tema d’estudi extens, com el que vaig escollir, el qual fàcilment es podia 

desplegar cap a d’altres direccions. Per tant, la concreció va implicar l’endinsament en un procés 

de deliberació i decisió que, progressivament, es va anar definint amb més claredat. En relació 

això, la majoria de límits posteriors han aparegut a la part pràctica de l’estudi, potser, perquè el 

plantejament i els objectius han estat realment ambiciosos. 

D’entrada, representa un acte ètic i d’honestedat reconèixer que en el marc teòric s’han 

desenvolupat idees entorn a les diferències que hi poden haver, en relació a una persona que 

estigui en situació d’ocupació davant una altra que es troba a l’atur. És per això que en la fase 

pràctica de l’estudi, es contemplava que les persones candidates a participar en la recerca 

formessin part del grup de població activa, independentment que en l’actualitat disposessin d’un 

treball remunerat o no. Doncs bé, com a investigador, el final he conduït l’interès de la recerca a 

que les persones que hi participaven, en el present estiguessin desenvolupant alguna ocupació. 

Aquest límit que constato, es verifica quan s’observa que totes les persones que han respost els 

qüestionaris o les entrevistes, en l’actualitat, estan treballant. 

Tanmateix, un dels criteris de selecció de la mostra per la recerca, es basaven en la classificació 

de tres grups d’edat, per tal d’identificar possibles diferències que s’experimentessin a l’hora 

d’organitzar i fer ús de temps diferents. Doncs bé, a causa de problemes tècnics per agrupar la 

informació a partir de les tres franges d’edat s’ha descartat aquesta via d’estudi, una vegada ja 



s’havia recollit la informació dels qüestionaris. Per tant, només s’ha mantingut la variable del 

sexe, per tal de valorar en l’apartat de l’anàlisi. De totes maneres, el criteri de l’edat ha prevalgut 

a l’hora d’enviar els qüestionaris a les persones participants que s’han seleccionat; així com per 

plantejar algunes de les preguntes. 

En tot cas, vull insistir que molts dels límits de la investigació han aparegut després d’haver rebut 

els qüestionaris respostos, en aquell moment ja he detectat alguns biaixos. Per elaborar els 

qüestionaris i enviar-los he utilitzat l’eina del Google Form, que es pot trobar a l’espai del Google 

Drive. Encara que no hagi emprat mai aquest instrument, no presenta grans complicacions a 

l’hora d’introduir-hi les preguntes d’un qüestionari, generar un enllaç i passar-lo a la gent perquè 

respongui. En concret, és una eina senzilla que, alhora, tampoc estar pensada per desenvolupar 

un estudi de gran profunditat. D’aquesta manera, els principals límits han sorgit després de fer-

ne ús, és a dir, a l’hora de tractar la informació obtinguda. 

Heus aquí, abans de fer servir el Google Form pensava que la informació que recolliria del 

qüestionari s’interrelacionaria, la qual cosa facilitaria el contrast de les variables establertes. 

Doncs bé, el final, la informació de cada pregunta s’ha reflectit de manera aïllada. Aquest fet, ha 

ressaltat la complexitat de l’estudi, atès que la intenció de fer un estudi transversal i sobre el 

temps, es veu alterada quan no es pot aprofundir en el tractament de les dades.  

És per això que en més d’un moment, he lamentat que al llarg del Grau en alguna assignatura 

no ens haguessin ensenyat algunes eines i programes digitals que faciliten la recollida 

d’informació i, posteriorment, el tractament dels resultats. Per una banda, perquè hauria tingut 

un major coneixement per treure’n profit i, alhora, hauria tingut més control per gestionar la 

investigació. Per altra banda, hauria tingut l’oportunitat d’agilitzar molt més certes tasques, en 

tant que algunes feines esdevinguessin totalment pròpies del treball manual, com ara fer en paper 

la codificació amb colors de diversos fragments de la transcripció de les entrevistes. 

Malgrat això, no tots els límits han provingut derivats de certs problemes tècnics, sinó que alguns 

també han estat fruit del meu estil de treball i de com he plantejat l’elaboració de les preguntes. 

És per això que l’alta exigència, per aconseguir molta informació sobre el tema d’estudi, ha 

ocasionat que les tècniques d’investigació social dissenyades, tant els qüestionaris com les 

entrevistes, continguessin un munt de preguntes. Tot això, s’ha traduït en què, posteriorment, 

tingués un excés d’informació, la qual cosa ha influït a les dificultats que he experimentat per 

gestionar i analitzar els resultats.  



Una vegada s’han identificat alguns dels condicionants que han implicat un reajustament dels 

paràmetres de la investigació. Ara és hora de tenir en compte les possibilitats que neixen a través 

d’aquest treball. Bàsicament, perquè després d’haver viscut l’experiència formativa de conduir 

un estudi de tal naturalesa, considero que m’ha permès reconèixer una sèrie d’aprenentatges 

significatius, que contribuirien a la millora a l’hora de portar a terme un altra recerca. Sense anar 

més lluny, sense modificar el sentit de la present recerca, de ben segur que diversos aspectes 

metodològics, els plantejaria de manera diferent. Ras i curt, l’experiència d’haver fet aquest treball 

representa un punt de partida a l’hora de reconvertir alguns dels límits, que he distingit, en 

possibilitats per abordar un nou projecte d’investigació. 

8.5. Perspectives de futur  

Una de les principals complexitats que ha presentat el treball és la immensa quantitat de factors, 

tant socials com personals, que s’han de tenir en compte per valorar l’impacte que té el temps 

de treball remunerat sobre la qualitat de vida dels demés temps viscuts, quant a la singularitat 

implícita en cada situació personal. La intenció de la recerca era contrastar, de manera 

transversal, quins efectes genera l’organització i la gestió del temps a persones que formen part 

de diferents grups de població. Arran d’això, en el marc teòric s’han considerat aspectes molt 

diferents que poden condicionar la capacitat d’autogestió de cada persona, per exemple:el sexe, 

l’edat, el sector laboral, les condicions de treball, etc. 

Malgrat que davant d’un estudi de tal envergadura, posteriorment, no s’ha aprofundit de manera 

suficient, atès que davant la gran informació que s’ha recollit, encara que s’hauria pogut indagar 

molt més. No obstant això, una de les exigències del treball ha estat delimitar uns marges en la 

recerca, per tal que no se m’escapessin de les mans les informacions que pretenia tractar ni 

tampoc perdés de vista quins objectius es perseguien. Per aquest motiu, l’anàlisi de l’estudi 

segueix una línia genèrica que serveix per obtenir un retrat general de la situació que viuen i com 

l’experimenten diferents persones, en relació a com un eix central com el treball estructura els 

temps i espais pels quals transcorre la seva vida quotidiana. 

Aquesta investigació podria obrir nous horitzons i esdevenir un punt de partida per aprofundir en 

algunes de les conclusions més generals. Heus aquí, una major concreció en algun tema 

específic podria impulsar un nou estudi sobre les interrelacions que el temps hi estableix. És per 

això que potencialment, es podria desplegar cap a d’altres direccions, segons les finalitats que 

es plantegessin; així com en funció de quines fossin les orientacions que emmarquessin un nou 

treball. Essencialment, perquè un recurs tant bàsic, com el temps, seguís sent el protagonista 



per identificar problemàtiques i, alhora, buscar propostes d’acció per capgirar la realitat i afavorir 

a un major benestar personal i col·lectiu. 

Tampoc es pot obviar la importància del context, en relació al moment en què es desenvolupi un 

treball d’investigació d’aquestes característiques. Per una banda, les condicions vitals de les 

persones no són estàtiques, ans al contrari, els canvis que experimenten influeixen en què 

canviïn les situacions i les percepcions personals entorn a com viuen el present. Per altra banda, 

els canvis que es produeixen a nivell social, també tenen un impacte representatiu entorn a les 

possibilitats que tenim per relacionar-nos, de manera autònoma, amb el temps. Així doncs, de 

ben segur que la realització d’un altre estudi d’aquí uns anys, es podria enfocar de manera 

diferent i, alhora, s’obtindrien uns resultats completament dissemblants. 

Per acabar, una altra raó que justificaria un altre estudi sobre el temps seria a nivell polític. Si 

tenim en compte que la Iniciativa per a la reforma horària, ha situat el temps com un element de 

debat social. Doncs, seria positiu comprovar, si d’aquí uns anys, es modifica l’organització horària 

del nostre país. En relació això, convindria observar si la ciutadania s’adapta a un canvi tant 

revolucionari en la quotidianitat, com és la modificació dels horaris, per tal de sincronitzar millor 

les diverses activitats que es realitzen i, alhora, trobar un major equilibri en l’organització i els 

usos dels diferents temps que beneficiés a la qualitat de vida de la gent. 
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