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Què és la Vida Quotidiana?

� La confusió d’un terme 
polisèmic:
� Dia festiu/dia lliure/de 

permís

� Rutina/activitats socials 
extraordinàries

� Dia laborable/dia de 
vacances

� Vida privada (afectes)/vida
pública (professional)

� La vida quotidiana és 
com el Vallès que 
tothom l’anomena i 
ningú sap on és...
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El temps i el treball: una relació

controvertida

� El temps no és només la jornada laboral
� l’escurçament del cicle laboral i l’allargament del cicle de vida

� El treball no és només l’activitat laboral

� El temps de vida és l’únic horitzó...
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L’escenari de la Vida Quotidiana que ací

interessa…

L’espai les tasques d’uns

col·lectius invisibles: 
� L’espai I les tasques

d’atenció i cura de la vida
de les persones

� Reproducció/Producció

� Les dones adultes de les 
societats del benestar:

� de la doble presència a la 

càrrega total de treball

� un conflicte quotidià

La vida quotidiana i la 

ciutat:
� La proximitat com a 

perspectiva

� Un nou espai per a les 

polítiques municipals 

que tenen en compte el 

temps
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Planxadora
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Cura dels fills i filles
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L’augment de la dependència

� Institut Català de l'Envelliment (2004)

� Enquesta EDDES (1999):

� 23,5% persones ≥ 65 anys necessiten AVD

� 1.600.000 persones grans

� majoria persones grans només AVD moderada

� famílies principals proveïdores cura

� dones (esposes i filles)

� 83,5% sense ajuda externa

� sí ajuda: 2,5% sector privat o 1,2% sector públic



Teresa Torns                   8

34.318.511.5Irlanda

24.419.313.3Holanda

23.118.414.1Luxemburgo

25.021.714.3Finlandia

25.917.914.7Portugal

23.119.515.1Dinamarca

26.418.915.2Austria

26.820.515.2Francia

31.519.615.4España

27.720.915.6Alemania

27.720.615.8Grecia

25.419.315.7Reino Unido

25.620.716.0Bélgica

31.322.716.8Italia

22.920.817.5Suecia

205020201996País

Percentatge de persones ≥ 65 anys i projecció de 

tendències. EUROSTAT
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Nous usos socials del temps

� L’augment de la 
desincronització horària
quotidiana:
� la desregulació de la jornada 

laboral 

� l’augment de l’ocupació en els

serveis: 

� les pink collars

� El prestigi de la 
disponibilitat laboral 

absoluta

� El cicle de vida llarg i el 

cicle laboral escurçat

Què se’n fa del  temps
de vida?
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L’organizació social del temps

� L’èxit de les societats industrials:
� la lògica mercantil fruit de la industrializació i la vida a les ciutats

� el prestigi de la disponibilitat laboral

� una paradoxa vigent:
� el temps com a recurs escàs

� l’èxit de l’anar de bòlit

� la jornada laboral del cap de família:

� ordenació i regulació femenina del temps dels altres

� la centralitat del temps de treball remunerat
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El temps “atrapa” les dones         

� l’ampliació de la doble presència femenina
� les dones de la generació “sandwich”

� l’augment de les famílies monoparentals

� l’augment de la “dependència”
� la manca de serveis SAD 

� El cul de sac del “temps parcial” femení…

� La conciliació de la vida laboral i familiar no sembla la 
millor solució
� la tolerància social de l’absentisme masculí
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La necessitat d’impulsar polítiques 

de temps

� No cal partir de zero... 
però cal no oblidar la 

centralitat del temps de 
treball

� El marc normatiu de la UE

� La regulació de la jornada 

laboral

� Directiva 2003/88/CE: 48 h. 

Setmanals

� El perill de la nova directiva 65 

hores (juny-desembre 2008)

� La crisi econòmica...

� Les polítiques de 
temps són una nova 

eina per repensar els
drets i deures de 

ciutadania
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Polítiques de temps possibles

� Nous escenaris:

� la ciutat: 
� Nou espai de gestió del benestar quotidià de la 

ciutadania

� Projectes hardware i software

� Serveis de proximitat (SAD)/Espais educatius, etc…

� Regiduries de "Temps"

� NUST a Barcelona

� París, Rennes, Bremen, Mòdena, Roma...i prop de 180 ciutats
italianes

� Slow cities o ciutats 24x7?
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Polítiques de temps possibles

� Nous escenaris:

� la vida quotidiana:
� L'espai i el temps per fer visible el treball de cura de 

les persones

� Un espai i un temps: només per a dones?

� La importància de fer compatible la vida laboral, 
familiar i personal 

� El “downshifting” dels privilegiats
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Propostes a considerar també…

� Reducció jornada laboral per a tothom sincrònica i 
quotidiana

� Conciliació de la vida personal, familiar i laboral per a 

tothom:
� permisos laborals de parentalitat/lliure disposició personal

� serveis SAD universals i individualitzats

� variabilitat segons cicle de vida

� Administracions exemplificadores
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I algunes coses més...

� La necessitat d’un nou acord social

� Renovar el contracte social entre homes i dones

� Impulsar la solidaritat intergeneracional?

� I la sostenibilitat...?


