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Segons diuen els especialistes, el concepte modern de ciutadania sorgeix amb
la Revolució Francesa, per bé que el seu contingut s’amplia al llarg dels segles
posteriors fins arribar a l’actualitat. És així com es passa del reconeixement
dels drets civils al segle xviii a la incorporació dels drets socials amb el desen-
volupament, durant el segle xx de l’Estat del benestar. En concret, aquest rè-
gim sociopolític consolida una idea de ciutadania construïda sobre la base d’a-
torgar protecció social, subsidis d’atur i pensions a la població ocupada, i la
universalització dels serveis d’ensenyament i sanitat a tota la població.

Els canvis econòmics i sociodemogràfics que viuen les societats occiden-
tals des de les darreres dècades del segle xx enceten noves qüestions sobre l’a-
bast i dimensions que envolten aquest concepte de ciutadania. En particular,
la crisi de l’ocupació, l’augment de l’activitat laboral femenina, l’envelli-
ment de la població o els nous moviments migratoris són algunes de les
transformacions que posen de relleu la necessitat de repensar el model de
benestar en el marc europeu. I, de retruc, suposen si no el qüestionament, sí
la revisió dels drets i deures del concepte de ciutadania construïda entorn d’a-
quest model.

En aquest context, emergeixen conceptes com el de renda bàsica, ciutada-
nia multicultural o organització social de la cura, a fi d’oferir alternatives a les
actuals polítiques públiques de l’Estat del benestar, o bé idear propostes per
repensar els nous drets i deures d’una nova ciutadania. Entre totes aquestes
opcions, cal destacar la cura quotidiana de les persones i els serveis públics ne-
cessaris per afrontar-la com una de les claus per assolir una de les fites pri-
mordials d’aquesta renovació. Perquè, avui en dia, procurar l’organització so-
cial de la cura quotidiana de les persones, al llarg del seu cicle de vida, és bàsic
per aconseguir tant una major equitat democràtica entre homes i dones com
entre les diverses ètnies cada cop més presents a les societats del benestar. 
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I, sens dubte, ha esdevingut un dels punts de partida obligats per repensar el
contingut de la nova ciutadania.

SOBRE LA REVISIÓ DEL CONTRACTE SOCIAL ENTRE GÈNERES

A l’actualitat, algunes científiques socials europees coincideixen a subratllar
la necessitat de definir un nou concepte de ciutadania que permeti articular
polítiques de l’Estat del benestar no «cegues al gènere», és a dir, que no obviïn
les maneres de viure i pensar de la gran majoria de dones. Això vol dir no obli-
dar la importància de l’àmbit domèstic i el treball que s’hi realitza: un treball
femení que té com a finalitat la cura quotidiana de les persones en el nucli fa-
miliar. Des d’aquest enfocament, les diverses aportacions teòriques sobre la
qüestió es sustenten sobre dues premisses: d’una banda, s’apunta que les polí-
tiques públiques no són neutres a les relacions de gènere, i, de l’altra, es recla-
men els temps i els treballs de la vida quotidiana, com a elements fonamentals
a l’hora de revisar l’accés i el contingut de la nova ciutadania. Enfocament,
que, a més, fixa l’atenció en una altra concepció del terme benestar.

L’assumpció d’ambdues premisses obliga a revisar els arguments segons els
quals els conceptes de treball i temps, bàsics per a les societats del benestar, són
només aquells que es corresponen amb l’àmbit laboral i/o amb l’experiència
masculina de viure i pensar. Les crítiques a aquestes accepcions posen de ma-
nifest el caràcter sexista i androcèntric del conegut com a pacte fundador de
l’Estat del benestar. Un pacte, doncs, que va ser fixat a l’entorn de les forces del
capital i del treball; un acord sotmès, a l’actualitat, a les crítiques que puntua-
litzen que aquest pacte només va ser viable sobre la base d’ignorar o ocultar-
ne un altre: el contracte entre gèneres (Pateman, 1995; Borchorst-Siim, 1996;
Lewis, 2007). Un contracte sexual sobre el qual darrerament arriben algunes
matisacions. En concret, Letablier (2007) manifesta la seva preferència per l’ús
del concepte convenció, enlloc del de contracte, argumentant que el terme
convenció afavoreix el reconeixement de l’existència d’un acord tàcit i implí-
cit, construït a partir de les representacions i referències col·lectives situades
en un context històric determinat. Situació que sembla adir-se millor amb el
context propi de les societats del benestar contemporànies.

La vigència d’aquest pacte o convenció entre els gèneres es pot comprovar,
igualment, a través d’estudis que posen de manifest l’existència d’una tole-
rància social, que cal llegir en clau d’hipocresia, i presenta una doble dimen-
sió. A saber, gràcies a l’existència d’aquest pacte o convenció es toleren social-
ment les absències femenines del mercat laboral (més atur i temps parcial
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femení) i les absències masculines de l’esfera domèstica i familiar (menys o
cap temps de dedicació masculina al treball domèstic-familiar) (Torns et al.,
2006a). Un escenari des del qual, en definitiva, s’elaboren i justifiquen les rei-
vindicacions de renovació de les pautes socioculturals que regeixen tant el
contracte entre gèneres a la vida quotidiana, com l’estructura dels règims de
benestar en les societats contemporànies.

L’origen d’aquest qüestionament del contracte entre els gèneres i, per
tant, del concepte de ciutadania des d’aquesta perspectiva, sorgeix després de
la represa del moviment feminista el 1968. Principalment, a partir de l’aug-
ment de la presència femenina en el mercat laboral, fruit de la incorporació
de les dones de classes mitjanes en aquest mercat. Cal recordar que les prime-
res crítiques al caràcter sexista i androcèntric de la teoria sobre el contracte so-
cial de Rousseau les va formular Olympe de Gouges, el 1791. Les seves aporta-
cions varen ser pioneres a l’hora d’assenyalar com les bases d’aquest contracte
reforcen la separació del món domèstic –considerat com a esfera privada– i el
món de la ciutat –considerat com a esfera pública (Fraisse, 2003). Però el poc
ressò que varen tenir les seves crítiques explica, en primer lloc, el caràcter se-
xista que, des d’aleshores, ha acompanyat la consolidació de la divisió entre
l’esfera pública i la privada, a les societats contemporànies. En segon lloc, aju-
da a entendre com aquesta divisió ha perdurat fins a l’actualitat i ha determi-
nat el contingut i l’abast del concepte de ciutadania i benestar. I, finalment, as-
senyala com i perquè les idees de ciutadania i benestar dominants s’han
centrat en el considerat com a món públic, sense tenir presents les aporta-
cions i necessitats del que hom ha qualificat de món privat. Un seguit de fac-
tors que conformen l’imaginari social del que ha de ser el ciutadà ideal, avui
en dia: un home adult, present a ple temps en el mercat de treball, amb una
biografia laboral ininterrompuda. Una imatge que exclou totes aquelles per-
sones que o bé no tenen activitat laboral, o bé desenvolupen una trajectòria
de vida centrada en les tasques de reproducció. És a dir, majoritàriament do-
nes adultes que quan tenen treball remunerat presenten biografies laborals si
no discontínues (Nowotny, 1991), sí presidides pel temps parcial o l’atur
(Torns, 2001) i la doble presència (Balbo, 1978).

En aquest sentit, Fraisse (2000) recorda bé com aquesta dominació mascu-
lina i subordinació femenina travessen els règims sociopolítics contempora-
nis. Uns règims que per consolidar-se han necessitat sempre construir un
model familiar no democràtic que fes viable la supeditació femenina a l’auto-
ritat masculina. I és així com l’Estat del benestar ha estat capaç d’atorgar ca-
pacitat civil a les dones (dret a vot, l’accés a l’ensenyament, etc.) sense qües-
tionar l’autoritat del marit. En definitiva, el pacte fundador dels actuals
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règims de benestar, permet garantir la protecció social al treballador, habi-
tualment un subjecte masculí, i a través seu, a la resta dels membres de la seva
família (Pateman, 1995). De manera que, com a resultat d’aquest pacte, les do-
nes no són reconegudes com a ciutadanes de ple dret, sinó que l’Estat del be-
nestar les protegeix en tant que són esposes, mares o filles dependents d’un
cap de família.

Davant d’aquesta situació, no ha d’estranyar que les estudioses de les polí-
tiques públiques hagin posat de relleu com l’Estat del benestar afecta les rela-
cions socials de gènere i com la suposada neutralitat de les dites polítiques re-
percuteix negativament sobre el col·lectiu femení, tot reclamant un nou
contracte social entre els gèneres. Unes limitacions que fins i tot són visibles
en aquell model d’Estat del benestar més amable amb les dones, el dit women-
friendly welfare state, propi dels països on les estudioses escandinaves varen ela-
borar aquelles primeres crítiques (Borchorst-Siim, 2002; Orloff, 2006). En
aquest cas, les anàlisis relatives als països nòrdics mostren l’impacte contra-
dictori que les polítiques públiques han tingut sobre les condicions de vida de
les dones: unes derivades del triple estatus femení –ciutadanes, clientes i tre-
balladores assalariades de l’Estat– que ha comportat el pas de la dependèn-
cia de les dones dels marits a l’Estat, en altres paraules, la transició de la de-
pendència privada a la dependència pública (Hernes, 1996); i altres, generades
per l’expansió de polítiques orientades a fomentar l’ocupació femenina, sen-
se revisar alhora les responsabilitats d’homes i dones a l’àmbit domesticofa-
miliar (Borchorst-Siim, 1996). Unes polítiques que, a més, mantenen i repro-
dueixen les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral. I que, com
s’apunta més endavant, expliquen la persistència de la segregació ocupacional
per raó de gènere en aquest mercat.

EL REREFONS SIMBÒLIC DELS RÈGIMS DE BENESTAR: 
LA FIGURA DEL CAP DE FAMÍLIA

Bona part dels factors que expliquen els límits i contradiccions de les políti-
ques de l’Estat del benestar cal cercar-los en allò que les britàniques anome-
nen el model male breadwinner (Lewis, 1992; Orloff, 1993; O’Connor, 1993;
Sainsbury, 1994). Es tracta d’un model familiar que perviu en el rere-
fons dels règims de benestar i que fa possible diverses trajectòries bio-
gràfiques segons el gènere. Aquest model es basa, implícitament, en
un conjunt d’assumpcions sobre la participació d’homes i dones en l’àmbit
domèstic-familiar: l’home és el principal proveïdor d’ingressos i la dona, la
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principal responsable de les tasques de manteniment i cura de la llar-família
(Lewis, 2007). Aquesta relació entre els gèneres aconsegueix prescriure i fixar
el tipus de presència d’homes i dones en el mercat laboral, que, d’una banda,
es considera l’única visible i possible; i, de l’altra, es concreta a través de la par-
ticipació continuada i a temps complet del cap de família en aquest mercat i
de l’absència total, o participació parcial o irregular de la dona adulta, quan
assumeix el paper d’esposa i mare.

Malgrat els canvis que aquesta situació laboral, especialment la femenina,
ha sofert al llarg d’aquestes tres darreres dècades a les societats europees, sem-
bla mantenir-se inalterat el reconeixement que l’activitat laboral constitueix
la via principal d’accés als serveis i prestacions de l’Estat del benestar. Una si-
tuació que, malgrat els dits canvis, reforça la institucionalització de la citada
estructura familiar, alhora que assegura el desenvolupament del règim socio-
polític que l’empara. I aconsegueix, a més, que el pes simbòlic que adquireix la
biografia masculina dels caps de família alimenti i garanteixi l’obligació moral
femenina, enfront de les tasques de reproducció, i relegui les dones a un esta-
tus ciutadà de segona. I que, paral·lelament, aquesta obligació moral alliberi la
responsabilitat de l’Estat de l’organització de sistemes de cura envers les per-
sones dependents.

Les citades crítiques des de la perspectiva de gènere apunten la necessitat
de considerar la importància de les relacions socials entre homes i dones al 
si de la llar-família, per tal de millorar les anàlisis dels règims de benestar. Tot
posant de manifest com la família, conjuntament amb l’Estat i el mercat, és
una important proveïdora del benestar social (Carrasco et al., 1998). Una im-
portància que cal destacar donada la persistència de la literatura especialitza-
da a obviar aquesta aportació. Aquest oblit no només menysté el paper de les
dones al no reconèixer les seves aportacions al benestar quotidià, com a prin-
cipals responsables del treball domèstic-familiar, sinó que impossibilita la ne-
cessària revisió del concepte de ciutadania.

El terreny de l’anàlisi empírica, realitzada des d’aquesta perspectiva, ha
propiciat noves aportacions sobre la qüestió i cada vegada són més les veus
que apunten el declivi de l’anomenat model male breadwinner en el context eu-
ropeu (Crompton, 1999; Plantenga, 1999; Lewis, 2001; Orloff, 2006). La majoria
d’aquestes anàlisis parteixen de la premissa que aquest model familiar ha per-
dut pes amb el creixement de les parelles de doble ingrés, fruit de l’augment
de l’activitat laboral femenina i els canvis en les estructures familiars. També
sembla cert que aquest declivi, tot i desdibuixar l'actual distribució de les rela-
cions socials de gènere, té conseqüències desiguals perquè sembla perdre més
pes la figura de la mestressa de casa que la figura del cap de família. Bimbi
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(1999), en la seva anàlisi de la doble presència femenina, afirma que la jerar-
quia del cap de família sembla afeblir-se més en la relació entre pares i filles
que no pas entre els cònjuges. I Crompton (2005) assenyala la persistència gla-
cial de la divisió sexual del treball en la llar-família, malgrat els més de vint
anys de polítiques d’igualtat, en el seu estudi sobre les opinions a l’entorn del
treball de les mares a Europa.

A Catalunya, les dades semblen confirmar tendències similars. Efectiva-
ment, fins fa poc més de trenta anys, les estadístiques oficials mostraven una
presència femenina en el mercat de treball escassa, menys d’un terç de les ca-
talanes tenia una feina remunerada –principalment dones joves, adultes sol-
teres o responsables de mantenir econòmicament la llar (Torns et al., 2007). El
més habitual era que les dones casades es consideressin mestresses de casa, in-
dependentment que poguessin contribuir als ingressos familiars mitjançant
l’economia submergida. A partir dels anys 80 s’observa l’augment continuat
de les taxes d’activitat femenina. En concret, segons dades d’Enquesta de
Població Activa, la taxa d’activitat femenina s’ha incrementat a Catalunya del
31,9 % l’any 1985 al 53 % l’any 2007. El manteniment d’aquestes xifres després
del període d’inici de l’activitat laboral fa pensar en una clara voluntat de les
dones per quedar-se al mercat de treball. Però les diferències amb la taxa d’ac-
tivitat masculina –que s’han conservat al voltant del 70 %– posen de manifest
el principal obstacle amb què es troba la dita voluntat femenina, a pesar del
fort augment del nivell educatiu de les més joves: tenir atribuïda la responsa-
bilitat de les tasques domèstiques. Aquesta responsabilitat les condueix de ple
a viure quotidianament en règim de doble presència, expressat tant per la seva
relació amb l’ocupació com per la seva responsabilitat i dedicació al manteni-
ment i a la cura de la llar-família.

Tot i així, no sempre resulta fàcil mostrar empíricament la realitat efectiva
d’aquesta doble presència. Una de les opcions és fer-ho a través de les dades so-
bre usos socials del temps que, d’alguna manera, permeten conèixer el repar-
timent del treball domèstic-familiar entre el conjunt de la població. Les pri-
meres dades oficials de l’Encuesta de empleo del tiempo elaborada per l’INE
(2002-2003), mostren que les dones catalanes dediquen molt més temps que
els homes a les tasques de la llar-família (taula 1).

Aquestes dades situen Catalunya al costat dels països del sud d’Europa, on
més grans són les diferències relatives a la càrrega total de treball (treball re-
munerat + treball domèstic) entre homes i dones. En el pol oposat, els països
del nord, aquesta càrrega total es manté pràcticament igual: és el cas de Suè-
cia, on la càrrega masculina suma 7 h 40 min i la femenina 7 h 37 min. Ara bé,
les diferències persisteixen també per als suecs quan s’analitza la distribució
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del seu contingut. En aquest cas, les dones dediquen 3 h 32 min al treball do-
mèstic-familiar, mentre que els seus col·legues masculins només hi dediquen
2 h 23 min (Aliaga, 2006). Aquestes dades han permès que les especialistes as-
senyalessin l’existència d’una sèrie de transicions en el model cap de família.
Aquestes transicions ocupen l’espai comprés entre el male breadwinner i l’adult
worker on totes les persones adultes, homes i dones, es consideren treballado-
res amb plena ciutadania (Lewis, 2001). I entremig es troben, entre d’altres, els
models one and a half earner o dual breadwinner-female career. L’explicació d’aquestes
transicions sembla situar-se al voltant d’un seguit de variables entre les quals
destaquen: l’oferta pública de serveis d’atenció a les persones dependents (Le-
wis, 2007); els règims de temps de treball propis de cada realitat nacional
(Plantenga, 1999); el pes de la classe social, que és tant important com el gène-
re (Crompton, 1999), o la influència dels patrons socioculturals característics
de cada context (Warren, 2000).

Aquests tipus de patrons configuren un factor cabdal per a les anàlisis del
cas català, plenament adscrit als anomenats règims de benestar mediterranis,
propis dels països del sud d’Europa (Ferrera, 1996; Adelantado et al., 2000).
Com és sabut, els trets més significatius d’aquest model són la forta presència
d’una tradició cultural familista i la debilitat dels sistemes de protecció de
l’Estat del benestar (Rodríguez Cabrero, 2004). Factors que explicarien la im-
portància de les xarxes familiars i de parentiu, en aquests països, a l’hora de
distribuir la responsabilitat de la cura, fins al punt que els dèficits en la cober-
tura i la professionalització dels serveis públics no s’entendrien sense la tasca
realitzada per les dones de les famílies. I sense la presència d’una important
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TAULA 1. Distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà segons gènere
(hores:minuts)

Font: Estadística de l’ús del temps sobre Catalunya, 2002-2003, IDESCAT-INE.

Homes Dones Total

Cura personal 11:28 11:27 11:27

Treball remunerat 3:52 2:07 2:59

Estudis 0:33 0:42 0:38

Tasques llar i família 1:39 4:14 2:58

Treball voluntari i reunions 0:09 0:14 0:12

Vida social i diversió 1:16 1:10 1:13

Esports i activitats a l’aire lliure 0:57 0:41 0:49

Aficions i jocs 0:26 0:11 0:18

Mitjans de comunicació 2:20 2:01 2:10

Trajectes i ús del temps no especificat 1:20 1:13 1:16
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economia submergida, protagonitzada per dones immigrades, configurado-
res del fenomen qualificat com a care drain (Bettio et al., 2004), que esdevé un al-
tre dels trets característics d’aquests règims de benestar.

Altres estudis sobre la qüestió (Torns, Borràs i Carrasquer, 2004), també
constaten que l’erosió del model cap de família és més fàcilment visible en els
canvis en les condicions de vida i treball, ja comentats, que en els relatius a uns
imaginaris socials que persisteixen pràcticament intactes. Es pot afirmar que
l’erosió d’aquest model familiar no comporta un canvi en les pautes socio-
culturals que marquen la dinàmica social. La qual cosa explicaria que si bé la
figura del cap de família ha vist minvar el seu poder material, segueix conser-
vant socialment un fort pes simbòlic, que queda reforçat amb els sistemes de
protecció social, vigents a la majoria de països occidentals, amb l’excepció dels
escandinaus, que continuen considerant-lo com a protagonista principal
dels drets i deures de ciutadania.

EL PES DELS IMAGINARIS SOCIALS VISIBLE A TRAVÉS DEL MERCAT
DE TREBALL

La persistència dels imaginaris col·lectius entorn del model cap de família,
més enllà de les diferències polítiques i culturals, es fa palesa, primordial-
ment, a través d’una activitat laboral femenina amb unes característiques co-
munes a la major part dels països europeus que es poden resumir en els trets
següents: absència, subordinació i segregació. No és d’estranyar, doncs, que la
taxa d’activitat catalana estigui lluny de la seva homòloga masculina i que es
situï entre les més baixes a Europa, a l’igual que succeeix en els països del sud
d’Europa, amb l’excepció de Portugal. Davant d’aquesta realitat, Maruani
(2005) apunta que, tot i els esforços realitzats fins ara per les polítiques d’i-
gualtat de gènere, en el mercat de treball no sembla haver-hi cap pendent
natural vers aquesta igualtat. En aquest sentit, també ens recorda com el
temps dedicat al treball remunerat fa visible la persistència de les desigualtats
a l’àmbit laboral, ja que l’ocupació de les dones varia, a diferència dels homes,
en funció de la dedicació temporal. I certament, l’atur i el temps parcial es-
devenen les formes d’absència femenina més habituals dins del mercat labo-
ral espanyol i català (Torns, 2001), a més del gran volum que encara hi ha de
dones inactives. És a dir, malgrat que ha augmentat el nombre de dones ocu-
pades, també ho ha fet el nombre de dones que o bé volen treballar però no
troben feina (aturades), o bé no treballen totes les hores que voldrien (temps
parcial). A Catalunya, aquest augment de la participació femenina a l’activi-
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tat laboral ha estat molt notable. Però les estadístiques oficials, útils per me-
surar la quantitat de persones disponibles en el mercat de treball, no perme-
ten veure amb tanta precisió les trajectòries laborals que han seguit.11 Tan-
mateix, les dades disponibles semblen suficients per veure que l’atur va ser el
substitut de la inactivitat laboral, per a les dones que protagonitzaren el fort
augment de la taxa d’activitat laboral, després de 1985 (Carrasquer et al.,
1998).

A l’actualitat, però, cada vegada més aquesta absència femenina es mani-
festa sota la forma de treball temporal i a temps parcial. A excepció dels països
escandinaus i Holanda, on el treball a temps parcial és la norma habitual d’o-
cupació per a les mares, en els països del sud d’Europa, aquesta situació afecta
menys dones que, a més, no trien aquesta suposada reducció de jornada labo-
ral voluntàriament. Tal com es pot veure a partir de dades europees, a Espa-
nya, de les persones ocupades a temps complet només el 21 % de dones i el 18 % 
d’homes espanyols prefereix el temps parcial (Fagan, 2001). I només el 8 % d’a-
questes dones no voldrien treballar a temps complet, quan la mitjana euro-
pea corresponent arriba al 22 %. Pel que fa al cas català (a partir de les dades del
Panel de Desigualtats Socials de la Fundació Bofill 2003), el 33,5 % de les dones que
treballen a temps parcial ho fa per poder atendre les tasques de la llar; el 31 %
perquè no ha trobat cap altra feina o l’empresa no li ofereix una jornada com-
pleta, i només un 6,9 % ho fa voluntàriament. Una voluntarietat on la persis-
tència del pes simbòlic del contracte social entre gèneres és segurament una
de les millors hipòtesis explicatives.
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11. Cal dir que les dades també són poc sensibles a l’ocupació submergida. Una ocupació típica del
mercat laboral català, particularment a determinats sectors industrials (confecció, manipulats, etc.) 
o de serveis (neteja, de cura de les persones) que tradicionalment compta amb una important presèn-
cia de mà d’obra femenina.

1976 (%) 1985 (%) 1995 (%) 2005 (%)

Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona

De 16 a 24 anys 5,4 4,5 48,5 55,2 34,2 43,3 15,3 14,8

De 25 a 54 anys 3,7 2,1 15,4 16,7 11,9 23,5 4,7 8

De 55 anys i més 2,4 0,8 12,1 8,5 12,2 8 5,2 6,1

Total 3,7 2,8 19,9 27,5 15,2 26,5 6 8,6

TAULA 2. Taxa d’atur segons gènere i grup d’edat. Catalunya. 1976-2005*

* Les dades de l’any 1976 corresponen al III trimestre, les altres corresponen al II trimestre. 
Font: IDESCAT.
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De fet, la segregació ocupacional que travessa el mercat de treball, per raó
de gènere,12 reforça l’actual temporalitat i parcialitat femenina. És a dir, les
dones no només tenen dificultats per treballar a jornada completa, sinó que
el treball a temps parcial apareix vinculat als sectors feminitzats, on hi ha sa-
laris més baixos i pitjors condicions laborals. I aquest és un condicionant es-
tructural que sembla constituir una norma d’ocupació precària pensada, im-
plícitament, només per a les dones (Carrasquer-Torns, 2007). Característica
que, conjuntament amb els altres factors adduïts, permeten comprendre
perquè el temps parcial, lluny de representar la resposta a una elecció indivi-
dual, respon a la lògica de l’organització de determinats sectors d’ocupació
que, com els serveis a les persones, no és casualitat que siguin dels més femi-
nitzats. Alhora reflecteix els implícits d’un model familiar necessari per asse-
gurar la viabilitat dels actuals règims de benestar.

MÉS ENLLÀ DEL MERCAT LABORAL: EL TEMPS I ELS TREBALLS 
DE LA VIDA QUOTIDIANA

El temps ha estat una peça clau en les anàlisis de les científiques socials preo-
cupades per repensar l’Estat del benestar en clau de gènere. Les principals
aportacions són les que començaren a formular algunes sociòlogues italianes
durant la dècada dels 80. Totes elles han considerat fonamental incloure la di-
mensió temporal als seus estudis perquè les anàlisis convencionals, «cegues al
gènere», són incapaces de copsar l’existència d’un altre temps necessari per
viure, més enllà de la jornada laboral. I no sempre volen entendre que el bino-
mi temps-treball organitza materialment i simbòlicament la vida quotidiana
de les persones a les societats contemporànies (Torns et al., 2006a). Aquestes
raons portaren a aquelles pioneres a reclamar l’estudi de les pautes temporals
vigents a les nostres societats i de l’ús social que se’n deriva, per tal de revisar i
replantejar el benestar en aquestes societats. El raonament que sustentava les
seves propostes té un doble abast: d’una banda, reconèixer el potencial heurís-
tic del temps com a instrument per fer visible els límits de les actuals polítiques
de l’Estat del benestar, i, de l’altra, fer-se ressò de la necessitat de repensar el
contingut del benestar a la vida quotidiana, tenint en compte el temps de vida.

Aquesta darrera proposta, cal atribuir-la, de nou, a Laura Balbo (1991) per
a qui el temps de vida representa un horitzó ineludible per aconseguir aquest
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12. Veure Torns et al. (2007) per a una anàlisi recent de les desigualtats de gènere del mercat de treball
català.
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benestar quotidià. Segons el seu criteri, aquest temps de vida permet intro-
duir i prestigiar la importància de les tasques derivades d’atendre el procés de
reproducció de la vida humana, que s’ha de traduir en unes polítiques de l’Es-
tat del benestar que incorporin la importància social i econòmica d’aquest
procés. Això vol dir, primer, considerar el temps necessari per assumir social-
ment i individualment la responsabilitat i execució del treball necessari per
dur a terme aquest procés. Segon, convertir el temps de vida en un eix verte-
brador de les polítiques de benestar. I, finalment, assumir tant l’aportació del
temps en termes de benestar quotidià com la revisió de l’actual organització
del temps que se’n deriva. Una organització que, com es recordarà, està cen-
trada, de manera exclusiva, al voltant de la jornada laboral i té, a les societats
del benestar, el poder i la capacitat per fixar l’organització del temps social, fa-
miliar i personal (Torns-Miguélez, 2000). La introducció de la dimensió tem-
poral contribueix a fer visibles aquestes tasques tant en termes de qui executa
aquest treball com en termes de qui se’n beneficia. I, en última instància, per-
met mostrar-ne el valor i avançar en la difícil fita de dotar-lo d’un major pres-
tigi social (Balbo, 1987). Com és prou sabut, ni les mateixes persones que n’as-
sumeixen la responsabilitat el solen reconèixer com a tal, probablement
perquè no gaudeix d’una recompensa material. I possiblement perquè aque-
lles dones que varen reclamar-ne l’existència, ara fa gairebé trenta anys, estan
prou lluny de realitzar-lo (Fraisse, 2000). Aquesta manca de valor social, més
present entre les dones joves i/o les de classes benestants, contrasta, però, amb
les creixents demandes d’unes necessitats de cura, bàsicament lligades al crei-
xent procés d’envelliment. Demandes que el treball domèstic-familiar feme-
ní es veu obligat a satisfer tant en l’àmbit domèstic com en el mercat de tre-
ball, principalment en forma d’activitat laboral submergida, en l’espera que
les societats, com la catalana, siguin capaces d’organitzar socialment la cura
de les persones dependents.

En termes de benestar, l’estudi de la naturalesa del temps necessari per
executar aquest tipus de treball posa de manifest els costos quotidians que su-
posa per a les persones que en són les principals responsables. Sobretot, si es té
en compte que el temps de vida implicat en el procés de reproducció i cura de
la vida humana no es pot acumular, reduir o sotmetre a la mateixa lògica li-
neal i acumulativa del temps productiu, guiat per criteris de racionalitat eco-
nòmica. Les raons d’aquesta diferència, bàsica per entendre i dissenyar noves
pautes per al benestar quotidià, cal cercar-les en la lògica sincrònica i quo-
tidiana que marca una pauta temporal per al treball domèstic-familiar con-
trària als ritmes i la intensitat dels temps laborals vigents. Diferència que 
es constata quan s’analitzen les tasques de cura de persones dependents i es
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comprova que la rigidesa i inflexibilitat horàries, que els són habituals, difi-
culten la seva compatibilització amb les jornades laborals convencionals
(Torns et al., 2006b). Característiques, aquestes últimes, que dibuixen la difícil
conciliació entre ambdós temps i treballs, present a la vida quotidiana de la
majoria de dones adultes. Fet que explicaria, d’alguna manera, el permanent
malestar que afecta la seva quotidianitat en les societats del benestar (Torns,
Borràs i Carrasquer, 2004; Moreno, 2007).

Tanmateix, altres estudis posen de manifest nombroses evidències empíri-
ques que mostren que les dones de classe treballadora són les que major càr-
rega total de treball suporten. I com hi han de fer front en pitjors condicions,
donada la major subordinació laboral i familiar que, generalment, afecta
aquest col·lectiu. La manca de recursos per fer front a l’autoritat masculina
dins l’esfera domèstica és una de les principals explicacions d’aquestes dife-
rències de classe.13 En aquest punt, el nivell d’estudis esdevé clau a l’hora d’a-
nalitzar les dades existents (veure taula 3): entre les persones sense estudis, les
dones són les que més hores al dia dediquen al treball domèstic-familiar men-
tre que els homes en aquest mateix nivell, són els que menys. Una situació
que s’inverteix a mesura que augmenta el nivell d’estudis.

Així les coses, sembla prou raonable considerar que el reconeixement dels
temps i els treballs imprescindibles per a la reproducció de la vida humana
permet oferir un nou enfocament, des del qual reorientar i revisar les políti-
ques de l’Estat del benestar. De la mateixa manera, l’anàlisi de la importància
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13. Diferències a les quals cal afegir l’ètnia en la mesura que la precarietat del servei domèstic afecta, so-
bretot, les dones immigrades que executen aquest treball mal pagat i sota condicions laborals deficients
o dins l’economia submergida.

Hores Sense estudis (%) Estudis primaris (%) Estudis secundaris (%) Estudis universitaris (%)

Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona

Cap 33,6 2,2 19,9 1,8 13,5 3,7 7,5 1,3

D’1 a 10 h 50,7 22,6 66,4 31,1 77,5 61,0 81,7 65,9

D’11 a 20 h 13,2 36,7 11,3 33,8 6,7 22,1 9,3 25,9

De 21 a 30 h 1,3 19,7 1,9 21,3 1,5 7,1 1,1 5,7

De 31 a 35 h – 2,5 0,2 2,0 0,4 0,9 0,4 0,3

De 35 a 40 h 0,7 8,2 0,2 3,1 – 2,3 – 0,9 

Més de 40 h 0,7 8,2 – 7,0 0,4 3,0 – –

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

TAULA 3. Hores de treball domèstic familiar, dies laborables segons nivell d’estudis i gènere

Font: Elaboració pròpia a partir del PaD, 2003.
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de la vida quotidiana ha permès formular noves polítiques de l’Estat del ben-
estar (Bimbi i Capecchi, 1986). L’element comú d’aquestes noves interven-
cions, allà on s’han dut a terme, ha estat aconseguir una millor comprensió
de les estratègies de supervivència i de les problemàtiques quotidianes que
afecten el benestar de la ciutadania. La conseqüència obligada d’aquest enfo-
cament ha estat reconèixer la dimensió política de l’àmbit quotidià. Un àmbit
de proximitat que, a l’actualitat, es reconeix com a generador de drets i deu-
res ciutadans, al costat de l’àmbit públic, únic espai, fins ara, per parlar de ciu-
tadania. Aquest reconeixement públic de la vida quotidiana és el que permet
considerar la importància del temps i el treball de cura, conegut també com a
care. Un terme que la tradició anglosaxona sembla haver imposat i que s’està
convertint en un dels nous elements de gestió i planificació de les polítiques
de benestar. I que sembla ser el nou pivot des del qual bastir una major sensi-
bilitat política cap a les qüestions relatives a l’organització i gestió del benestar
quotidià, capaç de superar el plantejament assistencial que, a hores d’ara, en-
cara guia moltes de les actuacions de l’actual Estat del benestar, en societats
com la catalana.

EL BALANÇ D’ALGUNES POLÍTIQUES EXISTENTS: ELS LÍMITS 
DE LA CONCILIACIÓ

Si s’analitzen algunes de les polítiques públiques destinades a modificar, d’al-
guna manera, el benestar quotidià d’homes i dones, s’observa que la Unió Eu-
ropea acumula una llarga trajectòria en el disseny i planificació d’actuacions
orientades a pal·liar les situacions de desigualtat i discriminació femenines, i
s’ha convertit en el principal referent institucional per a les anomenades po-
lítiques de gènere, dutes a terme des dels anys 70 del segle xx. Es podria dir que
aquest va ser el moment d’inici de la definició de nous marcs legals i norma-
tius per assolir els objectius que els diversos països es van anar fixant en aques-
ta direcció. Judith Astelarra (2005) distingeix tres etapes en aquesta trajectò-
ria: en un primer moment, es busca fomentar la igualtat d’oportunitats a
través de la formació i ocupació, a fi d’actuar sobre els elements generadors de
desigualtat entre homes i dones; posteriorment, es defineix l’acció positiva
per superar el desajust entre el reconeixement de la igualtat formal i la igual-
tat real, atès que la legislació és una condició necessària però no suficient, i, fi-
nalment, les darreres propostes promocionen les actuacions transversals em-
parades sota el denominat mainstreaming, amb l’objectiu de neutralitzar els
efectes discriminatoris de les polítiques anteriors.
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Tot i l’existència d’aquest referent europeu, actualment persisteix una
manca de recursos i voluntats polítiques a l’hora de revisar la distribució de
tasques i responsabilitats domèstiques entre homes i dones. Les raons d’a-
quests dèficits sembla, a criteri de les estudioses, que cal cercar-les en les prò-
pies polítiques de gènere, proposades per la UE, perquè no han estat capaces
de revisar les bases del pacte o convenció entre gèneres, que sustenten l’actual
Estat del benestar. Un bon exemple l’ofereixen les polítiques de conciliació de
la vida laboral i familiar, acollides exitosament pel discurs polític, malgrat els
límits evidents de les actuacions que les acompanyen,14 l’experiència acumu-
lada al llarg dels darrers anys mostra com aquestes polítiques semblen orien-
tades exclusivament vers les dones, ja que la promoció dels permisos laborals,
una de les claus d’aquestes polítiques, ha facilitat amb èxit desigual la promo-
ció de la presència femenina dins del mercat laboral, però no ha aconseguit la
promoció equivalent de la presència masculina dins de l’àmbit domèstic-
familiar.15 En aquest punt, caldrà esperar l’anàlisi dels resultats de la recent
llei d’igualtat espanyola, aprovada aquest 2007, que permet un permís de pa-
ternitat de tretze dies. Tot i que la força de la tradició familista i la manca dels
serveis d’atenció a la vida diària no permeten albirar resultats massa entusiàs-
tics, a curt termini.

De fet, les veus crítiques que alerten del plantejament no del tot encertat
d’aquestes actuacions coincideixen a assenyalar que semblen estar pensades
només per a les dones i que, paradoxalment, s’han dissenyat sense considerar
la redistribució efectiva entre homes i dones de les responsabilitats i obliga-
cions domesticofamiliars (Meulders, 2000; Junter, Loiseau i Tobler, 1999;
Torns, 2005). Aquest oblit, lluny de ser casual, sembla motivat per la prioritat
política de les estratègies europees d’ocupació d’augmentar l’activitat laboral
femenina, al continuar sent l’única forma de treball reconeguda. I, en conse-
qüència, no s’entra a resoldre el conflicte quotidià de la divisió sexual del tre-
ball alhora que es menystenen les activitats dedicades a la reproducció de la
vida de les persones. Situació que com ja s’ha comentat no permet ni la revi-
sió del contracte social entre gèneres ni el replantejament dels actuals règims
de benestar.
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14. Les referències del cas català sobre aquesta qüestió són dues. D’una banda, la Ley 39/1999 para promo-
ver la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras ampliada al març del 2007 amb la Ley orgá-
nica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que introdueix per primera vegada el permís de pater-
nitat de tretze dies de duració com un dret individual i exclusiu del pare. I, d’altra banda, la Llei de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
15. Vegeu Torns et al. (2006b) per a un balanç sobre les actuacions de conciliació desenvolupades en el
context espanyol i català.
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UN NOU REPTE PER A LA CIUTADANIA DEL SEGLE XXI: 
L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DE LA CURA

Entre la relativa sorpresa i el nombrós desconeixement dels especialistes en
polítiques de benestar, resulta evident que des de finals dels anys 90 el treball
de cura sembla haver emergit com un repte ineludible per als països occiden-
tals davant del progressiu envelliment de la seva població. Probablement, per-
què, a més dels èxits moderats de les polítiques ressenyades, persisteix la des-
igual distribució de la càrrega total de treball entre homes i dones, donada
l’absència masculina de l’esfera domèstica. Tanmateix, malgrat els estudis
pioners de Laura Balbo, el terme s’ha visibilitzat a partir que deu anys després
les especialistes anglosaxones han començat a emprar el concepte social care,
tant per concretar les limitacions de les polítiques de l’Estat del benestar com 
per vehicular propostes alternatives.

Mary Daly i Jane Lewis (2000) són un exemple excel·lent de les estudioses
que han convertit el concepte care en una categoria analítica bàsica per a l’a-
nàlisi dels règims de benestar. A parer seu, el concepte social care remet, en pri-
mer lloc, al conjunt d’activitats i relacions, de caràcter material i afectiu, vin-
culades a les necessitats d’infants i persones adultes dependents. Mentre que,
en segon lloc, remet al marc normatiu econòmic i social dins del qual aques-
tes activitats i relacions s’assumeixen i es realitzen. Es tracta, doncs, d’una de-
finició que allunya el concepte de les relacions d’afectivitat sovint associades a
la cura per apropar-lo a les relacions que s’estableixen entorn del treball d’a-
tenció a les persones dependents. És així com la consideració del treball de
cura esdevé un nou punt de partida a l’hora de repensar l’Estat del benestar.

En aquest sentit, cal ressenyar estudis similars que assenyalen com les po-
lítiques públiques han de reforçar l’actual protecció social, creant o augmen-
tant les actuacions a favor de la cura i l’atenció a les persones dependents.
Unes actuacions polítiques que es poden concretar en serveis d’atenció a la
vida diària (SAD), destinats a afrontar les tasques d’atenció quotidiana de 
la població amb dificultats per atendre la seva autonomia personal. I que són
reivindicats i plantejats com a drets de ciutadania universals i individuals
(com l’ensenyament i la sanitat), en la mesura que les anàlisis realitzades
mostren com aquestes polítiques són un element fonamental per aconseguir
l’equitat entre gèneres i promoure el benestar en clau de vida quotidiana. I  
és la quantitat i contingut d’aquestes actuacions de social care el que, a més, per-
met a les especialistes dibuixar, amb més precisió, les diferències existents en-
tre els règims de benestar europeus. Tot diferenciant entre aquells models
centrats en la protecció social convencional, els welfare models, dels que in-
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clouen sistemes de cura socialment organitzada per atendre les persones de-
pendents, els care models.

Malgrat que fins fa ben poc el context català i espanyol pràcticament no
coneixia ni reclamava els serveis SAD, l’actualitat més recent situa Catalunya
a cavall entre ambdós models. És a dir, la realitat social catalana és a prop dels
dits welfare models però la reforma recent del marc legal suposa fer un pas enda-
vant cap als care models. En efecte, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención
a las personas en situación de dependencia (39/2006), aprovada al desembre del 2006 pel
Congrés espanyol, i la Llei de serveis socials de Catalunya, aprovada al setembre del
2007 pel Parlament català, introdueixen una millora notable en la visibilitza-
ció del treball de cura i l’assumpció de responsabilitats socioeconòmiques i
personals, a l’hora de distribuir-lo. I si bé caldrà esperar l’aplicació i posada en
pràctica d’aquestes lleis per fer-ne un primer balanç, es pot veure que amb-
dues lleis presenten ja algunes crítiques fetes des de diversos sectors que
apunten vers limitacions evidents. En concret, les veus d’aquells col·lectius
que assenyalen el reforçament de l’actual model familista i, per tant, el refor-
çament de la desigual distribució de la càrrega total de treball entre homes i
dones, que suposarà algunes de les solucions ideades. I aquelles que ens arri-
ben des del col·lectiu de persones que s’apleguen entorn el Forum de la Vida In-
dependiente per defensar la seva diversitat funcional.

CONSIDERACIONS FINALS

Davant d’aquests plantejaments polítics, no hauria de sorprendre’ns com-
provar que moltes de les actuacions desenvolupades per afavorir les dones
han provocat únicament que només es valori el món públic, l’àmbit del tre-
ball remunerat, on són visibles el benestar i els drets i deures de ciutadania. I
es menyspreïn les activitats i els temps propis de l’àmbit domèstic-familiar,
tot oblidant la importància del benestar quotidià que s’hi genera. Fins i tot les
dones mantenen aquestes preferències, especialment entre les generacions
joves. Fet que no treu que elles segueixin sent les principals responsables d’a-
quest àmbit i d’aquest treball. I, per tant, que elles continuïn sent les encarre-
gades d’oferir benestar a la resta de membres de la llar-família, molt sovint, a
costa del seu propi malestar. Una tendència que acumula moltes possibilitats
de no deixar de créixer en els propers anys, sobretot si es tenen en compte els
pronòstics demogràfics.

Al nostre parer, és en aquest escenari on la ciutadania i el benestar quoti-
dià emergeixen com a dues cares d’una moneda que cal considerar com a un
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dels binomis imprescindibles per repensar les societats del segle xxi. De totes
les raons exposades al llarg d’aquest escrit, cal recordar, sobretot per a aquells
que no semblen ser capaços de pensar en més espai que el del món públic, a 
l’hora de projectar intervencions polítiques, que: primer, la paritat entre ho-
mes i dones només serà possible quan els treballs i els temps necessaris per a la
reproducció de la vida humana formin part dels drets i deures de ciutadania;
segon, quan aquesta inclusió suposi la redistribució de la càrrega total de tre-
ball entre homes i dones a la vida quotidiana i, per tant, desaparegui la figura
del cap de família masculí, no només materialment sinó també simbòlica-
ment. Aquesta fita suposa no només la incorporació urgent dels subjectes
masculins a l’esfera domèstica sinó la transformació d’una organització so-
cioproductiva que clama la flexibilitat i la competitivitat de les empreses sen-
se tenir present el benestar de les persones. Aconseguir-ho vol dir posar la
vida humana i el temps de vida en el centre del benestar i deixar de considerar
l’àmbit laboral com l’únic centre de la vida personal, familiar i col·lectiva.
Unes fites que, a hores d’ara, semblen difícils perquè suposen revisar les bases
d’uns consensos que, com s’ha dit a l’inici d’aquest escrit, varen iniciar-se al
segle xviii. Sembla imprescindible fabricar-ne de nous, a l’ inici del segle xxi,
ampliant els continguts socials del concepte ciutadania a fi de respondre a les
demandes i necessitats de la societat actual. Començar per incloure en aques-
ta nova ciutadania la importància d’atendre la cura de la vida humana, la re-
distribució dels temps i treballs que han fet possible arribar fins aquí, i tenir en
compte tots els subjectes que la procuren en el dia a dia, no sembla, si més no,
tan forassenyat. 
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