
MONOGRÀFIC 4
La coresponsabilitat

Responsabilitat Social a Catalunya 
rscat.gencat.cat



rscat.gencat.cat

INTRODUCCIÓ

La conciliació entre la vida personal i laboral és un dels reptes 
més importants de la nostra societat. En el present monogràfic 
RSCAT volem analitzar com aquesta conciliació es pot fer de forma 
igualitària per a homes i dones, o dit d’una altra manera: com 
es pot fomentar la coresponsabilitat des de la cultura del treball.

La coresponsabilitat és la distribució equilibrada dins de la llar 
de les tasques domèstiques, la seva organització i la cura, 
l’educació i l’afecte de les persones dependents amb la finalitat 
de distribuir justament els temps de vida de dones i homes. És 
compartir en igualtat no tan sols les tasques domèstiques  sinó 
també les responsabilitat  familiars, entre els membres  de  la 
llar: parella, fills i filles, o altres persones amb qui es convisqui.

Incorporar mesures de conciliació en el sí de les empreses comporta 
avantatges com l’atracció i retenció de personal qualificat, un 
major compromís de les persones treballadores amb l’empresa, 
la millora de la productivitat i la satisfacció laboral, la reducció de 
l’estrès i de l’absentisme per factors psicològics i la millora de la 
qualitat de servei de l’empresa i de la seva imatge en el mercat.

En les següents pàgines presentem els punts de vista de persones 
expertes, agents socials i de les pròpies empreses, que ens expliquen 
de primera mà quines són les principals dificultats i avantatges 
d’apostar per una gestió que faciliti la coresponsabilitat i la conciliació.
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POLÍTIQUES DE CONCILIACIÓ I 
CORESPONSABILITAT

Les polítiques de conciliació tracten de fer 
compatible la vida laboral i familiar. A hores d’ara, 
ningú no nega les polítiques de conciliació. Però el 
problema sorgeix quan s’assumeix que la conciliació 
només la necessiten les dones. I quan es presenta 
com si això fos natural. L’afer no 
té res de natural, malgrat que les 
dades de les enquestes de l’ús 
del temps mostren com les dones 
suporten una major càrrega total 
diària de treball (suma de temps de 
treball pagat i de treball no pagat) 
que els homes, a les societats del 
benestar contemporànies. Les 
dificultats de la conciliació fan 
evident el difícil equilibri entre el 
temps de treball i el temps familiar i personal, i la 
necessitat d’afrontar-lo amb nous plantejaments. En 
concret, cal fer palès la coresponsabilitat de totes 
les parts interessades. És a dir, dels homes i les 
dones  en el seu entorn quotidià i familiar, i de les 
empreses i la població ocupada, en el seu conjunt. 

Això vol dir apel·lar, també, a la responsabilitat social 
de les organitzacions empresarials i sindicals i dels 
responsables de les polítiques públiques de treball i 
benestar. El marc legislatiu espanyol i català sobre la 
conciliació regula permisos laborals de maternitat i 

de paternitat (pendent d’ampliació). I 
oblida la recomanació europea sobre 
els serveis d’atenció a la vida diària 
(SAD), només tinguts en compte 
mínimament des de la fracassada 
“Llei de dependència”. La crisi actual 
no permet entreveure un horitzó 
amable, donats els estralls soferts 
pel mercat de treball i l’augment de 
les desigualtats socials. Però les 
necessitats de compatibilitzar la vida 

laboral, familiar i personal, hi són. La cura quotidiana 
provocada per l’augment de l’envelliment n’és 
un exemple, poc esmentat. Per tant, cal recopilar 
i expandir les bones pràctiques ja existents i 
aconseguir que la societat se’n senti còmplice i 
coresponsable.

Teresa Torns
Sociòloga. Professora jubilada de la UAB

“les dones suporten 
una major càrrega 

total diària de treball 
que els homes, 
a les societats 
del benestar 

contemporànies” 

La visió de les persones expertes
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Que la cura segueix sent “coses de dones” és una 
creença generalitzada. Parlem de conciliació com una 
necessitat perquè les dones puguin desenvolupar 
carreres professionals normalitzades. 

Des d’una perspectiva de gènere, és cert que el col.
lectiu femení és qui es beneficia de 
les polítiques de conciliació, mentre 
que ells no fan ús dels permisos amb 
aquesta finalitat. 

Però si la conciliació no és 
coresponsable difícilment avançarem 
cap a un mercat de treball equitatiu 
entre dones i homes. Algunes dades: 
l’Enquesta de l’ús del temps 
evidencia que els homes destinen 
més temps al treball remunerat que les dones, 
mentre que elles dediquen més hores a la cura de 
la llar i la família.

Sembla un “problema de dones”, però no ho és:

És un problema amb causes socials: Les dades de 
l’Eurobaròmetre apunten que més de la meitat dels 
europeus considera que l’home és menys competent 
que la dona per realitzar tasques domèstiques. 

L’Estat espanyol “té l’honor” d’ocupar un lloc entre 
els que aquesta creença està més arrelada. 

També és un problema d’origen laboral: Les 
empreses tenen un model que dóna més importància 
a la presència que als objectius assolits. La bretxa 

salarial entre dones i homes a la UE-
28 és del 16,4%, i la presència de 
dones en llocs de direcció és només 
del 21%.

I a l’últim, qüestions personals: 
Un estudi de la Harvard Business 
School evidencia que les dones 
d’alt potencial professional no 
estan desenvolupant-lo perquè els 
seus companys/marits no estan 

compromesos amb la igualtat. 

Tot plegat, el perfecte “brou de cultiu” que fa que 
la carrera professional de les dones esdevingui una 
carrera d’obstacles. Això contrasta amb la paradoxa 
que són precisament elles el 60% de l’alumnat que 
finalitza una carrera universitària, és a dir, més i 
millor formades, però subocupades, i són el principal 
origen de la pèrdua de talent a les organitzacions.

FER-NOS CONSCIENTS DEL NOSTRE BIAIX DE 
GÈNERE

Mar Gaya
Experta en polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral

“La bretxa salarial 
entre dones i homes 

a la UE-28 és del 
16,4%, i la presència 
de dones en llocs de 
direcció és només 

del 21%”
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Problema social, laboral? Sí, és clar, però la societat 
i les empreses les formem les persones, per tant, 
comencem per nosaltres!

Us convido a fer-vos conscients del vostre biaix de 
gènere –totes les persones en tenim, encara que 
siguem ”políticament correctes”– mitjançant aquest 
test d’associació implícita impulsat per la universitat 
de Harvard. 

Com ha anat? Us han sorprès els resultats? I ara 
què podeu fer? Com a empresari o empresària, 
com a membre d’un comitè directiu, com a persona 

treballadora, com a dona, com a home, com a pare, 
com a mare… 

La responsabilitat d’esdevenir una societat més 
justa, de gestionar meritocràticament les empreses, 
de conviure, d’educar… és nostra. 

Tenim un problema social, però cal que assumim 
personalment la nostra responsabilitat. Cal avançar 
cap a un model que equilibri les diferents esferes de 
la vida, però de manera coresponsable. 

La cura no és “cosa de dones”

“Tenim un problema 
social, però cal que 

assumim personalment 
la nostra responsabilitat. 

Cal avançar cap a un 
model que equilibri les 
diferents esferes de la 
vida, però de manera 

coresponsable.”
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AVANCEM EN LA CORESPONSABILITAT A TRAVÉS   
DEL DIÀLEG SOCIAL

La tasca que porta a terme any rere any la Comissió 
de Responsabilitat Social del Consell de Relacions 
Laborals constitueix una evidència del compromís 
de diàleg en matèria de responsabilitat social entre 
les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives de Catalunya i l’Administració de la 
Generalitat. La Secretaria General del Consell n’és 
és el seu instrument gestor.

Els successius plans de treball 
de la Comissió es basen en 
l’objectiu fonamental d’impulsar el 
desenvolupament a Catalunya d’un 
model d’empresa i d’organització 
excel.lent que creï valor econòmic i 
social en la mateixa mesura.

Per a assolir-lo, aquest 2015 es va 
decidir focalitzar l’esforç en el sector 
laboral de la sostenibilitat, com a àmbit més natural i 
propi del Consell, i, en concret, es va plantejar portar 
a terme una primera reflexió conjunta sobre les 
tendències de la gestió responsable en el foment de 

la coresponsabilitat.

Amb la participació de persones expertes en la 
matèria i diverses empreses, es va analitzar la 
coresponsabilitat com a contribució voluntària 
de les empreses en la implantació de sistemes i 
estratègies de conciliació, per tal que dones i homes 
puguin desenvolupar les seves tasques, tant les 

professionals com les personals, 
equilibradament.

Sistemes flexibles de gestió del 
temps de treball, la negociació col.
lectiva com a instrument més adient 
per a regular i adaptar les mesures 
a les realitats concretes de sectors, 
empreses i població treballadora i la 
formació han estat identificats, entre 
altres, com a elements que poden 

ajudar a construir un model d’empresa basat en 
valors de responsabilitat social.

Continuem treballant.

“El Consell de 
Relacions Laborals 
va decidir focalitzar 

l’esforç en el 
sector laboral de 

sostenibilitat, com a 
àmbit més natural i 
propi del Consell”

M. Àngels  Pujols Muntada
Secretària general de Consell de Relacions Laborals

La visió dels agents
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Les polítiques i les mesures de conciliació de la vida 
personal i laboral posades en marxa, respectivament, 
per l’Administració i les empreses, gaudeixen ja d’un 
cert recorregut, i això ha permès que els seus fruits 
i beneficis hagin pogut avaluar-se amb un alt grau de 
fiabilitat i amb la distància suficient per reflexionar-hi. 

Entre aquestes conclusions, sense dubte, podríem 
qualificar d’unànime la necessitat de continuar 
avançant en polítiques i mesures 
que donin un pas més en el sentit 
d’afavorir la coresponsabilitat de 
dones i homes, tant en l’àmbit 
laboral, com en el personal i familiar. 
Des d’aquest punt de vista, és 
fonamental tenir molt present 
que, malgrat els avenços produïts 
respecte d’èpoques fins i tot molt 
recents, els nivells de presència i 
dedicació d’ambdós sexes a la llar, 
la família i les persones dependents, 
està encara llunyana de la desitjable 
equitat, cosa que es reflecteix també en dificultats 
per a les dones a l’hora de participar en la vida pública, 
desenvolupar amb èxit una carrera professional o, 
fins i tot, d’aconseguir i mantenir els seus lloc de 

treball i disposar de temps personal.

El Departament d’Empresa i Ocupació, a través de 
l’Àrea de Qualitat en el Treball, està esmerçant tot 
els mitjans al seu abast per afavorir, des de diversos 
àmbits –la formació a empreses i professionals, 
els fòrums de debat i la comunicació institucional–, 
que les empreses i les persones treballadores 
prenguin consciència de la necessitat de crear, 

plegats i plegades, noves fórmules 
d’organització del treball i, sobretot, 
del temps de treball.

Advoquem perquè aquestes 
fórmules, que hem denominat win to 
win, siguin innovadores, adaptades 
i adaptables a les necessitats 
dels individus i del conjunt de 
l’organització a llarg del temps, i 
creiem fermament que, amb criteris 
d’eficiència, excel·lència i satisfacció, 
i sempre mitjançant el consens, 

hauran de constituir-se en la pedra angular de cada 
projecte empresarial. 

Essent-t’ho, repartiran també aquests beneficis a la 
nostra societat. 

“Els nivells de 
presència i dedicació 

d’ambdós sexes a 
la llar, la família 
i les persones 

dependents, està 
encara llunyana de la 

desitjable equitat”

LA CORESPONSABILITAT
REPARTEIX BENEFICIS    

Jordi Miró i Meix
Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball
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CORESPONSABILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL 

La major dedicació de les dones a les tasques de 
cura és un element central en el manteniment dels 
nivells de discriminació laboral de les treballadores, 
en l’accés a l’ocupació, a la formació i a la promoció, 
i en el reconeixement professional i retributiu. És 
per això que les diferents mesures que cal adoptar 
en matèria de conciliació s’han 
d’enquadrar des d’una perspectiva 
més integral, orientada a aconseguir 
l’eliminació de les diverses formes 
de discriminació; en definitiva, a 
aconseguir la igualtat efectiva de 
dones i homes. 

Per tant, des de la perspectiva de 
la responsabilitat social hem de fer 
un pas més i apostar per mesures 
que incideixin en el fet que homes i 
dones es reparteixin igualitàriament 
la conciliació.

Des de CCOO pensem que és en la negociació 
col.lectiva on trobarem la resposta, ja que són els 
agents socials els que coneixen molt de prop la 
problemàtica i les necessitats de la producció, com 
també les necessitats de les persones en els sectors 
i centres de treball. I és en la negociació col.lectiva on 

es visualitza de manera més clara la 
flexibilitat enfocada a les necessitats 
concretes de cada empresa o sector, 
i on els sindicats intentem aconseguir 
que les necessitats personals tinguin 
la seva part de protagonisme.

La incorporació d’aquestes 
estratègies en la cultura d’una 
organització empresarial, a més de 
beneficiar la plantilla, repercuteix 
positivament en beneficis per a la 
mateixa empresa en termes de 
productivitat i comptes de resultats.

“Les diferents 
mesures que cal 

adoptar en matèria 
de conciliació s’han 

d’enquadrar des 
d’una perspectiva 

integral per 
aconseguir la igualtat 

efectiva de dones i 
homes”

María Manso i Moreno
Tècnica de responsabilitat social de CCOO de Catalunya
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Parlar d’igualtat efectiva entre dones i homes és 
parlar de polítiques transversals a la nostra societat. 
Transversals perquè han de ser i estar en tots i 
cadascun dels nostres àmbits, en el privat, en el 
públic, en el social, en la família, a les empreses, a les 
administracions, en la política..., en 
definitiva, en tots i cadascun dels 
racons de la nostra vida.

I parlar d’igualtat efectiva entre 
dones i homes és parlar de 
coresponsabilitat com a eina 
cabdal. La coresponsabilitat ens 
fa, a les persones, iguals davant 
les responsabilitats de cura de la 
família. Encara avui segueix sent 
habitual que les responsabilitats familiars siguin 
assumides majoritàriament per les dones; els factors 
són múltiples i per a tots i totes conegudes, és per 
això que necessitem parlar de coresponsabilitat, i és 

aquí on veiem que les empreses poden dur a terme 
un paper fonamental.

Les empreses, a través de la negociació col.
lectiva, han ser un dels principals tractors dels nous 

conceptes de permisos associats a 
la cura de les persones mitjançant 
el concepte de coresponsabilitat, 
adoptant mesures d’acció positiva 
per poder activar el canvi que 
necessitem dels rols estereotipats 
de la nostra societat que tenim tan 
interioritzats.

Apostar per polítiques de 
coresponsabilitat a l’empresa és 
apostar per polítiques d’igualtat, 

i això es tradueix en més productivitat, més 
rendibilitat dels equips humans, millor clima laboral i, 
en definitiva, contribuir a una societat més equitativa 
i justa.

“Apostar per polítiques 
de coresponsabilitat a 

l’empresa és apostar per 
polítiques d’igualtat, 
i això es tradueix en 
la contribuició a una 

societat més equitativa 
i justa”

LA IGUALTAT EFECTIVA DONA HOME ÉS 
CORESPONSABILITAT

Eva Gajardo i Rodríguez
Secretària nacional de la UGT de Catalunya
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Les societats avancen, canvien i es van configurant 
noves realitats i fites a les quals donar resposta. 
Les empreses formen part també d’aquest entorn 
i han d’adaptar-se a les noves 
situacions i demandes, creant 
i/o ajustant les estratègies que 
han d’emprendre. 

La conciliació entre la vida 
personal, familiar i laboral 
en la societat és necessària 
per donar resposta, d’una 
banda, a la incorporació de 
les dones al mercat laboral i 
la necessitat de repartir les 
tasques i responsabilitats, el 
descens de la natalitat, l’envelliment de la població 
i l’increment de l’esperança de vida, la insuficient 

cobertura dels serveis a l’atenció de la dependència, 
la incompatibilitat dels horaris escolars i activitats 
infantils amb els horaris laborals, entre d’altres. 

D’altra banda, ens trobem amb un 
escenari d’inestabilitat econòmica, 
amb canvis constants i amb un 
augment de la competitivitat d’un 
mercat globalitzat, en què només les 
empreses que tinguin la capacitat 
d’adaptar-se i que comptin amb els 
millors treballadors i treballadores 
podran sobreviure. Cada cop més, 
la competitivitat de les empreses 
dependrà del seu capital humà, i la 
conciliació és un dels mecanismes 

preeminents de retenció de talent a l’empresa. 

“Cada cop més, la 
competitivitat de les 

empreses dependrà del 
seu capital humà, i la 
conciliació és un dels 

mecanismes preeminents 
de retenció de talent a 

l’empresa. ”

CONCILIAR PER TENIR TALENT

Mireia Recio i Ortega 
Tècnica del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials. Foment del Treball Nacional
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LA CORESPONSABILITAT EN LES PIMES

En el marc del Consell de Relacions Laborals, 
hem reflexionat sobre les tendències de la gestió 
responsable i el foment de la coresponsabilitat. Dels 
resultats d’aquestes sessions en 
traiem, com a representants de les 
micro, petites i mitjanes empreses, 
una lliçó positiva i esperançadora que 
creiem que contribuirà a l’avenç de 
la coresponsabilitat a les empreses i 
organitzacions catalanes. 

En aquests moments estem 
assistint a uns canvis socials 
importants, no només en el nostre 
model econòmic, sinó sobretot pel 
que fa a valors. Això afecta tothom: 
ciutadans, polítics i, naturalment, 
també el món empresarial. Avançar 
en els valors socials, valors com 
ara la responsabilitat i la coresponsabilitat, ha de 
contribuir a canviar la cultura empresarial, a passar 

del discurs “políticament correcte” a “predicar amb 
l’exemple”. Moltes persones que gestionen les 
pimes ja actuen amb la consciència que les seves 

accions tenen un impacte directe en 
l’equip i en l’entorn. 

Per això, experiències com aquesta 
ens han de servir a tots d’exemple 
per avançar de forma voluntària en el 
valor de la coresponsabilitat. Rebre 
propostes sobre com impulsar i 
conèixer experiències innovadores 
ha de permetre a empreses i 
organitzacions millorar en el foment 
i la implantació de mesures que 
vagin en aquesta direcció. 

Com a empresària i com a 
representant de PIMEC, em satisfà 

enormement poder participar en una tasca molt 
engrescadora i d’alt valor social. Treballem per un 
futur responsable!

“Avançar en els valors 
socials, valors com 

ara la responsabilitat 
i la coresponsabilitat, 

ha de contribuir a 
canviar la cultura 

empresarial, a 
passar del discurs 

políticament correcte 
a predicar amb 

l’exemple”

Montse Falqués i Sala
Representant de PIMEC i membre de la Comissió 
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LA CORESPONSABILITAT, EL 
GRAN REPTE DE LES EMPRESES 
SOCIALMENT AVANÇADES

Joana Amat i Amigó
Codirectora general d’Amat Immobiliaris 

Les polítiques de conciliació que hem portat fins ara 
han estat necessàries i per descomptat han significat 
la punta de llança d’un canvi social profund.  

Les lleis han afavorit els drets dels pares per a la 
guarda i custodia dels fills o avis, sobretot en temes 
de reducció de jornada, però la realitat ha estat, 
finalment, un cop més desequilibrada; qui ha agafat 
la reducció de jornada ha estat la dona, només un 
tant per cent ínfim d’homes hi han accedit.

Els homes no han entès que amb això estroncaven 
les vides professionals de les seves companyes, la 
llei les ha blindades i la crisi les està expulsant del 

mercat laboral.

El futur és un altre, hi ha empreses que experimentem 
amb altres opcions com ara la flexibilitat horària, les 
baixes maternals a la carta mitjançant borses d’hores 
durant un any, els calendaris laborals adaptats als 
calendaris escolars, etc.

Els empresaris tenim el repte d’organitzar les 
nostres empreses pensant a estimular i facilitar que 
també els homes exerceixin una coresponsabilitat 
real sobre la cura dels fills, fomentant polítiques de 
conciliació perquè tots dos assoleixin els seus reptes 
professionals i familiars. 

Experiències d’empreses 
compromeses amb la 
coresponsabilitat
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PREFABRICATS PLANAS: AMB ESPERIT  
INNOVADOR DÓNA RESPOSTA ALS 
REPTES SOCIALS

El món de la psicologia i la seva capacitat per intuir 
i preveure el comportament humà sempre ha estat 
una de les meves grans inquietuds i passions. 
L’aplicació de la psicologia a 
l’àmbit empresarial resulta 
increïblement necessària per a la 
millora del rendiment professional 
i la salut mental de les persones 
en una era caracteritzada per 
l’increment de les malalties 
mentals vinculades a una societat 
de consum on la conciliació de 
la vida familiar i laboral s’havia 
convertit pràcticament en una 
utopia.

Uns dels reptes amb més ambició d’un psicòleg 
organitzacional és poder aportar una correcta gestió 
de les persones sabent que allò influirà també en 

l’àmbit familiar i en l’educació dels nostres fills, 
redundant alhora en la nostra qualitat de vida, 
motor principal de la nostra felicitat o,  si és absent, 

motor de possibles afectacions 
psicològiques.   

Tenint en compte aquest 
context i aquestes implicacions, 
a Prefabricats Planas sempre 
havíem tingut com a principal 
objectiu aportar un valor 
diferencial al nostre client, però 
també al nostre equip. Per 
aquest motiu, volíem oferir eines 
de conciliació que facilitessin un 
dels majors reptes de la societat 

actual: la projecció professional i la conciliació 
personal i familiar. De manera que ja el 1998 es va 
establir un calendari laboral diferent que ens

“Uns dels reptes amb més 
ambició d’un psicòleg 

organitzacional és poder 
aportar una correcta 

gestió de les persones 
sabent que allò influirà 

també en l’àmbit familiar i 
en l’educació dels nostres 

fills”

Carolina Blanco i Gallego 
Psicòloga organitzacional. Direcció de Persones a Prefabricats Planas

“No és el més fort ni el 
més intel.ligent el que 
sobreviu, sinó aquell 
que millor s’adapta als 
canvis”

Charles Darwin. Naturalista 
i descobridor de la teoria de 
l’evolució.”
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permetia tenir una jornada laboral de 7.45 h. Aquesta 
mesura proporcionava als treballadors 7 dies de 
lliure elecció que els atorgava més flexibilitat a 
l’hora de gaudir de les vacances amb els seus 
familiars. La majoria d’empreses del sector tenien 
un calendari de tancament per vacances i no hi havia 
dies de lliure elecció, fet que agreujava enormement 
l’absentisme, ja que als treballadors 
no els quedava altra opció que no 
anar a treballar quan tenien qualsevol 
urgència familiar.

Motivats sempre pel nostre esperit 
d’innovació i de canvi, vam rebre la 
crisi econòmica preparats i decidits 
a fer tots aquells canvis necessaris, 
perquè crèiem fermament que 
només l’adaptació ens podria 
permetre la supervivència. 

Per tant, vam fomentar la nostra 
internacionalització a França i allò 
va implicar més canvis: flexibilitat en l’horari per 
adaptar-nos els horaris europeus, horaris de màxim 
fins a les 18.00 h, horaris intensius, acumulació 
d’hores de descans en èpoques de sobreesforç per 

després poder gaudir de més dies de lliure elecció 
en èpoques de menys càrrega de feina i, per tant, 
poder anar millorant la conciliació de la vida de les 
persones amb l’execució de les seves funcions i 
responsabilitats. 

Totes aquestes mesures, lluny de trobar reticències 
o dificultats, ens han facilitat una 
major productivitat, una major 
satisfacció del personal, una millor 
adaptació al nostre entorn canviant 
i als nostres clients estrangers i, en 
definitiva, una millor qualitat de vida i 
clima laboral en uns moments d’alta 
tensió viscuda arran d’una situació 
socioeconòmica difícil com la viscuda 
aquests darrers anys. 

Avui dia encara tenim reptes a assolir 
derivats d’aquesta col.lisió entre les 
nostres creences i els horaris reals 
que segueixen governant el nostre 

país, però seguint el nostre esperit d’innovació 
i superació anirem trobant les eines adequades 
perquè empresa i treballadors convisquin en un 
entorn adequat i satisfactori. 

“Seguint el nostre 
esperit d’innovació 

i superació 
anirem trobant les 
eines adequades 
perquè empresa 

i treballadors 
convisquin en un 
entorn adequat i 

satisfactori”



rscat.gencat.cat

“La diferent distribució i gestió del temps per 
part de dones i homes és un factor bàsic que 
condiciona el desenvolupament personal i 
professional. És necessari doncs el desplegament 
d’estratègies que possibilitin que dones i homes puguin 
ocupar de manera equitativa els diferents espais privats i 
públics en els quals viuen i conviuen”

--> Institut Català de les Dones. Conciliació i usos  
dels temps. Veure

“Estudi per conèixer com ha evolucionat l’aplicació 
de les mesures de conciliació a les empreses 
catalanes durant els anys de crisi i, saber l’opinió que 
tenen les empreses sobre la reordenació horària al nostre 
país, així com conèixer el grau d’aplicació de l’horari 
europeu en les empreses catalanes i els factors que ho 
podrien afavorir” 

--> Mesures de conciliació i reforma horària: opinió 
de les empreses catalanes. Veure

“Actualment estem assistint a la formació d’un 
nou	ideal	de	família,	la	família	denominada	
igualitària	o	simètrica, ambdós cònjuges amb 
ocupació remunerada i compartint tasques domèstiques.
No obstant això, no és menys cert que, al món de les 
pràctiques socials, la realitat quotidiana de les famílies 
és molt diferent, persistint el repartiment desigual de 
tasques i responsabilitats entre homes i dones”

--> De la conciliación a la corresponsabilidad: 
buenas prácticas y recomendaciones. Veure

“Eina concebuda per facilitar	l’aplicació	de	
mesures	d’organització	i	gestió	del	temps	a	les	
empreses. Aporta deu raons per modificar les actuals 
estructures horàries de les organitzacions, a més de 
recomanacions i descripcions de pràctiques concretes.”

--> 10 perquès per a la millora de l’organització del 
temps de treball. Veure

“El salari mitjà de les dones segueix sent inferior al dels 
homes, tant en la UE com a
Espanya i Catalunya. Tot i que la discriminació directa per 
raó de gènere ja no té lloc dins la legislació vigent, encara 
persisteixen múltiples exemples de discriminació	
indirecta	que	donen	lloc	a	una	pitjor	valoració	
de	llocs	de	treball	i	retribució	entre	la	població	
treballadora	femenina”.

--> La teva no conciliació és la meva no retribució. 
Veure

“La coresponsabilitat social va més enllà de la conciliació. 
L’èxit de les mesures que tenen en compte l’enfocament 
de la coresponsabilitat radica en la seva universalització. 
Moltes de les barreres per accedir i mantenir un 
lloc de treball, es relacionen amb les dificultats per 
compatibilitzar la vida laboral, familiar i personal”

--> Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.Corresponsabilidad y conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. Veure

“És important desenvolupar mesures que facilitin l’accés 
permanent de les dones al mercat de treball. I igual 
d’important és, animar als homes que assumeixin una 
major responsabilitat en les tasques familiars i de cura”

--> Paquet Europeu de Conciliació. Veure

“La conciliació efectiva de la vida personal i laboral 
constitueix un element clau per al benestar de les 
persones treballadores com per a la productivitat de les 
empreses. Les	empreses	que	articulen	una	gestió	
més	flexible	i	racional	del	temps	de	treball	per	
a	les	persones	treballadores	són	més	eficaces	
i	productives, amb índex baixos d’absentisme laboral i 
de malalties professionals d’origen psicosocial. 

--> Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de 

gestió del temps de les persones treballadores. Veure

INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE 
CORESPONSABILITAT

http://dones.gencat.cat/ca/temes/foment_igualtat/conciliacio/
http://www.donaempresaeconomia.org/mesures-de-conciliacio-i-reforma-horaria-opinio-de-les-empreses-catalanes/
http://w110.bcn.cat/Homes/Continguts/Documents/Fitxers/De%20la%20conciliacion%20a%20la%20corresponsabilidad.pdf
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_igualtat/treb_igualtat_oportunitats_dones_empreses_i_treball/treb_igualtat_empreses/emo_sie/emo_recursos/emo_eines_metodologiques/emo_gestio_temps/
http://www.ugtcatalunya.cat/FMAC/wp-content/uploads/2015/03/Bretxa_catcc.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/corresponsabilidad.htm
http://www.coface-eu.org/en/upload/ERP/ERP_ES.pdf
http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/documents/01_-_publicacions/10_-_consell_de_relacions_laborals/arxius/recomanacionsnctemps.pdf
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“Els nous usos del temps impliquen una transformació 
de	l’organització	social	del	temps	per	tal	de	
satisfer	les	necessitats	de	la	gestió	temporal	de	
la	vida	quotidiana, que les persones puguin gaudir 
d’un temps de qualitat, millorar el benestar social i assolir 
una major igualtat de gènere”
 
--> Iniciativa per a la reforma horària. Veure

“Promoure accions específiques adreçades als homes 
perquè se sumin i es comprometin, de forma activa i 
juntament amb les dones, en l’assoliment d’una societat 
més justa i igualitària a través del foment de valors, 
actituds, comportaments i relacions de respecte i de 
cura”

--> Ajuntament de Barcelona. Homes per l’equitat 
de gènere. Recursos per la coresponsabilitat. Veure

--> Temps de treball i conciliació. Departament 
d’Empresa i Ocupació. Veure

Temps de treball i coresponsabilitat, un repàs per 
l’actualitat en un moment de reformes que apropen a 
Catalunya als horaris europeus

--> Butlletí A, Equal. Número 15. Juliol del 2015. 
Veure

http://www.reformahoraria.cat/
http://w110.bcn.cat/portal/site/Homes/menuitem.91fa5764592b5ffa4eb14eb1a2ef8a0c/site/Homes/menuitem.91fa5764592b5ffa4eb14eb1a2ef8a0c/?vgnextoid=47f44c10a86a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=47f44c10a86a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_igualtat/treb_igualtat_oportunitats_dones_empreses_i_treball/treb_temps_treball_conciliacio
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/detalls/butlletins/Aequal-15
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