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Introducció

A. La qüestió del temps

Qualsevol activitat humana requereix temps. Per 
això la reflexió i les polítiques sobre el temps tenen 
una llarga història. Si més no a partir dels orígens del 
capitalisme, quan es generalitza el treball assalariat i 
els empresaris es preocupen per controlar l’activitat 
dels seus treballadors. Com va explicar E.P. Thomson, 
la fàbrica es una innovació que combina el control 
empresarial de l’espai i del temps.

La primera onada de polítiques del temps es va 
concentrar en limitar la durada de la jornada laboral 
assalariada: bé de forma particular -prohibició del 
treball nocturn per a dones i infants-, o bé general: 
establiment d’una durada màxima de jornada setma-
nal. L’assoliment de la setmana de 48 hores a principis 
del segle XX és, sens dubte, un èxit social important. 
L’objectiu principal era posar un límit a la disponibi-
litat laboral, si bé la lluita va incorporar idees que ja 
indicaven que el temps de treball està relacionat amb 
altres “temps”. La demanda de la jornada de 8 hores es 
justificava amb la idea de “8 hores per treballar, 8 per 
descansar, 8 per fer vida social”. Era un plantejament 
molt masculí (oblidava el temps de treball domèstic), 
però situava ja alguna qüestió que anava més enllà 
del món del treball assalariat. Un cop assolida aques-
ta demanda, durant molt temps el debat i les políti-
ques sobre els temps es van limitar a obtenir reduc-
cions addicionals de la jornada laboral, bé en forma 
de  menys hores diàries de treball, bé en forma de més 
dies de vacances o de caps de setmana més llargs.

A la dècada dels 80 reapareix el debat sobre el temps 
de treball, revifat per diversos plantejaments i deman-
des socials. Fonamentalment:

 � La demanda de reducció de la jornada laboral com a 
mecanisme per reduir l’atur en un context de canvi 
tecnològic.

 � La introducció per part del moviment feminista del 
paper del treball reproductiu, de  l’experiència de la 
doble jornada laboral de moltes dones, de les difi-
cultats de viure en espais diferents i la necessitat de 
considerar el treball domèstic en el debat sobre el 
repartiment de treball.

 � Les demandes de flexibilitat laboral per part del món 

empresarial i de grans institucions econòmiques, 
que plantegen una adequació de la jornada laboral en 
funció de les necessitats de les activitats mercantils. 
Un fet molt lligat tant al creixement de les activitats 
de serveis com a les noves fórmules de producció 
industrial (“just in time”, producció sense estocs, 
diversificació del producte, etc.).

És obvi que es tractava de propostes diferents 
i sovint contradictòries, si bé en alguns casos es van 
plantejar fórmules que intentaven trobar punts de 
compromís entre demandes enfrontades. És el cas per 
exemple dels acords de reducció del temps de treball 
a la indústria alemanya a canvi d’introduir mecanis-
mes de flexibilització de la jornada laboral, trencant el 
model tradicional de torns. O la proposta teòricament 
més inclusiva d’introduir la necessitat de conciliació 
del temps de treball i la vida familiar. Semblava do-
nar resposta a les demandes del moviment feminista, 
però la seva concreció en les polítiques es va orien-
tar, sobretot, a la promoció de les ocupacions a temps 
parcial per a les dones que, de fet, era una continuïtat 
del vell model de divisió sexual del treball. Les dones 
seguirien ocupant-se del gruix del treball reproductiu 
domèstic. Les ocupacions a temps parcial són una va-
riant de les tradicionals feines informals que han ocu-
pat moltes dones en els darrers 200 anys.

Sense entrar en una discussió detallada, val la 
pena assenyalar alguns dels elements més importants 
que fan emergir aquests debats:

 � El treball no es desenvolupa només a l’esfera mer-
cantil (aquell que habitualment es fa en empreses 
o institucions). Una part del treball social bàsic per 
satisfer les necessitats humanes es desenvolupa fora 
del circuit mercantil, fonamentalment en l’esfera 
domèstica, però també en activitats socials.

 � Totes les activitats humanes requereixen temps. El 
temps dedicat a una activitat “competeix” en certa 
manera amb aquell dedicat als altres. Per això una 
societat que vulgui garantir la cobertura adequada 
de necessitats i un nivell de vida digne per a tothom 
ha de considerar l’organització dels temps.

 � Les desigualtats socials s’expressen també en el 
temps. En aquest sentit, la constatació que en con-
junt les dones dediquen més hores a activitats la-

borals que els homes (sumant treball mercantil i no 
mercantil), és una de les evidències més punyents de 
les desigualtats de gènere.

 � Els temps de cada activitat no són aleatoris ni es 
poden pensar en clau individual. Moltes activitats 
són relacionals i requereixen que diverses persones 
actuïn al mateix temps: treballs en equip, reunions, 
cures d’unes persones a altres, lleure col·lectiu…

 � La majoria d’activitats tenen unes pautes horàries 
derivades de la seva mateixa lògica: els horaris de les 
empreses obeeixen a les característiques de les seves 
activitats, el temps de treball domèstic s’adapta al 
ritme de les activitats dels seus membres…

De tot això se’n deriva que a l’hora de considerar 
la qüestió dels temps cal tenir en compte tant el que 
podríem dir una dimensió quantitativa (quantes ho-
res es dediquen a cada activitat), com una dimensió 
qualitativa (quines són les hores concretes per dur a 
terme cada activitat). La primera dimensió ens assen-
yala que si una activitat ocupa moltes hores, la resta 
en sortirà perjudicada (és per exemple el que passa 
amb jornades laborals molt llargues, tant mercantils 
com domèstiques). La segona ens indica que segon 
quins siguin els horaris d’una activitat, resultaran in-
compatibles amb d’altres. Ho saben prou bé les per-
sones amb fills que han de fer compatible un horari 
laboral amb un d’escolar.

El fet que cada espai, l’empresarial, el del sector 
públic, el domèstic, l’escolar i la resta tinguin les se-
ves dinàmiques d’organització dels temps fa que so-
vint apareguin conflictes entre les diferents activitats i 
que moltes persones visquin permanentment en una 
situació d’angoixa o simplement deixin de fer alguna 
activitat per “manca de temps” o per incompatibilitat 
dels seus horaris.

B. Temps, voluntariat i participació

El voluntariat engloba un conjunt d’activitats 
que, a l’igual que el treball domèstic i el mercantil, ser-
veixen per cobrir diverses necessitats de la població. 
Es tracta d’una activitat laboral. El que la diferencia no 
és el seu contingut específic sinó el context social en 
què es desenvolupa. És, per tant, un tipus de treball 
més. I com a tal, subjecte a restriccions temporals si-
milars a la resta, en funció del tipus d’activitat de què 
es tracti. Excepte aquelles activitats que es poden fer 
individualment, com també es dona a les altres esfe-
res, les tasques de voluntariat han d’adaptar-se a pau-
tes horàries específiques per a cadascuna d’elles.

Per participació entenem tots aquells processos 
que condueixen a influir en la pressa de decisions pú-
bliques. Qualsevol organització (empreses, organitza-
cions públiques, etc.) dediquen una part de l’activitat 
a la pressa de decisions. En aquest cas volem subrat-
llar que la diferència és que les activitats de partici-
pació de les organitzacions socials estan precisament 
orientades a intervenir en el processos de les admi-
nistracions i organismes públics, com a part d’un pro-
cés de democratització política fruit d’un llarg procés 
reivindicatiu i de la reconsideració del funcionament 
de les polítiques publiques. La participació inclou una 
variada gamma de activitats, moltes d’elles de caire 
col·lectiu i que, per tant, es veuen també sotmeses a 
horaris específics per garantir-ne el funcionament.

Malgrat que les activitats de voluntariat i parti-
cipació es poden considerar activitats laborals, el seu 
estatus social és completament diferent. Devaluat. Fa 
anys que l’economia feminista ha plantejat la neces-
sitat de considerar el treball domèstic-familiar com a 
una altra forma de treball. S’han fet avenços, però en-
cara no està incorporat plenament, ni en la major part 
de l’anàlisi econòmic ni en les polítiques publiques. 
El voluntariat i la participació se situen en l’esfera del 
temps lliure, de les preferències individuals. En el fons, 
un espai marginal. I això fa que en la majoria de pro-
postes de organització del temps de treball no sigui 
tingut en compte i els seus condicionaments horaris 
no siguin contemplats com un espai més per incloure 
en un model d’organització de la vida social.

Aquesta ubicació de les activitats de voluntariat 
genera una pauta de desigualtats respecte les perso-
nes. El principal perfil de desigualtats té a veure amb 
el cicle vital. Les persones en edats adultes, amb una 
forta càrrega d’activitat laboral mercantil i de cures 
(criança de fills, també cura de gent gran), són les que 
tenen menor disponibilitat, mentre que els joves i es-
pecialment persones jubilades amb bona salut, són 
les que en tenen més. Això condiciona per altra banda 
el mateix funcionament de les entitats de voluntariat, 
perquè el perfil dels seus membres influencia les se-
ves praxis.

Un segon factor de desigualtat prové de la ma-
teixa estructura dels horaris laborals i de les pràctiques 
de cures. No és el mateix una jornada laboral compac-
ta amb una part del dia lliure que jornades partides, 
torn rotatius o treballs en horaris atípics (nocturns o 
de cap de setmana). I habitualment aquesta estructu-
ra de jornades laborals no és aleatòria, depèn de pro-
fessions, sectors d’activitat i tipus d’empresa. En ge-
neral, les posicions laborals més extremes en l’escala 
professional són les que tendeixen a excloure més les 
activitats de voluntariat. D’una part, perquè els tre-
balls de baixos salaris sovint estan lligats a ocupacions 
amb horaris inadequats per desenvolupar altres acti-
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vitats (hostaleria, neteges, vigilància...). I de l’altra per-
què les carreres professionals competitives resulten 
molt absorbents i tendeixen a minimitzar la dedicació 
a altres activitats.

Tot això no és mecànic. Es poden trobar persones 
en situacions professionals diverses en moltes orga-
nitzacions, ja que el compromís o la voluntat de parti-
cipar estan també influïts per altres elements (de tipus 
ètic, polític, religiós). Però sí que val la pena tenir en 
compte la incidència de factors estructurants, pel que 
fa al temps, de la forma com les persones organitzen 
la seva vida quotidiana.

Pel que fa a la participació, cal afegir una altra di-
mensió de les desigualtats que té a veure també amb 
el temps. Hi ha processos participatius que són indele-
gables, com és el cas del vot. Es tracta sovint dels pro-
cessos menys rics en continguts, menys deliberatius, 
menys elaborats. Però quan es consideren processos 
on és indispensable un treball d’elaboració, de de-
bat, d’interacció, és visible que existeix la possibilitat 
de delegar aquesta feina a persones especialitzades. 
Quan més recursos tenen les organitzacions, més pos-
sibilitats hi ha que es produeixi aquesta delegació. 
Més temps es pot comprar per elaborar propostes i 
arguments. És bastant habitual que en molts proces-
sos participatius participin a la vegada professionals 
de determinades organitzacions on la participació 
forma part de la seva tasca remunerada i persones vo-
luntàries que han d’ajustar els seus temps a la resta 
d’horaris de la seva vida.

Només hi ha una activitat participativa que té 
un estatus polític que permet que la participació for-
mi part de la vida laboral retribuïda: el sindicalisme, 
on per llei els delegats sindicals tenen reconegudes 
40 hores mensuals per a tasques de representació. És 
sens dubte limitat (i exclou el món de la petita empre-
sa), però és més que el que es dona en molts d’altres 
camps. És un exemple de coses que poden ajudar a 
millorar la qualitat de la participació.

Cal afegir que en ambdós casos no es tracta en 
absolut d’activitats marginals. El voluntariat juga un 
paper fonamental en cobrir necessitats que la resta de 
sectors -empreses, sector públic, famílies- no poden 
cobrir per elles mateixes, però que són essencials per 
garantir benestar, cohesió social, sociabilitat. I la par-
ticipació és un element essencial per aprofundir en la 
democràcia i garantir la reflexió i el bon funcionament 
de les polítiques públiques i col·lectives. És per això 
que resulta més contradictòria l’absència d’aquesta 
problemàtica en la reflexió sobre el temps, sovint do-
minada per una visió molt privada de la vida social, 
on només es contempla l’activitat mercantil i la vida 
familiar.

C.  Temps i associacions veïnals

Les associacions veïnals (AV) són entitats basa-
des en el voluntariat que fonamentalment actuen 
en els dos àmbits, el de la participació i la realització 
d’activitats. Es tracta d’entitats locals, amb pocs recur-
sos.

La seva tasca principal és la participació i 
l’organització veïnal. Això suposa que un gruix impor-
tant de la seva activitat siguin les reunions, de molt di-
versos tipus: d’organització interna, amb el veïnat per 
informar i discutir temes, amb altres entitats del barri 
per elaborar projectes comuns, en els diversos espais 
participatius, directament amb consellers, regidors, 
Generalitat... Només una part petita surt d’aquest tre-
ball relacional: fonamentalment gestió administrativa, 
elaboració de publicacions, etc.

L’altre tipus d’activitat, variable segons el barri, 
està constituïda per un conjunt d’activitats tals com 
l’organització de la Festa Major o altres activitats lúdi-
ques i relacionals, gestió d’equipaments cívics, orga-
nització de xerrades, tallers, repartiment d’aliments i 
xarxes solidàries, etc. També en aquest cas predomi-
nen les reunions.

Donades aquestes funcions i les característiques 
dels seus membres, és obvi que el temps de les AV 
s’organitza en un complex encaix on s’han de tenir en 
compte:

 � el temps laborals, de cures, d’estudi, de lleure dels 
activistes. La presència d’un elevat nombre de per-
sones jubilades redueix aquesta pressió, però moltes 
d’elles tenen també moltes activitats de cures.

 � els temps adequats per relacionar-se amb el veïnat i 
amb altres entitats.

 � el temps per relacionar-se amb l’administració, tant 
en reunions institucionalitzades com contactes més 
o menys formals.

Es tracta de quadrar una enorme varietat de 
temps. Habitualment els horaris de les entitats 
s’acaben imposant per la mateixa experiència amb 
aquells horaris que s’han mostrat més eficients. Però 
sovint és un tema canviant, perquè els condicionants 
varien: els dels altres temps dels activistes i, recen-
tment, els temps de l’Administració. Una bona mostra 
de la complexitat de la qüestió és quan les Administra-
cions canvien les seves pautes horàries, molt lligades 
a polítiques de conciliació laboral- vida personal, cosa 
que afecta les possibilitats de participació, de les enti-
tats en primer lloc, però també del conjunt del veïnat 
que és, a escala d’un gran municipi com Barcelona, en 
ell mateix plural.

D.  Reflexions finals i presentació 
de l’estudi

El treball realitzat a una mostra d’AV de Barcelona 
il·lustra de forma bastant acurada alguns dels proble-
mes que acabem d’assenyalar: sobre la composició de 
les AV (en aquest cas no tan sols atribuïble a la gestió 
del temps, som conscients que hi ha moltes més qües-
tions que ho expliquen), sobre la dedicació, sobre els 
problemes d’articular temps en espais preferents, de 
com els canvis en un espai influeixen en l’altre, de la 
dificultat de racionalitzar els temps només atenent a 
un espai. Algunes de les AV han realitzat canvis en les 
formes de funcionar precisament per permetre que 
més persones hi puguin participar, però es tracta de 
respostes d’abast limitat.

Voldríem subratllar algunes qüestions que afec-
ten les polítiques públiques i les mateixes AV.

En primer lloc, la importància de les tasques de 
voluntariat i participació per garantir un bon model 
de societat democràtica, inclusiva i informada. I això 
implica no tan sols un mer reconeixement formal 
(com per exemple es fa amb les Medalles d’Honor de 
la ciutat), sinó entendre que es tracta d’un problema 
que requereix situar en un pla d’articulació tots els tre-
balls i tots els temps. Perquè una societat tan comple-
xa com la nostra requereix d’una complexa articulació 
d’espais. Deixar l’espai del treball social no mercantil i 
la participació fora d’aquesta perspectiva suposa de-
bilitar unes activitats fonamentals.

En segon lloc, que l’articulació dels temps no és 
una tasca senzilla i no permet respostes d’una sola 
mesura. Cada activitat respon a una lògica temporal, i 
quan intervenim en un espai podem afectar un altre. 
Els canvis en els horaris de l’Administració fets només 
sota la perspectiva de la conciliació dels treballadors 
públics és un bon exemple. Cal una política de temps 
inclusiva, que tingui una visió global dels impactes i 
relacions dels diferents espais i capaç de cercar les res-
postes (quasi sempre compromisos entre allò ideal i 
allò que es pot fer) que donin millors condicions.

En tercer i últim lloc, destacar que el problema 
del temps és, també, una qüestió de desigualtats. En 
aquest cas ho il·lustrem amb l’accés a la participació, 
però es pot trobar en molts altres camps. La lluita con-
tra la desigualtat passa també per les polítiques del 
temps. Per cercar respostes que permetin a tothom 
tenir una vida on totes les activitats siguin possibles.

No pretenem tenir respostes. Ens hem limitat a 
plantejar unes qüestions basades en la nostra pròpia 
experiència i en una recerca (limitada pels recursos) 
que ens permet il·lustrar que es tracta d’una qüestió 
fonamental.
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2. Disseny 
metodològic

La recollida de dades es planteja en dos fases 
diferenciades, tant per mitjà de tècniques quantitati-
ves com de tècniques de caràcter qualitatiu, atesa la 
riquesa informativa que comporta la triangulació de 
tècniques d’investigació. La unitat d’anàlisi la confor-
men quatre associacions veïnals de diferents barris de 
Barcelona, a saber, l’associació de veïns de Maresme, 
de Prosperitat, de Poblenou i de Sant Antoni, mentre 
que la unitat d’observació la componen els individus 
que hi participen de forma freqüent a les associacions 
de veïns.

A la primera etapa de l’estudi, de caràcter quanti-
tatiu, es va procedir amb la distribució d’un qüestionari 
online entre els membres actius de les quatre associa-
cions de veïns participants de la investigació. El dis-
seny del qüestionari es va dur a terme amb l’objectiu 
de conèixer com els individus gestionen i articulen el 
seu temps per tal de compatibilitzar tres grans esfe-
res de la seva vida quotidiana: 1) gestió del temps a la 
vida associativa; 2) gestió del temps al treball remune-
rat; i 3) gestió del temps al treball domèstic i de cures. 
Aquesta distinció entre esferes, per la seva part, per-
met conèixer com cadascuna d’elles interacciona amb 
les altres, fent emergir tant les seves compatibilitats 
com els conflictes i problemàtiques pel que respecta 
als usos del temps. Un cop finalitzada la recollida de 
dades per mitjà del qüestionari, es va realitzar una 
primera anàlisi i tractament dels resultats, que va ser-
vir, alhora, tant per orientar la direcció que havia de 
seguir la investigació com per fer-ne ús dels resultats 
obtinguts com a recursos per a la següent fase.

La segona etapa de la investigació va consistir en 
la realització de quatre grups de discussió planificats a 
les sessions de junta de les diferents associacions veï-
nals participants de l’estudi. Es va realitzar, doncs, un 
grup de discussió d’aproximadament 1 hora de dura-
da amb cada associació de veïns i amb un mínim de 6 
participants, en els quals es van presentar els resultats 
obtinguts a la fase anterior amb l’objectiu de profun-
ditzar, des de la vessant qualitativa, en la informació 
recollida, i fer emergir noves dimensions de compa-
tibilitat i conflicte entre esferes a partir de l’opinió i 
experiència dels seus membres participants. Poste-
riorment, es va procedir amb la transcripció i anàlisi 
dels grups.

 

3. Resultats
3.1  Perfil sociodemogràfic i 
característiques de l’activitat 
associativa

El perfil sociodemogràfic dels participants en-
questats, dels quals un 56,3% han estat homes, i un 
43,8% dones, configura una mostra caracteritzada 
per persones majors de 64 anys (62,6%) i jubilades 
(62,5%). Només un 34,4% es troba actualment actiu 
laboralment, i únicament un 12,6% dels participants 
té menys de 44 anys.

Pel que fa a les característiques de l’activitat as-

sociativa dels enquestats, els participants mostren 
una llarga vinculació a l’associació de veïns (el 50% 
dels participants porta més de 15 anys a l’associació), 
participen de forma habitual a l’associació (un 53,1% 
participa setmanalment; un 25% participa quinzenal-
ment; i un 18,8% ho fa mensualment), i dediquen una 
mitjana de 4,1 hores setmanals, i 17,8 hores mensuals. 
A més, el 75% dels enquestats afirma realitzar treball 
associatiu des de casa, més enllà de les activitats ha-
bituals de treball i seguiment organitzades per les as-
sociacions de veïns. Finalment, pel que fa a la disponi-
bilitat horària, el 56,2% dels enquestats declara tenir 
disponibilitat per les tardes, i, especialment a partir de 
les 18 hores (40,6% dels casos).

Imatge 1. Perfil sociodemogràfic i característiques de l’activitat associativa dels enquestats
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3.2   Problemàtiques a la vida 
associativa

La següent anàlisi pretén, doncs, fer emergir els 
principals problemes, conflictes i problemàtiques que 
es troben els diferents veïns i veïnes de les quatre as-
sociacions de Barcelona analitzades en la gestió i la 
coordinació de diferents activitats i usos del temps, 
tant pel que fa a la complicada compatibilització de la 
vida associativa amb altres esferes de la vida quotidia-
na (concretament, l’àmbit laboral i l‘àmbit domèstic), 
com pel que fa a les dificultats de coordinació i orga-
nització interna que es poden anar trobant a l’hora de 
desenvolupar les seves diferents activitats. Un partici-
pant, de fet, manifesta clarament la seva voluntat i ne-
cessitat d'expressar tots aquests elements i aquestes 
problemàtiques que experimenten quotidianament i 
que fins ara no havien pogut fer emergir:

“Aleshores hi ha un esforç a vegades que és 
molt titànic i que porta problemes a nivell de con-
ciliació, ja sigui laboral, ja sigui familiar, ja sigui de 
temps lliure... i trobar aquest equilibri cadascú el va 
trobant com pot. Però sí que és veritat que no hem 
fet mai una reflexió del que suposa i els límits que 
dedica cadascú... Jo crec que sí que és bo almenys 
compartir una mica que és el que està suposant 
una mica tot això” (AV Poblenou).

3.2.1  Compatibilització del treball 
associatiu amb altres esferes de la 
vida quotidiana

3.2.1.1  Treball associatiu i treball 
remunerat 

L’esfera del treball remunerat és, si més no, l’esfera 
que condiciona en major mesura la possibilitat de 
participació dels veïns en la vida associativa. Les da-
des mostren importants diferències segons la situació 
laboral dels individus, sobretot pel que respecta a: 1) 
la disponibilitat horària; 2) la freqüència de participa-
ció; i 3) la dedicació.

Pel que fa al primer punt, la disponibilitat horària 
dels membres actius de les associacions de veïns és 
significativament diferent en funció a la seva situació 
laboral. Els jubilats, per una banda, presenten res-
postes molt més diverses que els ocupats quant a la 
seva disponibilitat horària per a la vida associativa, 
mentre que aquests últims veuen reduïdes les seves 
possibilitats de participació degut al temps que els hi 
requereix el fet de treballar. Així, mentre els jubilats 
tenen disponibilitat en franges horàries més àmplies 
i diverses, els ocupats declaren, en la seva majoria, 
tenir disponibilitat principalment en horari de tardes, 
concretament a partir de les 18:00 hores, atenent que 
l’horari de treball més instaurat és l’horari de matins. 
Alhora, cal diferenciar també segons si els ocupats són 
treballadors per compte propi o per compte d’altri, 
atès que els autònoms gaudeixen de major flexibilitat 
horària, i, per tant, de més disponibilitat que els treba-
lladors per compte d’altri. Les següents dades recullen 
aquestes diferències, on un 45% dels jubilats declara 
tenir disponibilitat per les tardes, davant del 82% dels 
ocupats.

També la freqüència de participació a la vida as-
sociativa és significativament diferent en funció de la 
situació laboral dels individus. Havent definit la par-
ticipació habitual com aquella que es dona tant set-
manalment com quinzenalment, les següents dades 
mostren que, efectivament, els jubilats participen 

més freqüentment que els ocupats: un 85% dels jubi-
lats participa de forma habitual, davant un 73% dels 
ocupats. Es fa evident, doncs, que el temps dedicat a 
l’esfera del treball remunerat limita la freqüència de 
participació dels individus.

Gràfic 1. Disponibilitat horària per la vida associativa segons situació laboral

Gràfic 2. Freqüència de participació a la vida associativa segons situació laboral  

Finalment, la dedicació a la vida associativa tam-
bé és un element que queda fortament condicionat 
per la influència del temps que els individus dediquen 
al treball remunerat. Els jubilats no només tenen més 

disponibilitat horària i participen més freqüentment 
que els ocupats, sinó que, a més, dediquen més hores 
al treball associatiu, tant en el còmput d’hores setma-
nals com en el còmput mensual.

Gràfic 3. Hores de dedicació a la vida associativa segons situació laboral 
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No obstant, per la seva part, els ocupats dedi-
quen més quantitat d’hores que els jubilats a realitzar 
treball associatiu des de casa, en la mida que el treball 
voluntari realitzat des de la llar permet una major au-
togestió i compatibilització d’horaris amb altres res-
ponsabilitats i tasques. Els ocupats dediquen, en còm-
put anual, 137,1 hores al treball associatiu realitzat des 
de casa, mentre que els jubilats dediquen 78,2 hores.

Per altra banda, tenint en compte que els ocupats 
són els que es troben, en major mesura, en necessitat 
d’adoptar estratègies per tal de poder compatibilitzar 
l’esfera del treball remunerat i l’esfera de la vida asso-
ciativa, com experimenta aquest grup les conseqüèn-
cies dels esforços que han de realitzar? Els individus 
es refereixen a que compatibilitzar totes dues esferes 
desemboca en una sensació de càrrega i cansament 
tant a nivell físic com mental, tot i que, alhora, afirmen 
que és un aspecte molt important a la seva vida i que 
és un esforç que cal fer en benefici de vetllar per la co-
munitat, la qual quedaria desatesa sense el seu treball.

“És difícil quan tens una feina més impli-
cada... Jo sóc mestre i estic a l’equip directiu de 
l’associació, i potser són les 19.30 i estic al cole i 
he de fer un canvi de xip bestial... Si tinguéssim un 
curro de menys hores o de treballar 4 dies a la se-
tmana... Vienes aquí con otro cuerpo. Quan estàs 
aquí, estàs a gust, però... Sort que he de caminar 
un carrer només... Molts dies a les 7 de la tarda és 
l’hora que puc però són les hores que estic amb la 
cabeza més plana.” (AV Prosperitat).

“Imagina que deixéssim de treballar nosal-
tres, l’Ajuntament o qui sigui no podria atendre 
aquestes persones... Doncs el descontent i males-
tar dels meus veïns seria molt més gran del que hi 
ha ara. O els ajudem els voluntaris o no els ajuda 
ningú.” (AV Sant Antoni).

Les dades presentades, fins ara, recullen una 
idea central: el temps lliure i la flexibilitat horària in-
centiven i faciliten la participació a la vida associati-
va. Aquest punt serveix per sintetitzar la situació en 
la qual, en compatibilitzar l’esfera del treball remune-
rat amb l’esfera de la vida associativa, es troben tant 
els jubilats com els ocupats pel que respecta als usos 
del temps. Aquesta raó donaria comptes, doncs, del 
motiu pel qual els jubilats estan més implicats que els 
ocupats a la vida associativa.

En el cas dels ocupats, per la seva part, tin-
dran més facilitats de participació aquells que tre-
ballin per compte propi i gaudeixin de possibilitat 
d’autogestionar els seus horaris, o bé aquells que 
treballin en posicions i sectors en els quals l’horari 
de treball instaurat sigui en torn de matins, ja que les 
activitats del teixit associatiu es desenvolupen, major-

ment, en horari de tardes. Això, no obstant, respon a 
diferències de caràcter estructural que no deixen de 
reproduir-se en el marc del treball de les associacions 
de veïns, i cal mirar-ho de forma crítica en la mesura 
que és una qüestió que reprodueix fortes desigualtats 
socials marcades tant per classe, com per gènere i per 
ètnia; els treballadors que es troben en pitjors condi-
cions laborals presenten dificultats evidents per a la 
participació a la vida associativa, amb les correspo-
nents conseqüències en el que respecta a la represen-
tació dels seus interessos i la seva realització personal.

“Esto es pa’ blanquitos. [...] La gent que treba-
lla en comerç mai a la seva vida podrà fer associa-
cionisme. No poden fer vida social.” (AV Prosperi-
tat).

3.2.1.2   Treball associatiu i treball 
domèstic i de cures

Una altra esfera de la vida quotidiana en què 
s’observa una influència important envers l’activitat 
associativa dels participants és la de l’àmbit domès-
tic i familiar. Tot i que de forma menys evident que 
el treball remunerat, els participants asseguren que 
necessiten organitzar i coordinar ambdues activitats 
per trobar un equilibri que els permeti dedicar prou 
temps a cadascuna d’elles. De fet, en alguns casos 
aquesta esfera apareix com a prioritària:

“Sovint no permet participar en alguns mo-
ments en què hi ha algun tema candent. La priori-
tat és la cura” (AV Sant Antoni).

“És la meva feina diària la que he d'atendre 
prioritàriament” (AV Maresme).

“Condiciona, però sempre he pensat que pri-
mer has de tenir coberta la casa per poder sortir 
fora de casa, i aquest ha de ser l'ordre, perquè fer-
ho al revés pot ser perjudicial” (AV Prosperitat).

Compatibilitzant el conjunt d’hores dedicades a 
l’àmbit domèstic familiar, es pot observar que un 25% 
de les persones enquestades afirmen dedicar de 10 
a 15 hores setmanals a les tasques domèstiques, i un 
34.4% afirma dedicar-hi entre 5 i 10 hores.

A aquestes hores, se’ls hi sumen les hores dedica-
des a les tasques de cura, a les quals el 37,5% dels par-
ticipants afirmen dedicar entre 5 i 10 hores setmanals. 
És important afegir que un 15,6% hi dedica entre 20 i 
25 hores setmanals. Aquests elements també aparei-
xen en el grup de discussió com a factors que limiten 

o condicionen la vida associativa, tant pel que fa a les 
tasques domèstiques, com les tasques de cura:

“Hay unas franjas de edades, o si tienes per-
sonas a tu cargo, ya sean mayores... ascendentes o 
descendentes o laterales, que te limita de manera 
importante” (AV Maresme).

“per exemple jo faig les tasques domèstiques 
de casa meva i clar, em resta temps del temps que 
dedico a l'associació” (AV Maresme).

Així doncs, la majoria de persones estan d’acord 
en que “dir que la vida associativa, l’esfera familiar no et 
condiciona gens ni mica... o no fas res a casa, realment, 
o... o no es fa res a l’entitat. Perquè és evident que condi-
ciona, i condiciona moltíssim” (AV Poblenou).

Cal considerar, però, si aquesta limitació o condi-
cionament de la vida domèstica i familiar és equiva-
lent en tots els membres de les associacions veïnals. 
La literatura assenyala que aquest àmbit ha estat his-
tòricament atribuït i associat a la població femenina 
de la societat, donada la divisió sexual del treball, on 
“s’assignava a l'home un paper social en l'esfera públi-
ca de la producció i de la política i, en contrapartida, 

delimitava l'actuació femenina a l'esfera domèstica, a 
la llar i a la família” (Nash, 1995:139) .

De fet, aquest és un element del qual algunes 
membres de les associacions són conscients, i que 
manifesten com un factor clau que pot afectar de for-
ma desigual homes i dones:

“També limita molt, no només això que deien 
els companys, sinó també el sistema patriarcal. Les 
dones d’una determinada edat, que som les que 
tenim fills no tan autònoms, la nostra presència es 
veu limitada perquè ens hem d’encarregar al 100% 
- o més del 50% -, en molts casos, de les cures” (AV 
Sant Antoni).

Es poden crear, doncs, diferències per gènere en 
la freqüència o el tipus de participació en la vida asso-
ciativa? Les respostes obtingudes, tant en l’enquesta 
com en el discurs de la majoria dels participants, sem-
blen apuntar a una resposta afirmativa. En primer lloc, 
s’observen diferències en la disponibilitat horària, en 
la qual les dones afirmen en major mesura -en un 
64%-, que tenen més disponibilitat a les tardes, en 
comparació al 50% dels homes.

Gràfic 4. Hores setmanals de dedicació a les tasques domèstiques i a les tasques de cura

  Nash, Mary (1993). "Identidad cultural de género, discurso de la domesticidad y la definición del trabajo de las mujeres en 
la España del siglo XIX" a Georges Duby; Michelle Perrot, Historia de las Mujeres, vol. 4. Madrid, Taurus. Versió en català a 

Documents d’anàlisi geogràfica, nº 26, 1995.
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Gràfic 5. Disponibilitat horària segons gènere 

Aquestes diferències també s’observen en la fre-
qüència de participació habitual entre ambdós gène-
res, ja que les dones participen 20 punts percentuals 

per sota que els homes (69% envers 89% respectiva-
ment).

Aquests elements es veuen reflectits, de la ma-
teixa manera, en els discursos dels participants dels 
grups de discussió, tant pel que fa a la disponibilitat 
horària...:

“A veure, entre homes i dones, les dones a 
partir de les 18 molt bé. Però és això, més enllà de 
les 20, impossible. Les dones normalment han de 
marxar. Els homes poden quedar-se fins les 10, si 
convé, o el que sigui. Aquest punt és important de 
diferència entre homes i dones” (AV Poblenou).

...Com en termes de freqüència de participació:
“Això és claríssim que [la participació] és su-

perior en els homes que en les dones, i en gran part 
pel tema de la vida familiar o la corresponsabilitat” 
(AV Poblenou).

Així doncs, s’observa que els participants sí que 
assumeixen que la distribució desigual de tasques 
domèstic-familiars segons gènere es produeixen, 
igual que en la resta de la societat, dins les seves as-
sociacions de veïns:

Gràfic 6. Freqüència de participació segons gènere 

“De totes maneres les associacions tenen una 
mena de funcionament similar a la majoria social. 
Ens passa el mateix. No sortim del buit, sinó d’una 
societat que està establerta d’una manera” (AV 
Sant Antoni).

Tot i que és cert que el tema de “cura de néts/es” 
emergeix com un element comú a la majoria de par-
ticipants, ja que tant homes com dones afirmen que 
aquesta és una tasca que han de compaginar amb la 
vida associativa, es pot considerar que a nivell gene-
ral, pot existir un biaix de gènere en la vinculació as-
sociativa segons gènere que cal tenir en compte. En 
conclusió, una participant afirma:

“És veritat que a tota organització hi ha més 
participació dels homes que de les dones, perquè 
a més les dones jubilades, a més de tenir la cura 
de néts i les netes, continuen fent les tasques de 
la casa. Perquè aquestes tasques sovint a nivell de 
societat no es comparteixen. Com que no es com-
parteixen, els senyors tenen molt temps i les dones 
continuen fent les tasques que els ha tocat sem-
pre, més els néts i les netes. I a vegades si els pares 
encara viuen, també han d’assumir tasques de la 
cura de la gent gran. Per la qual cosa és veritat, la 
presència de les dones a l’associació és una assig-
natura molt pendent” (AV Poblenou).

3.2.2. Conflictes de gestió, 
organització i relació en el treball 
associatiu

Fins aquí s’han analitzat les diferents problemàti-
ques i conflictes que sorgeixen a partir de la interrela-
ció i la compatibilització de diferents esferes de la vida 
quotidiana -com són l’àmbit laboral i domèstic- amb 
la vida i el treball associatiu. Tot i així, aquest també 
presenta les seves pròpies problemàtiques de gestió i 
coordinació interna.

3.2.2.1  L’estratègia de la 
pluriparticipació

Un dels principals conflictes que assenyalen els 
veïns i veïnes és la dificultat de compaginar la partici-
pació simultània dels participants de les associacions 
en diverses entitats alhora, element que provoca no 
només una sobrecàrrega de feina i la conseqüent 
quantitat de temps invertit que suposa, sinó que tam-

bé afegeix una dificultat a l’hora de coordinar i sincro-
nitzar les diferents activitats desenvolupades. Aquest 
element de pluriparticipació s’observa en casos que 
han arribat a assumir fins a “cinc barrets d’altres enti-
tats” (AV Maresme). És el cas que explica una veïna:

“Aleshores això és una cosa que crec que és 
important d'assenyalar també, perquè les perso-
nes que estan a les associacions estan també a al-
tres plataformes, altres entitats, altres coses. I nor-
malment es milita o es treballa en dos o tres espais 
alhora, i això crea una dificultat afegida per trobar 
l’espai i poder compaginar” (AV Poblenou).

De fet, les dades de l’enquesta mostren uns resul-
tats coherents amb aquesta idea, donat que el 78,1% 
dels participants afirmen disposar d’experiència en al-
tres entitats més enllà de la seva associació, i el 87,5% 
assenyala que, a part de les reunions habituals que re-
alitzen amb la seva associació, les activitats amb altres 
entitats externes conformen una de les seves ocupa-
cions de temps principals.

En la majoria de casos, també declaren com a 
element a destacar la importància que els suposa la 
seva participació en la vida associativa, pel que aquest 
pot ser un dels factors que els porta a una voluntat 
de contribuir en un gran nombre d’entitats diferents 
simultàniament. S’expressa en cites com les de  con-
tinuació, quan els enquestats expliquen que, la vida 
associativa:

“És molt important si tens una mirada enfo-
cada a la justícia social i a la defensa dels drets so-
cials” (AV Prosperitat)

“És important, és la meva opció de participa-
ció en la societat” (AV Sant Antoni)

“Juega un papel importante en defensa de 
mis intereses de clase junto con otras personas” 
(AV Prosperitat)

Tot i així, l’element principal que els veïns i veï-
nes relacionen amb aquesta necessitat de pluriparti-
cipació es vincula a una manca de participants a les 
entitats veïnals i les organitzacions col·lectives. Això 
provoca que, com afirma una veïna, sempre siguin els 
mateixos els qui es troben participant activament a 
les diferents entitats: “som una quanta gent que do-
nem voltes i estem a tot arreu” (AV Poblenou). Consi-
deren que manca, de forma generalitzada, implicació 
i priorització de l’activitat associativa per part dels/les 
ciutadans/es:

“Jo el que penso és que falta gent que 
s’impliqui i moltes de nosaltres hem de fer treballs 
de vàries associacions”. (AV Maresme)

“También depende mucho la gente, dónde 
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pone la escala de prioridades. Porque al final par-
ticipar en este tipo de tejidos asociativos es algo 
como muy secundario. (...) Es un hueco que está re-
servado si te sobra tiempo. Y tal como tenemos hoy 
en día todo programado es difícil que eso ocurra.” 
(AV Maresme)

Però, a què es deu aquesta manca d’interès i 
participació dels membres de la societat? Els veïns i 
veïnes de les associacions identifiquen un element 
que consideren que porta a la societat a prioritzar 
menys i restar-li importància a tot allò vinculat amb 
la comunitat, la col·laboració ciutadana i l’organització 
col·lectiva: un individualisme creixent. S’afirma, doncs, 
que l’associacionisme no es comprèn ni es compar-
teix, donat que, en una societat cada cop més indivi-
dualista i competitiva com l’actual, és difícil concebre 
l’activitat voluntària, sense ànim de lucre, en la qual 
les persones no tenen una recompensa directa ni im-
mediata dels seus esforços:

“Penso que el voluntariat és una cosa que... 
estem a una societat cada vegada més competi-
tiva i aquest sector costa molt d’entendre. Molts 
veïns que no entenen com se li pot dedicar tantes 
hores i... a vegades, alguns sospiten. I quin benefici 
hi treus d'això? Perquè no s’entén que sense espe-
rar res a canvi es dediquin tantes hores. I això és un 
símptoma que aquesta societat està cada vegada 
més individualitzada”. (AV Poblenou)

Aquesta societat individualista creixent, a més, 
es tradueix en un sorgiment d’una generació de joves 
desinteressats en l’activitat associativa i política:

“Jo afinaria una mica més... falta joventut. 
Falta molta joventut, perquè la joventut diu: ‘bue-
no, ja ho arreglaran ells’. Però se tenen que ficar. 
Perquè hi ha molta gent a casa al sofà, al llit, ju-
gant a la play que podrien estar aquí fent un cop 
de mà” (AV Maresme)

“Antigament quan pujava la barra de pa un 
cèntim, tothom sortia al carrer. Ara la joventut 
paga i ‘bueno, ja vindrà algú que protesti’. Però fal-
ta que els hi canviï una mica el xip a la joventut” 
(AV Maresme)

“Jo penso que la joventut d’avui dia no pensa 
que existeix això, les associacions de veïns. Molta 
gent no ho coneix... té molt desconeixement de 
l’associació. Què és el que engloba una associació 
de veïns” (AV Maresme)

Aquest element, doncs, comporta diferents 
problemàtiques. Per una banda, els veïns i veïnes es 
troben amb la necessitat d’assumir una càrrega con-

siderable de treball associatiu, donat que la manca de 
participants dificulta la seva distribució, i afegeix una 
dificultat en la compaginació temporal d’activitats. 
Per altra banda, la manca d’interès per part de la socie-
tat, i concretament dels joves i les joves, pot fer perillar 
la continuïtat d’aquestes entitats veïnals, donat que, 
com afirmen alguns participants: “ens fem vells tots a 
les associacions” (AV Sant Antoni) i, per tant, “las asocia-
ciones están envejeciendo” (AV Maresme). En conjunt, 
doncs, s’identifica aquest element com un “ejemplo 
de que algo está fallando y que falta tejido asociativo 
en general” (AV Maresme), fet que provoca, alhora, una 
debilitació creixent d’aquest teixit.

3.2.2.2   Incompatibilitat horària 
amb l’Administració 

Entre les principals activitats i tasques desenvo-
lupades per les entitats veïnals, tant per aquelles acti-
vitats habituals com en aquelles que, pel seu caràcter, 
es donen de manera menys freqüent, es poden trobar 
punts de conflicte. Les següents dades mostren les 
principals activitats amb les quals els membres de les 
associacions de veïns troben més dificultats a l’hora 
de participar. En primer lloc, l’activitat que es pre-
senta com més problemàtica és el treball en conjunt 
amb l’Administració, amb un 62,5% d’enquestats que 
manifesta tenir conflictes per participar-hi. En segon 
lloc, l’activitat més conflictiva a l’hora de participar és 
el treball en conjunt amb altres entitats, qüestió que, 
com s’ha vist al punt anterior, pot anar molt lligada a la 
forta implicació dels veïns en el teixit associatiu. 

Els grups de discussió han servit per poder apro-
fundir en la problemàtica que les associacions de 
veïns manifesten tenir envers l’Administració Pública 
pel que respecta als usos del temps. Les dades re-
collides demostren que l’Administració i les entitats 
veïnals tenen les seves pròpies maneres de procedir, 
i organitzen i gestionen el seu temps de treball de 
forma diferent, organització que, la major part de les 
vegades, torna incompatible el treball conjunt. En la 
detecció d’aquesta problemàtica, el principal punt 
de conflicte es troba en les dificultats que les asso-
ciacions de veïns tenen per establir llocs de treball de 
qualitat amb l’Administració Pública que funcionin i 
serveixin per poder comunicar-se de manera eficient 
i que fomentin i facilitin la participació dels múltiples 
perfils socials que les integren. 

Els resultats extrets fins ara apunten que l’horari 
que millor funciona per al treball associatiu és aquell 
en horari de tardes, concretament a partir de les 18 

hores. L’Administració, per la seva part, funciona ma-
joritàriament en horari laboral. I a l’hora de generar 
espais de treball conjunt això comporta evidents di-
ficultats, pel fet que les dues parts reclamen espais 
horaris diferents. No obstant, els veïns viuen la relació 
que mantenen amb l’Administració com una relació 
que resta lluny de ser igualitària i equitativa, en la qual 
ambdues parts tenen en igual consideració les seves 
necessitats i es perceben com igualment importants 
per cobrir les necessitats del món local. Més aviat, per-
filen que es tracta d’una relació caracteritzada per la 
manca d’adaptació de l’Administració, qui, en el pro-
cés de negociació, és qui acaba imposant les seves 
lògiques i ritmes propis de treball, malgrat tractar-se 
de la part que disposa de més eines per a la flexibilitat.

“L’administració té uns tempos i unes maneres de 
fer, i el moviment associatiu té uns altres tempos, altres 
maneres i formes d’anar. L’Administració té tendència 
a que tot s’adapti als seus tempos, i a vegades no és 
senzill. A les associacions hi anem voluntaris i normal-
ment els nostres horaris no són gaire compatibles amb 
horaris laborals. Quan posem l’horari nosaltres, les per-
sones que vénen de les administracions s’han queixat 
amargament. Però és evident el conflicte, i nosaltres 
gastem temps voluntari... L’administració té tendència 
a no cedir gaire.” (AV Sant Antoni) 

“El conflicte sempre hi és quan l’Administració 
marca horaris en funció als seus propis interessos. 
Qui marca el ritme és l’Administració i els que s’han 
d’adaptar són els altres. Parlem d’una sèrie de rea-
litats que s’uniformen amb un horari únic que és el 
de l’Administració... Han de saber que els voluntaris 
poden anar en altres horaris. S’han d’adaptar a la si-
tuació perquè som voluntaris. Ho fem perquè volem 
fer-ho. I això mereix un respecte.” (AV Sant Antoni)

“Si estàs a la fàbrica no pots dir al jefe ‘oye, 
que tengo una reunión de vecinos’. Però ells sí, i 
això no ho fan.” (AV Maresme) 

Les entitats veïnals, en tot això, es veuen forçades 
a la cessió i la renúncia de les seves necessitats, tot i 
ser conscients de les conseqüències que implica, tant 
pel que fa a la participació, que, en aquests horaris, es 
torna possible pràcticament de forma exclusiva entre 
els jubilats, com pel que fa a la representativitat, en la 
mesura que hi ha perill d’exclusió de certs perfils so-
cials i dels seus corresponents interessos:

“Generalment miren a veure què i llavors 
nosaltres tirem del jubilat i de la persona que pot 
venir i clar... Moltes vegades tampoc és la perso-
na més representativa en un moment donat d'un 
tema concret i determinat. Llavors flaco favor ens 
fem, entre tots els veïns.” (AV Maresme)

“Penso que també hem pecat de mirar de veu-
re com anem… per evitar conflicte i tralla doncs 
al final dones la possibilitat de fer-ho i al final ja 
t’agafen…” (AV Prosperitat)

“Les coses s’han de ficar en uns horaris rao-
nables, perquè sinó exclous moltíssima gent. La 
gent amb edats adultes, treballant, cuidant crios, 
els acabes fent fora... És un dels temes que avui dia 
tenim més greus, de reproducció social” (AV Pros-
peritat)

En conclusió, des de les associacions veïnals re-
clamen una relació de treball amb l’Administració més 
igualitària i no tan jeràrquica, en la qual es vetlli per 
ambdues parts pel foment de la participació i repre-
sentativitat de tots els col·lectius socials que integren 
els barris, amb l’objectiu de generar espais de treball 
més efectius i eficients que fomentin l’emergència de 
la intel·ligència col·lectiva.

“La nostra demanda és que les imposicions de 
l'Administració van en contra de la participació.” 
(AV Prosperitat)

Gràficàfic 7. Activitats amb major dificultat de 
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3.3 Reconeixement i revaloració 
del treball associatiu: un reclam

Si bé el conflicte horari exposat a l’apartat ante-
rior és un dels punts més conflictius en la relació que 
mantenen l’Administració Pública i les associacions de 
veïns, aquesta és una relació que provoca més proble-
mes en quant a la gestió i els usos del temps. En gran 
mesura, aquests conflictes de relació queden recollits 
en el fet que els veïns i veïnes no perceben que el seu 
treball estigui reconegut i considerat per part de les 
Administracions Públiques. De fet, un 62,5% dels en-
questats declara sentir que el treball associatiu que 
realitza no està reconegut políticament. 

Gràfic 8. Percepció de reconeixement 
polític atorgat al treball associatiu 

Així, declaren que la relació que mantenen amb 
l’Administració es caracteritza per una mancança de 
reciprocitat i bidireccionalitat malgrat el fet que totes 
dues tenen coses a aportar des del seu coneixement i 
ambdues són igualment necessàries per a un correcte 
treball que reculli efectivament les demandes i neces-
sitats del món local. 

“Nosaltres som qui trepitgem cada dia el te-
rra, el carrer i parlem amb els veïns, ho sabem tot. 
Ells des d’allà, a l’oficina, estan allà asseguts i no 
saben el que es cuina aquí al barri. Millor nosaltres 
de portaveu, explicar-los les coses. Però si tenim 
vetat parlar amb ells, llavors no podem explicar 
res.”(AV Maresme)

De fet, en aquesta línia, un dels punts de conflic-
te identificats que dificulta una inversió eficient de 
temps en el treball associatiu és un problema de co-
municació en el sí de la relació que mantenen les enti-
tats veïnals i l’Administració, ateses les dificultats inhe-
rents que hi troben les associacions de veïns a l’hora 
de donar a conèixer les seves peticions i opinions. 
Tot i dedicar un temps considerable i molt valuós a 
un treball de caràcter voluntari, els veïns i veïnes no 

consideren que aquest temps invertit es tradueixi en 
la consecució dels objectius esperats, degut a la poca 
implicació i valoració de les administracions respecte 
del treball associatiu.

“Fem suggeriments, fem aportacions, treba-
llem aquí, fem servir hores del nostre temps perso-
nal i individual, i després resulta que si te he visto 
no me acuerdo o por aquí me entra y por aquí me 
sale” (AV Maresme)

“Que ens deixin expressar la veu del poble. A 
quasi tots els barris, perquè hem parlat amb altres 
barris de Barcelona, fan el mateix. No podem ex-
pressar... El consell de barri és per què la gent del 
barri pugui expressar els problemes que té, o que 
ha passat, de vivència i tot això. I que ens tanquin 
la boca d’aquesta manera no ho veiem correcte.” 
(AV Maresme)

S’ha de tenir en compte que aquest proble-
ma de comunicació, alhora, respon a uns trets con-
crets que marquen el tipus de relació que mantenen 
l’Administració i les associacions de veïns, els quals 
també dificulten una inversió eficient de temps i 
apunten a una dedicació dispar i inconstant d’aquest. 

En primer lloc, els veïns parlen de que la relació 
que mantenen amb l’Administració es caracteritza 
per ser una relació instrumental. Aquest element es 
manifesta, alhora, en dues variants diferents. Per una 
banda, les entitats veïnals declaren la sensació que 
l’Administració intensifica el temps i la dedicació al 
treball conjunt per un interès purament polític, en 
èpoques de campanya electoral o en moments im-
portants concrets per fer promeses que caracteritzen 
de “buides” i aparentar una disposició no real:

“Ens utilitzen quan ens necessiten perquè 
hi ha campanya i després de la campanya se 
n'obliden de tot el que han promès i la implicació 
que han tingut en aquest període de temps” (AV 
Maresme)

“Cap polític aposta per les nostres activitats. 
Vénen, en tot cas, per fer-se veure en festes i esde-
veniments socials” (AV Maresme)

Per altra banda, els participants també manifesten 
el seu malestar quan consideren que l’Administració 
els utilitza, com un recurs o una eina, per aconseguir 
i extreure una informació que finalment no es desti-
na als interessos o objectius que les associacions de 
veïns realment desitgen. Expliquen, doncs, que des 
de l’Administració “tenen present el treball associatiu, 
però al final les decisions les prenen els polítics, fins i 
tot van en contra de les propostes de les entitats i as-
sociacions veïnals” (AV Maresme). Per tant, consideren 
que el temps que dediquen a aportar una informació 

que desitjarien que tingués uns fruits i uns resultats 
concrets, acaba sent utilitzada per actuacions molt 
diferents:

“Una mica l’experiència sobre el districte és 
que som una font de recursos per a ells, recursos 
a peu de carrer, per segons quines coses, i al final 
ens utilitzen, en certa manera, per agafar segons 
quines coses que ells no veuen sobre el carrer. 
L’Ajuntament no arriba a tot arreu. Nosaltres do-
nem una visió sobre això. Ells ens demanen la nostra 
opinió, però no sé si això és una utilització. (...) Penso 
que ens estan extraient com una font d'informació 
a l’associació de veïns i que moltes vegades aquesta 
font d'informació no serveix per a res del que nosal-
tres voldríem canviar”. (AV Prosperitat)

Finalment, en alguns casos, afirmen que la gent 
del govern utilitza la seva participació com una eina 
de justificació de decisions que ja es trobaven preses 
prèviament a l'obertura dels canals de participació, 
pel que el temps que hi dediquen queda completa-
ment buit de significat:

“La realitat i el temps ens ha ensenyat que els 
polítics el que fan és fer-nos servir. Volen que fem 
processos participatius i engresquem la gent per 
després ells treure uns resultats, que són els que els 
interessen, i dir que hem sigut nosaltres els que ho 
hem fet. Ens fan servir”. (AV Sant Antoni)

“S’utilitzen els canals de participació perquè 
la institució de torn vingui a explicar el que creu 
que ha d’explicar. I moltíssimes vegades absoluta-
ment buida de participació”. (AV Poblenou)

En segon lloc, com a característica de la relació 
que s’estableix amb l’Administració, els veïns i veïnes 
també manifesten un malbaratament d’una quantitat 
molt valuosa de temps en processos i òrgans de par-
ticipació poc funcionals i mal plantejats, donat que es 
caracteritzen per ser massa burocratitzats i ineficients. 
Això porta al fet que, des de les associacions de veïns, 
viuen la relació amb l’Administració com una relació 
obstaculitzada, element que es manifesta de diferents 
maneres: parlen d’una obstaculització tant pel que fa 
a la quantitat com a la qualitat dels canals i vies de 
participació. 

Per una banda, declaren una incoherència pel 
que fa a la quantitat de canals i vies de participació 
posades a disposició del veí i veïna, donat que les 
consideren tan nombroses que, al final, no tenen ni el 
temps ni la capacitat d’arribar-hi a totes:

“A mi m’agradaria quantificar quantes serien 
les hores si una associació de veïns hauria d’anar 
a tots els espais participatius de l’Ajuntament. 
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Això seria una cosa que s’hauria de mirar. Hi ha les 
consultives per àrees, hi ha els consells de barri, au-
diències...” (AV Prosperitat)

“Debería evaluarse cuántos órganos de parti-
cipación tienen en el Ayuntamiento por diferentes 
ámbitos y que son inasumibles” (AV Prosperitat)

I, per l’altra, consideren que la qualitat d’aquestes 
tampoc és l’adequada i que el temps dedicat no es 
tradueix en la consecució esperada de resultats. En 
aquest sentit, manifesten que els processos es troben 
tan burocratitzats i protocol·litzats que no es pot do-
nar una participació efectiva:

“T’aplasten mentalment. Te preparan un 
PowerPoint de dos horas soporífero vendiendo lo 
que han hecho y después puedes participar tú si te 
has apuntado el día antes con la pregunta que te 
tocaba... Después llego allí y me dicen: ‘Bueno ho 
mirarem...’ Y esto no es solo ahora en la pandemia, 
que lo hace más difícil. Yo he llegado a ir a plenos y 
me lo he comido hasta el final para poder hablar 5 
minutos” (AV Prosperitat)

“Els recursos participatius són interessants 
però gasten un temps... que dius, què estic fent 
aquí? Són per justificar què? No hi ha un objectiu 
clar” (AV Prosperitat)

Finalment, de tots aquests elements s’acaba de-
rivant la tercera característica de la relació que man-
tenen els veïns i veïnes amb el govern; una relació 
esgotadora. Per als participants, implicar-se i dedicar 
aquesta gran quantitat de temps i energia que, no no-
més no els dona els resultats i efectes desitjats sinó 
que a més tampoc experimenten un reconeixement o 
valoració per part de la institució pública, provoca un 
esgotament mental i emocional que els desmoralitza 
i els desanima.

“No s’aprecia una voluntat de fer que la re-
lació amb els veïns sigui una relació de verdadera 
participació. I això refreda i cansa moltíssim” (AV 
Poblenou)

Aquest esgotament, a més, es pot accentuar en 
moments concrets, com quan es produeixen canvis en 
el govern i les associacions han de tornar a començar 
una relació amb els nous/ves polítics/ques, que mol-
tes vegades no tenen coneixement dels temes que 
han estat tractant amb l’equip de govern anterior, o 
que tampoc els importa. Així doncs, els participants 
que porten més de quinze i vint anys a les associa-
cions, i que porten lluitant per un mateix objectiu tots 
aquests anys, han de fer front a que, a cada canvi de 
govern, corren el perill de perdre tot pel que havien 
lluitat i aconseguit fins el moment:

“...els anys que porta la penya en les associa-
cions de veïns i la quantitat de polítics que hau-
ran passat per aquells anys... La gent que porta 
vint, trenta, quaranta anys a una entitat, si s’ha 
d’explicar al polític que ve i que no té cap back-
ground i que no sap segurament res...(...) I en canvi 
hi ha persones que porten explicant aquell cuento 
15 anys” (AV Prosperitat)

“Sí, arriba el polític i diu tot el que es va apro-
var en el mandato pasao me los paso por los hue-
vos...” (AV Prosperitat)

“Canvia el govern, el otro no se acuerda... Tot 
aquell temps que has invertit amb una sèrie de 
gent ha quedat en que se’n recorden les quatre per-
sones del barri que hi van treballar en això però...” 
(AV Prosperitat)

En conjunt, doncs, s’ha pogut observar que els 
veïns i veïnes de les associacions reclamen i reivindi-
quen un reconeixement i una revaloració de la dedi-
cació que destinen a la millora de la societat. De fet, 
no només parlen de la necessitat de tenir en compte 
el nombre de ciutadans i ciutadanes que es benefi-
cien positivament de la seva feina:

“Jo afegiria el nombre de persones ateses. No 
valoren quants ciutadans reben el que sigui segons 
el servei de les associacions” (AV Sant Antoni)

“Sempre que parles amb l'Administració, ells 
reconeixen que sense la nostra ajuda no podrien 
atendre tot lo que cal. Vaja. Moltes gràcies, sí, sí, si 
ho fem amb molt de gust, però si us plau, que valo-
rin aquesta quantitat d’hores que es dediquen per-
què aquesta societat sigui més bona per tothom. 
Imagina que deixéssim de treballar nosaltres i 
l’Ajuntament o qui sigui no podria atendre aques-
tes persones... Doncs el descontent i malestar dels 
meus veïns seria molt més gran del que hi ha ara. 
O els ajudem els voluntaris o no els ajuda ningú” 
(AV Sant Antoni)

Sinó també elements més enllà com el valor de la 
comunitat, l’articulació social i l’associacionisme:

“O sigui no es posa en valor la riquesa que 
comporta que hi hagi una articulació social als 
barris i un associacionisme potent. I això crec que 
és un valor que s’hauria de mimar” (AV Poblenou)

“El valor de la comunitat, de fer comunitat i de la 
vida comunitària (…) La vida comunitària és un valor 
important que no es té en compte” (AV Sant Antoni)

Tot això, sense oblidar la necessitat de valorar el 
bé que consideren més valuós, com és la quantitat i la 
qualitat importants del temps de les seves vides que 
hi dediquen:

“Jo si que voldria que sortís una qüestió: par-
lem d’hores de gent que voluntàriament que dedi-
ca. L’administració ha de posar en valor això, per-
què normalment això no es valora, i en realitat té 
un preu alt. Si les hores de voluntaris les poséssim 
a preu d’hora, la quantitat de diners que farien fal-
ta per fer el que es fa, seria molt elevada. Les hores 
són importants per la vida de tothom. I cedir hores 
a la societat és un bé que s’ha de valorar” (AV Sant 
Antoni)

En cas de no fer-ho, els participants també temen 
que es pugui donar una disminució de la participació 
i la continuïtat a la vida associativa, donat que les per-
sones cada cop veuran menys sentit i significat a dedi-
car part de la seva vida a una activitat que no es valora 
ni es reconeix: “O la posen en valor o poc a poc no hi 
haurà continuïtat” (AV Sant Antoni). Els mateixos parti-
cipants, de fet, acaben verbalitzant el seu descontent, 
quan afirmen que:

“acabem dient que perdem el temps” (AV 
Prosperitat)

3.4. Encaix de les problemàtiques 
i estratègies adoptades

Malgrat els conflictes i problemàtiques descrites 
fins el moment, s’aprecia una clara actitud resilient i 
predisposició en els veïns i veïnes a fer front a les múl-
tiples dificultats amb les quals s’hi troben, alhora que 
també mostren una forta consciència sobre les con-
seqüències de les qüestions plantejades pel que fa a 
la participació, representativitat i desigualtats socials. 
Tot i els problemes horaris, de sobrecàrrega de tre-
ball i de compatibilització amb la vida quotidiana, els 
membres són conscients de la necessitat d’implicació 
en el teixit associatiu del barri i adopten diferents es-
tratègies per tal de fer possible el treball associatiu i 
poder sostenir l’impacte positiu d’aquest per al veïnat. 

La major part d’aquestes estratègies, que es 
configuren tant des d’una dimensió més individual-
familiar, com des de les pròpies associacions de veïns, 
giren al voltant del foment de la participació, d’una 
millor compatibilització horària i d’esferes, i de poder 
generar espais de treball més eficaços, eficients i de 
major qualitat. Pel que fa a les estratègies articulades 
al voltant del nucli familiar, els participants es referei-
xen al fort paper que aquest desenvolupa a l’hora de 
recolzar-los per tal de poder realitzar treball associa-
tiu, amb l’assumpció de tasques i responsabilitat que 
caurien sobre ells, fent referència, sobretot, al paper 
de la parella:
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“Quan algú en una unitat familiar es presenta 
amb alguna feina d’aquest tipus, o social o polític, 
és tota la família la que hi participa, perquè, en el 
fons, el que es queda a casa fent la cura de la famí-
lia, en el fons hi està d’acord. I si està d’acord, de fet 
la unitat familiar és la que treballa a l’associació, 
o al partit polític, o el que sigui. El que no pot ser 
és que la parella estigui en desacord amb el nucli 
familiar. En realitat treballen tots dos, un d’una 
manera i un de l’altra. No sé si m’explico. Hi està 
tothom d’acord amb allò. [...] Hi participen tots dos 
d’una manera o d’una altra.”(AV Sant Antoni)

“Si jo estic aquí és perquè la meva companya 
està allà... I si ella ha de fer, és combinar-nos, i no 
només combinar sinó coordinar. Sobrecarreguem 
a la parella a vegades…” (AV Prosperitat)

Pel que fa a les estratègies adoptades per les prò-
pies entitats de veïns, totes s’encaminen a fomentar la 
participació entre els seus membres i a poder generar 
millors espais de treball, on aquest sigui més eficient 
i tingui més impacte. Per una banda, expliquen el seu 
interès en cercar una àmplia diversitat de perfils socials 
entre els membres participants, atès que, d’aquesta 
manera, es fomenta la capacitat d’incidència del tre-
ball de l’associació de veïns; per l’altra, també parlen 
de l’impacte positiu que té replantejar-se la manera 
d’organitzar els espais de treball, de manera que si-
gui una organització que vetlli per facilitar la partici-
pació dels veïns i veïnes, amb la idea, per exemple, 
d’organitzar-se per mitjà de comissions de treball. Tal 
i com diuen:

“Quan més diversa sigui l'associació, més ca-
pacitat té d’incidència. Una persona que treballa 
de nit, doncs per pensar de fer una cosa en horaris 
raros, pot anar ell. De vegades això dificulta que 
coincidim en reunió, però un grup variat de gent 
ens permet estar a molts llocs.” (AV Prosperitat)

“Hem trobat un punt mig creant comissions 
de treball, de donar l’oportunitat a tothom de venir 
a l’associació de veïns, cadascú amb el temps que 
li sigui raonable per les seves coses. Llavors pots 
estar a la junta, que són més hores i és més impli-
cació, i hi ha gent que ve a una comissió de treball. 
T’ho pots muntar millor. Molta gent s’ha apuntat 
a aquesta iniciativa que hem tingut... si t’interessa 
molt l’urbanisme, doncs treballes a la comissió 
d’urbanisme i ja està. Llavors jo crec que això una 
mica deixa obrir l’espai a no només la gent que té 
una implicació súper forta a l’associació de veïns.” 
(AV Prosperitat)

4. Conclusions
El present informe pretén identificar i fer emergir 

els principals conflictes i problemàtiques que es gene-
ren a l’interior de les diferents associacions veïnals de 
Barcelona en la gestió i els usos del temps. El projecte 
s’ha dut a terme a partir d’una enquesta online amb 
l'objectiu d’extreure una quantificació de les hores 
dedicades pels participants i una primera identifica-
ció dels conflictes principals, així com de quatre grups 
de discussió realitzats a diferents associacions per 
tal d’aprofundir, amb més complexitat, els conflictes 
assenyalats. Els resultats mostren que es generen di-
verses problemàtiques relacionades entorn dels usos 
del temps, tant pel que fa a la coordinació i compati-
bilització de la vida associativa amb altres esferes de 
la vida quotidiana - com són la laboral i la domèstico-
familiar -, com a la gestió i organització interna del tre-
ball associatiu.

Pel que fa al primer tipus de problemàtica, s’ha 
observat que el treball remunerat és l’àmbit que crea, 
més directament, un conflicte important en quant 
a la dedicació, disponibilitat horària i freqüència de 
participació a la vida associativa, donat que restrin-
geix a hores molt concretes la possibilitat d’implicació 
dels participants. Aquest element, doncs, dificulta la 
coordinació d’activitats sincronitzada entre tots els 
membres de les entitats, limitant la disponibilitat en la 
qual tots poden participar conjuntament a les juntes, 
reunions i altres activitats. Així doncs, els conflictes en 
els usos del temps s’observen molt més accentuada-
ment en aquell col·lectiu de persones ocupades que 
en el de les jubilades. Les condicions laborals, tot i així, 
també s’identifiquen com elements que influeixen en 
la participació de la vida associativa, donat que aque-
lles persones amb més flexibilitat i, en general, millors 
condicions, també tenen majors avantatges per una 
participació menys conflictiva. Aquest element és im-
portant a tenir en compte, donat que pot repercutir 
negativament en la representativitat de diferents per-
fils socials dins l’àmbit de l’organització col·lectiva.

En segon lloc, el treball domèstic i de cura, tot i 
que de forma menys evident, també desenvolupa un 
paper important en la coordinació i compatibilització 
de la vida associativa. Aquest element s’observa en 
els discursos dels participants quan assenyalen les 
dificultats de compaginar especialment les tasques 
de cura – ja sigui de descendents com d’ascendents 
-, amb algunes activitats de l’associació. En aquest cas, 
s’han de considerar les desigualtats de gènere intrín-
seques que poden acompanyar la compatibilització 
d’aquesta esfera, donat que aquestes tasques han 
estat històricament vinculades al col·lectiu de dones 
dins la societat. Així doncs, cal tenir en compte que 
aquest element pot afectar, de manera desigual, a 
la participació i dedicació d’homes i dones, tal com 
s’observa en els resultats obtinguts en aquest estudi.

Per altra banda, també es generen conflictes en 

la pròpia activitat associativa. En primer lloc, els veïns 
i veïnes assenyalen la magnitud que suposa la partici-
pació en la vida associativa provocada per una manca 
de participació voluntària per part dels ciutadans/es. 
S’identifica, doncs, una disminució de l’interès de la 
societat d’implicar-se en l’organització col·lectiva, fet 
que acaba desembocant en la necessitat dels parti-
cipants de cobrir aquest buit mitjançant estratègies 
com la pluriparticipació en diverses entitats. Aquest 
element, però, acaba creant nous conflictes, ja que la 
coordinació de l’activitat associativa en una varietat 
d’organitzacions és un element més que dificulta la 
sincronització del treball associatiu. Aquesta manca 
d'interès general es vincula amb una evolució cap a 
una societat cada cop més individualista, fet que es 
tradueix en una reducció de la implicació voluntària 
per part dels ciutadans/es, especialment de la gent 
jove, que desemboca en un envelliment del perfil de 
les associacions i en un perill creixent d’una falta de 
continuïtat d’aquestes en un futur no tan llunyà.

Finalment, un dels conflictes principals que 
emergeix dins de l’activitat associativa és la dificultat 
de coordinació de les entitats amb l’Administració, 
element necessari i essencial per dur a terme el treball 
associatiu i assolir els fruits desitjats de la seva activi-
tat. Aquesta problemàtica ve marcada per una incom-
patibilitat de les característiques dels usos del temps 
per part d’ambdues organitzacions, sent finalment 
les associacions les que han d’adaptar-se a les impo-
sicions de l’Administració. Els veïns i veïnes reclamen, 
doncs, una coordinació més ajustada a les necessitats 
de les pròpies entitats veïnals realitzant les reunions i 
activitats conjuntes en moments de disponibilitat de 
tots els participants. Aquestes franges horàries, com 
s’ha anat mencionant, es trobarien fora de les jorna-
des laborals i dels moments propis dels participants, 
concentrant-se en les tardes de dilluns a dijous, entre 
les 18h i les 20h.

Tot aquest conflicte amb l’Administració, alhora, 
es vincula a un element més complex i simbòlic, re-
lacionat amb una manca de reconeixement polític, i 
que es manifesta en la caracterització de la seva re-
lació amb la institució en base a tres variants princi-
pals: (1) una relació instrumental, considerant que 
l’Administració utilitza la seva vinculació amb les as-
sociacions en benefici propi, ja sigui extraient infor-
mació o per a propòsits de propaganda política; (2) 
una relació ineficient, donada l’alta burocratització i 
protocol·lització dels múltiples processos participa-
tius; i (3) una relació esgotadora, provocada pel cons-
tant esforç que dediquen els participants i que, consi-
deren, no es tradueix en una consecució proporcional 
dels resultats desitjats assolits. Així doncs, els partici-
pants assenyalen aquests diferents elements i conflic-
tes, reclamant i reivindicant una revaloració del temps 
i l’esforç que dediquen a la millora de la societat.
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En conclusió, tots aquests elements 
han de servir per reflexionar sobre els 
diferents conflictes que han anat sorgint 
durant el projecte per tal de buscar no-
ves solucions i estratègies que permetin 
un funcionament més eficaç, harmoniós 
i productiu del treball associatiu (sense 
oblidar que, per aconseguir-ho, aquest 
també ha de gaudir d’una valoració i un 
reconeixement social i polític). 

Una manera d’aconseguir-ho, per tant, 
hauria de ser a partir del foment i la incen-
tivació d’una intel·ligència col·lectiva de la 
societat i la vida associativa que permeti 
realitzar un pas endavant cap a la construc-
ció d’una Administració no només demo-
cràtica, sinó també deliberativa. Així doncs, 
promoure la comunicació, el diàleg i la coor-
dinació transversal, justa i equitativa, i cons-
truir una relació de mútua complementació.

Amb el suport de


