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OBJECTIUS:
● Afavorir la igualtat 
● Promoure el canvi dels homes.
“Els homes guanyem amb el canvi, guanyem 

amb la igualtat”
“Cada home és una revolució interior 

pendent”
● Activitats: 
a) Acció social;
b) Recerca;
c) Treball personal.



LA DESIGUALTAT EN L'ÚS DEL 
TEMPS

Hi ha una desigualtat evident en els usos del
temps entre dones i homes.
Calen iniciatives per superar aquesta
desigualtat.
Aquestes iniciatives han de tenir en compte
els homes, principals beneficiaris de la
situació actual.



LA “CONCILIACIÓ”?

● “Conciliació” o “Usos del temps”?
● “Vida familiar”, “vida laboral” i... “vida 

personal”
“Si les dones majoritàriament s'han acabat 

d'incorporar a la vida laboral i segueixen 
essent les principals responsables del 
temps de vida familiar i de cura, això 
tindrà com a conseqüència que tenen un 
menor temps per a la vida personal”



LA DESIGUALTAT

● Les dones, incorporades al sector 
productiu.

● Homes: incorporats a les tasques 
domèstiques i de cura de forma molt 
insuficient.

● Tendència lenta a escurçar les 
desigualtats.

● Mirada no quantitativa, sinó qualitativa. 
● La cura, cosa de dones.
Els homes tenen molt més temps lliure i es
desentenen més de les tasques domèstiques
i de cura que les dones. Això els dóna una
situació de privilegi social i de temps



ESTRATÈGIES DELS HOMES

● HEGEMONIA.
● NEGOCIACIÓ.
● RESISTÈNCIA.



COM PODEM IMPLICAR-HI ELS 
HOMES?

- Amb la legislació:
. Permisos de paternitat i maternitat iguals i 
intransferibles
PPIINA: 
http://www.igualeseintransferibles.org/



COM PODEM IMPLICAR-HI ELS 
HOMES?

- Amb la legislació (cont.)
. Custòdia compartida amb Pla de parentalitat.
. Polítiques socials: llei de dependència, 

espais nadó, escoles bressol,...



COM PODEM IMPLICAR-HI ELS 
HOMES?

- Canvi de mentalitat:
. Visibilització dels homes en tasques i feines de 

cura.
. Grups de reflexió d'homes, grups de pares.
. Necessitat de referents  públics.
. Coeducació i aprenentatge de la cura.
. Comunitats de cura. 



COM PODEM IMPLICAR-HI ELS 
HOMES?







OBSTACLES

- Cultura de l'”overwork”.
- Horaris desorbitats.



CALEN NOVES PERSPECTIVES

Per raons d'equitat, de justícia, de benestar
personal i social cal aconseguir la
implicació dels homes en les tasques
domèstiques i de cura. Pel bé de les dones,
de les criatures, però també pel bé dels
propis homes.



AHIGE, associació d'homes per la igualtat de 
gènere.

www.ahige.org
Facebook: “AHIGE”, “Homes Igualitaris”.
info@homesigualitaris.cat


