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1) Introducció. 

 
Dins el marc del projecte “Visibilitzant la Cadena Global de Cures”, cofinançat per l’Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i per l’Ajuntament de Barcelona, convocatòria 2018, 
s’estableix la realització d’un estudi de recerca sobre pobresa del temps. 

El projecte marc pretén visibilitzar la cadena global de cures i reconèixer el treball de les cures per 
al sosteniment de la vida, ressaltant el desigual impacte que té l'organització social en la qual 
vivim, i la corresponsabilitat de l'Estat i la ciutadania amb les necessitats globals, des del 
protagonisme de les dones migrades i de la ciutadania en la consecució dels canvis socials, 
impulsant processos d'apoderament per avançar en la participació i incidència política, en el marc 
de l'Agenda 2030, ODS 5, fita 5.4.   

En aquest marc d’actuació, l’estudi tindrà com a marc teòric de referència una conceptualització 
de la pobresa en tant element multidimensional, on ingressos i temps constitueixen dos 
paràmetres interrelacionats i vinculats a considerar1. Considerem que la inclusió del temps en 
l’anàlisi de pobresa i desigualtat és una tendència creixent, molt rellevant i força innovadora.  
Conseqüentment, l’estudi haurà de posar el focus en la pobresa del temps com element per 
desvetllar aspectes que incideixen en les condicions de vida de la població en general, i de les 
dones -i les dones migrades- en particular.  

Pel que fa a l’àmbit geogràfic, calen dos consideracions: per una banda, l’àmbit d’actuació 
local (Catalunya), així com les principals receptores de l’estudi -dones migrades que pertanyen a 
la Red-. Moltes d’elles, desenvolupen la seva activitat productiva dins la cadena global de cures. 
Ens interessa recollir la seva caracterització i experiència personal en termes de pobresa de 
temps, així com els dels vincles amb els seus països d’origen.  Aquest estudi es constitueix així en 
una eina de sensibilització i d’incidència, vinculada als objectius i resultats previstos. 

Per altra banda, i donat l’àmbit geogràfic d’intervenció d’InteRed, s’estableix posar èmfasi en 
analitzar la pobresa de temps en Bolívia i República Dominicana, països als que InteRed 
desenvolupa projectes de cooperació i als quals s’han realitzat enquestes d’us del temps que en 
son referència necessària per aquesta investigació2. A ambdós països InteRed compta amb una 
trajectòria històrica de treball i en son originàries part de les dones migrades de la “Red de 
Migraciones, Género y Desarrollo”, entitat sòcia del projecte. 

El projecte dins el qual es planteja aquesta investigació te com objectiu general contribuir a la 
construcció d’una ciutadania global compromesa amb la justícia social i igualitària, que garanteixi 
els drets de les dones a una vida lliure de violències estructurals. Posa el focus en dones 
migrades que ocupen les posicions més baixes en l’ordre socioeconòmic degut a l’efecte de la 
intersecció entre gènere, procedència, classe social i situació administrativa, per citar alguns dels 
més rellevants. 

Aquestes circumstàncies tenen un impacte i influeixen en els usos del temps, pel que l’anàlisi 
intersectorial des d’una perspectiva feminista és imprescindible. També ho és vincular temps amb 
ingressos. Considerar que gran part d’estudis unidimensionals sobre pobresa de temps es 
vinculen a estudis de desigualtat de gènere, ja que la quantitat de temps influeix i determina 
treball, benestar i apoderament (Mayer, 2017), i juntament amb els ingressos, constitueixen dos 
paràmetres interrelacionats.  Per altra banda, la complexitat per establir una caracterització es veu 
reflectida en una varietat de definicions i metodologies per caracteritzar els i les pobres del temps 
que caldrà tenir en consideració per realitzar l’estudi. D’aquí que es proposi com estudi 

                                                 
1 Mayer, Sofia; Revelando privaciones ocultas: pobreza de ingresos y tiempo, y políticas públicas en América Latina 

Lecciones de las experiencias LIMTIP; PNUD, 2017. 
2 Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), 2015 y 2016;  
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multidimensional. 

El mateix projecte dins el que plantegem la investigació porta com objectiu específic promoure 
la corresponsabilitat a Catalunya en les tasques de cures. L’assumpció (o no) d’aquesta 
corresponsabilitat es veu reflectida, per una banda, en el temps destinat a la satisfacció de 
necessitats bàsiques i de cures dins les unitats familiars, que recauen i desenvolupen de manera 
diferent els seus integrants i que seran objecte d’estudi. Per altra, la corresponsabilitat es veu 
reflectida també en les polítiques públiques, en tant corresponsabilitat dels governants, amb 
mesures que incideixen (o no) sobre la disponibilitat de temps i per tant, sobre la pobresa de 
temps, que seran igualment objecte d’estudi. 

 
2) Antecedents i justificació. 

 

La Campanya Institucional d’InteRed, Actua amb cures, transforma la realitat, ens va 
permetre fer una diagnosi de la manca de cures als diferents territoris de l’estat espanyol, oferint 
també resultats concrets a Barcelona.  La falta de cures és una conseqüència de l’estil de vida que 
portem, lligada al dèficit de temps. Així doncs, podem deduir que la pobresa de temps i 
d’ingressos estan interrelacionades i vinculades a la manca de cures detectada, tot i que no 
comptem amb indicadors que constatin una caracterització acurada ni en quin grau: cal 
determinar, llavors, qui son els/les pobres de temps i què suposa aquesta pobresa de temps, 
incorporant en tot moment una perspectiva de gènere i intersectorial.   

Fruit de la mateixa campanya, vam extreure altres elements claus a treballar, com la situació de 
desprotecció de les dones cuidadores i les conseqüències d’aquesta situació. Considerem que 
una anàlisi des d’una perspectiva de pobresa de temps pot donar-nos claus i arguments per incidir 
en el marc de la sensibilització i l’assumpció de corresponsabilitats a diferents nivells. També una 
visió ampliada de la vulneració de drets i d’altres aspectes (econòmics, laborals, socials, 
emocionals...) vinculats a l’ús del temps i la disponibilitat o no del mateix. Partim de considerar que 
la disposició de temps constitueix una mesura de la llibertat personal, així com de les desigualtats, 
amb una forta incidència sobre la qualitat de vida de les persones -i de les dones en particular-, 
que molts estudis obvien. Per això considerem important mesurar com afecta a homes i dones, 
així com a les diferents estructures familiars, geogràficament disperses però afectades per la 
mateixa situació. 

Per altra banda, cal considerar que la crisi de les cures és un problema global i local on el 
paper de les dones constitueix un dels canvis fonamentals de l'organització social de les últimes 
dècades.  Això té vincles amb l’ús del temps i la seva disponibilitat per les cures; el temps, recurs 
limitat, es distribueix així entre els requeriments del món laboral i la resta d’àmbits, amb desiguals 
repercussions entre diferents segments de la població. Diferents estudis mostren, a més, vincles 
entre la feminització de la pobresa i l’ús del temps3, així com nous sectors poblacionals afectats.  
També recomanen posar de manifest la relació entre temps i ingressos, des d’una perspectiva 
comparativa entre diferents estrats socials i diferents països4. 

A més, les dones migrades es troben invisibilitzades i en situació de marginalitat: moltes, no 
tenen reconeguts drets bàsics com l’habitatge, la jubilació, la salut o el salari digne. Hi ha una 
mancança de dades que permetin constatar quantitativament aquesta realitat a nivell de 
Catalunya.  No tenim constància de que hi hagi estudis anteriors que posin èmfasi en la pobresa 
de temps, en tant element multidimensional de la pobresa al nostre territori. La manca (o no) de 
temps es constitueix en una mesura de la llibertat personal i de les desigualtats que es pateixen, 
incidint i condicionant les vides i com es viuen.  El temps de les dones es veu influenciat per rols i 

                                                 
3 Barcelona Societat, núm. 21. Setembre 2017 
4 García Sainz, Cristina. El impacto de la crisis económica en la pobreza de tiempo y la desigualdad de género. 2017 
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mandats de gènere encara imperants a una societat -heteropatriarcal- on la cura de les persones 
segueix sent, en gran mesura, un assumpte de l’àmbit privat.  Així, en temps de crisi hem pogut 
veure com, a més, s’ha convertit en element amortidor davant el retrocés de polítiques públiques .  

Les cures són la peça invisible del sistema socioeconòmic que es basa i sosté en la feina 
productiva amagada, en l’explotació de drets, en l’espoli de recursos naturals, en el consumisme 
radical, és a dir, en beneficiar als de sempre, als països enriquits per sobre de la resta. Per això, 
cal posar de manifest com la pobresa del temps s’expressa, a partir d’una elevada dedicació a 
activitats dins la llar, condicionant altres ocupacions a la vida diària (García Sainz, 2017). 
 

3) Objectius  
 

L’objectiu de la recerca serà oferir un anàlisi de la pobresa de temps amb perspectiva de 
gènere.  Donat que aquest concepte (pobresa de temps) planteja diferents alternatives pel que fa 
a concepció i metodologies, caldria en primer lloc establir els paràmetres, oferint un marc teòric i 
una proposta metodològica per caracteritzar els i les pobres del temps, argumentant-la i tenint en 
consideració les desigualtats creuades de gènere, classe, origen i altres elements intersectorials 
que es considerin rellevants per aquesta caracterització.   

Aquesta caracterització general serà el marc de referència per aterrar l’anàlisi al context del 
projecte: Catalunya, la cadena global de cures i les dones migrades. Així,  s'investigarà la pobresa 
de temps de dones migrades i d’altres dones que formen part d’aquesta cadena des dels seus 
països d’origen. És a dir, es procurarà visibilitzar l’experiència personal de dones migrades a 
Catalunya i les conseqüències que aquesta experiència suposa, en termes de pobresa de temps, 
a la seva vida, amb ènfasi amb els vincles i repercussions amb altres dones que conformen les 
xarxes de suport. 

Aquest estudi es considera rellevant en tant eina per què les seves principals receptores, puguin 
orientar accions de sensibilització i d’incidència i incorporar-les a la seva agenda reivindicativa. 
Per això es considera imprescindible la seva elaboració tenint en consideració que cal que 
s’apropiïn dels seus continguts i els facin seus, trobant-se representades. Esmentar que la 
importància de dimensions vinculades a l’ús i la caracterització del temps, la sobrecàrrega de 
treballs o l’estat de salut son dimensions que determinen com les dones pateixen pobresa i 
precarietat 

 

4)  Productes 
El producte principal a presentar és l’estudi de recerca sobre la pobresa del temps i els seus  
vincles amb la cadena global de cures, en coherència amb els objectius i context definits a aquest 
document.  Es sol·licita un segon producte (article divulgatiu), per la seva difusió a través de 
diferents mitjans comunicatius, amb una extensió de entre 3.000 i 3.500 caràcters (1 plana), 
recollint el més rellevant de l’experiència.   

El desenvolupament i l’anàlisi dels continguts de l’estudi de recerca es detallen a l’apartat 5.    

El document haurà de incloure un anàlisi i exposició del marc teòric sobre pobresa del temps, així 
com una proposta metodològica argumentada per tal d’assolir els objectius de la recerca.  A més, 
haurà d’incloure un resum executiu, un apartat de conclusions i recomanacions i un detall de les i 
els informants claus, que figuraran en annex.  

Els productes (esborranys i document final) es lliuraran en suport digital a InteRed qui 
s'encarregarà de reexpedir-los a les persones responsables d'aquest projecte, a les organitzacions 
col·laboradores sòcies i a les administracions participants. 

Per aconseguir  els objectius plantejats, encara que els continguts definitius es revisaran i 
concretaran a la reunió inicial amb InteRed, es contempla que el producte inclogui els següents 
aspectes: 
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 Marc teòric i recerca bibliogràfica rellevant en la temàtica i el context a analitzar, oferint un 
estat de situació respecte a la concreció i conceptualització de la pobresa del temps, en 
tant concepte relativament innovador i cada vegada més incorporat a l’anàlisi de pobresa i 
desigualtats. 

 Caracterització dels i de les pobres de temps al context a analitzar, així com els usos del 
temps i els impactes sobre les seves vides. Es posarà èmfasi en dones treballadores 
migrades i en diferents àmbits: laboral, econòmic, social, polític, salut, emocional.  Caldrà 
identificar aquests impactes i els vincles amb precarietat, qualitat de vida i salut i 
participació sociopolítica.  

 Recollir testimonis, vivències i experiències personals a Catalunya i a països d’origen, i 
específicament a Bolívia i República Dominicana que permetin posar noms propis a les 
situacions viscudes. 

 Anàlisi d’agents i polítiques públiques orientades a l’assumpció (o no) de la 
corresponsabilitat amb les cures i amb incidència en termes de pobresa de temps.   

 

Tot l’estudi de recerca ha d’incloure la visió i perspectiva local i global, amb enfocament de gènere 
basat en drets humans. 

 
5) Pla de treball i metodologia 

El Pla de treball estimat, contempla l’execució en 3 etapes: coordinació prèvia i anàlisi 
documental (15 dies),  fase de camp (3,5 mesos) i entrega del producte final (estudi de recerca), 
per la seva maquetació i il·lustració posteriors (4 mesos).  Tal com s’especifica a l’apartat següent, 
tindrà un termini màxim d’execució de 4 mesos. 

Les ofertes hauran de detallar el pla de treball i especificar com desenvoluparan les diferents fases 
(metodologia proposada, activitats i cronograma). Es imprescindible incloure una Jornada de 
socialització i validació del document preliminar, amb la presentació dels resultats i les conclusions 
i recomanacions més destacables, amb presència de representants de InteRed i de la “Red de 
Migraciones, Género y Desarrollo”. 

L'enfocament metodològic serà imminentment participatiu, fonamentat tant en tècniques 
qualitatives com quantitatives. La oferta presentada haurà d’especificar les metodologies i 
tècniques a emprar i argumentar la proposta.   

Tots els instruments i tècniques proposades hauran de tenir en compte la incorporació dels 
enfocaments de gènere basat en drets humans i de ciutadania global. S’hauran de consideraran 
variables per oferir una anàlisi, com a mínim, generacional, interseccional i intercultural.  

Prenem com a hipòtesi de partida que les dones migrades que formen part de la cadena global 
de cures com a cuidadores a Catalunya pateixen pobresa de temps superior a altres col·lectius de 
dones, amb repercussions sobre les seves vides i les vides de les seves xarxes de suport, 
especialment als seus països d’origen.  

Volem sustentar aquesta hipòtesi amb dades quantitatives i qualitatives, incorporant una anàlisi 
i metodologia feminista que doni valor a components subjectius i al coneixement situat, on el que 
passa a la societat sigui recollit a través del que suposa a la vida de les seves protagonistes: les 
dones migrades i les seves estructures familiars i de suport.  

L’anàlisi quantitatiu haurà de recollir i/o analitzar dades per caracteritzar la situació del sector 
(dones migrades que participen de la cadena global de cures, com a cuidadores a Catalunya) en 
termes de pobresa de temps, oferint una anàlisi de context en base a dades bibliogràfiques i 
recerques i investigacions disponibles, exposant limitants, mancances i recomanacions per 
orientar futures accions.   
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L’anàlisi qualitatiu plantejarà una metodologia que permeti extreure informació rellevant i 
vinculada a les accions de sensibilització, identificant informants claus, històries de vida i opinions 
rellevants per nodrir altres productes (audiovisuals, articles, notes de premsa, etc.) a realitzar, així 
com els processos paral·lels que, en l’àmbit d’execució del projecte, es realitzaran (formacions per 
l’autodiagnosi i jornades de socialització). 

 
6) Terminis d’execució  

Es contempla un termini d’execució de 4 mesos.  El document final, haurà de ser lliurat en aquest 
temps màxim.  Es contempla l’entrega d’un primer esborrany als 3 mesos des de la data d’inici de 
l’estudi i la realització d’una jornada de socialització i validació entre l’entrega de l’esborrany (als 3 
mesos) i la del document definitiu (als 4 mesos). 

 
 

7) Pressupost i forma de pagament 
El pressupost màxim per elaborar l’estudi és de 6.000 euros, quantitat a la que es descomptaran 
les retencions impositives corresponents. Pel pagament, la persona responsable de la consultoria 
tindrà que presentar la factura corresponent. 

El calendari de pagament serà el següent:  

- 35% a l’aprovació de la proposta presentada i revisada conjuntament amb InteRed.   

- 65% a l’entrega del document final de recerca.    

 
8) Condicions.  
 La consultora/es o entitat que desenvolupi l’estudi, establirà una relació contractual amb 

InteRed, on es fixaran les dates d’entrega i el preu del servei. 

 És requisit indispensable tenir capacitat per emetre factures amb tots els impostos 
inclosos. 

 Les especificitats finals de pagament es veuran reflectides en el contracte signat per 
ambdues parts.  

 
9) Propietat intel·lectual i Confidencialitat.  

Queda establert als presents termes de referencia que aquests formen part indivisible del 
contracte que es realitzarà, que tota la documentació i producció Intel·lectual resultant del treball 
realitzat en l’àmbit d’aquest contracte per la persona o l’entitat signant, així com tota la informació 
complementària, es considerarà des de la seva elaboració com a propietat de les organitzacions.  
Aquestes, tindran els drets exclusius per a publicar i/o difondre els mateixos. 

Tots els documents entregats per la persona o entitat consultora i tots els que es produeixen en el 
mar de la realització de la consultoria son d’absoluta confidencialitat.  
 

10) Enviament de propostes 
Les persones o entitats interessades en postular aquest estudi deuran enviar els seu CV (persona 
principal de l’estudi), un exemple d’un treball similar realitzat amb anterioritat, una proposta 
econòmica i proposta de treball, que inclogui l’índex, la metodologia, fases i les fonts d’informació 
que s’utilitzaran per a la realització de l’estudi. La data pel enviament de les propostes és el proper 
30 d’abril i s’han d’enviar a angeles.alquezar@intered.org  
 


