Eix 3: Temps lliure i qualitat de vida
El temps és una dimensió fonamental per a l'organització de la vida en la societat. Horaris i calendaris regulen el dia a dia, i estableixen els ritmes col·lectius de
les poblacions, que donen lloc a una pluralitat de distribucions i dinàmiques que configuren diferents comportaments i hàbits socials. La percepció del temps i l'ús que se’n fa, descansa
sobre una profunda paradoxa: és un recurs universal, del qual totes les persones disposen, independentment del sexe, l'edat o l'estatus social, però, paral·lelament, és un recurs limitat.
No totes les persones ni tots els grups socials utilitzen el seu temps de la mateixa forma i, en aquest sentit, s'estableixen desigualtats entre els diferents grups segons la finalitat i les
prioritats que marquen les seves experiències vitals. Per exemple, aquelles tasques que tradicionalment han fet i fan les dones, relacionades amb la cura de la llar i de les persones amb
les quals conviuen, les han limitat per poder organitzar-se el seu temps lliure.
Encara que les dones han anat recobrant un protagonisme actiu en la vida pública, continua sent per a elles molt difícil, ja que la societat continua assignant-lis el paper de cuidadores a
l'entorn domèstic com a activitat “natural”, i les mateixes dones ho interioritzen com a propi, amb tot el que això comporta en el terreny de la culpabilitat i la renúncia més o menys
sublimada.
Fomentar l'esport paral·lelament a la cura de la salut de manera integral, com també l'associacionisme i, consegüentment, la participació ciutadana, és necessari per aconseguir la
igualtat entre dones i homes.
L’administració local entén el dret a una vida digna i al benestar físic, psicològic i social com a valor fonamental i, per tant, adquireix una
dimensió clau en les seves polítiques públiques. La garantia d’aquesta qualitat de vida passa per l’equitat en els processos de distribució, accés als
recursos, espais i oportunitats que es presentin en un territori. En aquest eix, s'agrupen els objectius i intervencions que tenen relació amb el foment dels usos del
temps lliure i hàbits saludables des de la perspectiva de gènere. Es desenvolupen, per tant, activitats focalitzades cap a una major diversitat i oferta cultural i esportiva, per possibilitar una
major participació de les dones en aquests àmbits. Així mateix, es vetlla per la llibertat de decisió sobre la pròpia vida, tant en allò que afecti l’àmbit privat com l’àmbit públic, com a
ciutadanes actives, respectant la dignitat i la integritat física i mental.
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