COMISSIÓ DE TREBALL DEL PACTE DELS USOS DEL TEMPS
Acta de la sessió del 15 de desembre de 2010
S’inicia la sessió a les 19.15 hores.
Presideix la sessió la Sra. Marta Cots.
Assistents
Sra. Adriana Sabaté, Sr. Carles Aledo, Sra. Mercè Amat, Sra. Veronica Santoro
i Sr. Jordi Puig
També hi assisteixen
Sr. Orland Blasco, Secretaria del Consell de Ciutat.
Sra. Elisa Stinus, MOMENTUM.
Assistits per la Sra. Maria José Calvo, secretària del Consell de Ciutat.
S’excusen
Sra. Anna Gonzalez, Sra. Anna Cisneros, Sr. Joan Codina, Sr. Miquel Àngel
Fraile i Sr. Enric Canet

Sessió realitzada a la sala Lluís Companys.

1

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Debat sobre la proposta de dictamen

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
La presidenta, la Sra. Marta Cots, inicia la quarta sessió explicant que s’ha
elaborat l’acta la sessió anterior i la proposta de dictamen a partir de les
reflexions i recomanacions dels membres de la Comissió efectuades en les
sessions anteriors.
Aquesta proposta de dictamen, un cop revisada, es farà arribar a la Direcció
d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona per a que l’equip redactor del
Pacte en faci els retocs que consideri convenients i, d’aquesta manera, es torni
a enviar el Pacte a la Comissió del Consell de Ciutat, que efectuarà el dictamen
final (que haurà de ser aprovat pel Plenari del Consell).
Al no haver-hi comentaris, es dóna per aprovada l’acta de la sessió anterior.
2. Debat sobre la proposta de dictamen
S’inicia el torn de paraules sobre la proposta de dictamen del Pacte.
Debat sobre la introducció i les reflexions i recomanacions de caràcter general
Els aspectes comentats respecte a aquest apartat són:
•
•
•
•

En la introducció es fa referència a dos documents que s’han posat a debat
en la Comissió de Treball, mentre que caldria mencionar sols el document
amb els 10 objectius del Pacte, que és el que bàsicament s’ha treballat.
Es parla d’hàbits de vida “dolents” i és millor eliminar aquest qualificatiu ja
que ja s’entén que caldria replantejar-se els hàbits i estils de vida.
Resulta més adequat posar en un mateix pla les diferents esferes i parlar
d’harmonitzar la vida personal, familiar i laboral.
Al fer referència a l’àmbit del treball i vetllar per uns horaris més raonables,
caldria dir horaris laborals.
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Debat sobre les reflexions i recomanacions de caràcter particular
Els aspectes comentats respecte a aquest apartat són:
Comentaris sobre “Horaris i usos dels serveis, dels equipaments i de l’espai
públic”:
• Seria interessant recomanar impulsar una oferta d’oci nocturn alternatiu als
models d’oci consumistes.
• Resultaria adequat parlar també de racionalitzar l’ús del temps en la
participació ciutadana (i no sols fer referència a la franja horària més
adient), combinant els espais presencials amb espais virtuals.
• Al fer referència a la importància de la tolerància mútua respecte al soroll,
també cal posar de relleu els interessos comuns més enllà dels individuals.
• És important incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai
públic, però millor no parlar de ciutat women friendly i sí d’una ciutat més
inclusiva i segura per a les dones, que també ho és per a tothom.
• Caldria parlar de sostenibilitat i accessibilitat universal quan es fa referència
a la millora de la mobilitat. A més, estaria bé afegir que s’ofereixin tarifes
assequibles per a tothom, que s’afavoreixi la connexió de la xarxa
metropolitana de transport i que no hi hagi “buits horaris” en què no es
disposa de transport públic.
Val a dir que en aquest apartat també s’han tingut en compte les aportacions
de Jordi Puig, que no va poder assistir a la sessió però va enviar els seus
comentaris per correu electrònic.
Comentaris sobre “Gestió del temps de treball”:
• Per que s’entengui millor la frase, és més acurat dir que caldria promoure
altres models que no incentivin el presencialisme en les empreses.
• Per tal d’explicar de forma més acurada que cal anar en compte amb la
cultura empresarial, es podria parlar de com aquesta penalitza l’exercici de
drets com la baixa de paternitat i com no es tenen en compte les diferents
raons que hi ha darrera l’absentisme.
• Al fer referència als Plans en les empreses, caldria dir Plans d’Igualtat, i no
especificar que s’implanten en empreses de més de 250 treballadors/es ja
que en empreses més petites, tot i que no és obligatori, també se’n fan.
• És millor dir que els representants de les organitzacions sindicals i de les
patronals haurien de continuar reflexionant i proposant de manera
coordinada mesures que millorin la gestió del temps en l’àmbit laboral, ja
que, per exemple, en la publicació de 2006 del Consell Econòmic i Social de
Barcelona ja ho van fer i no es tracta d’un tema nou.
• Caldria també incidir en el temps de treball dels i les professionals
autònoms, que acostumen a tenir més dificultats per gestionar el temps.
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Comentaris sobre “Sensibilització respecte als usos del temps”:
• Enlloc de fer formació sobre habilitats personals de gestió del temps a les
escoles i instituts, més aviat caldria parlar d’incorporar bons hàbits de
gestió del temps en els centres educatius i també de treball, ja que aquests
tindran repercussió en els infants, les famílies, els treballadors i les
persones directives. Millor parlar d’incorporar hàbits que de fer formació, ja
que sinó sempre s’acaba traslladant massa la responsabilitat a les escoles.
• Pel que fa a l’elaboració de publicacions i estudis en matèria d’usos del
temps, fora bo que, enlloc de parlar de reduir-los, es remarqui que s’hauria
d’incidir en la realitat de la ciutat per tal de canviar-la ja que és important,
sense oblidar la reflexió, posar l’èmfasi en la pràctica de les polítiques del
temps.
Donant per acabat el debat, la presidenta, la Sra. Marta Cots, dóna per
finalitzada la sessió a les 20.15 hores. El Sr. Orland Blasco aprofita per
comentar que la Direcció d’Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona ha fet
arribar a la Secretaria del Consell de Ciutat una Resolució adoptada pel Consell
d’Europa afavorint la incorporació de les polítiques d’usos del temps a les
ciutats, document que es farà arribar als membres de la Comissió.

Certifica,

La secretària del Consell de Ciutat
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