COMISSIÓ DE TREBALL DEL PACTE DELS USOS DEL TEMPS
Acta de la sessió del 19 d’octubre de 2010
S’inicia la sessió a les 19.10 hores.
Presideix la sessió la Sra. Marta Cots.
Assistents
Sr. Ricard Riol, Sra. Adriana Sabaté, Sra. Muntsa Villanueva, Sr. Carles Aledo,
Sr. Joan Codina, Sra. Mercè Amat, Sra. Ana Cisneros.
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
Sr. Joan Solé, Sr. Enric Piquet, Sra. Huma Hamshed, Sra. Anna González, Sr.
Dani Celma, Sra. Eva Fernández, Sr. Enric canet, Sr. Jordi Puig, Sr. Miguel
Àngel Fraile, Sra. Mayte Regodon

Sessió realitzada a la sala Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
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Ordre del dia
1. Acta i síntesi de la 1ª sessió de treball del 4 d’octubre
2. Debat i aportacions sobre els objectius 1 al 5 del pacte del Temps
1. Acta i síntesi de la 1ª sessió de treball del 4 d’octubre
La presidenta, la Sra. Marta Cots, inicia la segona sessió explicant que s’ha
elaborat l’acta i la síntesi de la sessió anterior per tal d’anar ordenant les idees
del debat que es va produint. A més, s’ha fet arribar als membres de la
Comissió la següent documentació: informació sobre la xarxa d’empreses
NUST, publicació sobre el treball nocturn, i llistat sobre els horaris
d’equipaments.
El Sr. Orland Blasco comenta que la Sra. Anna González, del Consell
Municipal de les Dones, posarà a disposició dels participants les conclusions del
2n Congrés de Dones, ja que hi ha un apartat sobre els usos del temps.
2. Debat i aportacions sobre els objectius 1 al 5 del Pacte del Temps
Inicia el torn de paraules la Sra. Mercè Amat diu que alguns dels objectius
del Pacte del Temps es solapen molt, i que cal clarificar, concretar i reordenar
els objectius i subpunts. Es tracta d’un tema molt important i s’ha de facilitar la
seva comprensió. La Sra. Muntsa Villanueva opina que el text es més un
seguit d’intencions
La Sra. Marta Cots comenta que és fonamental posar de relleu el temps dels
joves (amb referència als equipaments juvenils o a l’ús de la nit per part
d’aquest col·lectiu), i que cal especificar els diferents col·lectius. Per exemple,
és adequat pels joves que les reunions participatives comencin a les 17 o 18
hores?
A continuació, es comença el debat sobre els objectius (del 5 a l’1) del Pacte
del Temps.
Debat sobre l’objectiu 5: Xarxa de Mobilitat
El Sr. Ricard Riol especifica la importància d’harmonitzar els serveis de
transport públic diürns amb els nocturns. En algunes zones entre la fi del
servei de rodalies i l’inici del servei del nit bus hi ha un període de temps en
que no es proporciona cap servei de transport. Caldria detectar aquests
“forats” i, en el cas que hi hagi dificultats per allargar l’horari de rodalies, es
podria allargar l’horari del nit bus. Aquesta mesura s’hauria de coordinar a
escala de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La Sra. Mercè Amat li sobta que el document aposti per una xarxa radial i
aprofita per recordar que, tal i com es va dir a l’anterior sessió, cal passar d’un
sistema radial a una xarxa de transport públic ortogonal.
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La Sra. Adriana Sabaté considera interessant obrir el metro tota la nit
divendres i dissabtes, de cara als joves i a altres col·lectius. A més, creu que
l’horari del bicing hauria d’ajudar a complementar l’horari del metro ja que
aportaria un valor afegit, com a ciutats com París (actualment el bicing a
Barcelona té el mateix horari que el metro). La Sra. Ana Cisneros creu que si
el bicing té aquest horari és per una qüestió de seguretat, per evitar actes
vandàlics. Segons la Sra. Adriana Sabaté actualment el bicing és un servei
que s’ha assentat a la ciutat i les bicicletes estan en més bon estat que abans.
El Sr. Ricard Riol especifica que el règim semafòric no s’hauria d’establir en
funció del transport privat (els cotxes) sinó que els temps semafòrics haurien
de donar més prioritat al transport públic col·lectiu (per exemple, fent coincidir
les parades dels autobusos amb els semàfors) si volem avançar cap a una
ciutat més inclusiva (actualment estan pensats per una forma de mobilitat).
L’ús del temps al carrer s’ha de distribuir més equitativament. Creu important
que aquest debat no s’aturi.
La Sra. Muntsa Villanueva diu que s’ha de donar prioritat al transport públic i
als vianants.
La Sra. Mercè Amat comenta que agafar el bus ha de sortir a compte , i que
cal millorar-ne la freqüència de pas dels autobusos. Per exemple, aquells busos
que tenen poca freqüència (que passen cada 20 minuts), estaria bé saber que
passen a hi 10-30-50 (com en d’altres ciutats europees en què saps quan
passaran), així és més factible fer prediccions. El Sr. Ricard Riol diu que a
Berlín, per exemple, a les parades s’especifiquen els horaris de pas.
La Sra. Adriana Sabaté creu que, tot i que es tracta d’un tema polèmic,
caldria connectar els dos tramvies de la ciutat.
La Sra. Ana Cisneros diu que estaria bé veure el recorregut de baixada i
pujada d’un autobús en la parada (ara sols es pot veure l’itinerari cap a un
sentit o cap a l’altre, abans es veien els dos).
El Sr. Ricard Riol comenta que és difícil canvia les dinàmiques. Per exemple,
actualment les freqüències dels autobusos són estranyes (per exemple, 17 o
18 minuts).
La Sra. Muntsa Villanueva diu que aquest tema cal que es plantegi tenint en
compte el transport públic de l’Àrea Metropolitana, creu que els horaris del
transport públic no haurien de tenir en compte els dies festius locals (només
els generals), sobretot pel que fa a l’hora de sortida. (per exemple, per a la
gent que viu a Barcelona i treballa fora és problemàtic). Cal que tota la xarxa
estigui coordinada. A més, diu que els camins escolars són una gran idea però
cal fer-ne el manteniment ( sinó, no s’acaben de posar en pràctica). Es tracta
de zones segures per als nens i nenes que van a l’escola i es potencia la xarxa
social.
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Debat sobre l’objectiu 4: Espai públic
El Sr. Carles Aledo comenta que promoure espais amb diferents horaris en
funció de les necessitats (per exemple, per facilitar l’aparcament o
promocionar el comerç al carrer) és una bona iniciativa.
La Sra. Marta Cots diu que està bé facilitar l’ús de l’espai públic per fer
activitats (com el Barça o el Sonar) però s’ha de promoure que les entitats i
associacions també tinguin facilitats a l’hora de fer ús de l’espai públic als
barris (per exemple, les AMPAs).
La Sra. Mercè Amat creu que ha d’haver-hi més tolerància davant de cert
soroll i, a la vegada, aquells que fan més soroll han d’acceptar que no en
poden fer cada dia.
La Sra. Marta Cots i la Sra. Muntsa Villanueva estan d’acord que fer més
pedagogia sobre l’ús de l’espai públic és una bona idea. Afegeixen que és
important facilitar que en alguns llocs es pugui jugar a pilota (actualment està
prohibit en moltes places). És important que enlloc de prohibir, s’ensenyi com
utilitzar l’espai públic.
El Sr. Ricard Riol opina que Ciutat Vella és un bon exemple de convivència i
multiplicitat d’usos de l’espai públic, en què el cotxe no ocupa la majoria de
l’espai (els problemes a Ciutat Vella són d’altres tipus, com ara l’avenç de
botigues per a turistes). La humanitat té lloc, a través del joc infantil, de les
converses de senyores grans, etc., i cal traslladar-ho a d’altres zones de la
ciutat (l’espai públic és per compartir-lo).
La Sra. Adriana Sabaté creu quan es parla d’analitzar i conèixer la realitat,
s’ha de tenir en compte la perspectiva de gènere en l’urbanisme (els homes i
les dones fan un ús diferent de l’espai públic). Calen ciutats “women friendly”,
és a dir acollidores i segures, perquè en una ciutat més inclusiva per a les
dones també ho és per a tothom.
Debat sobre l’objectiu 3: Informació i administració electrònica
El Sr. Carles Aledo considera que l’Agència Tributària ha avançat molt en els
tràmits electrònics, però l’Ajuntament i la Generalitat han de contnuar
millorant, i s’ha d’avançar en estendre el DNI electrònic. Els tràmits, tot i que
hi ha la informàtica pel mig, continuen requerint l’ús del paper. En teoria,
l’Administració no et pot demanar una cosa que ja té. Cal més agilitat, les
persones acaben dedicant molt de temps a l’Administració.
La Sra. Mercè Amat creu que s’ha de proporcionar una informació més clara,
sobretot per a aquelles persones que no coneixen el funcionament de les
administracions.
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La Sra. Muntsa Villanueva opina que s’ha de fer un esforç perquè la
informació passi d’una administració a una altra i es vetlli per una bona
coordinació (per exemple, per tramitar subvencions per AMPAs o entitats
comporta perdre molt de temps en gestions poc necessàries).
La Sra. Marta Cots creu que les persones encarregades de l’atenció ciutadana
han de ser més proactives i han de rebre una formació adequada. A més,
molts punts d’informació (per exemple, juvenils o de dones) estan
desaprofitats, no es coneixen prou. Potser tota la informació hauria d’estar a
les Oficines d’Atenció Ciutadana?
La Sra. Muntsa Villanueva diu que potser hi ha un excés de punts
d’informació i que caldria avançar cap a la “finestra única”.
La Sra. Mercè Amat opina que cal un cercador que permeti mitjançant la
introducció d’un perfil determinat (ex. dona, jove, amb fills), informi a l’usuari
sobre aquells serveis o ajudes a les quals es pot acollir i proporcioni altra
informació d’interès. A més, creu que els dos primers subpunts de l’objectiu 3
estan més relacionats amb l’objectiu 1.
Debat sobre l’objectiu 1: Equipaments i serveis
La Sra. Marta Cots diu que el títol de l’objectiu no hauria de parlar d’activitats
només pensades per a les famílies. La Sra. Maria José Calvo afegeix que està
mal expressat, ja que si s’ha detectat que falten activitats per a famílies, en tot
cas caldria dir “també per a les famílies”. I, quin és el concepte de família?
Caldria fer referència a la necessitat de coordinar els horaris, parlant de
l’individu i la seva vida transversal.
El Sr. Orland Blasco comenta que l’objectiu fa referència a que es planifiquin
els horaris de forma global, i no que cadascú els pensi individualment (per
exemple, l’horari del pediatre no està adaptat als horaris de les escoles).
La Sra. Adriana Sabaté comenta el cas que es va detectar a Manresa, un
teatre en el que els joves havien deixat d’anar. Finalment es va veure que
havien tingut fills i que els horaris del vespre no eren els més adequats.
La Sra. Muntsa Villanueva esmenta que l’obertura dels patis de les escoles
fora de l’horari escolar és una bona iniciativa, ja que les escoles són espais
amb moltes possibilitats i que estan tancades moltes hores (és complicat obrirles i cal incentivar-ho). Es podrien fer tallers per a gent gran, classes
d’idiomes, etc., en espais comuns com les biblioteques o el menjador (un bidell
hauria de controlar l’entrada i la sortida).
El Sr. Orland Blasco diu que quan es contrueixen noves escoles cal pensar en
el seu ús, fent portes, per exemple, per accedir als patis des del carrer.
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La Sra. Maria José Calvo comenta que cal tenir en compte els diferents usos
quan es dissenya l’espai públic, els equipaments o els serveis (l’objectiu 4 està
relacionat amb l’1). Pregunta, a qui va dirigit quan es parla de l’ús autònom
dels espais dels equipaments per part de determinats col·lectius?
La Sra. Muntsa Villanueva creu que l’ús autònom dels espais dels
equipaments fa referència a entitats o associacions que no tenen espais on
trobar-se.
La Sra. Mercè Amat considera que potser no cal multiplicar tant els
equipaments en cada barri (hi ha un centre cívic, un casal, etc.) i treure més
partint del que tenim. En una ciutat densa cal aprofitar els espais.
Debat sobre l’objectiu 2: Suport a la vida quotidiana
La Sra. Mercè Amat creu que les escoles bressol no estan sincronitzades amb
la primària, acaben més tard però comencen més tard (haurien de començar
igual que les escoles).
La Sra. Muntsa Villanueva diu que les escoles bressol “solucionen” només 2
anys, quan comença l’escola és complicat harmonitzar els horaris de pares i
fills i per tant cal incidir en la racionalització dels horaris laborals. Estan bé els
horaris flexibles, com l’acollida matinal, però no és suficient.
La Sra. Adriana Sabaté comenta que cal adaptar-se més al cicle vital de les
persones, cal poder triar i tenir més flexibilitat com a treballador. El ciutadà
cada cop té més responsabilitats, el presencialisme a Espanya no té lloc a
altres països europeus on, per exemple, s’apaguen les llums de les empreses a
les 18 hores o es fan videoconferències per estalviar temps.
La Sra. Mercè Amat considera que es produeix un decalatge quan, per
exemple, es tenen fills amb diferents edats (per exemple, de 2 i 4 anys). A
més, diu que és difícil incidir en el temps de treball i l’empresariat. Per
exemple, és necessari continuar amb l’hàbit de dinar durant tanta estona? Cal
treballar més per objectius (per exemple, a Holanda sopes d’hora i després fas
la vida associativa). Per un altre costat, en els Consells de Barri que tenen lloc
a les 18 hores hi va majoritàriament gent gran, potser podrien començar més
tard i que hi hagi un servei de cura dels infants (sobretot si es fan en escoles).
La Sra. Maria José Calvo creu que els horaris laborals són la base en la que
cal incidir, sinó es tracta d’una declaració de bones intencions. I una ciutat
oberta les 24 hores és menys sostenible.
La Sra. Muntsa Villanueva diu que estem allargant cada cop més la jornada,
s’ha de poder tornar a casa a una hora raonable. Per exemple, el comerç
podria tancar a les 19 hores. A part de farmàcies, serveis d’emergències, etc.,
caldria evitar els torns nocturns i vetllar per uns horaris raonables.
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El Sr. Orland Blasco comenta que, per exemple, els teatres han avançat els
horaris, la última sessió ja no és a les 22 hores.
La Sra. Mercè Amat creu que es podria incentivar a les empreses proveïdores
per a que incorporin la Responsabilitat Social Corporativa, a través dels plecs
de condicions. La Sra. Adriana Sabaté diu que cal anar amb compte amb els
plecs, ja que poden ser molt macos, però realment es compleixen?
Donant per acabat el debat, la presidenta, la Sra. Marta Cots, dóna per
finalitzada la sessió a les 20.45 hores i diu que en la propera sessió es parlarà
del model de ciutat i dels objectius 6 a 10 del Pacte.

Certifica la secretària del Consell de Ciutat
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