El Pacte del Temps de Barcelona uneix patronals,
sindicats i agents socials per una conciliació real
•

El Born Centre Cultural ha acollit aquest matí l’acte de presentació i
adhesió al Pacte del Temps, una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona
per promoure la qualitat de vida personal, familiar i laboral a la ciutat.

•

Representants de la Taula del Tercer Sector, UGT, CCOO, PIMEC, Foment
del Treball, Cambra de Comerç de Barcelona, FAVB, FAPAC, Xarxa NUST,
Ara és l’hora i el Consell de Ciutat han explicat què aporten i que li
demanen al Pacte del Temps, que ja compta amb 154 adhesions.

•

El Pacte del Temps s’emmarca en els actes de celebració de “Barcelona
2014, Any de la Família”, una commemoració que vol ressituar les
famílies i les seves necessitats en el centre de l’atenció pública.

Barcelona, 19 de juny de 2014.- L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest matí
el Pacte del Temps, una iniciativa que convida la ciutadania, entitats, associacions,
organitzacions socials i econòmiques a construir conjuntament una ciutat que
promogui la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. La regidora de Família,
Infància, Usos del Temps i Discapacitats, Irma Rognoni, ha estat l’encarregada de
presentar els objectius del Pacte del Temps: adaptar els horaris dels serveis a les
necessitats de les persones; millorar el disseny de l’espai urbà i planificar la mobilitat;
potenciar l’administració electrònica; treballar conjuntament amb les empreses i
entitats per fer compatible el temps de treball amb el temps de la vida quotidiana; i
sensibilitzar sobre la necessitat de conciliar el temps per millorar la qualitat de vida i la
sostenibilitat.
Rognoni ha destacat que, després de la consolidació d’una primera onada de drets
civils i polítics i una segona de drets socials, “ara toca apostar pel dret al temps”. La
regidora de Família ha afegit que Barcelona “ha estat, és i desitja continuar sent un
referent en polítiques del temps”. Amb aquest objectiu ha fet un pas més creant el
Pacte del Temps, una iniciativa “de consens que vol ser un espai de trobada per
construir una ciutat adaptada, amb un ús adequat del temps i que promogui la felicitat”.
Segons Rognoni, el Pacte del Temps contribueix a una transformació social “cada
vegada més necessària” i que “requereix de la implicació i conscienciació de tota la
ciutadania”. La regidora també ha apuntat que, amb aquest pacte, l’Ajuntament de
Barcelona vol impulsar mesures “concretes, pràctiques, de petit abast, aplicables i
transformadores” ja que “els petits canvis són els poderosos”.
Finalment, la regidora Irma Rognoni ha explicat que el Pacte del Temps s’emmarca en
els actes de “Barcelona 2014, Any de la Família”, una commemoració a nivell
internacional que vol ressituar les famílies i les seves necessitats en el centre de
l’atenció pública. En aquest sentit, i seguint les indicacions de Nacions Unides, un dels
eixos que s’impulsen des de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta celebració posa
precisament en relació família i conciliació.
L’acte de presentació del Pacte del Temps també ha comptat amb la participació de
representants d’institucions i entitats adherides al pacte, que han explicat què aporten i
què demanen al Pacte del Temps. En primer lloc, Toni Codina (Taula del Tercer
Sector) ha apostat per la racionalització dels horaris, la qual afavoreix una societat
amb més benestar. Seguidament, Alexandre Goñi (PIMEC Comerç) ha destacat que

el comerç de proximitat ha de permetre descansar per oferir el millor servei. Per la
seva banda, David Papiol (UGT de Catalunya) i Vicenç Tarrats (CCOO de
Catalunya) han fet una crida per mantenir un treball de qualitat. Per la seva banda,
Mireia Recio (Foment del Treball) ha destacat que l’èxit de la conciliació requereix
coresponsabilitat de tots els actors implicats, mentre que Anna Mercadé (Observatori
Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona) ha apostat per
uns horaris més productius i un repartiment equitatiu de les responsabilitats familiars.
A continuació, Joan Termes (Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona-FAVB) ha defensat el paper de l’esport per millorar la qualitat de vida i
Hèctor Silveira (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de CatalunyaFAPAC de Barcelona) ha defensat que amb la conciliació es millora l’educació. Tot
seguit, Mónica Sánchez (Criteria, integrant de la xarxa Nust) ha definit les empreses
del segle XXI com a empreses conciliadores i innovadores, mentre que Fabian
Mohedano (impulsor de la Iniciativa per a la Reforma horària – Ara és l’hora) ha
destacat que la societat camina cap a un moment zero, que portarà als diferents actors
a accelerar el canvi que es necessita. Finalment, Yolanda Españó (representant al
Consell de Ciutat) ha defensat el paper del diàleg entre la ciutadania i el govern.
L’acte també ha comptat amb una fila zero formada per representants d’associacions,
partits polítics i responsables municipals que li donen suport amb actuacions
concretes. Un cop finalitzat l’acte, els assistents s’han pogut sumar al Pacte del
Temps, que actualment ja compta amb 154 adhesions.
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