
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 
 

» Nota de Premsa 
18  de maig de 2012 

 

www.bcn.cat/media 

Barcelona s’uneix a la xarxa europea de ciutats que 
treballen en estratègies de conciliació laboral i 
familiar 

 
» També formarà part de la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps de 

l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona 
 
L’Ajuntament de Barcelona s’ha adherit a la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del 
Temps, que treballa per a la promoció d’aquestes polítiques en l’àmbit europeu, i 
per a potenciar la seva extensió i adopció per part de municipis o regions.  
 
Aquesta adhesió ha estat refrendada per tots els grups municipals de Barcelona en 
la última comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Barcelona va ser una de 
les impulsores d’aquesta xarxa. Amb aquest acord, ara es dóna un nou impuls a les 
polítiques i estratègies d’usos del temps que desenvolupa l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
La xarxa europea busca compartir avenços i beneficis experimentats en els 
diferents municipis i regions europees en polítiques d’usos del temps, una tasca que 
ja està desenvolupant l’Ajuntament de Barcelona a través de la regidoria de 
Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats. Amb aquesta adhesió, la regidora 
Irma Rognoni confia que “es generi l’efecte multiplicador d’aquelles polítiques 
d’usos del temps que es duen a terme a Barcelona a tot l’àmbit europeu, i alhora 
podrem compartir experiències que han resultat exitoses en d’altres ciutats”. 
 
El grup de ciutats també implica la difusió de les polítiques d’usos del temps a 
escala europea, un fet que resulta clau per a sensibilitzar altres actors, com els 
acadèmics, econòmics, socials o la mateixa ciutadania, que són clau per posar en 
pràctica les actuacions en aquesta matèria.  
 
D’altra banda, la Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats s’ha 
adherit també a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps de la 
Diputació de Barcelona, un espai de reflexió i debat entorn les polítiques locals del 
temps. Aquest és un fòrum on alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores debaten, 
principalment, les polítiques locals per a una planificació estratègica i transversal 
sobre els nous usos del temps. En aquest àmbit, s’exposa des de la Xarxa totes les 
experiències noves que s’han engegat per l’harmonització del temps de la vida 
quotidiana de les persones. 
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El temps, un bé escàs 
 
La Regidoria d’Infància, Família, Usos del Temps i Discapacitats té com a un dels 
seus objectius objectiu incidir en la nova organització dels temps en la ciutat i 
adequar els horaris i els usos del temps urbans als ritmes de la vida ciutadana i 
millorant la conciliació laboral i familiar. 
  
Per això, el consistori vol posar en valor la importància del temps en l’organització 
social i potenciar la conciliació laboral i familiar des de diferents àmbits, de forma 
transversal, i amb la col·laboració de tots els agents socials, amb la finalitat de 
poder oferir una millor qualitat de vida a les persones que viuen a Barcelona. 
 
Segons Rognoni, “les polítiques dels usos del temps tenen com a objectiu 
aconseguir una major cohesió social i que les nostres societats siguin més paritàries 
i més equitatives”. La regidora ha afegit que “el temps es un bé escàs i per això les 
administracions n’hem de garantir un repartiment més equitatiu afavorint la 
conciliació de la vida laboral, familiar i personal”.  
 


