
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les polítiques d’organització del temps a les empreses tenen un impacte clar en la salut 
física i mental i el benestar de les persones En un moment en que avançar cap a formes i 
cultures de treball més saludables és una prioritat estratègica de la majoria d’empreses, 
volem  aprofundir en aquesta relació.  

Compartirem dades i evidències sobre els beneficis de disposar d’una major flexibilitat i 
control sobre el propi temps I obrirem un diàleg sobre les respostes amb les que empreses 
de diferent mida, sector i activitat estan donant resposta a reptes compartits: 

 Com podem facilitar la compatibilitat entre les diferents dimensions de la vida, 
reduint els nivells d’estres i sobrecàrrega de les persones? 

 Com garantir el descans en un entorn d’hiperconnexió i en una cultura que 
sobrevalora l’activitat constant?  

 Com generar les relacions de respecte, confiança i suport que les persones i les 
organitzacions necessiten per créixer? 

I finalment, com cada any, lliurarem el premi Barcelona a l’empresa innovadora en 
organització i usos del temps per reconèixer els esforços de les empreses que estan 
contribuint a impulsar canvis en el sentit desitjat. 

  



 

Programa 
 

9.30 h.  Benvinguda i presentació. 

Raquel Gil. Comissionada de Promoció de la Ocupació i Polítiques contra la 
Precarietat de l’Ajuntament de Barcelona. 

Sara Berbel. Gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

9.45 - 10.20 h. Ponència: Treball flexible i benestar: evidències científiques. Dra. Eva Rimbau 
Gilabert. Professora e investigadora de la direcció de persones a la Universitat Oberta 
de Catalunya. Experta en treball flexible i teletreball. 

 
10.25 - 11.15 h.  Taula de diàleg: El valor de canviar els temps de treball 

Coordina:  Raquel Gil. Comissionada de Promoció de la Ocupació i Polítiques contra la 
Precarietat. 

 
Participen:  
 
o Laura Font Sentís.   

LYMBUS.  Directora. 
 
o Evaristo Gutiérrez 

INGECAL, S.L. CEO. 
 
o Estrella Rincón 

Hospital Clínic de Barcelona. Cap de l'Àrea de Relacions Laborals.  
 
o Marta Rodríguez Martín 

Mercabarna Directora d’Organització, persones i cultura. 
 
o Montse Romo 

Andròmines Responsable de comunicació i estratègia.   
 

11.20-11.45 h. Lliurament del Premi Barcelona a l’empresa innovadora en organització i usos del    
temps (11ena edició).  

 
11.50-12.00 h. Cloenda 

Montserrat Ballarín. Regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Per assistir-hi només cal que ompliu aquest breu formulari 

 

https://fs3.formsite.com/Formularis/nzzhtux126/index

