
El futur del temps 
de treball
Avancem cap a una organització 
del temps de treball més 
saludable, igualitària i eficient

29 de setembre de 2020
L’ACTE SERÀ VIRTUAL

Lliurament del Premi Barcelona 
a l’Empresa Innovadora en 
Conciliació i Temps - 8a edició

Objectiu

La Jornada s’emmarca en el Pacte del Temps de
Barcelona, un acord de ciutat per una organització 
del temps més saludable, igualitària i eficient, impulsat 
per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb
organitzacions socials i econòmiques de la ciutat. 

La Jornada, en la qual també es lliura el Premi 
Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació 
i Temps - 8a edició, posa l’èmfasi en l’organització 
del temps de treball en l’era digital i la conciliació
corresponsable a les empreses, aspectes que, 
si bé ja eren importants abans, adquireixen 
una especial rellevància en temps de COVID-19.

Pacte 
del 
temps
de Barcelona



Programa

10 h        Benvinguda

                • Jaume Collboni, Primer Tinent d’Alcalde d’Economia,
               Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament 
                de Barcelona.

                • Fèlix Ortega, Director General de Barcelona Activa.

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

10.15 h   Conferència “Organització del temps de treball 
                en l’era digital”

• Oscar Vargas, investigador d’Eurofound – European 
Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions. Entre d’altres publicacions, és co-autor de
“Working anytime, anywhere: The effects on the world of
work” publicat al 2017 per l’Organització Internacional
del Treball i Eurofound. Sintetitza la recerca dels estudis
realitzats en 15 països, més la European Working
Conditions Survey, sobre els efectes del teletreball 
i les noves tecnologies de la informació i la comunicació
en l’àmbit del treball. En aquesta línia, també és 
co-autor de “Telework and ICT-based mobile work:
Flexible working in the digital age” publicat al 2020 
per Eurofound. 

10.45 h   Diàleg sobre la conciliació corresponsable
                a les empreses

• Paco Abril, investigador de la UNED del projecte 
europeu “Men in care. Workplace support for caring
masculinities”, l’objectiu del qual és fomentar 
la participació masculina en la cura des de 
les empreses i administracions públiques. 

• Laura Zapata, Manager de Relacions 
Laborals del RACC. 

• Antoni Orozco, Director Territorial 
Gestió Catalunya d’Unió de Mútues 
MCSS n°267.

• Marta Grau, Directora de Recursos 
Humans i Serveis Editorials de Penguin 
Random House.

11.30 h   Lliurament del Premi Barcelona 
                a l’Empresa Innovadora en Conciliació 
                i Temps - 8a edició

12 h        Cloenda

• Álvaro Porro, Comissionat d’Economia 
Social, Desenvolupament Local i Política 
Alimentària de l’Ajuntament de Barcelona.

Jornada moderada per Marta Càceres, periodista

@XarxaNust 
#JornadaTempsTreball


