
 

   

CICLE INTERNACIONAL DE 
PRÀCTIQUES MUNICIPALS EN 

POLÍTIQUES DEL TEMPS 

La recuperació econòmica sostenible  
post-covid-19  
 
Primera sessió – 20 de maig de 2021 – 10h - 12h 

 
La covid-19 ha suposat un canvi en molts aspectes de les nostres vides, i ens ha reclòs en molts casos 
al nostre entorn més immediat, aquell que conforma la ciutat o el poble en el que vivim. Aquest moment 
ha servit a moltes administracions locals per accelerar iniciatives ja existents o per repensar els serveis 
que proporcionaven, i en tots els casos, per adaptar-los als canvis que ja avui i en el futur pròxim, es 
patiran per part de la ciutadania. 
 
Els municipis es pregunten quin és el model laboral, turístic o empresarial que volen impulsar en el futur 
i, en l’àmbit del temps, han entrat amb força debats com la reducció de la jornada o la necessitat de certs 
desplaçaments relacionats amb l’àmbit laboral o d’oci. 
 
La jornada analitzarà aquests canvis i quines d’aquestes mesures tenen el potencial per mantenir-se o 
transformar-se cap a polítiques que modifiquin els models actuals, des de la perspectiva de les polítiques 
del temps. 

PROGRAMA                  #TimeUse 

10.00h  Benvinguda  

 Laura Foraster, secretària general de DIPLOCAT. 

 Ariadna Güell, co-coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy 
Society. 

10.10h Taula rodona 

 Moderadora: Silvia Llorente, Research & Policy Officer de l'Observatori Metròpolis. 

 El Programa Concilia i el decàleg per a una organització del temps més saludable, 
igualitària i eficient: Sònia Ruiz, directora de Serveis de Gènere i Polítiques del 
Temps de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona. 

 Que Budapest sigui una ciutat de deu minuts!: Balazs Fejes, expert sènior en 
planificació de la mobilitat del Centre de Transport de Budapest. 

 Els canvis en els horaris comercials durant la covid-19, una iniciativa conjunta amb 
l’Ajuntament de Solsona: Dolors Corominas, membre de la Junta de la Unió de 
Botiguers i Comerciants de Solsona. 
 

 Projecte Age Management i el treball intel·ligent: Sabina Scola de l’Oficina 
d'estadístiques i horaris, Ajuntament de Bolzano. 

 
11.30h  Torn de preguntes amb el públic 

11.45h  Fi de la sessió 

SESSIÓ EN LÍNIA 
Inscripcions 

mitjançant formulari  

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7A5WH5er2mpFv_CQ4RYEiWRUNkVQQkZHRks3OEMwVTBUU1RVSFM4MEtCOS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7A5WH5er2mpFv_CQ4RYEiWRUNkVQQkZHRks3OEMwVTBUU1RVSFM4MEtCOS4u

