
La forma d’organitzar i de gestionar el temps és un repte 
social i la dificultat per compatibilitzar la vida personal, 
familiar i laboral ha augmentat en els últims anys. És per 
això que l’Ajuntament vol convidar a totes les persones i 
entitats de la ciutat a El Pacte del Temps, per desenvolupar 
accions que ajudin a millorar la qualitat de vida a Barcelona.

QUÈ ÉS EL PACTE DEL TEMPS?

El Pacte del Temps és una iniciativa 
que convida la ciutadania, entitats, 
associacions, organitzacions socials i 
econòmiques a construir conjuntament 
una ciutat que promogui la qualitat de 
vida i la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral.

quins són els seus objectius?

Adaptar els horaris dels serveis 
a les necessitats de les persones.1

Millorar el disseny de l’espai 
urbà i planificar la mobilitat.2

Potenciar l’administració 
electrònica.3

Treballar conjuntament amb les 
empreses i entitats per fer 
compatible el temps de treball 
amb el temps de la vida quotidiana.
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Sensibilitzar sobre la necessitat de 
conciliar els temps per millorar la 
qualitat de vida i la sostenibilitat.
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EL PACTE DEL TEMPS

qUIN PAPER JUGA L’AJUNTAMENT?

La informació dels temps d’espera ajuda a la 
ciutadania a prendre decisions sobre quin mitjà 
de transport és el més adequat per la seva 
mobilitat. TMB, a més, allarga l’horari del 
transport públic durant els caps de setmana i 
dates assenyalades.

L’Ajuntament obre els serveis d’atenció 
ciutadana en horaris extensos i potencia 
l’administració electrònica.

Les biblioteques i els poliesportius són 
equipaments amb horaris amplis. Disposem 
d’un d’aquests equipaments a menys de deu 
minuts de casa i alguns d’ells obren de dilluns 
a diumenge.

Els patis d’algunes escoles s’obren després de 
l’horari escolar per conventir-los en zones de 
joc i facilitar la conciliació familiar.

Impulsa projectes com ara la Xarxa 
d’Empreses NUST, que aplega empreses que 
comparteixen la inquietud d’afavorir la 
conciliació de la vida laboral i personal i fer 
visible la seva aposta. L’Ajuntament dóna 
suport als bancs del temps i a les xarxes 
d’intercanvi de temps per a cohesionar la 
societat.
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S’ha millorat el servei de teleassistència a 
persones grans, la cobertura de Wi-fi públic i 
els horaris dels mercats municipals, per 
promoure les polítiques de proximitat.5

Us mostrem alguns exemples de les polítiques que 
L’Ajuntament de Barcelona promou per fer compatibles 

els diferents temps de la vida quotidiana.
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