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

18 de març de 2019
Sant Pau Recinte Modernista

Lliurament del Premi Barcelona 
a l’Empresa Innovadora en 
Conciliació i Temps - 7a edició

La Jornada s’emmarca en el Pacte del Temps de Barcelona, 
un acord de ciutat per a una organització del temps més
saludable, igualitària i eficient, impulsat per l’Ajuntament de
Barcelona el 2018 juntament amb organitzacions socials 
i econòmiques de la ciutat. La Jornada, en la que també
s’entrega del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en
Conciliació i Temps - 7a edició, pretén donar a conèixer 
i posar en valor la innovació en l’àmbit de l’organització del
temps de treball que té lloc en les empreses de la ciutat.  

Inscripcions
Les places són limitades. La inscripció online es pot 
realitzar a través del següent enllaç:
ajuntament.barcelona.cat/pactedeltemps
Per a més informació: empresesnust@bcn.cat 

Com arribar
Sant Pau Recinte Modernista - Sala Francesc Cambó 
(C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 – cantonada C/ Cartagena)

Sant Pau 
Recinte Modernista

Carrer de Sant Antoni Maria Claret

Travessera de Gràcia

Ronda del Guinardó
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Programa

9.30 h    Arribada i cafè-networking

10 h        Les polítiques de Temps en l’àmbit municipal
                • Lluís Gómez, comissionat de Promoció Econòmica, 

           Empresa i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona

                • Gemma Tarafa, comissionat de Salut i de Diversitat 
                Funcional de l’Ajuntament de Barcelona

                • Sara Berbel, directora general de Barcelona Activa 
                i gerent de Política Econòmica i Desenvolupament 
                Local de l'Ajuntament de Barcelona

10.15 h   Conferència “La innovació en els usos del temps”
                • María Ángeles Durán, doctora en Ciències Polítiques
                i primera dona guardonada amb el Premi Nacional de 
                Sociologia i Ciència Política 2018. Ha publicat més 
                de 200 obres sobre treball no remunerat, usos del 
                temps, salut, dones, desigualtat i urbanisme. 

10.45 h   Diàleg sobre l’impacte de les mesures 
                d’organització del temps a les empreses

                • Albert Solé, Responsable de Relacions Laborals 
                i Portaveu de la Comissió d’Igualtat de 
                Henkel Ibérica.

                • Mª Ángeles Estévez, Manager de Relacions 
                Laborals i Agent d’Igualtat i Diversitat de SEAT.

                • Ramon Brossa, Director de Recursos 
                Humans de la UPF Barcelona School of 
                Management.

                • Marc Pombo, Country Manager de 
                VertiSub.

11.30 h   Lliurament del Premi Barcelona 
                a l’Empresa Innovadora en 
                Conciliació i Temps - 7a edició

12 h        Cloenda
                • Álvaro Porro, comissionat 
                d’Economia Social i Desenvolupament 
                Local i Consum de l’Ajuntament 
                de Barcelona

Jornada moderada per Ariadna Oltra, periodista

@XarxaNust 
#JornadaTempsTreball


