
 
 
        

 

Benvolgudes, 
Benvolguts, 
 
La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania va constituir a l’any 2009 el Consell 
Ciutadà d’Usos i Gestió dels temps, on hi van participar els agents socials i econòmics més 
representatius de l’àmbit nacional, així com administracions locals i departaments de la 
Generalitat, per tal de revisar i reflexionar sobre el Pla Estratègic sobre els Usos i la Gestió dels 
temps a la vida quotidiana. Aquest document contempla, ja des de la seva redacció, la creació 
d’espais de debat i consens per tal de seguir treballant en la promoció d’actuacions que 
permetin avançar cap a una nova cultura del temps al nostre país.  
 
És per aquest motiu que us convidem a participar en el II Consell Ciutadà sobre els Usos i la 

Gestió dels Temps, que es durà a terme el dimarts 15 de Juny, a la Casa del Mar de Barcelona 

(Carrer d'Albareda 1-13),  a partir de les 9.30h. 

 

Enguany, el II Consell Ciutadà es centra en l’Eix 4 del Pla Estratègic, dedicat al Temps amb valor 

social afegit: temps per aprendre i educar, temps per participar en la vida col·lectiva.  

 
Aquest eix dóna valor a temps com són els d’educació, formació al llarg de la vida i  participació 
en la vida col·lectiva. Alhora que es posa de manifest la necessitat de promoure un pacte social 
entre famílies, escoles i comunitat per fomentar el temps de qualitat dels infants i d’educació 
en valors.  
 
L’objectiu últim de la participació en el Consell Ciutadà és coliderar amb el conjunt 
d’administracions i de la societat catalana un procés de canvi per arribar a una nova cultura del 
temps. En aquest sentit, la vostra implicació és imprescindible per tal d’enriquir el Pla Estratègic 
amb totes les vostres aportacions i millorar l’estratègia. 
 
Us animem a participar i formar part del Consell Ciutadà, prenent veu als tallers participatius i 
fent arribar les vostres propostes. 
 
Per confirmar la vostra assistència preguem envieu el full d’inscripció abans del dia 7 de juny, a 
l’adreça: pladeltemps.dasc@gencat.cat 
 
Salutacions cordials, 
 

 
Carme Porta i Abad 
Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania 
Generalitat de Catalunya 


