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PRESENTACIÓ
Catalunya requereix seguir construint projectes orientats a la millora de la qua-
litat de vida i de la cohesió de la ciutadania. En el seu desplegament, cal consi-
derar el factor “temps” ja que és clau per impulsar millores en el benestar de les 
persones, les famílies, les organitzacions. En l’actualitat la societat catalana no té 
aquest tema ben resolt.

La participació democràtica requereix temps i  redueix  la seva qualitat quan 
les persones no en disposen.

Tenim bastant clares les necessitats que cal abordar de forma prioritària en 
relació al temps que ens cal per atendre als infants, les persones amb situació de 
dependència o vulnerabilitat, per gaudir del lleure, l’esport, la natura i la cultura 
o bé per exercir la participació cívica i comunitària. 

Per una banda cal abordar una reorganització horària de la societat, a la mane-
ra d’Europa, on es viu amb horaris adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat, 
productivitat i participació de la ciutadania.

En segon terme cal revisar la gestió del temps en les mateixes organitza-
cions: cal plantejar-se si la gran quantitat de temps invertit en el funcionament 
de les entitats sempre significa un nivell de resultats satisfactoris en la mateixa 
mesura. Horaris que sovint són poc estàndards i bastant caòtics compliquen 
l’harmonització amb la vida personal.

Amb la voluntat d’aportar solucions efectives, des de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família hem 
desenvolupat un treball relacionant la gestió del temps amb l’associacionisme, el 
voluntariat i el tercer sector que es presenta en aquesta publicació.

Un canvi en l’horari del treball,  del comerç,  de les activitats culturals, de 
les esportives, de la programació televisiva, de les associacions i en general del 
tercer sector, aconseguiria un  impacte sobre les persones i ajudaria a superar la 
dificultat per compaginar estudis i feina, responsabilitats familiars i participació 
social i cívica. Això té clares conseqüències pel que fa a la democràcia d’un país 
i l’assoliment d’un futur millor.

Per tot això, des de la Direcció General d’Acció Cívica donem suport a les 
mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària adaptada a la 
nova realitat social, econòmica i cultural, a la societat de coneixement per afa-
vorir beneficis per a la ciutadania  i facilitar més la participació i la inclusió. Cal 
seguir avançant en incrementar la implicació  en les qüestions cíviques i socials 
perquè així la societat civil es compromet i s’enforteix.  

Ramon Terrassa i Cusí
Director general d’Acció Cívica
i Comunitària
Govern de la Generalitat 
de Catalunya
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Temps de canvis és temps de replantejament de tot plegat, revisió dels valors, i 
revisió de les prioritats que hem tingut en tots els àmbits de la vida, i en la nostra 
organització com a societat. 

En aquesta revisió global que estem fent i que hem de fer de tot plegat, que ve 
motivada per les diverses crisis superposades que estem patint, i que no deixen 
de ser una oportunitat per millorar, hem de començar a introduir un nou ele-
ment que afecta profundament les nostres vides, com és el valor del temps. Llar-
guíssimes jornades laborals i socials mal estructurades no ajuden ni a tenir mi-
llor qualitat de vida, ni tampoc a la productivitat i eficàcia laboral i social.

Una millor organització horària, fonamentalment laboral, ens permetria més 
temps per altres coses, moltes de les quals no podem fer per l’actual organització 
del temps. Família, gaudir de la ciutat o del barri, activitat esportiva, activitat 
associativa.... a més fomentaríem el consum dinamitzant l’economia, alhora que 
milloraríem la nostra salut. Som en una societat llatina, que per caràcter, combi-
nat amb el clima, som de fer coses, de no parar quiets, i una millor organització 
horària fomentaria el bo i millor d’aquest caràcter afavorint tots aquests àmbits 
fins ara perjudicats.

En el terreny associatiu, els beneficis superen amb escreix els possibles efec-
tes secundaris d’aquesta nova organització del temps. Més temps per dedicar a 
les associacions de les quals formem part, podent arribar a casa a hores encara 
correctes.

Certament és un objectiu que va en cadena, si els horaris laborals no es trans-
formen, difícilment podrem avançar les reunions polítiques i associatives, per 
tant l’activitat associativa, per tant l’arribada a casa a hores decents.

És en aquest sentit que l’Ajuntament de Barcelona refermem el nostre com-
promís amb l’objectiu de considerar el temps com un valor de primer ordre, de 
benestar però també d’eficàcia i salut social, i és per això que volem incidir en 
els horaris laborals i que paulatinament anirem modificant els horaris de les re-
unions dels diferents àmbits polítics i participatius, contribuint d’aquesta ma-
nera a trencar aquest cercle viciós que ens porta a anar esgotats tot el dia i a no 
gaudir de moltes coses que entre tots hem de cuidar i prioritzar més i millor.

Carles Agustí i Hernández
Comissionat Participació 

Ciutadana i Associacionisme
Ajuntament de Barcelona
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INTRODUCCIÓ
Al llarg del 2014 s’ha portat a terme el projecte Temps+Social, el qual ha partit 
de les necessitats detectades en l’associacionisme i el tercer sector i a la voluntat, 
tant del Govern de la Generalitat de Catalunya com de l’Ajuntament de Barce-
lona, de donar resposta a les necessitats estratègiques de les organitzacions i a 
l’acompanyament de les persones a partir d’un procés d’innovació.

L’associacionisme i el tercer sector necessiten anticipar escenaris amb una 
nova filosofia que provoqui un canvi de cultura organitzativa. Aquesta ha de 
tenir com a prioritat un nou plantejament estratègic que prioritzi el desenvo-
lupament de les persones, de la base social, principal actiu de les organitzacions 
sense afany de lucre.

Les persones implicades en l’associacionisme i el tercer sector, ja sigui per-
sones treballadores o voluntàries, estan motivades per un desig fonamental 
d’ajudar altres persones i de transformació social. L’associacionisme i el tercer 
sector, per tant, reforça la solidaritat i la cohesió social.

A banda d’això, el voluntariat i la participació social suposen un mitjà de 
desenvolupament personal i professional per adquirir coneixements, exerci-
tar-se en la pràctica determinades competències i potenciar el teixit de relacions 
socials (el que permet obrir noves o millors oportunitats d’ocupació, així com 
contribuir al desenvolupament personal).

Temps+Social suposa l’elaboració d’un model de gestió del temps en 
l’associacionisme i el tercer sector per contribuir a fer possible el desenvo-
lupament de les persones mitjançant un nou plantejament organitzatiu. Per 
tant, persegueix un canvi de cultura en les organitzacions, necessària per fer pos-
sible, entre els protagonistes, la conciliació del temps social, laboral i personal. 
Caminar cap a una cultura de productivitat i de flexibilitat en les organitzacions 
requereix eines coneixedores de la seva realitat, amb instruments i mètodes 
adaptats que facin possible la compenetració harmònica dels ritmes de les per-
sones voluntàries i treballadores.

Un model d’organització amb horaris i calendaris flexibles pot beneficiar  
l’entitat, les persones que hi participen (com a voluntaris o personal laboral) i, 
també, en cas de donar servei a la ciutadania, les persones usuàries.

El model de gestió del temps per a l’associacionisme i el tercer sector neix 
de la necessitat d’afrontar decididament la sistematització i la potenciació de 
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formació als dirigents com a fórmula per transformar les organitzacions que 
tinguin una repercussió sobre activistes i persones treballadores. Això es tra-
dueix en la voluntat d’acollir-se a un model integrat amb eines, instruments i 
mètodes en el nivell macro, meso i micro. 

A nivell macro, la certesa que l’associacionisme i el tercer sector vol tenir una 
clara vocació de lideratge polític, amb capacitat d’incidir en els processos socials, 
amb l’objectiu d’estendre una forma d’organització social del temps favorable a 
la seva activitat. A nivell meso, la necessitat d’una transformació dels horaris i 
dels calendaris a les organitzacions. I a nivell micro, la recerca de solucions que 
afecten directament sobre la responsabilitat desenvolupada per la persona.

Temps+Social inclou 50 conclusions, 25 propostes de millora i un perfil 
sectorial de 5 competències clau. Les conclusions i les propostes estan classi-
ficades en funció dels diferents nivells d’anàlisi (macro, meso, micro). Algunes 
de les propostes suposen bones pràctiques a les entitats on s’ha portat a terme la 
diagnosi. L’elecció de competències suposa la proposta d’estàndard de referència 
per a totes les entitats del sector, dels seus directius i responsables dels calendaris 
i horaris, així com de la totalitat de treballadors. 

Es pretén aportar concrecions a alguns dels compromisos que sorgeixen de les 
mesures del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (2014-2015). 
La incorporació d’un model flexible d’organització del temps a les entitats pot 
ajudar a la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i a l’estratègia permanent 
del voluntariat. També pretén concretar demandes que sorgeixen del Pacte del 
Temps impulsat per l’Ajuntament de Barcelona.

OBJECTIUS
Temps+Social ha tingut com objectiu principal contribuir a la creació d’un mo-
del per a millorar la gestió del temps en les organitzacions de l’associacionisme 
i el tercer sector.

Els objectius específics han estat: 
•	 Portar a terme l’estudi de casos representatius de l’associacionisme i el 

tercer sector.
•	 Facilitar processos de canvi en les organitzacions a través de la imple-

mentació d’un nou model de gestió del temps. 
•	 Proposar solucions a les organitzacions per augmentar la flexibilitat 

horària i la satisfacció de les diferents persones implicades.
•	 Sensibilitzar les persones que desenvolupen les seves responsabilitats en 
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aquestes organitzacions quant a l’ús racional del temps.
•	 Identificar les competències necessàries per millorar la gestió eficient del 

temps, ja sigui a nivell organitzacional (per part de responsables) com per-
sonal (persones treballadores i voluntàries), a partir dels valors propis de 
les organitzacions i del sector. 

•	 Prendre consciència sobre la necessitat de millorar els processos 
d’organització del temps tant en el personal laboral com en el volun-
tariat i optimitzar els processos de gestió de l’horari i el calendari laboral, 
mitjançant l’ús intensiu de les TIC i la implantació del nou paradigma dels 
Horaris 2.0.

•	 Contribuir a un canvi de cultura dins de l’associacionisme i el tercer 
sector i que, en conseqüència, es produeixi un canvi en la societat quant 
a l’ús racional del temps.

•	 Introduir un model sistèmic de millora de la gestió del temps, on les 
experiències de les persones en les organitzacions puguin influir en aquest 
canvi de cultura.

BENEFICIS
Per a la implantació final d’un sistema de gestió de l’horari i del calendari laboral 
es proposa el següent procés per tal d’assolir els resultats i beneficis esperats:

1. Fer una diagnosi que permeti decidir quines són les millors solucions de 
flexibilitat a mida de les necessitats de l’organització: dependrà del tipus 
d’activitat, del departament, de les persones implicades, de la ubicació, de 
la corba de demanda i del seu repartiment al llarg del dia, dels dies i de 
les setmanes, etc.

2. Capacitar la direcció i les persones responsables de gestionar els horaris 
en les diferents tècniques i condicions legals d’aplicació.

3. Formar i sensibilitzar les persones implicades en l’entitat en la gestió flexi-
ble del temps i en les solucions de flexibilitat que s’hagi decidit aplicar en 
cada cas.

4. Emprar solucions informàtiques ad hoc que permetin gestionar de forma 
personalitzada tota la informació de l’horari i el calendari laboral i la seva 
flexibilitat.

Fruit d’aquest sistema de gestió es podran treure els següents resultats:
•	 Disminució dels costos amb un òptim dimensionament de l’equip de per-
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sones implicades adaptat a les necessitats de servei.
•	 Reducció dels costos per hores extres i reducció del temps perdut entre les 

persones voluntàries. 
•	 Reducció de l’absentisme i de la rotació entre les persones implicades.
•	 Disminució important del número d’incidències, facilitant la consulta de 

la informació i del registre de tots els esdeveniments que afecten el procés 
de gestió dels horaris.

•	 Assistència a la presa de decisions davant d’una urgència o canvi en la 
planificació o programació.

•	 Augment de la sensació d’equitat. 
•	 Reducció del temps dedicat als àpats. 
•	 Afavorir polítiques d’igualtat i accions de conciliació i coresponsabilitat.
•	 Disposar d’horaris personalitzats, adequats per adaptar-se a les necessitats 

de l’organització i als canvis a la vida de les persones.
•	 Atracció de talent a l’organització i, a la vegada, retenir les persones quali-

ficades i motivades presents a l’actualitat.
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PROCÉS DE TREBALL 
FASE 1. DEFINICIÓ 

Accions

Delimitació dels continguts del projecte, selecció i contacte amb les entitats partícips.

Preparació dels instruments de recollida de la informació, diagnosi i implementació per a la millora de la gestió racio-
nal del temps a l’associacionisme i el tercer sector.

Selecció definitiva de les sis entitats participants en el projecte (adequació segons les necessitats reals i de la motivació 
per a la millora en l’ús racional del temps).

Metodologia
Reunions multidisciplinars entre els membres de l’equip, per a la reflexió i plantejament definitiu del projecte, així com 
amb els interlocutors d’Acció Cívica i l’Ajuntament de Barcelona per a la selecció de les entitats. Entrevistes informatives 
amb els responsables de les entitats participants.

Actors La Iniciativa per a la Reforma Horària, Rational Time, la Direcció general d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona (Comissionat de Participació i Associacionisme i Regidoria d’Usos del temps).

Producte Dossier de presentació del projecte.

FASE 2. DIAGNOSI

Accions

Diagnosi de les sis entitats de l’associacionisme i el tercer sector per tal de conèixer:
1. La seva realitat i les variables que determinen l’ús racional del temps en aquest tipus d’organitzacions.

2. Detecció de les necessitats estratègiques de l’entitat i de desenvolupament de les persones.
Recopilació d’informació (convenis, acords, condicions, etc.).
Entrevistes amb els responsables de les entitats.
Anàlisi de la documentació i de les entrevistes.

Actors La Iniciativa per a la Reforma Horària, Rational Time i les entitats participants.

Producte
Informe final de l’estudi de casos, amb les variables d’interès per a l’ús racional del temps, identificació de les millors 
pràctiques i les oportunitats de millora, així com detecció de necessitats estratègiques, formatives i de desenvolupament 
professional.

FASE 3. DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

Accions

Desenvolupament de l’experiència Temps+Social en base a:
1. Sistema informàtic de gestió d’horaris i calendaris:

Introducció de les dades i configuració del sistema per al seu ús a cada una de les tres entitats.
Seguiment de l’activitat d’ús del sistema informàtic i acompanyament en els dubtes que puguin sorgir al llarg del procés.
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Accions

2. Formació de persones:
Disseny d’accions de desenvolupament per a les persones, en funció de les variables identificades a la diagnosi.
Execució de les accions formatives.

Actors La Iniciativa per a la Reforma Horària, Rational Time i les entitats participants.

Producte

L’experiència Temps+Social, composat per:
Presentació del sistema informàtic Rational+ amb totes les dades de les persones implicades per a poder fer ús de 

l’aplicació.

Seguiment de l’activitat d’ús del sistema Rational+ i acompanyament en els dubtes que puguin sorgir al llarg del procés.

Programes de les accions formatives per a consolidar l’experiència Temps+Social.

Impartició de les accions formatives.

FASE 4. DIVULGACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

Accions

Elaboració d’una publicació en forma de memòria de les conclusions de l’experiència, destacant les bones pràctiques i les 
oportunitats de millora detectades, així com el resultat de l’experiència de la implementació del sistema Temps+Social.

Accions de difusió a l’associacionisme i el tercer sector: difusió a internet i presentació a diferents col·lectius de represen-
tació de l’associacionisme i el tercer sector.

Actors La Iniciativa per a la Reforma Horària, Rational Time i la Direcció general d’Acció Cívica de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Barcelona (Comissionat de Participació i Associacionisme i Regidoria d’Usos del temps).

Producte Edició d’una publicació amb les conclusions de l’experiència.
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FASE 1. DEFINICIÓ

LA REALITAT 
DELS HORARIS I 
ELS USOS  
DEL TEMPS  
A CATALUNYA 
A gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 9 a 17h, parant un màxim d’una hora 
per dinar a meitat de la jornada. A l’Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, 
és habitual que les persones treballadores s’aturin dues hores per dinar i que les 
seves jornades laborals s’allarguin fins a les 7 o les 8 del vespre. El resultat és 
que els catalans i espanyols el 2011 van treballar una mitjana de 277 hores més 
que els alemanys, segons dades de l’Institut d’Estudis Econòmics (IEE) a partir 
d’estadístiques de l’OCDE, que situen la mitjana d’hores treballades a l’Estat es-
panyol durant el 2011 en 1.690 hores, davant les 1.413 hores d’Alemanya. També 
treballem més que la mitjana a Finlàndia, Suècia, Regne Unit o Àustria.

Tot i treballar més hores i allargar més la jornada, la productivitat no és més 
gran que en cap d’aquests països. Al contrari, tot fa pensar que la productivitat 
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és inversament proporcional a la durada de la jornada. Per contra, la dificultat 
de conciliar vida personal, familiar i social sí que resulta molt més acusada, ja 
que els horaris espanyols provoquen un gran desajust entre l’horari escolar i el 
laboral, cosa que fa difícil la cura dels fills. I, en tot cas, pels que no són pares, 
dificulta la realització de qualsevol activitat després de la sortida de la feina. 

El desfasament horari respecte d’Europa, que implica fer la pausa per dinar 
un parell d’hores més tard i retardar també l’hora de sortida de la feina, el sopar 
i fins i tot el prime time de les televisions (l’hora de màxima audiència al vespre) 
té seu origen en la postguerra espanyola. Fins als anys trenta, a l’Estat espanyol es 
menjava cap a migdia, com a la resta de països europeus (fins i tot als del Sud, on 
les condicions climàtiques i de llum són semblants). 

En els primers anys del franquisme, la pluriocupació masculina va passar a ser 
habitual per poder mantenir la família, mentre s’instaurava la norma que la dona 
es quedés a casa, associada a l’accés a la classe mitjana i les seves expectatives. Era 
molt comú, per tant , que el marit arribés a casa a dinar en acabar la feina de matí 
a les 13 i es reincorporava a les 15. La pluriocupació per als obrers industrials 
sense jornada partida eren hores extra en el mateix establiment o en un altre ta-
ller, després de plegar a les 19. Els horaris han patit una transformació rellevant 
i són els que han quedat instaurats a partir de llavors, tot i que les condicions 
socials del país han canviat molt en les últimes dècades.

Existeixen diferents iniciatives en marxa encaminades a la racionalització 
d’horaris i el foment de les mesures de conciliació. Entre les mesures de concilia-
ció cal destacar el foment del teletreball, que estalvia temps i diners en desplaça-
ments de casa a la feina i permet flexibilitzar la jornada, i l’impuls de les jornades 
intensives. En temps de crisi, però, aquestes propostes poden ser emprades com 
a estratègies de precarització. Per tant, cal ser prudents en el seu impuls.

Els diferents estudis realitzats asseguren que implantar la jornada continua-
da, com ja fan moltes empreses exclusivament a l’estiu, augmenta la motivació, 
redueix l’estrès, estimula l’optimització del temps i ensenya els empleats a pla-
nificar. I, en conseqüència i com argumentari més important per a les organit-
zacions, eleva la productivitat i rendibilitat, relacionades amb el cost i el temps 
respectivament. En qualsevol cas, l’aposta per un horari intensiu ha de ser im-
pulsada amb d’altres mesures.

En definitiva, Catalunya té quatre reptes claus en relació a l’organització del 
temps de vida quotidiana fruit de processos històrics que han generat desajustos 
importants. En primer lloc, l’horari del nostre país és inèdit i continua diferen-
ciant-se de la resta d’Europa fonamentalment per la durada de la pausa del dinar 
i l’allargament de la jornada laboral fins tard al vespre. En segon lloc, disposem 
d’un calendari poc racional amb una distribució particular dels festius i les va-
cances al llarg de l’any. En tercer lloc, mantenim una forta vinculació al lloc de 
treball basada en el presencialisme i no en el rendiment. En quart lloc, ens aco-
llim a un fus horari que no ens és propi. 
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El temps com a factor sistèmic
El temps de treball és l’eix sobre el qual s’organitza la vida social. Des dels anys 
vuitanta, la recerca sociològica ha posat de manifest que la vida en societat depèn 
en bona mesura dels horaris i calendaris laborals. La rigidesa del treball influeix 
clarament en la capacitat de decidir en la resolució positiva de les dificultats de 
conciliació de la vida laboral amb la vida personal i especialment amb la vida 
social.

En la forma que està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un fac-
tor sistèmic dins del model social. De forma esquemàtica el temps el podem 
abordar des de tres nivells: el nivell macro (de la societat), el nivell meso (de les 
organitzacions, empreses i institucions que la composen) i el nivell micro (de la 
persona).

Els nous usos del temps impliquen una transformació de l’organització social 
del temps per tal de satisfer les necessitats de la gestió temporal de la vida quoti-
diana, que les persones puguin gaudir d’un temps de qualitat, millorar el benes-
tar social i assolir una major igualtat de gènere. Molt en particular, la bona gestió 
del temps té una incidència determinant en l’assoliment d’una més gran qualitat 
educativa i en la millora de les pràctiques culturals. Això requereix l’esforç de 
comunicació per part de l’administració i entitats de gran impacte a la societat 
(televisió, transport, etc.) i a la vegada d’un esforç de comprensió per part de la 
ciutadania, que ha d’interpretar els senyals adaptant-se als canvis de la societat.

Les persones necessiten potenciar la seva habilitat de gestió racional del temps 
per contribuir a una millor qualitat, explotant al màxim les capacitats de con-
ciliació en terme més ampli, és a dir el que fa referència al temps de família, 
d’oci, d’esport, de lleure, de formació, de cura, de salut, de descans i de servei a 
la societat.

Els estudis realitzats en els darrers anys demostren que l’augment de flexibilitat 
pot contribuir a un increment de la satisfacció de les persones que hi treballen. 
Però semblen minoritàries i insuficients per al canvi necessari. La compactació 
de l’horari no pot ser moneda de canvi d’activitats que requereixen calma i sere-
nitat. Per exemple, el temps de cura o el de deliberació no és possible accelerar-lo.

El canvi de paradigma, tenint en compte el temps com a factor sistèmic, 
requereix per tant d’unes decisions en el nivell macro, que fan referència a 
l’organització general de calendaris i horaris de la vida quotidiana. Cal tenir en 
compte que el canvi es projecta amb processos de política pública. 

Aquest nou paradigma en els usos del temps és especialment crític en el con-
text català ja que els horaris actuals són una anomalia generada pel model de 
l’anomenat “desarrollismo franquista”.
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EL TERCER  
SECTOR  
A CATALUNYA
En la darrera dècada l’associacionisme i el tercer sector han estat objecte d’estudi 
i això permet actualment disposar de bibliografia referent de qualitat, fet que 
ajuda a la formulació d’estratègies per al seu enfortiment.

Tal com descriu l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social, la crisi ha posat sobre 
la taula noves urgències socials i les posteriors reduccions en despesa social pú-
blica han provocat una disminució en la disponibilitat de recursos. La confluèn-
cia entre la situació de crisi, de la qual encara no es té certesa de la seva finalit-
zació, i la limitació de recursos, ha debilitat algunes organitzacions socials i està 
plantejant un radical canvi d’escenari. Sorgeix en aquest moment la necessitat de 
repensar les organitzacions. Davant d’un canvi d’època cal plantejar estratègies 
per enfortir el tercer sector. 
 
L’associacionisme i tercer sector, una força emergent a Ca-
talunya

Després de dues dècades de creixement, cosa que ha comportat una etapa de 
consolidació i estabilització i més visibilitat, dimensió i presència social, aquest 
desenvolupament ha implicat un nou grau de complexitat a les entitats, el que fa 
necessària la incorporació d’eines específiques de gestió i funcionament orga-
nitzatiu, així com la necessitat de nous perfils professionals. 

Amb l’arribada de la crisi, ens trobem amb noves prioritats i necessitats so-
cials sobre les quals treballar, tot i que amb una disminució dels recursos fi-
nancers. Aquesta nova situació afecta, de forma especial, els sectors més afectats 
per la crisi econòmica, com ara la inserció social i laboral, quart món i pobresa, 
joventut i infància i immigració.

Per tant, hi ha la necessitat de prioritzar les activitats i els col·lectius més di-
rectament vinculats amb la missió i raó de ser de les entitats. En aquest sentit, les 
entitats estan prenent cada vegada més consciència de la necessitat de millorar el 
seu funcionament i gestió.
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Les principals conclusions expressades per les organitzacions són la necessitat 
de millorar el seu funcionament i gestió, enfortir l’estructura financera i la 
gestió econòmica. Altres reptes que es destaquen són la necessitat d’augmentar 
la col·laboració entre entitats i aportar creativitat i innovació.

Segons l’Anuari del Tercer Sector 2013 el temps de dedicació de les persones 
voluntàries ha variat en els darrers anys. Comparant amb les dades de l’Anuari 
2009 s’aprecia un increment del 25% en la dedicació inferior a les 5 hores setma-
nals. En el 2007 –any de referència de l’Anuari 2009- la dedicació més freqüent 
era d’entre 5 i 10 hores/setmanals, amb un 40% del total de persones voluntàries 
i la dedicació inferior a 5 hores/setmanals suposava només el 10%. En canvi, 
l’any 2011 –any de referència de l’Anuari 2013- la dedicació inferior a 5 hores/
setmanals se situa en el 39%, al mateix nivell que la dedicació d’entre 5 i 10 hores.
 
Les persones, el pilar de l’associacionisme i el tercer sector
A les entitats hi conviuen una varietat de col·lectius amb diverses motivacions i 
capa- citats. És cabdal, per part de les organitzacions, tenir la capacitat de ges-
tionar i implicar en el treball cap a un objectiu comú. S’ha de tenir en compte 
que l’especificitat de l’associacionisme i el del tercer sector rau en la missió de 
les seves organitzacions, que és el principal element de cohesió de les persones. 

L’Anuari 2013 del Tercer Sector Social ens alerta que gestionar exitosament 
la participació de les persones voluntàries a les entitats no és fàcil. A més del 
creixement del volum de persones voluntàries, també hi ha noves característi-
ques i perfils, per la qual cosa tot plegat requereix cada vegada més l’aplicació 
de polítiques i sistemes de gestió del voluntariat. En conjunt, són majoritàries 
les organitzacions que han desenvolupat –o es troben en procés de desenvolu-
pament- d’aquest tipus de polítiques, principalment en la gestió i formació de 
l’equip voluntari. El factor temps juga un paper fonamental en l’impuls d’una 
nova formació basada en competències.

Una altra característica distintiva de l’associacionisme i el tercer sector és que 
la seva base social comprèn no tan sols les persones sòcies sinó tots els col·lectius 
que s’hi involucren: les persones que hi col·laboren de forma econòmica, les que 
hi treballen de manera voluntària o remunerada o les persones destinatàries. 
Disposar d’una base social activa i participativa és clau en el treball de les enti-
tats per a la transformació social. La implicació de la base social també ajuda a 
avançar en la viabilitat econòmica, augmenta la legitimitat de les organitzacions, 
l’efectivitat a l’hora de fer incidència política i la visibilitat social.

L’existència del voluntariat a les entitats de l’associacionisme i el tercer sector 
comporta també trets diferencials respecte les organitzacions de l’àmbit privat. 
En primer lloc, les persones voluntàries generen dinamisme dins les entitats 
i contribueixen a fer arrelar la missió de l’organització en la societat. El fet 
de mantenir un voluntariat actiu i motivat implica la dedicació de recursos de 
temps i gestió per part de les entitats.
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A més s’han diversificat de forma significativa els perfils de persones vo-
luntàries, de forma que, a més a més dels perfils tradicionals s’hi han incor-
porat adults, persones pre-jubilades, aturades i nouvingudes. Les entitats tenen 
el repte de comprendre les diferents necessitats dels nous col·lectius que s’hi 
aproximen, adaptar-s’hi i saber vincular-los a les seves activitats. També cal sa-
ber involucrar els perfils tradicionals que han evolucionat junt amb la societat 
i presenten noves necessitats i maneres de treballar.
 
Donar resposta als plans de suport de l’associacionisme i 
el tercer sector
Temps+Social dóna resposta a les necessitats de les associacions i les federa-
cions d’associacions de segon i tercer grau a Catalunya, en relació a la concre-
ció i disseminació entre la base social de la seva definició ideològica i estratègica. 

En l’actual situació de crisi i de reducció del suport econòmic per part de 
l’administració, l’associacionisme i el tercer sector han d’anticipar-se als nous es-
cenaris amb una nova filosofia. Aquesta ha de tenir com a prioritat un nou plan-
tejament estratègic en el qual es prioritzi el desenvolupament de les persones, de 
la base social, principal actiu de les organitzacions sense afany de lucre. Hi ha 
evidències que mostren que el factor temps pot ser una barrera d’entrada molt 
important per garantir aquests objectius.

Aquesta proposta neix, doncs, ajustant-se a les demandes recollides en els di-
ferents documents elaborats per les entitats i administracions. Temps+Social 
és una solució per a associacions, federacions d’associacions de segon i tercer 
grau i/o fundacions i veu la llum amb la voluntat de donar resposta a les ne-
cessitats estratègiques que parteixen de la dimensió temps de les entitats i de 
l’acompanyament de la base social. 
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BARCELONA,  
CAPITAL DE 
LA REFORMA 
HORÀRIA
Barcelona ha estat pionera en innovació de polítiques públiques, com és el cas 
dels usos del temps. Les característiques de la ciutat juntament amb la possi-
bilitat que la ciutat esdevingui capital d’un nou estat obre un nou escenari per 
impulsar i assolir definitivament la Reforma Horària. 

Temps+Social s’emmarca com a resposta als compromisos de l’Ajuntament 
de Barcelona per al període 2012-2015 tant des de l’àmbit general al PAM, com 
en pactes o acords sectorials d’usos del temps així com de foment i suport a 
l’associacionisme i el tercer sector de la ciutat. 

El Marc estratègic i full de ruta 2012-2015 recull un punt específic en què 
l’Ajuntament es compromet a: “Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garan-
tir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels 
ciutadans. Potenciar les associacions per tal que siguin fortes i representatives.”

El Pacte del Temps és el resultat d’un procés participatiu en què s’ha promo-
gut el debat social sobre com millorar la qualitat de vida i la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral a la ciutat. El Pacte és un fòrum en què Administra-
ció, organitzacions econòmiques i socials i ciutadania han pogut compartir re-
flexions i participar en la priorització de les mesures a emprendre conjuntament. 
L’objectiu 4 planteja “Treballar conjuntament amb les empreses i entitats de la 
ciutat per fer compatible el temps de treball amb el temps de la vida quotidia-
na.” Concretament, es preveu “Promoure bones pràctiques d’usos del temps i de 
conciliació de la vida personal i laboral de les persones treballadores en equilibri 
amb els interessos organitzatius i productius de les empreses i entitats.”

A la ciutat hi ha 6.000 associacions censades i un 17% dels ciutadans barcelo-
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nins han participat un cop a la vida en alguna tasca de voluntariat. Fruit d’aquest 
volum d’activisme social, en les darreres dècades, l’associacionisme ha estat ob-
jecte d’estudi i de revisió pel propi sector. Això permet actualment disposar de 
diferents referències de qualitat, que ajuden a la formulació d’estratègies per al 
seu enfortiment. 
 
1r i 2n Congrés d’Associacions de Barcelona
El 1r Congrés de les Associacions de Barcelona se celebra entre el 2001 i el 2002. 
S’estructura sobre quatre ponències marc: a) Les associacions i les persones b) 
Les associacions relacionals c) L’entorn econòmic de les associacions d) La co-
municació associativa. Del resultat del treball sorgeix un document “33 idees 
clau”. La número 3 fa referència a la gestió de les persones:

3. S’ha d’apostar per la participació del voluntariat com a eina estratègica i de 
futur, i fomentar la qualitat a l’hora de la captació, la formació i el manteniment 
de la vida activa del voluntari/ària dins les associacions. S’ha d’equilibrar la 
participació dins l’activitat voluntària i dins l’entitat, assumint també responsa-
bilitats per l´enfortiment i creixement de la mateixa associació i d’aquesta dins 
el conjunt del seu sector.

El  2n Congrés d’Associacions de Barcelona, impulsat per el CAB entre els 
mesos d’octubre de 2010 i abril de 2011, va finalitzar el seu recorregut amb 
l’aprovació de 188 mesures de millora i suport a l’associacionisme de la ciutat, 
que responen a 20 objectius específics i 8 línies estratègiques, orientades tant a 
les administracions públiques i a altres agents socials, com a les mateixes asso-
ciacions, entorn tres reivindicacions: a) La millora del reconeixement (71 me-
sures), b) La millora del finançament (60 mesures) i c) La recuperació de l’espai 
públic i l’ús dels equipaments (57 mesures). 

Estableix les bases per a un futur millor per a les entitats que les agrupen. 
D’aquest Congrés s’extreuen línies i mesures de millora encaminades a transfor-
mar les entitats, amb compromisos de l’administració i del propi teixit associatiu, 
distribuïdes en els eixos de Reconeixement, Equipaments i Locals i espais i totes 
elles constitueixen un full de ruta per a l’enfortiment de l’associacionisme. 

El Congrés permanent, llegat del II Congrés de les Associacions de Barcelona, 
formula en la proposta número 5, de l’Eix de Reconeixement, en la Línia 1 que 
cal “Potenciar l’associacionisme amb una base social més àmplia”, amb l’objectiu 
“d’implementar models organitzatius més democràtics i oberts a les persones”. 
 
Barcelona, capital del Govern obert
La Reforma Horària també es concreta en tots aquells mecanismes que milloren 
la participació ciutadana i posen l’administració al centre de l’acció pública. El 
temps esmerçat en els afers públics ha de ser de qualitat i per tant reclama un nou 
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model de relació entre ciutadania i administració, basada en la confiança mútua 
i recuperar la il·lusió en el projecte col·lectiu de treballar pel futur de la ciutat. 

El Govern obert és un concepte al qual es vinculen els tres grans principis 
de  transparència,  participació  i  col·laboració  que sovint es concreten en pro-
jectes al voltant de l’obertura de les dades de què disposa l’administració (dades 
obertes), i la democràcia electrònica (e-democràcia). 

L’Ajuntament de Barcelona ha donat passes importants per assolir aquest mo-
del d’organització i de relació amb la ciutadania. 

Cal convertir les administracions en agents actius, impulsors i exemplifica-
dors de la Reforma Horària. Incorporar mesures de Govern obert també pot 
comportar implícitament una transformació de la Funció pública que es reclama 
fa temps. Pot ser una bona oportunitat per impulsar teletreball i e-treball, com-
pactar les jornades, implementar plans d’usos horaris a les seves seus i avançar 
cap a la flexibilitat horària.

Per altra banda, també cal adaptar l’agenda política de tots els càrrecs electes 
i equips directius al marc horari que s’adopti en la línia de ser agents exemplifi-
cadors. 

Barcelona, capital del temps compartit
L’ús del temps continua sent diferent per homes i dones ja que ells dediquen 
més hores al treball remunerat i elles més a les tasques domèstiques i de cura, 
amb les diferències que això implica de disposició de temps de lleure i dedicació 
a l’esport i activitats de participació comunitària i voluntàries (superior en els 
homes). La sensibilització sobre la necessitat de compaginar els temps per tal de 
millorar la qualitat de vida de les dones barcelonines és clau.

Un estudi europeu de 2012 assenyala que les dones del nostre país són les 
més estressades d’Europa, circumstància que es deriva de tenir els horaris menys 
sostenibles de tot l’entorn. Aquesta dificultat per conciliar la vida personal i la-
boral és la responsable que moltes dones no puguin desenvolupar la seva carrera 
professional de manera satisfactòria, fet que comporta una important pèrdua 
econòmica per al nostre país. 

Tal com recull el Pacte del Temps, Barcelona ha de donar suport i visibilitat 
a les iniciatives promogudes des de la ciutat de Barcelona que posin en valor el 
temps de les persones i la seva gestió de manera comunitària. Bancs del temps, 
xarxes de suport social, veïnal i comunitari, xarxes d’intercanvi, iniciatives de 
consum col·laboratiu i xarxes P2P. El Pacte diu que cal aprofitar les sinèrgies de 
col·laboració entre Ajuntament, entitats, sector privat i ciutadania, per aprofitar 
el potencial humà com a recurs de la comunitat.
 
Barcelona, capital de l’activisme social
Des de temps llunyans, filòsofs i pensadors -des d’Aristòtil- han reflexionat so-
bre la recerca de la felicitat com a una de les raons que donen sentit a la vida 
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de les persones. D’un temps ençà, ha proliferat l’estudi sobre la felicitat per part 
d’economistes i científics -des de la psicologia i les neurociències-; una dels prin-
cipals conclusions al llarg dels segles és que el poder o els diners -entre d’altres 
qüestions materials- no donen la felicitat, que hi ha factors com l’emoció, l’atenció 
al detall, el gaudi de la recerca, l’expectativa i les relacions personals que contri-
bueixen decididament a iniciar el camí que pot portar a qualsevol individu cap a 
la felicitat. És evident, doncs, que la conquesta de la felicitat -tant personal com 
pública- comença per un mateix, en detectar els elements que contribueixen a 
ser infeliços i a ser feliços. Entre els elements que contribueixen a ser feliços, se 
sap que hi ha la participació comunitària i la implicació en l’espai públic.

Barcelona demostra un gran potencial associatiu i participatiu. Ara bé, el 
dèficit en temps de lliure disposició personal té conseqüències greus tant en la 
reducció de les pràctiques culturals com en l’àmbit de la participació social. En 
aquest sentit, l’actual desorganització horària que pateix específicament el nos-
tre país impedeix que moltes persones -especialment en determinades franges 
d’edat i segments poblacionals com les dones o adults amb càrregues familiars- 
puguin implicar-se en projectes comunitaris o desenvolupar activitats cíviques 
i/o polítiques. La manca de temps reverteix doncs, en darrer extrem, en un dèfi-
cit de participació que cal corregir. Per tant, cal fer tots els esforços necessaris per 
millorar el compromís cívic i la participació democràtica i cultural. 

LA GESTIÓ  
DEL TEMPS EN EL 
TERCER SECTOR
El temps de treball és l’eix sobre el qual s’organitza la vida social. Des dels anys 
vuitanta, la recerca sociològica ha posat de manifest que la vida en societat depèn 
en bona mesura dels horaris i calendaris laborals. La rigidesa del treball influeix 
clarament en la capacitat de decidir, en les dificultats de conciliació de la vida 
laboral amb la vida personal i, especialment, en la vida social. 
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En aquest sentit és una evidència la creixent dificultat per compatibilitzar les 
accions socials i de voluntariat amb la resta d’activitats quotidianes laborals i 
personals, i un bon exemple correspon a l’activitat associativa, que es ressent de 
la manca de temps per fer participació cívica. 

En la forma que està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor 
sistèmic dintre del model social. De forma esquemàtica el temps el podem abor-
dar des de tres nivells: el nivell macro (de la societat), el nivell meso (de l’entitat) 
i el nivell micro (de la persona). A la taula següent podem veure una breu des-
cripció del model sistèmic del temps:

Esquema del model sistèmic del temps aplicat a 
l’associacionisme i el tercer sector.

Cap a uns nous usos 
del temps Nivell Macro

És el que correspon als horaris de la societat, i recull les lleis i disposi-
cions que s’han de respectar així com els horaris escolars, comercials, de 
transport, de la televisió, dels serveis públics, etc. Aquest nivell determina 
l’organització social del temps i la fortalesa i la capacitat d’actuació de les 
entitats de l’associacionisme i tercer sector.

Nou paradigma: 
Introducció de mesures 
de flexibilitat

Nivell Meso
És el que correspon als horaris i el temps dedicat per la persona segons 
el seu compromís. Aquest nivell està condicionat per les competències de 
l’entitat, com ara la planificació, organització del treball o lideratge.

Necessitat d’una 
gestió racional del temps 
de cada persona

Nivell Micro

És el que correspon al temps dedicat en el càrrec o responsabilitat: pauses, 
fatiga, aprenentages, gestió de l’agenda, priorització, gestió i racional del 
temps, definició dels processos, etc. Aquest nivell ve determinat per les 
competències de cada persona, caom ara funcionals o personals.

Els nous usos del temps impliquen una transformació de l’organització 
social del temps per tal de satisfer les necessitats de la gestió temporal de la 
vida quotidiana, que les persones puguin gaudir d’un temps propi de qualitat, 
millorar el benestar social i assolir una major igualtat de gènere. Això requereix 
l’esforç de comunicació per part de l’administració i entitats de gran impacte a 
la societat (televisió, transport, etc.) i a la vegada d’un esforç de comprensió per 
part de la ciutadania, que ha d’interpretar els senyals adaptant-se als canvis de 
la societat.

Aquest nou paradigma en els usos del temps és especialment crític en les or-
ganitzacions de l’associacionisme i el tercer sector, ja que les persones que les 
composen demanden flexibilitat horària per fer front a les seves responsabili-
tats. Per tant, és determinant que les organitzacions mostrin maduresa i disposin 
d’un full de ruta amb propostes concretes i viables, que porti al reconeixement 
social de l’associacionisme i el tercer sector.
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El nou paradigma en la direcció de les persones introduint mesures de fle-
xibilitat suposa una necessitat de capacitar els responsables de les organitzacions 
de l’associacionisme i el tercer sector a emprar totes les possibilitats i eines que 
els ajudin a assolir els objectius marcats. La personalització dels horaris esdevé 
clau en l’associacionisme i el tercer sector, i, especialment, en les persones volun-
tàries que destinen el seu bé més valuós, el seu temps, i que caldrà gestionar de 
forma acurada per no posar en risc la seva continuïtat en l’organització.

Per últim, les persones necessiten potenciar la seva habilitat de gestió racio-
nal del temps per contribuir a una millor qualitat de vida, explotant al màxim 
les capacitats de conciliació en el terme més ampli, és a dir, el que fa referència 
al temps de família, d’oci, d’esport, de lleure, de formació, de cura, de salut, de 
descans i de servei a la societat. 

Per tal de dur endavant aquest canvi de paradigma en la direcció de les per-
sones és necessari introduir un nou model organitzatiu per tal d’ajustar l’activitat 
de les entitats a les necessitats de les persones. En aquest sentit, emprar mesures 
de flexibilitat en la gestió dels horaris és un bon instrument per articular-ho. 

A més a més, els estudis realitzats en els darrers anys demostren que l’augment 
de mesures de flexibilitat a l’empresa o organització pot contribuir a un incre-
ment de la satisfacció de les persones que hi treballen, que s’aprofiten d’aquesta 
flexibilitat de l’horari i calendari laboral en benefici de la seva pròpia capacitat 
de decidir i, per tant, de poder conciliar, gestionant en el possible el seu propi 
temps. Existeixen molts exemples a diferents països i en diferents àmbits secto-
rials que demostren també que l’augment de la flexibilitat en l’horari i calendari 
laboral contribueix a augmentar la competitivitat i productivitat de les empre-
ses i organitzacions.

Les barreres d’entrada a la possibilitat de gestionar el temps de forma flexible 
i racional segons aquest nou paradigma són tres:

•	 La sensibilització sobre la importància del temps com a recurs, 
•	 la manca de formació, des d’un punt de vista de competència personal, 

quant a coneixements, habilitats i actituds,
•	 i la falta d’eines accessibles i assequibles que facilitin la gestió del procés.

En aquest sentit, són fonamentals les accions de sensibilització, formació i de 
capacitació per tal que totes les persones implicades coneguin què és la flexibili-
tat, el valor del temps i quines solucions poden utilitzar per tal de facilitar-ne la 
seva aplicació, contribuint a mantenir i fins i tot augmentar el temps disponible.
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LA GESTIÓ DEL 
TEMPS I LES 
COMPETÈNCIES 
PROFESSIONALS
El model de millora de la gestió del temps en les organitzacions de 
l’associacionisme i el tercer sector es fonamenta en el desenvolupament de com-
petències de les persones implicades. Els valors concrets d’una organització en 
una societat determinada marquen les competències necessàries de les persones 
que la formen. Les competències són, avui dia, una eina indispensable per tre-
ballar l’adequació de les persones a les funcions derivades de l’exercici d’una 
responsabilitat. 

Els valors suposen el conjunt de creences que conformen una idea o principi 
que orienta les opinions i les accions de les persones. En qualsevol àmbit de la 
societat, les persones i les organitzacions tenen molt present els valors que fun-
cionen com a marc dels seus comportaments. En l’associacionisme i el tercer 
sector, els valors condicionen d’una manera molt clara l’ideari i la missió de 
les organitzacions. 

En l’àmbit de l’associacionisme i el tercer sector, aquest concepte resulta igual-
ment aplicable, ja que les competències es defineixen en termes de comporta-
ments concrets que s’espera que les persones realitzin per obtenir els resultats 
esperats. En aquest sentit, permeten identificar i definir capacitats informals 
i de procediment, estan vinculades a l’assoliment d’uns objectius, s’ajusten tant 
al context en què es realitza l’activitat com al moment concret en què aquesta es 
desenvolupa i integren diferents tipus de capacitats que permeten l’acompliment 
i produeixen resultats de gestió. 

La competència es pot definir com el conjunt de coneixements, habilitats i 
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actituds que una persona posa en joc a l’hora de realitzar una activitat de res-
ponsabilitat i del qual resulta un rendiment excel·lent de les seves funcions, en 
una organització i en un moment donat. El desenvolupament de competències 
relacionades amb una gestió més eficient del temps es pot categoritzar en funció 
de si depenen de l’organització (i que llavors desenvolupen els seus responsables) 
o de la persona (treballadors o voluntariat de base). A nivell esquemàtic, la seva 
ubicació en el model sistèmic del temps a l’associacionisme i el tercer sector és 
la següent:

Nivell Macro

Els valors de la societat catalana que funcionen com a 
marc de les organitzacions de l’associacionisme i el tercer 
sector. Per exemple: solidaritat, transparència, democrà-
cia, etc.

Nivell Meso

Tant els valors de l’organització (condicionats pels de 
la societat en què es troba) com les competències de 
l’organització (que desenvolupen els seus responsables) 
Per exemple, planificació i organització del treball o 
direcció de les persones.

Nivell Micro

Tant els valors de la persona (condicionats pels de la 
societat i l’organització) com les competències que des-
envolupen els treballadors i el voluntariat de base. Per 
exemple, gestió del temps.
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FASE 2. DIAGNOSI 
La diagnosi de l’organització del temps de treball té com a finalitat determinar 
el tipus d’intervenció més adequat per modificar i millorar el procés de gestió 
d’horaris actual, i requereix de l’anàlisi i la síntesi de la informació aconseguida 
utilitzant diverses procedències de recollida de dades (bàsicament: entrevistes, 
històric de dades, previsions, etc.). 

La descripció de la situació actual es considera molt important, tant per po-
tenciar els aspectes positius com per poder comparar el punt de partida amb una 
situació amb els processos actuals millorats, de manera que les persones afecta-
des puguin valorar fàcilment els beneficis assolits amb les millores.

Algunes d’aquestes procedències poden ser:
•	 Recollida de les dades del procés actual i la seva evolució. La informació 

ha de tenir en compte tots els requeriments necessaris per fer la gestió dels 
horaris: dades de les persones implicades, requeriments mínims de servei, 
preferències, condicions obligatòries, incompatibilitats, condicions de tre-
ball del responsable de la gestió de l’horari i mètode utilitzat actualment, 
etc. 

•	 Entrevistes a les diferents parts implicades per enregistrar, mesurar i ca-
racteritzar les particularitats i poder determinar i jerarquitzar les diferents 
necessitats exposades.

•	 Registre dels símptomes a partir de les experiències subjectives dels 
diferents perfils implicats en el procés de gestió d’horaris. Les persones 
entrevistades poden manifestar quins són els mals, perjudicis, trastorns, 
desordres, desequilibris o alteracions que estan patint o, per contra, els 
avantatges i beneficis que estan gaudint.

En definitiva, la recollida de dades implica informació objectiva i subjectiva 
de la situació actual i l’històric del procés. El diagnòstic finalitza un cop es pre-
senta aquest informe final a l’entitat.

El procediment que s’ha seguit en el diagnòstic ha tingut tres parts diferen-
ciades:

•	 Recollida de la informació facilitada per l’entitat.
•	 Entrevista amb els responsables de les entitats en el procés de gestió dels 

horaris. 
•	 Anàlisi i redacció de l’informe final del diagnòstic.
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Tots els documents, informes i d’altres dades relacionades en aquest diagnòs-
tic i els produïts durant el desenvolupament de les sessions han estat tractats 
estrictament de forma confidencial. 

Les entitats participants han estat l’Agrupament Escolta Skues, Avismón, el 
Centre Social de Sants, l’Esplai la Florida, la Federació Catalana de Volunta-
riat Social (FCVS) i la Fundació ARED. Les sis entitats són representatives del 
sector per forma jurídica, per activitat desenvolupada, per arrelament territorial 
i per trajectòria històrica a l’associacionisme i el tercer sector. 

AGRUPAMENT 
ESCOLTA SKUES
L’entitat
La història de l’Agrupament Escolta SKUES (AE SKUES) es remunta uns quants 
anys enrere, concretament l’any 1965. Cinc nois, companys d’escola de només 12 
i 13 anys, tenien una gran afició a la muntanya i per aquesta raó volien fer excur-
sions a la natura. Un d’ells va portar el llibre “Escoltisme per a nois” de Robert 
Baden-Powell i aquests nois es van sentir atrets per aquell món. Va sorgir la idea 
de formar una patrulla escolta i així van anar coneixent la metodologia escolta.

Després d’un any de funcionament, la Patrulla Skues va començar a reunir-
se periòdicament els dissabtes duent uniforme, tal com s’havia de fer segons el 
reglament de les patrulles lliures i, el 1969, va sorgir la idea de formar un agrupa-
ment, l’AE SKUES. En aquells primers anys l’Agrupament es va anar consolidant 
i va definir una línia escolta pròpia.

El primer que es va haver de fer va ser buscar uns locals on ubicar el nou 
Agrupament. Després de fer diversos contactes, van aconseguir un local a la Pa-
rròquia de la Mare de Déu dels Dolors, situada al barri de Sants de Barcelona.

L’AE Skues va estar fins l’any 1974 a l’associació Germanor de Minyons de 
Muntanya i va prendre part del nou gran projecte per unificar l’escoltisme laic 
català: el 14 de desembre de 1974 a Montserrat es va celebrar l’acte fundacional 
d’Escoltes Catalans. Va formar-ne part fins que, al 1986, els canvis en la metodo-
logia de l’associació van obligar l’agrupament a deixar l’associació per seguir la 
línia de l’escoltisme formal.
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El 7 de Maig de 1989, a Montserrat, va participar en la fundació de la Germa-
nor Escolta de Catalunya (GEC), associació de la qual ha format part fins el 20 de 
Gener de 2002, moment en què la GEC es fusiona amb Scouts de Catalunya per 
tal de crear una nova associació escolta que rep el nom d’Acció Escolta de Cata-
lunya, associació de la qual l’Agrupament forma part actualment i està federada 
a la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i la Federació ASDE. Des 
del 2004 també està vinculat a través d’Acció Escolta de Catalunya al Moviment 
Laic i Progressista (MLP).

A finals dels 90, l’Agrupament va anar creixent en nombre, tant de nens, nenes 
i joves com de caps (monitors) i es va idear un projecte ambiciós amb l’objectiu 
de desdoblar-lo, el “projecte mitosi”. Finalment, el 1999 l’AE SKUES va desdo-
blar-se en dos agrupaments: un que es situaria al barri veí de Les Corts i un altre 
que es quedaria a Sants. Els noms d’aquests dos nous agrupaments van ser: l’AE 
Ushuaia-SKUES, al barri de Les Corts; i l’AE Òrcades-SKUES, al barri de Sants. 
Després de 3 anys de funcionament, el 2002, veient la realitat dels dos agrupa-
ments i la necessitat de mantenir una qualitat educativa, va ser necessari unir de 
nou els esforços i tornar a formar l’AE SKUES.

L’AE SKUES està integrat plenament en el teixit associatiu del Sants. Forma 
part del Secretariat d’Entitats de Sants-Hostafrancs-La Bordeta, a través del qual 
col·labora en l’organització de diverses activitats per a infants i joves durant l’any 
al districte: Pau Sense Treva, FirEntitats, Carnestoltes, etc. També forma part 
d’una nova plataforma que engloba diferents entitats de lleure al barri de Sants, 
plataforma creada el 2007 amb l’objectiu de donar a conèixer les entitats educa-
dores en el temps de lleure al barri de Sants. Aquesta plataforma té el suport del 
Secretariat d’Entitats de Sants-Hostafrancs-La Bordeta.

Missió i valors
Missió: 
Formar persones; l’objectiu de l’escoltisme és ajudar a formar persones soli-

dàries, bons ciutadans/es i membres actius de la societat.

Valors:
El mètode educatiu de l’Agrupament Escolta SKUES, basat en els programes 

educatius d’Acció Escolta de Catalunya, pretén formar persones:
•	 Autònomes
•	 Compromeses amb si mateixes, amb l’entorn i amb la societat
•	 Implicades, emprenedores i amb iniciativa
•	 Responsables de les seves accions i coherents en els seus pensaments
•	 Respectuoses i cíviques
•	 Crítiques, reflexives, disposades a analitzar situacions i donar-hi solucions
•	 Tolerants i solidàries amb i per als altres
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El Mètode Escolta
El mètode que utilitza com a eina educativa és l’Escoltisme. L’Escoltisme és:

•	 Un mètode pedagògic basat en l’educació en l’acció per la transformació 
social, tenint a Baden-Powell com a fundador del mateix (1907).

•	 Una proposta d’educació no formal en el lleure.
•	 Una proposta clara de formació en valors que et fan créixer com a persona.
•	 Un projecte integrador adaptat a l’etapa evolutiva de cada edat.
•	 Un marc de trobada on, mitjançant el treball en xarxa, fem voluntariat, 

servei i cooperació social.
•	 Una forma de vida en petits grups, amb la natura com a context on 

l’ecologia i la sostenibilitat són punts molt importants per la convivència.

AVISMÓN
L’entitat
L’any 1996, un grup de persones de diferents àmbits professionals, sensibilitzats 
per les problemàtiques de la gent gran, creen Avismón-Catalunya, amb l’objectiu 
principal de pal·liar la solitud de persones grans que viuen soles al seu domicili. 
No obstant, van més enllà i intenten vetllar perquè totes les necessitats que pugui 
tenir una persona gran estiguin cobertes, cercant per a ella recursos, públics o 
privats, adreçats a aquest col·lectiu.

El 24 d‘abril de 1996 va ser inscrita en el Registre d‘Associacions, amb el núme-
ro 17982 però, per acord dels socis, es va produir la seva transformació, quedant 
inscrita com a Fundació Privada Avismón-Catalunya el 10 de març de 2010 en 
el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2610.

L’entitat està avalada per la Generalitat de Catalunya i registrada en el Cens 
d‘Entitats de Voluntariat de Catalunya amb el número 157 de la Direcció Gene-
ral d ́Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar i Família.

Des de l’any 2007 en el Llibre de Registre d’Entitats de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials - ICASS del Departament de Benestar i Família, 
com a Entitat privada d ́iniciativa social-Servei de Suport a la Vellesa, amb 
el número E02866. És membre de la Federació Catalana de Voluntariat Social 
amb el número 183 i està inscrita en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Al març de 2010 es varen transformar en Fundació Privada Avismón Catalun-
ya, consolidant d’aquesta manera la seva personalitat jurídica. 



32 | Una Dècada de Polítiques de Temps a Catalunya(2000-2014)

Els objectius són:
•	 Pal·liar la solitud de les persones grans.
•	 Portar els serveis assistencials a domicili.
•	 Implicar els voluntaris en la tasca d’acompanyaments.
•	 Promoure, fomentar i protegir el benestar personal, social, econòmic i cul-

tural. 
•	 Defensar els drets fonamentals de la Gent Gran.
•	 Fomentar i divulgar programes orientats a integrar-los de ple dret en la 

societat actual.
•	 Instar a una assistència domiciliària gratuïta, efectiva i adequada a les se-

ves necessitats.
•	 Oferir a les persones grans una vellesa tranquil·la, amb amor i respecte.
•	 Exigir la participació i l’accés a la cultura i l’oci.

Els projectes que desenvolupa l’entitat són:
•	 Acompanyaments per a la Gent Gran.
•	 Serveis Assistencials a domicili.
•	 Serveis Complementaris per a Gent Gran.
•	 Formació i participació del Voluntariat. 
•	 Activitats grupals d’integració i participació socials.
•	 Tallers de prevenció de la dependència. 
•	 Activitats solidàries.

Missió
Missió: 
Pal·liar la solitud de les persones grans que estan soles i que tenen necessitats 

econòmiques a la ciutat de Barcelona.
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CENTRE SOCIAL 
DE SANTS
L’entitat
Es tracta d’una Associació de veïns, que acull entitats del barri (unes 20) i que 
porta en funcionament des de l’any 1971. Gestionen Can Batlló. 

La majoria del voluntariat són jubilats i també gent jove que està a l’atur. Dis-
posen de 200 voluntaris a Can Batlló i 50 al Centre Social. 

ESPLAI  
LA FLORIDA
L’entitat
L’Associació Club d’Esplai La Florida es va constituir el 1984, formant part del 
Consell de l’Esplai de L’Hospitalet com una entitat sense afany de lucre que pre-
tén educar en valors els infants i joves en el seu temps lliure. 

Des dels seus inicis l’associació ha treballat pel desenvolupament comunitari 
del barri i de la ciutat, conjuntament amb la resta d’entitats del territori, intentant 
esdevenir un punt de referència educatiu, social i cultural que faciliti el procés 
d’integració dels nous ciutadans i ciutadanes, sent un dels seus principals ob-
jectius la lluita contra l’exclusió social. Fan activitats a les escoles de tot el barri, 
instituts, o a equipaments públics. 

L’estiu de 2010 l’associació impulsa una nova entitat, JAPI, amb l’objectiu de 
promoure projectes pre-laborals per a joves que surten del circuit escolar i que es 
troben al carrer sense recursos ni expectatives. Principalment pels joves (dels 16 
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fins els 21 anys) que queden fora de l’ESO, amb l’objectiu de conèixer nous oficis 
i potenciar la nova incorporació al circuit escolar. 

Un altre eix de treball és potenciar la participació de persones voluntàries al 
projecte de l’associació i potenciar el treball en xarxa amb la comunitat educa-
tiva.

L’entitat és impulsora de Movibaix, així com de la Federació Catalana de 
l’Esplai, la qual va abandonar el 2011. Ha estat impulsora d’una altra coordina-
dora, que es presenta el 29 de març: Xarxa d’entitats d’acció social i solidaritat de 
Catalunya (són 13 entitats). 

L’Esplai ofereix tot un seguit d’activitats que comencen l’1 de setembre i fina-
litzen el 31 d’agost amb les activitats d’estiu. Durant el curs escolar es realitzen 
tallers temàtics, ludoteques, excursions i sortides per a totes les edats. Durant les 
vacances escolars es realitzen casals d’estiu a la ciutat i colònies, campaments i/o 
rutes, on els infants i joves tenen l’oportunitat de sortir al medi natural i relacio-
nar-se amb el seu grup d’amics i amigues en un entorn diferent.

Totes les activitats estan desenvolupades per un equip de professionals, volun-
taris i remunerats, formats en el camp de l’educació en el lleure, que asseguren la 
qualitat de les activitats que es porten a terme.

Les activitats desenvolupades estan adreçades a infants i joves des dels 3 als 18 
anys. Els infants i joves estan organitzats per grups d’edats, el que facilita adequar 
les activitats a la seva etapa evolutiva i a les característiques pròpies de la seva 
edat.

Disposen de persones treballadores des dels inicis (unes 30 persones en plan-
tilla i 40 voluntaris) i compten, en aquests moments, amb 1.200 infants i joves, 
amb 200 usuaris al dia. Els voluntaris, en els inicis, només hi assistien els dis-
sabtes (l’equip tècnic ho feia de dilluns a divendres). En l’actualitat, combinen 
persones treballadores i voluntàries de dilluns a dissabte. 

Missió i valors
Missió:
Educar en valors els infants, els joves i les famílies en el seu temps lliure, i es-

devenir un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de trans-
formació i inclusió social.

Valors:
•	 Utopia. Avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els 

valors de la pau, la democràcia, la fraternitat i la sostenibilitat. Per tant, es 
treballarà perquè els infants, els joves i les famílies desitgin un món millor 
i trobin sentit a aportar el seu esforç per millorar les coses, les relacions 
entre les persones, l’harmonia entre el progrés i la natura.

•	 Solidaritat. S’opta per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada 
en la dignitat de les persones i dels pobles i el respecte a la diversitat i als 
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drets humans. Per tant, es treballa per crear llaços de comunitat entre els 
infants, els joves i les famílies, de manera que la diversitat no sigui viscuda 
com a amenaça sinó com a riquesa, i, sense renunciar a la pròpia identitat, 
s’identifiquin i solidaritzin amb la gran família de la Humanitat.

•	 Iniciativa. Es vol fomentar la participació i l’esforç individual i col·lectiu, 
per fer front als reptes amb creativitat i compromís i per desenvolupar 
una ciutadania activa i responsable. Per tant, es treballa perquè els infants, 
els joves i les famílies desenvolupin autonomia personal i responsabilitat 
cívica, assumint un compromís de ciutadania activa i participativa en el si 
d’una societat democràtica.

•	 Felicitat. Es cerca una ètica basada en la confiança en la persona i en la 
recerca de la felicitat individual i col·lectiva. Per tant, es treballa perquè els 
infants, els joves i les famílies aprenguin a estimar, a ser feliços i a gaudir de 
la vida, a partir de l’honestedat, la coherència, la generositat, la senzillesa, 
la comunicació i l’expressió dels sentiments.

FEDERACIÓ CA-
TALANA DEL VO-
LUNTARIAT SO-
CIAL (FCVS)
L’entitat
wLa Federació Catalana del Voluntariat Social treballa per promoure el volun-
tariat social i reconèixer la seva importància com a xarxa transformadora, agent 
promotor de canvis socials i protagonista de l’acció entre els més desafavorits.

La FCVS treballa des del 1989 a tot el territori català amb quatre seus territo-



36 | Una Dècada de Polítiques de Temps a Catalunya(2000-2014)

rials i més d’una vintena de punts informatius a tot Catalunya.
A Catalunya hi ha 272 entitats socials que pertanyen a la FCVS. Totes són 

entitats que promouen el voluntariat en diferents àmbits com el penitenciari, de 
salut, immigració, inserció laboral, gent gran, discapacitats físiques i mentals, 
persones sense sostre, drogodependències, lleure educatiu, etc. 

Per fer-ho, la FCVS treballa en dues línies prioritàries d’acció:
•	 Sensibilitzar la població a l’entorn del voluntariat social.
•	 Fomentar serveis en xarxa orientats a les entitats federades, comptant amb 

la seva participació i sumant sinèrgies amb totes elles.

La sensibilització es porta a terme per diferents vies:
•	 Eines de sensibilització

Taules de Testimonis per a equipaments educatius i socioculturals
Exposicions itinerants

•	 Trobades i fires de sensibilització
•	 Dia Internacional del Voluntariat
•	 Festes i actes de Voluntariat
•	 Materials pedagògics

Els serveis en xarxa oferts per a les entitats federades són:
•	 Escola de Formació
•	 Incidència política
•	 Derivació de voluntariat
•	 Pòlissa d’Assegurança Col·lectiva de Voluntariat
•	 Comunicació
•	 Cessió d’espais i equipaments a entitats federades
•	 Assessoraments

D’altra banda, l’entitat s’organitza amb programes que es dediquen a un àmbit 
de voluntariat concret. En aquests moments la FCVS treballa en els següents 
programes:

•	 Voluntariat i Empresa 
•	 Voluntariat en Salut 
•	 Voluntariat Internacional 
•	 Voluntariat Penitenciari 

Missió 
La FCVS sensibilitza sobre la importància del voluntariat com a agent transfor-
mador de la societat i posa a disposició de les entitats socials un seguit de serveis 
en xarxa.
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FUNDACIÓ ARED
L’entitat
La Fundació Ared neix l’any 1994 al Centre Penitenciari de Wad Ras, Barcelona, 
creant-se, en primer lloc, un taller de confecció formatiu que servís com a alter-
nativa professional per a la reinserció i integració de dones en situació d’exclusió 
social. 

A continuació es descriu la seva història i evolució, a través d’una detallada 
cronologia de l’entitat:

Any 1994. Ared neix als soterranis del Centre Penitenciari de Dones de Bar-
celona (conegut com Wad Ras), amb un petit Taller de Confecció impulsat per 
cinc dones inquietes pel seu futur laboral, amb el suport d’un voluntari i la mo-
nitora de confecció, la Maria Teresa Rodríguez García, actual presidenta de la 
Fundació. L’Associació Ared (Associació per a la reinserció de Dones) neix el 
maig de 1994.

Any 1995. Les màquines emplaçades en un soterrani del Centre Penitenciari 
es traslladen a un local de 50 metres quadrats del carrer Ramón Turró. Reben 
formació 15 dones. Primer local fora d’un centre penitenciari.

Any 1996. Continua l’activitat de formació tèxtil i s’amplia la maquinària de 
confecció.

Any 1997. Premi Josep M. Piñol a la “Millor iniciativa innovadora de la llui-
ta contra l’atur”. Gràcies a aquest impuls es va produir un creixement moral i 
econòmic que va permetre augmentar les activitats. Trasllat a un nou local de 70 
metres quadrats al carrer Pujades.

Any 1998. Homologació com a centre col·laborador de la Generalitat de Ca-
talunya. Reconeixement en matèria de formació ocupacional: 56 persones s’hi 
acullen.

Any 1999. Trasllat a una nova seu social, cedida per la Fundació Roger Torné, 
a l’Avinguda Meridiana, 216, de Barcelona. Les persones ateses van ser 84.

Any 2000. Ampliació de l’equip de professionals per consolidar el conjunt de 
programes, activitats i serveis. 96 persones es van beneficiar dels programes i 
serveis.

Any 2001. L’afany de la María Teresa Rodríguez (Presidenta) i la María Elena 
Alfaro (coordinadora) van motivar als Patrons d’Ared per poder transformar 
l’Associació en Fundació i adquirir un local en propietat considerat com la nova 
seu social de l’entitat. Es consolida l’equip de professionals, que van atendre 102 
persones.

Any 2002. Inauguració del nou local on van ser ateses 107 persones. XV Pre-
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mi Solidaritat de l’Institut de Drets Humans de Catalunya.
Any 2003. Consolidació dels programes de suport i acompanyament. Inici 

dels cursos de formació ocupacional de cuiner/a. 137 persones ateses.
Any 2004 . Atenció a 157 persones i consolidació dels cursos de formació 

ocupacional. Augment de la col·laboració amb empreses del sector i participació 
amb altres entitats sense ànim de lucre. La María Elena Alfaro n’assumeix la di-
recció. El Patronat s’organitza en comissions.

Any 2005 . Impuls a l’àrea de restauració i càtering. Consecució de la certifi-
cació de qualitat de l’ISO 9001. Nou projecte d’ocupació per a persones d’ètnia 
gitana. Inscripció en el Registre Provisional d’Empreses d’Inserció. Atenció di-
recta a 146 persones.

Any 2006. Inauguració de SALTA, Empresa d’Inserció. Atenció directa a 148 
persones. Es porta a terme una gran aposta per la formació en cuina. Inaugura-
ció de la nova àrea formativa de restauració amb més de 230 metres quadrats.

Any 2007. Es realitzen obres d’adaptació de la seu per dur a terme els pro-
grames d’activitats. Ampliació dels cursos de cuina. Es potencia la inserció 
laboral amb el Programa Incorpora. Premi Onze. Es crea la xarxa de socis i 
col·laboradors. S’amplia el servei de pisos d’acollida temporal. Es fa la primera 
auditoria. Planificació estratègica. Ampliació del Patronat i creació de la comis-
sió de càtering.

Any 2008. Continua la consolidació dels programes i projectes, enquadrats 
en el marc de la planificació estratègica 2007-2009. S’expandeix l’atenció a un 
total de 305 persones (133 del programa Incorpora). L’empresa de càtering acon-
segueix els seus objectius. Fidelització d’entitats i persones col·laboradores, sò-
cies i amigues de la Fundació Ared i Salta. S’incorpora la figura de la Gerent en 
l’estructura de l’entitat.

Any 2009. Esforç per adaptar-se al context de crisi econòmica i social que 
sacseja les entitats del tercer sector. Manté la seva existència per poder continuar 
garantint la prestació dels seus serveis a les 297 persones que durant aquest any 
se’n van beneficiar.

Any 2010. Es treballa intensament en la sostenibilitat econòmica i en el man-
teniment i desenvolupament de tots els valors que alimenten la vida de l’entitat. 
Un dels majors èxits va ser incrementar l’habitual percentatge del 65% d’inserció 
laboral en un any especialment difícil. L’entitat és reconeguda amb el premi Me-
morial Lluís Companys que atorga la Fundació Josep Irla.

Any 2011. Premi Mercè Conesa a la Millor Iniciativa Solidària del Periòdic 
de Catalunya i Creu de Plata de l’Ordre Civil de la Solidaritat Social que lliura el 
Ministeri de Sanitat. Entra a formar part com a entitat analitzada de la Fundació 
Lleialtat.
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Missió, visió i valors

Missió:
Promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en situació d’exclusió so-

cial, fomentant la seva autonomia, mitjançant processos de formació i acompan-
yament integrals. Treballar per a la incorporació al mercat laboral de les perso-
nes amb especials dificultats per a accedir-hi, de manera personalitzada i posant 
a la seva disposició estructures adaptades a les seves necessitats. Coordinar-se 
amb altres entitats per a sensibilitzar a les institucions i el conjunt de la societat 
sobre la realitat de l’exclusió social.

Visió:
•	 Innovadora. Amb la capacitat d’adaptar-se constantment als canvis i a les 

necessitats de les persones ateses.
•	 Estable. Amb una estructura d’ingressos que garanteixen la viabilitat 

econòmica i l’autonomia per al compliment de la missió fundacional.
•	 Professional. Garantint la qualitat en els nostres processos i serveis a tra-

vés d’un conjunt d’indicadors de gestió quantitatius i qualitatius.
•	 Referent social. Que l’enfocament educatiu i l’estil d’acompanyament de la 

Fundació Ared, avalats pels seus resultats, serveixin d’inspiració i orienta-
ció a altres entitats del sector.

•	 En xarxa. A través d’una participació activa en xarxes socials per unir es-
forços amb l’objectiu comú de lluitar contra l’exclusió social i laboral.

•	 Viable econòmicament. Ampliant constantment el grau d’autonomia fi-
nancera i creixent en recursos propis des de l’empresa d’inserció.

•	 Independent. Que permeti ser transparents i expressar-se amb llibertat 
per afavorir els col·lectius acompanyats segons la missió.

•	 Diversificada. Augmentant productes i serveis, prioritzant les necessitats 
i les competències dels usuaris.

Valors:
•	 Solidària. La Fundació Ared opta conscientment pels col·lectius més vul-

nerables, convençuts que no hi ha cap ésser humà irrecuperable, per greu 
que sigui la seva situació, si se li ofereix l’ajuda apropiada.

•	 Compromesa. Amb les persones amb les quals es treballa, principalment 
dones procedents de l’àmbit penitenciari.

•	 Flexible. No són les persones les que han d’encaixar en el projecte, sinó els 
projectes els que han de poder donar resposta a les necessitats canviants 
de les persones ateses.

•	 Participativa i oberta. Tots els membres de la Fundació Ared (usuaris/es, 
treballadors/es i voluntaris/es) participen activament en el seu funciona-
ment i estan en relació permanent amb les entitats del sector.
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•	 Crítica. Amb capacitat per denunciar els obstacles en l’accés als drets de 
les persones.

Sistemes de gestió implantats
L’entitat suposa un referent d’excel·lència en el sector, donat que existeixen dos 
sistemes de gestió de l’organització implantats actualment:

•	 Sistema de gestió de recursos humans: l’entitat ha fet la tasca de realitzar 
la definició funcional dels llocs de treball, aplicant la identificació dels di-
ferents perfils als processos de recursos humans (selecció, formació, ava-
luació, etc.).

•	 Sistema de gestió de la Qualitat: ha estat implantada la ISO-9.001 en tota 
la fundació i també en l’empresa de càtering.
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SISTEMA INFOR-
MÀTIC DE GESTIÓ 
D’HORARIS I CA-
LENDARIS
A continuació es descriuen les característiques i funcions de l’aplicació que final-
ment s’està posant en funcionament a les entitats.

1. Rational+ és una aplicació SaaS (Software as a Service o Software com a 
Servei), accessible via Internet amb les següents característiques:

•	 Segur i amb accés individualitzat. 
•	 Accessible, amb la base de dades al núvol, i sense necessitat d’instal·lació 

en els servidors de l’empresa o organització.

FASE 3: DISSENY I IMPLEMENTACIÓ 

DE L’EXPERIÈNCIA 
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•	 Independent del sistema operatiu o navegador utilitzats.
•	 Sempre actualitzat, incorporant millores sense cost addicional i de forma 

automàtica.

2. Informació relacionada amb el calendari, l’horari i les tasques del personal:
•	 Dades parametritzades dels convenis col·lectius i dels acords laborals. 
•	 Registre històric de tota la informació. Estadístiques per ajudar a la presa 

de decisió.
•	 Detall de la informació de tota la plantilla: dades personals i professionals, 

horaris, polivalència, disponibilitat, etc.

•	 Planificació assistida de les vacances i permisos.
•	 Optimització de la programació dels horaris i de l’assignació de tasques. 
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•	 Registre documental de totes les incidències i peticions. Aprovació de pe-
ticions.

Assistència a la presa de decisions davant d’una urgència. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Control presencial web:
Accessible via Internet, el que permet al personal fer els marcatges des d’un PC, 
un telèfon mòbil o qualsevol terminal que tingui connexió a Internet.

Permet fer marcatges (inici/fi de jornada i inici/fi de pausa) i sol·licituds de 
marcatge (en el cas de no haver marcat). L’usuari administrador pot gestionar els 
marcatges i les sol·licituds.

FORMACIÓ  
DE PERSONES
En el nivell MACRO, el Fabian Mohedano, impulsor de la iniciativa Reforma 
Horària, va portar a terme una xerrada sobre els actuals horaris i els usos del 
temps a Catalunya a cadascuna de les entitats, on estava convidada qualsevol 
persona que hi volgués assistir (treballadors, voluntariat, usuaris, etc.). 

En el nivell MESO, el Dr. Jordi Ojeda, com a consultor i especialista en l’eina 
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Rational+, va realitzar una sessió formativa a tres de les sis entitats sobre el fun-
cionament de l’aplicació als responsables de la gestió dels calendaris laborals. 

En el nivell MICRO, el Xavier Peralta, consultor i facilitador, va realitzar dife-
rents sessions formatives a mida, segons les necessitats detectades a la diagnosi.
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CONCLUSIONS 
SECTORIALS
El creixement del sector ha augmentat la complexitat de les seves organitzacions 
i això ha posat de relleu la necessitat d’incorporar progressivament elements de 
gestió organitzativa amb major especialització en àrees diverses de les entitats, 
tot i així hi hagut certa dificultat per trobar entitats interessades en participar 
aquesta prova pilot. Existeix la percepció de tenir una primera reacció de rebuig 
quan es parla d’horaris o de gestió de temps. En bona part, ve motivat per la 
reacció al canvi i sobretot per la por al conflicte.

Segons l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social, durant la darrera dècada s’ha 
continuat avançant força en l’adaptació de metodologies de gestió a la realitat de 
les entitats no lucratives, i aquest cos d’eines de gestió i funcionament està cada 
vegada més present a les entitats. Tot i així, el concepte del temps no sembla 
prioritari, d’altres qüestions passen per davant: gestió econòmica per exemple. 
És curiós que hi ha la preocupació pel finançament però no per l’optimització 
dels recursos existents. En molt pocs casos es parla de productivitat i d’eficiència. 
Tampoc no és freqüent trobar organigrames gestionats per processos. En general 
són organigrames jeràrquics molt horitzontals, amb confusió per la seva orienta-
ció a la funció i no al càrrec.

Tot i així, existeixen algunes recerques que ja alerten sobre la necessitat de 
millorar la competitivitat mitjançant la gestió, la innovació o l’eficiència com és 
el projecte 3CreixCat, impulsat per diferents organitzacions del tercer sector. Per 
això, entre els reptes també s’anunciava la necessitat de millorar la gestió del 
capital humà, que esdevé una eina clau de millora de la productivitat, sobretot 
tenint en compte que la principal despesa del sector (60-80%) són les persones 
que hi treballen, sense tenir en compte el capital social voluntari.

En termes generals, existeixen barreres a la introducció de sistemes integrats 

FASE 4. DIVULGACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
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de gestió de l’horari i el calendari laboral. Hi ha sensació de control que xoca amb 
la cultura organitzativa i també sensació d’augment de la feina del responsable. 

El problema del sector no lucratiu, raonava ja Peter Drucker fa unes dècades, 
és que normalment conté més “força” que “intel·ligència”, molt esforç en brut i 
poc esforç orientat per la informació i hipòtesis. Aplicant a les organitzacions 
voluntàries els principis del management, la productivitat d’aquest sector donarà 
un gran salt, que es reflectirà en la productivitat social total.

A continuació es presenten les 50 conclusions Temps+Social, fruit de la diag-
nosi realitzada a les entitats, classificades en funció dels diferents nivells d’anàlisi 
(macro, meso, micro). 

Nivell MACRO
1. En general, en el Tercer Sector no es coneix el fet diferencial existent al 

nostre país quant als horaris que condicionen la vida laboral i personal.
2. En el cas de la gent gran, sí que existeix una intuïció sobre els condicio-

nants del franquisme en aquest àmbit i fins i tot es reconeix la diferència 
d’horaris de fa cinquanta anys. 

3. Existeix la creença que la vida horària està marcada, principalment, pel 
comerç, que prioritza els beneficis al fet de realitzar uns horaris més ra-
cionals. 

4. Existeix també la percepció que els horaris actuals tenen l’origen en la 
cultura organitzativa del teixit empresarial de Catalunya i Espanya.

5. Una altra creença força arrelada en el sector (i en la societat en general) 
és que el clima mediterrani, càlid i solejat, és un factor determinant per 
allargar els horaris laborals (el que es contradiu amb el fet que en altres 
països de la conca mediterrània, com ara Itàlia, no comparteixen els ho-
raris de l’estat espanyol).

6. Tot i desconèixer les causes per les quals existeixen aquests horaris a l’estat 
espanyol, sí que està present la idea que són diferents als anomenats “ho-
raris europeus”. 

7. Les persones coneixen, en general, que en els països “no mediterranis” 
(segons la percepció apuntada anteriorment) existeixen uns horaris dife-
rents (atribuïts a una qüestió climàtica i cultural, majorment).

8. Seguint amb aquest raonament, els arguments que donen suport a aques-
ta creença tenen a veure amb les hores de llum solar existents a l’estat es-
panyol (cosa que també es contradiu amb el fet que en els països del nord 
d’Europa tenen més hores solars a l’estiu). 

9. Es veu la necessitat de racionalitzar els horaris, així com els esdeveni-
ments fora de l’horari laboral, que són força comuns en el sector. La com-
plexitat existent en el sector, quant als seus horaris, poc comuns, sovint és 
un argument que podria utilitzar-se per no canviar i prendre una actitud 
immobilista. 
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10. La necessitat de canvi a uns horaris més humanitzats també es relaciona 
amb hàbits d’alimentació més saludables, en el cas de les entitats amb una 
missió educativa d’infants i joves (millora la distribució dels àpats, tant 
per quantitats com per moments). 

11. En aquest sentit, aquest és un factor que es retro-alimenta, ja que, per 
exemple, si es desitja no realitzar reunions de treball a les vuit del vespre 
(cosa força comuna en el sector, per poder possibilitar la participació del 
voluntariat), és necessari portar a terme un canvi sistèmic en els usos dels 
horaris. Això suposaria que els voluntaris, amb un horari laboral racional, 
disposessin d’un temps social a partir de les cinc de la tarda, per exemple.

12. Es desconeix que la participació i la ciutadania requereix temps i que hi 
pot haver un dèficit en la seva qualitat democràtica quan les persones no 
disposen d’ell, com és el cas de gran part de la població treballadora i de la 
majoria de dones, que compatibilitzen dobles jornades, a la llar i a la feina.

13. En l’actualitat, les persones jubilades compleixen un rol molt important 
per compensar els horaris deshumanitzats que existeixen: omplen el buit 
entre els horaris laborals i els escolars (recollint els néts) i també disposen 
de temps suficient com per exercir el voluntariat. 

14. En definitiva, si sembla complicat compatibilitzar la vida laboral i perso-
nal, en la societat en general, per l’herència cultural existent, encara ho 
sembla més en el Tercer Sector, donades les seves especificitats.

Nivell MESO
15. A causa de l’actual situació de crisi econòmica s’ha reduït considerable-

ment el nivell de rotació existent en el sector, fins el punt de no existir, 
pràcticament, en l’actualitat. 

16. Aquesta baixa rotació comporta que l’antiguitat de les persones treballa-
dores sigui elevada, el que podria repercutir de forma negativa en el clima 
laboral i en la satisfacció.

17. Existeixen relacions interculturals (per llengua, cultura i religió), fet que 
influeix en l’activitat i en la seva organització i gestió. 

18. S’està instaurant cada cop més en les entitats del sector treballar per ob-
jectius i resultats, fet que delimita de forma clara el que s’espera de cadas-
cuna de les persones implicades, de l’equip tècnic i de cada treballador en 
concret.

19. La humanització dels horaris en el sector és crítica, ja que existeixen molts 
actes i esdeveniments fora de l’horari laboral, el que fa encara més com-
plicada l’harmonització amb la vida personal.

20. Per fer compatibles els horaris de les persones treballadores i de les volun-
tàries es realitzen reunions o actes fora de l’horari laboral (per possibilitar 
la participació de les persones voluntàries).

21. La gestió dels horaris i calendaris professionals per part dels responsables 
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és sovint intuïtiva i feta de manera manual. 
22. Manquen eines de gestió dels horaris de l’equip de treball, el que suposa 

un desgast important per al responsable.
23. Els horaris de les entitats del Tercer Sector són sovint poc estàndards i 

bastant caòtics, obligant la persona a treballar fora de l’horari laboral ha-
bitual (vespres i en caps de setmana, per exemple).

24. Les entitats necessiten adaptabilitat i dinamisme en la gestió horària, el 
que descarta qualsevol sistema de gestió horària rígid o permanent.

25. Existeix una clara diferència, quant a horaris, entre persones treballadores 
dedicades a la gestió i les que fan atenció directa a usuaris.

26. Quant al voluntariat, no sembla existir un control ni una gestió rigorosa de 
les hores dedicades, el que impossibilita la valoració de la tasca realitzada. 
Les entitats presenten la clara necessitat de poder gestionar de forma més 
formal l’horari i el calendari laboral de les persones voluntàries per poder 
quantificar la seva dedicació i analitzar possibles millores en la gestió.

27. A causa dels valors de les entitats, les organitzacions es mostren sensibles 
a afavorir la compatibilitat de la vida laboral i personal, amb polítiques de 
flexibilitat horària, de reducció de jornada o amb altres solucions creati-
ves, sempre que és possible.

28. L’aplicació dels convenis no sempre és clara, existint un desconeixement, 
de vegades, de les seves característiques per part de les persones treballa-
dores i fins i tot dels responsables d’organitzar els horaris de treball. 

29. Aquesta falta de coneixement ha comportat en algun cas dubtes en els 
criteris a aplicar davant de peticions de flexibilitat per part de les persones 
treballadores. 

30. Existeixen conflictes per peticions no acceptades, canvis en la planificació 
del calendari o ineficiències en la petició de permisos o canvis.

31. En ocasions i en funció de l’activitat de l’entitat, poden existir una diver-
sitat de convenis, el que pot generar manca de claredat en els horaris a 
l’organització.

32. La gestió de les peticions de les persones treballadores per poder conciliar 
la vida laboral i personal es porta a terme amb una borsa d’hores, sense 
uns criteris clars i objectius, que depèn, finalment, dels responsables dels 
horaris (no existeixen unes regles clares d’aplicació). 

33. No s’estan utilitzant solucions de flexibilitat associades a la reforma labo-
ral de febrer de 2012 i modificada el desembre de 2013.

34. Es realitzen moltes reunions de treball, les quals no totes són necessàries 
ni operatives per a l’equip (no sempre hi participen les persones adients ni 
tampoc es gestionen de forma eficaç). 

35. tLes reunions de treball no són tan operatives com seria desitjable (cal-
dria formalitzar més les pautes a seguir). 

36. Existeix una gran dificultat, en alguns àmbits, per separar el rol personal 
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i el professional entre el voluntariat, el que fa que es confonguin els espais 
de treball amb espais de relació de l’equip. 

37. La gestió documental en la comunicació interna de l’equip (com ara agen-
des compartides) es realitza de forma poc eficient i sistemàtica, el que pot 
comportar errors en la comunicació (per exemple, utilitzant documents 
off-line com agendes).

38. En les entitats del Tercer Sector sovint existeixen moltes interrupcions 
en la feina de l’equip de treball, ja sigui per visites no agendades o per la 
pròpia dinàmica interna de l’equip.

39. Moltes de les interrupcions que tenen els treballadors i que es donen per 
part dels usuaris es consideren part de la pròpia feina i no es perceben 
com aspectes a millorar.

40. S’utilitza el correu electrònic de forma massiva per comunicar-se, tant 
entre els membres de l’equip com entre l’equip i les persones usuàries. 

41. La comunicació interna dels equips de treball presenta deficiències quant 
a les vies i les eines de comunicació existents (comunicació presencial, co-
municació telefònica, correus electrònics, missatgeria instantània, etc.), 
confonent-se sovint quin canal utilitzar en funció de les característiques 
de la informació (més o menys formal).

42. De forma especial, existeix un ús intensiu del mòbil com a eina fonamen-
tal de comunicació interna, el que no és recomanable si es vol assolir una 
comunicació eficaç dins l’equip de treball. 

43. El teletreball suposa una solució utilitzada pels professionals de les enti-
tats per tal d’evitar els lladres del temps i poder treballar en documents 
amb tranquil·litat i dedicació absoluta. 

Nivell MICRO
44. En moltes ocasions, les dinàmiques establertes en els equips de treball no 

mostren la professionalitat que hauria d’existir en una organització (en 
relació al compliment dels horaris de les pauses, per exemple).

45. A banda de les persones voluntàries, les treballadores del Tercer Sector 
estan motivades, majoritàriament, de forma intrínseca pel projecte, ja que 
en moltes ocasions, suposa una feina vocacional. 

46. Els treballadors del Tercer Sector, en general, no donen valor de forma 
manifesta als avantatges que disposen a les seves organitzacions, en com-
paració amb d’altres sectors.

47. No existeix una cultura de gestió dels horaris eficient en el sector, de forma 
que no sempre es valora el temps com un recurs valuós a nivell personal. 

48. Els treballadors tenen la percepció que donen i sacrifiquen molt per 
l’entitat (especialment temps), creença que no sempre es correspon amb 
la realitat i que es relaciona, sovint, amb una baixa productivitat.

49. Els convenis aplicats a les entitats han ajudat a clarificar les hores dedica-
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des per les persones treballadores i a reduir la conflictivitat laboral en les 
entitats del Tercer Sector.

50. Les persones implicades acostumen a atendre moltes demandes al mateix 
temps, urgències, tasques imprevistes, sense cap previsió ni priorització 
de les tasques.

PROPOSTES  
DE MILLORA
El dèficit en temps de lliure disposició personal  té conseqüències greus tant en 
la reducció de les pràctiques culturals com en l’àmbit de la participació social. 
En aquest sentit, l’actual desorganització horària impedeix que moltes persones 
-especialment en determinades franges d’edat i segments poblacionals com les 
dones o els joves- puguin implicar-se en projectes comunitaris o desenvolupar 
activitats cíviques i/o polítiques. La manca de temps reverteix doncs, en darrer 
extrem, en un dèficit democràtic que cal corregir. Per tant, cal fer tots els esforços 
per millorar la participació democràtica i cultural i el compromís cívic. 

Les següents recomanacions pretenen aportar concrecions a alguns dels com-
promisos que sorgeixen de les mesures del Pla Nacional de l’Associacionisme i el 
Voluntariat (2014-2015). La incorporació d’un model flexible d’organització del 
temps a les entitats pot ajudar a la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i a 
l’estratègia permanent del voluntariat. 

Segons les conclusions de l’Anuari 2013 del Tercer Sector Social pel que fa a 
la millora del funcionament de les organitzacions, hi ha un marge de millora 
rellevant en cadascuna de les diferents àrees de gestió d’una entitat: comunicació, 
equips, serveis, gestió administrativa, TIC, gestió econòmic-financera, etc. 

Per poder impulsar aquesta millora del funcionament global de les entitats 
des de l’eficiència de recursos, és necessari l’impuls i implicació de les entitats de 
segon nivell i l’acompanyament del Govern de la Generalitat de Catalunya, per 
tal que es faciliti compartir plantejaments, metodologies i eines. 

Cal plantejar quins són els beneficis d’incorporar decisions per millorar la 
gestió del temps i quins són els costos de no prendre-les. Cal fer una reflexió 
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estratègica conjunta amb les persones implicades sobre les necessitats en aquest 
sentit. 

Les recomanacions i propostes de millora poden ajudar a la concreció dels 
resultats esperats del PNAV:

•	 Que millori la qualitat de l’atenció a la persona voluntària i el seu grau de 
satisfacció. 

•	 Que les entitats es dotin de processos de gestió de qualitat que responguin 
a les expectatives dels voluntaris i voluntàries, i que garanteixin la seva 
participació activa i el fet de donar-los una atenció acurada. 

•	 Que augmenti el temps de permanència del voluntariat a les entitats.
•	 A continuació es relacionen les 25 propostes de millora Temps+Social, 

agrupant-les en els tres àmbits d’anàlisi: nivell macro, meso i micro. Cal 
tenir en compte que algunes de les propostes de millora que es detallen 
suposen bones pràctiques a les entitats on s’ha portat a terme la diagnosi. 

Nivell MACRO
1. Proporcionar des de les institucions la informació d’una manera accessi-

ble i potenciar l’administració electrònica, apostant pel Govern Obert (en 
el cas de la ciutat de Barcelona).

2. Treballar conjuntament amb les empreses i entitats per fer compatible 
el treball amb el temps de vida associativa. Implicar la Xarxa NUST en 
l’impuls d’empreses pilot que garanteixin aquesta idea (en el cas de la ciu-
tat de Barcelona).

3. Promoure bones pràctiques i donar suport a empreses compromeses amb 
l’objectiu de facilitar una millor gestió del temps de vida associativa. 

4. Posar en valor en els drets i deures del voluntariat el temps del treball 
altruista. Reforçar aquesta idea en el Codi Ètic de les Associacions (en el 
cas de la ciutat de Barcelona). 

5. Incorporar la dimensió del temps en els debats associatius i del tercer 
sector a través dels seus congressos i jornades. 

6. Organitzar una Primavera de les Associacions que tingui com a temàtica 
els horaris i el temps de vida quotidiana.

7. Incorporar propostes de formació sobre la gestió del temps al Pla de For-
mació del Voluntariat de Catalunya (PFVC) i a l’Oferta formativa Torre 
Jussana.

Nivell MESO
8. Clarificar els organigrames de les entitats, així com les seves funcions i les 

persones implicades, per delimitar de forma clara i objectiva les respon-
sabilitats i tasques de cadascú.

9. Mesurar resultats, en base a indicadors vàlids i fiables, per poder fer una 
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bona avaluació del rendiment, per millorar així l’eficiència del treball i 
per tant la productivitat. La utilització d’eines, com qüestionaris de va-
loració, poden aportar objectivitat en la construcció i mesura d’aquests 
indicadors. 

10. Implantar mesures de flexibilitat per poder fer compatible la vida laboral i 
personal amb la vida social que implica el compromís associatiu.

11. Impulsar la generalització de bancs de temps a les entitats com a espais 
per a l’intercanvi de serveis entre les persones implicades.

12. Construir i desenvolupar el model o marc de treball auto-avaluable que 
es proposa a Temps+Social, de manera que permeti a les entitats avançar 
en la millora de la gestió horària.

13. Facilitar la implementació en les entitats de sistemes de gestió dels horaris 
de treball 2.0. 

14. Introduir a les entitats el concepte de jornada anual, el que comporta 
realitzar el còmput anual de la jornada i per tant anualitzar l’horari i el 
calendari laboral.

15. Posar en valor el temps de voluntariat facilitant la introducció de sistemes 
de gestió de les hores dedicades, de forma que estiguin quantificades, per 
així poder valorar la tasca realitzada i proposar accions de millora i de 
seguiment; també per a tenir un millor control sobre l’horari i les inci-
dències que es produeixen. 

16. Formalitzar aspectes extraordinaris relatius als horaris de les persones 
treballadores, com per exemple els procediments per a la petició de per-
misos o canvis, la borsa d’hores disponibles per assumptes propis o redac-
tar els contractes tenint en compte l’activitat en caps de setmana. 

17. Clarificar amb les persones treballadores el conveni que s’està emprant, les 
seves característiques i avantatges, per així rebaixar una possible font de 
conflictivitat en les entitats.

18. Sistematitzar i procedimentalitzar la comunicació a les entitats, elaborant 
protocols d’actuació, en relació als canals de comunicació (presencial, te-
lefònic, correu electrònic, missatgeria instantània, etc.), als destinataris i a 
la urgència de la comunicació (i la seva formalitat o informalitat).

19. Impulsar la utilització d’eines on-line per compartir la informació relativa 
a l’agenda, de forma que suposi un suport comú, únic i editable en temps 
real per a totes les persones implicades.

20. Impulsar un nou model de reunions operatives, que tingui en compte 
no només aspectes relatius a la seva durada i dinàmica (temes treballats 
prèviament, amb ordre del dia, dinàmica participativa, etc.), sinó les per-
sones participants (només les que siguin estrictament necessàries).

21. Fer un pla de racionalització de l’ús de les TIC amb l’objectiu d’emprar el 
canal de comunicació adequat per a cada assumpte.
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Nivell MICRO
22. Detectar els factors o elements que contribueixen a restar temps en 

l’activitat. Per exemple, el desordre (tenir tots els documents necessaris 
per a la feina organitzats i controlats), imprevistos, trucades telefòniques, 
desplaçaments, etc.

23. Impulsar jornades formatives centrades en la gestió del temps amb 
l’objectiu d’enfortir les relacions entre equips voluntaris i equip tècnic, 
realitzant propostes de millora en relació a: 

Sensibilització sobre la importància de treballar de forma eficient i 
productiva (aspectes Macro, de canvi d’actitud quant als horaris).

Gestió racional del temps per augmentar la productivitat, prioritzant 
i planificant millor les tasques, les incidències o els efectes dels im-
previstos o els lladres del temps.

Gestió flexible de l’horari i el calendari laboral per tal de capacitar els 
assistents en les diferents tècniques existents.

24. Desenvolupar competències entre les persones responsables d’organitzar 
el temps de treball que els permeti aplicar la legislació actual (convenis 
respectius, acords laborals, reforma laboral), i que els permeti concretar 
els processos de gestió. 

25. Formar totes les persones implicades de les diferents organitzacions en 
condicions, vocabulari i processos que els afectin directament.

PERFIL DE  
COMPETÈNCIES 
SECTORIAL
La diagnosi a les diferents entitats ha suposat una oportunitat única per poder 
identificar les competències clau per poder gestionar amb eficàcia i eficiència els 
horaris i el temps en el tercer sector. 
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A aquest conjunt de competències se l’anomena perfil de competències, i 
suposa un estàndard de referència per a totes les entitats del sector, dels seus 
directius i responsables dels calendaris i horaris, així com de la totalitat de tre-
balladors. 

A continuació, fruit de la diagnosi realitzada, es proposa un perfil de 5 com-
petències clau Temps+Social. La competència Lideratge i direcció de persones 
és requerida per als directius de les entitats i la competència Planificació i or-
ganització del treball, tot i que és requerida per a tots els treballadors, és espe-
cialment clau per als responsables de gestionar els calendaris i els horaris de les 
entitats. 

L’elecció d’aquestes competències clau parteix d’uns documents previs de re-
ferència en el Tercer Sector:

1. Necessitats formatives de les competències directives al Tercer Sec-
tor Social català. Fundació Pere Tarrés (2011).

2. Com dissenyar un Pla de formació per a associacions i federacions 
de segon i tercer grau. Escola Lliure El Sol (2011). 

1. Lideratge i direcció de persones
Influir i guiar els membres del seu equip, buscant aconseguir resultats, gene-

rant actituds positives i motivant; comunicar i clarificar objectius i responsa-
bilitats, fomentant la cooperació entre diferents rols, distribuint les tasques de 
forma adequada i racional. Potenciar el desenvolupament professional dels seus 
col·laboradors i realitzar el seguiment per a impulsar la millora contínua. 

Comporta portar a terme un lideratge orientat a uns usos racionals del temps i 
dels horaris. 

2.Planificació i organització del treball
Organitzar de forma eficaç el propi treball i/o el dels altres, de forma que 

s’assumeixin els objectius individuals i de l’organització que s’hagin definit. Això 
suposa determinar les fites i les prioritats, així com definir les accions, els termi-
nis, els recursos necessaris per aconseguir-los i els sistemes de control que han 
d’informar sobre les possibles desviacions de la planificació efectuada. 

Inclou la gestió adequada del temps, especialment en les reunions operatives de 
l’equip, així com la gestió de les interrupcions i dels anomenats lladres del temps. 

3.Orientació a resultats
Prioritzar, decidir i actuar, orientant-se tota l’entitat i les persones implicades 

a la constant obtenció i millora de resultats, tant en quantitat com en qualitat. 
Les evidències del seu compliment són l’esperit de superació, la competitivitat i 
la creativitat i innovació. 

Facilita l’autonomia i la autogestió eficient del temps, evitant el presencialisme i 
fomentant la productivitat a partir de l’avaluació contínua dels objectius marcats i 
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dels resultats esperats per l’entitat.

4. Optimització de recursos
Treballar de forma eficient i eficaç, orientant la seva actuació a l’obtenció dels 

millors resultats, amb els mitjans imprescindibles per assolir els objectius mar-
cats. Inclou també l’enfocament cap a un nivell òptim de qualitat de la seva acti-
vitat amb els recursos disponibles.

Suposa la gestió eficient de tots els recursos disponibles a l’entitat per tal d’assolir 
un servei o producte de qualitat, entenent com a principal recurs el temps associa-
tiu. 

5. Comunicació eficaç
Interpretar la realitat i les seves persones de forma empàtica, practicant 

l’escolta activa, expressant-se de forma clara i assertiva, tant verbalment com no 
verbal com per escrit, tot facilitant la comprensió i l’acord, captant els senyals 
emocionals i comprenent el missatge. 

Comporta tenir l’habilitat de discernir, per a cada ocasió, el mitjà o canal de 
comunicació (presencial, telefònic, correu electrònic, missatgeria instantània, etc.) 
i les persones destinatàries, en funció del grau de formalitat o informalitat de la 
comunicació. 
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EQUIP DE TREBALL
L’equip de treball ha estat format per consultors que sumen perfils clarament 
diferenciats i complementaris; els seus membres són:

El Jordi Ojeda és doctor enginyer industrial. Actualment és professor a temps 
parcial al Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la Universitat 
de Barcelona (UB) i soci fundador de Rational Time SL. Professor de l’àmbit 
de l’enginyeria d’organització industrial i els mètodes quantitatius de gestió, es 
va especialitzar com a investigador a l’àmbit de l’organització flexible del temps 
de treball, tema sobre el qual va desenvolupar la seva tesi doctoral (1999-2003). 
Ha realitzat activitats de consultoria i recerca a empreses de diferents sectors en 
l’àmbit de l’organització del temps de treball. 

El Fabian Mohedano és treballòleg. Promotor de la Iniciativa per a la Re-
forma Horària. Consultor especialitzat en tres àmbits: en el creixement 
d’organitzacions, en el disseny de plans de formació i en els usos del temps. Di-
rigent de l’associacionisme i el tercer sector d’intensa i reconeguda trajectòria. 
Dirigent i activista associatiu en moviments juvenils i educatius des de 1993 a 
2013. Màster de Mediació i gestió de conflictes en el treball a la UCA (2011), 
Màster MBA-Executive a la UB (2008), Llicenciatura en Ciències del treball a la 
UB (2010), Curs de postgrau en Consultoria de negocis (1999) i Diplomatura en 
Relacions Laborals (1998) a la UPF. 

El Xavier Peralta és consultor dins l’àmbit dels recursos humans, amb expe-
riència en l’estudi i millora de les condicions laborals a les organitzacions i en 
la coordinació de projectes per al desenvolupament professional i el disseny de 
recursos per a les organitzacions i les seves persones, així com la formació en 
competències per a diferents col·lectius. Té una àmplia experiència com a facili-
tador de grups en accions de desenvolupament de les persones. Tècnic Superior 
en PRL, especialitat Psicosociologia Aplicada (2005), Llicenciatura en Psicologia 
per la UB (2002), Diplomatura en Ciències Empresarials per la UPF (1998), amb 
formació terapèutica humanista per l’Institut Gestalt (2008).
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ANNEX: ABSTRACT
La Reforma Horària per a l’enfortiment de 
l’associacionisme i el tercer sector social a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat el Projecte Temps+Social 
amb l’objectiu de millorar la gestió del temps de les associacions i del tercer sec-
tor social. 

Uns horaris que dificulten el compromís
El dèficit en temps de lliure disposició personal té conseqüències greus tant en la 
reducció de les pràctiques culturals com en l’àmbit de la participació social. En 
aquest sentit, l’actual desorganització horària que pateix específicament el nos-
tre país impedeix que moltes persones -especialment en determinades franges 
d’edat i segments poblacionals com les dones o adults amb càrregues familiars- 
puguin implicar-se en projectes comunitaris o desenvolupar activitats cíviques 
i/o polítiques. 

La manca de temps reverteix doncs, en darrer extrem, en un dèficit de parti-
cipació que cal corregir. Per tant, cal fer tots els esforços necessaris per millorar 
el compromís cívic i la participació democràtica i cultural. 

La proposta de reforma horària constitueix una excel·lent iniciativa per com-
batre aquests dèficits. El 18 de març de 2014, el Govern de Catalunya va aprovar 
una mesura de govern que té com a objectiu impulsar una reforma horària i 
avançar, d’aquesta manera, cap a uns horaris més humans i més cívics, com els 
que tenen la majoria d’estats de la Unió Europea.

Al nostre país el debat tot just s’inicia fa uns anys, però no ha estat fins fa poc 
que ha merescut l’atenció de tots els agents socials i polítics a causa del context de 
crisi econòmica i d’optimització dels recursos escassos, en el qual s’han aguditzat 
les tensions i conflictes horaris. 

Un sector dinàmic i divers en evolució permanent
El tercer sector social i l’associacionisme es troben en una situació de cruïlla. No 
només per la transformació que està patint el sector sinó també pel que s’està 
produint en la societat en general i, en aquest cas, en la forma de vinculació al 
consum de cultura i coneixement. 

L’evolució del sector ha augmentat la complexitat de les seves organitzacions 
i això ha posat de relleu la necessitat d’incorporar progressivament elements de 
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gestió. Tal com indiquen les conclusions de l’Anuari 2013 del Tercer Sector So-
cial, pel que fa a la millora del funcionament de les organitzacions, hi ha un 
marge de millora rellevant en cadascuna de les diferents àrees de gestió d’una 
entitat: comunicació, equips, serveis, gestió administrativa, TIC, gestió econò-
mic-financera, etc. 

La millora de la gestió del capital humà  -clarament vinculada a la gestió del 
temps- esdevé una eina clau per a la productivitat, sobretot tenint en compte que 
la principal despesa del sector (60-80%) són les persones que hi treballen. 

L’oportunitat que ofereix el Pla Nacional de 
l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV 2014-15)
La incorporació de mesures de flexibilitat en l’organització del temps a les asso-
ciacions pot ajudar a la sostenibilitat i el bon govern de les entitats i a l’estratègia 
permanent del voluntariat. Les propostes que es formulen pretenen aportar con-
crecions a alguns dels compromisos que sorgeixen de les mesures del PNAV. 
Concretament poden ajudar a millorar els següents resultats esperats:

•	 Que millori la qualitat de l’atenció a la persona voluntària i el seu grau de 
satisfacció. 

•	 Que les entitats es dotin de processos de gestió de qualitat que responguin 
a les expectatives dels voluntaris i voluntàries, i que garanteixin la seva 
participació activa i el fet de donar-los una atenció acurada. 

•	 Que augmenti el temps de permanència del voluntariat a les entitats.

Conclusions
El Projecte Temps+Social ha estudiat el cas de sis entitats de l’associacionisme i 
el tercer sector social, a partir de les quals se n’extreuen les següents conclusions, 
que en gran mesura, es poden extrapolar a una part important de les entitats del 
sector. Les entitats participants a l’estudi són: Agrupament Escolta Skues, Avis-
món, Centre Social de Sants, Esplai la Florida, Fundació ARED i Federació Ca-
talana del Voluntariat Social (FCVS).

1. Els horaris de les entitats són sovint poc estàndards i bastant caòtics, el 
que suposa que les persones treballadores i el voluntariat hagin de portar 
a terme l’activitat fora de l’horari laboral habitual (vespres i caps de setma-
na, per exemple), el que fa encara més complicada l’harmonització amb 
la vida personal. 

2. És necessari portar a terme un canvi sistèmic en els usos dels horaris, per 
tal que les persones voluntàries disposin, com a treballadors, d’un horari 
laboral racional, i per tant, de temps social a partir de les cinc de la tarda.

3. No existeix una cultura horària eficient, de forma que no es valora el 
temps com un recurs valuós, sent la seva gestió sovint intuïtiva i infor-
mal; manquen eines de gestió dels horaris dinàmiques i adaptables per 
encaixar en la realitat del sector. 
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4. Existeix una tendència creixent en les entitats a treballar per objectius i 
resultats, fet que delimita de forma clara el que s’espera de cadascuna de 
les persones implicades i evita el presencialisme. 

5. No existeix un control ni una gestió rigorosa de les hores dedicades per 
part del voluntariat, el que impossibilita la valoració de la tasca realitzada 
i així quantificar la seva dedicació i analitzar possibles millores a la gestió.

6. Les organitzacions es mostren sensibles a afavorir la compatibilitat de la 
vida laboral i personal, amb polítiques de flexibilitat horària, de reducció 
de jornada o amb altres solucions creatives, sempre que és possible.

7. Els principals factors de la cultura organitzativa de les entitats que afecten 
la planificació i organització de la feina, i per tant, a la seva productivitat, 
són la ineficiència en la comunicació interna, les reunions poc operatives, 
urgències i demandes imprevistes o les interrupcions continuades. 

8. Les persones implicades en el dia a dia tenen sovint la percepció que do-
nen i sacrifiquen molt per l’entitat (especialment temps), creença que no 
sempre es correspon amb la realitat i que es relaciona, sovint, amb una 
baixa productivitat.

Propostes d’actuació

Nivell MACRO (país i sector)
1. Posar en valor el temps del treball altruista en els drets i deures del vo-

luntariat.
2. Fer extensiu al tercer sector social i l’associacionisme el missatge general 

que planteja la reforma horària per garantir la seva sostenibilitat i millora 
de l’estratègia permanent de voluntariat.

3. Promoure el treball conjunt entre les empreses i entitats per fer compa-
tible el treball amb el temps de vida associativa, així com promoure les 
bones pràctiques existents i donar suport a les empreses compromeses.

4. Incorporar propostes de formació sobre la gestió del temps al Pla de For-
mació del Voluntariat de Catalunya (PFVC). 

Nivell MESO (organització)
5. Posar en valor el temps de voluntariat amb sistemes de gestió de les hores 

dedicades, per així poder valorar la tasca realitzada i proposar accions de 
millora i de seguiment.

6. Implantar mesures de flexibilitat per poder fer compatible la vida laboral, 
personal i social que faci possible el compromís associatiu, com ara la 
implementació de sistemes de gestió dels horaris de treball 2.0. 

7. Portar a terme una gestió de l’entitat en base a indicadors d’avaluació del 
rendiment, per millorar així l’eficiència del treball i per tant la producti-
vitat. 
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8. Impulsar la generalització de bancs del temps a les entitats com a espais 
per a l’intercanvi de serveis entre les persones implicades.

9. Millorar la gestió dels horaris, introduint el concepte de jornada anual, el 
que comporta realitzar el còmput anual de la jornada i per tant anualitzar 
l’horari i el calendari laboral.

10. Sistematitzar i procedimentalitzar la comunicació interna, quant als 
canals existents, els destinataris, la seva formalitat i la realització de re-
unions operatives.

Nivell MICRO (persones)
11. Desenvolupar competències entre les persones responsables de les entitats 

que els permeti gestionar l’equip per tal de millorar la seva productivitat.
12. Sensibilitzar les persones implicades sobre la importància de treballar de 

forma eficient i productiva.
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