
Persones ponents destacades de la Time Use Week 2021  i el
Congrés Mundial de Recerca sobre els Usos del Temps.
Barcelona 25-29 d’Octubre

La Time Use Week 2021 convida a persones referents mundials en matèria de temps. Un
cartell multidisciplinar que inclou persones del terreny de la cronobiología, filòsofia, política i
activistes.

A continuació, es presenten  algunes de les veus més importants que hi participaran i
parlant de les polítiques del temps.

Més informació sobre el programa: https://www.timeuse.barcelona/tuw2021-cat.

Dilluns 25 octubre: inauguració Time Use Week 2021 i debats d’escala internacional
(Setmana 4 dies, dret a desconnexió, canvi d’hora i la recerca en usos del temps)

Carl Honoré, Slow Movement
Veu del moviment Slow arreu del món i autor de
Best-Sellers traduïts a més de 35 idiomes. Carl Honoré
defensa un estil de vida conscient del propi temps en
contraposició al culte a la velocitat en tots els aspectes
vitals.
Parla: castellà i anglès.

#Slowmovement #Slow #Filosofia #Desconexió
Twitter

Carlhonore.com

Carla Estivill, Fundación Estivill Sueño
Els trastorns i pertorbacions de la son (des de l’insomni,
no descansar de forma adequada ...) són cada vegada
més comuns, així com els seus efectes socials i
econòmics  Carla Estivill és la directora de la Fundació
Estivill sueño, un dels centres d’investigadors pioners en
medicina de la son. Carla Estivill ha investigat, entre
d'altres, els beneficis de la son natural des dels principis
de la cronobiologia.

Parla: català i castellà.
#FutureOfEurope #Cronobiologia #Son

Twitter
Fundación Estivill Sueño

Charlotte Lockhart: fundadora 4 day week global
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Charlotte Lockhart havia treballat a empreses del sector de l’alimentació, financeres,
construcció… fins que l’any 2018 es va convertir en una de les fundadores de la 4 day week
Global. 4 day Week Global és una plataforma que defensa un model de compactació de
jornada basat en l’anomenada setmana de 4 dies, un model que tindrà una de les seves
proves pilot a Espanya de forma oficial el 2022.

Parla:  anglès.

#4DayWeek #FutureOfEurope #ReducciódeJornada #Jornada4dies
4dayweek.com

Till Roennenberg, Cronobiòleg
Till Roennenberg és professor de cronobiologia a l’Institut de
Psicologia Mèdica de la Universitat Ludwig-Maximilian (LMU)
de Munich i tota una eminència mundial en cronobiologia. És
President de la Federació Mundial de Societats per a la
Cronobiologia (WFSC) i ex president de la Societat Europea
per a la Investigació del Ritme (EBRS). La seva investigació
explora l’impacte de la llum en els ritmes circadiaris humans,
centrant-se en aspectes com els cronotips (quin tipus de
rellotge intern tenim) i el jet lag social en relació amb els
beneficis per a la salut. Aquests estudis són una peça clau en

el debat sobre el canvi d’hora europeu.

Parlà: anglès

#Cronobiologia #FutureOfEurope #NaturalTime #CanviHorari
Twitter

Ulrich Mückenberger, Societat Alemanya pel temps

Director del Centre d’Investigació de Polítiques de Temps i
membre de la junta executiva de la Societat Alemanya de
Polítiques de Temps, la principal institució alemanya
promovent polítiques del temps.

Parla: anglès

#TimePolicies #Recerca

Michelle Bastian,  Temporal Belongings
És professora titular d’Humanitats Ambientals a la Universitat
d’Edimburg. La seva investigació defensa que és necessari un
compromís més profund amb el temps social per respondre a
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qüestions filosòfiques clau sobre la política del temps i la construcció de comunitats. Bastian
defensa un enfocament multidisciplinari des de la filosofia, ciències socials i el disseny per
respondre als grans reptes de les polítiques de temps actuals.
La seva mirada feminista, ambiental i continental suposa un desafiament profund a la
manera com els filòsofs han tractat tradicionalment el temps i les eines per calcular el
temps.

Parla: anglès.

#TimePolicies #Filosofia #Feminisme #PobressaDelTemps
Twitter

https://www.michellebastian.net/

Alex Agius, Parlament Europeu

Membre del Parlament Europeu i portaveu de l’informe sobre el
Dret a Desconnexió (2021). El dret a la desconnexió ha sigut
un dels debats principals sobre usos del temps aquest any,
d’especial rellevància durant el confinament i l’aplicació del
teletreball per criteri sanitari.

#FutureOfEurope #DesconnexióDigital #ParlamentEuropeu

Twitter

Parla: anglès

Manuela Geleng, Comissió Europea

Directora de Jobs and Skills de la DG de Treball de la
Comissió Europea, La seva direcció també controla les
polítiques d'ocupació i socials i la implementació en sis estats
membres del Fons Social Europeu i del Fons per a les
persones més desfavorides.

#FutureOfEurope  #DesconnexióDigital #Setmana4dies

Parla: anglès

Twitter

Joaquín Pérez Rey, Govern d’Espanya

Secretari d’Estat de Treball i Economia Social, del Govern
d’Espanya i professor de Dret del Treball i Seguretat Social a
la Universitat de Castella La Manxa.

Parla: castellà.

Per a consultes de premsa, sol·licitar materials addicionals o entrevistes contacteu amb:
communication@timeuse.barcelona | (Montse Galeano) 3

https://twitter.com/mhbastian?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.michellebastian.net/
https://twitter.com/alexagiussaliba?lang=es
https://twitter.com/manuelageleng?lang=es


#TimePolicies #Treball #FuturDelTreball #Setmana4dies

Twitter

Jean Yves Boulin, Tempo Territorial

Coordinador actual de la Xarxa Europea de Ciutats per Usos
del Temps. Sociòleg, especialitzat en temes laborals i laborals,
ús del temps i normatives i polítiques de temps. Investigador
associat IRISSO -University Paris Dauphine.

Parla: castellà i anglès.

#Recerca #PolítiquesUrbanes #Ciutat15minuts

https://tempoterritorial.fr/

26 d’octubre: Trobada Urbana i Regional de Polítiques de temps

Maria Nikolopoulou, membre del Consell Econòmic i Social Europeu

És membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) del
Grup de Treballadors, en representació del sindicat espanyol
Comisiones Obreras. Actualment és una de les
vicepresidentes de l’oficina NAT, membre del grup directiu de
la plataforma europea de grups d’interès de l’economia circular
i Presidenta de l'Associació per al Desenvolupament dels
Bancs de Temps i participa en el Banc del Temps de Sants i
Badalona.

Parla: català, castellà i anglès

#EconomiaCircular  #BancsDelTemps #CanvidHora #EndDST #Treball

Twitter

Dimecres 27: Comença el Congrés Mundial de Recerca en Usos del Temps

Ignace Glorieux, president IATUR
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President de l’Associació Internacional de Recerca en Usos del Temps, que per primera
vegada celebra el seu congrés a Barcelona.

Parla: anglès

#TimePolicies #Recerca #EnquestesUsosDelTemps

https://www.iatur.org/

Oriel Sullivan, Institute Of Social Research, UCL

Experta en enquestes d’Usos del Temps. Professora de
sociologia de gènere a University College London (UCL) i
responsable de l’Enquesta Europea Harmonitzada sobre Usos
del Temps al Regne Unit el 2014-2015. Aquesta enquesta va
ser clau per entendre com els usos del temps dels britànics
havien canviat en la dècada passada i determinant per als
estudis d’usos del temps europeus posteriors.

Parla: anglès.

#TimePolicies  #Recerca #EnquestesUsosDelTemps #PobresaDelTemps

Carmen Cabezas, Generalitat de Catalunya

Metgessa i doctora en Medicina i actualment, secretària de
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Durant tota la
seva trajectòria, la feina de la Dra. Cabezas ha destacat pel
compromís per reduir les desigualtats socials en l’àmbit de la
salut.

Parla: català i castellà

#TimePolicies #SalutPública #Desigualtats #Salut

Twitter

Indira Hirway, Levy Economics Institute

Directora i professora d'economia del Centre for Alternatives de
Desenvolupament (CFDA), Ahmedabad, Índia (des de 1999) i
especialista en pobresa del temps.
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#TimePolicies #Recerca #PobresaDeTemps

http://www.levyinstitute.org/scholars/indira-hirway

Lídia Arroyo, Universitat politècnica de Catalunya

Sociòloga i antropòloga especialitzada en gènere i inclusió
digital. Els seus estudis sobre la directa relació entre gènere,
ocupació i COVID-19 han estat claus per reflectir la realitat de
les dones i com la pandèmia ha afectat el seu ús del temps.

#Gènere #PobresaDeTemps #Digitalització #DesconnexióDigital

Parla: català i castellà

Twitter
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