La Xarxa Gironina per a la Reforma Horària presenta
el pla de treball per al 2017
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Reunió Xarxa Reforma Horària

Aquesta tarda ha tingut lloc la segona reunió de treball de la Xarxa Gironina per a la Reforma
Horària. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha clos la trobada i ha destacat que "iniciatives
com aquestes permeten veure la importància que té el temps a la nostra vida i fan possible treballar
conjuntament per fer una ciutat millor". A la reunió hi han participat la regidora de Promoció
Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes;
l'impulsor de la Iniciativa per a la Reforma Horària, Fabián Mohedano, i el consultor i psicòleg
organitzacional Xavier Peralta.
Durant la reunió, s'han marcat les línies del pla de treball a seguir aquest any, en el qual el centre
d'interès serà la cronobiologia laboral, és a dir, l'horari dels àpats i dels descansos. També s'han
donat a conèixer les bones pràctiques en aquest àmbit d'algunes de les empreses que formen part
de la Xarxa. En concret, s'ha parlat de les iniciatives dutes a terme per Agroxarxa, Caldereria
Rovira, Càritas Diocesana de Girona, Indústries Càrniques Casademont, Comexi, Oller, GNA,
Iglésias Associats, Medichem, Mimasa, Playbrand Crossmedia Strategies, Prefabricats Planas i
Roberlo.
La regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l'Ajuntament de
Girona, Glòria Plana Yanes, ha afirmat afirma que "aquesta xarxa ens ha permès poder conèixer i
visualitzar les bones pràctiques que ja estan realitzant empreses gironines així com crear un espai
de comunicació que serveixi de mirall a altres noves organitzacions que s'hi vulguin afegir". La
regidora també ha destacat que, amb l'objectiu de poder treballar conjuntament el sector públic i el
privat des d'una perspectiva més transversal, properament es crearà la Taula Gironina per a la
Reforma Horària.
La Xarxa és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Girona i formada per empreses
compromeses amb l'acompanyament de la Iniciativa per a Reforma Horària. L'objectiu és facilitar
una millor gestió del temps i compaginació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la
productivitat i un clima de confiança que contribueixi a la millora de la qualitat de vida de les
persones treballadores.

Pag 1

A la sessió de treball d'avui hi han assistit representants de les entitats PIMEC, Plataforma
Educativa, AENTEG i Càritas i de les empreses Playbrand Crossmedia Strategies, Bigas Alsina,
Caldereria Rovira, Iglésias Associats, Mimasa, Panificadora Ampuriabrava SL, Indústries
Càrniques Casademont, Alutecman, Construcciones Rubau, Decathlon Girona i Medichem.
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