
Moció presentada al Ple de l’Ajuntament de Girona del 19-10-2015 
 

Moció per celebrar un Dia d’Horaris Europeus en el marc de la Reforma 

Horària 

 

Fa mesos que el Parlament de Catalunya està treballant en la Iniciativa per a la 

Reforma Horària – Ara és l’hora, que té com a objectiu principal el de 

generalitzar una jornada laboral més compacta i flexible, que permeti acotar el 

temps destinat a la feina i n’alliberi per a usos personals, familiars i socials. 

 

Els trens grans reptes que van associats a aquesta iniciativa i als objectius 

esmentats són recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la 

resta del món, impulsar una nova cultura del temps i recuperar el fus horari 

GMT en el marc d’una reordenació global europea. Els estudis ens diuen que 

aquesta reforma és bona per la salut, pel rendiment escolar i laboral, i també és 

molt positiva de cares a gaudir de més temps de lleure que es pot dedicar a la 

participació política i cívica en la comunitat. 

 

El mes de juny de 2014 aquest Plenari va votar l’adhesió de l’Ajuntament de 

Girona a la campanya de resolució a favor de la reforma horària. 

 

Un any després, el juliol de 2015, l’entitat Ara és l’Hora - Iniciativa per a la 

Reforma Horària, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya i el propi Consistori van impulsar el Segell de Puntualitat de 

l’Ajuntament de Girona, que té entre d’altres compromisos el de respectar l’hora 

d’inici dels actes o sensibilitzar sobre la durada de les reunions. 

 

Seguint amb aquesta tasca de sensibilització, i prenent com a exemple una 

iniciativa duta a terme el mes passat a Vilafranca del Penedès, proposem a 

APROVACIÓ d’aquest Plenari: 

 

- Que s’organitzi a Girona un Dia d’Horaris Europeus, això és, que el dia escollit 

el màxim nombre d’empreses, establiments, professionals i centres educatius 

haurien d’aplicar una jornada compactada que permeti disposar de més temps 

personal, familiar i social; amb l’objectiu de fer pedagogia entre la població dels 

avantatges del canvi horari. 
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