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L’Ajuntament organitza unes jornades obertes a la
ciutadania per debatre la Reforma Horària
Les sessions seran mensuals i tindran un format participatiu

L'Ajuntament de Terrassa organitza, a través del Programa Usos del Temps, les
jornades ciutadanes ‘Cap a la Reforma Horària’ per aprofundir en els eixos principals
de la iniciativa dins els diferents àmbits de la vida política, social i econòmica. A més,
es vol continuar fomentant el debat al voltant de la reforma i recollir les aportacions
dels sectors implicats. Les jornades es desenvoluparan mensualment fins el maig de
2017. Els àmbits d'actuació als quals va adreçat en les diferents sessions són els
Serveis Públics i l'Administració, al mes de novembre; els agents econòmics i
laborals, al desembre; el sector de la salut, al gener; el comerç, al febrer; la
comunitat educativa, al març; i a la cultura i el lleure al maig.
Les diferents sessions tindran un format obert i participatiu i es desenvoluparan en
un ambient de cafè-networking. Començaran amb una part introductòria a càrrec
d'un ponent que situarà el tema que propiciarà la participació i el debat. En la part
introductòria de cada sessió hi participaran professionals i activistes de la Reforma
Horària, com Fabian Mohedano, promotor de la iniciativa i parlamentari, Salvador
Cardús, Trinitat Cambras, Elvira Méndez, Esther Sánchez i Lluís Casado. Finalment,
les jornades es clouran amb la celebració d’un acte obert sobre la Llei del Temps i el
pacte nacional per a la Reforma Horària.
L’Administració com a model social
La primera jornada tindrà lloc el proper 2 de novembre, de dos quarts de deu del
matí fins a dos quarts de dotze del migdia, a la Masia Freixa, i estarà dedicada als
Serveis Públics i l'Administració. Lluís Casado serà l'encarregat d’obrir les jornades
en una primera sessió adreçada als professionals de l’Administració. La jornada
plantejarà el paper que el sector públic ha d’assumir en el procés cap uns horaris
més eficients, sans i harmònics. L'Administració com a model social, les bones i
males pràctiques a l'Administració, la flexibilitat en el sector públic o la paradoxa de
l'atenció al ciutadà són alguns dels temes a tractar durant la primera trobada.
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