
En un moment clau com el que estem vivint actualment, de 

canvis profunds, de replantejaments socials i laborals, de 

nous enfocaments a vells problemes, se’ns presenta 

l’oportunitat d’iniciar un debat, que no és nou, però que pren 

més força que mai, que és el debat sobre la reforma horària. 

El debat, gràcies al grup promotor Iniciativa per la Reforma 

Horària, ja ha arribat al Parlament de Catalunya i és el 

moment de definir-nos. 

Compleixen els nostres horaris actuals les mínimes garanties 

per assolir una bona qualitat de vida? Estem preparats per 

canviar? Són altres horaris europeus millors que els nostres?

Per intentar donar resposta a aquestes qüestions, ja sobre la 

taula, us esperem el proper dimecres, 1 de juliol

hores a la seu de Granollers, situada al carrer d’Esteve 

Terrades, 30. 

Taula rodona amb 

Fabian Mohedano. Promotor de la Iniciativa per la Reforma 

Horària  

Antonio Carrera . Secretari general de MCA-UGT del Vallès 

Oriental 

Moderador : Vicenç Albiol, Equip de treball UGT

Oriental 

Preguem confirmeu l’assistència. Podeu fer

presencialment, per telèfon al 93.870.42.58 o al correu 

electrònic laboralmollet@nom.ugt.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En un moment clau com el que estem vivint actualment, de 

canvis profunds, de replantejaments socials i laborals, de 

nous enfocaments a vells problemes, se’ns presenta 

l’oportunitat d’iniciar un debat, que no és nou, però que pren 

que és el debat sobre la reforma horària. 

El debat, gràcies al grup promotor Iniciativa per la Reforma 

Horària, ja ha arribat al Parlament de Catalunya i és el 

Compleixen els nostres horaris actuals les mínimes garanties 

una bona qualitat de vida? Estem preparats per 

canviar? Són altres horaris europeus millors que els nostres? 

Per intentar donar resposta a aquestes qüestions, ja sobre la 

dimecres, 1 de juliol, de 10 a 13 

carrer d’Esteve 

Promotor de la Iniciativa per la Reforma 

UGT del Vallès 

, Equip de treball UGT-Vallès 

Preguem confirmeu l’assistència. Podeu fer-ho 

presencialment, per telèfon al 93.870.42.58 o al correu 
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NOSTRES HORARIS?”

 

 

 

Granollers 

Dimecres, 1 de juliol de 2015
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