
Des dels anys 1980, la recerca sociològica ha posat de manifest 
que la vida en societat depèn en bona mesura dels horaris i ca-
lendaris laborals. La rigidesa del treball influeix clarament en 
la capacitat de decidir en la resolució positiva de les dificultats 
de conciliació de la vida laboral amb la vida personal i especi-
alment amb la vida social.

Els nous usos del temps impliquen una transformació de l’orga-
nització social del temps per tal de satisfer les necessitats de la 
gestió temporal de la vida quotidiana, que les persones puguin 
gaudir d’un temps de qualitat, millorar el benestar social i assolir 
una major igualtat de gènere. 

El canvi de paradigma, tenint en compte el temps com a factor 
sistèmic, requereix per tant d’unes decisions a nivell social, que 
fan referència a l’organització general de calendaris i horaris de 
la vida quotidiana. Cal tenir en compte que el canvi es projecta 
amb processos de política pública.

A gairebé tot Europa, l'horari laboral és de nou a cinc, parant 
un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat 
espanyol —i per tant a Catalunya—, però, és habitual que els tre-
balladors s’aturin dues hores per dinar i que les seves jornades 
s'allarguin fins a les set o les vuit del vespre. El resultat és que 
els catalans i espanyols el 2011 van treballar una mitjana de 277 
hores més que els alemanys, segons dades de l'Institut d'Estudis 
Econòmics a partir d'estadístiques de l'OCDE.

Tot i treballar més hores i d'allargar més la jornada que Fin-
làndia, Suècia, Regne Unit o Àustria, la nostra productivitat no és 
més gran que en cap d'aquests països. Al contrari, tot fa pensar 
que la productivitat és inversament proporcional a la durada de 
la jornada. Per contra, la dificultat de conciliar vida personal, fa-
miliar i personal sí que resulta molt més acusada, ja que els ho-
raris espanyols provoquen un gran desajust entre l'horari esco-
lar i el laboral, cosa que fa difícil la cura dels fills. I, en qualsevol 
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cas, pels que no són pares, dificulta la 
realització de qualsevol activitat des-
prés de la sortida de la feina. El desfa-
sament horari respecte d'Europa, que 
implica fer la pausa per dinar un parell 
d'hores més tard i retardar també l'ho-
ra de sortida de la feina, el sopar i fins i 
tot el prime time de les televisions té el 
seu origen en la postguerra espanyola. 
Fins als anys 1930, a l'Estat espanyol 
es menjava cap al migdia, com a la res-
ta de països europeus. En els primers 
anys del franquisme, la pluriocupació 
masculina va passar a ser habitual per 
poder mantenir la família, mentre s'ins-
taurava la norma que la dona es quedés 
a casa, associada a l'accés a la classe 
mitjana i les seves expectatives. Era 
molt comú, per tant, que el marit arri-
bés a casa a dinar en acabar la feina 
del matí a la una i es reincorporava a 
les tres. La pluriocupació per als obrers 
industrials sense jornada partida, eren 
hores extra en el mateix establiment o 
en un altre taller, després de plegar a 
les set. Els horaris han patit una trans-
formació rellevant i són els que han 
quedat instaurats a partir de llavors, tot 
i que les condicions socials del país han 
canviat molt en les últimes dècades.

Existeixen diferents iniciatives en 
marxa encaminades a la racionalitza-
ció d'horaris i al foment de les mesures 

de conciliació. Entre les mesures de 
conciliació cal destacar el foment del 
teletreball, que estalvia temps i diners 
en desplaçaments de casa a la feina i 
permet flexibilitzar la jornada, i l'impuls 
de les jornades intensives. En temps de 
crisi, però, aquestes propostes poden 
ser emprades com a estratègies de pre-
carització. Per tant, cal ser prudents en 
el seu impuls.

Els diferents estudis realitzats as-
seguren que implantar la jornada con-
tinuada, com ja fan moltes empreses 
exclusivament a l'estiu, augmenta la 
motivació, redueix l'estrès, estimula 
l'optimització del temps i ensenya als 
empleats a planificar. I, en conseqüèn-
cia i com argumentari més important 
per a les organitzacions, eleva la pro-
ductivitat i rendibilitat, relacionades 
amb el cost i el temps respectivament. 
En qualsevol cas, l’aposta per un horari 
intensiu ha de ser impulsada amb al-
tres mesures.

La Catalunya que ve requereix de 
noves estructures que permetin prin-
cipalment fer que la ciutadania millori 
la qualitat de vida, per això es fa del tot 
imprescindible tenir en compte el fac-
tor del temps. En aquest sentit, l'ob-
jectiu de la Iniciativa per a la Reforma 
Horària és exercir de lobby en el context 
sobiranista per tal d'impulsar aques-

ta nova fase de construcció nacional 
per respondre, mitjançant informes 
i dictàmens redactats per experts, a 
qüestions com quin serà el calendari 
de festius i el fus horari al qual s'hauria 
d'inscriure la Catalunya que ve. 
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