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UNA ALTRA CULTURA DEL TEMPS

Nou pas de l’inconcret pacte  
per impulsar la reforma horària

BEATRIZ PÉREZ

BARCELONA

U
nes 110 entitats (de sec-
tors vinculats a la salut, 
l’empresa, el comerç, 
l’educació, la recerca, els 

mitjans de comunicació, l’esport, 
l’oci, les associacions i les adminis-
tracions) van firmar ahir el Pacte Na-
cional per la Reforma Horària pro-
posat per Junts pel Sí i que fixa el 
2025 com a any límit perquè 
Catalunya passi a compartir els ma-
teixos patrons horaris de França, 
Itàlia, Grècia o Portugal. Aquest 
acord busca impulsar una nova cul-
tura del temps i recuperar les dues 
hores de desfasament horari respec-
te als països europeus.

El Govern admet 
que hi pot haver un 
conflicte competencial 
amb l’Estat

Unes 110 entitats 
firmen l’acord per 
posar fi al desfasament 
horari amb Europa

 Així, la reforma horària, si es ma-
terialitzés, comportaria una modifi-
cació de rutines d’aquí a vuit anys, a 
saber: començar l’activitat a les vuit 
del matí, dinar a la una (i en una ho-
ra com a màxim), sortir de treballar 
a les sis com a molt tard, sopar a les 
20 hores i ficar-se al llit cap a les on-
ze de la nit.

CONCILIACIÓ / L’objectiu és conciliar 
més i més bé, fer una societat més 
igualitària pel que fa a gènere, opor-
tunitats i sous, i aconseguir una co-
munitat més sana, més ben alimen-
tada i més descansada.
 Segons el nou conseller de Presi-
dència, Jordi Turull, el canvi d’aques-
tes dues hores suposarà una «revo-

lució», a més d’un «estalvi energè-
tic». Turull, que va atribuir el mèrit 
d’aquest pacte a Neus Munté, va in-
sistir que aquesta reforma farà gua-
nyar als catalans en salut, cultura, 
temps lliure i productivitat.
 El conseller va insistir en la im-
portància d’«anar tots a una». Pro-
bablement al·ludia a la carta que, 
just abans de la firma del pacte, 
Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí 
que es Pot i el PP van enviar al Go-
vern català. En la missiva anunci-
aven que no el firmarien al com-
partir els objectius de la reforma, 
però no com s’està concretant. 
 L’oposició critica que la literali-
tat del contingut del pacte i la data 
fixada per aconseguir els objectius 
«queden lluny de l’expectatives ciu-
tadanes». També argumenten que hi 
troben a faltar «més intensitat» en la 
implicació del Govern en les políti-
ques públiques que han d’acompa-
nyar els acords.

FALTA DE CONCRECIÓ / Un dels retrets 
que se li han fet al Govern en aques-
ta matèria és la falta de concreció al 
respecte, al marge de la teoria ja co-
neguda (és a dir, començar la jorna-
da dues hores abans i acabar-la dues 
hores abans). De moment tampoc es-
tà a l’agenda alterar horaris comer-
cials o televisions.
 Aquesta reforma horària –que 
els promotors van començar a dis-
senyar el 2014– compta amb dues 
limitacions principals. La primera, 
que pot xocar amb les competèn-
cies de l’Estat. La segona, la impos-
sibilitat de legislar àmbits del sec-
tor privat i sobretot els relacionats 
amb la productivitat empresarial. 
 El Govern català, amb tot, es mos-
tra entusiasta i confia que aviat co-
mençaran a aflorar plantejaments 
concrets. «Malgastem el temps, en 
una societat que desaprofita els ali-
ments, l’energia, els recursos i l’ai-
gua», va dir el president, Carles 
Puigdemont.

NEGOCIACIONS / El diputat al Parla-
ment i impulsor de la reforma Fabi-
an Mohedano va explicar que el pac-
te obre la porta a  negociacions entre 
els actors en els pròxims anys per 
aconseguir-ho el 2025.
 També va afegir que ja hi ha ha-
gut els primers canvis cap a aques-
ta reforma, com la introducció en el 
debat social que els instituts recupe-
rin els dinars dins del seu horari i que 
s’aturi el procés de jornades intensi-
ves a primària, mentre que es parla 
d’avançar el tancament del comerç a 
les 21.30, amb possibilitat de fer-ho a 
les 21.00 a l’hivern: «Hi haurà un re-
plegament de com a mínim mitja ho-
ra en horaris comercials», va dir. H

33 Un total de 110 entitats de diferents sectors van expressar ahir el seu suport al Pacte Nacional per la Reforma Horària.

JORDI BEDMAR

J Els nens començarien les 

classes a les 8.30, en comptes  

de les 9.00.

J Una jornada laboral normal 

seria de 8.30 a 13.30 i de 14.30 a 

17.30. Només una hora per dinar, 

no dues. El treballador podria 

plegar a les 18.00 h. Actualment és 

freqüent sortir a les 20.00 i fins i tot 

més tard. La reforma incentivaria 

el teletreball des de casa.

J Les administracions públiques 

habilitarien una sala per dinar de 

tàper a les 13.00 hores. Així, els 

descansos a mig matí serien més 

curts. En l’actualitat, hi ha molta 

gent que no dina fins a arribar a 

casa, a les 15.30. Amb la reforma 

no es perdria tant de temps anant 

a casa per dinar. 

canvi de rutines ESCOLES I LLOCS DE TREBALL

J Totes les escoles disposarien de 

menjadors. Els àpats es farien a 

les 13.00. Els petits podrien 

acabar les classes a les 16.30 i 

després dedicar-se a activitats 

extraescolars, que acabarien  

cap a les 17.30.

J Els comerços tancarien durant 

menys temps al migdia 

(actualment ho fan entre dues i 

tres hores). Això permetria als 

comerciants tancar abans i 

disfrutar de més temps lliure.

J Els sopars s’avançarien a les 

20.00 hores. El prime time de la 

tele se situaria a les 21.00, en lloc 

de les 22.00, com actualment.

J El dia acabaria a les 23.00, hora 

en què la gent se n’aniria a dormir.
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