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En què consisteix la iniciativa “Ara 
és l’hora” i com sorgeix la idea?
Catalunya es troba en un context de 
ràpides transformacions socials, eco-
nòmiques i polítiques ocasionades 
per una onada de canvi. La creativi-
tat i la innovació que porta aquesta 
nova etapa fa que la reforma horària 
sigui més viable i més a l’abast de la 
consciència de cadascun dels indivi-
dus i de les organitzacions que l’han 
de protagonitzar. La por al canvi i les 
resistències es poden veure reduïdes 
si es canalitza en el marc de l’anhel 
majoritari de canvi.

El país requereix de noves estruc-
tures que permetin principalment 
fer que la ciutadania millori la quali-
tat de vida, per això es fa del tot im-
prescindible tenir en compte el factor 
temps. Els experts que s’agrupen a 
la Iniciativa per a la Reforma horària 
- Ara és l’hora creuen que ha de ser 
una variable rellevant en la recerca 
de creixement i de benestar davant 
el desafiament de la crisi econòmica 
devastadora. Ens calen nous vectors 
que ens permetin reconstruir l’eco-
nomia productiva i la política pública. 
Aquest és el motiu principal del seu 
naixement. 

La iniciativa neix d’algunes perso-
nes preocupades en la qüestió de 
l’organització social del temps que, 
des de diferents àmbits d’actuació, 
vèiem la necessitat de trobar-nos, 
de posar en comú idees, projectes 

i coneixement sobre la qüestió del 
temps. És una iniciativa de la so-
cietat civil, que sorgeix d’un grup 
d’experts però que vol ampliar-se al 
màxim nombre de persones i actors 
possibles. Els canvis han de fer-se 
de baix cap a dalt, sinó fracassen 
del tot. 

Hauran de fer una ingent tasca de 
pedagogia en el sector empresa-
rial, ja que no es tracta de legis-
lar només sinó també d’un canvi 
d’actitud d’empresaris i treballa-
dors. 

Pedagogia és política. I política és 
pedagogia. Ens cal ser pedagògics 
però també ser pràctics. Sent pràc-
tics arribarem a tenir organitzacions 
més competitives. Això interessa a 
tothom. Hem de cercar un moment 
zero que faci possible reformar els 
horaris per tal d’adaptar-los a uns 
més humans i més cívics. Aquest 
proper any esdevindrà clau per a la 
definició de les bases que ens re-
tornin a l’organització del temps de 
vida quotidiana que havíem tingut 
sempre, amb excepció dels darrers 
cinquanta anys, sobretot a les ciu-
tats i, en menor mesura, en ambi-
ents rurals. 

La coincidència entre experts i Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, 
especialment al Departament d’Ocu-
pació i Empresa –que ha mostrat un 
compromís en els darrers anys amb 
aquesta idea– és total. Cal desfer-
se de la rèmora que representen els 
horaris actuals, que tenen el seu ori-
gen en el “desarrollismo” franquista. 
A gairebé tota Europa (al món fins i 
tot), l’horari laboral és de 9 a 5, pa-
rant un màxim d’una hora per dinar a 
meitat de la jornada. A l’Estat espa-
nyol –i per tant a Catalunya–, però, és 
habitual que els treballadors s’aturin 
dues hores per dinar i que les seves 
jornades s’allarguin fins a les 7 o les 
8 del vespre. Aquesta jornada poc 
compactada provoca sopar a partir 
de les 9 en el millor dels casos, difi-

“Ara és l’hora de 
transformar els horaris”

La passada tardor va néixer a Catalunya “Ara és l’hora”, una iniciativa que vol incidir en la reforma 
dels horaris per adaptar-los a uns temps més racionals. Parlem amb Fabián Mohedano, un 
dels impulsors del projecte, perquè ens expliqui els objectius d’aquesta iniciativa que pretén 
millorar la qualitat de vida de les persones. Funcionen a partir del treball col·laboratiu d’un 
grup d’experts plural i pluridisciplinari que aposta perquè el pacte s’imposi a la ideologia.

Mónica Daluz

Entrevista a Fabián Mohedano, treballòleg i promotor de la Iniciativa per a la 
Reforma Horària – Ara és l’hora.
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culta el temps de cura d’infants i gent 
gran, afebleix la participació cívica i 
comunitària, impossibilita el consum 
de cultura i per descomptat, baixa 
l’eficiència de les organitzacions. El 
prime time de les cadenes de televi-
sió s’acomoda a horaris que fan re-
duir les hores de son. En definitiva se 
solapa el temps personal i el temps 
de descans. 

Els horaris que tenim no tenen l’ori-
gen en el clima, això és un mite que 
es desmunta viatjant a Portugal, Mar-
roc, Itàlia o Grècia i comprovant que 
tots ells també sopen a les 7 de la tar-
da. I que tampoc és un horari de tota 
la vida ja que a les antigues colònies 
espanyoles també tenen un de més 
racional.  

Quin és el full de ruta?
Aquest any 2014 els experts res-
pondran amb informes i dictàmens 
a qüestions com el calendari, el fus 
horari òptim, la sincronització d’ho-
raris laborals, comercials, escolars i 
culturals. També donaran resposta 
sobre com omplim el temps de totes 
aquelles persones que per manca de 
feina o per edat disposen de moltes 
hores. La voluntat és impulsar una co-
missió d’estudi al Parlament de Cata-
lunya. A diferència del posicionament 
contraposat en altres debats públics 
com per exemple l’ús d’energia nu-
clear, els estudiosos del temps –de 
diferents disciplines i visions ideolò-
giques– coincideixen en la diagnosi, 
fet que ens fa ser optimistes pensant 
que la reforma és a tocar. Posterior-
ment, el 2015 plantegem una sèrie 

d’accions per al debat als centres de 
treball i a les famílies. I ens agradaria 
marcar una data, per exemple l’1 de 
gener del 2016 o 2017 per fer el can-
vi. Hem de generar un estat d’ànim a 
favor del canvi. De la mateixa manera 
que vam passar de la pesseta a l’euro 
o vam adaptar-nos a la prohibició del 
tabac en espais públics, la reforma 
horària també requereix d’un moment 
zero que ens ajudi a canviar els hàbits 
a les persones, les organitzacions i a 
la societat en general.

Efectivament, la qüestió del tre-
ball esdevé determinant en aquesta 
reforma. Ens cal un anàlisi en pro-
funditat de la regulació del temps de 
treball als convenis sectorials i ter-
ritorials i principalment dels motius 
que porten al resultat de la negocia-
ció. Difusió de les conclusions. Pos-
teriorment, cal concretar les clàusu-
les per sectors d’activitat econòmica 
i per territoris a partir del document 
Recomanacions per a la negociació 
col·lectiva en matèria de gestió del 
temps de les persones treballadores 
elaborat per la Generalitat de Cata-
lunya el 2009, que permetin especí-
ficament assolir els objectius de la 
reforma horària. També haurem de 
detectar i difondre les bones pràc-
tiques existents principalment als 
convenis d’empresa. Serà clau la 
difusió dels treballs d’anàlisi de la re-
alitat, de concreció de clàusules per 
sectors i territoris i de bones pràcti-

ques a empreses a les meses nego-
ciadores dels convenis. I finalment 
caldrà dissenyar càpsules de forma-
ció i jornades que permetin donar a 
conèixer tot el treball realitzat. 

Finalment, creu que l’adequació 
dels horaris comportarà una millor 
qualitat de vida?
Indubtablement i per això treballem 
per consolidar el factor temps com 
a variable rellevant en la recerca de 
creixement i benestar. Ara és l’hora 
de transformar els horaris. Només 
depèn de l’aportació de cadascú de 

nosaltres, des dels nostres àmbits 
d’actuació professional i també a la 
vida quotidiana. La desorganització 
horària a Catalunya, incapaç de fer 
front a la complexitat del moment 
actual, requereix d’una autèntica re-
volució sense passamuntanyes. Els 
temps de l’anàlisi contemplatiu ja ha 
passat. �

 Aquesta jornada dificulta el 
temps de cura d’infants i gent 
gran, afebleix la participació 

cívica i comunitària, impossibilita 
el consum de cultura i per 

descomptat, baixa l’eficiència de 
les organitzacions

Hem de cercar un moment zero 
que faci possible reformar els 
horaris per tal d’adaptar-los a 
uns més humans i més cívics

��Edita Olaizola, membre de la Junta Directiva d’Aedipe Catalunya, durant un
reportatge a la televisió suïssa, on es tractava la problemàtica dels horaris 
laborals a Espanya.
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