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CRISTINA SEN
Barcelona

Des de sempre, el
temps ha estat
motiudeconflic-
te. Fa quinze di-
es es debatia en
elCongrésNaci-

onal per a la Racionalització dels
Horaris sobre el temps humà i la
relacióque té ambel tempseconò-
mic, on es pot situar el punt per-
què el temps continuï sent or, per
a l’empresa i per a les persones.
Un nou congrés, i ja és el sisè, pe-
rò el problema d’Espanya i els
seususos i costums laborals conti-
nua existint, com si el temps s’ha-
gués aturat malgrat que els ex-
perts insisteixen que l’equilibri
feina-vida personal dinamitza
l’economia.
El superpont de la setmana que

ve, ambundimarts i undijous fes-
tius, en una conjuntura econòmi-
ca crítica i en vigílies de Nadal,
concentra els principals elements
a l’hora d’analitzar el binomi fei-
na-temps a Espanya: la distribu-
ció de les vacances, els índexs de
productivitat, la qualitat i organit-
zació de les hores treballades, la
conciliació i la influència del ben-
estar personal. “A Espanya i a
l’Europa del sud hi ha una relació
inversa entre la productivitat i les
hores treballades. Aquest és un
dels països en què es passa més
temps a la feina (1.653 hores a
l’any), i en canvi el rendiment és
menor que a França (1.561) i Ale-
manya (1.418), amb horaris més
curts”, assenyala Carme Poveda,
del gabinet d’estudis de la Cam-
bra de Comerç.
Els problemes són, assenyala,

la falta d’eficiència, qualificació,
innovació, flexibilitat de la jorna-
da i la cultura del presentisme la-
boral. A hores d’ara ja hi ha una
important consciència col·lectiva
sobre la necessitat de canviar a
fons aquesta estructura laboral i
moltes empreses hi estan treba-
llant, però el procés serà llarg. La
productivitat, entesa no com l’ex-
plotació pura i dura del treballa-
dor sinó com l’aprofitament del

temps, és la clau. Per citar algu-
nesdades, la productivitat per ho-
ra a Espanya se situaria en el
83,3% (en relació amb l’Europa
dels 15), la de França seria del
123% i la d’Alemanya del 104,4%.
Aquest proper pont llarg o

aqüeducte és un signe més que a
Espanya la productivitat no es
considera un tema important, as-
senyala Consuelo León, professo-
ra de la Universitat Internacional

de Catalunya (UIC). Juntament
amb les festes deNadal, seran du-
es setmanes delmes de desembre
“desaprofitades” perquè els dies
festius intercalats fanbaixar el rit-
me de la resta de la setmana. La
indústria i el que l’envolta (trans-
port, repartiment de mercaderi-
es...) se’n ressenten especialment.
La CEOE va proposar a l’octu-

bre que els dies festius entre set-
mana es passin a dilluns o diven-
dres per evitar l’efecte pont i tam-
bé perquè els estudis indiquen
que aquests dies són els menys
productius. Es tractaria de canvi-
ar els aqüeductes per ponts més
breus sense perdre dies de festa,
un debat difícil perquè afecta els
sectors que sí que se’n beneficien:
hotels, restaurants, serveis relaci-
onats amb el turisme, serveis cul-
turals, lleure, transport i alimenta-
ció. Sigui comsigui, els experts co-
incideixen que el problema a Es-
panya no són els dies de vacances
sinó l’organització de la feina en
general, i de la jornada laboral.
Des de l’Observatori del Con-

sum d’Esade, el professor Gerard

Costa ha realitzat un estudi sobre
les preferències dels ciutadans
que mostra una demanda de
“ponts curts”. Això, diu, permet
homogeneïtzar l’activitat de tota
la família o dels amics, la qual co-
sa és molt més difícil quan hi ha
aqüeductes. Un clar exemple és el

caos escolar dels propers dies.
També la situació econòmica in-
flueix en aquesta preferència, ja
que la gent opta per sortides
curtes.
Encara que no tothom pensarà

el mateix, els ponts llargs poden
produir també un sentiment d’in-
felicitat. És el que es coneix com
el long weekend affective disorder,
explicaGerardCosta, que es gene-
ra per la pressió social de fer co-
ses, la presumpta obligació de sor-
tir de casa. Segonsunestudi realit-
zat per Esade, quan s’apropa un
pont el 35% dels espanyols el que
desitja és descansar i no tenir es-
très per fer coses urgents ni cues.
El 26% vol sortir a comprar per la
seva ciutat el que no pot comprar
els diumenges i dies festius. I un
28% entén que aquest temps ex-
tra s’ha d’aprofitar anant fora sem-
pre que el temps, el preu dels bit-
llets i la família ho permetin.
Així, la tendència natural de les

empreses i la demanda social hau-
ria d’anar cap aquesta estructura
de ponts curts. En aquest sentit,
les entrevistes també detecten

Unpont llarg...
productiu i feliç?

Espanya no és capaç de racionalitzar el temps de feina, clau per a l’economia

ESPANYA I EUROPA DEL SUD

Hi ha una relació
inversa entre
la productivitat i
les hores treballades

Imatge d’una operació tornada del pont de la Constitució a la carretera d’Extremadura, a 20 quilòmetres de Madrid

L ’ IMPACTE

La pressió social per
aprofitar al màxim
un pont llarg pot
produir infelicitat
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L’Església noperd
el temps

Tendències

]Als Estats Units, les
diferents esglésies han
pres nota de la caiguda
de donacions durant els
ponts i han posat fil a
l’agulla creant la pàgina
faithdirect.net, que faci-
lita les aportacions en
línia. Els feligresos no
tenen així excusa per
saltar-se la cita econò-
mica, animats amb el
lema “Inspirant la dona-
ció segura”.
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L’hora de tancament a Espanya és
a les 20.30. A França, a les 20. A
Itàlia, a les 19 hores. I al Regne
Unit, entre les 17.30 i les 18 h

En general, l’horari a la UE
acaba a les 17 hores, a
Espanya una hora més tard

Espanya és el país en el qual la
banca tanca abans, a les 15 hores.
A molts països arriba fins a les 17 h

queels treballadors que tenen fes-
ta entre setmana troben a faltar
poder fer-la en companyia. El de-
bat és ampli però aquests testimo-
nis connecten de nou amb el de-
bat sobre el dia a dia de l’organit-
zació de la feina.
La Comissió Nacional per a la

Racionalització dels Horaris ho
ha estudiat ambprofunditat i pro-
posa amb afany una planificació
del temps de treball en funció del
compliment dels objectius, i no
només les hores. També s’asse-
nyala com imprescindible la re-
ducció de la llarga aturada del
migdia, un dels usos més perjudi-
cials per a la conciliació. Consue-
lo León creu que la parada per di-
nar hauria de ser d’una hora, un
temps més en consonància amb
el ritme europeu –a Espanya es
plega de treballar dues horesmés
tard– i proposa que els restau-
rants i els informatius avancin els
horaris.
El repte de la productivitat, en-

tesa com l’hora de feina treballa-
da, és el fil conductor a l’hora de
parlar de la distribució de les va-
cances i dels horaris. Perquè els
experts afirmen que el desequili-
bri entre vida laboral i personal
perjudica l’economia i un exem-
ple d’això és que commés flexibi-
litat, més alta és la taxa de fertili-
tat a Europa. Les jornades rígides
i llargues també fomenten l’absen-
tisme i provoquen un improduc-
tiu malestar.
Hiha empreses que estanavan-

çant en aquesta direcció però no
només cal mirar cap als directius.
Fa poc Quim Monzó escrivia en
aquest diari: “Només cal donar
un cop d’ull al nostre voltant per
veure fins a quin punt són il·lò-
gics els horaris laborals d’aquest
Estat, i fins a quin punt els seus
habitantsmanifesten la ferma vo-
luntat de mantenir-los (...). Així
triguen més a tornar a casa i han
d’aguantar el cònjugemenys esto-
na”. És una opinió.c

En aquest sector, només el
Regne Unit té un horari similar
al d’Espanya (fins a les 22 hores).
A Alemanya tanquen a les 20 hores

www.lavanguardia.com

CREIEU QUE S’HA DE REPLANTEJAR
LA DISTRIBUCIÓ DELS DIES FESTIUS?

CELESTE LÓPEZ
Madrid

V ivim en un món trepi-
dant que canvia cada
dos per tres. Coses
que ahir eren vàlides,

avui ja no ho són. La manera
com Espanya, el país que es va
incorporar més tard a l’Estat de
benestar, modifica l’estructura
precipidament per adaptar-la a
unes circumstàncies que encara
no s’han definit, n’és un exem-
ple. La consigna és canviar, mal-
grat que no se sàpiga ben bé per
què ni amb quins objectius... Pe-
rò encara que una gran part de la
societat considera que s’haurien
de modificar, hi ha coses que no
canvien. És el cas dels horaris la-
borals espanyols que, tot i ser els
més llargs d’Europa, són els
menys productius.
Empresaris, sindicats, partits

polítics, economistes i sociòlegs.
Totsplegats defensen queaques-
ta peculiaritat espanyola (hora-
ris de 9 del matí a 8 del vespre,
únics enels païsosmés industria-
litzats) va en contra nonomés de
l’economia, que regeix el futur
delmón, sinó tambéde les relaci-
ons socials i familiars. Fins i tot
de les personesmateixes... I,mal-
grat que tots els estudis parlen
de les greus conseqüències que
se’n deriven, no es modifiquen.
Per què? La resposta la dóna

Ignacio Buqueras, president de
laComissióNacional per a laRa-
cionalització dels Horaris Espa-
nyols, entitat que des del 2001
defensa que s’harmonitzin amb
Europa: els horaris espanyols no
es modifiquen perquè hi ha la
creença generalitzada que “sem-
pre han estat així”.
I no és veritat. Fins als anys

quaranta, Espanya era un país
“normal”, és a dir, seguia lesma-
teixes pautes horàries que la res-
ta de veïns europeus. Al final de
la Guerra Civil, però, a conse-
qüènciade lespenúries econòmi-
ques,molts espanyols es vanveu-

re obligats a buscar dues feines:
una al matí i una altra a la tarda.
D’aquesta manera va néixer la
jornada partida i aquest costum
tan espanyol de dedicar dues o
tres hores als àpats. Perquè,
evidentment, almigdia el plurio-
cupat de la postguerra necessita-
va temps per dinar i descansar a
fi de poder afrontar amb energia
la segona feina.
Això explica per què els hora-

ris espanyols són tan extensos
enfront dels europeus, en què la

jornada intensiva està molt este-
sa i la partida amb prou feines
disposa demitja hora o una hora
per dinar. Aquesta organització
permet als europeus que no tre-
ballen per torns apagar els llums
de les empreses pels volts de les
cinc i els dels comerços, a les set.
Milers de veus s’han alçat a fa-

vor d’homogeneïtzar els horaris,
però no s’ha avançat gaire o
gens. Excepte en les multinacio-
nals, que com que treballen amb
l’horari europeu el compleixen
al peu de la lletra. I el nivell de
productivitat d’aquestes empre-
ses és més elevat.
Està demostrat que escalfar la

cadira perquè al cap de torn li
agrada tenir subordinats al vol-
tant només condueix a l’enuig, la
ira, l’estrès i l’angoixa. Però un
treballador motivat que sap que

quanplegui se’n podrà anar al ci-
nema, a fer una cervesa amb la
parella o a sopar amb els fills, no
tan sols és més feliç sinó que
aporta més a l’empresa.
Però malgrat totes les evidèn-

cies i intents com el Pla Concilia
(funcionaris), les campanyes
d’“apaga el llum” (sindicats) o
les crides d’atenció del ministre
de torn perquè es redueixi el
temps del dinar o que les reuni-
ons no s’eternitzin (les de més
d’una hora són poc profitoses),
els horaris espanyols es mante-
nen intactes.
Les noves tecnologies, amb la

missatgeria instantània, les video-
conferències i els portàtils a casa
no han servit de res. Ara l’horari
encara s’ha fet més extens, per-
què el de l’oficina s’ha ampliat
amb el domèstic. Tal com asse-
nyala Buqueras, el gran desafia-
mentd’Espanya, sobretot en èpo-
ca de crisi, realment és aquest.c

DES DE LA POSTGUERRA

Els horaris no es
modifiquen perquè
es creu que “sempre
han estat així”

SEMPRE MÉS TARD
QUE ELS VEÏNS
EUROPEUS

La banca

INCONGRUÈNCIES

Tot és susceptible
de canvi menys els
horaris estressants
i improductius

Grans superfícies

J.J. GUILLÉN / EFE

Administració pública

LA VANGUARDIA

ELS HORARIS D'OFICINA A EUROPA

REGNE UNIT
8.30 h a 17 h

ALEMANYA
9 h a 18 h

ITÀLIA
8 h a 13 h
14 h a 17 h

ESPANYA
9 h a 14 h
16 h a 19 h

FONT: Associació per a la Racionalització dels Horaris Espanyols (ARHOE)

El comerç

Els horaris laborals extensos es van imposar als anys quaranta per
la pluriocupació; fins aleshores Espanya seguia el ritme europeu

Éshorad’actuar
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