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La Setmana dels Horaris arriba a
Manresa
Amb una xerrada a empreses i comerços a la Cambra amb les propostes per a la
reforma horària

Jornada sobre la reforma horària celebrada aquest dijous a la Cambra. Foto: Cambra

Dinar a la 1, sortir de la feina a les 5 i sopar a les 8. Aquests són els horaris que es fan a la
majoria de països del món i que, per diferents qüestions històriques, no s'apliquen a Espanya. Des de
fa un any i mig, la Iniciativa per a la Reforma Horària treballa per aconseguir un canvi en
l'organització del temps que adeqüi els horaris catalans amb els de la resta d'Europa i del món.
Aquest dijous, un dels seus impulsors, Fabián Mohedano, ha estat a la Cambra de Comerç de
Manresa per explicar les seves propostes davant de les empreses del territori.

Mohedano ha explicat la necessitat d'aquest canvi en el món empresarial per aprofitar al màxim les
hores en què s'és més productiu. El que es pretén és recuperar hores de son, d'oci i de vida
familiar, a partir de compactar els horaris laborals i reduir i avançar la pausa del migdia per dinar.
Pel que fa al comerç, Mohedano ha assenyalat que «en una època de crisi en què han disminuït
les vendes i els beneficis, el comerç ha allargat els horaris». La proposta de la Iniciativa per a la
Reforma Horària passa per avançar l'horari de les compres de manera que els comerços puguin
tancar més d'hora.

Fabián Mohedano ha explicat que el projecte de reforma horària es troba ara a l'equador i que
l'objectiu és que al setembre del 2016 es puguin implantar les diferents mesures proposades,
que ja tenen el suport de tots els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Des dels
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promotors de la iniciativa, així com dels responsables d'empreses que han participat a la jornada
d'avui a la Cambra, hi ha el convenciment que cal que tots els sectors s'hi impliquin i decideixin
fer el pas al mateix moment.
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La Setmana dels Horaris arriba a Manresa explicant a
empreses i comerços les propostes per a la reforma horària
Dinar a la 1, sortir de la feina a les 5 i sopar a les 8. Aquests són els horaris que es fan a la
majoria de països del món i que, per diferents qüestions històriques, no s’apliquen a
Espanya. Des de fa un any i mig, la Iniciativa per a la Reforma Horària treballa per
aconseguir un canvi en l’organització del temps que adeqüi els horaris catalans amb els de
la resta d’Europa i del món. A
De: Redacció  

La jornada d’aquest matí a la Cambra. Foto: Cambra

Dinar a la 1, sortir de la feina a les 5 i sopar a les 8. Aquests són els horaris que es fan a
la majoria de països del món i que, per diferents qüestions històriques, no s’apliquen a
Espanya.  Des  de  fa  un  any  i mig,  la  Iniciativa  per  a  la  Reforma Horària  treballa  per
aconseguir un canvi en l’organització del temps que adeqüi els horaris catalans amb els
de la resta d’Europa i del món. Avui, un dels seus impulsors, Fabián Mohedano, ha estat
a  la  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  per  explicar  les  seves  propostes  davant  de  les
empreses del territori.
 
Mohedano ha explicat la necessitat d’aquest canvi en el món empresarial per aprofitar al
màxim les hores en què s’és més productiu. El que es pretén és recuperar hores de son,
d’oci  i de vida  familiar, a partir de compactar els horaris  laborals  i  reduir  i avançar  la
pausa del migdia per dinar. Pel que fa al comerç, Mohedano ha assenyalat que “en una
època de crisi en què han disminuït les vendes i els beneficis, el comerç ha allargat els
horaris”. La proposta de la Iniciativa per a la Reforma Horària passa per avançar l’horari
de les compres de manera que els comerços puguin tancar més d’hora.
 
Fabián Mohedano ha explicat que el projecte de reforma horària es troba ara a l’equador
i que l’objectiu és que al setembre del 2016 es puguin implantar les diferents mesures
proposades, que ja tenen el suport de tots els grups amb representació al Parlament de
Catalunya. Des dels promotors de  la  iniciativa, així  com dels  responsables d’empreses
que han participat a la jornada d’avui a la Cambra, hi ha el convenciment que cal que
tots els sectors s’hi impliquin i decideixin fer el pas al mateix moment.
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REVOLUCIÓ HORÀRIA El promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària Fabián Mohedano va ser ahir a
Manresa per explicar els beneficis de dinar a la 1 i sopar a les 8. La campanya, que té el suport de la Generalitat i
dels grups parlamentaris, vol conscienciar de les virtuts del canvi per a la conciliació, l’empresa i la salut
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El setembre de l’any que ve és
l’horitzó que s’ha proposat la Ini-
ciativa per a la Reforma Horària
perquè el canvi de l’organització
del temps sigui una realitat a Ca-
talunya. L’objectiu consisteix a
adaptar els horaris catalans als
de la resta d’Europa: dinar i s0par
d’hora, modificar el prime time te-
levisiu, conciliar vida laboral i fa-
miliar, millorar la salut de les per-
sones. Fabián Mohedano, expert
en ciències del treball i relacions la-
borals, polític i promotor de la
Iniciativa per a la Reforma Horà-
ria, va ser ahir al matí a Manresa
per explicar aquesta proposta al
comerç local. L’acte es va celebrar
a la Cambra, davant poc més d’u-
na desena de persones.

La iniciativa es va dissenyar per
difondre’s progressivament en un
període de tres anys, que culmina
el 2016. Aquest 2015 és el de la sen-
sibilització social de la proposta.
Mohedano va explicar l’origen de
la iniciativa, «en àmbits plurals
de coneixement i de transversali-
tat ideològica», i que ja té el com-
promís del President Mas i dels set
grups parlamentaris per debatre-
ho en comissió. Amb tot, queda un
munt de feina per fer realitat la pro-
posta.

Mohedano va explicar ahir la
necessitat del canvi horari en el
món empresarial per aprofitar al
màxim les hores en què s’és més
productiu. El que es pretén és re-

cuperar hores de son, d’oci i de
vida familiar a partir de compac-
tar els horaris laborals i reduir i
avançar la pausa del migdia per di-
nar. Pel que fa al comerç, Fabián
Mohedano va assenyalar que «en
una època de crisi, en què han dis-
minuït les vendes i els beneficis, el
comerç ha allargat els horaris». La
iniciativa proposa avançar l’hora-
ri de les compres, de manera que
els comerços puguin tancar més
d’hora.

Tot el projecte ha de culminar,
va dir Mohedano, en un dia D,
hora 0, en què tots els àmbits im-
plicats es coordinin per fer efectiu
un retorn als horaris d’abans dels
anys 60, quan el desarrollismo va
impulsar un desajustament hora-
ri respecte dels nostre veïns euro-
peus. Dinar a les 3 i sopar a les 10

no forma part de la nostra cultura,
sinó d’un horari imposat per les
necessitats d’aquells moments.
«Ara hem de lluitar contra la igno-
rància, trencar els estereotips que
Spain is different», va remarcar ahir
Mohedano. L’horari actual, va in-
sistir, provoca tenir «les dones més
estressades, l’índex més elevat de
fracàs escolar i de sinistralitat la-
boral».

L’objectiu, va dir Mohedano,
no és impossible. I va posar d’e-
xemple la retirada del tabac dels
espais públics, una mesura im-
pulsada en tres fronts: la prohibi-
ció, una campanya institucional i
l’augment de preus. «El canvi d’hà-
bits no s’hauria donat només amb
un canvi legislatiu», va remarcar. A
més, va dir el ponent, la iniciativa
arriba en «un moment global de

canvi» en què hi pot haver més
sensibilitat per atrevir-se a modi-
ficar el que sembla inamovible.
«Avui», va dir, «el concepte del
yuppie treballant 24 hores al dia no
és el paradigma dels Recursos
Humans. Avui els joves ja no pre-
gunten quant cobraré, sinó a qui-
na hora sortiré». Un context, doncs,
propici per tirar endavant la re-
forma. Mohedano creu que les
possibilitats d’èxit de la iniciativa
estan entre «el 80% i el 90%», i que
no per canviar l’horari s’ha de re-
nunciar a les virtuts de la nostra
forma de vida: als dos plats per di-
nar i a les copes a mitjanit. Del que
es tracta, va concloure Mohedano,
és de «ser un país obert al món». I
ja no va poder afegir res més: tenia
el temps just per agafar el tren de
tornada a Barcelona.

CARLES BLAYA | MANRESA

Fabián Mohedano (a l’esquerra), durant la seva conferència, ahir a la Cambra de Comerç de Manresa
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Fabián Mohedano explica els beneficis
del canvi horari al comerç de Manresa

La Iniciativa per a la Reforma Horària preveu que la modificació sigui un fet el setembre del 2016

L'Auditori del Col·legi d'Econo-
mistes acollirà avui a la tarda la
presentació pública de l'Associació
per la nova Caixa Catalana Co-
operativa de Crèdit. Aquesta enti-
tat s'està gestant a la manera de la
Caixa Popular de València, i s'es-
pera poder començar a funcionar
per al 2016. El professor Oriol
Amat i Salas presentarà l'acte i
parlarà del llibre Caixa Popular:
Un model de banca cooperativa,
social i diferent, que tracta de l'en-
titat financera de València, fun-
dada ara fa 40 anys i que ha so-
breviscut a l'enfonsament financer
de València en ser una cooperati-
va en la qual els polítics no inter-
venen. En aquest primer acte pú-
blic intervindran els experts en
cooperativisme Joan Ramon San-
chís i Vanessa Campos i es farà una
taula rodona en la qual participa-
ran  Elisenda Paluzie, Maria Àngels
Cabasés i la periodista Marta Es-
colar Martí.

REDACCIÓ | MANRESA

Es presenta
l’associació
per a una caixa
cooperativa

El grup manresà de joieria Tous
i la firma L Capital han trencat les
seves converses per donar entra-
da al fons de capital risc del gegant
de la moda francès LVMH a la
marca manresana, segons expli-
cava ahir El Confidencial, qui atri-
buïa la informació a fonts finan-
ceres pròximes a les negociacions.
Segons la mateixa font, el grup jo-
ier ara estaria buscant alternatives
a l'operació. La informació apun-
ta que una part de la família Tous
veia amb desconfiança l’entrada
de L Capital, que hauria estat dis-
posat a abonar 115 milions d’euros
pel 20% de la firma manresana. El
Confidencial assegurava que por-
taveus de Tous afirmen que enca-
ra no hi ha res decidit i que «el pro-
cés continua obert». L Capital es-
taria buscant una nova operació al
mercat estatal després d'haver ve-
nut el 25% de Textilonia al grup
Puig i d’haver sortit del capital de
Pepe Jeans, del qual tenia el 12%.

REDACCIÓ | MANRESA

Tous i L Capital
allunyen
posicions per a
la venda de part
del grup joier
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 Gallina Blanca ha estat
reconeguda amb el guardó a la
millor iniciativa empresarial en
els VIII Premis Estratègia NAOS
2014. La firma ha rebut el
premi a través de la Plataforma
de Nutrició i Salut de GBfoods

Gallina
Blanca

L’ENTITATLA PROTAGONISTAL’EMPRESA

Marcadors
REP UN GUARDÓ A LA

MILLOR INICIATIVA
EMPRESARIAL

 Rosa Eritja Casadella és la
nova presidenta de la
Confederació de Comerç de
Catalunya (CCC) i ha estat
elegida durant l'assemblea
general electoral de l'entitat, en
substitució de Manel Vila

Rosa
Eritja

PRESIDENTA DE LA
CONFEDERACIÓ DE

COMERÇ

 MicroBank, el banc social de
La Caixa, ha iniciat la
comercialització del Préstec
Màster Erasmus+, un
microcrèdit per als estudiants
que vulguin ampliar la seva
formació acadèmica 

Micro
Bank

COMERCIALITZA EL
PRÉSTEC MÀSTER

ERASMUS+
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Fabián Mohedano explica els beneficis del canvi
horari al comerç de Manresa
La Iniciativa per a la Reforma Horària preveu que la modificació sigui un fet el setembre del 2016

12.06.2015 | 00:00

CARLES BLAYAMANRESA El setembre de l'any
que ve és l'horitzó que s'ha proposat la Iniciativa
per a la Reforma Horària perquè el canvi de
l'organització del temps sigui una realitat a
Catalunya. L'objectiu consisteix a adaptar els
horaris catalans als de la resta d'Europa: dinar i
s0par d'hora, modificar el prime time televisiu,
conciliar vida laboral i familiar, millorar la salut de
les persones. Fabián Mohedano, expert en
ciències del treball i relacions laborals, polític i
promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària, va ser ahir al matí a Manresa per explicar aquesta
proposta al comerç local. L'acte es va celebrar a la Cambra, davant poc més d'una desena de
persones.
La iniciativa es va dissenyar per difondre's progressivament en un període de tres anys, que culmina el
2016. Aquest 2015 és el de la sensibilització social de la proposta. Mohedano va explicar l'origen de la
iniciativa, "en àmbits plurals de coneixement i de transversalitat ideològica", i que ja té el compromís
del President Mas i dels set grups parlamentaris per debatreho en comissió. Amb tot, queda un munt
de feina per fer realitat la proposta.
Mohedano va explicar ahir la necessitat del canvi horari en el món empresarial per aprofitar al màxim
les hores en què s'és més productiu. El que es pretén és recuperar hores de son, d'oci i de vida
familiar a partir de compactar els horaris laborals i reduir i avançar la pausa del migdia per dinar. Pel
que fa al comerç, Fabián Mohedano va assenyalar que "en una època de crisi, en què han disminuït
les vendes i els beneficis, el comerç ha allargat els horaris". La iniciativa proposa avançar l'horari de
les compres, de manera que els comerços puguin tancar més d'hora.
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