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III. anexes (antropologia social) 
 
 
sobre TREBALL i TEMPS 
 
La VIDA és ACCIÓ, moviment, creació i transformació constant, ... devenir; 
... el temps és relatiu a cada <<ser viu>>. 
 
En el ser humà, el treball és l’acció que et permet viure en un entorn i moment donat, 
essent alhora una actitvitat per desenvolupar les teves habtituds i actituds. 
 
Fa uns quans milers d’anys, el treball era el caçar per menjar, protegir-se de fred, el buscar una cova, ... 
el cobrir les necessitats materials bàsiques per a sobreviure individualment o en grup. 
Amb el desenvolupament de la cultura i el sedentarisme, el treball s’extén a la producció d’estris, utils, 
al cultiu de la terra, etc. 
L’evolució de les societats o grups d’individus i de les seves respectives cultures, <<modus vivendis>>, 
ens ha portat fins a la situació actual, on a nivell mundial hom parla de societats “desenvolupades” i 
societats “subdesarrollades”, també hom parla de <<móns>>: primer món, tercer món, ... . 
La noció i forma de treball és molt diferent d’una cultura a una altra. 
A occident, ja fa un temps que Treball, Temps i Vida, estàn disociats, escindits, alhora que units pel capital. 
De treballar tot el dia hem passat a treballar una mitjana general de 7-9 hores al dia, 
temps que dediquem a produir, desenvolupar una activitat la quan ens genere uns recursos econòmics 
suficients per viure segons un “ben-estar” desitjat o establert. 
Normalment, es separa lo que és <<temps laboral>> i <<temps lliure>>, 
atribuint al ‘temps lliure’, aquell temps on l’acció no és remunerada, al temps per un mateix, per viure. 
Crec que cometem un gran error al separar el treball de la “vida”, 
el treball és una part de la vida, quan treballem, també vivim, som aqui-ara. 
No sols treballem, també dormim, fem l’amor, mengem, ... . 
La vida és dura per naturalesa, però no és un treball, no és algo que puguis comprar o vendre, 
no és una mercaderia..., és un poder, que tot allò viu té. 
 
Hi han moltes formes de treballar perque hi han molts tipus de treball, i cada treball demana un esfoç, 
una atenció i una dedicació: netejar, llegir, conduir, cuinar, reparar, controlar, aconsellar, catar, competir, 
soldar, vendre, tallar, probar, muntar, cultivar, collir, ensenyar, gerir, administrar, cercar, meditar, notificar,  
cobrar, dissenyar, ... . Hi han treballs que et demanen més esforç físic que mental, 
altres més esforç mental que físic, i altres tant esforç físic com mental.  
No hi ha treball indigne, cap, peus i mans i cap tot és important. 
El treballador és qui treballa, qui realitza l’acció, el treball és el producte de la seva acció. 
Quan hom treballa sols per diners, el treball perd la seva dignitat o sentit, donat que hom redueix 
el viure a guanyar diners per viure. Dignitat és lo que et fa ser humà, un ésser humà, 
el diner és un medi, una eina, però no és ni fi ni essencia de l’humà.  
És important el disfrutar del que hom fa, ... viure el treball, que no viure per treballar. 
El treball si anula a la persona no és treball, és esclavitud 
 
Hi ha molt treball a fer, tant en un mateix com en la societat actual, 
per a canviar, transformar les condicions de vida. 
L’excès de productivitat a nivell mundial ens porta a la destrucció de l’ecosistema o medi natural. 
La manca de conciència i la dificultat per corregir l’inercia social, perpetuen models de vida i de treball, 
basats en la producció i el rendiment del capital. 
Sembla que no hi haigi forma de sortir d’aquest sistema fundat en el capital, 
el diner ho mou tot. Impera com a valor-condicionament social. 
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No obstant, és sabut que el diner no et fa més feliç, ni més lliure, 
tot i que ajuda a tindre unes condicions materials de l’existència menys precaries, més cómodes. 
Millons de gent morint de fam al món, i millons de gent treballant cada dia per no caure en l’estat de pobresa, 
per sobreviure, ... . 
Es dificil pensar sobre tot això, 
pot ser lo més pesat de compendre, és perque el capitalisme ha arribat al punt on es troba actualment, 
on en suposades societats “desenvolupades”, la major part de gent pateix de no tindre temps per si mateix, 
siguen aquest un del desitjos més forts, més insistents. 
Algo s’ha fet a occident, donat que fa 150 anys  treballaben de 10 a 14 hores, i ara treballem de 6 a 10, 
si, treballem menos que abans, però també el modus vivendi és més complexe i car, 
donat que tot depèn del diner i per quasive tot paguem. 
Treballar i consumir van de la mà avui en dia, l’única manera de no consumir és treballant. 
Pot ser els temps canviin, pot ser no canviin. 
Crec que això dependrà de l’actitud i preses de decisions de totes les persones; 
carreguem amb idees i estructures de treball molt antigues, controlar el treball per hores 
ha estat una forma de controlar, res més, no és ni l’única ni “la” forma de controlar el treball. 
Cal canviar les estructures de treball, regenerar-les, evolucionar la cultura del treball. 
Cal fer uns pasos més, pas pot durar dècades, un primer pas és guanyar en flexibilitat, 
que no és altra cosa que guanyar en responsabilitat i confiança. 
Com crear estructures de treball no tant rígides ni deterministes, sino orgániques, 
integrades amb els cicles naturals, adequar geografia, clima, cultura i tendència del mercat, 
regular el treball i la producció en funció de la demanda, segons les temporades baixes, normals i altes 
de cada empresa. Per exemple, en temporades de molta demanda, és obvi que la productivitat també  
és molt alta, llavors pots fer 9 hores o les que siguin, però en temporades baixes, de poca demanda, 
llavors reduir l’horari laboral a 4-5 hores. 
En el tema del treball i la productivitat moltes vegades hi ha l’argument de la competitivitat, 
que has de produir, rendir per poguer competir amb preu, i per això se suposa que has de 
treballar 8-9-10 hores, però a vegades aprofitant millor el temps, organitzant millor el dia i la feina, 
pots fer lo mateix i igual de bé amb menos hores. Optimitzar el treball, és administrar el temps.  
Actualment en la majoria de casos, el treball ocupa massa part del dia, 
a no ser que facis algo que t’agrada, que et realitzi completament, llavors el treball és la teva vida. 
Hi ha molt poca gent que tingui unit treball i vida, la majoria de gent treballe per guanyar uns diners 
i poder viure o sobreviure, pots estar bé, inclus a gust fent lo que fas, però saps que no és la teva vida, 
hi ha poca gent que visqui per la feina. Tothom necessita vida personal, familiar, social, i laboral, com no. 
El problema no està en treballar, sino el tenir que treballar tantes hores per puguer tirar endevant. 
En general hi ha un gran desig de reducció de la jornada laboral, 
preferentment és desitja jornada intensiva, que el treballar ocupi la mitad del dia, 
puguent dedicar l’altra mitad a la familia, a la vida social, a un mateix, ... ; 
cobrar el mateix treballant 1 o 2 hores menos; ... . 
Són ideals, imaginaris, desitjos que agradarien. 
 
Estem on estem, i hi ha lo que hi ha, els ideals solament orienten vers on volem anar, que ja és molt; 
després cal voluntat, intel.ligència (que sempre és pràctica), perseverància i sentit comú per arribar-hi. 
Hi ha molt a fer, ..., molt treball a fer per a que els somnis esdevinguin realitats palpables. 
L’esperit condueix, mou la roda del temps, la roda de la vida i la mort, del día i la nit, la llum i la foscor. 
Està per veure que en farem del s. xxi, ... . 
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Recerca de l’imaginari individual i col.lectiu en relació als formats de treball. 
Pregunta feta a 76 persones: 
 

<<En un plà hipotètic, imaginari, ideal: 
Si puguessis escollir, com t’agradaria treballar? Quin serie el teu ideal?>> 

  

balanç-síntesi de les respostes obtingudes: 
 
 

• FORMAT INTENSIU 
 
. jornada intensiva de 6 a 9 hores diaries, 5 dies a la setmana, 
  d’1 a 2 mesos de vacances l’any. 

 

horaris: _ de 6 a 14h. (8h./ 2 pauses: 30’ i 15’) 
  _ de 6 a 14:20h.(8h./ 20’ de pausa) 

_ de 7 a 14h. (7h.) 
_ de 7 a 15h. (8h.) 
_ de 7 a 16h. (9h.) 
_ de 7:30 a 14:30h. (7h.) 
_ de 7:30 a 16h. (8h. 30’) 
_ de 8 a 14h. (6h.) 
_ de 8 a 14:30 (6h 30’)  
_ de 8 a 15h. (7h. / pausa màxim d’1 hora) 
_ de 8 a 15:20h. (7h 20’) 
_ de 8 a 16h. (8h.) 
_ de 8 a 17h. (9h.) 
_ de 9 a 15h. (8h.) 
_ de 9 a 16h. (7h.) 
_ de 9 a 17h. (8h.) 

 

vacances: _ 15 dies a l’agost i 15 dies a escollir cadascu segons voluntat. (règim semi-flexible) 
_ 20 dies a l’agost i 10 dies per Nada (règim fixe) + algun pont si sobren dies. 

  _ 21 dies a l’agost i 7 dies per Nadal (regim fixe) 
  _ 24 dies a l’agos i 8-9 dies per Nadal (règim fixe) 
  _ 21 dies a l’agost i 7 dies per Nadal (regim fixe) + tots els ponts possibles. 
  _ 1 mes: 14-21 dies a l’agost i la resta a escollir segons voluntat (règim semi-flexible) 
  _ 1 mes i mig amb règim semi-flexible.  
  _ 2 mesos amb règim semi-flexible 
  _ 2 mesos repartits en tot l’any: 1 mes a l’agost, 15 dies per Nadal,  

7 dies per setmana santa i 7 dies segons voluntat de cadascu. 
 
ARGUMENTS: 
... una persona no rendeix lo mateix estàn tot el dia aqui, i l’endemà tot el dia aqui, 
no, una persona ha de desconectar i obrir-se amb altres coses. (…) 
... m’agradarie tota la jornada seguida, per exemple, 
tindre més temps per altres coses, si; 
crec que per la meua feina no afectarie, al contrari, aniria millor, perque 
hi ha vegades que a mitja ja tarde estas saturat, depen dels dies i de la feina que tinguis. 
Bàsicament això.  
M’agradaria treballar també de forma una mica més flexible, ara és un horari bastant rígit. 
Tindre més dies per si necessites fer alguna cosa, ... . 
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Francesc Foix (ajudant de direcció, informàtic d’Interagri i Solteka) 18.9.2003 

 
hacer las jornadas como en Francia de 35 h a la semana, esto sería ...! 
o tipo funcionarios, trabajar hasta las tres, las tres y veinte, esto seria, seria bueno; 
pero para eso tendriamos que tener dos turnos de personas, 
esto cuando seamos más grandes si, pero ahora de momento ... . 
Yo lo que aquí intentaría hacer, si me explico, si sé comunicartelo, es, 
haciendo la misma efectividad, desarrollando el mismo trabajo, 
hacerlo quizás en un poquito menos de tiempo. 
José Manuel Arteaga (gerent de Multidronet, Tecsil i Eurocleaning) 4.10.2002 

 
...a mi m’agradaria tindre la tarde més lliure, 
parar mitja hora per dinar i a les 5-6 de la tarda al carrer. 
Trobo un atràs impressionant perdre 2 hores i mitja per dinar, 
perque ni fa ni et deixa viure, això per mi és un atràs.  (...) 
La temporada que no treballem tant, divendres a la tarde festa, 
això és cuidar a la gent, ... és analitzar ben bé el problema. 
format de treball ideal: entrar a treballar a les 8 però jo a les 5-6 de la tarde a casa. (...) 
A mi dona’m unes hores per viure jo, que jo no tinc temps per viure, 
jo ja no dic fins a les 2 i mitja com fan els funcionaris, ... 
però a mi no em facis perde 2 hores i mitja dinant, ho trobo nefas, ... és que 
no faig res més que dinar, és que no puc fer res més, ... . 
Anna Susagna Martí (coordinadora vendes Interagri) 26.9.2003 

 
hacer 8 horas seguidas preferencia por la mañana porque te permitiria tener tiempo libre 
para hacer otras cosas, y si la empresa lo necesita también podrías venir, pero tener más tiempo para ti ... . 
Juanjo José Díez Molinero (montador de Solteka) 17.6.2004 

 
El meu ideal serie treballar tot seguit, més que res al matí, 
si pot ser de 7 a 2 o a 3 de la tarde ... 8 o 9 hores, ... sisi. 
(...) home si fos ideal només treballarie 4 o 5 hores al dia, però no ... .  
Antonio Carmona Escarp (montador de Solteka) 17.6.2004 
 
mi sueño, bueno ... empezar a las 7 de la mañana ... hasta las 2 de la tarde, 
trabajar duro las 8 horas juntas, ... 2 meses de vacaciones, para viajar a mi pais. 
Ousman Kone (montador de Solteka) 23.11.2004 

 
pel matí, si puguessa 8 hores, 8 i mitja,  m’agradaria fer-les pel matí, 
de 8 a 3  o de 6 a 2 amb el mateix sou. 
vacances ... 3 setmanetes a l’agost, això ho trobo molt bé, 
i per nadal te donen una setmaneta, les vacances ... ho trobo molt bé, molt acertat. 
Manu Consuegra Ibars (montador de Solteka) 15.7.2004 

 

trabajar sólo por la mañana, ... una jornada intensiva ..., pues pon de 6 a 2, 
(...) ... con 8 horas habria prou y con menos también. 
A partir de 8 horas, 8 o 9, ya no rindes la mitad, eres una persona que vas como un poco zombi, 
... no eres una persona con tus sentidos al completo. (...) Hay un descentre mental, un agotamiento. 
se podría reducir 1 hora sin perder eficacia y sin perder rendimiento? 
yo creo que sí ... ; yo creo que en 8 horas se podría hacer, si se quiere ... . 
no se hace por qué a la empresa le interesa, no sé porque, pero le interesa, le va bien así, no sé; 
(...) y despues, te voy a decir una cosa, quizás hay también un motivo, 
y es que con 8 horas el jornal es bajo ... . 
Txema Pereira Vázquez (montador-soldador de Solteka) 15.7.2004 
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ideal com a persona ... un horari seguit de 7 del matí fins a les 3 de la tarda; 
o fins a les 6 de la  tarde, que en ves de les 7 puguessis sortir a les 6, 
jo crec que donariem el mateix servei al client i tu personalment fora de la feina tens aquest 
marge de temps per puguer fer, donar una bàlbula d’escape, ... que puguis sortir i desconectar. 
(...) No per treballar més hores, per treballar 10 hores no fas més feina. 
Albert Carbonell (coordinador intern de Multidronet) 2.4.2004 

 
¿yo para mi? jornada intensiva por la mañana, si; 
empezar a las 7 y acabar ... a las 2 o las 3, y a casa, 
yo para mi el ideal es este, el imaginario; 
aquí es imposible, porque nosotros estamos en tema fabricación 

y a la vez tema de comercio también, no puedes cerrar una empresa por la tarde. (...) 
Nosotros tenemos muchos proveedores, de lunes a jueves jornada normal, 
el viernes a las 2 se acabó, ... . (...) 
Yo pienso que es bueno ir amoldándose y ir mirando, 
igual que nosotros buscamos ... máquinas nuevas, productos nuevos, 
ir adaptando, coger lo bueno de todo e irlo metiendo dentro de la empresa; 
yo para mí creo que eso es lo ideal. (...) 
El que yo veo real, ... a ver, nosotros a las 6 de la tarde 
cuando los transportistas han pasado, nosotros la faena se ha acabado, ...; 
se ha acabo porque aquí vale aguantas de 6 a 7, 
de 6 a 7 te quedan 2 albaranes por hacer o 2 facturas por mirar o lo que sea, 
aquí te vendrá 1 persona, a veces ninguna. (...) 

La gente se acostumbra al horario que tu vayas haciendo. 
(...) A ver, yo aquí por lo que veo, yo mi horario posible, y que veo que se podría hacer, 
es de 8 a 1 y media, ... y en vez de empezar a las 3 y media, de 3 a 6 y media, 
salir media hora antes, ¿por qué? porque de 6 a 7 es practicamente nulo, ... . 
Ahora lo que yo haría, ... es el viernes hacer ... jornada intensiva, de 8 a 3, 
(...) por lo menos un día, no creo que sea ninguna locura, 
porque ... lo fuerte (es) de lunes a miércoles-jeuves, ... 
a partir del jueves-viernes va bajando, y el viernes ya es ... bastante tranquilo. 
Vamos, yo creo que se podría hacer, no habría ningún problema para hacerlo. 
(...) estaría bien, saber optimizar el tiempo. 
Rafa Navarro López (facturación Multidronet) 7.5.2004 

 

jornada sensera, no partida, (...) ... fer 8 hores ...; (...) 
... Multidronet a partir de les 6 de la tarde és com si no hi fos,  
a vere, la gent te va trucant pel dematí i a primera de la tarde ...; 
en teoria Multidronet a les 6 podrie tancar, 
perque no depens de la gent que te ve al taullell, depens dels clients de fora, 
si el transport te ve a les 5 o 5 i mitja, ... no ..., és un complement però no influirà amb res. 
Esther Ojeda (recepcionista Multidronet) 14.5.2004 

 

... jo jornada seguida, (...) home, és que quan veus als demés a les 6 de la tarde pel carrer, 
fa una mica de rabia; vull dir, a mi si em dius: “treballaràs de 7 a 3“, vale, jo no t’ho diré que no. (...) 
Ara, t’has de basar en aquesta empresa, i aquesta empresa no ho pot fer, ho fa a l’agost, 
... a l’agost ho tenim, ... . 
A jo si em dius si puc triar, ja t’ho dic de 7 del matí a 3 de la tarde, per exemple. 
Però si despues preguntessis: i el sou? (...) 
Pere Sisó (cap de magatzem de Multidronet) 7.5.2004 

 

jornada completa medio dia, todo por la mañana; (...) ... . 
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(...) ... de 8 a 2, o de 8 a 2 y media o de 7 y media a 2 y media, ... . 
(...) ... me gustaría trabajar 1 mes y 11 de descanso pero esto es imposible (risas), (...) ...; 
un mes de vacaciones es correcto, quizá sea poco, ... ; (...) ... yo creo que de cara al descanso 
y para entrar con fuerzas renovadas: 3 semanas en verano y dejar 1 para las fiestas de  invierno, ... .  
Juan Fernando Llamas Fernandez (cap de magatzem de Tecsil) 20.7.2004 

 

sería jornada intensiva por la mañana, empezar por ejemplo a las 7 y acabar a las 3, ... . 
(...) ... 8 horas normales y luego si haces más, pues horas extras, ... . (...) 
Hombre, el ideal sería hacer lo mínimo (...) ... de 8 a 2 (...) sería genial, ... . (...) 
(respecto a vacaciones) ... sería mejor un mes ... en días no festivos, ... . (...) 
(sería más o menos 1 mes y medio) ... y si pudieras tener flexibilidad de coger ... 
Javier Arteaga López (montador de Tecsil) 20.7.2004  

 
... jornada intensiva, ... amb una jornada intensiva vius més, entre cometes. 
... de 6 a 2 per exemple, amb un moment tens tota la tarde lliure, 
podràs dormir un parell d’horetes però a les 5 ja podràs estar bé, podràs ... . 
ideal d’hores home, jo 8 les trobo bé. 
(...) ... amb molta imaginació pues dir ... treballar 3 hores, però siguem realistes, a vere ... . 
(ideal) ... jornada intesiva 8 hores, 7 hores, 6 hores ... . 
Francisco Javier Guerrero (montador de Tecsil) 

 

... lo ideal seria intensiva de 6 del matí a 2, 
jo crec que amb 8 hores n’hi ha de sobres per produir lo que hem de produir, ...  
la pausa d’esmorzar, los 20 minuts i fora (...) 
o agafar de 6 a 2 i 20 ..., això serie amb producció, amb lo demés no perque és impossible. 
5 dies (a la setmana) ... ; (vacances) amb 3 setmanes en hi ha prou, ... .  
Antonio López (cap de reparacions de Teyme) 30.6.2005 

 

…de 7 a 3, o a vere, tindre algo continuat, seguit, 
perque també lo que xafe molt és el parar... . Si ho fas tot deseguit t’oblides. 
(…) Jornada continua, 8 hores d’un tirón, ... lo seu seria això, en producció eh? 
… tindre la tarde lliure per fer lo que vulguis. 
i el fet de tots els mesos menos 1 mes a l’any? 
exàcte 
a tu ja et va diguessim 
home, és llei de vida això. (...) (l’ideal?)... pues no sé ... 
clar, pot ser no t’ho havies plantejat mai? 
no (riures) això és així i és així, punto. 
A vere, ideal és lo ... treball de mosso, 2 dies de treball i 1 de festa 
... és un format. (...) més flexibilitat en els ritmes (...) 
És aquest equilibri entre lo que és el treball, guanyar-te els diner i pagar el sostre, 
l’aliment, ... el tipus de vida que cadascu una mica ...; 
i per altra banda aquest altre temps que és de relacions, que és per fer lo que tu et vingui de gust 
si perque aqui l’horari que tenim te dixe poc marge, 
els que surten a les 7 encara, però si estas fins les 8 i mitja o les 9 pues ... . 
(...) Jo arribo a casa, sopo, me duxo i m’en vaig a dormir. 
i al dia següent igual? 
igual; dissabte al mig dia quan acabo llavors si però ... . 
(...) és a dir que tens 1 dia i mig de descans o de 
de dormir. 
és fort 
si, amb això si que s’haurie de, se podrie millorar. 
(...) ... si s’optimitzés millor el temps i el treball, que no fa falta pot ser treballar tant, 
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si treballes menos però més eficaç i més d’això 
claro, aquest és el ideal empresarial, 
si rendixes al 100% 6 hores, amb 5 en tens prou, no 6, 5. (...) 
Però també depen de la mentalitat de cadascú, de la motivació que tingo la persona, de tot;… . 
José Manueal Arteaga López (mecànic-montador de Tecsil) 7.5.2004 
 
 

Por lo que se refiere al trabajo, si nos ponemos a imaginar yo pediría una reducción 
de la jornada laboral (sí, ¡ya sé que esto también está de moda!). 
No es que no me sobre el trabajo, pero considero que con una jornada de ocho horitas 
(menos parece que no se puede pedir) los empleados rendirían más. 
Y es que está comprobado por estudios científicos que una jornada laboral corta e intensa 
cunde más que una jornada de muchas más horas. 
Además, los empleados disfrutarían más de su vida familiar 
y trasladarían esa satisfacción a su vida laboral. 
Irene Grau Terrés (exportació Tecsil i Eurocleaning) jul.2005 

 

Mi ideal de trabajo a nivel de horarios sería realizar la jornada continuada de 8 horas,  
pudiendo ocupar el resto del día para mí. 
Judith Ferrer Ramos (recepción Multidronet) jul.2005 

 

 

Jornada intensiva de 8 a 2,  
i les tardes per tu, per la familia i pels amics. 
Xavier Pons Laplana (gerent de Teyme) 3.10.2002 

jo jornada continuada  … de 6 a 2 o per la tarde, és igual, 
però el fet de tindre una part del dia senser per a tu, ho trobo important. (…) 
Vacances a mi m’agradaria la quantitat de dies que hi ha ara, 
però puguer escollir quins dies … ; partit … . (…) 
Anna Belén Toribio López (administrativa de Teyme) 26.11.2004 

 
... amb una certa flexibilitat d'horari, flexibilitat horària amb una certa continuitat, 
jo sóc partidari de no fer gaires pauses, 
sóc partidari d'una mica dels horaris europeus de 8 fins a les 3 
continuitat amb una petita pausa, per fer un entrepà qualsevol cosa, ... . 
M'agrada començar pel matí, … fer una pausa de màxim un hora 
i no acabar massa tard a la tarde, perque llavors això te permet compatibilitzar amb la teva vida privada.  
Aquest és el meu esquema. (...) 
I el que es treballi d'aquesta manera no vol dir que es treballi menos, 
sino d'una altra manera, se li dóna a cada cosa l'importància que té; 
és lo que diem, … “el treball és una part de la VIDA però no és tota la VIDA” 
Pere Magrans Costa (exportació Teyme) 8.11.2002 
 

jornada intensiva …, 8 hores ..., 
començar a les 7 del matí i acabar pues 8 hores despres, 3 o 4 de la tarda; 
m’és igual aixecar-me a les 6 del matí. (...) 
Després pues treballar més amb equip, que la informació sigui més fluida, 
que tots puguem dependre de la informació, això ara mateix està a l’ordre del dia, ... . 
Poder treballar pues amb certa motivació, ... que te surtin les coses bé, ... tens certa activitat, 

perque no hi ha res més aborrit que està amb una feina i no tindre feina ... ; 
tindre certa activitat, certa intensitat amb la feina per no parar però que no et sobrepassi 
i no tindre puntes, jo això de mig any a tope i despres no, ... nonono, 
jo és una activitat constant, ... anar fent coses dia a dia. 
1 mes anual de vacances el trobo exessiu, jo el trobo exessiu; jo si, jo si; 
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clar, seguit si, però 2-3 setmanes... i depen de com caigo Nadal o com caigui setmana santa, 
intentar repartir. Els disfrutes més, descanses més, ... . 
Repartir-ho en el transcurs de l’any, pot ser si 3 setmanes te les fas per l’estiu, ... . 
(...) Es poder tindre 5 o 6 dies per Nadal ... . 
(...) ... ideal, pues, treballar més amb grup, tindre més coordinació entre tots, 
també serie bó, poder tindre la jornada elegir-te-la tu segons ...,  
tu tens tantes hores al dia, i dintre d’aquest marge d’hores tu, ... més flexibilitat. 
(...) Jo lo meu ideal serie la jornada intensiva, 
... arribar a casa a les 5 de la tarde, ... o a les 4... . (...) 
(sobre les interrupcions, el com t’organitzes la feina) 
Has d’intentar facilitar també la feina pels demés, 
i una feina sencilla, pues no, jo no crec que hi haigi cap feina sencilla, 
totes porten les seves complicacions i totes tenen les seves complexitats, 
no és pot desitjar una feina sencilla, ... 
no hi ha feina que sigui més sencilla que només fer lo que et manen, 
ser un manat, en aquest cas no és el meu cas pues perque de vegades 
tens que pendre decisions, ... tens que dir pues això, allò, i jo la meva feina, 
tinc una feina, tu has de fer això, però a mi no em diuen, ara has de fer això ...; 
(...) ... i una feina amb responsabilitat, si, jo em vec capacitada per fer-la, 
i que amb un altre moment de la vida, diguis pues vull algo que només tinguis que fer 

lo que m’han manat ..., ... que no hi ha cap feina deshonrosa, tot és important. 
Pues, ara estic de desenvolupament professional i m’agrade, encara que 
m’emporta enrabiades, i m’estressa i me de tot, ara m’agrade lo que estic fent. 
Rosanna Masó (cap de lógistica integral de Teyme) 27.6.2003 
 

...  jornada intensiva, ... de 6 a 2, parar a les 9 o les 10 mitja horeta per esmorzar, 
i per la tarde ... de 2 a 10, (parar) de 6 a 6 i mitja, o de 7 a 7 i mitja, ... . (...) 
... vacances ... los 20, 21 o 22 dies i el resto ... repartir’ls entre ponts o per Nadal ... . (...) 
Per setmana santa una setmaneta també vindrie bé, i per nadal una setmaneta o 10 dies, perfecte. 
(...) Un mes a l’estiu, 1 setmana per setmana santa i 10 dies per nadal ... . 
Són lo mes i mig, jo així perfecte, ja! 
(...) ... tots han de ser una pinya, perque la fàbrica ho portem entre tots, 
no ho porten només uns o els altres, ho portem entre tots i això és una pinya, 
i la pinya ha d’estar conectada, si no està conectada no es pot fer, ... . (...) 
Lo ideal per a que la fàbrica rodés al 90 % serie el puguer parlar la gent i expresar cadascu lo seu, ... .  
Josep Castillo (logística Teyme) 26.11.2004 

 

 

... jornada intensiva (...), fer les 8 hores ... . (...) de 7 a 2 o a 3 ... . (...) 
És que tens temps, amb aquestos horaris que tenim no tenim temps de fotre res, ... . (...) 
1 mes de vacances a l’any, el mes està bé, ... . 
Sergi Mendez Díaz (montador de Teyme) 19.7.2004 

 

mi ideal sería una jornada intensiva ... 7 horas ...; 
... a partir de 6 horas trabajadas, tener 15 minutos de descanso ... . 
... y posiblemente lo haría hasta por turnos, (horarios) de 7 a 2  y de 2 a 9, 
... 2 personas en 1 puesto, ... produciríamos pero increible, ... . (...) 
Y cuando hay menos demanda, que suele pasar en octubre, noviembre, diciembre, 
pues se podría hasta incluso regular un poquito, vamos a intentar ayudar a nosotros mismos y 
al empresario, cuando lleguemos a esa época mala intentar hacerla normal (?) (...) 
(vacaciones) 30 días hábiles me parece correcto, muy correcto. (...) 
Pero con una sola idea, de que la empresa tiene que elegir x días, que son 21 
y lo demás tiene que decirlo el trabajador ... .  
Manuel Ramirez (montador de Teyme) 19.7.2004 
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... de las 6 de la mañana a las 3 como mucho, sábados si hay trabajo puedes trabajar, 
(pero es mejor dejar el fin de semana libre, trabajar de lunes a viernes) 
... en agosto vaciones ... 1 mes, como mucho 1 mes, ... . (...) i una semanita (por Navidades) 
Bogdan Zomfirescu (peonatge de producció de Teyme) 30.6.2005 

 

... si el treball és part de la teva vida t’és igual treballar tot el dia, que treballar dissapte, diumenge; 
si treballes per treballar, claro que hi haurà algu que dirà - me va bé treballar pel matí-,  
- me va bé treballar per la tarde - o – aquesta vull fer mil hores per cobrar més -, 
però, per exemple, tornem al cas de casa meva, el meu pare el seu treball és la seva vida, 
vull dir està sempre, ... en el mateix moment que surt de la porta de casa està al treball, 
... depen del treball que tinguis, ... . 
Si vas a treballar per treballar, millor treballar una horeta al dia i cobrar com si treballessa 8 ... . (...) 
És que si el treball te done lo que tu vols, treballaries tot lo dia jo crec, 
si el treball t’estire, treballaries tot el dia, ... això depen de les ganes que tinguis de treballar, ... . 
Si tu tens ganes de fer lo que estàs fent no depens dels horaris 
... pots treballar tot el dia tranquilament, ara claro, si estàs com un treballador, 
que tens un horari i cobres hasta aqui pues ... . 
Si mirem des de l’aspecte del treballador ... ara mateix el meu ideal pues ...seria ... començar a treballar 
aviat, ... a les 7 i mitja, ... una jornada seguida de 7 hores i mitja o 8 o lo que sigui; ... 
i acabar per exemple, a les 4 de la tarde. (...) 
Que hi haigi intervals de treball i intervals llargs de dispersió, ... .  
Josep Vidal Molins (ingenier  de Teyme)  27.5.2005 

 
... lo ideal seria que tu puguessis treballar una mitja jornada, és a dir, 
que dediques la mitat de la teua jornada a treballar i desenvolupar un treball, 
i l’altra mitat puguessis dedicar-te a tu mateix, ... a cultivar-te tu, 
ja sigui a nivell de formació, a nivell físic, a nivell familiar, 
perque són factors que són enriquidors, tot va lligat una cosa amb l’altra, 
si tu a nivell emocional no estàs bé, no estaràs al 100% a la feina, 
si tu estas a la feina i arribes a casa i no desconectes, desatendràs a la teua familia...; 
jo trobo que s’hauria de buscar un punt d’equilibri, 
no dedicar-te tot el dia només a l’empresa perque trobo que arriba un punt ... que 
com no et formis no podràs enriquir en la feina que tu fas ni podràs desarrollar-te, 
llavors l’únic sistema, tindre temps per formar-te ... . 
(anònim) 

 
hombre, el ideal sería jornada intensiva trabajar por la mañana  digamos de 6 a 2,  
... (las pausas) un bocadillo a las 9 de la mañana, ... ; 2 y 20 si hubiera que recuperar el bocadillo, ... . 
Vacaciones, ...  20 días en agosto y 10 en Navidad ... me viene muy bien así partido. (...) 
Jornada intensiva y vacaciones partidas. (...) 
(1 mes de vacaciones) ya está bien, ..., si sobran días, se menten en algun puente que otro 
y disfrutas algun puente más de descanso y eso, pero ... yo pienso que con 1 mes es sufienciente, 
... más tiempo pa qué? 
Antonio Escribano Gimenez (soldador de Teyme) 26.11.2004 

 
el meu ideal serie fer una jornada continua, ...; per dir algo, de 6 a 2, 2 i mitja, … 
8 hores, 8 hores i mitja, lo que passe amb una jornada de 8 hores continua, 
a llavontes ja entren 20 minuts d’armozar, ja no són 8 hores que treballarem, ... . 
Per mi lo ideal és fer una jornada de 8 hores, i que amb 8 hores te puguis treure lo jornal. 
(...) Amb qüestió de vacances i això, jo ho vec bé, ... 
3 setmanes de vacances i el resto pues a ponts o  com ara, diguessim, 
que la setmana que ve començaràn vacances lo primer torn, i allavontes se fa un horari 
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de 7 i mitja a 2 menos 10, i el resto de hores que falten per cobrir el salari que cobrem aqui, 
pues ho fiquen de les hores sobrants del calendari, de les hores sobrants de l’any, …. 
(...) ... sobre les hores que tindrien que ser a lliure (decisió) ...; 
fem una jornada continua o partida com fem ara i el que vulgui fer hores que faigi, 
però sense cap compromís i ... ; a vere, que en hi ha vegades que hi ha feina a l’empresa 
i també tenim que estar una mica per l’empresa, perque l’empresa a final de mes 
si no hi ha feina també nos té que pagar, vull dir, això ho sabem tots; ...  
però amb un preu que estigui amb condicions, no amb un preu de 6 €, que no arribe, ja et dic. (...) 
O si en hi ha feina que et donguin ... un destall, tant per màquina ... , hi ha moltes formes de fer- ho ... . 
Ramón Soler (prototipos departament de fabricacicó de Teyme) 15.7.2004 

 
... les 8 hores s’han de fer, perque s’han de fer ... 
ja pel sou, i contra més hores fas més sou tens, a vere, no vivim de l’aire. 
Un mínim de 8 hores i ... de cara a lo que és a l’estiu fer jornada intensiva sobre tot juliol i agost ... . 
ideal de treball ... jo per mi serie jornada intensiva  jo parlo com a dona i com a mare ; 
de les 9 que és quan deixo als meus fills, fins allà les 3. (pausa?) jo no la necessito ... .  
vacances, ... jo les repartiria també, parlant com a mare, uns dies a l’agost i despres per Nadal, 
perque tens els nens a casa ... , i a lo millor per setmana santa, però també per això pels meus fills, ... . 
30 dies laborals, no s’han de fer més.  
Araceli Garrido (administrativa de Teyme) 26.11.2004 

 
para mi ideal seria ... un horario corrido, ... . (...) 
ideal que se tendría que pagar a gente que trabaja en el sector de la limpieza 
cual sería el mínimo por hora que tu establecerías? 
ui! eso ... si voy a una casa particular yo cobraría 1000 ptas ... 
no, yo estoy conforme con el precio, a mi me parece que está bien, a ver, 
porque ¿qué más me van a pagar si estoy por horas? (...) 
Bueno, ponele 1000 ptas, que ya lo redondearan y me lo hicieran a 1000 ptas, ya está. 
(ahora estan pagando) ... 953 ... . 
Raquel Lacumba Romero (servei de neteja de Interagri, Solteka, Multidronet) 14.5.2005 

 
. jornada intensiva 8 hores 5 dies a la setmana, amb opció en époques 
  punta de molta feina de vindre a la tarde a fer hores extres. 
 
  horaris hores extres: _ de 16:30 a 19h. 

 _ de 17 a 19h. 
 _ de 17 a 20h. 

ARGUMENTS: 
 

hombre, yo una jornada (intensiva), aunque tubiera que hacer 9 horas seguidas, ... ; 
... el parar implica arrancar no? y arrancar también cuesta un poco. (...) 
... de mañana, ... de 6 a 3, 9 horas ...; 
¿Tu me dices lo ideal pa mi?  pues de 6 a 2  sería un horario ideal; 
pero el problema no es este, el problema es que detrás mio tendría que haber otro  
que hiciera el siguiente turno, tendría que haber más trabajadores; ... 
tendría que haber turno de mañana y turno de tarde ... . (...) 
... 8 horas, y luego quien quiera hacer horas extras que las haga, si hay faena ... . 
(...) A ver, luego no me importaría venir por la tarde a hacer alguna hora ... . (...) 
y a nivel de vacaciones por ejemplo, cuál sería tu ideal? 
me es igual, nunca he tenido problemas ... . (...) 
A ver, si no es que tengo algo programado, ... yo pienso que da igual ... . (...) 
Yo 3 semanas considero que está bien, ... . (...) 
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Yo con 1 mes tengo bastante, ... tengo de sobras. (...) 
Un poco partido, 3 semanas ahora en verano y 1 semana en invierno ... ; 
si se pudieran hacer todos los puentes que hay, eso también estaría bien. 
José Andrés Poblador López (mecánic de Multidronet i Tecsil) 20.7.2004 

 
... la jornada intensiva ... 8 hores, ... de 6 a 2. (...) 
ho veuries possible de fer jornada intensiva de 6 a 2 ...? 
si, si que es podrie fer, claro que es podrie fer ...;  
i si no n’hagués prou amb un turno pues amb dos turnos; 
un turno per dir algo, de 6 a 2, i despues un altre turno ... de les 2 a les 10. (...) 
Creus que amb 8 hores es podrie fer la feina de 9 hores i mitja? 
jo crec que no (...) 
si la feina estigués ben organitzada, … (...) 
també serie una altra opció, fer jornada intensiva de les 6 a les 2, ... 
serien les 8 hores seguides, i despues a la tarda si hi ha molta feina o 
que mos convingués vindre, ... pues començar a les 4 o quarts de 5, 
hasta les 7 o les 8 ... .  Això alguna temporada amb époques punta. (...) 
vacances, et sembla bé un mes o faries més? 
...està bé ..., ara fem 24 dies, per nadal 8 o 9 dies, ... també està bé, ... . (...) 
... que puguem anar aguantant així eh?! ... la cosa que no s’espalli. 
Jaume Montoy Lloret (serrador del departament de fabricació de Teyme) 19.7.2004 

 
intensiva  ... i qui vulgui vindre a la tarde que vingo; 
de les 7 del matí fins les 3 ... 8 hores, ... . ... estaria molt bé, 
però no pot ser, la producció no serie la mateixa, 
si fas jornada intensiva no es produeix tant, és impossible ... . (...) 
... al matí treballes més bé que a la tarde ... (...) 
vacances ... osti, 1 mes s’agraeix jo crec que és suficient; 
ara, que m’agradaria més? claro 
quant de més? 2 mesos 
com ho repartiries per exemple? 
... faria 1 mes a l’estiu un més seguit ... a l’agost; despues fas 15 dies a Nadal, 
1 setmana per semanta santa, i 1 setmana per tu quan vulguis; ... .  
Jo crec que estaria molt bé ... ; i a part hi ha moltes ofertes de viatges que surten al maig, 
o a l’abril, per exemple a Jamaica no hi post anar a l’agost que plou ... ; 
les ofertes te surten al maig, o al abril o al gener, ... . 
Octavi Salomó Fusté (soldador-peonatge de fabricació de Teyme) 16.7.2004 

 
jo, intensiva, ...  8 hores i cobrar lo mateix que ara,  lo bó seria això, la veritat és que si.  
I jo crec que rendiria lo mateix i tot que fent 10 hores, 
perque jo crec que fent 9 hores i mitja, la gent va una mica més a poc a poc,  
per arribar a les 9 i mitja no tan cansat, jo crec eh?  
(sobre el fet de que es pugués aplicar aquest format, sense baixar el rendiment, la producció) 
Si es vol si, si es vol si. 
amb lo que es la part de ferro es podria aplicar per exemple això? 
jo crec que si, ... pots treballar de les 6 del matí hasta les 2 de la tarde ... i a la tarde festa, ... . (...) 
Si alguna tarde es tingués que vindre, pues com hores extres, ... . (...) 
i les vacances ... 1 mes de vacances et sembla bé? 
jo si, 1 mes si, i així partides com ara, o sea 24 dies a ara (l’estiu) i al setembre 10 dies o així, 
... jo preferixo vindre a treballar que aborrir-me a casa, ... dius, la parenta també té festa, anem por ahí,  
vale, llavors si, però per queda’m a casa o per allí, no, m’aborrixo, m’en vaig a donar tombs, 
gasto i no val la pena, i aqui treballo no gasto i ja està. (...) (riures) 
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és a dir, la manera de no gastar és treballant 
vindre a treballar, claro, així en guanyes (riures) ... . (...) 
Juanjo Montoy (soldador-prototipos de Teyme) 16.7.2005 

 
.  jornada intensiva de 7 a 8 hores diaries, 5 dies a la setmana 
  amb torns de matí i tarde, d’1 a 2 mesos de vacances l’any. 
    
   horaris: _ de 6 a 14h. i de 14h. a 22h. (8h./ amb mitja hora de pausa) 
      _ de 7 a 14h. i de 14h. a 21h. (7h. /a partir de les 6 h. 15’ de pausa) 
 

    vacances: _ 1 mes a l’estiu, 10 dies per Nadal i 7 dies per Setmana Santa. (règim fixe) 
 _  de 20 a 22 dies a l’estiu i el resto repartits segons voluntat (règim semiflexible) 
 _  30 dies hàbils, 21 escollits per l’empresa i la resta a escollir cadascu (semiflexible) 

 
ARGUMENTS: 
 

mi ideal sería una jornada intensiva ... 7 horas ...; 
... a partir de 6 horas trabajadas, tener 15 minutos de descanso ... . 
... y posiblemente lo haría hasta por turnos, de 7 a 2  y de 2 a 9, 
... 2 personas en 1 puesto, ... produciríamos pero increible, ... . (...) 
Y cuando hay menos demanda, que suele pasar en octubre, noviembre, diciembre, 
pues se podría hasta incluso regular un poquito, vamos a intentar ayudar a nosotros mismos y 
al empresario, cuando lleguemos a esa época mala intentar hacerla normal (?) (...) 
(vacaciones) 30 días hábiles me parece correcto, muy correcto. (...) 
Pero con una sola idea, de que la empresa tiene que elegir x días, que son 21 
y lo demás tiene que decirlo el trabajador ... .  
Manuel Ramirez (montador de Teyme) 19.7.2004 

 
home, les condicions laborals de tothom, crec jo, és de dilluns a divendres, 
fer les 8 hores cada dia, i cobrar lo que s’està cobrant ara, 
i no tindre que fer 9 hores cada dia, o vindre els dissaptes per guanyar més o vindre a fer hores, 
això seria suposo la ilusió de tothom; ... parlant de jornades laborals, 
la que més m’ha agradat és fer la intensiva, fer les 8 hores de patac i cap a casa, 
ja sigo torn de matí, de nit o de tarde. (…) 
principalment el de nit, ... perque a part que cobres més pel plus de nocturnitat i tot el rotllo, 
... no sé a mi la nit m’agrada més, vale que igual no tindria gaire vida social ... ; ...  
vas més tranquil, jo que sé, ... . 
horari nocturn, seguit 
seguit de dilluns a divendres (...) 8 hores ... . (...) ... aqui, fer com les vacances, 
fer 2 turnos ... per exemple, de 6 a 2 i despues de 2 a 10 ... . 
Sergi Lladó Peinado (montador de Teyme) 18.6.2004 

 
. jornada intensiva 7 hores diaries 4 dies a la setmana; 
  1 mes de vacances a l’estiu i 3/4 setmanes respartides en tot l’any. 

 
ARGUMENTS: 
 

jornada intensiva ... començant per exemple a les 7 o les 8 del matí, fins les 4 de la tarde; 
començant entre 8 i 9 del matí i ja a les 5 de la tarde, ... .  
(ideal) de 9 a 4 de la tarde ... 7 hores, ... . (...) 
vacances ...mínim un mes, ... però jo allò tot un mes no, penso que 15 dies a l’estiu i 15 a l’hivern. 
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... o puguer compaginar-les tu una mica, ... entre 1 mes o 1 mes i mig, 
però fer una setmana ara, una setmana cada 2 o 3 mesos puguer fer aquest mes ... . 
(...) Hipòtesis? ... un mes a l’estiu, si; 
i llavorens durant l’any, puguer agafar 2 o 3 setmanes, això si.  
ideal: de dilluns (riures) de dimars a divendres, 7 hores, jornada intensiva; 
1 mes a l’estiu de vacances i 3 o 4 setmanes repartides en tot l’any, ... .  
(riures) ... no ho havia pensat mai això. 
Ester Barqué (recepcionista de Teyme) 15.7.2004 

 
. jormada intensiva de 3 a 5 hores diaries, 4-5 dies a la setmana. 

 
una dona és un pecat mortal fer les 8 hores, a la meva opinió, és un pecat mortal dels més grossos,  
sempre ho he dit, perque reconec una dóna, amb una casa hi ha molta feina que no es veu, 
només se veu quan no es pot fer, llavors t’en dones conta la feina que hi ha amb una casa i 
una dona mitja jornada … de 4 o 5 hores, una dona té intel.ligència per dominar una feina amb 4-5 hores 
i tindre la casa amb caliu de familia, 8 hores per a mi és un pecat mortal, és desunió, desequilibri de 
la familia i de tot, perque la dona no té la capacitat per poguer atendre la feina i despues lo de casa, 
és impossible, és antihumà, mira que et vaig a dir. (…) Quan s’en donaràn conta los governs, 
llavorens hi posaràn mà, però primer te que estar més destruit tot, i despues hi posoràn mà.  
Nieves Ferré Romeu (colaboradora de Buifa) 10.9.2005 

 
 

. intensiu 2x1: treballar 2 dies i descansar 1 dia. 
 (4-5 dies laborals + 2-3 dies de festa a la setmana) 

 

 . intensiu 2x5: treballar 2 dies a la setmana, jornada de 8 hores. 
 
ARGUMENTS: 
 

el meu ideal serie jornada intensiva, ... de les 7 del matí i plegar a les 3 de la tarde  
parant a dinar un moment, o ... fent un esmorzar ..., 8 hores màxim, 
fem moltes hores, jo crec que 8 hores ... . (...) 
Els moments que més actiu estic és al matí, la tarde és més dificil, és més pesada, 
despres de dinar, pel que sigui, ... no estic tant ..., sempre me coste més la tarde, 
sobretot les primeres hores, a últimes hores pot ser estàs cansat, depen del tipo de feina 
que haigis fet  ... . ... (treballar a la setmana) 5 dies ... . 
Jo crec que serie més el treballar per viure això, que és lo que deiem abans. (...) 
Lo ideal serie treballar 2 dies i el resto ... i el resto (riures), invertir-ho; però no ... .(...) 
Sommiar serie això, treballar 2 dies i el resto de la setmana festa, o sigui, dedicat  per tu, 
però claro, ... tocant una mica de peus a terra ... . 
Pep Mas (delineant-dissenyador de Teyme) 18.6.2004 

 
. intensiu anual 1x11: treballar 1 mes a l’any. 
  Que treballant 1 mes puguis viure la resta de l’any. 
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• FORMAT ORGÀNIC 
SEGONS TEMPORADES, PERIODES I OBJECTIUS 

 
. Treballar 2-3 mesos al tope normal i lògic, 
i els altres mesos treballar combinant periodes curts de 4, 6, 7 dies 
i periodes intermitjos de recès, formació o repos. 
 
jornada:  _ 9 hores diaries, 5 dies a la setmana 

  _ 8 hores diaries, 5 dies a la setmana 
  _ flexible  

 

horaris: _ de 8 a 16h. (jornada partida) 
  _ de 8 a 17h. (jornada intensiva) 
  _ flexibles segons temporades de l’empresa.  

  (de 11 a 9 h. diaries en temporada alta, de 9 a 6 h. diaries en temporada normal 
   i de 4 a 6 h. diaries en temporada baixa) 

_ flexibles segons necessitat de l’empresa i de la persona. 
 
ARGUMENTS: 
 

“faig coses si la feina em deixa fer-les” 
jo volia reduir, mitja hora al menos, o sigui passar a fer 9 hores, 5 dies a la setmana, 
i a llavons aquestes 2 hores i mitja semanals, que represente reduiriem de jornada, 
volia intentar, a veure si la gent són capaços de compaginàs i que cadascú se les agafés com vulgués 
... de dir: - bueno pues a mi m'anirie bé pues el divendres plegar a mitja tarde no? 
o pues mira, com que per la tarde el divendres fem 4 hores , 
si puc fer aquesta hora menos extra o de cada 2 divendres en agafés 1, jo que sé no? 
vull dir donar opció, perque crec que és una millora de QUALITAT DE VIDA general, … . 
Que cadascú en la seua conveniència escullís aquest temps quan el vulgui, 
perque si jo dic: bueno, cada dia hi ha mitja hora menos, pues bé, 
la primera setmana estarem tots molt contents no? 
però a la que fa 3 ja tornarà a ser un hàbit de treball i igual pesat sirà estant 9 que 9 i mitja no? 
vull dir … 
i en canvi, pues resulte, que aquest temps, jo m'el escolleixo el dilluns, 
en contes d'entrar a les 8 pues entro a les 10 i mitja o les 11, i el dilluns el dedico pues ..., 
com que el cap de setmana marxem i tal, pues així deixo la casa més o menos bé i tal pel 
resto de setmana;  jo estic disfrutant de lo que he fet aquell temps durant tota la setmana, 
per lo tant la percepció de satisfacció a la persona pues serà molt diferenta; … . 
Dolors Deu Majoral (gerenta d’Interagri i Solteka) 4.10.2002 

 
A mi m'agradaria no fer tantes hores al dia per tindre un raconet per tu, ... . 
El temps s'ens escape. Es que el temps s'ens està escapant, 
i quan tu t'en dones conpte que has passat la setmana, 
que acabes el divendres, i que realment només has treballat, te sap molt greu. 
... aqui treballem 9 hores i mitja i això nooo, jo trobo (són) moltes hores, 
i no es compensatiu a nivell econòmic ni molt menos, ... 
perque és una manera de disfraçar un salari les 9 hores, 
vull dir, no, no és dignificant perque no, no queda temps ni és una manera de donar un salari; 
és una miqueteta més elevats que són los salaris del carrer amb 8 hores, aquesta és la manera; 
no és la diferència, ... no és equitatiu la llibertat aquesta teua però és política d'empresa 
i tu no la pots canviar. 
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nosaltres a la nostra empresa, de les 9 i mitja, al menos al nostre sector ..., 
les 8 (riures) no les 9 menos quart les fem pencant com a tontos perque sino la feina no surt, 
i si no ho faràs avui ho faràs demà, per lo menos al meu departament. (...)  
Lo que nosaltres demanem inclus és... voldriem una mica més de qualitat en la nostra feina, 
ho hem de fer tant depressa, tenim un volumen de feina de fer amb un temps, 
voldriem una mica de respiro, vull dir, la mateixa feina que tenim ...; 
o tindre un pelet menos de feina i la que fem fer-la amb més qualitat. (...) 
L'hora més productiva sempre és al matí. 
(...) ... l'important es que te quedi algo del dia per tu. 
Jo penso que avui en dia lo que demanem tots és, si puc plegar a les 6, que ja he fet les 8 hores, 
puc mira: pots estudiar, pots autoformar-te, escolta lo que sigui, t'en pots anar al cine, t'en pots anar ..., 
i si vols t'en vas a fer una cervesa; però claro és això el que vols, 
nosaltres que tenim la gran sort que dintre del recinte ya no passem calor, 
ni passem fred ni passem res de tot això; pot ser el que te calor te dirà: 
- a no, pues yo me vengo a las 6 de la tarde y me voy a las 10 de la noche- pot ser aquest si; 
però nosaltres (els d'oficina) realment lo que volem és 
... a les 6 de la tarde m'en vaig i tinc la meua vida. (...) 
lo que fa que no puguis tu prescindir d'aquestes 2 hores que t'estan pagant. (...) 
A vere, estic segura que aqui l'empresa t'ho farie, a vere siguem realistes, 
a pues si, pot ser del 15 de juliol ja ho podeu fer això, 
però lo que l'empresa també és conscient és que això és un cost, 
i aquest cost salarial l'empresa no s'el voldrà carregar, i també és conscient que 
els salaris estàn en un terme molt normal com per a que li retallis aquell mes uns diners. 
LLavors aquest senyor estarà molt content de fer festa a la tarda però despues li faltarà 
aquells diners per acabar de ...; allavors ja no ho trobes com un benefici saps, 
llavors ja li pese una mica, bueno, ja ens pese, parlem clar, vull dir ja ens pesarie a tots, 
ja no sabem si estem disposats; 
així com l'empresa estic segura que no està disposada ella a fes càrrec d'aquest cost, 
lo treballador pot ser tampoc. A llavors qui es fa càrrec d'aquest cost? 
Antonieta Millaruelo (cap administratiu d’Interagri i Solteka) 11.10.2002 

 
... lo ideal es una cosa flexible, pero claro la flexibilidad depende de la carga de trabajo, ... . 
(...) Una jornada normal con 8 horas, ... de base si. (...) 
... si se está agusto en el trabajo, 8 o 9 horas no hay ningún problema, 
la cuestión es si la gente se siente agusto, porque se pasa mucho tiempo en la empresa y ... . 
Tener algo más de flexibilidad (según cargos, temporadas, etc.) ... . (...) 
Si se hace una planificación del tiempo de trabajo, y por ejemplo, 
en la primera fase la 1a hora extra fuera, y en la segunda haremos 1 hora más o lo que sea, 
pero el salario lo repartimos igual sobre los 12 meses, jo creo que la gente estaria conforme. 
Jerôme Barrau (cap de producció de Solteka) 26.9.2003 

 
jo un somni que he tingut, i penso que algun dia o altre el conseguiré, 
m’agradaria treballar de forma autònoma, o representació comercial, 
que jo puguessa un dilluns al matí començar tard, 
i dedica’m de dilluns a divendres al mati a tope, ... , 
i allavors a partir de divendres a la tarde disfrutar una mica més de la vida fins dilluns al matí, 
això per mi serie un ideal. 
divendres a la tarde no treballar (...) i dilluns al matí començar més tard. 
A mi m’agraden altres qüestions, m’agrada l’alta montanya i m’agrada d’això, 
i aqui estàs molt limitat pel horari ... . (...) 
Que no em vingues, per exemple a mi m’agafa un dia, no sé si m’explico bé, 
ostia, pues avui tinc ganes de treballar, un dimars, i m’és igual fer 6 hores que fer-n’hi 12, 
les faria, estic en un bon moment, treballaria 12 hores; 
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i el dia que pugues permetre’m el luxe pues fer 6 hores. 
cosa molt dificil, abans em dit que era hipotètic eh? (...) 
Jo seria flexibilitat si, ... això seria suposo un somni per tothom no? 
Josep Anton Molina (cap de compres de Solteka) 14.5.2004 

 
tot depen si estem parlant exclusivament de lloc de treball administratiu 
que és diferent d’altres lloc de treball dintre l’empresa, ...; 
pot ser a lo millor, pot ser no caldrie estar-hi tantes hores, ... al local, 
que puguesses treballar des de casa per exemple, ... moltes feines, 
que moltes vegades a lo millor serie necessari, … quan necessites: 
- escolta, que haig de fer algo que millor que no em molesto ningú - 
... aquesta serie una de les coses, puguer treballar desde casa. 
Voltar més, puguer voltar més, clar per exemple, lo que és amb mi, la meua feina, ... 
estas veen quasi bé sempre lo mateix no? 
claro, a mi m’agradarie voltar més, conèixer més … als clients, ... 
quan parlaries amb un client, claro, a lo millor li parles amb un client des d’aqui, 
i tu li estas dient: - escolta, que me deus diners, que m’has de pagar ... - 
i a lo millor el client te dirie:  - pues, mira en aquesta zona estem així, aixà - 
claro, tu teòricament t’ho has de mig creure, però claro si tu per exemple ho has viscut, 
hi has anat, o ho veus, sabràs si aquell client lo que t’està dient és una cosa més real o 
és una cosa més inventada. O sigui, ... més palpable. Lo mateix amb els proveedors, ... . 
No conèixer les coses a nivell paper, a nivell paper teòricament és més matemàtic, 
saps que 1 i 1 és 2 i ja està, però claro la realitat moltes vegades sabem que no és aixòs, ... (...) . 
Veure els clients, veure qui són, ... veure d’en qui ... d’en qui mengem ... . 
Això és una de les coses que m’agradarie. M’agrada més la realitat viure-la, ... . (...) 
No és lo mateix negociar telefònicament amb lo client que negociar directament amb lo client, 
... inclús psicològicament pots estudiar-lo millor, ... no sé veus una serie de coses ... . (...) 
Sempre m’agradat estudiar una mica a la persona, ... vull dir, ... m’agrade ... . 
Antonio Majoral (cap administratiu de Multidronet, Tecsil i Eurocleaning) 4.8.2003 

 

a mi m’agradaria, no sé, tindre un horari flexible, 
unes certes hores estar aqui però d’altres que no; 
a mi me done igual treballar un diumenge o treballar un dissabte, 
però per exemple si el dimecres m’en vull anar a les 6, pues m’en vaig a les 6. (...) 
... penso que en una empresa també hi ha d’haver que la gent estigui en el mateix lloc unes certes 
hores del dia, això també ..., perque sino no fas feina, no pots desenvolupar la teva feina sino 
tens algunes cosignes o alguns duptes que tingos si no els preguntes a un altre i l’altre no ve ... . (...) 
... jo l’horari flexible t’ho dic, és que al matí me coste molt d’aixecar, 
l’únic que faria és vindre a l’hora que m’aixequesa però... . 
clar, però depen del càrrec que tinguis això és impensable, 
i depen del càrrec que tens si que ho pots fer ... . (...) 
és depenent, és depenent això. 
Víctor Pijuan Deu (cap de producció de Teyme) 17.7.2003 

 

... nono, per mi no em suposa cap inconvenient treballar com estic treballant, ...;  
per mi el vindre a treballar també és un escape, ...; 
ara dius lo dissabte, pues si que lo dissabte, però perque són necessitats ja meus personals, 
i unes vacances, pues també ho necessito perque arriba un moment que tanta tensió, 
pues també dius anem a desconectar. (...) 
Jo penso que la meua resposta no pot ser significativa des d’aquest punt de vista, ... . 
(...) Penso que les persones no podem canviar, som aixís i ja està, 
treballes per tu o treballes per un empresari ... . 
Juan Sanjuan (compres-logistica del departament de fabricació de Teyme) 27.6.2003 
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Considero que hi ha d'haver un horari, ... això no vol dir que el complixis o no el complixis, 
però considero que hi ha d'haver unes normes, perque a veure, l'espanyol és de caràcter llatí,  
i llatí vol dir "garrotada i tindre't tiesso", és a dir, no s'ens pot deixar sols com als anglesos. (...) 
... los anglesos no tenen DNI, ... són gent molt més honrada que nosaltres i molt menos pícara, 
... l'espanyol vol garrotada, o sigui, ha d'estar controlat, sempre. (…) 
… home, dintre de 2 o 3 generacions probablement això canvii, però avui per avui si. 
Ojo, i considero que els catalans som los menos espanyols de tots, 
o som los que més mos atancen a idees més obertes, 
hi ha més compromís personal amb la societat, 
però tot i amb això, l'espanyol necessite garrotada. 
Llavors hi ha d'haver un control, que jo l'accepto i jo mateix, 
si jo tingués un horari lliure jo te juro que m'aixecaria cada dia a les 11. 
... bueno, pues jo tinc una obligació, m'aixeco a les 7 del matí perque a les 8 començo a treballar, 
això ja em va, ja em va bé.  
Jo sé que tinc un horari, que jo sóc de fer de 8 a 1 i mitja i de 3 i mitja a 7 i mitja, pues perfecte; 
... i la feina que faig també m'agrade i sino no la faria, això està més clar que l'aigua. 
… que hi ha inconvenients? sempre en hi ha. 
Que podriem treballar amb menos tensió? ... si, però bueno ... les empreses privades són així; 
si vulgues més tranquilitat estaria a l'empresa pública,  
si algo me desagrade ... no d'aquesta feina sino de totes le feines que he fet, 
és, pot ser, la quantitat d'hores que emplees treballant, però bueno, 
considero que tampoc les estructures ... o l'economia de les empreses 
no està lo suficientment sanejada com per puguer ... . (…) 
... ara estic fent 10 hores, si en hagués de fer 8, 
suposo que m'hauria d'administrar el temps d'alguna altra manera.  
I pot ser si jo m'hagués d'administrar el temps, pot ser si que podria guanyar aquestes 2 hores al dia. 
(...) jo ara estic fent 10 hores diaries, 
si jo ara m'organitzes el temps, ho podrie fer amb 8?  
i et dic: - No; 
lo que hauria de fer és adaptar la feina al temps disponible, 
... fer la feina que em permeti les 8 hores. 
Jo sóc una persona que des del primer moment que entro a treballar a les 8 del matí,  
fins que marxo, no paro i porto la mateixa activitat;  
… intento portar la mateixa activitat des de les 8 del matí fins que marxo a casa, 
què vol dir, que si jo ara me diuen - a partir de demà has de fer 8 hores-  
... pot ser recuperaré mitja hora organitzant-me jo més bé la feina, pot ser si; 
però que si jo hauré d'adaptar la quantitat de feina que puc fer a les 8 hores ... 
algo es quedarà per fer del que s'està fent ara. (...) 
el teu ideal horari quin seria? 
home, 8 hores serie lo perfecte, però això dubto que ho conseguim en aquesta empresa. 
Considero que 8 hores treballades ... treballant davant d'aquestos trastes (els ordinadors), 
8 hores ja són suficients si realment estàs treballant.  
Ara, això, no és una cosa que me la planteja perque sé que no hi ha solució. 
és a dir, si puguessis escollir un format de treball seria...? 
un horari fixe, ... una jornada flexible  no em faria res, però sempre que hi hagués un horari establert; 
perque sino sé que jo serie incapaç de complir-ho. (...)  
Jo, igual que t'he dit que odiava la monotonia, no sóc constant i he de tindre alguna norma a seguir, 
... i si jo tinc una norma a seguir si que sóc constant i la segueixo, 
però he de tindre algo que em marqui una pauta. 
Antoni Calafell Capell (cap d’OT_I+D de Solteka i col.laborador d’I+D de Teyme) 4.10.2002 

 
 
Il y a beaucou de difference, d’argent, du materiel, herramientas para trabajar, ... (...) 
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C’est pour cela que nous on a quitté là va pour venir ici, chercher d’experiences ... .  
(A Guinée les heures) ça depen s’il y a de marché, s’il y a de marché on fait jusqu’au soir, 
du matin jusqu’à au soir, ... souvent tu fais 10 heures, souvent tu fais 8 heures ... . 
S’il n’y a pas de marché tu fais 5 heures par jour, 
(ce sont des horaires flexibles, parce que ici on travail tout le temps les mêmes heures 
s’il y a marché ou s’il n’y a pas marché, même en hivern ou l’été.) 
Voilà. Chez nous on fait comme ça, s’il n’y a pas de marché, tu peux pas rester à une entreprise, 
tu vas à trouber un travail, tu vas quitter l’entreprise pour aller chercher ... (...) 
et après tu peux retourner  on a fait comme ça chez nous. 
(ideal) 8 heures ou 9 heures (par jour) ...  
A Guinea les hores (la jornada laboral) depenent del mercat, 
si hi ha mercat es fa del matí fins la tarde, 10 hores, 8 hores, ...; 
si no hi ha mercat fas 5 hores al dia, són horaris flexibles ... (en funció de la demanda). 
Camarana Nafari (montador de Teyme) 14.5.2004 

 
 

. Treballar lliure per objectius, amb horari i jornada flexible. 
 
ARGUMENTS: 
 

el meu ideal seria lliure, ... amb objectiu principal: resultat. 
Treballar per objectius, treballar per resultats; 
que cal estar avui fins les 12 de la nit perque he de trucar a Xina, és la hora que els va bé, 
pues estaré; ... sentir realment com si fos, fer com si fos la meva empresa 
que tu et puguis organitzar .... 
m’organitzo jo, igual un dia faré 4 hores i l’altre faré 18, però segons la necessitat. (...) 
Seria absurd està 4 hores aqui, avui i sense necessitat, 
però demà estic només 8 o 9 hores, però en necessito 14, 
però n’estaré només 9 perque ahir també vaig fer 9. (...) 
Però clar, això també depen de la característica del lloc de treball, ... . (...) 
L’organització és molt necessaria, ... però això és independent de l’horari que fas. 
Hocine Mohamdi (comercial Multidronet i Tecsil) 17.6.2004 

 
Diuen que només treballa el que no sap fer res més. 
Treballar tota la jornada, amb ilusió i honestitat. 
Antoni Burgés Quintilla (comercial de Teyme) 24.7.2003 

 
a la feina nostra els horaris és impossible, 
a lo millor et tocarà un diumenge per quedar bé, i el dilluns et pots permetre fer festa; 
... aqui, un comercial ... un horari no el pot tenir si és que vols estar en contacte directe amb la gent, ... . 
i si no fossis comercial, quin seria ...? 
... de 8 a 3 i llestos ... .  
i 1 mes de vacances et sembla bé o no? 
sisi, no tinc cap problema ... . 
Si que algun dia m’agradaria queda’m a casa per fer alguna cosa 
i si que per prudència no ho he fet ... . (...)  
... vos que et digui la veritat, mai m’ha passat pel meu cap, quina cosa seria l’ideal, ... . (...) 
La diferència que tinc jo respecte als altres, la feina m’agrada i amb el producte que hi ha 
m’encanta perque sempre puc anar més endevant que els altres, i puc, com si diguessim, 
vacilar del producte, ... ; a llavons com que m’agrada no s’em fa pesat. (...) 
Jo tinc una mentalitat que jo crec que lo que em paguen és per la feina que faig, 
no per les hores que faig. Jo sé que la meva feina val uns diners, 
ara, com la tinc que fer i quantes hores tinc que aplicar? 
si sóc espavilat i la sé treure amb 1 hora pues de puta mare, ... ; 
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aixòs és la manera de treballar. (...) 
Si jo ho tingués definit, jo m’organitzo d’acord a aquesta definició. (...) 
i pots tindre aquesta llibertat perque et fas responsable d’aquell troç 
per totes les conseqüències d’aquell troç, ... . (...) 
Ara, més o menos jo m’organitzo.  
Jaume Bartolí Marigó (comercial de Teyme) 19.7.2004 

 

 
 

• FORMAT PARTIT 
 
Treballar 5 dies a la setmana, de 7’30 a 9 hores diaries; 
d’1 a 2 mesos de vacances l’any. 

 
horaris: _ de 7:30 a 13:30 i de 14 a 17h. (9h.) 

_ de 7:30 a 13:20 i de 14:30 a 18:30 (8h.50’/ 20’ pausa al matí) 
_ de 8 a 13:30 i de 15:30 a 17:30 (7h. 30’) 

 _ de 8 a 13:30 i de 15 a 18:30 (8h.) / div. de 8 a 14h. (regim semi-intensiu)  
 _ de 8 a 13:30 i de 15:30 a 18 (8h.) 
 _ de 8 a 13:30 i de 16 a 18:30 (8h.) 
 _ de 8 a 13:30 i de 15 a 17:30 (8h.) / div. de 8 a 15h. (regim semi-intensiu) 
 
vacances: _ 15 dies a l’agost i 15 dies per Nadal 
      _ 1 mes i mig o 2 mesos, repartit en tot l’any. 
       

 
ARGUMENTS: 
 

partit tot va bé. (...) Dissabte i diumenge festa. 
Paco Bermudez Mendez (montador de Solteka) 17.6.2004 

 
lo format que m’agradaria jo, serie fer 8 hores, amb 2 hores i mitja per anar dinar; 
menos hores a la tarde, per puguer sortir més aviat i puguer anar a estudiar, 
puguer anar fer coses, puguer estar amb el teu fill ...; sortir a les 6 i mitja ... ; 
... perque se’t passe la setmana que no has fet res especial, simplement lo treballar. 
Però aqui passe una cosa, que hi ha molta gent que estem depenen de les hores, 
si baixem a 8 hores, ens baixe el sou. 
però aqui està la cosa, com fer lo mateix amb menos temps i guanyant lo mateix? 
perque quantes hores d’aquestes 9 hores que estas treballant són realment útils? 
... si es medeix per hores que treballes i no per volum de feina realitzada, 
hi haurà gent que ho farà amb 5 hores i gent que ho farà amb 6 
... jo ficaré un cas meu: 
quan estic allà dalt faig 9 hores i mitja que són 10 amb els 20 minuts de armorzar; 
quan arribe les 6 de la tarde estas cansat, 
i faig la feina que menos preocupacions em done i menos mal de caps, 
per a l’un demà fer la feina més complexa que tinc que estar més dedicat, vale? 
vull dir ..., és això. 
... hi ha molta feina que a vegades es perd amb temps, que és degut a mala comunicació, 
allò que no s’ha parlat, això no se sap si és aqui o si és allà; 
si hi ha bona comunicació, bona organització i bon enteniment aqui estas optimitzant feina i temps, 
llavors pot ser no fa falta que estiguis fins a les 7 o les 8  ... . 
... i un mes de vacances, si pot ser partir el mes de vancances amb Nadal, fer mig i mig, millor. 
Jaume Cases Sabariego (ingenier d’OT de Teyme i Solteka) 14.5.2004 
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... lo essencial és tindre temps lliure, jo quan més temps lliure pugui tindre millor. 
... per mi lo ideal serie, en contes de fer 45 hores setmanals, fer-ne 40, 
i treballar una mica més per exemple cada dia i el divendres a la tarde a les 3 
de la tarde a casa fins dilluns, per mi això serie lo ideal. (...) 
Per mi lo ideal seria fer 40 hores setmanals i 
, jo considero que treballar 8 hores 8 hores i mitja sense fer un recès, és impossible; 
... jo seria partidari de parar menos al migdia i sortir abans a la tarde, ... ; 
i treballar mitja horeta cada dia per les 3 hores de la tarde del divendres, 
tindre-les fetes durant la setmana, pues per mi això serie lo ideal; ... . 
(...) ... aqui amb el volum que hi ha de feina, la feina no s’acabe mai, no s’acabe mai. (...) 
Què vols dir que treballant menos hores sortirie igual la feina? segur ...sisi, la feina sortirie igual. 
La feina, ... treballant 8 hores al dia, sortiria igual. 
(...) ...organitzar això, és diferent de dir tasques de producció que tasques administratives 
sisi, però tampoc teniu perque anar vosaltres (els administratius) al ritme de producció, 
perque la feina és diferent i la feu de forma diferent, ... i viceversa, ... és a dir, 
com vas ajustant l’estructura d’una empresa de cara a que els seus horaris, ritmes i tal 
s’ajustin a la feina que hi ha, ... . (...) ... com vas creant una estructura ... que no sigui un únic format 
per a tots, sino que es pugui ... . (...) 
... és dificil. 
 (...) ..., per tindre una estructura flexible has d’assumir més part de responsabilitat 
sisisi, claro. 
si no hi ha aquesta part que es assumida, és impossible que funicioni ... ; 
perque necessite la cooperació de tots 
sisinono, que tots s’hi mullin en el tema, i tant. 
que si hi ha un objectiu comú, per exemple, ... que la gent pugui tindre més temps lliure, 
que això ja et fa motivar lo suficient com per dir, eih, si tu vols fas aquest gra d’arena, 
l’altre també, ... pues entre tots creem aquesta estructura; el problema és quan la idea et ve de fora, 
ni te l’han plantejada, ni te l’han fet reflexionar, ni te l’han fet pulir entre tots, que és lo bó. 
nono, si s’haurie de fer entre tots claro 
tu pots portar una idea sobre la taula i llavors bueno eih, parlem entre tots, 
i mirem defectes i mirem com optimitzem aquesta idea, ... no sé eh? 
sisi ... .  
anònim 

 
serie jornada partida amb lo mig dia més curt o sigui, plegar abans a la tarde ... 
i les vacances més repartides. (...) 
Pues per exemple, ... (començar) 7 i mitja - 1 i 20 ... parar 1 hora, 2 i mitja - 6 i mitja, ... . 
(vacances) ... sobretot no fer tant llargues les vacances a l’agost, i repartir los dies que queden 
durant l’any, ja sigui fent caps de setmana llargs o ... ; (a l’agost) dues setmanes o menys, 
una mica menys fins i tot, i la resta repartir-ho durant l’any. (...) 
(en total) una mica més que ara, un mes i mig ... un mes i mig 2 mesos repartit durant l’any, 
agafant ponts, fent algun cap de setmana llarg; 
si ho pots fer en funció de les necessitats de cada moment pues si ... .  
Gerard Sabaté Colom (ingenier de Teyme)  27.5.2005 

 

... horaris, la tendència, inclús amb el Xavier ho hem parlat moltes vegades, 
la tendència és fer les 8 hores. ... ara fem 9hores i mitja, 9 hores, 
però jo considero que a partir de 7 o 8 hores, estar 7 hores al dia, 8 hores al dia treballant, 
l’hora i mitja aquesta de més, fer-ho un dia molt bé, però despues ja no rendixes, no rendixes. 
La gent s’administre la feina per 9 hores i mitja, si treballessam 8 hores, o 7 o 6, 
fariem la mateix feina que fem ara. (...)  
creus que hi ha bona administració del TEMPS en aquest sentit? 
És a dir, que si hagués una administració de la feina molt més clara, 
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lo que deies tu, l’estructura estructurada, que saps molt clar, 
que hi ha una coordinació brutal amb tots els departaments, i llavors és l’eficàcia no? 
sense dubte, sisi 
més que la competència, és l’eficàcia 
sisi si, ho tinc claríssim això, sisi, si tothom sapiguessam lo que hem de fer, les coses anirien però uff. 
(...) ... depen de tots. 
Marc Roca (cap d’OT_I+D de Teyme) 26.6.2003 

 

el treball ideal per mi és treballar les 8 hores, que puguos viure bé i ja està, 
perque si estas treballant 8 hores, la que fa 9, la que fa 10, ja no rendixes lo mateix 
que la que fa 7, vull dir, ja caus una mica, ... . A veure, per viure viurem igual, 
lo que passe és que com tots volem una mica més eh? allavors fas això. 
Lo treball ideal jo crec que és això 8 hores i (jornada) ... jo partida, … 
la sensera saps per què serviria penso jo? perque la mitat de la gent treballarie al matí aqui, 
i a la tarde s’en aniria a un altre puesto. 
Andrés García (cap de fabricació de Teyme) 18.6.2004 

 

mi ideal, más media hora por otro bocadillo y ... terminar a las 5 y media, 2 horas menos. (...) 
Como hay aquí, que el mes de agosto todos se van de vacaciones, perfecto; 
(empezar a las) 7 y media (terminar a la) 1 y veinte o 1 y media, 
pausa hasta las 2, y luego (acabar) a las 5 ... . (...) 
Las mismas horas pero con cambio de pausa, con más organización. 
Nicolae Aurel (taladrador del depart. de fabricació de Teyme) 26.11.2004 
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• FORMAT MIXTE (PARTIT-INTENSIU) 
 

. Treballar 5 dies amb jornada partida de 8 hores, 
i dissabtes jornada intensiva de 7 a 13:20h. 
 
horaris: _ de 8 del matí a 13h. i de les 17 a 20h. (8h.)[horari de pagès] 
 
vacances: _ 1 mes repartit, entre l’estiu i ponts, cada 3 mesos agafar un pont de 4 dies. 

 
ARGUMENTS: 
 

hombre, no sé, es que eso ...; 
tal como se trabaja ahora va bien las horas como las haces ahora, 
lo que pasa es que hacemos más ... de las horas normales; 
si se hicieran 8 horas ... sean seguidas o como sean, siempre están bien. 
El problema es cuando haces más horas ... . 
Si haces 8 horas de la manera que las hagas, yo creo que está bien. (...) 
Yo prefiero una parada, que continuo (...) 
es que necesitas ... parar un poco y echarte la siesta. (...) 
Yo creo que es mejor que seguido. (...) 
El sábado hacemos como una mañana, de 7 y media a la 1 y 20, 
pero la mañana del sábado ... parece como jornada intensiva, ... ; 
haces 5 horas igual, 5 y media y se te hace más largo, no sé, ... . 
Juan Martinez (montador de Teyme) 14.4.2004 

 
lo meu horari fore fer 8 hores jornada partida ..., 
jo farie de 8 a 1, que puguesses agitat un rato, ... dinar, l’horari de pagès, (...) 
... i acabar una hora més tard, ... acabar a les 8, 
a la tarde podries començar a les 5 per exemple, ... . (...) 
Si que l’horari ideal fore un horari si intensiu, però intensiu quantes hores? 6 hores? 
Jo faria aquest horari, de 8 a 1 i despues de 5 a 8. (...) ... jo faria fins dissabte al mati,  
i vacances? 
… però si de vacances no en havia fet mai jo de vacances (riures) ..., 
lo ideal fore no sé, tal i com les tenim ara, jo ja estic bé; 
que dius que el mateix mes de vacances pugués està més repartit, 
perque si que notes quant fa 3 mesos, ... si fas festa lo dissabte i diumenge, 
dius, les vacances si són al mes d’agost, són al mes d’agost; 
si treballes inclús lo dissapte al matí, i no hi ha cap pon, no hi ha cap dia de festa entre el mes, 
si que notes que cada 3 mesos hi hauria d’haver al menos un pont de 4 dies, ... . (...) 
... quan vas amb l’hora, se te fa més pesades les hores, si tu vas una mica així a boleo, 
per dir-ho d’alguna manera, no sé, l’horari no se te fa tant pesat, ... . 
Si puguesses començar, que dius escolta si fitxo 5 minuts més tard pues no és problema, 
parlem d’un varemo, fiquem. Però clar, quant vas que ... sss l’hora, és l’hora, ... 
el teu cap sempre està mecagon deu amb el temps, 
en canvi si estàs allò relaxat, lo cos està d’una altra manera, ... i tu no et canses la mitat, 
en canvi quant hi ha presió ... que s’ha d’acabar la màquina, que hi ha el camión afora, 
vas nerviós, no et surten les coses com vols, se t’envolique tot perque estàs amb aquell,  
... temps ... . (...) En canvi, si vas amb un horari que puguesses d’això flexibilitat, ... .  
Josep Mor Bonet (provador-verificador de producció de Teyme) 13.6.2005 
 
 . Treballar 5 dies a la setmana, 8 hores diaries per producció 

  jornada partida o intensiva.  
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ARGUMENTS: 
 

jo, tindre més hores de vida,  jo crec que es pot conseguir, … 
si tu fiques unes primes de productivitat i tu te pots treure el jornal amb 8 hores per exemple, 
no t’en cal fer 10, pots escurçar la jornada, (sense baixar la productivitat). 
… format ideal quin seria? 
... més igual, fer les 8 hores seguides o fer-les partides. (...) 
Si tenen la feina planificada ja saben lo que ha de sortir, llavors ja es pot fer una producció ... . 
Si vas a producció, si tens una prima de productivitat, jo crec que la feina ha de sortir, 
la feina de 9 hores i pico ha de sortir amb 8. (...) 
5 dies de treball i 2 de festa, com està ara, que no tinguis ..., 
és que ara et veus obligat a fer hores, …. perque no arribes, 
econòmicament no arribes a final de mes, ... . 
Joan Carrera  (soldador de Teyme) 18.6.2004 

 
 

. Treballar a l’hivern amb jornada partida de 7 a 13h. i de 15 a 18h.; 
a l’estiu jornada intensiva de 7 a 15h. 
 
vacances: _ 23-24 a l’estiu i ponts, 7 dies per Nadal i 7 per setmana Santa. 

 
ARGUMENTS: 
 

Primer, sóc un maniàtic de l’ordre, cada cosa la vull al seu puesto ... 
si és necessari 72 carpetes, són 72 carpetes, però m’agrada tindre-ho tot molt ordenat, 
vull dir no m’agrada veure una taula amb 3 papers a sobre, no ho soporto, 
perque el de sota vol dir que no me’l miraré ni avui ni a lo millor ni demà, 
i si en poso 3 més a sobre ja no els veuré, els d’aball, 
a llavors aqui només té que haver-hi lo de treball; 
els calixos estàn prohibits, ... el calaix té que servir només per material, res més. 
sisi, l’oficina, això per començar; 
despues emboltat de plantes, sóc un maniàtic de les plantes; 
m'agrada tindre un ambient agradable de treball i l’únic que detesto ara 
és el no poder tindre una finestra a l’exterior, això físicament. 
Despues, en treball, m’agrada estar amb material adequat, 
no m’agrada treballar amb qualsevol tipus de material, m’agrada treballar amb material bó, 
si pot ser, perque encara que sigui un pel més car, t’assegura un millor resultat; 
i en quan als companys i tot aixòs, de relació personal, jo estic bé amb tothom, 
a mi no ..., no en tinc cap de problemes, tinc 50 i pico d’anys, 
i la veritat és que me les he vist de tots els colors ... . 
Sóc una persona molt tranquila ... vaig al meu aire, ... tinc els meus problemes, com tots, 
però són problemes que intento, intento dintre de la mida de lo possible, que no afectin al treball. 
horaris? 
... també ho tinc clar, durant l’hivern ja m’està bé, 
però començaria una hora més aviat, tot, ho trasladaria, pel tema de la llum i de la vida social, 
perque quan surts a les 8 arribes a Lleida a dos quarts de 9 i ja no ..; 
arribes i veus que la dona t’està posant el plat a taula; 
en quant a l’estiu ... jornada intensiva de 7 a 3 i a la tarde a casa. (...) 
Jo la meva feina, pensa que al ser una feina interna, amb poca relació a l’exterior,  
la puc desarrollar quan jo vulgui, ... . (...) 
durant l’hivern normal, una hora abans per plegar, per exemple, a les 6 i mitja o les 7; 
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perque jo al mig dia no faria una hora i mitja, faria 1 hora només de paro; ... . 
... a 2 quarts de 7 tens als teus fills que els veus, 
hasta en alguns casos els podries anar a buscar a l’escola, i enbés de nooo, ja els tens a 
casa i ja estàn a punt de sopar i a dormir, vull dir, no tens vida familiar com si diguessim. 
Toni Cayuela Tomás (marqueting Teyme) 27.6.2003 

 
Esto sería mejor hablarlo de cara a cara. Pero una cosa si tengo claro, 
el planteamiento que hay en general en todas las empresas, no me gusta, pero en fin... 
En invierno la jornada partida no la discuto, pero en verano intensiva, el trabajador no rinde tanto. 
Y el verano es para disfrutar-lo más de vida privada. 
Ramón Vidal (soldador de Teyme) jul. 2005 

 
... aqui moltes vegades s’ha comentat anar per profit (per producció); 
no pots anar per producció, a vere si m’explico, ... per prima no pots nar, 
perque no és lo mateix un que te soldo un xassis, o un que t’ho talla, o un que ho forada 
perque tu ara me dones la prima, i igual que ara te pinto 20 xassis, jo sé que te puc pintar més, 
tothom sabem que podem donar més ... de lo que dóne, 
allavons el que solda al dia sol te soldarà 3 xassis, i jo en un dia en puc pintar 10; 
si a mi me donguessin prima per peça, jo me forraria, però amb un que taladra no, 
i el que solda tampoc. ... jo trobo tal com es estem, estem bé, ... se cobra bé, ... 
i ja se sap que se fan hores, ... si la fas és per que t’interesse no t’obliguen. (...) 
Perque a veure, quina jornada faràs per fer les 9 hores que tens tu estipulades, ... . (...) 
Jo trobo que això és com un cotxe, si tu vas a 20 per hora faràs 20 km, 
si baixes el temps què has de fer? accelerar més? però a llavors resulta que no vas bé, 
no deixaràs lo xassis igual, ...; 
a veure, si tu has de produir lo mateix de 9 hores amb 6 o 7, ... no ho faràs igual, ..., 
no faràs la mateixa feina de 9 hores amb 6 hores o amb 7 hores. (...) 
Jo trobo que l’horari que se fa lo trobo bé, home, si et diguessin: - farem de 6 a 2 - 8 hores, 
a vere, si que produiràs igual perque 1 hora no es nota, no es notarà en la feina, 
pues si me diuen de 6 a 2 del matí, vale. (...) 
home el meu ideal ... lo que és el estiu ... fer jornada intensiva, juliol i agost; ... 
a vere, l’horari que fem de matí i tarde, jo el trobo bé (...) 
... a finals de juliol fins setembre mitja jornada, ... . (...) 
home, jo seria partidari de 8 hores, 4 al matí i 4 a la tarde, ... . (...) 
Jo si, les vacances, ... 23, 24 dies (a l’estiu) i el resto per Nadal. 
et sembla bé un mes de vacances a l’any? 
me sembla bé no, me sembla poc. (...) A tothom ens agradaria fer més vacances 
o estar més temps amb la familia, però ... los rituals estan fets així. (...) 
... a setmana Santa, si que ficaria una setmana de festa, 
o guardar dies per semana Santa i per Nadal. (...) 
(sobre els dies de festa entre setmana, sobre el fet de canviar-les de cara a que) 

... que caiguessin amb divendres o amb dilluns, ... jo ho canviaria, ... . (...) 
(idea: fer cada dia 10 minuts més per despres poder agafar dies de festa, per Nadal, reis, setmana Santa) 
Javier Escolar Apaolaza (pintor del departament de fabricació de Teyme) 15.7.2004 

 

 

 

 


