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S02E5 - Horaris europeus 

Sense temps per dormir 

Les hores de son són la gran víctima col·lateral d'aquesta afició tan espanyola a fer les coses 
tard: menjar tard al migdia, acabar tard les reunions, tornar tard a casa, emetre tard els 
programes de prime time, jugar tard els partits de futbol ... El que sigui, però tard i, si no li 
agrada, torni demà. 

També d'aquesta mentalitat tan arrelada de valorar la quantitat abans que la qualitat . De 
defensar a qui no treballa bé, però fa moltes hores (...) i de criticar a qui treballa bé però 
s'organitza per anar a buscar els fills a l'escola o per tenir temps per a si mateix. 

Si és vostè de les moltes persones que accepten tot això com una cosa normal i s'han 
acostumat a resistir amb unes poques hores de son al dia i unes bones dosis de cafeïna, aquí 
van unes quantes dades que potser els facin reconsiderar la seva opinió: 

▪ Dormir poc fa engreixar: el risc d'obesitat és un 30% més alt en persones que dormen 
menys de set hores diàries que en els qui dormen les hores que necessiten. 

▪ La manca crònica de son altera el metabolisme i eleva el risc de diabetis tipus 2 

▪ També eleva la tensió arterial, les molècules inflamatòries en la sang i el risc d'infart. 

▪ Afecta el sistema immunitari i ens fa més vulnerables a les infeccions. 

▪ Redueix la libido en homes, així com la fertilitat tant en homes com en dones. 

▪ I, un dels efectes més greus a llarg termini, perjudica la capacitat d'aprenentatge i el 
rendiment acadèmic en nens i adolescents, ja que el somni és necessari per fixar en la 
memòria el que s'ha après durant el dia i perquè la falta de son, a més, redueix la 
capacitat de concentració a classe. 

Els investigadors que en els últims anys han estudiat els efectes de la privació de son al cos 
humà coincideixen que és un problema de salut pública de grans dimensions. Però ningú ha 
trobat encara la manera de resoldre'l. S'han reduït els índexs de tabaquisme, ha augmentat 
la conscienciació sobre l'obesitat, s'han estès les dietes saludables i s'ha popularitzat la 
pràctica d'activitat física. La manca de son és l'assignatura pendent. Un problema tan estès i 
tan poc reconegut avui com fa una dècada. 
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