
18i24: Recuperem el nostre horari!
Dins la campanya 18i24, destinada a re-
cuperar el nostre horari anterior a les
retallades del 2012 (18 hores lectives
setmanals i 24 de permanència), vam
dur a terme una ronda de contactes
amb els grups parlamentaris del Parla-
ment de Catalunya, amb la finalitat
d'informar-los sobre el tema i sensibilit-
zar-los sobre els greuges que han cai-
gut sobre el nostre col·lectiu des que
van començar les retallades (7,5% de
reducció salarial i congelació; detracció
de pagues extres el 2012, el 2013 i el
2014, els dos últims anys només a Cata-
lunya; augment de les ràtios; augment
de l'horari a 20 hores lectives i 28 de
permanència; detracció salarial en cas
de baixa per malaltia els primers vint
dies...). 

Totes aquestes mesures, es va dir, teni-
en caràcter excepcional i eren reversi-
bles tan bon punt la situació ho perme-
tés. Sembla ser, però, que a algunes Ad-
ministracions -como ara la nostra- ja els va bé això que l'excepcionalitat s'esdevingui nor-
malitat. El nostre objectiu, en el marc d'aquesta campanya, era portar al Parlament, a tra-
vés dels grups parlamentaris, la recuperació de l'horari 18/24.

Tot això va portar a una proposta de resolució a la Comissió d'Educació, consensuada per 
quatre grups de l'oposició. Per la nostra part, vam parlar amb tots els grups parlamenta-
ris amb els següents resultats (citem per ordre de representació):

Grup Parlamentari Junts x Sí (Anna Simó): 

Es va manifestar d'acord amb la nostra petició, però va adduir que no hi ha diners perquè
encara no hi ha pressupost pel 2016 i, encara que n'hi hagués, molt probablement no hi 
hauria recursos. Se li va remarcar que hi ha aspectes que no tenen implicacions pressu-
postàries, com ara les hores de permanència, i que l'aplicació podria ser gradual.

Se'ns va informar que el grup parlamentari havia presentat una esmena a la totalitat, pro-
posant que la reversió a l'horari 18/24 quedés a iniciativa del govern quan hi hagués dis-
ponibilitat pressupostària.

Grup Parlamentari de Ciutadans (Sonia Sierra):

Se'ns va manifestar l'acord total amb la nostra campanya, a assumir el retorn a l'horari 
18/24, i la disponibilitat a entrar una proposta de resolució o a consensuar-la amb altres 
grups.
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Grup Parlamentari Socialista (Esther Niubó):

Se'ns va manifestar l'acord absolut amb la nostra campanya de reivindicació de l'horari 
anterior a les retallades, i la disposició a entrar una proposta de resolució o votar la que 
s'entrés en aquest sentit.

Grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (Jèssica Albiach i Marc Vidal):

Se'ns va manifestar l'acord absolut amb la nostra reivindicació, i la disposició a votar a fa-
vor d'una proposta de resolució que anés en aquest sentit.

Grup Parlamentari del Partir Popular de Catalunya (Mª José García Cuevas):

Suport absolut a la recuperació de l'horari 18/24, i disponibilitat a votar a favor de la pro-
posta que s'entrés en aquest sentit, així com a consensuar-la o a entrar-la.

Grup parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular – Crida Constituent (Pilar 
Castillejo)

Se'ns va fer saber que la posició del grup encara estava per decidir -ens vam reunir el dia
4, vigília del 5, en el qual tenia lloc la reunió); que hi estaven d'acord, però que els sem-
blava limitat que només demanéssim això, i que hi  havia consideracions polítiques que 
havien de valorar abans de dir que sí o que no.

Atès aquest estat de coses, hi havia un text consensuat que tindria el vot favorable dels 
següents grups parlamentaris: Ciutadans, Socialistes, Catsiquespot i Partit Popular. Si la 
CUP votava a favor, hi havia majoria absoluta a favor de la proposta de resolució instant 
el govern a recuperar l'horari 18i24; en cas contrari, no. Hi havia també l'esmena (a la to-
talitat, perquè canviava el text) plantejada per «Junts x Sí». Al final, la posició de la CUP 
va ser decisiva: va decidir no donar suport a la proposta de resolució, i recolzar la de 
«Junts pel Sí». Davant d'això, i assegurada la derrota de la proposta inicial, la resta de 
grups van optar per votar favorablement a l'esmena a la totalitat de «Junts pel sí», que te-
nia d'entrada la majoria assegurada.

Així és com va ser. En tot cas, qui es faci preguntes sobre el per què de determinades ac-
tituds, els les hauria de preguntar directament als qui les van mantenir. Nosaltres ens li-
mitem a descriure el que ens consta fefaentment.

El text de la resolució aprovada per unanimitat a la Comissió d'Educació del Parlament de
Catalunya, és el següent:

«El Parlament de Catalunya insta el govern a estudiar, quan les disponibilitats pressupos-
tàries ho permetin, una calendarització de la reversió de les mesures relacionades amb la
dedicació lectiva de l'horari del professorat.»

Amb aquesta redacció, és cosa del govern decidir quan i com. Ara bé, hi ha també aspec-
tes de la dedicació horària que no tenen repercussions pressupostàries -les hores de per-
manència-, i que per tant, pot començar a calendaritzar per al curs vinent. En aquest sen-
tit, instarem del Departament d'Ensenyament, conjuntament amb la resta de sindicats de 
la Mesa Sectorial, per tal que es comenci a negociar de manera que algunes reversions 
puguin ser una realitat per al curs vinent.

Us en mantindrem informats.


