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25 de febrer
El professorat interí
a la vaga

58+16+10871A

n Resultats eleccions 2014

Ensenyament públic no universitari

STEPV obté la
majoria absoluta
El Sindicat guanya, per huitena vegada,
les eleccions sindicals en l’ensenyament
públic no universitari, i passa a ser la tercera
força de les universitats valencianes.
STEPV es converteix en la primera força en
l’ensenyament públic, també a l’Estat.
>pàg. 4 -8
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Recuperem tots els drets
STEPV farà campanya per la
recuperació dels drets laborals
>pàg. 2

ensenyament privat

Conselleria es
compromet a
pagar els 44
dies de l’extra
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entrevista miquel calatayud
Responsable d’organització de STEPV

“Cal cultivar-se en un sindicalisme del
saber, de la sensibilitat i la cooperació”
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Acció sindical

STEPV farà campanya
per la recuperació
dels drets laborals
El Consell Nacional estableix la plataforma
reivindicativa del Sindicat fins al final del curs.
El XII Congrés de STEPV se celebrarà
del 12 al 14 de juny, a Alacant.
Allioli
El Consell Nacional de STEPV, màxim òrgan entre congressos, reunit
a Algemesí (Ribera) el 17 de gener,
va acordar una plataforma reivindicativa per la recuperació de les condicions laborals del professorat. El
Sindicat posarà en marxa una campanya de difusió entre el professorat d’aquestes reivindicacions, que
també traslladarà a les meses de
negociació amb la Conselleria.
La plataforma reivindicativa té
com a punt prioritari la derogació
de l’acord de professorat interí i
la negociació d’un de nou sobre la
base dels criteris anteriors d’antiguitat abans de la convocatòria
d’oposicions per a evitar la segona
onada de rebaremacions del professorat interí.
Altres punts que es reivindiquen
són la reducció de les ràtios en totes
les etapes educatives; la reducció de
la càrrega lectiva del professorat; la
recuperació dels desdoblaments en
secundària i FP; la negociació de
l’ordre de jornada continuada; i la
no-aplicació de la LOMQE. També
s’exigirà en les meses de negociació un calendari escolar raonable i
l’inici del curs amb temps suficient
per a preparar-lo amb garanties. El
Consell Nacional també ha acordat
exigir la convocatòria immediata del
comité de seguretat i salut laboral i
la negociació d’un mapa escolar de
les escoles oficials d’idiomes.
Totes aquestes propostes es
traslladaran a les meses de nego-

ciació en la pròxima junta de portaveus perquè es negocien durant el
que queda de curs escolar i s’apliquen per al curs que ve. Tanmateix,
l’acord d’interins hauria d’estar
negociat abans de la convocatòria
d’oposicions.
Les proves de diagnòstic i les revàlides en tercer de primària també
centraran una altra de les campanyes aprovades. El Sindicat treballarà en les plataformes unitàries
per informar la comunitat educativa del que suposen aquestes proves per a la selecció i segregació
d’alumnat i centres i treballarà per
evitar que es realitzen.
Valoració dels resultats electorals
El Consell Nacional també va valorar molt positivament els resultats
electorals de les passades eleccions sindicals del 4 de desembre en
el conjunt de l’ensenyament públic,
en què STEPV va aconseguir, per
primera vegada, la majoria absoluta en pública no universitària i va
guanyar en la Universitat Politècnica de València.
Aquests resultats deslegitimen
les polítiques de la Conselleria
d’Educació en matèria educativa i
els acords signats per la resta dels
sindicats amb l’administració en
matèria de condicions laborals del
professorat, especialment l’acord
d’interins, perquè la majoria sindical que avalava aquest acord ja no
existeix després de les eleccions
sindicals.

Els resultats electorals
deslegitimen les
polítiques de la
Conselleria d’Educació
i els acords signats per
la resta de sindicats
Reunió del Consell Nacional, el 17 de gener a Algemesí.

Proves diagnòstiques i LOMQE

Per això, la Conselleria i els sindicats signants de l’acord de professorat interí han d’admetre aquesta
nova realitat, denunciar l’actual
acord i negociar un nou acord amb
STEPV que retorne els criteris d’ordenació de les borses per antiguitat prevists en l’acord de 2010, que
s’aplicaven des de fa 30 anys.
Quant a ensenyament concertat,
el sector es troba immers en el procés d’eleccions sindicals, que se celebra empresa per empresa durant
tot aquest curs.
Finalment, el Consell Nacional
va aprovar la convocatòria del XII
Congrés de STEPV per als pròxims
12, 13 i 14 de juny, que tindrà lloc en
les comarques d’Alacant.

L’avaluació es transforma amb la LOMQE en
una font d’informació per a establir rànquings
i segregar l’alumnat, i no per a la millora del
procés educatiu. Les mesures orientades al
professorat s’acosten a la il·legalitat.
Per això, el Sindicat, en col·laboració amb
FAPA, posarà en marxa una campanya contra les revàlides. La campanya incidirà en la
implicació dels pares i mares perquè impossibiliten la realització
d’aquestes proves.
Recordem que STEPV va publicar una Guia d’inaplicació de la
LOMQE que conté mesures per a impedir o minimitzar-ne l’aplicació, i que es refereixen a tota la comunitat educativa: docents, pares
i mares, i alumnat.

Plataforma reivindicativa 2014/15

derogació de l’acord de professorat interí i negociació d’un de nou

reducció de la càrrega lectiva del professorat

recuperació dels desdoblaments en secundària i FP

negociació de l’ordre de jornada continuada

no-aplicació de la LOMQE

negociació d’un calendari escolar raonable

convocatòria immediata del comité de seguretat i salut laboral

negociació d’un mapa escolar de les escoles oficials d’idiomes

ensenyament privat

La Conselleria es compromet a abonar els
44 dies de la paga extra al febrer
La campanya de pressió de les reclamacions individuals duta a terme per STEPV dóna resultats.
Allioli
El secretari autonòmic d’Educació,
Manuel Tomàs, ha informat aquest
matí als sindicats de concertada
que al febrer s’abonarien els 44
dies de la paga extra de 2012 al professorat. STEPV ha reclamat que
l’abonament tinga lloc en la nòmina
del gener, com està previst per al
professorat de la xarxa pública per
no generar un greuge comparatiu.

No obstant això, STEPV
mantindrà la campanya de reclamacions mentre no en tinga
lloc l’abonament en la nòmina
del febrer, per si de cas no es
compleix aquest compromís.
Recordem que el Sindicat va
posar en marxa una campanya en
octubre de 2013 gràcies a la qual
al voltant de 2.000 docents de concertada interposà reclamacions

STEPV mantindrà
la campanya de
reclamacions mentre
no es produïsca
l’abonament

individuals a l’administració per
reclamar l’abonament d’aquesta
quantitat que il·legalment s’havia
retallat.
Aquesta campanya ha donat
resultat, perquè la via judicial
garantia el cobrament d’aquesta quantitat, com ha passat en la
xarxa pública on ja n’hi ha sentències. D’aquesta manera, la Conselleria s’ha vist obligada a abonar

els 44 dies tant al professorat de
la pública com al de la concertada.
El Sindicat vol agrair al professorat que ha presentat les reclamacions individuals l’esforç que
ha fet aquests darrers mesos ja
que gràcies a aquesta pressió s’ha
arrancat el compromís de retornar aquests diners pròximament.
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professorat interí

El 25 de febrer, vaga
Davant la negativa de la Conselleria a negociar
un nou acord abans de les oposicions, stepv, cpi
i afid, convoquen vaga per al 25 de febrer
Les assemblees del professorat
interí, convocades conjuntament
per STEPV, AFID i CPI, han acordat
convocar mobilitzacions del professorat interí aquest mes de febrer,
davant la negativa de la Conselleria
d’Educació de negociar un nou
acord de professorat interí abans
de les oposicions de 2015.
Recordem que en 2013 es va
reordenar el professorat del cos
de mestres i d’algunes especialitats de secundària després de les oposicions, la
qual cosa va comportar la reordenació en
les llistes d’uns 1400
docents i la pèrdua
d’accés a vacant en les
adjudicacions.
En 2015 tornaran a convocar oposicions que afectaran el cos de secundària, EOI, FP
i ensenyaments artístics superiors
i, per tant, el nombre de docents
reordenats en les borses augmentarà.
Per evitar-ho, STEPV ha proposat en Mesa Sectorial la negociació d’un nou acord que retorne
als criteris anteriors i recupere el
professorat rebaremat. El Sindicat
argumenta, entre altres coses, que
la majoria sindical que va signar
l’acord de 2013 ja no existeix després de les eleccions sindicals del
4 de desembre.
Davant la negativa del director
general de Personal a negociar un
nou acord, i de la consellera d’Educació, M. José Catalá, a reunir-se
amb STEPV, les assemblees de
professorat interí van acordar les
mobilitzacions següents:
4 de febrer: concentracions a
Alacant (Casa de les Bruixes) i a
València (plaça Manises) a les 18 h.
Recollida de signatures de professorat i suports de claustre per a
exigir la negociació d’un nou acord
abans de les oposicions.
Vaga de professorat interí el 25
de febrer.
En acabar la vaga, es convocaran assemblees per a continuar
amb la mobilització fins a aconseguir la negociació o inaplicació de
l’acord en les oposicions de 2015.

En acabar la vaga, es
convocaran assemblees
per a continuar amb
la mobilització del
professorat interí

Tombem
l’acord
En 2015 es convocaran
oposicions en tots els
cossos educatius i es
produirà la segona
onada de rebaremacions.
STEPV està treballant
per evitar-ho. En aquest
article expliquem els
escenaris possibles.
La derogació de l’acord de professorat interí de 2013 i la negociació d’un
nou acord que retorne als criteris de
2010 i recupere la gent rebaremada
en 2013 és una prioritat per a STEPV.
La Conselleria convocarà oposicions
en tots els cossos docents enguany,
amb la qual cosa tindrà lloc la segona onada de rebaremacions, especialment en els cossos que no van tindre oposicions en 2013.
Recordem que aquell any hi van
haver oposicions en totes les especialitats del cos de mestres, excepte en primària, i en algunes de secundària vinculades a FP. En aquell
moment vam denunciar que 1400
docents interins van ser rebaremats.
En 2015, es reordenaran les borses
de les especialitats de la resta de
cossos que s’ofereixen en les oposicions i tindrà lloc una segona onada
de rebaremacions.
STEPV està treballant per evitar-ho. Els resultats de les eleccions sindicals del 4 de desembre de
2014 deslegitimen l’acord. STEPV ha
obtingut la majoria absoluta i ANPE
i CSIF, dos dels quatre sindicats signants, no tenen representació en la
Mesa Sectorial. Per tant, la majoria
sindical que desitjava la Conselleria
per a signar l’acord ja no existeix.
El millor escenari, insistim, és el
d’arribar a un nou acord abans de la
convocatòria d’oposicions i de la rebaremació del juliol, perquè després
sempre serà més complicat retornar a la situació anterior a l’acord de
2013, amb professorat interí rebaremat en tots els cossos docents.
Com que la Conselleria d’Educació no té voluntat de denunciar
l’acord en temps i forma ni de substituir-lo per un altre, STEPV aposta
per la via de la mobilització com a
mesura de pressió per evitar la reordenació del professorat interí en les
pròximes oposicions i ha plantejat,
en les assemblees recents de professorat interí, la convocatòria d’accions en aquesta línia.

Permanents de STEPV es concentren en
l’interior de la Conselleria d’Educació per
reclamar una entrevista amb la Consellera
El 26 de gener, permanents del Sindicat d’Alacant, València i Castelló es
van concentrar en l’interior de la Conselleria d’Educació per a reclamar
una reunió amb la consellera d’Educació. El 22 de desembre de 2014,
STEPV havia sol·licitat una reunió a
M. José Catalá, per a tractar diversos aspectes que afecten les condici-

ons laborals del professorat, especialment l’acord de professorat interí i
la reversió de les mesures de retallades aplicades aquests darrers anys al
conjunt del professorat. Es tracta de
la primera vegada, des de 1987, que
la màxima representació de la Conselleria no es reuneix amb el sindicat
guanyador de les eleccions sindicals.

3

4 escenaris
➊ Denúncia de l’acord
El millor escenari, i menys probable, és el de la denúncia de
l’acord (abans del 28 de febrer,
data límit per a la denúncia) i
la negociació d’un de nou en la
Mesa Sectorial que retorne als
criteris de 2010. Això només ho
poden fer els sindicats signants
i la Conselleria. Una variant
és que les parts signants arriben a un nou acord que substituïsca l’anterior, encara que
siga després de la data de denúncia de l’acord. En aquesta
negociació també estaria present STEPV. L’administració, a
instàncies de STEPV en Mesa
Sectorial, ja ha dit que no pensa
denunciar l’acord ni té intenció
de negociar-ne un de nou. Així
i tot, STEPV ha continuat insistint a l’administració i ha sol·licitat reiteradament una reunió
amb la Consellera d’Educació,
María José Català, per abordar
aquest tema.

➋ Sentència del TSJ
Un altre escenari possible és
que el Tribunal Superior de
Justícia dicte sentència sobre
els recursos presentats per
STEPV i per persones a títol
individual abans de les adjudicacions. Si és estimatòria i ens
donen la raó no es podrien reordenar les borses.

➌ Esperar a les
eleccions
Un altre escenari és confiar en
el nou govern que es configure després de les eleccions del
maig per a derogar l’acord, o
part de l’acord, i evitar la rebaremació abans de les adjudicacions del juliol. Aquest escenari és molt complicat, sobretot
pel poc marge de temps entre que pren possessió i atura
l’aplicació de l’acord. Si s’ha de
donar un pacte entre diferents
forces polítiques, es pot retardar la formació del nou govern
i complicar la paralització de
l’acord de 2013.

➍ Un nou acord
el proper curs
Finalment, queda l’escenari de
negociar el curs que ve, amb la
segona rebaremació realitzada, un acord nou amb el govern
que sorgisca de les eleccions
del maig. En aquest cas, s’haurien de complir dues condicions. Una, que el nou govern es
comprometa a negociar un nou
acord (sembla que els partits
actualment en l’oposició estarien disposts a fer-ho); i dos,
que també estiguen compromesos a recuperar el professorat interí rebaremat en les
oposicions de 2013 i 2015, de
tots els cossos docents.
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EN PRIMER PLA eleccions sindicals desembre 2014
Evolució històrica del vot
(1987-2014)
15000
STEPV

12000

Majoria
absoluta
El Sindicat guanya les eleccions
per huitena vegada i obté la
majoria absoluta en l’ensenyament
públic no universitari. També
guanya en el conjunt de
l’ensenyament públic valencià.

9000

6000

CCOO

3000

El Sindicat ha revalidat el suport del professorat
ja que ha aconseguit la majoria en les tres
unitats electorals, en totes i cada una de les
comarques del País Valencià i en tots els sectors
de l’ensenyament, des de l’educació infantil
i primària fins als ensenyaments artístics,
la formació professional o la secundària.
STEPV ha augmentat la seua representació,
de manera espectacular, passant del
42,49% del 2010 al 57,66% en 2014.
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*AFID es presenta en les llistes d’STEPV des de 2006.
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9
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6

-

-
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13

367
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7
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6
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6
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14
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13
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5
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15
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10
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SEP
CGT

269

10

UPV SIN.
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10

COL.DEF.PAS

88

4

Participació en l’ensenyament públic
n abstenció

n participació

país valencià
nuls
180

blanc
569
alacant
nuls
82

abstenció
28.556
53,27%

efectius
24.302
46,73%

58,91%

abstenció
12.206

castelló

blanc
250

41,09%

efectius
8.227

nuls
17

48,41%

abstenció
3.642

blanc
96

51,59%

efectius
3.768

valència
nuls
81

50,1%

abstenció
12.206

blanc
270

49,9%

En el sector universitari guanyem, per primera
vegada en una de les universitats valencianes, les
eleccions en la Universitat Politècnica de València.
A més, mantenim una representació important en
la Universitat de València i la nostra presència en
la Universitat Jaume I de Castelló i la d’Alacant.
En el conjunt de les universitats valencianes
passem del quart lloc al tercer, que no és poc
tenint en compte que fa poc de temps que estem
implantats en aquest sector de l’ensenyament.
La suma dels resultats de l’ensenyament
universitari i no universitari ens situen com a
primer sindicat del conjunt de l’ensenyament
públic valencià amb 152 delegades i delegats,
el 32% de la representació, i 15.036 vots, un
49,56%. A una distància significativa es troba
CCOO amb 109 delegades i delegats, un 22,95%,
i 5.666 vots, el 18,67%. La resta de sindicats amb
una presencia significativa són UGT, amb 80
delegades i delegats i 3.010 vots, i CSIF, amb 58
i 2.618 vots. Per segona vegada repetim la nostra
majoria sindical en la globalitat de l’ensenyament
públic. El professorat i el personal d’administració
i serveis (PAS) valencià han donat el seu suport
a STEPV en un moment força complicat.

efectius
8227
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El model sindical, clau
en el procés electoral

sindicals, els membres dels òrgans
del Sindicat, la seua militància i
els seus simpatitzants. Un treball
coral, col·lectiu, horitzontal, que
posa l’accent en les persones i en el
sindicat com una eina al seu servei.
Participació i abstenció

La constància i la coherència d’un treball sindical basat en la participació
i la proximitat rep el suport de les treballadores i treballadors, en un
context de retallades i retrocés en drets i condicions laborals.
Una tasca sindical constant
El Sindicat ha fet una tasca ingent i ha
desplegat una intensa activitat en la
lluita contra les retallades, el decret
Vela, els acords que mantenien les
retallades o l’acord de professorat
interí, i en la defensa de les condicions
laborals del professorat, de l’escola
pública i del valencià. STEPV, junt
amb Intersindical Valenciana, ha estat
als carrers per defendre els nostres
drets davant de les contrareformes
de les pensions, la reforma laboral,
la precarietat o l’atur; ha participat en
les plataformes per l’escola pública
i pels serveis públics, les marxes
de la dignitat, el 15-M, les xarxes
feministes, ecologistes i de tot tipus;
i, sobretot, ha estat en els centres
educatius per informar el personal
que hi treballa i arreplegar les seues
opinions.
El Sindicat ha impulsat i convocat
nombroses mobilitzacions, seguint el
seu model assembleari i participatiu.
El nostre sindicat es caracteritza per
la participació, la presa de decisions
democràtica, de manera horitzontal,
en les assemblees, els processos
participatius, i no en els despatxos ni
des dalt. Per això, vam convocar les
jornades de vaga educativa del maig
de 2012 contra les retallades del govern valencià; les vagues educatives
del 22 de maig de 2012, 9 de maig de
2013 i 23 d’octubre de 2013; les vagues generals del 14-N i del 29-M,
o desenes de concentracions, manifestacions i accions de protesta per
defendre les condicions laborals del
professorat i l’escola pública.
Durant els darrers quatre anys,
bona part de la nostra acció sindical
s’ha adreçat a intentar aturar les retallades contínues que, amb l’excusa
de la crisi, han executat la Generalitat valenciana i el govern espanyol.
Les retallades han afectat tots els
sectors socials, i en aquests anys
s’han empitjorat les nostres condicions de treball en els centres docents,
amb augment de ràtios, de jornada
lectiva i de càrrega de treball, amb
reduccions salarials i de plantilles
importants. Tot açò s’ha fet a través

Hem de fer anàlisis
rigoroses sobre
l’alta abstenció: hem
d’aconseguir que el
professorat que no ha
votat torne a confiar
en els sindicats
Mentre la resta de
sindicats retrocedeixen,
STEPV es manté i
aconsegueix, per
primera vegada, la
majoria absoluta en el
sector no universitari
STEPV adquireix el
compromís de no
decebre les expectatives
que s’hi han dipositat
en el Sindicat
de decrets o bé amb alguns acords
signats amb la resta de sindicats. A
totes elles hem donat resposta i ha
ocupat una part important de la nostra tasca sindical. Tot això s’ha produït en un context social molt advers,
que ha fet molt difícil obtindre els
resultats que volíem. Açò ha pogut
generar resignació o desconfiança
envers la capacitat i el treball dels
sindicats, però la majoria del professorat sap que la situació no era
la mateixa que en el passat i que els
governs han estat ferms en l’aplicació de les seues polítiques.
La lluita sempre paga
La lluita sempre paga i ara, des de fa
uns quants mesos, estem assistint a
una caiguda ràpida i contundent dels
governs que han practicat les polítiques antisocials. Aquesta no s’hauria
produït sense les nombroses mobi-

litzacions socials, de tot tipus, que
s’han fet els darrers anys. També les
protagonitzades pel sector educatiu,
que és un dels sectors més organitzats i combatius, tant al País Valencià
com al conjunt de l’estat.
D’altra banda, la informació i la
participació en la presa de decisions
són una constant en la nostra pràctica sindical des de la fundació del
Sindicat i és un tret que ens diferencia dels models sindicals burocràtics
i piramidals que practiquen altres
organitzacions. Uns sindicats que,
a diferència de nosaltres, pacten
d’amagat, com va passar amb l’acord
del professorat interí o l’acord del 23
d’octubre de 2013.
Presència en els centres de treball
La nostra acció sindical es basa en
el contacte constant amb la gent. El
Sindicat fa un esforç important per
mantindre informat tot el personal
a través de les visites als centres, la
pàgina web, les xarxes socials, les
circulars o l’Allioli. A més, ens preocupem per saber sempre quina és la
seua opinió i sobre tots els assumptes i, com no podia ser d’una altra
manera, ens vinculem a les decisions
que es prenen en les assemblees o
en els processos participatius.
En 2015, més que mai, mantenim
els nostres principis i les nostres
pràctiques per defendre’ls de manera ferma i constant. En aquest sentit,
el Sindicat ha tingut un discurs clar
i coherent. En tot moment el professorat ha sabut quines eren les nostres idees, les nostres propostes i el
nostre treball. A açò, cal sumar-hi la
transparència. Hem publicat quines
són les nostres fonts de finançament,
les persones permanents sindicals,
els nostres horaris de treball en les
seus o per a visitar els centres… I
ho fem ja que considerem que és la
nostra obligació, el nostre contracte,
amb el professorat.
I cal dir que el professorat ha valorat tota la faena feta perquè ens ha
fet confiança i ens ha donat el seu
vot. Una faena feta pels seus equips
de treball, les persones permanents

Tanmateix, una part important del
professorat no ha acudit a votar. En
concret el 53%, un 20% més que
en 2010. La negativa de l’Administració i d’alguns sindicats a posar

61+14+10870A
55+11+6A
56+20+96A

en delegats i vots

UGT

CSIF

5

6

8

1138

CCOO

n castelló

USO

197

4

19

2012

391

CSIF

STEPV

2

UGT

2

226

ANPE

4

461

4

481

CCOO

n valència

UGT

4

CSIF

ANPE
del nombre de permanents sindicals amb l’excusa de
la crisi o l’atac sistemàtic al nostre sindicat no només
per part de l’Administració sinó també per part d’altres organitzacions sindicals.
Per això, en aquesta situació tan complicada, la
victòria electoral del sindicat adquireix un valor força
important. Mentre la resta de sindicats retrocedeixen
significativament i tenen el pitjor resultat de la seua
historia, nosaltres mantenim la nostra i aconseguim,
per primera vegada, la majoria absoluta en el sector
no universitari.

36

5063

880

6

El context social i econòmic en què s’ha desenvolupat la nostra tasca sindical ha sigut molt advers: retallades estatals i autonòmiques; empitjorament de
les condicions laborals del personal que treballa en
l’ensenyament i del conjunt de la població, que ha
vist que s’ha retrocedit en els seus drets i prestacions socials; manca d’una negociació real que ha sigut
substituïda per les contínues imposicions de mesures
antieducatives i antisocials dels governs; la campanya institucional i mediàtica contra els sindicats; la
retirada o reducció de gran part de les subvencions i

482

664

ANPE

STEPV

4

960

Un context social i econòmic advers

una mesa electoral per centre és
una de les causes de l’augment de
l’abstenció, però sabem que n’hi ha
d’altres, algunes de conjunturals i
unes altres d’estructurals. Aquesta
situació ens preocupa i ens ocupa.
Hem de fer anàlisis rigoroses sobre
aquesta abstenció i posar en marxa
els mecanismes per aconseguir que
el professorat que no ha votat torne
a confiar en els sindicats. Nosaltres
ens posem a fer faena per aconseguir-ho.

Resultats per intercomarcal

n alacant

6

1107

14

CCOO

2458

709

5

STEPV

39

6846

6
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Alacant

Candidates i candidats electes per intercomarcal
Pep Coll Sáez
IES Monserrat Roig
Elx
1

6

Carmen Beltrán Álvarez
CP Sánchez Albornoz
Novelda
2

Emma Rodríguez
Castelló
IES La Encantá
Rojales

7

Ignasi Amorós Galiana
IES Figueras Pacheco
Alacant
11

16

21

12

Esperança Valero
Macía
IES Sixto Marco
Elx
David Rodríguez
Fernández I
ES L’Arabí
Alfàs del Pi

26

17

22

32

36

castelló

1

Àlvar Anyó Anton
CEIP Jaime Sanz
Peníscola
5

6

Eva Labernia GarcíaTizón
IES El Caminàs
Castelló

Patrícia Teruel Tomàs
CEIP Mestre Carles
Selma
Castelló
Francesc-Xavier Badia
López
IES Ntra. Sra. de la Cueva
Santa
Segorbe

2

valència
5

Manuela Latorre
Latorre
IES Ramon Muntaner
Xirivella
Enrique Marín Real
La Costera

10

15

20

25

30

Mila Conca Juan
CP Doctor Esplugues
Montaverner

Lluís Miquel
Segrelles Martínez
CRA Riu d’Albaida
Guadasséquies
M. Vicenta Fayos
Cardona
CP Montdúver
Gandia
Donís Estellés Rosa
CP Beato Jacinto
Castañeda
Xàtiva

16

Laura Biosca Rodes
EOI Quart de Poblet
Quart de Poblet
21

Gertrudis Grau Simo
CP Alfàndec
Tavernes de la Valldigna
31

32

Óscar Cervera García
IES La Serrania
Villar del Arzobispo
36

Alícia Martí Climent
Horta Sud

8

Imma Coret Gimeno
Horta Nord
9

Carmen Muñoz Herreros
IES Comarcal
Burjassot

18

14

Francesc Antoni Cerdà
Dimas
IES l’Om
Picassent

19

Josep Aranda Sanroma
CP El Crist
Meliana
24

Xavier Izquierdo Cañego
IES Conselleria
València

33

38

Emili Josep Gonga
Ballester
IES Vilamarxant
Vilamarxant
Francesca Gil Ortega
IES Núm. 1
Cheste

Mireia Garcia Peruga
IES Vilamarxant
Vilamarxant

Maribel Perales Mompó
CP Albait
Bolbaite
37

4

28

Gregorio Fernando
Latorre Valero
IES Vicent Andres Estellés
Burjassot

Vicent Eduard Maurí i
Genovés IES El Grau
València

Aleixandre Vercher Grau
La Safor

Manuela Ferrer Montolio
València
27

Gloria López Garnica
CEIP Mestre A. Armelles
Castelló
19

23

22

26

Emili Barreda Ferrando
Sec. IES Alfons XIII
Benassal

13

Àngela Barber Castellà
CIPFP Ciutat de
l’Aprenent
València

Joaquim Escrig Escrig
IES Alfons XIII
Vall d’Alba
14

13

Vicent Ripoll Català
CP Ballester Fandos
València

Gabriel Alemany Miñana
CP Tomás de Villarroya
València

Lidia García Campos
CP La Murta
Chiva
35

17

9

3

12

Eva Pérez Francisco
CEIP El Pinar
Grau de Castelló

Zulaika Agustí Taboada
CEIP Bernat Artola
Castelló

Joaquim Lluís Graña
Tormo IES Eduardo
Merello Port de Sagunt

Joan Blanco Paz
IES Cid Campeador
València

4

18

María Amparo Medina
Iborra
CP Almassaf
Almussafes

M.ª Victoria Oliver Guasp
IES Vicent Sos Baynat
Castelló

Daniel Andrés Roig
IES Ximén d’Urrea
Alcora

Marc Candela Ruiz
La Safor

Augusto José Serra
Crespo
CP Virgen del Carmen
Torrevieja
Raquel Gómez Paredes
IES núm. 1
Xàbia

Sonia Ibáñez Abad
CEIP Gaetà Huguet
Castelló

Inés Escoí Betoret
CEIP Herrero
Castelló

7

11

Isabel Real Pallardo
CP Enrique Tierno
Galvan
Godelleta

Concepción Álamo
Alvárez
IES La Plana
Castelló

M.ª José Latorre
Espinosa
CP Monte Benacantil
Alacant

35

8

2

6

Jaume Llopis Carbonell
FPA Beniassent
Cocentaina

Lola Vives Lorenz
CEIP Blasco Ibáñez
Castelló

Antoni Piera Rubio
IES L’om
Picassent

30

3

7

20

Adelina Sendra Sendra
CP Llebeig
Dénia

Josep Andreu Radiu
IES Politècnic
Castelló

Ramón Amorós
Manzanaro
IES Miguel Hernández
Alacant
Bernat Valero Ferrer IES
Xebic
Ondara

25

34

17

1

Josefina Camacho
Cutillas
IES La Mola
Novelda

29

33

Beatriu Cardona i Prats
EOI València
València

15

Guillermo Perez Merino
Centre FPA
Torrevieja

Miquel Blanes Esclapez
CP Princesa de Asturias
Elx

Ramon Canut Rebull
IES Nit de l’Albà
Elx
16

19

Josep Franco Giner
IES La Creueta
Onil

12

11

10

24

28

Vicent Estrada Pérez
CP Cervantes
Elx

Irene Balaguer Flores
IES Beatriu Fajardo
Benidorm

M. Jesús Navarro García
IES Macià Abela
Crevillent

Belinda Bueno Chiva
CEIP Gregal
Castelló

Carmina Gil Cheza
CEIP Censal
Castelló
15

18

5

14

Juan Francisco Carrillo
Pardines
CP Miguel Hernández
Orihuela

Joan Lloret Segrelles
CP Vicente Lino
Orxeta

Josefa Campayo López
CP Pedro Duque
Alacant

Teresa Savall Muñoz
CP El trinquet
Pedreguer

Mónica Sendra Mulet
CP Bernat de Sarrià
Callosa d’en Sarrià

Luis Enrique Samper
Falcó
IES Enric Valor
Monòver

4

9

23

27

Francisco Martínez
Sánchez
IES La Encanta
Rojales

8

13

María Lilia Martínez
Galvañ
IES Sixto Marco
Elx

M.ª Carmen Gil García
CP Pascual Andreu
Almoradí

José María Jacobo Baeza
IES Palmeral
Orihuela

Josep-Lluís Rico Verdú
IES La Creueta
Onil

M.ª José Such Cabot
CP Santísimo Cristo
Alfàs del Pi

10

Óscar Valeriano Ramírez
Sales
IES núm. 3
Dénia
Montse Salas i Sacristan
CP El Romeral
Alcoi

Ángel Ruiz Ramírez
IES Las Norias
Monforte del Cid

31

3

Joan-Josep González
Soler
IES Mare Nostrum
Alacant

Paqui Muñoz Cebrián
CP Ciutat de Cremona
Alaquàs
29

M. Lluïsa Gallego Vila
IES Manuel Sanchis
Guarner
Castelló de Rugat
Vicent Gràcia Pellicer
CP Verge dels
Desemparats
Oliva

Benjamín Giménez Milán
FPA Menicil
Manises
34

Empar Folgado Melchor
CP Ballester Fandos
València
39

7
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Resultats electorals
vots per comarques

Alcoià-Comtat

Baix Vinalopó

Marina Alta

Marina Baixa

619+ 13+ 7+ 11+ 0+ 0 496+ 20+ 7+ 11+ 7+ 6319+ 4+ 11+ 4+ 0+ 0 549+ 21+ 7+ 7+ 2+ 745+ 17+ 2+ 4+ 0+ 0
736+ 12+ 5+ 4+ 0+ 0 506+ 15+ 12+ 16+ 0+ 0 6918+ 5+ 8+ 1+ 0+ 687+ 12+ 6+ 4+ 3+ 607+ 19+ 7+ 6+ 2+ 4512+ 23+ 11+ 7+ 2+
698+ 11+ 8+ 5+ 0+ 5413+ 9+ 3+ 18+ 2+ 5013+ 15+ 5+ 8+ 9+ 5810+ 13+ 16+ 2+ 1+ 365+ 15+ 22+ 18+ 2+ 4629+ 10+ 8+ 2+ 6+
708+ 9+ 6+ 6+ 0+ 7013+ 7+ 7+ 4+ 0+ 0 5512+ 11+ 7+ 11+ 4+ 4811+ 22+ 12+ 7+ 0+ 0 4811+ 20+ 9+ 11+ 1+ 728+ 11+ 5+ 3+ 1+
4811+ 22+ 12+ 7+ 0+ 0 4818+ 20+ 8+ 6+ 0+ 0 5612+ 12+ 5+ 13+ 3+ 4811+ 22+ 12+ 7+ 0+ 0 559+ 21+ 8+ 6+ 2+ 735+ 12+ 3+ 1+ 7+

Alacantí
STEPV

842

STEPV

451

STEPV

982

STEPV

603

STEPV

504

ANPE

196

ANPE

50

ANPE

114

ANPE

53

ANPE

71

CCOO

387

CCOO

58

CCOO

161

CCOO

99

CCOO

108

CSIF

220

CSIF

39

CSIF

111

CSIF

38

CSIF

55

UGT

119

UGT

39

UGT

73

UGT

30

UGT

92

USO

0

USO

0

USO

0

USO

0

USO

0

Valls del Vinalopó

Vega Baja

Alcalatén

Alt Maestrat

Alt Palància-Alt Millars

STEPV

494

STEPV

1187

STEPV

48

STEPV

16

STEPV

104

ANPE

184

ANPE

212

ANPE

12

ANPE

2

ANPE

13

CCOO

210

CCOO

115

CCOO

8

CCOO

5

CCOO

43

CSIF

82

CSIF

119

CSIF

3

CSIF

4

CSIF

16

UGT

67

UGT

62

UGT

16

UGT

5

UGT

24

USO

0

USO

0

USO

2

USO

0

USO

14

Baix Maestrat

Plana Alta

Plana Baixa

Ports

Ademús

STEPV

270

STEPV

928

STEPV

601

STEPV

45

STEPV

17

ANPE

57

ANPE

210

ANPE

155

ANPE

12

ANPE

5

CCOO

57

CCOO

185

CCOO

180

CCOO

3

CCOO

1

CSIF

25

CSIF

115

CSIF

58

CSIF

5

CSIF

3

UGT

62

UGT

185

UGT

98

UGT

1

UGT

1

USO

13

USO

66

USO

102

USO

0

USO

0

Camp de Morvedre

Camp de Túria

Canal de Navarrés

Costera

Horta Nord

STEPV

304

STEPV

842

STEPV

78

STEPV

299

STEPV

649

ANPE

40

ANPE

196

ANPE

14

ANPE

31

ANPE

109

CCOO

217

CCOO

387

CCOO

18

CCOO

52

CCOO

252

CSIF

30

CSIF

220

CSIF

21

CSIF

26

CSIF

85

UGT

18

UGT

119

UGT

3

UGT

17

UGT

79

USO

2

USO

0

USO

1

USO

14

USO

27

Horta Sud

Hoya de Buñol

Plana de Utiel-Requena

Ribera

Safor

STEPV

1351

STEPV

137

STEPV

83

STEPV

1113

STEPV

654

ANPE

216

ANPE

30

ANPE

12

ANPE

121

ANPE

45

CCOO

504

CCOO

57

CCOO

35

CCOO

346

CCOO

126

CSIF

194

CSIF

25

CSIF

51

CSIF

138

CSIF

22

UGT

144

UGT

31

UGT

42

UGT

108

UGT

37

USO

42

USO

4

USO

5

USO

30

USO

4

Serrania

Vall d’Albaida

Valle de Ayora

STEPV

80

STEPV

473

STEPV

29

STEPV

1231

ANPE

5

ANPE

50

ANPE

18

ANPE

313

CCOO

13

CCOO

69

CCOO

6

CCOO

643

CSIF

3

CSIF

35

CSIF

5

CSIF

292

UGT

1

UGT

18

UGT

1

UGT

192

USO

8

USO

8

USO

4

USO

42

8
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EN PRIMER PLA eleccions sindicals desembre 2014

STEPV, tercera
força sindical en
les universitats
valencianes

n Resultats electorals: universitats valencianes
Delegats/delegades totals	
n 2010 n 2014
91
83

72
68

El Sindicat incrementa la
seua representativitat en el
conjunt de les universitats.

58
53

51

45

30
STEPV ha aconseguit 1.115 vots
en les quatre universitats públiques valencianes on té presència sindical, amb els quals
ha obtingut 58 delegades i delegats. En el 2010 n’havia obtingut
51.
Amb aquests resultats, el
Sindicat passa a ser la tercera
força sindical en l’àmbit de les
universitats públiques. És destacable la victòria que ha obtin-

gut el Sindicat en la UPV, on era,
fins ara, la quarta força sindical.
L’avanç en delegades i delegats permetrà al Sindicat continuar amb el seu compromís en
la millora de la qualitat de l’ensenyament universitari del País
Valencià, en la millora de les
condicions laborals del conjunt
de treballadores i treballadors
dels diferents col·lectius, PDI i
PAS.

29

17

15
10*
4*

CCOO

UGT

STEPV

CSIF

SEP

CGT

UPV SINDICAL

COL. DEF. PAS

*No es presentaven en 2010

n Resultats electorals: universitats valencianes
Delegats/delegades per universitats

UVEG

UPV

UJI

UA

UMH

CCOO

19

CCOO

21

CCOO

13

CCOO

19

CCOO

11

UGT

19

UGT

14

UGT

11

UGT

18

UGT

6

STEPV

16

STEPV

27

STEPV

9

STEPV

6

STEPV

CSIF

7

CSIF

6

CSIF

12

CSIF

6

CSIF

14
16

SEP
CGT

10

SEP

SEP

SEP

13

SEP

CGT

CGT

CGT

5

CGT

UPV S.

UPV S.

UPV S.

CDP

CDP

UPV S.

UPV S.

CDP

CDP

10

Els STE són la primera força sindical,
també en el conjunt de l’estat
Els STES augmenten la seua representació
en el conjunt de l’Estat, passant de
505 delegades i delegats a 553.
El segon sindicat, CCOO, perd delegats, passant de 504 a 461, com es
pot veure en la taula adjunta.
Els STE són la primera força
sindical a València, Castella i Lleó,
Illes Balears, Cantàbria i Astúries,
i la segona a Andalusia, Castella-la
Manxa, Canàries i Aragó, a falta de
celebrar-se les eleccions a Catalunya, País Basc, Navarra i Melilla
–territoris en els quals els STE són
la primera força actualment–, i a
Ceuta.
Els STES-i són conscients de
la responsabilitat que comporta la
confiança que el professorat ha tor-

nat a atorgar-li perquè el represente davant les conselleries d’Educació de les comunitats i davant el
Ministeri d’Educació, i es comprometen a complir el compromís de
buscar la creació d’ocupació, l’estabilitat per al professorat interí,
la recuperació de les condicions de
treball del conjunt del professorat
i la potenciació de l’escola pública
de tots per a tots, practicant un sindicalisme assembleari i promovent
les mobilitzacions necessàries per
a revertir la situació de les polítiques practicades pels governs, per
dignitat, contra la LOMQE.

CDP

4

	STEs

ANPE 	CCOO	CSIF	UGT	

Altres

Andalusia	

62

58

53

94

34

55

Aragó

17

2

16

22

13

19

Astúries	

10

9

7

3

10

2

Illes Balears	 15

5

5		5

8

Canàries	

22

25

12

9

Cantàbria	

17

8

4		 4

Castella i Lleó

53

37

29

52

30

15

3

13

Castella-La Manxa	
37

43

32

27

14

Catalunya*

140

8

105

4

24

Extremadura	

0

9

11

20

7

Euskadi*

30

0

21

0

5

Galícia	

14

16

22

10

16

62

Madrid	

0

48

76

29

21

17

Navarra*

8

4

7

4

3

Múrcia	

13

14

14

3

4

9

23

La Rioja	

3

5

7

4

4

4

País Valencià	

93

16

27

13

12

2

Ceuta*

0

2

10

1

10

Melilla*

9

2

3

5

4

311

461

306

223

Estat Espanyol	 543

246

Revisa’t la nòmina 2015
INGRESSOS
RETRIBUCIONS GENERALS
SOU BASE

COMPLEMENT DE DESTÍ

COMPLEMENT ESPECÍFIC

TOTAL MENSUAL

958,98
958,98
958,98
1109,05

473,35
582,92
582,92
582,92

589,49
590,80
590,80
593,17

2021,82
2132,70
2132,70
2285,14

698,20
698,20

645,30

2452,55

Inspecció Grup B

1109,05
958,98

Inspecció Grup A

1109,05

698,20

E047 1328,79
E044 1073,22
E047 1328,79
E044 1073,22

2985,97
2730,40
3136,04
2880,47

Mestres
Mestres ESO
Professorat Tècnic
Professorat de Secundària
i Ensenyaments Especialitzats: Idiomes i Artístics.

Catedràtic/a

Complements específics dE CÀRRECS unipersonals
E. INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL
TIPUS DE CENTRE
Direcció

SECUNDÀRIA, E.E. I SECCIONS

A

B

C

D

E

A

B

C

629,97

579,64

446,82

356,20

156,86

409,48
409,48

376,77
376,77

290,44
290,44

231,53
231,53

746,88
485,49
485,49
485,49
298,77

657,05
427,08
427,08
427,08
262,83

604,17
392,72
392,72
392,72
241,68

Vicedirecció
Secretaria
Cap d’estudis
Vicesecretaria

COMP. ESP. DE LLOCS SINGULARS
Cap departament
Cap divisió FP
Direcció Cefire/Spe
Especialista Spe/assesoria
Direcció centre residència
Coordinació especialitat
Administració FP centre tipus A
Assesoria Cefire
Assesoria tècnica valencià
Coordinació centre residència

67,73
67,73
444,77
339,13
339,13
67,73
285,00
339,13
339,13
67,73

DESCOMPTES
PERSONAL FUNCIONARI
QUOTA DRETS PASSIUS I MUFACE
GRUP

MUFACE: 1,69%

D. PASSIUS: 3,86%

47,98
37,76

109,59
86,25

Grup A1
Grup A2

PERSONAL INTERÍ I OPOSITOR 2010
RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
GRUP 1 (Base mensual mínima: 1.056,76. Màxima: 3606,00)
Contingències comunes
Atur
Formació Professional

4,70%
1,55%
0,1%

SEXENNIS
NOMBRE
Sexeni 1
Sexeni 2
Sexeni 3
Sexeni 4
Sexeni 5

IMPORT

IMPORT ACUMULAT

102,61
108,68
124,32
135,32
78,65

102,61
211,29
335,61
470,93
549,58

TRIENNIS
Grup A1
Grup A2

42,65
34,77

Com comprovem
el nostre sou
Calculem el salari brut mensual, que
és la suma dels conceptes: sou base,
complement de destinació, complement
específic, triennis, sexennis i, si cal, els
complements de llocs singulars i càrrecs
unipersonals. A això caldrà descomptar
l’IRPF, que depén de la situació personal que conste en l’Agència Tributària, i
la part corresponent a MUFACE i Drets
Passius (al juny i desembre el descompte és el doble) o a la Seguretat Social.
D’això ens resultara el salari líquid
mensual.
Endarreriments o compensacions en els
descomptes. Si hi haguera, caldria afegir
aquestes quantitats al brut mensual i a
les retencions, respectivament.
El brut anual és la suma del salari brut
mensual multiplicat per 12, més les 2
pagues extres.
La paga extra es calcula sobre un sou
base i uns triennis menors, per la retallada del 2010. S’ha de calcular a partir
de la taula següent. Cal multiplicar pel
nombre de triennis que es posseeixen,
més el Complement de destinació, més
el Complement específic. A les pagues
extres no es computen els sexennis.
SOU BASE

TRIENNIS

Grup A1

684,36

26,31

Grup A2

699,38

26,35

El personal interí adjudicat a partir de
setembre (i per tant no cobra l’estiu) cobrarà
al final de cada substitució una liquidació
de la part proporcional de les pagues extres
(1/6 per mes de sou) i del mes de vacances
(l’equivalent a 2,5 dies per mes treballat).
Pla de pensions. Són 8,97 euros, unes quantitats en ingressos i en deduccions idèntiques
perquè van íntegrament al fons de pensions i
no a la nòmina.
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PA I ROSES

Nous sommes...

A

Maria Lozano Estivalis

Els tradicionals
relats i consignes
reductores
i excloents
poden ser
contradictòries

rran dels atemptats terroristes de París, la revista satírica Charlie Hebdo ja
és tot un símbol de la llibertat d’expressió. La frase “Je suis Charlie Hebdo” va
recórrer les xarxes socials i ha acabat sent una
mena de referent identitari. Uns quants dies
després dels fets vaig llegir en un diari que en
200 escoles de París hi havia hagut conflictes
en els actes d’homenatge als humoristes assassinats. La informació es referia a joves que
no estaven d’acord a mostrar el seu respecte
als qui no respectaven les seues creences. Els
mitjans donaven compte d’incidents lleus però
també d’agressions a estudiants i professorat, dins i fora dels centres educatius. Reconec
que aquestes reaccions em van impactar però,
en realitat, no puc dir que em sorprengueren
molt, atesa la contradictòria gestió cultural i
política que s’està fent dels atacs terroristes.
Passat el xoc inicial dels atemptats, allò del
“Je suis Charlie Hebdo”, que hauria pogut ser
una expressió de condolència universal, un senyal d’indignació col·lectiva que combinara la
diversitat en defensa d’un bé comú a protegir,

va acabar esdevenint una marca més d’Occident, una consigna cultural limitadora amb la
qual hi ha molta gent que no se sent cómoda.
Ser o no ser Charlie s’ha convertit en una prova
d’autenticitat, un requisit de pertinença a uns
determinats valors que sens dubte apunta cap
a una dualitat molt perillosa: o ets Charlie Hebdo o estàs en contra de la llibertat, els valors
i la civilització europea. De fet, el titular d’una
notícia insistia precisament en aquesta dicotomia: “Cuando la escuela no es Charlie.”
Els discursos apressats, simplificadors i
dicotòmics dels mitjans són molt difícils de
compatibilitzar amb les exigències d’unes
reflexions i anàlisis complexes, encara més
si estan impregnades per la commoció de la
massacre de companys periodistes. Però només cal veure els debats en les xarxes socials
o atendre a les expressions d’aquests joves
en les aules franceses per entendre que els
discursos dels grans mitjans no recullen les
tensions, els matisos i la diversitat de postures, que són claus per a entendre i no agreujar
més els conflictes.

La poca vergonya de la consellera
diego gómez

Després de la ridícula consulta telemàtica
que va organitzar la conselleria d’Educació
sobre la llengua que volen els pares per als
seus fills i filles, i del missatge contundent
que a la societat valenciana actual no se la
manipula amb interessos electoralistes, hi
ha moltes veus que diuen que ja hi ha prou.
Aquesta consellera, si tinguera vergonya
política, agafaria les seues andròmines del
despatx i es tornaria a sa casa. Raons hem
tenim un bon grapat, sols cal recordar com
va començar el curs amb el desficaci de planificació educativa i amb el termòmetre per
damunt de 30 graus a les aules. I després
aquesta invenció de no fer complir la llei en
quant a la normalització del valencià, i carregar-se les bondats de l’ensenyament en la
nostra llengua.
I la pregunta que molts ensenyants, pares i mares s’han fet aquestes setmanes, és
a quin sant aquest capritx de la Català? Cal
ser mal pensat i creure que darrere de tota
aquesta moguda hi ha una clara intencionalitat política orquestrada des de Madrid i des
de la mateixa presidència de la Generalitat.

Teatres de l’escola

Vivien, estudiaven,
lluitaven, per
fer possible una
societat lliure.

Cal ser mal pensat i creure
que darrere de tota aquesta
moguda hi ha una clara
intencionalitat política
orquestrada des de Madrid
En primer lloc, quina casualitat de convocatòria de consulta, després que a finals
de novembre en la nit d’Escola Valenciana,
es presentarà la campanya de les Trobades
del 2015 amb el lema l’escola que volem i la
manifestació del 21 de febrer en defensa del

OLI

Al professorat interí, el col·lectiu
més precari de l’ensenyament,
víctima d’una reconversió del
sector tan cruel com ho és la
rebaremació, i que continua
combatent pels seus drets i per
la defensa de l’escola pública
professorat i més recursos.

ALL

A la reforma universitària del
ministre Wert, que acurta les
carreres per a allargar els
màsters i, així, encarir i dificultar
l’accés als estudis superiors als
més desafavorits.

Als joves estudiants de Magisteri

U
Jaume Martínez Bonafé

Doncs s’albira la jugada política d’intentar
deixar fora de joc a les entitats referents en
la defensa de l’ensenyament en valencià. La
consellera ha intentat deixar en evidència a
Escola Valenciana, al STEPV i a Federació
d’AMPAs. Però ja veurem com acaba aquesta jugada.

model que demanen el 85% de les famílies
valencianes. La segona casualitat és que a
principis de desembre el STEPV guanyarà
rotundament les eleccions sindicals al sector de l’ensenyament. I la darrera que FAPA
aconseguira més representativitat en el
Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
i que la seua direcció girarà en contra de les
decisions unilaterals de la consellera.
La senyora Català, al igual que Font de
Mora (recordeu el tema del xinés mandarí)
ha decidit amb el vist i plau de Fabra tirar-se
a la piscina amb sols un pam d’aigua. Ja
veurem com ix. Salvavides li queden pocs
al PP i la desgracia de la corrupció pareix
assentar-se diàriament al partit de les gavines.
La senyora Català pot dir que Escola Valenciana, el STEPV i la FAPA són antidemocràtics que no han volgut la consulta o que
els resultats demostren que tot està perfecte gràcies a la seua gestió. Però amb tota
la seua intencionalitat no diu res, ni pruna.
Però nosaltres hem de preguntar-li pels
resultats de la consulta, hem de demanar
quantes famílies de l’irrisori 5% de participació, han optat per l’ensenyament en valencià. I sense fer mofa i burla del grotesc
i extravagant esdeveniment d’aquesta consulta, hem de demanar la seua dimissió. I
perdone senyora Català, però té vosté molt
poca vergonya.

Els que sí que saben aquesta complexitat
són els docents, les dones i els homes que intenten dur a terme una educació intercultural i
inclusiva a partir del conflicte que emergeix de
la diversitat com a eina per a trobar espais de
transformació col·lectiva. Els fets que relata la
notícia són un repte perquè ens mostra, d’una
banda, que els tradicionals relats i consignes
reductores i excloents poden ser contradictòries. I, de l’altra, ens situa davant l’oportunitat d’entendre l’escola com un autèntic espai
d’inclusió i transformació social. O articulem
un nosaltres simbòlic que vaja més enllà de
la suma d’individualitats i d’adscripcions ètniques i culturals particulars, que ens permeta
establir vincles socials per a la convivència, o
seguirem reproduint un sistema de contraris
que necessàriament jerarquitza, segrega i genera violència.
L’escola pública hauria de liderar la construcció d’allò que cal ser en aquests moments
d’incertesa, però hauria de fer-ho i articular-ho, més que mai, des de la primera persona del plural.

s han mort 43 joves. Ens han mort 43 joves. Sí, ja sé que estaven lluny, que eren
mexicans, que vivien a Iguala, una zona
de muntanya a l’estat de Guerrero. Però eren
joves estudiants de Magisteri. Eren pobres, de
cultures rurals, i estudiaven a l’Escola Normal
d’Ayotzinapa. Per què els han mort? Protestaven, pacíficament. Es revoltaven, amb el crit i
el gest de la protesta, de la rebel·lia i la resistència. Era una forma d’aprenentatge per a la
transformació social. I eren els mestres del
futur.
Joves compromesos treballant perquè la
seua cultura rural, els seus sabers populars
puguen ser reconeguts en una escola que ha
d’estar al servei de l’ésser humà, per a fer possible el seu creixement en llibertat.
Estudiaven a l’Escola Normal d’Ayotzinapa.
No era qualsevol escola. L’entrada a l’edifici la

presideix un enorme retrat del Che Guevara.
i a les parets de les aules els textos de Freire,
de José Martí; els murals i dibuixos indígenes
presidien els cercles de cultura, la forma didàctica de fer formació de mestre. Potser encara no
us n’heu assabentat, encara no us han deixat
que us n’adoneu, però existeixen altres mons,
altres paraules, altres sabers, altres experiències, altres facultats de Magisteri, altres formes
d’entendre el sentit del saber, el seu valor d’ús.
En aquest cas, ho tenien ben clar: l’emancipació
humana, la lluita contra la ignorància que aliena i impedeix una “lectura” crítica del món en
què vivim. És clar que els han mort! Vivien, estudiaven, lluitaven, per fer possible una societat
lliure, i ho feien al si d’una societat que ha naturalitzat la narcoviolència, on el poder polític, la
policia, el marc legal, està sotmés al dictat dels
poderosos, de les grans fortunes, de l’imperi-

alisme. És clar que l’han mort! Un jove mestre
que pensa i cultiva la crítica és perillós.
No sé, estudiants de València, futurs mestres, si n’esteu commocionats, si l’horror de
la massacre us ha colpit l’ànima. Eren 43. Els
van afusellar, i segurament els han soterrat
amb calç viva en algun clot de la muntanya.
Vaig tindre el privilegi de fer una xarrada en
aquella Escola de Magisteri fa uns poquets
anys. Era una escola “bruta” de textos, de dibuixos i de proclames reivindicatives. Era una
escola viva, entre una exuberant vegetació,
en què la major part del professorat era de
la mateixa zona, i s’havia educat en aquella
mateixa escola. Era, deixeu-me que ho diga
ja, una escola revolucionària. Ai!, quan us veig
ara caminar entre l’asèptica pulcritud de les
parets de la vostra facultat... Però, almenys a
mi, me’n falten 43!
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miquel calatayud sanz, responsable d’organització de stepv

“Cal cultivar-se en un
sindicalisme del saber,
de la sensibilitat i la
cooperació”
Nascut a Bocairent, mestre d’escola format en la teoria de
sistemes i la didàctica de Gonzalo Anaya i, actualment, mestre
de secundària en l’institut de Museros, Miquel Calatayud Sanz
és, des del 2011, responsable de l’àrea d’organització de STEPV.
Allioli
Quines dificultats es troba un quan
ocupa un càrrec de responsabilitat
en un sindicat de classe…
Quan en el Congrés d’Alboraia del 2011 n’assumisc la responsabilitat, ho feia sense pensar que viuria successos de gran intensitat
emocional i laboral.
Aquests anys seran bells en el record,
perquè hem anat passejant el nostre saber i la nostra solidària experiència sindical pels corredors de les aules, en el
carrer, en els patis, en els claustres i allà
on hem pogut: hem parlat, llegit i escrit
sindicalment més que mai; hem fet acció
sindical amb la nostra samarreta verda
d’estimar l’escola pública; hem buscat la
màxima dignitat en el nostre treball. Seran anys bells en el record perquè hem
fet coses útils amb il·lusió, però amb molt
de treball.
Com arribes al sindicalisme?
El primer contacte sindical el tinc quan estudiava en la universitat laboral d’Alcalá de Henares, primer lustre dels anys setanta; en arribar l’estiu, anava a treballar en la indústria
tèxtil on vaig conéixer companys vinculats al
món anarcosindicalista. Em vaig deixar influir
per l’afinitat que trobava amb ells i pel seu
concepte diferent de la vida que mostraven;
tot açò en un ambient molt clandestí i replé
de mites. Ja en el segon lustre dels anys setanta, i acabant els meus estudis universitaris, vaig militar en l’ateneu llibertari de l’avinguda de Burjassot, on vam fer funcionar durant uns quants mesos el parvulari llibertari.
La valentia despreocupada de la meua joventut, que va ser un defecte i una virtut al mateix
temps, em va portar a França, on vaig conéixer el món anarcosindicalista en l’exili; persones amb un seny diferent que no he trobat
altra volta.
I com arribes a l’ensenyament?
En adquirir per plaça directa la condició de
funcionari docent, em vaig dedicar de ple
a l’escola pública, treballant cinc cursos a
Quart de Poblet, en centres com El Salto del
Agua” o el Villar Palasí. I després dos cursos
a Tuéjar, on vaig conéixer l’escola rural i un
grapat de bones persones que tenien un concepte molt creatiu de l’ensenyament: en el
curs 84/85 començàrem un bonic intent de
gestionar col·legiadament el centre; un gran
treball sistèmic. En el curs en el curs 87/88
passe a treballar a Museros i a formar part
de STEPV. Treballe com a permanent sindical
durant la campanya de les primeres eleccions
del 87 i el conflicte del 88.
Crida l’atenció que tu, un professor
de la pública, s’haja dedicat a l’acció
sindical en l’ensenyament privat.
En el curs 2004-05, el sindicat m’obri les
portes de poder treballar amb el sector

de privada concertada; ha sigut un període de cinc cursos, en què he conegut la
maduresa, l’amistat i l’entrega sindical
d’aquests companys i companyes que han
de fer la seua vida laboral, a vegades, en
condicions impregnades de manca de llibertat sindical.
És compatible la defensa de l’escola
pública i l’acció sindical en la concertada?
És cert que volem una escola pública, popular, democràtica i valenciana. És aquest el
nostre objectiu i treballem per aconseguir
aquesta finalitat; però la realitat ens dóna
centres concertats de molts tipus, ubicats
en diferents barris, on treballen persones
docents que busquen el saber il·lustrat, crític, no dogmàtic i científic: La Masia, El Drac,
Santiago Apòstol del Cabanyal, San Pedro del
Port de Sagunt, La Florida i molts altres més.
Són aquests treballadors i treballadores dels
centres concertats els qui s’afilien al nostre
sindicat perquè hi troben afinitat i senten que
el seu treball també és un treball d’escola pública.
STEPV acaba d’obtindre la majoria
absoluta, per primera vegada en unes
eleccions sindicals. Quins són els
reptes a què s’enfronta el Sindicat?
El repte és mantindre’s i créixer. Introduir
el sentit sindical en el nostre treball: talent polític i imaginació pedagògica. El futur sindicalisme requerix assossec i no
hem de tindre temor; ens ha de desaparéixer aquesta obsessió per la rendibilitat i la
qualitat del producte; perquè el nostre sindicalisme no pot ser mercaderia. Utilitzar
aquest llenguatge mercantil condiciona negativament el millor sindicalisme que hem
fet fins ara. Cal cultivar-se en un sindicalisme del saber, de la sensibilitat i la cooperació i allunyar-se de tot allò que implique
mercat.
El model sindical STEPV ha d’evolucionar cap la màxima independència o
autonomia, basada en l’autoestima. Ha
de multiplicar la capacitat crítica, creativa, solidària i ser un sindicat cada vegada més just. Hem d’aplegar a ser més
persones afiliades i deixar de ser menys
burocràtics, en algunes accions d’organització. Practicar la democràcia avançada reconeguda per la màxima participació
possible.
Com ha sigut el procés electoral?
Aquest procés electoral s’hauria d’haver basat en la cultura com a eina socialitzadora
per a dur-lo a cap. Tanmateix, han aparegut,
a voltes, actituds que requerien menys elevació i més reflexió. Actituds competitives i descarnades entre els sindicats. No s’entén, però
hem hagut de fer front a la rigidesa de pensaments desconcertants davant el sentit comú
com negar-se a la mesa per centre o la falta

Miquel Calatayud, responsable d’organització de STEPV.

Aquests anys seran bells
en el record, perquè hem
fet coses útils amb il·lusió,
però amb molt de treball

El repte és mantindre’ns
i créixer. Introduir el
sentit sindical en el nostre
treball: talent polític i
imaginació pedagògica

de reunions afables, amables i un poc alegres.
Ser bons en alguna cosa és interessant.
El procés electoral va començar amb els
apriorismes dels enfrontaments sindicals
existents, deguts als acords d’alguns sindicats amb l’adminisitració en els assumptes
de les retallades, de les persones alliberades i de les persones interines. Pareixia
que tindríem mesa per centre i de sobte no
hi ha acord majoritari de sindicats, però sí
de representació. A la llei no se li pot exigir
allò que no és exigible. A partir de llavors el
procés electoral, es viu en clau protectora,
perquè tot acabe bé i les nostres persones
ens voten. No volem que s’ature la voluntat
de les persones treballadores de l’ensenya-

ment per culpa de decisions burocràtiques.
Volem un procés de democràcia avançada.
En la interioritat d’aquest procés electoral, s’ha vist la cristal·lització de la
podridura intel·lectual d’algunes organitzacions sindicals, que s’han inventat
històries sobre l’acció sindical, se les han
contades a si mateixes i no han sabut distingir la veritat de la mentida; i llavors la
realitat els ha caigut damunt amb els resultats electorals.
Per tant, quina valoració fas dels resultats?
STEPV ha obtingut, per primera vegada, la
majoria absoluta en l’ensenyament públic no
universitari, i també ha guanyat en la Universitat Politècnica de València per primera vegada. És un reconeixement a la lluita coherent per a frenar les polítiques contra l’educació pública. Som el sindicat amb qui els
futurs governs hauran d’aplegar a acords.
STEPV escoltarà la veu del professorat i la
tindrà en compte, com sempre, en els processos de negociació que es puguen obrir a
partir d’ara. Els reptes són grans. No només
cal revertir les mesures de retallades i intentar la no-aplicació de la LOMQE al País Valencià, sinó també cal construir el model d’escola que defenem. Un model d’escola pública, inclusiva, en valencià, no confessional,
democràtica i participativa, gratuïta, en què
tot l’alumnat tinga les mateixes oportunitats,
en què el professorat dedique el seu temps a
la tasca docent en condicions dignes, en què
l’escola pública i en valencià siga l’eix vertebrador del sistema educatiu.
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Llengua

Castelló torna a ser un clam per
la normalització del valencià
i els drets lingüístics
El passat 13 de desembre va tindre lloc la manifestació que va cloure els actes de
commemoració del 82é aniversari de la signatura de les Normes de Castelló.

Manifestació del 13 de desembre a Castelló.
Allioli
Un any més, la Plataforma Castelló per la Llengua –formada per diferents entitats que lluiten per la
normalització del valencià i de la
qual forma part STEPV– ha organitzat una sèrie d’actes sota el lema
“Volem viure en Valencià” per tal
de commemorar el 82é Aniversari
de la Signatura de les Normes de
Castelló.

Des del sud valencià

Les també conegudes com a
Normes del 32 van ser un acord
que signaven, el 21 de desembre de
1932 a Castelló de la Plana, representants del món de la cultura i del
valencianisme polític i institucions
culturals de tot el País Valencià,
a proposta de la Societat Castellonenca de Cultura. Fou un acord
que certificava l’adopció amb lleus
matisos de la reforma ortogràfi-

La consulta només
es tindrà en compte
sempre que puga ser
utilitzada per als seus
propis interessos, els
de la Conselleria.

rativa es va iniciar amb una excursió per la via verda de Benicàssim-Orpesa i el paratge de la
Renegà i va continuar amb una fira
per la llengua a la plaça de Santa
Clara de Castelló –en la qual van
participar més de 40 entitats–. Tot
seguit, es va celebrar el dinar de
germanor, que va donar pas a una
gran manifestació a la capital de
la Plana, en la qual van participar
vora 2.000 persones, que s’hi van
desplaçar des de tots els punts
dels Països Catalans.
La manifestació, que va partir de
la plaça de la Independència encapçalada per una gran senyera i amb
sons de dolçaina i tabal, va recórrer
els principals carrers de la ciutat
sota el lema “Volem viure en Valencià”. En aquesta van participar
totes les entitats que conformen
Castelló per la Llengua, a més de la
Plataforma Tots Som Cremona i les
ampes per la pública de Castelló,
entre altres organitzacions.
El moment més emotiu de la
manifestació va tindre lloc quan
aquesta es va aturar a casa Matutano –lloc on es van signar les
Normes el 1932–, on Pep Martí va
cantar una albada en homenatge
a la fita històrica i a la unitat de la
llengua i la Conlloga-Muixeranga
de Castelló va fer quatre pilars, que
simbolitzaven les quatre barres.
La manifestació va finalitzar a
la plaça de les Aules, en què Suso
Monforte i Pau Sancho, membres
de l’ampa del col·legi Herrero, van
llegir el manifest en què es reclamava que “Volem viure en valencià”, i tenim tot el dret a fer-ho!

Despropòsits!

Q
tudi torró

Durant els mesos de
novembre i desembre
s’han celebrat diverses
activitats relacionades
amb la nostra llengua

ca empresa per l’Institut d’Estudis
Catalans, amb Pompeu Fabra al
capdavant, i que s’havia materialitzat en les normes ortogràfiques de
1913, i la gramàtica catalana, de
1918. Les normes ortogràfiques
que van resultar d’aquest procés
signifiquen l’acceptació de la normativa fabriana adaptada a la realitat valenciana. Aquestes normes
van ser una aposta per la normativització de la llengua i la vertebració del país, un símbol, en definitiva, de l’acceptació de la unitat de la
nostra llengua.
En record d’aquesta fita, hem
pogut gaudir, durant els mesos de
novembre i desembre, de diverses activitats relacionades amb la
nostra llengua, com ara la projecció del documental Què ens passa,
valencians?; la presentació del llibre La desconnexió valenciana, la
presentació de l’Informe sobre els
resultats del pla pluriennal de multilingüisme de la UJI 2011/ 2014; la
taula redona “La docència en valencià i del valencià: entrebancs i
futur”; les xarrades “Les línies en
valencià: un conflicte obert”, “És
possible una escola valenciana plurilingüe i de qualitat?” i “Columbretes, les illes d’un País”; les conferències “Treballar per la igualtat
lingüística. La política lingüística
de Compromís” i “Exercir els drets
lingüístics” i el taller d’assertivitat
lingüística “Parlem valencià”.
Finalment, la jornada més esperada va arribar el darrer 13 de
desembre, quan van tindre lloc
els actes que cloïen la campanya
d’enguany. La diada commemo-

uan es publique aquesta columna a
l’Allioli, ja hauran passat les festes de
Nadal, haurem canviat el calendari, i
ja estarem en 2015. A més, s’haurà produït el
compromís més important de la Conselleria
d’Educació per a enguany!: s’haurà celebrat la
consulta a les famílies, el dia 19 de desembre,
barrejada amb les nadalenques, els torrons,
els festivals de Nadal, dies d’alegria i il·lusió
per als alumnes, que la Conselleria d’Educació no podia consentir... calia amargar la festa als centres públics, la darrera setmana del
1r trimestre. Calia estressar-los, malhumorar-los, desorientar-los... una vegada més.
Calia enfrontar la comunitat educativa amb un
nou despropòsit: consultar a totes les famí-

lies, de tots els centres públics, sobre un programa lingüístic inexistent: valencià/anglés o
castellà/anglés. Si, així com sona, sense cap
pudor. Fent passar la consulta com un procés
democratitzador, insistint en una informació
i publicitat prèvies, pràcticament inexistents
per falta de temps i d’oportunitat. Una vegada més, la manipulació està servida, ni era el
moment adequat ni calia tanta pressa, A més
a més, la consulta no és vinculant, només es
tindrà en compte, sempre que puga ser utilitzada per als seus propis interessos, els de la
Conselleria d’Educació, interessos que, com
s’està demostrant cada dia, van en contra del
valencià. La normativa publicada està farcida d’inexactituds i contradiccions que ja s’han

encarregat d’assenyalar nombroses entitats.
Aprofitant els dies que s’apropen. Jo demane als Reis Mags: que la consulta haja sigut un
fracàs; que el recurs de paralització presentat
en el TSJ per Escola Valenciana haja prosperat; que la Conselleria, per una vegada, escolte les veus que s’han oposat a aquest despropòsit: l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
els sindicats, el professorat, les federacions
de pares, ADIDE-PV (l’Associació d’Inspectors
del País Valencià), les Universitats... Sé que és
difícil; més que difícil: impossible, sobretot el
tercer desig, però, per demanar no quede.
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polítiques educatives
IV Congrés d’Educació per al Desenvolupament

Canviar l’educació per
canviar el món. Per una acció
educativa emancipadora!

Joan Fuster en
l’era d’Internet
Josep Gifreu
El català a l’espai de
comunicació. El procés
de normalització de
la llengua als mèdia
(1976-2013)
Universitat Autònoma
de Barcelona,
Universitat Jaume I,
Universitat Pompeu
Fabra, Universitat de
València
Bellaterra; Castelló de
la Plana; Barcelona;
València 2014
Col·lecció Aldea
Global, 278 pàgines

STEPV participa en el Congrés que es va celebrar
a Vitòria-Gasteiz del 9 a l’11 d’octubre.
José Antonio Antón Valero
Com en anteriors edicions, el IV
Congrés d’Educació per al Desenvolupament tenia com a objectiu
identificar les claus d’una acció pedagògica i una pràctica de transformació social. La premissa de partida era la voluntat d’aconseguir
un món més just, on es puga viure
una vida que pague la pena, des de
la comprensió que som éssers que
depenem els uns dels altres i de la
naturalesa que ens acull. Aquesta
comprensió hauria revaloritzar la
cura i atenció mútues com a centre
de les nostres accions, i confrontar
la cultura mercantil i patriarcal hegemònica.
Altre aspecte que es va debatre
va ser la possibilitat d’articular un
punt de trobada on agents diferents
del nord i del sud pogueren imaginar estratègies educatives i teixir
aliances, davant l’hostilitat del context actual a nivell local i mundial.
La conferència inaugural d’Isabel Rauber, amb el títol de Descolonització, alliberament i educació per
al canvi civilitzatori. Claus socials, polítiques, econòmiques i culturals des
de Llatinoamèrica, va ser emblemàtica en aquest sentit.
Els debats es van organitzar en
diferents línies temàtiques, que es
debatien de forma simultània en
grups de treball:
1. Construcció del subjecte polític que ha de protagonitzar el procés
de transformació.
2. Comunicació per a la trans-

formació que contribueix a aquesta
construcció del subjecte sobre els
elements que ens fan més conscients de la realitat.
3. Qüestionament de les relacions de poder.
4. Anàlisi de processos en la
construcció d’un subjecte polític,
col·lectiu, empoderat, que s’apropia del coneixement, que el fa servir
per canviar les relacions de poder
que estan generant injustícies.
Per altra banda, els plenaris servien per presentar alguns temes
generadors per al debat col·lectiu i
facilitar la participació. Les comunicacions només es presentaren
per escrit, per afavorir al màxim el
debat.
Altres espais de reflexió/acció
han estat els Tallers, on es treballava de forma més vivencial, sobre
aspectes més específics de cada
línia. Per als monogràfics s’ha triat
dues problemàtiques amb un espai
de treball propi:
1. Defensa de l’educació pública.
2. Polítiques culturals. Els Tractats de Lliure Comerç (TLC) i les estratègies de mercantilització.
Al Laboratori de Projectes es va
intentar conèixer millor i compartir idees, experiències i iniciatives
que ens agradaria posar en marxa
i era l’espai destinat a que persones o grups que sumaven a altres
col·lectius a les seues propostes.
Al Congrés es va plantejar també el debat sobre la substitució del
terme “Educació per al Desenvolu-

pament”. S’hi va reflexionar de cara
al futur fins a quin punt reflecteix la
complexitat d’una aposta en l’educatiu i cultural que sembla, a criteri
del Comitè Organitzador, molt més
àmplia des d’una perspectiva transformadora.
El Comitè Organitzador conjunt
del IV Congrés, reunit d’emergència, va suspendre la seva última
sessió per solidaritzar-se i participar en la manifestació convocada
Vitòria-Gasteiz per l’Escola Pública
i contra la Llei Wert (LOMQE).
Finalitzat el IV Congrés d’Educació per al Desenvolupament, s’editarà una publicació on line que en
recollirà les conclusions. STEPV-IV,
va estar present durant tot el Congrés, i va participar dels debats i
grups de treball de manera activa,
per així traslladar a l’organització
les preocupacions i alternatives que
es van anar teixint al llarg d’aquests
dies a Vitòria-Gasteiz.
Per veure les actes, relatories,
aportacions, documents de debat
previs al Congrés i aportats pels
Grups de treball i discussió www.
congresoed.org
Les comunicacions estaran disponibles a la web del congrés i en
la nostra Biblioteca Digital http://
biblioteca.hegoa.ehu.es/

José Antonio Antón Valero és
membre del Comitè Organitzador
del Congrés, de l’equip educatiu
d’Entrepobles i afiliat a STEPV.

n Educació per al desenvolupament, des de 1990
Els Congressos d’Educació per al
Desenvolupament van començar a celebrar-se
en els inicis de la cooperació. El primer, realitzat
el 1990, va intentar aclarir el propi enfocament de
l’Educació per al Desenvolupament, identificar-ne
els agents, i intercanviar experiències pràctiques.
Els participants han estat sempre, en menor o
major mesura, el conjunt d’agents socials que
participen en l’educació i la cultura: el professorat,
les ONGD, els moviments de renovació pedagògica,
i el món de la comunicació i la cultura.
El El II Congrés, De la transversalitat a l’educació
Global, es va realitzar el 1996, en un context de
debat al voltant del paper de l’enfocament de la
transversalitat dins de la LOGSE en l’educació, i va
intentar tendir ponts entre els àmbits d’educació
formal, no formal i informal, a través de propostes
sobre l’Educació Global.
El III Congrés, L’educació transformadora davant
els reptes de la globalització, realitzat el 2006, es va
enfocar com una acció educativa que construís una
ciutadania global.
Per treballar sobre experiències concretes i
mantenir, d’aquesta manera, l’espai de reflexió

conjunta es van desenvolupar, cada 2 anys,
les Trobades d’Experiències Transformadores,
organitzades en 2008 per Còrdova Solidària: les
segones en Alburquerque, en 2010, organitzat per
Cala, i el tercer a Barcelona, el desembre de 2013,
de la mà d’Entrepobles.

n Organització del Congrés
Com en altres ocasions, el IV Congrés,
organitzat com sempre per Hegoa, va convocar
un Comitè Organitzador ampli en dos grups
operatius: d’una banda, el Comitè Organitzador
Estatal, format per l’Associació Entrepobles,
la Universitat Politècnica de València, la
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets
Humans i el Desenvolupament, el Col·lectiu
d’Aprenentatge Alternatiu (Cala) d’Extremadura,
Intered, l’Escola de Magisteri de Vitòria- Gasteiz
i Hego; per l’altra, el Comitè Organitzador
Local d’Euskadi, compost per Enginyeria sense
Fronteres, SETEM, la Coordinadora d’ONGD
d’Euskadi, CEAR, Desazkundea, Iniciatives de
Cooperació i Desenvolupament, i Mugarik Gabe.

Un repàs a la història de la llengua en els
mitjans, amb especial atenció al concepte
d’espai de comunicació, les polítiques
lingüístiques i comunicatives, els avanços en la
normalització en els mitjans de comunicació i
en la fixació i extensió d’un català estàndard.
Rafael Miralles Lucena

J

osep Gifreu, catedràtic de
Teoria de la Comunicació i
membre de l’Institut d’Estudis Catalans, presenta en aquest
assaig històric una aproximació al
procés de normalització del català
en l’ecosistema comunicatiu. L’autor repassa la història de la llengua en els mitjans i para atenció al
concepte d’espai de comunicació,
les polítiques lingüístiques i comunicatives, els avanços en la normalització en els mitjans de comunicació i en la fixació i extensió
d’un català estàndard. Finalment,
hi presenta un balanç dels últims
quaranta anys, tot assegurant que
per a accedir a la plena normalització de la llengua cal “disposar
d’un espai de comunicació propi,
políticament reconegut, socialment institucionalitzat i funcionalment apte per a tots els serveis de
comunicació i cultura”.
Una fita significativa del bon
estat de salut de l’espai català de
comunicació és la confirmació a
escala planetària del domini .cat.
Com explica Gifreu, la implantació
creixent d’aquest domini —cultural i lingüístic, no d’Estat— materialitza al ciberespai la idea
expressada per Joan Fuster amb
la denominació de Països Catalans d’una “unitat en la diversitat”. Aquesta impressió optimista
és matisada per un ampli ventall
d’entrebancs que l’obra reorienta
com a reptes per a la comunitat.
Es descriu l’estat global de
l’espai català de comunicació com
la resultant d’una interrelació
complexa de llums i ombres: el
desigual procés de recuperació de
l’idioma en els territoris històrics,
la fractura creixent en el procés
de normalització, sobretot entre

Catalunya i el País Valencià, i les
bones perspectives que suposa
l’eclosió d’un espai de comunicació en la nostra llengua, lliure de
fronteres gràcies a Internet i a
l’activisme civil.
L’autor apunta al moll de la
qüestió en afirmar que “una llengua i una cultura sense estat
propi no tenen veu ni nom en els
fòrums de l’alta representació” i
en reclamar un estat que faça de
“príncep” de l’idioma i la cultura
en el nou espai de comunicació,
capaç de produir, editar i difondre
continguts de qualitat —audiovisuals, multimèdia i interactius,
preferentment— per a competir
exitosament en la xarxa. També
reivindica que les polítiques públiques dels governs prioritzen el
reforçament dels nuclis del sector
públic productors i promotors de
continguts i impulsen la coordinació d’accions entre els sectors
públics i privats.
Gifreu es lamenta de la recent
desaparició d’un pilar públic, Canal 9/RTVV, “controvertit potser,
però imprescindible”, un senyal
preocupant que, en contrast amb
els aspectes més esperançadors,
mostra la feblesa política i estructural del poder comunicatiu en
llengua catalana.
Des d’una perspectiva crítica,
s’hi subratllen els progressos,
les limitacions i les prioritats
immediates i s’hi dóna una visió
global del procés dels mèdia en
cada un dels Països Catalans. Es
tracta al capdavall d’un treball
oportú, un assaig inel·ludible
per a responsables polítics i de
comunicació i per a tota la gent
que, des de baix, es planteja contribuir a la construcció d’un espai
de comunicació autènticament
lliure, just i sobirà.
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Drogues màgiques (II):
la quinina
Joan Pérez Albero

Al 1820, dos químics francesos, Joseph
B. de Caventou i Pierre J. Pelletier,
van aïllar el principi actiu de la corfa
de quina, que anomenaren quinina.

E

ls jesuïtes introduïren la quina a Europa i, molt prompte, extractes i tintures
de corfa de quina estigueren presents
en la major part de les farmacopees europees, que eren emprades per al tractament de
les febres en general i de la malària en particular. No serà fins a 1820, que dos químics
francesos, Joseph B. de Caventou i Pierre J.
Pelletier, aïllen el principi actiu de la corfa de
quina, que anomenaren quinina.
Les corts europees, al llarg dels segles
XVIII i XIX, conscients de la importància estratègica del comerç de la quina, impulsaren
nombroses expedicions científiques, amb
l’objecte de trencar el monopoli que els països productors, principalment el Perú i Bolívia, tenien sobre l’explotació i la comercialització d’aquesta matèria primera. Així, els
francesos Charles de la Condamine i Joseph
de Jussieu, membres de l’expedició que la
Reial Acadèmia de Ciències de París organitzà per mesurar la longitud del meridià
terrestre a les proximitats de l’equador, intentaren, sense aconseguir-ho, portar en el
viatge de regrés a França, plançons i llavors
de la quina.
Expedicionaris com l’alemany Alexander von Humboldt i el botànic francés Aimé
Bonpland o l’espanyol Celestino Mutis s’in-

teressaren per la cascarilla productora de
quinina.
Els holandesos enviaren, amb el mateix
propòsit, el distingit botànic Justus Hasskarl,
que regressà a les Índies Holandeses amb
centenars de plantes i milers de llavors; les
plantes no suportaren el viatge i les llavors,
malgrat la seua germinació i haver-se convertit en arbres adults, eren d’una varietat
de quina que no produïa quinina. El geògraf i
botànic Clements Markham, comissionat pel
govern anglés, després de rocambolesques
expedicions pels Andes peruans aconseguí
llicència d’exportació del govern del Perú i
introduí la quina a Birmània (hui Myanmar)
i Ceilan (hui Sri Lanka). El també anglés
Charles Ledger, actiu exportador que havia
viscut al Perú, arreplegà una bona collita de
llavors de quina que oferí als holandesos i
fou sembrada a l’illa de Java. La plantació,
convenientment protegida contra les plagues
que havien llançat a perdre les plantacions
angleses, acabà donant els seus fruits i es
va establir un altre monopoli de quinina però
molt més benèvol que el sud-americà.
La quina arribà a Europa procedent de Bolívia i el Perú, però l’assentament de l’arbre a
Java convertí Àsia en l’origen de les importacions mentre aparegueren els productes

sintètics que reemplaçaren la quinina.
En 1857, William Henry Perkin, intentant
aconseguir quinina sintètica obtingué un
producte de color porpra que batejà com a
mauveïna, nom derivat de la malva. Havia
descobert el primer colorant sintètic i amb
aquest descobriment marcà l’inici de la moderna química orgànica i de la potent indústria europea dels colorants.
En 1918 Paul Rabe publicà la primera
aproximació a la síntesi de quinina, però no
serà fins a 1944, en plena II Guerra Mundial i degut a l’escassesa de quinina motivada
per l’ocupació japonesa d’Indonèsia, que els
americans Woodward i Doering i, posteriorment Stork publicaren els seus articles sobre la síntesi total de la quinina.
D’aquestes investigacions, se’n deriven
diversos productes de síntesi que, a soles o
combinats, serveixen hui per a combatre la
malaltia endèmica que potser ha causat i segueix causant més morts en el món sencer.
Però ha sigut només la quina l’única planta arreu del món que ha servit per a combatre la malària? Doncs no, l’Artemisia annua,
planta medicinal que en xinés es coneix amb
el nom de Qinghaosu l’ha utilitzen herboristes xinesos des de fa més de 1.000 anys, però
açò ja serà matèria d’un altre article.

internacional

STEPV, en la trobada
Pedagogia 2015 de l’Havana
Una representació de STEPV participarà en la
trobada per la unitat de les persones educadores
Pedagogia 2015 que tindrà lloc a l’Havana
(Cuba) entre els dies 26 i 30 de gener. En aquests
dies tindrà lloc també el XX Congrés de la
Confederació d’Educadors Americans (CEA).

Allioli
Pedagogia 2015 està organitzat pel
Ministeri d’Educació de la República de Cuba i compta amb el suport
de diverses organitzacions regionals i internacionals vinculades al
món de l’educació. L’esdeveniment

Allegro ma non troppo

José A. Antón Valero

Oportunitats
educatives a
l’acabament
de l’any

convoca a la unitat dels educadors
i educadores i és element substancial per a continuar promovent la
integració entre els nostres països,
intercanviar experiències, unir forces i esforços per tal de fer realitat
les metes acordades en les confe-

C

rències regionals, com a exemple
de cooperació solidària en la lluita
per un món millor.
La complexitat del món actual,
amb les seues agudes contradiccions econòmiques i socials, el
desenvolupament accelerat que ha

om quasi tots els acabaments d’any, molts
centres educatius, s’engalanen amb garlandes, dibuixos al·lusius al Nadal (fins i tot
amb imatges de betlems, Reis Mags i pastorets),
es fan activitats, tallers (especialment en acabar el
trimestre), i s’utilitza música ambiental trufada de
nadalenques i al·lusions nadalenques.
Encara que és totalment lògica l’alegria de
l’alumnat per acabar aquest primer quadrimestre
–i, per què no dir-ho, també del professorat que
es troba molt cansat per un curs que està sent
especialment dur en retallades i pressions burocràtiques–, no per això deixa de tindre lloc enmig
d’un ambient d’ultraconsumisme i invitacions
constants a comprar i gastar diners. Em sembla
que aquests dos elements, per si mateixos, ja val
la pena de ser abordats com a objecte de treball i
anàlisi a l’aula. Ja sé que això cal programar-ho
i tractar-ho amb antelació, però no se m’ocorre
per què no hauríem de fer-ho, si ens aporta avantatges respecte a un currículum concebut tradicionalment. Per exemple, tractar un fet com el
cap d’any, ple d’esdeveniments, crides constants

assolit la ciència i la tècnica, la batalla per a eradicar l’analfabetisme,
com a pas inicial per a aconseguir
l’accés universal a una educació de
qualitat i sense exclusions, constitueixen premisses indispensables
a tenir en compte en la recerca de
vies que propicien el desenvolupament sostenible.
Pedagogia 2015 vol proposar estratègies i enfocaments realment
integradors i humanistes, com a
útils instruments per a comprendre millor el món de hui, davant els
desafiaments que enfronten els pobles en aquest segle.
Entre els objectius de l’esdeveniment hi ha assolir un ampli intercanvi d’experiències, que propicie
avançar cap a una educació de qualitat per a tots i totes durant tota la
vida, mitjançant la cooperació solidària en la formació ciutadana,
el respecte a la diversitat cultural,

d’atenció des dels mitjans de comunicació, objecte
de conversa a casa i al carrer... són elements que
hi aporten interés i frescor i, probablement, facilitats per a acostar-nos a les percepcions del nostre
alumnat i les seues famílies.
Hauríem de qüestionar els models de consum,
una publicitat feixuga i enganyosa, unes superfícies comercials que no solament formen addictes
a la compra compulsiva, sinó que “eduquen” en
rutines addictives, models de socialització basades en un espai mercantilitzat i unes induccions
a determinades formes de comportament i de valors més o menys implícits? D’altra banda, pareix
palés que desconstruir els significats culturals del
fenomen del Nadal, ens situaria en un escenari
de crítica cultural gens menyspreable, tenint en
compte el buit d’altres realitats culturals que celebren i conceben aquests dies de manera diferent i
de l’absència de discursos com el dels no creients,
agnòstics i ateus.
En pose alguns exemples: tindria interés conéixer l’origen de la data del 25 de desembre i la
seua relació amb el solstici d’hivern, el culte al déu

la identitat nacional i en la formació de generacions portadores dels
més alts valors humans universalment acceptats.
D’altra banda, STEPV participarà en el XX Congrés de la Confederació d’Educadors Americans
(CEA) que se celebra al marc de
la trobada Pedagogia 2015, entre
els dies 26 i 28 de gener. Aquest es
realitza sota la convocatòria “19282015, hui i sempre construint la
unitat continental, al servei de més
i millor educació per als nostres
pobles”.
La CEA agrupa les organitzacions nacionals de les treballadores i
treballadors del contenint americà.
Entre els seus objectius hi ha la unitat dels treballadors de l’educació
del continent americà i una acció
gremial unificada que permeta una
major identificació amb altres gremis continentals afins.

solar, les festes romanes saturnals, el déu Mitra o
Dionís, el paper que, en tot açò, van poder tindre
l’emperador Constantí el Gran o Justinià II? I de
passada, d’on ve aquesta iconografia de betlems,
animals i símbols astrològics al portal i contradiccions diverses en dates –el naixement en l’any 4
abans de l’era comuna quan mor Herodes el Gran,
o l’any 6 de la nostra era, quan es realitza el famós
cens de Quirí?–; què se sap de l’estel de la qual
res no se sap; i de la matança d’innocents de la
qual no existeix notícia... Cal també preguntar-se
perquè les institucions valencianes i espanyoles
no respecten, en molts casos, la consideració de
societat laica, que es deriva del caràcter aconfessional de la seua Constitució, i perquè direccions
de centres educatius (i moltes ampes també) no
qüestionen ni rituals, ni imatges ni discursos culturals, ancorats en una interpretació religiosa molt
concreta, sense que açò vulnere, no ja la tan llibertat religiosa, sinó la imprescindible llibertat de
consciència, que comporta l’absència de qualsevol
tipus d’adoctrinament religiós o ideològic en l’espai del públic.
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escrit avui
CEIP El Castell d’Almoines

Art. Fer-lo i gaudir-lo
Edicions 96, València, 2014, 110 pàgs.

E

dicions 96 acaba de publicar un
quadern que arreplega el material
del projecte educatiu del CEIP El
Castell, d’Almoines, titulat Art. Fer-lo i
gaudir-lo –premi Enric Soler d’Experiències Pedagòtiques de la Societat Coral El
Micalet del 2013.

Sobre la base de la premissa que l’art
no es troba només en els museus, sinó
que està a l’abast de tothom, aquest recull didàctic proposa una sèrie d’activitats artístiques per a treballar diversos
recursos d’expressió amb vista a potenciar la creativitat de l’alumnat.

l meu amic Joan Carles Úbeda, de la
Pobla Llarga, m’envia una prova per a
un futur recull de narracions sobre diversos aspectes del poble. L’escrit relata un
episodi de l’escola de la Pobla conegut per la
nostra generació, els que vàrem cursar l’EGB
durant els anys setanta. En el dinar que fem
per les vacances de Nadal vàrem comentar
aquell i altres episodis davant d’una fotografia dels nostres mestres d’aquells anys. Entre
aquell manoll de records que ens envaïen, es
va perfilar amb nitidesa una estampa del 76
o 77; la del nostre mestre Salvador Castelló
assegut en la seua cadira i fullejant el llibre
Els vents del Món. Mentrimentres, algun xiquet amb un ganxo de ferro allargat destapava
l’estufa llevant, una a una, les anelles de ferro
que tapaven l’obertura per on es posaven les
branquetes de llenya. Darrere de la finestra de
l’aula, el tio Cento, conserge del centre, amb
la boina i el seu garrot esporgava amb una
serra i una escaleta els pins del pati.
Però tornem a la fotografia. Don Salvador era l’únic d’aquell grup de mestres que
havia ensenyat a la nostra generació alguns
rudiments de valencià. Perquè les noves generacions us situeu, em cal dir que fins a les
classes que ens va impartir Don Salvador,
l’únic que havia llegit en valencià eren les poesies festives que Millo, sota el títol El món
per un forat, publicava cada diumenge en el
diari Levante, que era el dia que mon pare
comprava el periòdic. No recorde ni un sol
llibre en valencià en aquella aula de xiquets
monolingües.
Quan he parlat amb Don Salvador d’aquell
temps m’explicava que en els seus primers
anys de docent, abans d’arribar a la Pobla va
assistir a un curset del Centre Excursionista

d’Alcoi, on va aprendre a escriure el català.
Ell, però, s’havia criat a Carcaixent i va ser
alumne, en ple nacionalcatolicisme del col·
legi dels franciscans d’aquest poble. Aquesta informació me la va complementar fa uns
quants anys l’activista cultural Alfred Ramos
–l’autor del Llibre de Pau– que llavors era
mestre en l’escola de Rafelguaraf –un poble
del veïnat– i es relacionava amb els mestres
de la Pobla.
Els vents del món el va editar el religiós i
pedagog Pere Riutort i Mestre pensant en
aquells mestres jóvens i valencianistes com
Salvador o com jo, aprofitant una escletxa de
la llei general d’educació del 70, que permetia
l’ensenyament voluntari de les anomenades
llengües natives. Durant aquells anys era un
dels pocs materials didàctics disponibles. No
anava desencaminat Pere Riutort: uns pocs
anys més tard varen ser aquests mestres els
qui posarien en marxa l’ensenyament en valencià.
Després d’alguns anys en edició provisional d’Els vents del món, se’n fa l’edició definitiva per a la segona etapa d’EGB, l’ensenyament mitjà i ensenyament d’adults per nivells
i és autoritzat per la Conselleria d’Educació
en 1983. Les unitats didàctiques del llibre
conjuguen lectures, cançons, gramàtica i
vocabulari. Val a dir, i més en els temps de
censura que corrien, que en el llibre Llebeig.
Els vents del món de 1983, hi podem trobar,
entre altres textos –falles, escriptors clàssics
i moderns–, una série de quatre lectures amb
el títol “Esquema d’història lingüística del
País Valencià” escrites per Manuel Sanchis
Guarner, o textos sobre “Les llengües romàniques” i “Les variants de la nostra llengua”
amb el mapa corresponent de Fraga a Maó.

En el meu primer destí docent, en 1986, a
Santa Eulària des Riu (Eivissa), em vaig trobar una edició illenca d’Els vents del món, en
què les lectures “valencianes” d’història i literatura eren substituïdes per altres textos
“balears”. Va ser llavors quan vaig indagar
en la personalitat de Pere Riutort. Em va ajudar molt una entrevista publicada l’abril de
1977 en el setmanari Dos y Dos: “El búnquer
contra Pere Riutort”, en què es constata que
aquest pedagog mallorquí també va ser un
pioner en la introducció del català en la litúrgia i pràctiques religioses oficials a València,
amb el corresponent vistiplau de les autoritats eclesiàstiques; no és això un miracle? La
seua obra magna, El llibre del Poble de Déu,
encara no superada, la va pagar de la seua
butxaca –doble miracle–. També en diré que
pertany a una saga de mallorquins providencials sense els quals la nostra recuperació nacional no hauria agafat la mateixa intensitat.
La saga comença amb Marian Aguiló, figura
clau de la nostra Renaixença; continua amb
mossén Alcover durant les primeres dècades
del XX, que en els seus viatges “filològics” al
País Valencià va reclutar un estol de patriotes
per al diccionari de la llengua catalana Alcover-Moll; enllaça amb l’auxili de Francesc de
Borja Moll a Sanchis Guarner quan va eixir
de la presó i la publicació en la seua editorial
de diversos autors valencians durant els difícils anys de la primera postguerra; i encara
amb els catedràtics Miquel Dolç, Vicenç Maria Rosselló i Joan Oleza, que tant ajudaren a
l’embranzida universitària valencianista dels
seixanta i setanta; finalment, que jo sàpia, la
darrera incorporació a aquesta saga de patriotes universitaris mallorquins és la del penalista Antoni Llabres i Fuster.

Màgia a la llum de la lluna

Màgia a la llum de la lluna. Sí, Màgia a la llum
de la lluna és una pel·lícula entretinguda.
Amb una narració concisa, clara i amb bon
ritme aconsegueix fer-nos sentir l’existència
menys molesta, almenys per dues hores. I ja
és molt!
Màgia a la llum de la lluna pivota sobre la
dialèctica del material i el transcendentalisme, la racionalitat i irracionalitat, la intel·ligibilitat i la inintel·ligibilitat, la naturalitat i
la sobrenaturalitat, la màgia i la ciència, la
masculinitat i la femeninitat. Una dialèctica
que Woody Allen insereix en la trama i en la
caracterització dels personatges.
Vejam. L’espai temporal en què la història
se situa ja marca aquest contrast entre el que
és sensitiu i emocional i el que és material
i racional. La pel·lícula està ambientada en
l’espai afable i estival de la naturalesa del Mediterrani francés a la fi dels anys vint en plena
expansió tecnoindustrial. I en aquest ambient
sorgeix la història d’amor entre el mag Stanley Crawford i la falsa mèdium Sophie. Ell i

ella enfrontats. Ell, millor mag del món, els
excepcionals trucs del qual se sustenten en el
coneixement del pensament cognitiu, científic i tecnològic, enfront d’ella, una actriu desconeguda, contractada per a interpretar el
paper d’una dona amb poders sobrenaturals.
Ell, convidat per un col·lega seu per a desemmascarar aquesta mèdium, es veu embolicat
en una farsa on el seu pensament racional,
científic, material es va a afonar.
Ell enfront d’ella: ella mira a ell, ell mira
a ella. Tots dos atrapats per la mirada. Una
mirada que travessa la consciència racional
d’ell fins a penetrar-li el cor. I sorgeix l’amor:
un sentiment que naix del que és irracional i
inconscient de la mirada.
Màgia a la llum de la lluna ens explica una
senzilla història on l’amor travessa la dialèctica de la materialitat i el transcendentalisme,
la racionalitat i irracionalitat, la intel·ligibilitat
i la inintel·ligibilitat, la naturalitat i la sobrenaturalitat, la màgia i la ciència, la masculinitat i la femeninitat. Fi.

escrit AHIR

“Els vents del món”
de Pere Riutort: un
text que va fer època
Ferran Pastor i Belda

Els vents del món el va
editar el religiós i pedagog
Pere Riutort i Mestre
pensant en aquells mestres
jóvens i valencianistes.

E

en pantalla

Senzillament, AMOR
Begoña Siles Ojeda

Director i guionista: Woody Allen
Repartiment: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay, Jacki Weaver, Eileen Atkins, Simon
McBurney, Hamish Linklater, Erica Leerhsen, Jeremy Shamos, Antonia Clarke, Natasha Andrews, Valérie Beaulieu, Peter Wollash,
Jürgen Zwingel, Wolfgang, Sébastien Sirous,
Catherine McCornack.
Estats Units, 2014

Probablement, Woody Allen, per a sobreviure
a l’angoixa de la vida i de la mort, ens regala
una pel·lícula tots els anys des de 1982. Cada
any una història diferent, però totes elles esguitades amb major o menor intensitat del
seu irònic humor que es trasllueix en la verborrea i les situacions neuròtiques dels seus
personatges. Després de l’agra comèdia,
Blue Jasmine, sobre l’especulació immobiliària i bancària i la venjança femenina, la
simpàtica, entretinguda comèdia romàntica
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Hem guanyat en les urnes, però encara ens
queda guanyar la recuperació dels nostres
drets. Per això, cal una àmplia base de persones
compromeses amb el Sindicat, que conformen la
unitat d’acció de totes i tots els treballadors .
STEPV t’ofereix tot l’assessorament legal i
jurídic que necessites en qualsevol situació
de la teua vida laboral, el suport
i la informació puntual i
completa habitual a través
de l’Allioli, la web i l’espai
de l’afiliació. I també formes
part del procés de presa de
decisions sobre tot allò que
t’afecte, a través de les assemblees i
dels òrgans on es decideix la línia sindical.
Volem ser, encara més, el moviment en
acció de l’escola pública i dels treballadors i
treballadores: el sindicat de l’ensenyament.

pas
un ant
v
enda
el morter

Ha existit una deriva
sindical que ha
portat a dificultar la
participació, impedint
la presència d’una urna
per centre, o alineantse amb la Conselleria
amb la normativa
que desregulava el
desplaçament per a votar.

Els propers quatre anys seran decisius per
al futur de l’escola pública valenciana i per
a les nostres condicions laborals. A l’estiu,
celebrarem el XII Congrés i volem que
participe el major nombre possible de veus
en la concreció de les línies sindicals que hem
de seguir els propers quatre anys. Comptem
amb tu, perquè tu ets la nostra força.

Set anys de campanya electoral fracassada

E
joan blanco paz

Ara és el moment: si no estàs afiliada/at al
Sindicat, fes un pas endavant i afilia-t’hi. Si ja
hi estàs afiliada, involucra’t en el teu centre,
en la teua comarca, en els nuclis sindicals
que han de ser els protagonistes de l’acció
sindical i del suport mutu que és el Sindicat.

l passat 4 de desembre STEPV va guanyar, per huitena vegada, les eleccions
sindicals. Aquesta vegada, amb una majoria absoluta inèdita al País Valencià, però
també a la resta de l’Estat amb l’amplitud i
homogeneïtat, sector a sector i comarca a comarca, d’aquesta vegada. I amb més oposició
que mai per part de la majoria dels altres sindicats i de la Conselleria.
Què ha passat? Per què la resta de sindicats han sigut abandonats pels seus votants?
Perquè s’han entestat a fer un bloc unitari, alternatiu i bel·ligerant contra STEPV?
La resposta és simple i complexa alhora,
però és evident que una part del professorat
no es reconeix amb la pràctica dels seus sindicats. En trauran conclusions? Canviaran de
política?
La resposta l’obtindrem prompte, però algun sindicat, des de la mateixa nit electoral, ja
ha assenyalat causa i enemic en proclamar-se
com a garant de la lluita contra “el neoliberalisme i el corporativisme”, que se suposa que
ostenta el nostre sindicat, ja que cap altre n’ha
eixit reforçat.
En trenta anys de treball en l’ensenyament
no he arribat a comprendre eixa fixació i ro-

tunditat a no veure la biga en l’ull propi i buscar sempre una diferenciació tan persistent
com inútil.
La unitat sindical sempre ha sigut un procés complicat, divers, a voltes brusc. Si hi ha
diferents opcions sindicals és perquè, a pesar
d’existir artificialitats en algunes de les diferències, altres són ben reals. Mai, però, no
s’havien revelat tan insalvables.
El nostre sindicat sempre ha valorat la unitat sindical, però ja fa anys que decidírem que
la seua inexistència no seria una excusa per a
no fer res. De manera unitària, o en solitari,
vam proclamar en el nostre congrés de 2006
que defendríem les nostres reivindicacions.
Així, després de les eleccions d’eixe any, i davant la passivitat de la resta de sindicats, el
març del 2007 vam convocar, en solitari, una
vaga per desbloquejar les negociacions que
una inoperant administració bloquejava des
del 2005.
La resta de sindicats, lluny de modificar
la passivitat, va determinar que STEPV era el
problema (no la Conselleria) i es va afanyar a
configurar un bloc, que va anomenar la “majoria plural”, amb què pretenia aïllar-lo. Durant
set llargs anys, han insistit en l’estratègia,

malgrat que els desbarats de Font de Mora,
de primer, o les retallades, després, ens han
situat a la mateixa vora de la reivindicació en
múltiples ocasions. En altres, el seguidisme
de la Generalitat ha sigut tan inexplicable com
resignat.
La deriva, però, ha portat eixos sindicats
fins a dificultar la participació, fins al punt
d’impedir la presència d’una urna per centre
o alineant-se amb la Conselleria amb la normativa que desregulava el desplaçament per
a votar. La conseqüència: quasi dèsset punts
de disminució de l’assistència a les urnes i
l’abandonament dels seus votants.
Per la meua part hauria preferit una major
participació, encara que fóra barata una majoria de STEPV inferior. Però no puc dir que ho
lamente. Al contrari, me n’ha alegre, i bona
cosa!
Dues maneres de fer sindicalisme s’han
confrontat en una llarga “campanya electoral”
de set anys. I una ha perdut. Amb contundència. STEPV té davant seu un repte complicat
però esperançador, en què haurà de refermar-se com el que és: el sindicat de l’ensenyament.
I la resta, d’entendre perquè ha fracasat.

