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La política educativa que estan aplicant tant cl Govern central com els
autonòmics en permeten afirmar que l'educació no és una prioritat per
als governs, que apliquen polítiques restrictives quant l'ensenyament
públic i, paral·lelament, potencien l'ensenyament privat.
La manca d'una Llei de Finançament d'aplicació de la Reforma
Educativa, l'incompliment sistemàtic de la Memòria Econòmica que
l'acompanyava, el desinterès que demostra aquest Govern respecte del
Sistema Públic Educatiu, suposa un deteriorament constant de l'Escola
Pública que, sens dubte, contribuirà a una societat cada dia més
fragmentada, amb diferències socials cada vegada més grans i en la que
el Sistema Educatiu, lluny de corregir desigualtats, les augmenta.
Davant aquesta situació, la Confederació dels STEs, junt a d'altres
organitzacions, ha propiciat i impulsat la constitució de Plataformes en
Defensa de l'Escola Pública, com a òrgans unitaris de la comunitat
educativa, amb l'objectiu d'oposar-nos a les polítiques educatives que
es vénen practicant i per a exigir una Escola Pública dotada dels
mitjans humans, econòmics i materials suficients que permeten
impartir un ensenyament de qualitat en benefici del conjunt de la
societat.
La Confederació dels STEs considera necessària l'elaboració d'una
plataforma unitària: "En defensa de l'Ensenyament Públic: contra la
privatització de les condicions de treball", que servesca com element
mobilitzador tant per a les treballadores i treballadors de l'ensenyament
com per a la resta dels sectors implicats.
Els sindicats que composem la Confederació dels STEs continuarem
treballant dintre dels moviments unitaris, debatent amb les
treballadores i treballadors i la resta dels sectors socials les
mobilitzacions a realitzar en defensa del Servei Públic Educatiu,
respectant i donant suport a les decisions que es puguen prendre en
cada àmbit pels diferents moviments unitaris.
L'Escola Pública, que és patrimoni del conjunt de la societat, està en
joc i a tots i totes ens correspon la seua defensa. En aquest objectiu
s'han trobat i es trobaran tots els STEs. Per açò fem una crida a la
participació en tots els actes programats arreu del país.
El passat 18 d'abril, la
CAPPEPV i Tàndem
Edicions van organitzar
un sopar homenatge a
ENRIC VALOR, aquí
també se li va dedicar la
Trobada d'Escoles en
Valencià de Benetússer
(L'Horta).
L'STEPV-iv es va sumar a
aquest homenatge i
publica en aquest número
d'AH-i-Oli una entrevista al
nostre benvolgut i
magnífic gramàtic,
lexicògraf, narrador i,
sobretot, amic i lluitador
ENRIC VALOR i VIVES.

L'all
Per a Alberto Fujimori,
colpista, esdenvingut terrorista
d'estat, vergonyosamenr. aplaudit
per quasi tota l'anomenada
"comunitat internacional" per la
seua política repressiva
consistent en "no fer
p ressò n c rs".

.,1

l'oli1

Per a Iotes [es persones Í organitzacions que arreu del món es
neguen a engolir-se "sapos" com
aquest, especialment per a qui es
juga la vida per defensar l'universal i permanent respecte als drets
humans de rotes les persones, sense excepcions.
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d'interès
MOBILITZACIONS EN DEFENSA DE
L'ENSENYAMENT PÚBLIC
L'STEPV, junt a CC OO Í UGT,
vam convocar el passat dia 24 d'abril
una Jornada en Defensa de l'Ensenyament Públic. Al llarg d'aquesta es
van convocar assemblees, claustres,
consells escolars..., per a debatre
sobre les condicions dels centres
públics, per a garantir un ensenyament públic de qualitat i per a reclamar de les Administracions Educatives les mesures per a aconseguir-lo.
Les delegades Í delegats sindicals
vam lliurar la Conselleria de Cultu-

ra, Educació i Ciència escrits amb
les nostres r e i v i n d i c a c i o n s i un
requeriment per a exigir la construcció dels 107 d'Educació Secundària
que estaven previstos al Mapa Escolar; juntament amb aquests escrits es
van lliurar les primeres rajoles per a
la construcció dels centres.
Les mobilitzacions continuaran al
llarg de les properes setmanes amb
noves accions en defensa dels serveis públics i, en concret, de
l'ensenyament.

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES,
es constitueix el Consell
El passat 8 d'abril es va constituir el Consell de Formació de Persones Adultes. En la reunió es va
presentar el projecte de decret del
Govern Valencià pe! qual es regulen
els programes formatius que figuren
a la Llei de Formació de Persones
Adultes, i s'estableix el currículum
dels programes d'alfabetització Í
programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les perso-

nes adultes fins l'obtenció del Títol
de Graduat en Educació Secundària.
L'STEPV va d e m a n a r que es
presentarà el Pla d'actuacions en
FPA que preveu la Llei 1/95, així
com que es donarà i n f o r m a c i ó
sobre els treballs de la Comissió
Inlerdepartamental Í que se signe el
Conveni General Multilateral entre
les diferents A d m i n i s t r a c i o n s
Públiques.

OPOSICIONS
i adquisició de noves especialitats
OPOSICIONS
Les especialitats que es convocaran seran:
Educació Infantil (325),
Educació Musical (370),
Anglès (70),
Pedagogia Terapèutica (35)
Educació Física (150).

NOVES ESPECIALITATS
Dintre de la convocatòria del Concurs-Oposició es convocaran també
proves per a l'adquisició de noves

especialitats per als funcionaris de
carrera en les especialitats abans
esmentades. Aquest procediment es
realitzarà simultàniament al ConcursOposició, però no es més que un procés d'especialització, d'habilitació; és
a dir, no té res a veure amb l'Oferta
d'Ocupació Pública, no consumeix
places de les oposicions.
El sistema d'habilitació està regulat en l'article 40 del RD 850/1993,
de 4 de juny. Els temarias estan
publicats per Ordre de 9 de setembre
de 1993 (BOE del 21).

1s TROBADA DE PLATAFORMES
Va reunir a més de 150 participants de pares i niares, alumnat i professorat de totes les comarques.
A
l'Escola
Universitària
d'Empresarials de València va tenir
lloc la primera Trobada de plataformes en defensa de l'Escola Pública Í
representants de Consells Escolars,
amb el doble objectiu de fer un
balanç de la s i t u a c i ó actual de
l'ensenyament públic i coordinar el
moviment associatiu unitari que s'ha
anat creant en les comarques.
La Trobada ha conclòs constatant
l'existència d'una política educativa
que consisteix a erosionar el servei
educatiu públic. Així cap entendre el
mapa escolar, l'adscripció del professorat, els pressupostos d'educació
i els projetes dels ROC.
Hi van assistir representants de
nombroses localitats, a més de
representants de la Federació Escola
Valenciana. Totes aquestes entitats
tenen en marxa diverses accions de
promoció de l'Escola Pública i de
reivindicació de les seues necessitats, amb un calendari unificat.
La Plataforma del País Valencià
coordinarà les accions d'aquest
moviment unitari amb la creació
d'un registre d'entitats i una xarxa
de comunicació permanent entre
elles, a més de programar trobades
cada trimestre amb l'objectiu de realitzar plans de treball i analitzar la

^ VINE AMB NOSALTRES

FESTA-TROBADA
PER L'ESCOLA PÚBLICA

Carta a| professorat: EL 10 DE MAIG A ALCOI !
JORNADA SOBRE L'ESCOLA PÚBLICA DEMOCRÀTICA
Estimada companya, estimat
company:
Els retalls pressupostaris que
ve patint l'educació en els últims
exercicis per part del Govern; el
rematadament mal que s'ha fet
l'adscripció; el Reial Decret
sobre admissió d'alumnat aprovat per al territori del MEC, que
ofereix la possibilitat als centres
de seleccionar el seu alumnat
amb criteris subjectius; el projecte de reial decret en estudi que
apunta a una revisió a la baixa
dels requisits que han de reunir
les instal·lacions dels centres
educatius segons la LOGSE i a
l'alça les ràtios d'alumnat per
aula; la inexistència d'una planificació any a any de construcció
dels instituts que el Mapa Escolar contempla i d'altres que no hi
figuren; atendre tota la demanda
de matriculació de tres anys que
es produesca; cobrir les substitucions del professorat al tercer
dia, com contempla l'acord de
plantilles; fer les obres de condicionament als centres que reben
alumnat de tres anys i les
instal·lacions que es necessiten
per a impartir les noves especialitats LOGSE; denunciar el retall
que ha fet la Conselleria en
lapartat de beques escolars; tot
són motius més que sobrats per
a que plataformes de defensa
de lensenyament públic hagen
sorgit arreu del nostre país i també en totes les
Comunitats Autònomes de l'Estat.
L'STEPV-iv participa i impulsa tots aquests
moviments perquè forma part de la nostra política
educativa la defensa, revalorització i prestigi de
lEscola Pública davant els atacs de les polítiques
neoliberals dels governs autonòmic i central.
Aquestes plataformes han previst per als mesos
d'abril i maig actes i mobilitzacions al País Valencià
en defensa de l'escola pública com a servei de
qualitat.
En aquesta carta voldríem sobretot parlar-ten
dun dels actes en concret i demanar la teua participació activa i la de les mares i pares i alumnat del
teu centre. A hores dara ja deus haver rebut informació al teu centre de la Jornada d'Alcoi per una
Escola Pública Democràtica. També sabràs de
les dificultats d'enteniment que hi ha amb un sector
de la COVAPA per arribar a un acord mínim respecte del Reglaments Orgànics de Centres.
Per tot això és important que hi participem totes i
tots en aqueix marc unitari (sindicats progressistes,
les Federacions d'AMPAs de València, Castelló i

Alcoi -la dAlacant no ha volgut participar-, Federació MRPs i la Federació Escola Valenciana) que és
la Jornada d'Alcoi i fem un esforç per arribar a
acords amb tota la Comunitat Escolar en temes de
participació, en la gestió democràtica dels centres,
que ens faça avançar en el nostre model d'Escola
Pública. Seria molt interessant que dugueres un
raconet de la teua escola a la Jornada, les teues
vivències i experiències que realitzes al teu centre i
mostrar-les, posar-les en comú amb la resta de
projectes escolars renovadors que es desenvolupen i treballem arreu del País Valencià amb a una
sèrie de valors democràtics i alliberadors: coeducació, pau, ecologia, justícia social L'Escola Pública
necessita aqueixa injecció de moral i, sobretot, de
treball efectiu i d'iniciativa per vèncer les dificultats i
entrebancs que ens posen al davant aquests suposats tecnòcrates de la modernitat, que no són altra
cosa que amants dels privilegis que uns, els
menys, es poden pagar, en detriment dels serveis
socials per a la majoria. Procurarem, amb la teua
inestimable col·laboració, passar una jornada lúdica, de reflexió i reivindicativa.

^{reíè;^
PER L'ESCOLA PÜBlJOt,
DEMOCRÀTICA,
VALENCIANA I DE QUALITAT,
DE TOTS I PER A TOTS.
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(VALÈNCIA)
Ic.'lti'í VÍS KürtfS;!','Vuj'ií Hlaiahriur.}.
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DIUMENGE 25 de MAIG 1997
de 11 a 14 hores
situació de l'educacíó en cada
moment.
La pròxima Trobada ha quedat
fixada per al mes de novembre.
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...c/e la primera plana

PER QUE L'ENSENYAMENT PUBLIC ?
El període de matriculació en
Infantil i Primària ha acabat. En
Secundària es completarà després
dels exàmens de setembre. Moltes
persones han hagut de decidir sobre
el centre educatiu al que assistiran
els seus fills i les seucs filles.
Corn que es tracta de "triar" el
model educatiu, és per això que es
publicita per l'actua! Administració, com un o b j e c t i u p o l í t i c a
alcancar, l'augment de la llibertat
d'elecció per als pares i mares.
M i t j a n ç a n t aquesta capacitat de
d e c i s i ó , s e ' n s i n s i s t e i x , anirem
construint la planificació escolar
del futur: el c i u t a d à / n a t r i a i
l ' A d m i n i s t r a c i ó financia aquesta
elecció. Aquesta és la tesi en matèria educativa del corrent neoliberal
de qui ens governa i que, naturalment, no veu a n t a g o n i s m e e n t r e
ensenyament públic i privat, ans al
contrari, Ics considera xarxes complementàries amb objectius
comuns, atorgant al sector públic
un caràcter subsidiari respecte de la
iniciativa privada, considerada "a
priori" la de més qualitat i, per tant,
la que té més demanda. Recordeu
les paraules de la Ministra Aguirre?
Als qui ens posicionem en defensa de l'Ensenyament Públic, se'ns
acusa de demagògia, de defensar
interessos aliens a l'ensenyament i
de posar per davant interessos corporatius abans que els del conjunt de
la societat.
Amb tot i això, nosaltres estem
segurs que el model de l'ensenyam e n t privat no té els mateixos
objectius que l'Ensenyament Públic,
i també que en aquest debat ens
juguem el model social del futur:
una societat excloent, fragmentada i
insolidària, o una societat integradora, solidària i amb un projecte
col·lectiu. Una aposta per l'Ensenyament Públic és una aposta rendible
per a la majoria social i també per a
un govern amb un projecte polític
nacional.
L'Ensenyament Públic té uns
objectius i, per tant, unes característiques ben diferenciats.
La gestió democràtica i participativa de tots els sectors implicats
(pares/mares, alumnat i professorat),

tot i importants retrocessos legislatius en els ú l t i m s temps
(LOPEGCD), manté un camí obert
que avui hem de reafermar. No passa el mateix en els centres privats
concertats, on és el titular del centre
qui determina l'ideari, on la participació de pares i mares en el Consell
Escolar és anecdòtica, no existeix
pluralisme i, en definitiva, la gestió
democràtica és encara una assignatura pendent en els anomenats centres
"d'iniciativa social".
Quan parlem d'eficàcia, cal
situar aquest concepte en relació als
objectius a aconseguir. Massa vegades es mesura l'eficàcia exclusivament en funció de la quantitat de
coneixements adquirits, però no en
funció dels objectius definits en la
LOGSE: ensenyament comprensiu,
desenvolupament del sentit crític,
formació integral, educació en la
solidaridad. L'eficàcia a mitjà i llarg
termini vindrà definida pel tipus de
societat que anem construint en el

futur. Si avancem en la democràcia,
la solidaritat i la inclusió social,
l'educació haurà estat eficaç. Si
avancem cap a una societat cada dia
més competitiva i excloent, haurem
de qüestionar-nos l'eficàcia que ens
mena a aquest fracàs social. Des
d'aquesta concepció, l'eficàcia no és
patrimoni del sector privat, sinó més
a v i a t de qui sostinga objectius
socials i col·lectius.
Respecte al plantejament que el
cost d'un lloc escolar en el sector
p r i v a t és més barat que en el
públic, convé fer algunas consideracions. Quan els poders públics
inverteixen en construccions educatives de titularitat pública estan
incrementant el patrimoni del conjunt de la ciutadania, quan es concedeixen subvencions per a obres
en centres privats, s'està donant
diners públics a empreses privades
que incrementen el seu patrimoni
particular amb els diners de tots Í
totes. Les condicions salarials i

laborals dels treballadors i treballadores són discriminatòries, no sols
respecte de les del sector públic,
sinó t o t a l m e n t i n a d e q u a d e s a la
importància social del treball que
es realitza, per la qual cosa no són
les empreses les que ofereixen un
servei igual a menor despesa, sinó
que es fa sobre el sacrifici obligat
del personal. Les millores en les
instal·lacions i els mitjans a utilitzar es "subvencionen" amb freqüència amb els diners dels pares i
mares. Però sobretot és el sistema
públic el que garanteix una extensió universal del nivell de formació
de la societat, que és una de las
característiques bàsiques d'una
societat desenvolupada.
La funció de l'Ensenyament
Públic en un projecte d'integració
col·lectiva i cultural és central. No hi
ha projecte nacional, especialment al
País Valencià, si no s'avança en un
procés de normalització lingüística Í
cultural. Aquest projecte sols serà

possible des d'un model educatiu
integrador, que iguale els coneixements lingüístics de tots els xics i
xiques, independentemerít del seu
origen cultural, però més important
si cap és la vinculació afectiva amb
un projecte col·lectiu, nacional i solidari amb la resta de pobles de l'Estat
Espanyol, del nostre entorn més pròxim i del món. Sols des del sector
p ú b l i c és possible construir un
model d'Escola Pública Popular i
Valenciana. 1 és aquesta una respons a b i l i t a t i n e l u d i b l e del Govern
Valencià.
Des del sector públic es realitza
una oferta universal i homogènia per
a tots els ciutadans i ciutadanes, des
de! sector privat es fa una oferta
limitada Í selectiva.
Existeix realment capacitat
d'elecció? Es clar que no, almenys
no per a milers de xics i xiques que
viuen en zones rurals i en la perifèria
de les ciutats. La iniciativa privada
no s'interessa per l'accés a l'cducació dels sectors menys afavorits de
la societat. Ans al contrari, s'instal.Ia
en zones urbanes i reclama l'alumnat
procedent dels estaments socials més
acomodats, als quals els proposa una
educació selectiva que els situe en
una posició de privilegi en el futur i
els proporciona una formació complementada per una oferta d'activitats extraescolars no gratuïtes que
allunyen del centre als qui no poden
pagar-les.
Ha de ser una preocupació important per als qui defensem l'Ensenyament Públic que es mantinga una
oferta que permeta en aquest
moment, com a mínim, mantenir
l'equilibri actual entre el sector
públic i el privat. I per a aconseguirho és imprescindible un compromís
de finançament del sector públic que
permeta desenvolupar la LOGSE de
manera que el creixement del sistema per les noves ofertes educatives i
l'ampliació de l'escolaritat obligatòria estiga assegurat en la xarxa
pública. Si el sector públic es
redueix en les seues dimensions,
caminarà cap a la marginació i la
societat perdrà un dels pilars bàsics
de la seua cohesió i desenvolupament equilibrat.

L'ESCOLA PUBLICA EN MARXA
ACTES LOCALS I COMARCALS

ACTES AL RAIS VALENCIÀ I A L'ESTAT

22 d'abril. L'Alacantí. Xerrada de Gonzalo
19 d'abril. València. Trobada de Plataformes i
Anaya.
representants en Consells Escolars.
23 d'abril. L'Alacantí. Unitat didàctica
24 d'abril. Jornada de sensibilització de la
presentada a tots els centres.
Comunitat Educativa sobre la situació de
24 d'abril. Elx. Xerrada de Jaume Martínez.
l'Ensenyament Públic convocada pels sindicats
24 d'abril. València. Manifestació al barri de
CC OO, FETE-UGT i STEPV
Jesús per l'Escola Pública.
10 de maig. Alcoi. Jornada per una Escola
25 d'abril. Elx. Unitat didàctica presentada a tots Pública Í Democràtica.
els centres.
17 de maig. Marxa a Madrid:
26 d'abril. Burjassot. Festa en defensa de
Ni una agressió més a l'Escola Pública.
l'Escola Pública.
25 de maig. València.
27 d'abril. València. Festa al Passeig Marítim en Festa-Trobada per l'Escola Pública
defensa de l'Escola Pública.
organitzada per la Plataforma de la ciutat de
5 de juny. Bunol. Jornada per l'Escola Pública.
València.

TROBADES D'ESCOLES EN VALENCIÀ
16 de març. Campus Universitari d'Alacant.
19 d'abril. Quatretonda.
19 d'abril. Montesa.
20 d'abril. Benetússer.
20 d'abril. Teulada.
20 d'abril. Crevillent.
20 d'abril. Alginet.
Ajornada per la pluja al dia 27 d'abril.
20 d'abril. Giiet.
Ajornada per la pluja al 20 de juny.
27 d'abril. Petrer.
25 de maig. Benicàssim.
7 de juny. Beníarrés.
7 de juny. Rafelcofer.
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LES PLANTILLES DELS INSTITUTS

UNES PLANTILLES
SENSE INSTITUTS?
Aquesta és la qüestió.
Potser, en el moment en què llegiu aquest article haja començat la
negociació entre els Sindicats i la
Conselleria d'Educació per tal
d'arribar a determinar quin ha de ser
el model de plantilles LOGSE als
Centres de Secundària.
L'STEPV-iv, al llarg dels últims
anys, ha elaborat les línies bàsiques
al respecte i han estat arreplegats en
els documents i publicacions del sindicat, l'última vegada a l'All-i-Oli
extraordinari de la Jornada de
Secundària del curs 96-97. Estem a
punt de publicar les últimes modificacions a la nostra proposta, fruit del
treball de les assemblees i el debat
produït en la Jornada de Secundària
realitzada el proppassat 1 de març.
Des del nostre punt de vista, les
noves plantilles han de garantir els
drets dels dos col·lectius que interaccionen en el servei educatiu: els del
professorat i PAS, i els de l'alumnat,
tot sobre la base de la qualitat, el
respecte a la diversitat i les possibilitats d'opcionalitat dins del currículum. És per això que el nostre model
de plantilles ha estat en permanent
evolució per tal d'adaptar-se a totes
les noves circumstàncies derivades
de la reforma del sistema educatiu.
Tot i tenint en compte que parlar de
plantilles, òbviament, és parlar de
les condicions laborals dels treballadors i les treballadores.
Ara bé, ^és suficient tenir una
proposta de plantilles, per treballada
que estiga?
Evidentment, no. Ens calen els
centres.
Tan important és per nosaltres el
marc dintre del qual existiran eixes
plantilles com les plantilles mateixes, donat que l ' u n determina
Palcanç de les altres.
Eixe marc no és precisament
l'ideal. En Secundària ens trobem
amb un greu endarreriment de la
implantació de la LOGSE respecte a

la resta de l'Estat, el primer cicle de
l'ESO es dóna "transitòriament" als
col·legis públics de manera general
en compte del seu lloc natural, que
és l'Institut. El que hauria de ser
l'excepctó es converteix en regla.
D'altra banda, el Mapa Escolar
ha estat contestat per tots el sectors
de la comunitat educativa (per insuficient, per fer subsidiari l'ensenyament públic del privat, per no contemplar els ensenyaments especialitzats, per no garantir la igualtat
d'elecció de l'alumnat en funció de
la distribució territorial de les diferents opcions, per no contemplar
solucions específiques al món rural,
per continuar obviant la catalogació
de llocs de treball en valencià...}. I
com que no és cap norma, la seua
eficàcia jurídica és zero.
Per si ens mancava alguna cosa,
sospitem que la Conselleria no es creu
al cent per cent el seu propi mapa, atesa la retallada pressupostària en la
construcció de centres de Secundària.
És clar, hi ha altres prioritats que la de
garantir un lloc escolar públic per als
estudiants valencians.
No existeix, nosaltres almenys no
en tenim constància, un pla de
finançament i construcció de centres, ni un de dotacions als centres ja
existents, ni tan sols un d'adequació
per tal de garantir allò que és radicalment novedós respecte als ensenyaments antics, com ara l'aula de
Tecnologia.
Hem començat per dir que les
plantilles haurien de ser garantia
dels drets de dos col·lectius. Amb
aquest marc, cap d'eixos drets queden garantits. Ni el millor model de
plantilles seria suficient per acollir
tot el professorat ni per oferir un lloc
escolar públic a tota la població
escolar si els centres no existeixen.
Segurament, ara hauran d'ímprovisar: una construcció ací, una allà...
Volem un pla, un finançament, una
temporaíització.

Jornada de Secundària
de l'STEPV-iv
El passat dia 1 de març es va
celebrar a València una nova Jornada de Secundària, on havien de tractar-se els següents temes:
- Reglament Orgànic de Centres.
- Plantilles.
- Planificació i construcció de
centres.
- Professorat interí: Itineràncies i
temps parcial, problemàtica dels
mestres de Taller.
- Valencianització de l'ensenyament.
- Educació Especial.
- Informació sobre Acció Sindical.
Els temes que van monopolitzar
el debat van ser el Reglament Orgànic de Centres i les Plantilles, sobre
el qual es va debatre extensament el
document a estudi que presentàrem.
Acabàrem la Jornada amb el
compromís de fer una segona Jornada per a continuar amb el debat. Per
la impossibilitat de trobar un dissabte lliure al mes de maig (diferents
jornades per l'Escola Pública...), ens
tornarem a reunir al començament
del curs vinent.

CONCLUSIONS
Quant les conclusions més rellevants, destaca la valoració negativa
que es feia del ROC en aspectes com
la no necessitat d'un nou òrgan de
govern, la poca simpatia que continua tenint la figura de l'administrador com un professional no docent,
el mètode d'acreditació dels directors... També es considerava excessiu el nombre de representants del
Consell Escolar per a ser operatius, i
la seua composició tampoc era la
més adequada.
En el tema de Plantilles es va
exposar un document prou elaborat
qua s'ha fet des del Sindicat. Es va
explicar detalladament com s'havia
fet l'estudi de les Plantilles i que
mentre la Conselleria no es comprometa a planificar, com a mínim, la
construcció de centres de Secundària
previstos al Mapa Escolar, el coeficient exigit "Professorat x unitats"
havia de ser de almenys 3 professors.
Es farà una publicació monogràfica.

De nou
LA CONDICIÓ DE CATEDRÀTIC

La Confederació d'STEs Í l'STEPV sempre han estat
en contra de que es crearà la figura de la Condició de
Catedràtic/a a la LOGSE. Entenem que el Cos de
Catedràtics és una figura administrativa a extingir, i que
tot el professorat de Secundària ha de tindré les mateixes condicions laborals i salarials -nivell 26 per a tothom-, com una condició primera cap al cos únic de
Secundària en la perspectiva del cos únic de tots els
ensenyants, des de l'Educació Infantil fins a la Universitat. És per això que la Condició de Catedràtic/a entrebanca el que volem.
En la primera negociació sobre "la condició" amb la
Conselleria d'Educació, l'any 91, ens reiteràrem en
aquesta postura, posant de manifest les contradiccions
d'aquesta figura (funcions, limitacions del professorat
que podia accedir-hi...).
En la Mesa Sectorial dels passat 26 de març, la Conselleria va presentar de nou el tema de "la condició", junt
a l'oferta pública d'ocupació, amb unes dades i una proposta que es resumeixen en el quadre que figura a sota.
L'STEPV reiterà que la seua posició és contrària a
qualsevol mecanisme de jerarquizació i, en conseqüència, si des de l'Administració es vol introduir "la condició", tot el professorat de Secundària hauria de poder
adquirir-la i, per tant, s'haurien de traure tantes places
com nombre total de professorat.
Finalment, davant la proposta de 700 places feta per la
resta de sindicats, la Conselleria fa una oferta definitiva
de 500, que és acceptada pels mateixos sindicats.
Hem criticat la reiterada postura de la Conselleria
d'atorgar prioritat al professorat amb "la condició" per
davant de la resta pel que fa als desplaçaments. En el
mateix sentit, les instruccions d'inici de curs sancionen
la jerarquització en allò que fa a les condicions laborals.
Com pensem que es il.legal la pretensió d'ordenació del
professorat segons aquest criteri perquè contradiu la disposició addicional 16.3 de la LOGSE (la condició de
catedràtic/a té un "caràcter personal"), ho hem impugnat
jurídicament i restem a l'espera de una decisió dels tribunals.
Entrar al debat del mecanisme, el barem, la memòria,
etc., pot tenir el perill d'acceptar de facto "la condició".
Ara bé, una vegada que està ben clar la nostra postura, no
anem a abandonar la Mesa Sectorial, anem a influir-hi tot

el que puguem. D'entrada, no volem que la figura servesca per a discriminar ningú per les condicions laborals
(econòmicament és un fet). També volem defensar dues
qüestions importants Í estem oberts al debat sobre aquestes i altres qüestions que se'ns proposen.
a) Aconseguir que la prova davant del tribunal siga
sobre "un tema relacionat amb el currículum de l'especialitat" (Art. 14.3 del Reial Decret 575/1991, de 22
d'abril, pel que es regula l'adquisició de la condició de
catedràtic a què es refereix la LOGSE) i no sobre un
tema de l'especialitat segons "el temari vigent per als
procediments d'ingrés a la funció pública docent" (Art.
7.2 de l'Ordre de 20 de març de 1997, per la que es convoca procediment per a l'adquisicício de la condició...,)
al MEC. La raó no és solament de legalitats; és, més que
res, pedagògica (també s'haurien de modificar els temaris d'ingrés a la funció pública).
b) Mantenir que el coneixement del valencià tinga,
almenys, la valoració que es va aconseguir que tinguera
en la primera convocatòria valenciana per a l'adquisició
d'aquesta condició (DOGV 1.693, de 30-12-1991).
No són aquests els únics temes a debat. Cal considerar
també els següents:
c) El sistema de places distribuïdes per especialitats
va ser impugnat i guanyat a Catalunya pels que van argumentar que SL la condició és un mèrit individual, pot
accedir-hi tot el professorat a totes les places.
d) El requisist d'haver prestat un mínim de vuit anys
com a funcionari de carrera, per bé que discriminatori, no
hem d'amagar que s'arreplega a la LOGSE, al R.D.
575/91 i a totes les convocatòries fetes arreu l'Estat,
encara que també haja sigut impugnat.
e) En relació als cursos, no té cap sentit la limitació
que es valoren només els cursos superiors a 30 hores,
sobretot quan la pròpia Conselleria convoca cursos de 20
a 29 hores prou sovint. Caldria veure un sistema que permetcra acumular hores d'un bon grapat de cursets.
f) Segurament també haurien d'avaluar-se cursos i
projectes d'innovació educativa, ja que van a incidir
directament en el nou sistema educatiu.
g) Potser també hauria d'avaluar-se haver ostentat la
Caporalía de Seminari.
L'STEPV està fent assemblees als centres per a fixar
posicions definitives davant la Conselleria.

PROFESSORAT
NOMBRE TOTAL

AMB LA
CONDICIÓ

EN FALTEN FINS
ARRIBAR AL 30%

11.005

1.724

1.577

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

182

29

26

ARTS PLÀSTIQUES 1 DISSENY

112

22

12

COS
SECUNDÀRIA

La proposta inicial de la Conselleria va ser de traure 350 places.
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de l'ensenyament públic.,

Les vacants del concurs de mestres

SERAN BILINGES
El coneixement del valencià és
un requisit obvi i palmari pel fet que
la nostra llengua és matèria curricular obligatòria en tot l'ensenyament
no universitari, a més de ser llengua
d'ensenyament en els 600 centres
que tenen programes d'ensenyament
en valencià, tot d'acord amb la
LOGSE (1990), el currículum de
l'educació infantil (1992), el currículum de l'educació primària
(1992), la Llei d'Ús i Ensenyament
del Valencià (1983) i la normativa
que ho desenvolupa tot. És per açò
que tots els llocs de t r e b a l l que
.s'oferten en el concurs de trasllats
inclouen el requisit del coneixement
del valencià en igualtat amb el castellà (tan òbvia és la qüestió que fins
i tot una Administració tan poc sospitosa de valencianista com l'actual
ha volgut veure-ho clar).
Som conscients, però, de les
peculiaritats que es donen al nostre
país. Així, mentre la normativa
curricular fa sempre un plantejament integrador i igualitari de castellà i valencià i és d'aplicació a
tots els centres públics i privats
sense diferències ni excepcions, la
pròpia LUEV estableix una diferenciació de tractament entre zones per
raó del predomini lingüístic.
Aquesta contradicció normativa,
llegida interessadament en clau
d'ambigüitat, sempre ha sigut utilitzada per escamotejar al valencià la
seua funció social.
En el cas de les anomenades
zones de predomini lingüístic valencià no hi ha contradiccions ni ambigüitats: des de la legislació curricular fins la LUEV, el valencià té tota
la càrrega de llengua de l'ensenyament.
Fins i tot a las zones castellanoparlants existeixen programes bilingües, encara que siga per a l'alumnat
que ho demana, ni que siga mitjançant l'anomenat programa bàsic.
En tot cas, el valencià és igualment
llengua oficial, per la qual cosa sembla coherent que es puga aprendre Í,
per tant, que el professorat haja de
poder impartir la seua docència.
I arribats ací volem fer una breu
divagació. L'ensenyament del
valencià no sols no suposa cap atac
o discriminació per a ningú, sinó

que aporta el coneixement de la
cultura del propi país -cultura dual,
dues llengües- mitjançant la seua
representació més genuïna: ía llengua, les llengües. És estravagant,
incohent Í, fins i tot, malintencionat
en alguns casos, que se li atorgue a
l ' a p r e n e n t a t g e de les llengües
extrangeres una gran consideració
cultural, social i econòmica i, al
mateix temps, es menyspree el
valencià fins el punt d'expulsar-lo
del currículum escolar. Açò si és
una discriminació per a la població
castellanoparlaní.
Seguim amb eí concurs i amb una
informació complementària subministrada per F Administració, per bé
que de forma oral, a la Mesa Sectorial d'Educació.
Qui haja participat al concurs de
trasllats sense tenir el requisit del
valencià serà considerat de forma
diferent segons siga la situació des
de la que concursa. A saber: si ho fa
des de la condició de defínitiu/iva,
se li aplicarà la mateixa moratòria
que se li haja aplicat en l'adscripció
quant exigir-li el coneixement del
valencià. Es a dir, se li podrà adjudicar un lloc de treball encara que no
sàpiga valencià. En canvi, si es concursa des de la condició de provisional o des de fora del País Valencià,
se li exigirà tenir el requisit del
valencià.
Per a l'STEPV, la moratòria ha
d'anar acompanyada d'un pla específic de formació en valencià per a
les persones afectades (en l'adscripció s'oferia un curs en centres a partir de 4 persones en eixa situació) i
ha de ser modificada per resoldre
dos problemes: l'un, que és massa
llarga en el temps; i l'altre, que en
cap cas ha d'afectar a centres_4ue
tinguen programes d'ensenyament
en valenc ià i d'immersió
Si aconseguirem solucions a totes
dues qüestions, i la formació arribarà a totes les persones afectades en
condicions òptimes, la catalogació
de tots els llocs de treball en castellà
Í valencià quedaria arredonida i
s'hauria exorcitzat bona part dels
maleficis que se li oposen. Clar que
sempre quedarà el discurs de Las
Provincias i la seua descendència
intel·lectual.

El Tribunal Supremo anula uno de los criferios de desempate,
consistente en el orden alfabètico de los apellidos de los concursantes

LOS CONCURSOS DE TRASLADOS
DEBERÀN MODIFICARSE
El Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de enero de 1997, estimo
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el STEPV-iv
contra el Real Decreto 1.774/1994,
por el que se regulan los concursos
de traslados en el àmbito de todo el
Estado-para la provisión de plazas
correspondientes a los Cuerpos
docentes y anula et ultimo de los
criterios de desempate que se establecen en los Anexos I y II de dicho
Real Decreto, consistente en el
orden alfabètico de los apellidos de
los concursantes determinado por
sorteo.
El STEPV recurrió este criterio
por su caràcter aleatorio, totalmente
alejado de cualquier referència a la
idea de mérito y por entender que
antes de llegar al mismo, si fuese
necesario, debe establecerse otro u
otros que sí la tengan en cuenta.
Con este Real Decreto se han
realizado dos convocatorias de los
concursos de traslados en el àmbito
de todo el Estado, tanto de Primària
como de Secundaria, la correspondiente al curso 1994/95 y la actual,
curso 1996/97, aún pendiente de
resolución. Así mismo, quedan afectados los concursos o procesos de
readscripción de efectives de caràcter autónomico que tuvieron lugar
en el curso 1995/96. En el caso del
País Valenciano, la Conselleria
d'Educació desistió de realizar su
propio concurso el curso pasado y,
por tanto, solo quedan afectadas las
convocatorias realizadas en el marco de todo el Estado.
Nuestros servicios jurídicos han
eleborado un informe en los
siguientes términos.
I.- La primera cuestión a resaltar
lo supone la condición de firme y
ejecutiva de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo, al haberse dictado en uno de los supuestos
contemplados en el art. 14 de la
Ley de la Jurisdicciòn ("Las Salas
de lo Contencioso-Administrativo
del Supremo conoceràn de los
asitníos siguientes: A) En única
instància: a) De los recursos contencioso-administrativos que
impugnen directamente las d'tspos'tciones de caràcter general emanadas de órganos de la Administración del Estado, general o institucional..."'}. Contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo no
cabé recurso.
II. La consecuencia de la firmeza
de la sentencia es la de su inmediata
ejecutividad, lo que conlteva a que
el criterio de desempate impugnado
ha sído declarado nulo y, por tanto,
no susceptible de desplegar efectos
jurídicos. Los concursos de trasla-

E) Ministerio de Educacïón y Ciència, procediendo al sorteo de la Ictra.
dos regidos por dicho criterio de
desempate, en lo que este tuviera
incidència, entendemos que deben
ser anulados y regulados por otro
criterio que deberà nuevamente
establecer la Administración (Consejo de Ministres), por cuanto, con
buen criterio (el que todos hubiéramos deseado que hubiera tenido el
Tribunal Superior de Justícia de la
Comunidad Valenciana en el asunto
de oposiciones del 91), el Tribunal
Supremo no ha susíituido la labor
del Ejecutivo. Ante ello, decimos, se
deberà fijar por el Ejecutivo un nuevo criterio de desempate, entiendo
que siguiendo los paràmetres que
fijamos en nuestro recurso, y con el
mismo reorganizar las listas de concursantes empatados y, por tanto,
las adjudícaciones verificadas con
dicho criterio.
III.- No podemos olvidar que el
alcance de la sentencia es de àmbito
estatal, al anular una parte de un
Real Decreto que establecía el marco de todos los concursos de traslados, tanto de nivel estatal como
autonómicos.
Es claro, por ende, que afecta a
los concursos de traslados del afio
1994; a los del ano 1995, en aquellas autonomías que lo convocaran,
y afectarà a los sucesivos, algunos
de los cuales se encuentran ahora en
tràmite.
IV. El articulo 105 de la Ley de
la Jurisdicciòn prevé la posibilidad
de suspensíón del cumplimiento
total o parcial del fallo o inejecución en absoluto, fundades en casos
de:
1. Peligro de transtorno grave del
orden publico.
2. Temor fundado de guerra con
otra potencia si hubiera de cumplirse la sentencia.
3. Quebranto en la integridad del
territorio nacional.
4. Delrimento grave de la

Hacienda pública.
Ninguno de cuyos paràmetros
entendemos que pueda extraerse de
la ejecución de nuestra sentencia, a
pesar de reconocer que se puede formar un gran "follón" a la Administración.
V. Es claro que, a pesar de nuestra condición de recurrentes, no
tenemos "la sartén por el mango" en
orden a la ejecución de la sentencia,
sinó que la misma debe llevarse a
efecto obligatoriamente para la
Administración, de forma independiente a nuestra voluntad o deseos,
sïn posibilidad de consensos o negociaciones.
VI. Efectivamente, el contenido
practico de la resolución indicada,
alcanza una trascendencia de indudable magnitud, con una cantidad
tan importante de "beneficiades"
por la misma como de "perjudicados", aunque lo bien cierto es que
esperamos que la Administración
establezca un criterio mas acorde
con los principies que rigen el
acceso a función pública (antigüedad como funcionario de carrera y
el de prelación en el resultado del
proceso selectivo) y que, en definitiva, la aleatoriedad ha sido desterrada como criterio de desempate
de los concursos de traslados, cuestión esta que es la que debe imperar
y, por tanto, realzar los beneficiosos efectos de la sentencia que nos
ocupa.
Hasta aquí el informe jurídíco.
En todo caso, el STEPV, que ya se
ha entrevistado una vez con las
autoridades del MEC sin resultado
alguno y lo harà de nuevo hasta
conseguir una respuesta clara de
esta Administración, facilitarà al
profesorado que haya sido pcrjudicado por el criterio de la letra los
resoríes legales oportunes para que
se le apliquen los beneficiós generados por esta sentencia.

PLACES D'AUDICIÓ I LLENGUATGE
L'STEPV hem demanat la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència la convocatòria d'un concurs per a
proveir les places d'Audició i Llenguatge dels Serveis
Psicopedagògics Escolars.
Aquestes places, que no han eixit en el Concurs de
Trasllats, no estan ocupades per personal definitiu. El nostre sindicat ha insistit, des de sempre, que totes les vacants
d'Audició i llenguatge havien de ser ofertades en el siste-

ma ordinari de provisió de llocs de treball, el concurs de
trasllats. No ho hem aconseguit, de moment; esperem que
el proper concurs s'oferten totes, ja que així està regulat en
el Decret que regula el funcionament dels SPEs.
Per tot açò, per a resoldre la situació d'inestabilitat de
les plantilles dels serveis, cal que es convoque un concurs específic, aquest curs, per a dotar de professorat
definitiu aquestes places el proper curs escolar.

de l'ensenyament públic.
Movilizaciones en la la Plana de Utiel-Requena

;Y LA ESCUELA RURAL?

El articulo 27 de la Constitución,
en el punto 5, dice: "Los poderes
públicos garantizan el derecho de
todos a la educación, mediante una
programación general de la ensenanza, con participación efectiva de
todos los sectores afectados y la
creación de centres doccntes."
La Ley Orgànica, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) establece, entre otros, que la actividad
educativa se desarrollarà atendiendo
al principio de relacíón con el entorno social, económico y cultural.
Podríamos seguir con el Titulo
Quinto, sobre la compensación de
las desigualdades en educación:
"...debiendo garantizar los poderes
públicos la escolarización de los
alumnos, en el nivel de educación
primària, en su propio municipi», y
en los términos que resultan de la
aplicación de la Ley Orgànica Reguladora del Derecho a la Educación
(L.O.D.E.)."
Està muy claro lo que establecen la Constitución, la L.O.G.S.E.
y la L.O.D.E. También està claro
lo que piensa hacer la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciència
en lo que se refiere a Educación en
las zonas rurales: disminuir poco a
poco las unidades escolares, lo que
a medio plazo puede ser convertir
los pequenos puebfos y aldeas en
pueblos fantasmas y aldeas fantasmas. No es un invento, ni producto
de la imaginación, sinó una consecuencia provocada porque ya no se
puede mirar todo con los mismos
criterios, pues cada zona, cada
comarca, tiene unas peculiaridades
y, por tanto, una misma política
provoca unas repercusíones diferentes según dónde se aplica.
Seguro que si el Sr. Conseller
hiciera un recorrido a lo largo del
País podria comprobarlo por si
mismo o con preguntar a los vecinos, por ejemplo, de la comarca de
la Plana de Utiel; San Juan, el
Derramador, Los Ruices, Roma,
La Portera, Los Pedrones, El Pontón, Los Duques, Casas de Eufemia, etc. Poco a poco se estan quedando desiertos. Lo peor no es lo
que hay ahora, sinó lo que habrà
en los próximos anos con la política educativa que quiere llevar a
cabo esta Administración. No se
aprecia un paisaje diferente si contemplamos las dislintas propuestas
que la Conselleria tiene plani ficadas para la EDUCACIÓN en las
ZONAS RURALES en los tres
documentos propueslos: MAPA
ESCOLAR, CATALOGO DE
PUESTOS DE TRABAJO Y LA
ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO. Tres documentos que han

sido rechazados por toda la Comunidad Educativa y que para la
Zona Rural son mas lesivos si
cabé.
1.- Respecto al MAPA ESCOLAR, se suprimen unidades en todas
las aldeas y pueblos de la comarca
de la Plana de Utiel-Requena (Venta
del Moro, Sinarcas, Villargordo del
Cabriel).
2.- En cuanto a la CATALOGACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
y ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO, se eliminan todos los especiaíistas L.O.G.S.E., con la consiguiente repercusión en cuanto al
profesorado se refiere;
- No tienen opción a los puestos
de ESO, però los alumnos son los
mismos que tenían.
- No pueden optar a las especialidades que tiene cada uno porque
estàs son itinerantes y no aparecen
en el Catalogo.
- No pueden optar a otros puestos
de írabajo porque a la Administración cuando establece unas normas,
como pueden ser las distintas zonificaciones, le da absolutamente igual
que estàs sean rurales o no, cuando
lo adecuado es tener en cuenta las
peculiaridades de cada pueblo en el
entomo comarcal donde se encuentra.
^Qué entiende esta Conselleria
por la cultura e identidad de unas
comarcas o pueblos? ^,Es importante
y necesario que cada pueblo se identifique con lo que es suyo?
Mientras tanto, los que padecen
estos ataques de la Administración
intentan hacer todo lo contrario:
conocer su pueblo, sus costumbres,
y què mejor medio para realizar esto
que las escuelas o realizando Jornadas sobre el mundo rural, como las
que han realizado en la aldea de Los
Corrales y en otros pueblos y aldeas
del País Valenciano.- Dice Tonucci
en su decàlogo escolar que la escuela tiene que ser una escuela abierta,
donde el maestro es el aduito que
convive con los ninos, però para
hacerles vivir una experiència lo
rnàs plena posible. Para ello, solicita
la colaboración de otros adultos que
intervíenen en momentos educativos
defínidos.
Tras el panorama descrito por
esta Administración, esta escuela
abierta de Tonucci, en estos momentos, podria estar asistíendo a su propio entierro. En varios pueblos de la
comarca han visto como en cuestión
de días todas las ilusiones que tenían
se han ido al traste y se han convertido en ENT1ERROS MULT1TUDINARIOS de varias escuelas.
<,Qué pasa con la escuela rural?
<,Hay ninos de primera clase y
ninos de segunda clase?
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EL PROFESORADO ITINERANTE
Ha Ilegado la hora de la negociación de la orden que regularà la creación de Centros Rurales Agrupados
(CRAs). Sin menoscabo del tratamiento integral que dispensamos al
tema en la jornada sindical del 26 de
abril y durante la negociación, queremos puntualizar aquí algunos
aspectos respecto a las condiciones
del profesorado itinerante.
Desde el STEPV-iv hemos manifestado síempre que no nos oponemos a la regulación de este tipo de
agrupaci'ones educatívas rurales,
sinó que existen oíras posibílidades
igualmente vàlidas que no se deben
descartar a priori. Però, sobre todo,
tememos una errónea aplicación de
la fórmula CRA.
Uno de los aspectos que mas dificultad puede suponer es el de, precisamente, las condiciones del profesorado itineraníe.
Este aspecto sobrepasa el tema
del CRA propiamente dícho, ya que,
como marca la LOGSE en su articulo 16, "la Ensenanza de la Música,
de la Educación Física, de
los idiomas extranjeros o de
aquellas ensenanzas que se
determinen, serà impartida
por maestros con la especialización correspondíenté"",
por tanto, es obligatorio para
la Administración, independientemente de que se constituya una agrupación rural o
no, que se asegure que estàs
especíalidades sean impartidas por especialistas, y la
única solución viable para las
zonas rurales es el profesorado itinerante.
La prueba de ello es que
la Administración ha creado
las plazas de caràcter itinerante necesarias para tal fih,
de tal manera que ya durante
este curso todo el alumnado
de primària, independientemente del lugar donde se
imparta la ensenanza, la recibe por parte de profesorado
especialista.
Respecto a las condiciones laborales de este profesorado, si
bien hay que reconocer que se ha
mejorado respecto de la situación
anterior, quedan muy lejos de nuestros planteamientos.
Allà por el mes de mayo de 1995,
en la primera y única mesa de negociación sobre el tema, se insto a la
Conselleria a la regulación de las
condiciones del profesorado itinerante. Ya entonces, esta apunto que
el tema tenia que negocíarse desde
una visión global enmarcada en el
Decreto 200/85 y que, si había que
cambiar algo, se haría como un
àmbito mas de todas las itinerancías
dentro de la Función Pública. Però,
j oh sorpresa!, una vez acabada aquella mesa, nos llego la noticia de que
en la mesa general de la Función
Pública se había firmado aquel mismo dia un acuerdo por el que se
modificaba el Decreto 200, medianle
la publicación del Decreto 79/1995,
de 16 de mayo.
Y la puntilla ha sido la publicación del Decreto 24/1997, de 11 de
febrero, también en el àrnbito de la
Función Pública, sobre indemnízacíones por razón de servicio, publicado en el DOGV de 17 de febrero,
que deroga los anteriores decretos y
que no recoge en absoluto las especificaciones correspondientes al profesorado itinerante.
Por otra parte, en el acuerdo de
plantillas de primària se especifica
que la Conselleria se comprometé a

realizar un desarrollo reglamentario
de la situación de los maestros itinerantes. Si se entiende que este desarrollo reglamentario lo constituyen
las Instrucciones de 24 de septiernbre de 1996 sobre profesorado itinerante y el citado Decreto 24/1997,
eníonces se habrían confirmado
nuestros temores sobre un erróneo
tratamiento del modelo organizativo
de los CRA.
En todo caso, esta regí amentación
no ha sído negociada en la mesa sectorial de Educación, y si bien recoge
parte de los avances del acuerdo de
plantillas, como el anticipo a cuenta
del 80% de las indemnizaciones,
consideración de horario lectivo de
los desplazamientos desde el centro
de adscripción, elevación (aunque
mínima) de las indemnizaciones por
gastos de desplazamiento, inclusión
de la indemnización por danos que
sufran los comisionados en sus bienes (si bien urge un cambio en el criterio interpretativo de 30 de mayo de
1994 de la Intervención General

sobre el pago de los danos producidos en accidente de circulación), tiene, al mismo tiempo, grandes lagunas y aspectos negativos.
Aunque nos refiramos sobre todo
a los profesores itinerantes en seníido estricto, no hay que olvidar que
es necesario hablar de las condiciones de todo el profesorado de estàs
zonas, que también realizan itinerancias debído, entre otras razones, a las
imprescindibles reuniones de coordinación, de claustres, etc., que posibilitan el buen funcionamíento de
cualquier tipo de agrupación rural.
Como hemos anticipado, el
Decreto 24/1997 no recoge las especificaciones de la ítinerancia del profesorado; basta mirar el articulo 4.4
para darse cuenta: "Los desplazamientos por razones de Irabajo deniro del termino municipal, o a distancias inferiores a 30 kilómetros
del mismo, no devengaràn indemnización alguna en concepto de restauración y de otros gastos. Excepdonalmeníe, y prèvia autorización
expresa de comisión de servicio,
podrà devengarse indemnizaciones
en dichos desplazamientos". Teniendo en cuenta la realidad de nuestras
zonas rurales y que, según el borrador de la orden de CRA, la distancia
màxima de una locaíidad respecto
del domicilio del CRA no debe ser
superior a 20 kilómetros, tenemos
que la mayor parte del profesorado

itinerante no cobraria estàs indemnizaciones. Desde el STEPV-iv exígiremos que a este profesorado se le
aplique con caràcter general la
excepcionalidad que se recoge en el
mismo.
Respecto a las Instrucciones de
24 de septiembre, si bien contienen
avances positives y estando, en
general, de acuerdo con que "donat
que els desplaçaments del professorat itinerant form.en part del seu
horari lectiu, caldrà tenir en compte
la conveniència de fer-ne el menor
nombre possible d'ells", va en contra de cualquier principio sobre la
compensación y la calidad de la
ensenanza el que "es podrà impartir
ensenyaments d'una mateixa especialitat amb caràcter intensiu, de
manera que s'acumule només en
una el contingut de diverses
sessions". ^Significa esto que el
alumnado de las escuelas incompletas podrà tener, por ejemplo, en vez
de tres sesiones de inglés a la semana, una, però condensada?, £O bien
se refiere a que, en virtud del
"ahorro" económico, las tres
horas semanales de inglés se
impartiran todas seguidas,
por ejemplo de 9 a 12? Si el
primer interrogante es tan
absurdo como discriminatorio, el segundo es a todas
luces, y como mínimo, antipedagógico.
En cuanto a la agilización
y simplificación de los procedimientos que faciliten la
percepción de las indemnizaciones conteniüas en estàs
instrucciones, se queda en
nada en cuanto la Dirección
General de Centros realiza
el calculo del número de
grupos y desplazamientos
que se prevén para cada
puesto itinerante, si bien
esperamos que se haga efectivo el punto 4.2 de dichas
instrucciones: "Si les quantitats transferides als centres foren insuficients, després de la justificació prèvia, es podrà sol·licitar a la Direcció General de Centres Docents les
quantitats complementàries que
pogueren correspondre".
Sobre los criterios que maneja
esta Dirección General para hacer el
calculo referido, no podemos menos
que realizar una crítica a algunos de
ellos, como el de prever un único
desplazamiento por asignatura y grupo, lo cual conlleva la impartición
continuada de las tres horas de dicha
asignatura, y al hecho de que, a la
hora de realizar los càlculos del
número de grupos existentes en una
locaíidad concreta, no se tenga en
cuenta la posíbilidad de que la Educación Física y la Educación Musical puedan ser impartidas al alumnado de Educación Infantil por el profesorado'especialista.
Para confeccionar los horarios del
curso próximo habrà que exigir claramente a la Administración que
posibilite la organización y confección de los horarios en cada zona de
una manera mas acorde con sus
peculiaridades, teniendo en cuenta
unos criterios menos mediatizados .
por la economia y mas por la calidad
de la ensenanza.
Habrà que exigir una soiución a
la Administración para asegurar la
impartición de las asignaturas sin
detrimento de la caiidad y sin que
ello dependa de la aportación ''econòmica" del profesorado para sufragar sus propios desplazamientos.
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de l'acció sindical.

LA REFORMA LABORAL
o como hacerse unas reglas del juego a la medida
El Acuerdo Interconfederal firmado por CC OO, UGT, CEOE y CEPYME,
denominado genéricamente reforma laboral, no es, en realidad, uno; son tres:
• Acuerdo Interconfederal para la estabilidad del empleo.
• Acuerdo Interconfederal sobre negociación colectiva.
• Acuerdo sobre cobertura de vacíos.
Se trata de acuerdos entre partes, es decir, obligan solamente a los firmantes,
y para que tengan valor de ley han de tener una posterior regulación legal por
parte del Gobierno (nadie duda de esto) y las Cortes, en su caso.

Què dicen los 3 acuerdos
SOBRE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Tiene tres capitules. En el primero las
rnodificaciones rnàs significativas son:
- Contrato para la formación:
Sustituye al contrato de aprendizaje y lo
modifica parcialmente en cuanto a su duración, le da prestación econòmica por l.T.
-però no derecho a prestación por desempleo- y posibilita la obtención de un titulo
profesional mediante la realización de una
prueba al termino del mismo. Mantiene en
un 15% el tiempo de jornada laboral dedicado a la formación. Podran establecerse limitaciones en cuanto al número de contratos
por empresa y a los puestos a cubrír con
esta modalidad.
- Contrato en practicas:
Mantiene la regulación de la anterior
reforma laboral y establece la posibilidad de
pactar limitaciones a su utilización.
Para esíos dos contratos se solicita al
Gobierno el establecimíento de "incentivos"
para convertirlos en fijos a su finalización.
- Contratación temporal causal:
Se propone la supresión del contrato de
lanzamiento de nueva actividad y para los
contratos por prestación de obra y eventual
por circunstancias de la producción. Se
podran regular desde la negociación colectiva.
- Contratos a tiempo parcial:
Se solicita al Gobierno que equiparé a los
trabajadores y trabajadoras con contratos
inferiores a 12 horas/semana o 48
horas/mes al resto en cuanto al régimen de
prestaciones y se propone recuperar e! contrato de fijo discontinuo, dotàndolo de una
nueva regulación.
- Contratación indefinida:
Se propone un nuevo modelo de contrato
indefinido, que sustítuiría al temporal de
fomento del empleo, dirigido a colectivos
con problemas de inserción en el mercado
laboral (en la pràctica, puede afectar a todo
el mundo). La diferencia con el actual estriba en que en caso de ser extinguido por
causas objetívas y ser declarado improcedente tendra una indemnización de 33 días
por ano trabajado, con un màximo de 24
mensualidades (el actual tienen 45 días por
aho y un màximo de 48 mensualidades).
Este modelo se propone para que este en
vigor durante 4 anos, con posible pròrroga.
En cuanto a las empresas de trabajo
temporal y al tiempo de trabajo y empleo
(jornada, horas extraordínarias, edad de
jubilación, etc.), se propone la creación de
grupos paritarios de trabajo que estudien la
situacíón.
El segundo capitulo de este acuerdo
hace referència exclusivamente a la creación
de una Comisión Mixta de seguimiento.
El tercer capitulo modifica el articulo 52.c
del actual Estatuto de los Trabajadores, que
regula los despidos por causas objetivas.
Facilita el abaratamiento del despido, ya que
incluso un despido individual podrà ser considerado objetivo y cualquier razón serà vàlida
para que sea considerado procedente por
causas objetivas, con lo cual la indemnización serà de 20 días por ano trabajado y un
màximo de 12 mensualidades. Si ademas la
empresa se declara con problemas económicos, el 40% de la indemnización la pagarà
FOGASA (o sea, todos nosotros).

SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El caràcter obligacional para las partes
firmantes es especialmente significativo, ya
que deja bien a las claras cuàl es el modelo
de negociación colectiva que se desea
imponer. Por una parte, mediante cambios
en la normativa laboral y, por otra, en posiciones comunes que van a mantener las
Patronales y CC OO y UGT en las negociación colectiva (esto se recoge en ei apartado
II, que dice: "...Las Confederaciones signatarias se obligan, por lo tanto, a ajustar su
comportamiento y acciones a lo previsió...").
El acuerdo critica el actual modelo de
negociación colectiva por la libertad de que
disfrutan las partes para establecer marços
laborales de negociación sin necesidad de
vinculación estatal (posibilidad de convenies autonómicos, provinciales o de empresa), y establecen, en consecuencia, un
modelo basado en los convenies colectivos
estatales de sector, y en el caso de existir
convenios territoriales (autonómicos o provinciales) o de empresa, han de estar
expresamente vinculades al estatal. En
cualquier caso se prevé reservar determinadas materias al convenio de àmbito estatal (apartado IV.11). En cuanto al desarrollo
del Acuerdo Nacional de Formación Continuada, y con ello su financiación, se realizaré desde los Convenios estatales de
rama o sector.
En resumen, establece un modelo de
negociación colectiva centralizado, estatalista, con intención de cubrir todas las materias
de negociación, y solo excepcionalmente
(por existència de correlaciones de fuerzas
sindicales que no se lo permitieran) existirían convenios de àmbito territorial o de
empresa, però siempre vinculades expresamente al estatal.
SOBRE COBERTURA DE VACÍOS
Este tercer Acuerdo viene a dar cobertura legal de convenio para aquelles sectores
que, tras la derogación de las Ordenanzas
Laborales en la anterior reforma laboral, no
han establecido Convenios Colectivos,
actuando, en todo caso, como norma supletòria. Se establece un àmbito estatal (le llaman "nacional") y una duración de 5 anos a
partir del 1-1-1998.
Este Acuerdo regula:
-Estructura profesional: establece 8 grupos profesionales, con movilidad funcional.
-Promoción de los trabajadores y trabajadoras: establece la libertad total de la
empresa para cubrir las vacantes (la empresa podrà eliminar compromisos de promoción interna) y desregula la antigüedad para
los trabajadores de nueva Contratación,
dejando su remuneración a la negociación
colectiva o, en su defecto, al contrato de trabajo.
-Estructura salarial: el único concepte fijo
serà el del salario base de grupo o salario
de Contratación. En ausencia de convenio,
se podré establecer por contrato de trabajo.
El resto de conceptes salariales los deja a la
negociación colectiva o individual.
-Régimen disciplinario: establece el listado de faltas leves, graves y muy graves de
los trabajadores (de los incumplimientos de
los empresàries no habla).

Nos encontramos ante una reforma de gran
calado, que afecta en profundidad a las relaciones laborales d entro de las empresas y también a las diferentes correlaciones de fuerzas
sindicales que en la actualidad negocian los
distintes convenios colectivos. Y curiosamente en los medios de comunicación solo se
habla del primer Acuerdo, mientras que estos
aspectes de la reforma no han sido, y siguen
sin serio, de publico conocimiento.
Así, bajo el paraguas de un Acuerdo para
intentar mejorar el mercado laboral, CC OO y
UGT han negociado en realidad el cambio de
toda la estructura de la negociación colectiva
establecída, haciendo, a cambio, notables concesiones a la patronal (despidos, movilidad
funcional, antigüedad...).
Este Acuerdo, que supuestamente mejorarà
el mercado laboral, supone:
- La aceptación de la reforma laboral del
94, contra la cual hicimos una huelga general
propuesta por UGT y CC.OO.
- El establecimíento de una titulación profesional a la finalización del contrato de formación, que supondrà, en la pràctica, la privatización del sistema educativo reglado de formación profesional, que ademas se financiarà
con fondos públicos (Acuerdo Nacional de
Formación Continuada).
- El abaratamiento del despido por doble
via: con el nuevo modelo de contrato indefinido y con la facilidad de despido por causas
objetivas. En la pràctica, el despido improcedente serà una relíquia del pasado.
Y todo ello a cambio de una declaración de
intenciones por parte de las Patronales, cada
empresa es autònoma de "disminuir la precariedad". ^Por que solo se habla de despidos y
no de reducción de jornada, edad de jubilación, horas extras...
En cuanto al Acuerdo sobre Negociación
Colectiva, podemos decir que es la contrapartida fundamental que CC OO y UGT han
obtenido a cambio de todas sus concesiones,
ya que al establecer la negociación colectiva
de àmbito estatal en la mayoría de los sectores
-salvo ensenanza privada, construcción naval
y alguno mas- eliminaran a toda una sèrie de
representantes de los trabajadores y trabajadoras (sindicatos de empresa o con implantación
territorial) que les resultaban molestos para
desarrollar su modelo de negociación burocratizada y alejada, cada vez mas, de los trabajadores y trabajadoras.
Y lo que es mas grave, el control de la
negociación se aleja cada vez mas de la pròpia
afiliación de CC OO y UGT, en beneficio de
un modelo donde solo unos cuantos (en los
màximos órganos estatales) sustituyen al resto.
Al mismo tiempo, se està negociando con el

Ministerio para las Administracïones Públicas
(MAP) un nuevo Estatuto de la Función Pública y en esta negociación se vuelven a reproducir los mismos paràmetres, bajo el paraguas de
la mejora de la función pública se hacen concesiones sobre las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras del sector publico a
cambio de la centralización de la negociación
en Mesas Generales de la Función Pública,
dejando la existència de las Mesas Sectoriales
a decisión de las anteriores, con lo cual se elimina de la negociación de los temas fundaraentales a los "molestos" sindicatos sectoriales.
Y todo ello en un marco político en el que
desde un Gobierno de derechas se ha de llevar
a cabo uno de los últimos pasos en la construccción del Estado de las Autonomías:
transferir, a 1 de enero de 1998, a cada una de
las 10 CC AA de "via lenta" un nivel competencial similar al de las otras siete CC AA.
Es desde esta coyuntura desde donde podemos comprender cómo, por razones diferentes
-suponemos-, se puede dar una confluència de
intereses. Así, mientras, políticarnente el Patido Popular intenta que el Estado Autonómico
no sea mas que una descentralización administrativa, CC OO y UGT intentan, en el mundo laboral, tender hacia la potenciación del
centralismo democràtico que ellos representan, dejando en manos de las cúpulas sindicales y patronales las decisiones sobre todo lo
referente a nuestras condiciones de trabajo.
En esencia es un paso mas en el intento
de obtener la hegemonia sindical absoluta
por parte de CC OO y UGT, hegemonia que
intentan conseguir desde el poder institucional que una legislación sesgada les ha otorgado. En un momento en que han comenzado ha recoger el rechazo de los trabajadores
y trabajadoras hacia una política sindical
alejada de las bases y centrada exclusivamente en la decisión de las cúpulas -buena
prueba de ello es el crecimiento del sindicalisme nacionalista (ELA-STV, LAB, CIG,
Intersindical Canària, y diversos movimientos en Catalunya, País Valencià y Andalucía) o del sindicalismo de empresa (en casi
íodas las empresas con convenio propio ha
surgído un colectivo de trabajadores autoorganizados)-, no han dudado en hacer las
concesiones necesarias, tanto a las Patronales como al Partido Popular, para intentar
avanzar en sus objetivos, que no son otros
que consolidar y aumentar su poder institucional a costa de los derechos democràticos
de los trabajadores p de otras organizaciones sindicales. La libre competència que
defienden para el mercado no la quieren
para el mundo sindical.

la nostra gent.
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Entrevistem a

ENRIC VALOR
El passat 18 d'abril, Tàndem Edicions i la CAPPEPV van organitzar un sopar homenatge a ENRIC
VALOR, que va resultar multitudinari. Així mateix, la Trobada d'Escoles en Valencià de Benetússer
(L'Horta) se li va dedicar al nostre benvolgut escriptor de Castalla.
El CEP d'Alcoi ha editat una magnífica unitat didàctica per a tots els nivells d'ensenyament que servirà
per apropar la persona i l'obra d'ENRIC VALOR al professorat i a tots els xíquets i xíquetes de! nostre
país.
Tot és sobradament merescut, tots tenim un deute de gratitud amb qui ha dedicat la seua vida a estimar
el seu poble per damunt de les més diverses i difícils circumstàncies. L'ALL-1-OLI ha volgut obrir les seues
pàgines al testimoni personal d'ENRIC VALOR i li agraeix profundament que ens haja acollit amb amabilitat que el caracteritza.
-Del xiquet Enric Valor i Vives se sap
que va rebre de son pare l'estima dels clàssics i de la natura i de sa mare l'amor per la
literatura. Quant n'hi ha de tot allò en
l'home adult i escriptor? Això vol dir que
va tenir una infantesa feliç?
-Home! Mmm... la felicitat de la infantesa
depèn de moltes altres coses. Això em ibrticava en l'amor a ta nostra cultura, que veia jo
que era una cosa important i que estava defensada per un país sencer, el nostre, i pels germans del Principat i de les Balears.
-Quines fites de la teua trajectòria personal, en relació a la teua formació, cal assenyalar fins arribar a l'actual maduresa
intel·lectual?
-Són i n n o m b r a b l e s ! ...i p r à c t i c a m e n t
omplin Iota la meua vida, des dels meus contactes amb els n a c i o n a l i s t e s de la c i u l a l
d'Alacant, que van començar abans dels vint
anys i són la història de tota la meua vida,
pràcticament. Ací tens moltíssímes, mollíssimes entrevistes periodístiques en el Llibre de
Converses, i en moltíssims llocs he anat contant les fites, la coneixença en Alacant de tots
els nacionalistes del Cap Í Casal que vingueren a connectar amb l'Agrupació Regionalista
Alacantina, de la qual, a Alacant, jo era el primer secretari. El coneixement de molls grans
amics, de molts grans professors, com Carles
Salvador, com Sanchis Guarner, com Moll...
en fi, innombrables... tot això és la meua vida.
La meua vida no ha deixat de ser això: una
sèrie de fites, una sèrie d'esforços per a
situar-me dins de la cultura del nostre paí's,
del coneixement de causa i dels efectes tan

importantíssims com la fortificació de les
nostres nacionalitats.
-Tu estimes la nostra llengua des de la
pròpia llar familiar, has tingut una llarga
experiència i has pogut conèixer l'evolució
històrica més recent de la societat valenciana en relació a la salut del valencià. Com
caracteritzaries el moment actual? Hi ha
motius per a l'optimisme?
-No es pot contestar d'una manera radica!
aquesta pregunta. La nostra història, dels quaranta o cinquanta anys darrers, ha estat molt
moguda, com sabem tols. Ma estat primer el
colp d'estat franquista Í la seua conseqüència,
quaranta anys de persecució de la llengua catalana en tots els seus aspectes; com a llengua
pròpia, l'idioma ha sofert grans pèrdues, sobretot en la zona central del País Valencià, més
caslellanilzada. De toia manera, la llengua s'ha
aguantat prou sencera i no ha tingut perills
greus. Hi ha coses precioses, com el participi
concordat que moltes vegades se sent dir a la
manera castellana en emissores de Barcelona i,
en canvi, en el País Valencià, es conserva en
tot el país. O siga, que l'idioma ha sofert perjudicis, ha sofert confusions, però no greus. Els
40 anys han sigut gravíssims i la llengua
d'abans i després de la dictadura de Franco, en
certes comarques, podria notar-se una mica
diferent, un poc patuesant, però perills greus de
ser una llengua irrecuperable, com passa en la
llengua d'Oc en moltes regions franceses, no,
això mai. La llengua sempre ha tingut suficient
vigor per a poder ser depurada, enriquida per
l'altra i tornada a la seua original i preciosa
riquesa.

-I de l'optimisme, què? N'hi
ha motius?
- Home, al costat d ' u n idioma
com el castellà,
de cenlencrs de
m i l i o n s d e parl a n t s en tot el
món, que ha
dominat l'Estat
Espanyol durant
uns quants segles,
no podem dir mai
que hi ha una
situació solidíssima i sense cap
p e r i l i . El p o b l e
c a s t e l l à és, en
certs aspectes,
bastant xenòfob...
Ja ho sabem tols
que sempre ataquen les llengües
peninsulars no
castellanes i, sobretot, el català, perquè és
una llengua potent encara, que resisteix més
que no el basc o el gallec; per exemple, hi ha
139 universitats al món que ensenyen oficialment el català. Aíxò no es pot dir de les altres
llengües, molt dignes, molt interessants, com
la basca i la gallega, en fi... Per damunt de tot
açò, els estatus que darrerament hem aconseguit amb discussions i disputes han donat com
a resultat l'organització de l'ensenyament en
tot el territori pràcticament, excepte la Cata-

Qui és?
Enric Valor i Vives va nàixer el 22 d'agost de 1911 al núm. 22 del
carrer Major de Castalla (l'Alcoià), un poble molt bonic presidit per
un castell.
És el segon fill d'Enric Valor i Amorós i de Dolors Vives Í Amorós.
Del seu pare va aprendre a estimar els clàssics, la natura i la conversa. La seua mare el va fer descobrir la literatura a través de les
històries que els explicava, a ell i al seu germà Josep, a la vora del foc.
De tots dos va heretar un immens respecte i estimació per la nostra
llengua.
Al voltant dels deu anys, son pare li va comprar una màquina
d*escríure Yost í ell començà la novel.la Ei secret del castell, de la
qual va escriure tan sòls tres capítols.
Abans de viure a València, va viure a Elda, a Alacant i a Mallorca,
realitzant diversos treballs. Aleshores ja començava la seua dedicació
a la llengua i a la cultura del nostre país.
El 1934 va començar a viure a València. Primer s'instal.là a Catarroja i després a la ciutat. Treballava aleshores a una cooperativa
arrossera de l'avinguda Victòria Eugènia.
A partir de 1946 coneix Joan Senent Anaya, fundador de la revista i
de l'editorial Gorg, i assisteix a les famoses tertúlies amb altres
intel·lectuals de la ciutat.
L'any 1949 forma part de la Secció de Literatura i Filologia de Lo
Rat Penat, juntament amb Carles Salvador, Soler i Godes i Josep
Giner, el seu professor de Llengua.
A partir de 1950 comença a publicar les seues bellísimes Rondalles Valencianes. Eren les rondalles que havia sentit de menut a
casa o quan anava pels pobles de la rodalia. N'ha, escrites 36 i
algunes d'elles també han estat recollides per rondallaires de països molt llunyans, corn els germans Grimm. Les seues rondalles

originals són molt completes i anaven adreçades a un públic adult.
El 1960 publica la primera edició de L'ambició d'Aleix i comença
la seua etapa de producció com a gramàtic publicant obres molt
importants. Per exemple: Millorem el llenguatge (1971, editorial
Gorg), La flexió verbal i Temes de Correcció Lingüística (1983, Eliseu Climent Editor).
E! 1984 la Federació d'Entitats Culturals del País Valencià inicia la
publicació de les rondalles en vuit volums. Actualment aquests
volums són publicats per l'editorial Bullent.
El 1992, les editorials Albatros ï Tàndem Edicions inicien la
publicació, en vuit volums, de les Rondalles Valencianes adaptades
per als lectors infantils í anteriorment publicades per Gregal Llibres. Aquesta nova edició està il·lustrada per Francesc Santana i
Enric Solbes.
Enric Valor ha dedicat la seua vida a estudiar i difondre el valencià
i a fer magnífics retrats de paisatges, de pobles i de moments de la
nostra història. La seua obra és un autèntic monument a la llengua dels
valencians. Per tot això ha rebut molt guardons i molts premis, entre
els quals podem destacar:
Premi Sanchis Guarner de la Diputació de València, 1983.
Premi de les Lletres Valencianes de l'Ajuntament de València, 1985.
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Omnium Cultural de Barcelona, 1987.
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 1993.
El mateix any és investit Doctor "'Honoris Causa" per la Universitat
de València.
Miquelet d'Honor de la Societat Coral El Mícalet, 1996.
Premi Cavanilles de l'IVEN (Institut Valencià d'Excursionisme í
Natura), 1997.
•
•
. . ' . . ' .

Aquesta síntesi ha estat reaüt/ada per Gemma Lluch i Rosa Serrano, a les quais agraïm l«i seua col·laboració en aquesta f.>ní revista.

lunya Nord administrada pel Govern francès.
Però al País Valencià la llengua s'ha recuperat. Hi ha dotzenes Í dotzenes d'escriptors
bons que fan una literatura moderna Í normal,
i durant els 12 anys llargs de dominí del
PSOE en el país, l'ensenyament públic ha
estat molt ben organitzat. L'estàndard lingüístic que es va fer al principi, sota la direcció de
Ciprià Ciscar, és un estàdard magnífic, una
llengua normal, i ha passat de l'ensenyament
a influir i millorar tot el valencià en general.
-La teua obra és un magnífic monument
a la llengua dels valencians. Molts guardons
i premis així t'ho reconeixen. A la bellesa de
la teua narrativa, quins assumptes, quins
valors, quins tipus humans hi podem trobar?
-No estic d'acord amb aqueixes consideracions inicials. Efectivament, tinc molts
guardons, però en bona part; la meua és una
modesta obra literària, una obra corrent, normal; es deuen, trobe, més a l'entusiasme dels
meus paisans, amb la qual cosa demostren el
seu amor a la llengua i. al seu país, que ai
valor intrínsec de la meua narrativa. No és
molt extensa, però en fi, uns quinze o vint
volums de dues-centes pàgines he fet. Sí, és
molt variada perquè, clar, hi havia moltes
coses a recolzar, per defensar. Per exemple,
el que vaig fer per consell del meu professor
i amic Sanchis Guarner, que va ser arreplegar la literatura oral que quedava en el País
Valencià, en perill de perdre's, per a fer les
36 rondalles, un miler de pàgines. Així que,
des d'una obra, podríem dir, d'exaltació
folklòrica de la nostra narrativa oral secular,
també he fet novel·la, unes dues-mil pàgines
de novel·lística, la trilogia i les altres
novel·les més modestes, més corrents, com
La idea de l'emigrant i L'ambició d'Aleix.
Especialment, dins d'aquesta narrativa he
intentat donar testimoni del nostre país,
lluny ja d'aquelles coses de joventut, quan
t e n i a quinze o setze anys, que escrivia
L'experiment de Strolowicks, coses sobre
països que desconeixia, he! he!... Després, a
poc a poc vaig anar tornant a la terra mare
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perquè pensava que era molt necessari i molt
temptador parlar d'un país mediterrani com
el nostre tan viu, tan expressiu, tan important, i això, poquet a poquet, ho vaig anar
realitzant en la trilogia; en L'ambició d'Aleix
també, però d'una manera més idealista, com
era jo en la mena joventut, i, en fí, crec que
he donat testimoni de com som els valencians segons diuen els que han comentat la
meua modesta narrativa en la premsa catalana i valenciana, els grans crítics que se l'han
estudiada a fons.
-D'acord, doncs, amb la mcua idea de fer
modernament una narrativa que donés testimoni de com som, trobarem molts tipus humans
que poden haver existit perquè són completament nostres. Hi ha l'aristòcrata fervorós, hi ha
l'home d'esquerra lluitador pel canvi del món,
per la justícia social; en fi, hi ha mostres, crec
que he deixat mostres, dels tipus humans que
ha produït el nostre país.
-Com a expert en lexicologia, què penses
sobre cl manteniment d'expressions i mots
tradicionals i sobre l'actualització i renovació que sembla exigeixen les necessitats
comunicatives ï els mitjans massius de
comunicació?
-Ah!... És un tema molt ampli... Al País
Valencià, sobretot després dels 40 anys de persecució i prohibició de l'idioma, encara es van
poder assenyalar zones on ja llengua s'havia
' empobrit i zones on s'havia quedat amb la seua
riquesa normal. El Sanchis Guarner, parlant de
la ronda llisti ca i d'altres coses meucs, sol dir
en honor meu que Enric Valor ha tingut la sort
d'haver-se criat en zones de llengua molt pura
i d'una gran riquesa lèxica. Molt enamorat de
la seua pròpia llengua, ha conservat tota la
riquesa que va sentir d^infant i no solament les
tergiversacions i pèrdues que la llengua va
tenir, com he explicat abans, en tot el territori
durant els 40 anys de persecució. Ell diu sempre això. Sanchis diu: ell ha tingut molta sort,
ha rebut una llengua molt pura i abundant, un
gran lèxic. J per què no s'ha d'utilitzar tot el
lèxic d'una llengua? Paraules arcaïtzants n'hi
ha de molt poques, perquè l'ús de l'idioma va
depurant-les en certaamanera. Hi ha coses que
ja no són útils i desapareixen automàticament.
Però, en canvi, en el valencià de les nostres
comarques, apartades del centre, s'ha conservat una riquesa insospitada que em sorprèn
moltíssimes voltes, en sentir la televisió, Í en
persones de les nostres comarques apartades
que mantenen uns girs tan castissos, tan elegants, d'una perfecció lingüística tan sorprenent que impressionen i entusiasmen. Encara
s'aguanta un gran lèxic. Jo he tingut, clar!, i
tinc, una gran predilecció per la riquesa lèxica
que d'infant vaig sentir i d'una manera normal
l'he conservada en les meues obres literàries.
És una cosa normal. Els castellans tenen molts
homes, molts grans novel·listes que fan exactament el mateix que faig jo. Els francesos també. Un Delibes, per exemple, que coneix tant la
terra castellana, amb eixa riquesa.. Sí, no és
una cosa especial dels escriptors valencians, és
una cosa de tots els escriptors. Si poseeixen
una llengua àmplia, correcta, rica, per què no
usar-la?
-I creus que això cobrirà les necessitats
dels nous mitjans de comunicació?
-Sí, perquè damunt hi ha, actualment, ja
des de molts anys, les nostres universitats,
l'Institut Interuni versi tari de les universitats
valencianes, l'Institut d'Estudis Catalans, que
contínuament arrepleguen material lèxic interessantíssim que va afegint-se als grans diccionaris que ja es tenen. El darrer diccionari fel
per l'IEC porta pràcticament vint o trenta mil
entrades més que tenien els del temps de
Fabra. No és que s'inventen paraules, sinó que
se'n van arreplegant de les que produeix l'idioma per a les noves idees, els nous descobriments, Í damunt les que es comprova que existeixen encara en tot el territori, O siga, que
l'idioma s'enriqueix constantment.
-La teua aportació a l'aprenentatge del
valencià per l'ús de la teua obra integral i
especialment de les obres més estrictament
gramaticals i lèxiques ens sembla decisiva.
Pensaves que assolirien la difusió i la
importància que tenen?
-No, la veritat és que com per a mi escriure

la nostra gent...

narrativa en la llengua que l'he escrita des del
primer moment és una cosa completament normal, doncs, clar, no podia formular eixos persaments. Jo m'adonava, comparant-me amb

altres escriptors de zones on el lèxic és més
reduït, trobava que la llengua era molt més
rica en les comarques on jo m'havia criat, i,
per tant, era una obligació i un gust i un plaer

Aquesta unitat didàctica ha estat realitzada pe) Seminari de Treball Enric Valor, sota la coordinació
de Susanna Francés i Vicent Luna. La podeu sol·licitar al CE1* de PAIcoià-ComíaíL'Auca que publicàvem a l'última pàgina del darrer ALL-Ï-OLI forma parí, també, d'aquesta publicació.

utilitzar una llengua rica que damunt expressava amb més perfecció i amb més exactitud el
meu pensament literari. Però, en fí, ho hem fet
entre tots. No crec que jo haja fet cap cosa
excepcional. Jo sóc, de certa manera, un producte de tols els grans professors que m'han
distingit amb la seua amistat i el seu consell.
Un Carles Salvador, Joan Coromines, Pompeu
Fabra, Sanchis Guarner, Francesc de B. Moll,
el mallorquí. He tingut molta sort damunt
d'haver nascut en unes comarques que ja
Cavanilles deia que feien una vida a part -la
Foia de Castalla- i, per tant, que havien conservat una gran puresa i una gran riquesa del
llenguatge.
Vull dedicar un record a part a un dels
professors més importants que he tingut, per
la gran dedicació personal que va fer quan es
va acabar fa guerra parlant amb mi, que em
va donar tres o quatre anys, diàriament, lliçó
de Filologia. EI gran professor Josep Giner
Marco, que va estudiar a Barcelona, que va
tenir un gran contacte amb Pompeu Fabra,
precisament quan eslava fent el Gran Diccionari que es va publicar en 1932 i que va
servir com a llengua oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el primer Estatut. És un
record que li dedique amb molta emoció.
Giner, el gran mestre meu, que se'n va cansar de donar-me classe i d'ensenyar-me llenguatge.
-En Lo Rat Penat vas treballar amb Carles Salvador, Soler i Godes, Josep Giner i
també bas compartit cl teu compromís amb
el valencianisme amb persones com Manuel
Sanchis Guarner i molts altres. Tots ells
eren mestres i mestres són també moltes de
les persones que actualment estan al teu voltant. Què penses de l'ensenyament, dels
mestres, del que fan o van fer els que has
tingut més a prop?
-Pense que són una meravella. Estic molt
convençut i molt tranquil que me n'aniré del
meu país, quan em pertoque anar-me'n a les
galàxies, amb una gran moral. Tenim un cos
immens de professorat amb una gran preparació i un gran amor a la llengua. Ho demostren en tots els actes, en totes les manifestacions. Ho demostren havent d'estudiar llenguarge, quan ensenyen en els col·legis amb
una gran perfecció, amb una gran il·lusió,
amb un gran estímul. I si políticament no
sofreix el nostre país una veritable catàstrofe
política, un canvi total a l'entrada de l'Europa unida que volem, la nostra cultura té
molts segles de seguretat, molts segles
d'esplendor per davant.
-Tornem a la infantesa. Xiquetes i
xiqucts tenen la sort de tenir al seu abast la
preciosa rondallística que ens has deixat
com un tresor heretat de generacions a
generacions. Quins valors de les rondalles
voldries que assoliren els infants que ara les
llegeixen o les escolten?
í
-Aquells que per a mi representen més el
País Valencià. Jo he procurat en les rondalles donar solta al meu amor, al meu amor a
la nostra gent. He procurat que tots els personatges que apareixien en les rondalles,
reis, prínceps, lladres, bandits, tota classe de
gent, fos gent nostra; per damunt dels seus
defectes o virtuts, eren valencians, tots són
valencians, eixa és la veritat. Per tant, si es
Ilig amb una certa perspicàcia, es veu que
estimc de certa manera, per la seua representativitat valenciana, tots els personatges que
apareixen en les meues rondalles. Damunt,
en les meues rondalles, mostre l'amor al
territori i les he omplides de paisatgisme, un
paisatgisme que serà més o menys perfecte o
poemàtic, però que representa l'amor que jo
he sentit passejant, pujant a totes les muntanyes del nostre país, caçant per les seues
serres Í els seus barrancs, fent excursionisme
sempre que he pogut. Es a dir, que voldria
que m'imitassen els meus lectors, estimant
aqueixos paisatges que jo he descrit amb tant
de gust i amb tant de plaer. També he tingut
molt de gust d'omplir de noms de plantes, de
noms de coses castisses nostres, tot el lèxic
de les rondalles, perquè el nostre poble veja
la gran riquesa de la ment valenciana, aqueixa ment que rellueix al sol preciós de la
Mediterrània.
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LES MOBILITZACIONS QUE MAI EXISTIREN

seguimos
movilizandonos

por la defensa de los servicios públicos
por la negociación colectiva
por la recuperación del poder adquísítivo
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Després de l'èxit de les mobilitzacions
de les empleades i empleats públics del
darrer trimestre de l'any 1996, la Cimera
Sindical va acordar una nova fase de
mobilitzacions al llarg del primer trimestre del 1997. El calendari de mobilitzacions s'iniciava el 27 de febrer i finalitzava el 17 d'abril Í anaven des d'assembles de delegades i delegats fins manifestacions i concentracions.
Totes tenien com a objectius la defensa dels serveis públics, l'exigència d'una
vertadera negociació col·lectiva i la recuperació del poder adquisitiu. En aquestes
participaven l'STEPV-iv, CGT, SAE,
CC OO, UGT, SUP i UGT.'Ja s'havien
despenjat algunes organitzacions sindicals, com USO, CSIF, ANPE o CEMSATSE, que no estan disposades a oposar-se a la política del Govern i fan
renúncia expressa a la defensa dels serveis públics i de les treballadores i treballadors, Í prefereixen alinear-se amb el
Govern i enfront dels que haurien de
representar.
El 4 de març les direccions d'UGT i
CC OO subscriuen un "acuerdo sobre
actuaciones" en el marc de la Mesa
General de Negociació. Aquest no és
més que una declaració d'intencions i
consisteix en: l'impuls del desplegament
de l'Acord del 1994, l'avançament a la
segona quinzena de març de les negociacions sobre els augments retributius per a

l'any 1998, l'inici de la negociació de
l'Estatut de la Funció Pública i la negociació d'un nou Acord per a l'any 1998.
És a dir, res de concret.
A casa nostra també s'arriba a un
acord el 7 de març; més que un acord, és
sols un calendari d'actuacions, que a
hores d'ara no s'ha complit. Les direccions d'UGT i CC OO venen els dos
Acords com un gran èxit i desconvoquen
totes les mobilitzacions.
En cap moment es consulta a les treballadores i treballadors ni sobre el contingut dels Acords ni sobre la convetiiència de mantindré les mobilitzacions.
És tal la hipocresia de certs líders sindicals que amaguen el pacte en algunes
assemblees i, fins i tot, neguen que les
seues organitzacions hagen subscrit els
acords o desconvocat les mobilitzacions.
Per a l'STEPV-iv la signatura dels
Acords ha suposat un fre en l'articulació
d'un ample moviment de base en contra
de la política de privatitzacions dels serveis públics i contra les agressions a les
empleades i empleats públics. A més de
suposar un menyspreu vers aquests, ja
que no se'ls ha consultat en cap moment
sobre aspectes força importants que els
afecten directament.
L'STEPV-iv planteja continuar treballant en l'elaboració d'una plataforma
global que aglutine les reivindicacions

generals de tot el sector públic a partir
dels següents punts:
- La recuperació del poder adquisitiu
perdut en els darrers anys i l'establiment,
de nou, de la clàusula de revisió salarial.
- La defensa d'uns serveis públics eficaços i de qualitat.
- L'augment de l'ocupació pública, no
a la congelació de les plantilles.
- L'estabilitat en el treball, no a la
reforma laboral que augmenta la precarietat i la mobilitat geogràfica i funcional.
- El dret a la negociació col·lectiva de
les treballadores i treballadors públics.
- Per una vertadera negociació col·lectiva al País Valencià.
- L'equiparació salarial i de les condicions laborals de totes i tots els empleats
públics.
- Negociació oberta del projecte
d'Estatut de la Funció Pública presentat
pel Ministeri de les Administracions
Públiques.
A més a més, per a nosaltres és necessari elaborar plataformes i propostes de
mobilitzacions unitàries en els diferents
àmbits sectorials: Generalitat Valenciana,
Ensenyament, Sanitat, Administració
local...
Per a aconseguir els nostres objectius
cal mantindré i intensificar una estratègia
de pressió i mobilització contra les polítiques del Govern i de les diferents Administracions Públiques.

PROYECTO DE ESTATUTO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA
Estamos ante un proyecto que pretende
recoger en una sola norma jurídica todas las
dísposiciones de rango legal que afectan al
régímen de la Función Pública. Por tanto, por
un lado tenemos una espècie de texto refundido: desde la Ley de 1964, pasando por la Ley
30/84, la Ley de Incompatibilidades, o las
normas de rep resen tación y negociación de
los empleades públicos, hasta las normas mas
recientes en matèria de protección a la maternidad. Por otro lado, nos encontramos con un
texto que pretende tener el caràcter de bases
del régimen estatutarío de los funcionaries
públicos; es decir, conformar el mínimo
común denominador del régimen de todos los
funcionarios del Estado. Por tanto, debería
quedar cíerto margen para la adaptación de
éste a las demàs administraciones públicas,
però, como veremos, no es así en absoluto: el
Estatuto dibuja un universo completo, sin
posibilidad de introducir novedades, ya que,
si todo es bàsico, ya està todo regulado.
Por ultimo, conviene senalar que el Estatuto aprovecha para cambiar algunas normas
(como los grupos de titulación) e introducir
algunos puntos inexistentes, como la regulación de la función directiva o del compromiso
ético de los empleados públicos.

£1 Estatuto pretende:
1.- Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas del Estado espanol.
1.- Agotar la competència exclusiva al
Estado para determinar el régimen estatutario
de los funcionarios.
3.- Dotar al modelo, un grado de flexibilidad tal que sirva para cualquier administración, sea esta grande o pequena.
4.- Nuevas políticas de recursos humanos.

La propuesta de Estatuto regula:
- La aplicación serà al personal funcionario
y estatutario de todas las Administraciones
Públicas, con las exclusiones de aquellos
colectivos que han de tener regulación pròpia.
- Como desarrollo del estatuto bàsico,
han de dictarse los estatutos de la Función
Pública de la Administración General del
Estado, de las Comunidades Autónomas, de
las Corporaciones Locales, del personal

docente de niveles universitarios y no universitarios, personal investigador y personal
estatutario de las Instituciones Sanitarias
Públicas.
- El Personal Laboral se regirà por el E.T.,
sus desarrollos y por las normas de Función
Pública que así lo dispongan. Defíne los puestos, tareas o funciones que pueden ser desempenados por el personal laboral.
- Serà normativa supletòria para todo el
personal de las restantes administraciones
públicas.

Novedades que contiene:
\.~ Planificación y selccción de personal
- Las oferías de empleo publico tendràn
caràcter residual, únicamente para cubrir
aquellas plazas que no puedan ocuparse con
el personal existente mediante reclasificación,
provisión, etc.
- Los planes de empleo podran contener
los mecanismes para adecuar a las necesidades los recursos humanos existentes.
- El sistema de selección serà el de oposición como sistema ordinario y concurso-oposición y concursos en algunos casos excepcional es.
2.- Ètica en el desempeno del servicio
publico.
Revisa los derechos y deberes de los funcionarios, expresando los valores éticos del
servicio publico: integridad, transparència
en la gestión, receptividad, competència
profesional y servicio a los ciudadanos. Se
fomentaran modeíos de conducta que integren dichos valores, teniéndose en cuenta
para la carrera profesional. Con esta referència a los valores éticos se pretende recuperar la legitimación social de la Función
Pública.
3.- Función directiva.
Por primera vez se aborda la función directiva en las Administraciones Públicas, considerando como tal la que ejercen y ejecutan los
titulares de los órganos de gobierno. Los titulares de los órganos directivos estaran sometídos al control y evaluación de dicha gestión
por el órgano competente. Se nombraràn entre
los funcionarios del Grupo Primero (antiguo
grupo A), aunque se posibilita el nombramiento de personal ajeno a la Administración,

mediante norma de rango legal para puestos
- Facilita una mayor agilidad en el ejercisuperiores al de Subdirector General.
cio de la potestad disciplinaria.
Los puestos de naturaleza directiva se
8. Incompatibilidades
cubriràn por concurso especifico, la puntuaSe simplifica la regulación en esta matèria,
ción corresponderà como mínimo en un 50% a prescindiendo de la exagerada minuciosidad
con que aparecían reguiadas ciertas cuestiola valoración de la experiència y conocimientos profesionales, la categoria profesional, los
nes. Se incorpora a la normativa común de
Función Pública, en vez de estar en una norcursos, las titulaciones y demàs méritos que se
estimen, quedando el resto de la puntuación ma aparte.
9. Sistema de representación,
(puede ser hasta del 50%) a Ea apreciación de
participación y negociación colectiva
la autoridad convocante. El cese en el desemSe mantienen los ínstrumentos existentes,
peno de la función directiva se realizarà libremente por la autoridad competente.
dejando la posibilidad de dar una respuesta a
4. Müvilidad y provisión de puestos
la realidad organizativa de la Administración,
El Estatuto distingue entre concurso ordi- para corregir las disfunciones detectadas. Las
nario y especifico, reservado este ultimo unidades electorales no aparecen defmidas,
dejando su determinación a las disíintas
para los puestos de naturaleza directiva. Los
puestos se adjudicaran por un período míni- Administraciones Públicas, prèvia consulta a
mo de tres anos, transcurridos los cuales el
las organizaciones sindicales.
puesto podrà ser nuevameníe convocada. Se
Los pactos y acuerdos deben incluir la foropta así por un sistema de provisión y cese ma, plazo de preaviso y condiciones de
denuncia, però no los mecanismos de cumplimas flexible.
Por otro lado, se prevén mecanismes de miento de los acuerdos.
Se contempla la posibilidad de crear un
traslado forzoso de puesto de trabajo, con el
órgano común de negociación para funcionaúnico límite del lugar de residència y del
rios y laborales. Esta posibilidad no se reduce
mantenimiento de las reíribuciones.
a un único órgano de caràcter superior, sinó
5. Sistema retributivo
Se reduce a 4 grupos profesionales. Desa- que se contempla también la posibilidad de
parece el grupo C, aunque pasa a ser un sub- crear órganos paritarios para ambos colectigrupo dentro del grupo tercero, incluso con vos en àmbitos descentrab'zados.
También se contempla la posibilidad de creretribuciones diferentes. Las retribuciones
bàsicas continúan siendo las mismas. Las ar órganos de participación en los que todas las
complementarias cambian; categoria consoli- Administraciones Públicas actuen como patrodada (?), complemento de puesto, de produc- nal única, por acuerdo de la Comisión de Coortividad (en función del especial cumplimien- dinación de la Función Pública. No se le da
caràcter negociador, se habla solo de órgano de
to, la actividad y dedicación extraordinària, el
interès o iniciativa y la responsabilidad con participación, y lo limita a las materias relacioque se desempenan), y gratifícaciones por ser- nadas con el sistema retributivo y el régimen de
vicios extraordinarios.
personal.
6. Situaciones administrativas
10. Coordinación de las
Pràcticamente no hay variaciones.
Administraciones públicas en matèria
7. Régimen disciplinario
de Función Pública
Se incluyen las siguientes novedades:
Se crea y regula la Conferencia Sectorial
- La aplicación conjunta de las normas a
laborales y funcionarios.
de la Función Pública y la Comisión de Coordinación de la Función Pública, como órgano
- Se actualiza el cuadro de faltas.
- Se pretende que cumplan una función de de coordinación, cooperación, asistencia tècprevención, como desincentivador de conduc- nica e información. Se suprime el Consejo
Superior de la Función Pública, al considerar
tas no deseadas. El sistema de sanciones recae
que sus funciones se realizan mejor desde
sobre la provisión de puestos y la promoción
otras insíituciones.
interna.
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III CONVENIO
PROPUESTA SINDICAL UNITÀRIA
Salarios
- Personal docente de niveles concertades:
Lo previsto en la correspondiente partida
del modulo de concierto para 1997, adaptando
el contenido de las cantidades contempladas
en ía disposición adicional 5a del U Convenio.
- Personal docente de niveles no concertados y personal de administración y servicios:
Incremento del 2'6% mas el complemento
contenido en la nueva disposición adicional 5a.
- Establecer para los docentes que impartan
los Bachilleratos (LOGSE) un complemento
equivalente al actual complemento de COU.
- Establecer un compromiso de homologación de los docentes de niveles no concertades
con los concertades, que se desarrolle según
un calendario que finalizaría con la implantación de la LOGSE.
- Antigüedad:
Incremento para todo el personal del 1%.
Equiparar los trienios de los docentes de
los niveles de FPI, FPII, ESO, BUP y Bachillerato.
- Clàusula de revisión en la cuantía en que
el IPC al final de ano supere la previsión de
inflación del Gobierno para 1997.

Personal de Administración y Servicios:
- Jornada semanal de 38 horas, revisión del
computo anual.
- Disfrutar de 48 horas de descanso semanal ininterrumpido.
- Extender la jornada continuada, durante
los mismos períodes, al personal contratado a
tiempo parcial, en proporción al número de
horas contratadas.
- Extender al personal de servicios los 3
días de vacaciones contemplades en el Art.
31.2.
- Eliminar la distribución irregular de la
jornada existente en el Art. 31.3 por 6 y 4 días
laborables en Navidad y Semana Santa respectivamente. Estos se disfrutaran de manera continuada, mediante los oportunes turnos.
Jornada del Personal Docente:
Redefínir el concepto actual de actividad
lectiva, de manera que esta incluya en lo que
denominaríamos actividad docente, ademàs
de las horas que se dediquen a cargos unipersonales, tareas de coordinacíón: pedagògica,
ciclos, departamentos, etc., formación, tutorías...

PROPUESTA PATRONAL
Ambitos:
- Territorial. Adaptar el articulo 1 del Convenio al Art. 84 del E.T. Establecer las materias de negociación prohibidas en convenios
de empresa (o grupo de empresas).
- Funcional. Incorporar al articulo 2 el contenido de la Disposición Adicional T, que
deíïne què se entiende por niveles de infantil
y educación especial integrados.
- Temporal. Se propone una duración larga, quedando abierta su concreción a los
resultados de la negociación.
Clasificación Prot'esional:
- Centros residenciales: Es necesario clasificar al personal de centres residenciales.
- Profesor. Redefínir sus funciones.
Contra tación:
- Definir tareas que puedan dar lugar a
contratos de obra y servicio.
- Ampliar la duración màxima del contrato
por acumulación de tareas (10 meses).
- Suprimir el contrato de profesor de apoyo.
Período de prueba:
-Incrementar el período de prueba hasta 12
meses para el personal docente y 9 meses para
el no docente, salvo en empresas de menos de
25 trabajadores.
Jornada del Personal Docente:
Es necesario adecuar las defmiciones del
tiempo de trabajo del personal docente.
Jornada y vacaciones del personal no
docente:
- Aclarar que la jornada continuada no
afecta a los contratados a tiempo parcial.
- Vacaciones: Redactar de nuevo el primer
pàrrafo del articulo 31, para evitar confusiones.

- Fijar en 4 y 3 días laborables, respectivamente, los permisos en Sem. Santa y Navidad.
Enfermedades y permisos:
- Incapacidad temporal: Conviene cambiar
de sitio el articulo 33, ya que se trata de establecer un complemento retributivo y no de
conceder un permiso.
- Para evitar confusiones entre el sistema
de pago delegado de la LODE y el del sistema
de Seguridad Social, conviene modificar el n.°
2 del Art.33.
- Permisos retribuidos: Conviene fïjar el
"dies a que" en el calculo de los permisos,
para evitar interprelaciones erróneas en relación a los días festivos que puedan coincidir
con los de permiso.
Salarios:
- Funciones inferiores: Aclarar en el Art.
48 que todas las funciones del profesor, al ser
categorías equivalentes, no se consideran
inferiores.
- Antigüedad: Suprimir.
- Complemento por servicio militar o prestación social sustitutoria. Suprimir.
- Plazas gratuitas: Disminuir la dotacíón de
las becas de los hijos de los trabajadores.
Descuelgue:
- Ampliar a todos los niveles no concertados: BUP, COU y nuevo Bachillerato, así
como al personal no docente.
Disposiciones Transitorias, Adicionales
y Finales.
- Suprimir las D.A. 3", 5", 8" y 9".
- Mantener toda las D.T.
- Suprimir el pàrrafo 4° de la D.F. l a y
suprimir la D.F. 2a.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACORD D'APLICACIÓ DE
LA LOGSE ALS CENTRES CONCERTATS
A hores d'ara l'únic punt desenvolupat
d'aquest acord ha estat la recol.locacíó del
professorat afectat pel tancament d'unitats de3
curs 95/96. Totes les persones afectades que
varen triar l'opció de recol.locació es troben
treballant des del passat 25 de març de 1997.
Enguany, una vegada més, les persones han
estat recol.locades a la localitat i centre que
havien optat de manera preferència! Í, una volta més, la borsa de centres en crisi es troba
buida. Malgrat aquesta situació cal remarcar el
perjudici ocasionat per la tardança en Pefectiva recol.locació, degut als problemes plantejats per part del Govern valencià al no aparèixer en un primer moment reflectida la partida
pressupostària necessària per tal de dur a ter-

me l'acord, aíxí com el retard en les convocatòries de les meses escaients, ja que la
recol.locació efectiva havia de haver lingut
lloc el passat mes de gener.
Dins de la mateixa línia, hem de denunciar
de nou el "relax" amb què l'Administració es
pren tot el procés de desenvolupament de
l'Acord. Entre vacances i canvis en l'organigrama polític de Conselleria, ens trobàvem a
finals d'abril sense convocatòria de les meses
de desenvolupament de l'Acord i l'incompliment del calendari per part de l'Administració. De nou hem tingut que forçar la convocatòria de les meses amb una acció puntual de
presència als despatxos dels Directors Generals tant de Règim Econòmic com de Centres.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Conveni col·lectiu d'empreses
d'ensenyament privat sostingudes
totalment o parcial amb fons públics
La Mesa d'aquest conveni va quedar
constituïda el dia 26 de febrer de 1997,
malgrat la demanda interposada per FSIE
en contra de la composició de la mateixa i
que encara està pendent de sentència judicial.
A hores d'ara s'han realitzat 5 sessions
de negociació, en les quals s'han donat a
conèixer la proposta patronal i la plataforma sindical unitària. Les condicions redactades en la proposta de la patronal suposen
un greu retrocés en les condicions laborals
dels treballadors i treballadores de l'ensenyament.
Conveni col·lectiu de col·legis majors
universitaris
Està constituïda la Mesa negociadora
des del dia 4 de desembre del 96 i, després
de sis sessions, estem pròxims a arribar a
un acord.
Conveni col·lectiu estatal de centres
d'ensenyament de perruqueria i estètica,
d'ensenyaments musicals i d'arts
aplicades i oficis artístics
El passat dia 18 de desembre es va signar la revisió salarial per a l'any 96 amb un
increment del 3'5%, tant en el salari com
en l'antiguitat, i amb caràcter retroactiu des
de gener del 96. Està publicat al BOE de
19 d'abril de 1997.
Quant el conveni del 97, ja està constituïda la Mesa negociadora des del 18 de
desembre de 1996. Hi ha plataforma sindical unitària i estem pròxims a l'acord.

Conveni col·lectiu d'ensenyament i
formació no reglada
La Mesa es va constituir el 31 de gener
de 1997. Les posicions sindicals Í les de les
patronals estan tan distants que no s'han
tornat a reunir des d'aleshores.
Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de
centres d'assistència, atenció, diagnòstic,
rehabilitació i promoció de minusvàlids
(Conveni d'Educació Especial)
Aspectes: mésJmportants:
Durada de dos anys, introducció del terme "retribuidos" en l'Art. 31, millora en la
redacció de l'excedència per cura de fills,
compromís de reestructurar el conveni en
1-998, titulats de grau superior percebran
retribucions per a grau superior, igualtat del
salari de l'auxiliar tècnic en tots els centres.
Increments salarials:
Any 96: Personal complementari de
centres educatius, 3'5%; personal concertat, 3'5%; personal sense concertar, 3%.
Només a aquest últim se l'incrementa la
antiguitat, que es del 2%.
Any 97: 2'4% en salari Í 1% en antiguitat pel personal complenentari i tot aquell
que no dependa dels PGE. Increment del
3% per complements personals, dietes,
transport i kilometratge.
Publicat en el BOE de 21-04-1997.
Conveni col·lectiu de centres
d'assistència i educació infantil
Pendent la seua publicació de la resolució per part del Ministeri de Treball, el qual
dictaminarà quin acord es vàlid en relació
amb la constitució de les dues meses negociadores.

REDUCCIÓ D'UNITATS DEL CURS 96/97
El passat dia 8 d'abril la Conselleria va
comunicar el llistat provisional del tancament
d'unitats per al curs 96/97. Ens trobem en
període d'al.legacions i, per tant, el llistat
definitiu de tancament d'unitats eixirà a finals
del mes d'abril.
Les dades provisionals d'unitats tancades

són: València, 106; Castelló, 5, y Alacant, 14.
Enguany el nombre d'unitats tancades es
molt alt degut principalment a la fïnalització
del període de tancament progressiu dels
centres amb qualificació provisional, així
com els desbobles d'algunes unitats de
Primària/EGB.
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II CONGRES DE L'ESCOLA VALENCIANA
De la intervenció de l'STEPV en el II Conarés

L'ENSENYAMENT, EN VALENCIÀ
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/)í/raní «/* í/ií's 26, 27, 28 i 29 de
març ha tingut lloc el II Congrés
d'Escola Valenciana a l'Escola de
Magisteri "Ausiàs March " de
València. L'STEPV-iv ha
participat a la Taula Redona
titulada "Sindicats i Escola
Valenciana". El Congrés ha estat
un èxit tant per la participació
-nombrosa i plural- com per la
qualitat del contingut. Reproduïm a
continuació una selecció de les
Resolucions del Congrés, mentre es
publiquen les actes que donen
compte de toies les intervencions.
"Finalitzem eí Segon Congrés de
l'Escola Valenciana amb molla
satisfacció per la participació i
l'ambient aconseguits. Els més de
600 congressistes i vora el miler de
participants, les 63 comunicacions,
les conferències, les taules redones,
les exposicions i tot el conjunt
d'activitats confirmen el dinamisme
de la nostra escola i d'una proposta
social que avança.
L'escola en valencià i tot el
plantejament pedagògic que implica
és una realitat que, any rere any, es
consolida i s'eixempla.
Però mentre l'avanç en la
consecució d'una escola valenciana i
de qualitat és un fet evident, hem de
denunciar que l'actitud que manté el
Govern Valencià és la de desinterès,
silenci o enfrontament. N'és una
prova el seu refús a qualsevol
presència o col·laboració en aquest
Congrés.
Nosaltres, però, no abandonem. Ben
al contrari, seguim treballant per un
model educatiu que potencie el
coneixement i l'estima de tot allò
que ens és propi com a punt de
partida per a conviure en un món
pluricultural i plurilingüe.
Per això, amb l'objectiu d'unir les
voluntats de tota la gent que. fem
possible l'escola valenciana; amb el
bagatge aportat per pares i mares,
per les ONGs, per partits, sindicats
i MRPs; i amb el recull del conjunt
de continguts que defineixen i
impulsen un model educatiu propi,
configurem
les
presents
resolucions.
Aquestes resolucions són el resultat
de les que adoptàrem en el nostre
Primer Congrés, celebrat al
desembre de 1993, en la seua major
part vigents encara, i de les que ban
sorgit en aquest Segon Congrés.
Pel que fa als mitjans de
comunicació:
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1) Denuncien l ' a b a n d o n a m e n t
progressiu en la utilització de la
nostra llengua que fa la TVV, així
com també la potenciació de
subproductes televisius que domina
la seua programació. Entenem que
això s'emmarca dins d'un procés
constant
d'aculturació
que
promouen els seus responsables.
Com a educadors no podem
r o m a n d r e i n d i f e r e n t s davant la
funció alienadora i antieducativa que
realitza
aquest
mitjà
de
comunicació.
2) Per a Escola ValencianaFederació d'Associacions per la
Llengua, els mitjans de comunicació
audiovísuals i escrits, d'àmbit local i
comarcal, són elements importants
arrelats a la realitat més pròxima.
Des d'aquesta perspectiva donem
suport a aquests mitjans i reclamem
que l'Administració autonòmica i

local hi faça efectiu el compromís
d ' u n ús prioritari de la nostra
llengua.
3) És imprescindible que les cadenes
de ràdio i televisió que tinguen
cobertura al País Valencià
incorporen canals educatius en
valencià amb continguts de qualitat,
atractius i amb un llenguatge
enriquidor.
4) Coherents amb aquesta valoració,
Escola Valenciana estudia la creació
d'un canal educatiu propi al servei
de les escoles.
Pel que fa a l'ensenyament:
1) Exigim una planificació de
l'oferta educativa en valencià que
faça previsions a curt i mig termini
per tal que els programes
d'ensenyament en valencià i
d'immersió lingüística siguen
generalitzats a tot el país, garantint
la continuïtat de l'ensenyament en
valencià des de l'educació infantil
fins a la Universitat.
En les comarques valencianes
casteílanoparlants cal l'aplicació
d'uns programes que garantesquen
als xiquets i les xiquetes el seu dret a
ser bilingües i no s'eludesca per a
ells la possibilitat d'accedir a un
plurilinguisme a partir de les dues
llengües oficials.
2) Per tal de fer possible aquesta
planificació, és imprescindible la
coordinació de totes les direccions
generals i serveis, de la Conselleria
d'Educació.
Exigim que es dote al Servei
d'Ensenyament en Valencià de més
recursos humans, materials,
econòmics i organítzatius perquè
puga desenvolupar les seues tasques
de promoció, assessorament i
coordinació de les diferents àrees i
serveis implicats.
3) Exigim la derogació de la
normativa que entrebanca el
compliment de la LUEV i en concret
del seu article 19, com ara és el cas
de les al·legacions al Disseny
Particular
del
Programa
d'Incorporació Progressiva i de
l'Ordre d'adscripció als llocs de
treball.
Alhora exigim la norma que

harmonitze la LUEV amb la LOGSE
com a marcs legals bàsics del
Sistema Educatiu.
4) Escola Valenciana-Federació
d'Associacions per la Llengua
aposta per una escola cada vegada
més plurilingüe.
L'Administració ha de regular i
donar suport als programes que fan
una introducció primerenca d'una
tercera llengua, sempre que es
garantesca l'estatus prioritari de les
llengües oficials dins d'una actuació
compensatòria per al valencià.
5) No es pot ajornar més
l'acompliment de la normativa
referent als PIL, continguda en
l'Ordre de 23 de novembre de 1990,
que té una especial incidència en el
nomenament de mestres de suport.
6) Continuem reivindicant la
reciprocitat de l'homologació dels
certificats i titulacions de valencià
amb els de la resta dels territoris de
llengua catalana.
7) Exigim de l'Administració la
promoció i el suport per a l'edició de
materials curriculars innovadors en
la nostra llengua.
8) Exigim que tot el professorat dels
diferents nivells educatius tinga la
capacitació i la competència
lingüística suficients en les dues
llengües oficials. Correspon a les
institucions universitàries la
formació lingüística inicial del
professorat.
L'Administració
juntament amb aquestes, ha de
proporcionar
una
formació
permanent adequada.
Totes i tots els qui aci som presents
fem nostres, com a coautores i
coautors, aquestes resolucions i
invitem tota fa comunitat educativa
a compartir des d'ara mateix aquest
compromís des de les responsabilitats individuals i col·lectives.
Tenim la paraula. Assegurem els
avanços aconseguits i anem per
més. Assumim el compromís".
NOTA: També es van adoptar
Resolucions sobre ús social de la
llengua, valors i actituds,
moviments cívics, la participació
de pares i mares, les noves
tecnologies, la innovació i la
renovació pedagògica.
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6 CONVOCATORIAS DE FORMACION
AN097
Y CURSO ESCOLAR 97/98

Como en cursos anteriores la Conselleria de Educación y Ciència nos ha remitido el primer borrador de 6
convocatòries de formación, bien para el ano 97, bien para el curso 97-98 (dependiendo de los casos). Se
ha de tener en cuenta que son borradores, por lo cual algun dato de los que facilitamos podria variar en la
convocatòria definitiva que aparecerà publicada en el DOGV. Pasamos a reproducir los aspectos mas
significatives de cada convocatòria.

PLAZOS

AYUDAS/PLAZAS

OTROS DATOS DE INTERÈS

Modalidades A, B y C:
A partir del dia
siguientedela
publicacióndela
Orden en el DOGV y
hasta el 30 de
septiembrede1997
Modalidad D:
En el plazo de un mes
a partir del dia siguiente a la
publicación en el
DOGV.

A- Jornadas, congresos, seminarios,
cursos de formación y perfeccionamiento y otras actividades de
formación. Se irtcluyen los cursos de
especialización convocados por la D.G.
de Ordenación. Màx..110.000 ptas.
B.- Actividades del punto A a realizar en
el extranjero. Màx..150.000 ptas.
C.- Misteriós, cursos de posgrado y
estudiós académicos para la obtención
del doctorado. Màx..125.000 ptas..
D.- Estudiós para obtener una titulación
universitària. Màx..110.000 ptas..

- Solo se podrà pedir ayuda por uno de los apartades, a
excepción del D que es compatible con cualquier otro.
Solicitar mas de un apartado supondrà la exclusión.
- Recibir una ayuda no implicarà la concesión de permiso
dentro del horario laboral.
- La D solo es para funcionarios docentes.
-Importe total por modalidad:

- Funcionarios de carrera en la situación de servicio activo 1 mes a partir del dia
de la publicación en el
durante los cursos 96-97 en centros públicos o SPEs.
convocan 45 licencias
- 5 anos de antigüedad como funcionario de carrera o
DOGV.
por estudio para el curso interino, contando este curso académico.
escolar 97-98
- No haber obtenido una licencia en los últimos 8 cursos,
se exceptúan las solicitudes de pròrroga.
- Cursar un número de asignaturas correspondiente a un
curso completo o un mínimo de 2 asignaturas, o
equivalente en créditos, según se solicite anual o
cuatrimestral (solo se pide para realizar estudiós
académicos).
- Obtener un mínimo de 5 puntos en el proyecto de trabajo
a presentar.

1.- Licenciaturas o Ingeniería:
-Anual, 12
- Cuatrimestral 6
2.- Tesis doctorales:
- Anual 3
- Cuatrimestral 6
3.- Otros estudiós:
- Anual 8
- Cuatrimestral 6
4.Proyectos de investigación didàctica,
científica, educativa y organizativa:
- Anual 2
- Cuatrimestral 2

- La licencia se solicitarà por una sola modalidad y un
solo período de duración. Caso de solicitar los dos
períodos se han de priorizar en la solicitud.
- Si quedaran plazas vacantes en alguna de las modalidades podran incorporarse a otras, si hay candidates,
siempre que el número total no sobrepase el previsto.
- Una vez publicada la relación de preseleccionados habrà
un período de 10 días para renunciar.
- Al finalizar el período de licencia se habrà de presentar
una memòria global del trabajo realizado o certificado
académico de los estudiós realizados.
- El profesorado seleccionado recibirà los emolumentos
correspondientes a las retribuciones bàsicas. Pudiendose
acoger a la convocatòria de ayudas individuales y a la de
proyectos de investigación

3.-Resolución por la que
se convocan 6 cursos de
formación para el
ejercicio de la dirección
en centro públicos de E.
Infantil, Primària, EPA,
E. Secundaria y E. De
régimen especial

-Ser funcionario de carrera en servicio activo.
-Mínimo de 5 anos prestados como funcionario de carrera
y docència durante un período mínimo de igual duración.
-Ejercer docència directa con alumnos durante el curso
1996/97. Excepcionalmente podran participar aquelles que
vayan a impartir docència durante el curso 1997/98.
- No haber participado en anteriores cursos de dirección ni
haber sido acreditado automàticamente por las D.
Territoriales durante el curso 1996/97.

20 días habites a
partir del de la publicación de la Orden
en el DOGV.

- Tres cursos de 35 plazas cada uno,
-Se participarà en los cursos que se impartan en el àmbito
dirigidos al profesorado de E. Infantil, territorial donde se encuentre el centro de destino. La
Primària y EPA.
Dirección General de Ordenación podrà autorizar cambios
-Tres cursos de 35 plazas cada uno,
de plazas para àmbitos territoriales distintos del centro de
dirigidos al profesorado de Secundaria destino prèvia petición expresa del interesado/a.
y de régimen especial.

4.- Orden de 25 de marzo
de 1997, por la que se
convocan ayudas a
proyectos de formación
del profesorado en
centros.

Tipo A- uno solo
- Los proyectos de centros públicos seran propuestos por
un equipo docente y formulados en un proyecto común
asumido y ratificado por el claustro, con el v b<< del equipo
directivo y aprobado por el Consejo Escolar.
- Los proyectos de centros concertados seran propuestos
por la dirección o titular del centro.
Tipo B- mas de un centro
-Àmbito rural, CAES, PAEP, EPA, Ed. Infantil, Ed. Especial
Tipo C- centros de primària y secundaria
-Serà aprobado por sus claustros y consejos escolares.
- Los proyectos que se presenten habràn de estar
insertados en la programación general anual.

un mes a partir del
día siguientedela
publicación de la
Orden en el DOGV.

- La cuantía màxima para un proyecto
serà de 300.000 ptas.
- En caso de pròrroga se podrà dotar
con un màximo de 100.000 ptas.

- El proyecto se realizarà durante el curso 97-98, por un
mínimo de 30 horas y un màximo de 60 horas. Si las
características del proyecto exigen una duración superior
se indicaran los resultados a obtener en cada curso
académico. La ayuda para un proyecto no podrà ser
prorrogada en ningún caso para la siguiente convocatòria
.- Se presentarà memòria en su CEP antes del 31-7-98.
- Se adjuntaran actas de asistencia.
- Se podran certificar entre un màximo de 60 y un mínimo
de 30 h., a criterio de la comisión de evaluación.
- La Dirección Territorial autorizarà un horario especial del
centro, con el informe positivo previo del claustro y del
Consejo Escolar de cada centro participante.

5.-Orden por la que se
convocan cursos de
especialización en Educación Infantil,
Educación Física,
Educación Musical, de
Lenguas Extranjeras
(Inglés) y de Audicióny
Lenguaje.

A.- Funcionariado de carrera, o en pràcticas, en servicio
activo y profesorado interino del Cuerpo de Maestros.
B.- Contratados laborales indefinides de centros privados
de Preescolar o Infantil y Primària inscritos en el Registro
de Centros Docentes de la C.V. que reúnan los requisitos
de titulación del ANEXO II de la Ò.M. de 11 deenerode
1996 (BOE 23.01.96)
C.-Funcionarios/as de la Administración local que, en
calidad de maestros/as presten servicios doceníes en
centros de educación primària que dependen de la citada
Administración local.

30 días naturalesa
partir del día en que
sepubliqueesta
Orden en el DOGV

-140 plazas de Educación Infantil
- 70 plazas de Educación musical.
-105 plazas de Inglés.
- 80 plazas de Educación Física.
- Reserva del 25 % de plazas para el
personal de centros privados y
Administración local.
- La duración total de los cursos serà:
500 horas en Ed. Infantil, E. Física e
Inglés y 540 horas en E. Musical.
- Habilitaran en la especialidad.

- La matrícula serà gratuita.
- Para participar hay que superar unas pruebas de acceso
(excepto E. Infantil y Audición y Lenguaje)
- Obligación de asistir a todas las sesíones de formación y
realizar todas las actividades.
- A demàs de la documentación específica para cada
especialidad se habrà de presentar un escrito de la
dirección donde se haga constar la compatibilidad del
horario lectivo con las actividades del curso.

6.-Orden por la que se
convocan ayudas
económicas a entidades
sin animo de lucro para
la organización de
aclividades de
renovación pedagògica y
de formación del
profesorado.

-Entidades sin animo de lucro, legalmente constituidas, y
que actuen en la Comunidad Valenciana,
-las actividades que se organicen deberàn realizarse entre
ei 1 de enero y el 30 de octubre de 1997

Un mes a partir del
día siguiente a la
fecha de publicación
en el DOGV

Importe total: 25.931.000 ptas.

- El plan de actividades habrà de adecuarse a lo
establecido en la Orden de 9-6-1994 (DOGV 17.8.94)
- Se financiaràn aquellas actividades que contribuyan a la
formación del profesorado en los aspectos fundamentales
establecidos en la LOGSE y entre ellas las:
-relacionadas con la implantación del sistema
-Relacionadas con la educación en valores y temas
trasversales -Que traten aspectos que no cubran los
programas de formación de la Administración
-Que potencien el trabajo en equipo y fomenten los
equipos educatives
-Tendràn preferència los cursos de formación sobre los
grupos de trabajo y estos sobre jornadas y otras
modalidades. Así mismo tendràn preferència las entidades
que hayan firmado un convenio para la realización de
actividades de formación en 1997.

CONVOCATÒRIA

DESTINATARIOS

1.-Orden de 30 de abril

- Personal docente en situación de actividad o que ejerce
funciones apoyo escolar en centros públicos y privados
ofrecen ayudas
concertados de nivel no universitario.
económicas individuales - Personal laboral especialista dependiente de la
para actividades de
Conselleria de C., E. y C., y que preste servicio en centros
formación permanente
de esta.
del profesorado.
-Personal que ejerce la función inspectora o que ocupe
puesto de trabajo clasificado como docente.
- Concretamente para a la modalidad D los funcionarios
doceníes que dependen de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència

de 1997 par la que se

2.- Orden de 8 de abril

de 1997, por la que se

A: 48.000.000
6:11.000.000
0:12000.000
D: 20.000.000
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Els Reglaments Orgànics de les Escoles
d'Educació Infantil i Primària i dels Instituts
d'Educació Secundària públics han passat ja
tots els tràmits establerts abans que el Govern
Valencià els publique al DOGV. L'últim episodi va tenir lloc el dia 22 d'abril en el Plenari
del Consell Escolar Valencià (CEV), on es va
elaborar el preceptiu informe. Abans d'arribar
ací, s'havia negociat els esborranys corresponents de l'Administració amb els representants
sindicals i amb els representants dels pares i
les mares de l'alumnat. Durant aquest procés,
algunes qüestions força sagnants del primer
esborrany es varen anar rectificant cap a posicions més democràtiques i participatives. Així,
i com a elements més significatius, cal citar el
sistema d'eleccions de representants de sector.
En el primer esborrany es pretenia un sistema
de llistes tancades, on no hi havia possibilitat
que els sectors minoritaris pogueren estar
representats en els Consells Escolars. Finalment, ha quedat com un sistema de llistes obertes; també ha estat important allò de voler considerar les AMPA (Associacions de Mares i
Pares d'Alumnes) com a òrgans dels centres
per a la participació i col·laboració en el seu
funcionament, les quals, finalment, seran entitats per a... -i no òrgans del centre- amb les
funcions que els corresponen. Altres qüestions
de les presentades pels sindicats varen ser
assumides per l'Administració en el transcurs
de la negociació i, posteriorment, no aparegueren en l'últim projecte; sembla que arribaren a
un acord diferent en la mesa de pares, el qual,
finalment, va ser el que va prevaler. És el cas
de la composició dels Consells Escolars que
detallem en el quadre adjunt. I, finalment, hi
hagué ies qüestions contraposades que no han
tingut mai una eixida consensuada: és el cas
del "Títol III.- Participació dels pares i les
mares d'alumnes en el centre", segons el qual,
des del ROC, es regula qui realitza les funcions
atribuïdes a les AMPA en el centre, en perjudici dels seus propis estatuts, és a dir, de la seua
autonomia.
Amb tot açò, i atès que va ser impossible
consensuar entre els representants dels pares i
mares i els representants sindicals una eixida
als punts conflictius, arribem al Plenari del
CEV. Cal dir que en les comissions prèvies al
plenari, els pares i mares no presentaren cap
proposta ni esmena, argumentant que farien
totes les esmenes directament en el plenari.
Aquesta actitud, si bé està dins del procediment, va impedir que pogueren debatre les
propostes i intentar acostar les postures.
Per tal que s'entenga millor el que ha passat
al Consell Escolar Valencià, caldria fer algunes
anotacions prèvies. Hem de recordar que el
CEV és el màxim òrgan consultiu en matèria
educativa Í, com a tal, els seus dictàmens, consideracions i recomanacions poden ser tingudes en compte per l'Administració o, pel contrari, ser ignorades. Aquest últim extrem es va
produir en el cas de l'Ordre d'adscripcions i en
l'ajust escolar per al curs 96-97. Per amplíssima majoria (tothom, excepte els representants
de l'Administració) les dues normatives varen
ser rebutjades Í la Conselleria va fer cas omís
dels dictàmens. Ara, però, pel que fa als ROC,
la Conselleria ha repetit fins l'avorriment que
acceptarà les esmenes que s'aproven en el
CEV (totes?).
Això pot explicar el sorprenent sentit de les
votacions que es produïren entre els representants de les mares i els pares: votaven sistemàticament, amb una honrosa excepció, alineats
amb els representants de l'Administració en un
espectacle difícil d'assimilar. Per primera
vegada s'havia trencat el consens entre els
representants de l'escola pública. ^Què pot
explicar que representants dels pares i mares es
posen al costat de l'Administració i no al del
professorat, per exemple, en un vot particular
crític amb la LEPEGCD? Segurament, una
bona raó -potser no siga l'única- siga que una
bona part dels representants dels pares i mares
continuaven en el CEV a pesar que ja no ostentaven representació alguna en les seues federacions des de feia mesos, fins a tal punt que
havien estat cessats en el DOGV tot just el dia
anterior al del plenari, circumstància que no es
va conèixer fins després de celebrar-se la ses-
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dratura del cercle difícil d'entendre, perquè els
criteris aplicats no són els mateixos per a tots
els tipus de centres.
En el total s'ha de tindré en compte que, a
més a més del pares i mares electes i del professorat, i sempre que hi haja els càrrecs
corresponents o els sectors, cal afegir la direcció del centre, la caporaiia, la secretaria (sense
vot), un representant de l'Ajuntament i un
representant del personal d'administració Í serveis.
Com és fàcil de comprovar, nosaltres sempre hem defensat la paritat de membres electes
d'ambdós sectors -pares i mares i professorat0 l'autonomia dels centres (rebutjada per pares
1 mares i Administració) per determinar el
nombre final. La proposta de l'Administració
-arrelada en la de COVAPA- ho barreja tot
sense criteri intel·ligible en els centres d'infantil i primària.

3. La regulació de la participació
dels pares ï les mares d'alumnes
en el centre

sió del CEV. Estem ben segurs que si hagueren
assistit els representants legítims, els resultats i
les actituds hagueren estat ben diferents.
A l'espera de fer un balanç més acurat de
totes les propostes, exposem a continuació els
tres assumptes sobre els quals es manté la discrepància entre l'STEPV-Ív, per una part, i els
representants de l'Administració i dels pares i
mares, per altra, i els principals avanços respecte a la proposta objecte de dictamen.

1. Valoració general dels ROC i
recomanació a l'Administració
L'STEPV-iv presentà un document de valoració global on recordàvem que els ROC són
l'adaptació a la LOPEGCD, una llei que quasi
tota la Comunitat Educativa, en el seu moment,
va rebutjar perquè consagrava un model
d'escola que respon als postulats neoliberals
traslladats als centres educatius. Així, doncs,
ens veiem seriosament restringits a l'hora de
poder formular propostes alternatives al model
de gestió i de direcció de centres que tinguen
cabuda en els ROC, ja que ens hagueren situat
al marge de la legalitat vigent.
Per posar un exemple, els projectes de ROC
mediatitzen de tal manera l'elecció de l'equip
directiu que, per donar compliment a l'acreditació prèvia que ha de tenir la persona que
exercesca la direcció del centre, arriba fins el
punt de designar (que no elegir) una persona
aliena al propi centre.
Per altra banda, és en aquests ROC on té
l'origen una de les perversions més greus de la

pròpia LOGSE en establir, per bé que de forma
transitòria, però indefinida, que les unitats
escolars de primer cicle de l'ESO que no tenen
acollida en els Institut d'ESO (en aquest
moment el 90% de les existents) pertanyen
orgànicament i funcional als centres de primària. Amb açò es trenca la unitat pedagògica de
l'ESO, es precaritza el seu desenrotllament
curricular (l'àrea de Tecnologia, si s'imparteix,
serà sense instal·lacions ni personal especialitzat) i, el que és més greu encara, no es posa
límit temporal a aquesta situació. Tot plegat es
pot considerar un vertader frau social en l'aplicació de la LOGSE que, en la Secundària Obligatòria, està fent l'Administració.
Per tot l'exposat, demanàvem que el CEV
no se sentirà identificat amb la plasmació que
de la LOPEGCD s'ha fet en aquests ROC,
donades les limitacions objectives determinades per aquesta llei, el rebuig de la qual hauria
de tomar a reiterar.
Votaren en contra totes les persones anomenades per l'Administració, els representants de
les mares i pares, els de les patronals de la privada i els representants de la FSIE (sindicat de
la privada). Una estranya coincidència que es
tornaria a repetir sistemàticament en altres
votacions.

2. La composició dels Consells
Escolars de centres en Primària
La proposta feta per l'Administració en el
CEV, en contra d'allò que en el seu moment va
assumir en mesa sectorial, és una estranya qua-

TIPUS DE CENTRES | Proposta Administració-CO V APA |
INfANTIL 1 PRIMÀRIA
més de 9 unitats
9 unitats
6,7,8 unitats
3,4,5 unitats
1,2 unitats
SECUNDÀRIA
12 o més unitats
menys ae 12 nitats

Pares i mares Professora/
9
7
5
5
5
4

Proposta sindical

2
2

2
1

TOTAL
21
15
14
8
5

P-M/alvmnat

Professorat

JOTAL

P-M/alamnat

Professorat

TOTAL

6/7
5/6

9
8

27
24

4/5
3/4

8
6

22

(*} En la proposta sindkd considerem centres de 9 o més unitats.

Pares í mares Professorat
7
*
4
2
1

7
f

TOTAL
19
»

4
2
1

13
8
4
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Ca! dir que la redacció presentada al CEV
és ben diferent de la del primer esborrany de
ROC, segons la qual es pretenia considerar a
les AMPA com a òrgans de suport dels centres.
Finalment, es contemplen com a entitats per a
la participació i col·laboració en el funcionament dels centres. No obstant això, i reconeguent que el canvi experimentat és de gran
importància, la proposta dels ROC que va ser
aprovada en el CEV no sols pretén deixar el
pluralisme democràtic en un terme secundari,
al considerar que en un centre educatiu és
inconcebible que puga haver més d'una
AMPA, sinó que a més pretén que en els ROC
s'establesca quin òrgan intern de les associacions ha d'íntervindre en la vida dels centres,
reduint a un únic model organitzatiu la pròpia
AMPA i condicionant els seus propis estatuts.
Així, per exemple, haurà de ser, necessàriament, el president de l'AMPA qui presente les
propostes al Consell Escolar o s'impedirà que
hi haja una AMPA amb estructura assembleària o col·legiada. Davant d'això, nosaltres presentàrem una proposta on volíem, a més de
clarificar les funcions, evitar la regulació interna d'aquestes associacions des de els ROC.
Entre els avanços més significatius cal destacar que en el ROC d'infantil i primària el
CEV, a proposta I'STEPV-iv, va aprovar que
les unitats de primer cicle d'ESO, ubicades en
col·legís de primària, han de pertànyer, a efectes acadèmics-administratius, a un institut de
secundària, prèvia constitució d'aquestes unitats en una secció d'ESO de l'institut corresponent. Així mateix, les seccions d'ESO formades per aquestes unitats tindran una plantilla
orgànica pròpia composada, bàsicament, pel
professorat adscrit a aquest cicle.
En el ROC dels Instituts de Secundària cal
destacar els següents: ,
- Als Instituts d'Educació Secundària (IES)
de 16 o més unitats hi haurà la figura de la
Vice-direcció.
- En els IES amb més d'un tom i a partir de
16 unitats hi haurà el vice-secretari o la vicesecretària com a òrgan unipersonal per substituir ei secretari o secretaria quan escaiga i
compartir el treball de Secretària.
- En els Departaments on hi haja algun professor que tinga adquirida la condició de
catedràtic en virtut de la seua anterior pertenèncía, amb anterioritat a l'entrada en vigor
de la LOGSE, al cos de catedràtics numeraris
de batxillerat, aquest serà el cap de departament. En els que no hi haja la caporaiia de
departament assignada a un catedràtic, serà
exercida pel professor funcionari de carrera
amb destinació definitiva en l'institut que
resulte elegit pels membres del departament.
La redacció proposada per l'Administració feia
recaure la designació (que no elecció) en el
propi director; ara passa a ser del departament.
Ara li toca a l'Administració complir
amb allò d'acceptar TOTES les propostes
que li fera el CEV. Totes vol dir les que
s'ajusten als seus supòsits i les que són
contràries. Què ens juguem?
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QUE HI HA SOTA EL VEL ?
(a propòsit de l'ALL-l-OLI extra del 8 de marc)
Evitar les mirades simples sobre realitats complexes
hauria d'ésser un dels eixos de treball de les i els
ensenyants compromesos en la transformació del món
com som les persones d'aquest sindicat, i això
començant per nosaltres mateixes i els termes en què
plantegem les anàlisis del món en els debats.
El velament d'algunes dones als pobles de religió
majoritàriament musulmana és un lema recurrent i
sovint tractat de manera lleugera a casa nostra.
Si ens preguntem què hi ha sota el vel?, podríem trobar dones que diuen coses com aquestes :
"La evolución de los seres se realiza en la sociedad.
Si las mnjeres han estado retrasadas es porque han
estada alejada s de la sociedad" (islamista iraní).
" No critico el progreso tècnica ni la evolución econòmica de Occideníe, sinó e! occidents cultural, porque no cabé ditda de que todo país tiene nec.esidad de
lécnicas nitevaspara su desarrollo" (islamista iraní).
"En primer lugar, debemos oponernos al puesto y la
identidad que nos han adjudicada, pues en ellos podemos identificar todos los factores que nos han convertida en mudas (...) el abjefivo es paner de vuelía y media
las i/nàgenes propi/esías, las vidas enjauladas y conseguir que las mujeres puedan liberarse de su tartamudeo social y encontrar las palabras para. expresarse "
(escritora islamista turca).
Diu Fàtima Mernisi "(...) Darrere del vel, les deeses. (...) el passal i allò femení són dos pols que permeten meditar sobre la font de tots els terrors: la diferència. ".
De moment, hi hauria que dir que hi ha molts vels:
el de la dona del camp que tradicionalment s'ha cobert
els cabells en ambdues riberes de la Mediterrània, el
vel imposat per grups autoritaris per amagar el 50% de
la població en determinats estats ( monarquies petroleres del Golf Pèrsic, Afganistan...), el vel imposat per
Ara bé, potser seria més útil fixar-nos en com i cap
una pressió social resultat d'una hegemonia ideològica
on estan evolucionant en les societats europees i anglocreixent ( Algèria, Iran ), el vel voluntàriament adoptat
saxones els arquetips atribuïts a les dones, com.avança
per dones que reivindiquen la seua identitat i el seu dret
el reforçament del matrimoni i la família, com es
a l'espai públic, sovint enfrontant-se-a la pròpia famídesenvolupen els valors violents, dicotomies i masclislia, etc.
tes, com es remodela una nova dona-objecte-sexualAquesta multiplicitat de vels ( no esgotada ), trenca
jove, etc. Des d'aquesta reflexió pot ser podríem accela imatge victímista que tenim de les dones que viuen
dir a una anàlisi més global que desvetlara les noves
en estats on la majoria de les persones són musulmanes
formes de l'arquetip viril definidor de l'ésser humà i
o que es reclamen estats musulmans; precisament per- que ens afecta a tots Í a totes, homes Í dones.
què no són dones passives, són atacades, precisament
Finalment, i sense haver fet més que esboçar
perquè volen actuar en l'espai públic, perquè volen ser
alguns aspectes del problema, voldria comentar la
considerades persones reflexives abans que donesconsideració de la guerra com una.cosa de d'homes,
objecte, es velen.
tal com està plantejada en l'article a què em referisc.
En un debat recent al Canal 33 en el programa
Què vol dir això de que la guerra està propiciada i
"Milenium", sobre Dona i Islam, Fàtima Mernisi Í
feta pels homes i que les dones no l'entenen? Tornem
Gema Martín insistien en que et vel és l'anècdota si
a trobar en aquesta afirmació un pensament simplista
volem esbrinar el que està passant amb les dones que
i lineal que exculpa, victimitza i minoritza a les
viuen en societats majoritàriament islàmiques. Ambdones. Guerres n'hi han de molts tipus, la violència
dues posaven més bé l'accent en problemes de
per a resoldre els conflictes té molts objectius difedemocràcia i de distribució de la riquesa per evidenciar
renciats Í específics (p.e., les violacions de dones
algunes coses, com ara:
bosnies a la guerra dels Balcans per les tropes serbo• El problema de fons és el patriarcat i aquest està en
bòsnies), i la participació activa i conscient de les
diferents fases d'evolució en ambdues riberes de la
dones en conflictes armats és notòria i antiga (KrahiMediterrània i arreu del món.
na en Algèria, M. Thatcher a les Malvines, les mili• L'aliança Islam-Patriarcat és semblant a l'aliança
cianes espanyoles a la nostra guerra civil, Leyla Jaled
del Cristianisme o Judaisme-Patriarcat; les diferències
i les milicianes de TOLP a Palestina, les dones solvénen dels diferents moments històrics dels pobles.
dats ianquis a la guerra del Golf, les guerrilleres arreu
• La crisi econòmica tendeix a relegar les dones a la
d'Amèrica Llatina, la presidenta actual del miniestat
llar arreu del món mitjançant diversos mecanismes:
serbí a Bòsnia, etc.). No podem dir que aquestes
dobles jornades de treball, legislacions restrictives,
dones són una excepció (nombrosa, per cert) o que no
sous més baixos, vels, encalçament sexuals, etc.
nan entès el conflicte armat en què han participat i no
• El problema en els pobles magrebins o altres de
han assumit la violència com amanera de resoldre els
religió majoritàriament musulmana s'expressa a través
conflictes sense per això deixar de ser i sentir-se
dels Codis de família que regulen les relacions econòdones.
miques i socials al si de la família, barrejant tradicions
Una vegada més, la diversitat i complexitat de la
pre o extra religioses i diferents interpretacions de
realitat s'imposa per damunt de la mirada simple i unil'Alcora.
formitzadora, per damunt i enfront d'una altra mena de
vel, el que ens pretén a les persones iguals o classificaEn arribar a aquest punt, segurament seria bo fer-se
algunes preguntes que ens ajuden a apropar-nos a les
bles, el que busca la uniformitat de les categories per
nostres germanes amb una mirada diversa, complexa i
entendre un món ordenat d'avantmà, i açò no és patrimoni del pensament islamista que vela sinó que, en forsolidària amb elles i amb nosaltres mateixes. La nostra
ma del famós "pensamiento único" va envaint també
pròpia situació no podem liquidar-la amb afirmacions
els nostres models explicatius i les nostres percepcions
tan genèriques com que "també a Occident el col·lectiu
del món.
de dones segueix estant controlat, dirigit, manipulat i
Anna Ros
utilitzat en funció dels interessos dels diferents poders
polítics, econòmics, religiosos, domèstics...". Aquest
Bibliografia bàsica:
tipus d'afirmacions evidencien una visió estàtica del
poder i de les dones que viuen en un espai tan ambigu
ADELKHAH, Fariba. La revolución bajCLeljvela
com el denominat "Occident"; controlades, manipulaMujer irani y régimen islamista. Barcelona, 1996.
GOLE, Nilufer. Musulmanas y modernas. Velo y
des, dirigides, vol dir víctimes passives, i a poc que
civilización en Turquia. Madrid, 1994.
donem una ullada al moviment feminista en ambdues
riberes de la Mediterrània i els canvis en l'status social,
MERNISI, Fàtima._Miedo a la modernidad. Madrid,
1992.
econòmic i polític de les dones, açò és insostenible.

L'STEPV-Intersindical Valenciana considera que l'eventual modificació
de l'actual Estatut d'Autonomia hauria de dotar la comunitat autònoma d'un
major sostre competencial, adient arnb la seua naturalesa de comunitat històrica, que arribe al límit del que permet la constitució vigent. Això suposaria
la transferència dels serveis que encara gestiona l'Administració de l'Estat, el
qual, a la Comunitat Valenciana, hauria de restar reduït el màxim possible.
D'altra banda, com a principi general, no podem estar d'acord amb
l'actual forma d'elecció a Corts Valencianes, ja que es podria aprofundir en
la representació de la pluralitat político-socíaí del nostre país. S'haurien de
corregir dos aspectes: la circunscripció electoral no seria la província, sinó
que hi hauria d'altres possibilitats, basades en les comarques; en segon lloc,
el límit del 5% dels vots totals de comunitat autònoma no té cap sentit, per
no existir una sola circunscripció i per deixar capes importants de la població
sense representació per tractar-se d'un límit massa alt. La nostra proposta,
doncs, seria que, en cas d'existir un mínim de vots per a l'atribució d'escons,
aquest siga menor que l'actual Í que s'aplique a cada circunscripció separadament.
Finalment, considerem que seria important donar-li solució a una polèmica política que no hauria de ser-ho: el reconeixement de la unitat de valencià
i català com a única llengua, tot i continuar amb el gentilici propi de valencià.
Alhora, caldria aprofitar la reforma per a incloure com a òrgan dependent de
les Corts Valencianes un organisme competent per a fixar la normativa del
valencià, que puga sustraure del debat polític partidista la polèmica i retorne
la qüestió als àmbíLs acadèmics.

Ei STEC de Canarías celebra su VI Congreso

STEC-Intersindical Canària:
XX a ni versa río y avanzando

ris Canarias

STEC

El pasado mes de marzo el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la
Ensenanza de Canarias ha cerrado un taborioso proceso congresual, que
supone, sin duda, un salto cualitativo importante en una doble dirección, en
el fortalecímiento def sindicalisme asambleario, de clase y nacional en el sector de la Ensenanza, donde goza del respaído mayoritario de los trabajadores
de la ensenanza canarios y en la construcción de la alternativa sindical para
toda la clase obrera canària, unificàndose con otros sindicatos y colectivos en
la Intersindical Canària. Paralelamente a ello, STEC ha decidido mantenerse
vinculado al proyecto confedera! de STEs, del que forma parte desde su nacímíento, y que forma parte de un patrimonio común.
No ha sido un camino fàcil, allà por el U, 12 y 13 de octubre se realízó la
primera fase, cuyo eje central era la díscusión de las ponencias que se discutirían en el Congreso de Intersindical Canària que se celebraria los días 26 y 27
del mismo mes. Una vez definida la voluntad de unificación (el lema del VI
Congreso rezaba: "Por la Unificación"), los temas centrales a discutir eran el
grado de vinculación y la sítuación del Personal laboral, que constituía y
constituye un sector importante dentro de la organización. Finalmente se
acordo que STEC constituiria la Federación de Ensenanza de la Intersindical
Canària, conservando la capacidad de decisíón en su ànibíto, las siglas y la
autonomia financiera, y el sector laboral pasaba a constituir la Federación de
Servícios Públícos de la Intersindical Canària. Todo ello en el marco de una
Intersindical Canària constituïda como una organización sindical, ASAMBLEARIA, DE CLASE y NACIONAL.
El Congreso de la Intersindical Canària celebrado los días 26 y 27 de octubre confirmo las expectativas, y se aprobaron las ponencias, no sin algun
debaté intenso però con un amplio consenso.
En marzo se ha celebrado la II parte del Congreso, dedicada esta vez a los
temas internes de STEC. Producida ya la unificación orgànica en la Intersindical, los debatés se han centrado en definir clararnente los limites de la soberanía de STEC (que no existe en su àmbito de decisión) y en construir alternativas para los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza de Canarias, que
seguro le seguiran otorgando su confianza. La confirmacíón de la decisión
firme y explícita de STEC-Inlersindícal Canària de mantener su vinculación a
la Confederación de STEs responde a la necesidad de construir una alternativa de Ensenanza Pública soíidariamente con los trabajadores de otros pueblos del Estado.
Las realidades son diferentes, però constituye un nuevo camino a seguir,
que nos serà útil en el camino que inicio el VI Congreso del STEPV-iv.
En cuanto a las sensaciones del cronista, la sensacíón de sentir los
mismos debatés y las mismas inquietudes que sentimos cuando debatimos en el STEPV-iv, y la seguridad de compartir un mismo proyecto. Y
cómo no, agradecer las atenciones de un pueblo que te vincula a su tierra
para siempre.

cfe l'última pàgina...
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L'I DE MAIG

ESCRIT AHIR

PER TOTS ELS DRETS DEMOCRÀTICS
L'I de Maig és una apropiació semàntica restringida. J és, alhora, la festa més democràtica
del calendari: I'l de Maig és de qui viu d'un jornal i de qui té dret a poder-ho fer. De quasi tot cl
món. L'I de Maig és, com el propi món laboral,
universal (però a mida de l'Estat actual), plural i
contradictori.
L'I de Maig d'enguany parlarà, sobretot, de
l'ocupació i poc del preu a pagar per eixa ocupació.
L'ocupació de què se'n parlarà és la definida
en els recents Acords de l'anomenada Reforma
Laboral: primera restricció semàntica. Si es
poden dir més coses, aní van: s'ha acceptat plenament en el 97 la reforma laboral del 94, contra
la que es convocà una vaga general, i tot per les
mateixes organitzacions sindicals!; l'establiment
d'una titulació professional en acabar el contracte de formació, que suposarà la privatització del
sistema educatiu rcglal de formació professional, però finançat amb diners públics; s'abaraleix l'acomiadament mitjançant el nou model de
contracte indefinit i per causes objectives.
L'acomiadament improcedent passa a ser una
relíquia laboral. Aquest és el preu per poca cosa
més que una manifestació d'intencions de les
Patronals (ja se sap que a l'hora de complir cada
empresa es autònoma) de "disminuir la precarietat en l'ocupació", com ho indica el fet que, per
crear llocs de treball, sols es parle d'acomiadament i no pas de reducció de jornada, edat de
jubilació, hores extres, etc.
Curiosament, altres aspectes de la reforma no
han sigut -i encara no ho són- del coneixement
públic: segona restricció.
Així, sota el paraigües de la millora del mercat laboral, CC OO i UGT han negociat, en realitat, cl canvi de tota l'estructura de la negociación col·lectiva actual. Ací està la contrapartida
per les conccsions anteriors. En establir la nego-

ciació col·lectiva d'àmbit estatal en la majoria
dels sectors -llevat de l'ensenyament privat,
construcció naval ï algun altre- pretenen eliminar a un grapat de sindicats d'empresa o amb
implantació territoriai que els emprenyen per
desenvolupar cl seu model de negociació burocratitzada t allunyada., cada cop més, dels treballadors i treballadores; i, per la mateixa raó, restringiran, encara tnés, la participació de la seua
pròpia afiliació. Així, Í no és casualitat, mentre
el Partit Popular intenta que l'Estat Autonòmic
no vaja més enllà del que és inevitable, CC OO i
UGT intenten, en el món laboral, avançar cap al
""centralisme democràtic" que ells representen:
tercera restricció.
I tot açò passa al mateix temps que s'està
negociant amb el Ministcrio para las Administraciones Púbfïcas (MAP) un nou Estatut de la
Funció Pública que s'escriu amb la mateixa lletra de la Reforma Laboral: sota el paraigües de
la modernització de la funció pública es fan concesions sobre les condicions laborales a canvi de
la centralització de la negociació en Meses
Generals de la Funció Pública, en detriment de
les Meses Sectorials Í d'una bona part de la
representació sindical.
I tol això en un marc polític en què, des d'un
Govern de dreta centralista però, això sí, que
"parla català en privat", s'ha de transferir, a 1 de
gener de 1998, a cadascuna de les deu CC AA
de "via lenta" el nivell competència! de la resta.
És des d'aquesta conjuntura com podem entendre que, des de posicions ideològiques ben diferents -però per raons ben similars- es puga donar
aquesta confluència d'interessos: consolidar i
augmentar el poder institucional a costa dels
drets democràtics dels treballadors i de les treballadores, d'altres organitzacions sindicals i de la
vertebració nacional del nostre país (està tan a
prop el 25 d'abril!)-
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No seríem el que som si un estol
de valencianistes no haguessen
materialitzat tantas il·lusions en
aquella República dels anys 30.
Aquelles corrents reivindicadores de
l'autogovern i de la renacionalització
que arrancaren de "València Nova"
a principis de segle (però amb arrels
en el republicanismo federal d'un
Constantí Llombart o en el tradicionalisme dels furs dels carlins valencians), aconseguiren un grapat de
realitat social, política i institucional
en aquell decenni tan turbulent.
Partits polítics com el Partit Valencïanista d'Esquerres o Esquerra

Valenciana aconseguiren 5 regidors a l'Ajuntament de València i
un diputat a les corts espanyoles
respectivament (aquest darrer
integrat a les llistes del Front
Popular). La normativiízació i
normalització lingüística féu
avanços tan decisius com les
Normes de Casteíló, la creació
de càtedres de valencià en els
instituts de segon ensenyament,
o premsa de tanta divulgació
com el setmanari "El Camí" a
València o "El Tió Cuc" a Alacant. I fites tan difícils de conquerir com la implantació del
valencianisme polític a la ciutat
d'Alacant (l'Agrupació Regionalista Alacantina de la qual Enric
Valor en formava part) o l'entrada a íes institucions, com és el
cas de la Conselleria de Cultura
del Consell Provincial de València (avui Diputació Provincial), és
obra d'aquesta generació insigne.
"La República de les Lletres", que
com a subtítol era "quaderns de literatura, art i política", era tota una síntesi
de tot aquest avanç. Allí, des de
comunistas com Emili Gómez Nadal,
fent el balanç electoral del triomf del
Front Popular, a un "Paral·lelisme
entre la nostra Història i la nostra Literatura", realitzat per l'avui catedràtic
Martí de Riquer, passant per l'Adolf
Pizcueta parlant de l'Estatut del País
Valencià, d'allí, dic, salpava la nostra
esperança i quatre vents de la portada
de Renau espentaven el velam
d'aquell gloriós vaixell republicà.
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Exclusiu en preu
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