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QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

P R E S S U P O S T O S
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1998

Suma, w&ta i continua
Sempre s'opina sobre els pressupostos comparant-los amb els de
l'any anterior: minven, creixen, es mantenen, es fa una política o
d'altra. També convé opinar posant en relació l'assignació anual de
recursos amb les necessitats existents: com es tracta una
determinada realitat. Finalment, és interessant veure projeccions a
més llarg termini: un creixement puntual sosté al llarg d'un període
plurianual una determinada prioritat o sols és la compensació
oportuna -i oportunista- d'una flagrant desatenció o omissió anterior.
Pitjor és encara un permanent desinterès.
De tot hi ha en els pressupostos de la Generalitat Valenciana per a
1998, en una dosi tal que, al remat, continuen essent insuficients Í
continuistes. Els salaris dels empleats públics creixeran un 2,1%; és a
dir, continuarem amb una capacitat adquisitiva molt retallada per
succesives pèrdues i congelacions. El capítol d'Educació manté "la
part del formatge" de l'any passat: el 27%. Creix un 5% respecte a
1997, menys que el del Ministeri d'Educació, que ho fa en un 6,8%, i
allí han avançat més en l'aplicació de la LOGSE. Les inversions en
Primària s'incrementaren en el 95 un 23,55%, es congelaren en el 96,
es van reduir en un 3,20% en el 97 i augmenten el 17,21% per al 98. En
Secundària, apartat inversions, van haver-hi 10.532 milions en el 95, la
mateixa quantitat en el 96,7.690 en el 97 i 12.419 per al 98.1 tot açò si
el realitzat és aproximadament el que s'ha pressupostat, perquè no
sempre és així, millor dit, quasi mai ho és: el Govern passa milions
d'ací cap allà sense control. Com es pot veure, són nivells d'inversió
d'una "normalitat continuada" -insuficiència manifesta, s'hauria
d'haver sostingut una alta inversió des que s'engegà la Reforma
Educativa- que no s'adiu amb la situació d'excepció en la que es
troba l'Educació. A 30 instituts de nova planta per any, en el 2000 no
tenim ni els del mapa escolar, sense comptar el que costa
remodelacions i adequacions. Cada curs que passa sense
infrastructures en el sistema públic -aules de 3 anys, per exemple- és
una pèrdua d'alumnat que s'escolaritza en l'oferta privada. Amb
aquesta política, a pocs anys vista, l'equilibri actual entre públicaprivada s'haurà invertit i després diran que ha sigut per la lliure
elecció de les famílies. Ah!, la partida dedicada a la promoció i ús del
valencià continua essent d'un 0'08%, des de fa anys. Enguany també
eixirem al carrer.

CONCURSOS DE TRASLLATS

t;an«t)tu% ut w*** de In salut..
Plataforma unlíàrfe
Insuflciente aumento salarial ...

En els propers dies es convocarà el Concurs de Trasllats del
professorat del Cos de Mestres a les places dels centres públics
d'Educació Infantil, Educació Especial i Educació Secundària Obligatòria. En el moment de redactar aquestes línies encara no s'ha
tancat la negociació de les bases de la convocatòria ni les places
que eixiran al concurs. En els propers dies convocarem reunions
per a informar-vos de tots aquests aspectes.
Quant al Concurs de Secundària, l'Administració valenciana no
vol convocar-lo, adduïnt que encara no estan negociades les plantilles de Secundària. Això no obstant, els cinc sindicats presents a
la Mesa Sectorial vam exigir la seua convocatòria. Així les coses,
fem una crida a tot el professorat de Secundària per a que envie
escrits sol·licitant la convocatòria del Concurs.

Pressupostos 1998
Negociacions de Secundària....
Jornada Professorat Interí...
Regulació de l'FP
Sentències: SPEs, Catedràtics,
Oposició 91
,
Les Humanitats
L'acord de plantilles.
Entrevista a Carme Miquel .......
Función Pública: Noves RPTs.,
III Conveni Personal Laboral
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L'all
Per als buròcrates de l'EUROPA
dels diners que, reunits a
Luxemburg, s'entesten a presentar
l'atur com un problema de
['Economia, una mena d'abstracció,
imprevisible i capritxosa, que
redueix les persones aturades a
estadístiques dels anuaris
econòmics.

...i l'oli
per als ciutadans Í ciutadanes que
treballen per l'EUROPA social,
l'EUROPA dels Pobles, l'EUROPA
del repartiment del treball, la de les
35 hores, per acabar amb l'EUROPA
del l'exclusió social, amb noms i
cognoms, malhaurada categoria a la
que s'accedeix, precisament, per la
porta de l'atur.
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PLATAFORMA UNITÀRIA PER
L'ENSENYAMENT PÚBLIC DEL PAÍS VALENCIÀ
TROBADA DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE

Aquest C i r i c t e n i un
sistemàtic entre les treballadores í
treballadors de la SALUT, un pas
més, per be que decisiu, per a
estendre eï. nostre model

nous col·lectius
e! nostre sirJMïeat fbrmé
la Mesa 'General de Negociació, des cfon
podrem defensar millor tots els treballadors i
treballadores de l'Administració Pública. Anif3
els artïcte cf'aquesta pàgina ï de la 12
..a tf :oostr;?: .revista,, i •

L'Estatut bàsic de la
funció pública i la salut
L'esmentat Estatut és un projecte
que ha d'aprovar-se properament al
Congrés dels Diputats i esdevindrà
normativa bàsica a partir de la qual
es desenvoluparà el règim estatutari
dels funcionaris públics, inclòs el
personal de les institucions del Sistema Nacional de Salut. Fer una anàlisi a fons de l'Estatut en aquest article ens donaria un document massa
extens i, per tant, optem per fer un
passeig pels punts més conflictius,
tot tenint en compte que és tracta
d'una norma genèrica, susceptible
de ser completada per normes de
rang inferior.
Posats a caminar, el primer que
ens trobem en el capítol de planificació de recursos humans és la
potestat de les Administracions
Públiqes d'aprovar plans per a
l'ordenació dels seus recursos utilitzant mesures ja conegudes, com ara
canvis d'adscripció de llocs de treball, promoció interna, mobilitat
forçosa, incorporació de recursos
humans addicionals i, el que és més
"curiós", ia prestació de serveis a
temps parcial. Si tenim en compte
que aquesta matèria està exclosa
dels àmbits de negociació í únicament necessita, com a pas previ,
l'informe de la Junta de Personal (no
vinculant), ens trobem que l'Administració té les portes obertes per
introduir contractes precaris en el
marc de les institucions sanitàries.
Si fem un altre descans en aquest
recorregut per l'Estatut, trobarem un
espai interessant en el capítol que fa
referència a la funció directiva professional, la qual es defineix com "la
que s'exerceix pels titulars dels
òrgans de tal naturalesa"..."son
òrgans directius els que desenvolupen i executen els plans d'actuació
de l'organització". A continuació
afegeix que els titulars d'aquests
òrgans es triaran entre els funcionaris del grup primer (grup A), la qual
cosa deixa pendent de dos fils el
futur de les Direccions d'Infermeria.
El següent punt que mereix una
parada és el capítol que fa referència
al sistema de representació, participació i negociació col·lectiva, on
s'estableix que l'Administració, amb
caràcter general, mantindrà les unitats electorals constituïdes en
l'actualitat, però es reserva el dret de
modificar-les previ acord amb les
organitzacions sindicals. Almenys lli
ha una hipotètica garantia de salvaguarda, encara que ja es qüestiona el

En la Escuela de Empresariales de Valencià tuvo
lugar la segunda Trobada de Plataformes i Representants de Consells Escolars, el sàbado 15 de noviembre,
con el objetivo de haccr un balance de la situación actual
de la Ensenanza Pública, valorar el proceso de elección a
Consejos Escolares de Centro, analizar los Presupuestos
de Educación para el ano 1998 y coordinar el movimiento asociativo unitario que se ha ido creando en las comarcas del País Valencià.
Las conclusiones de la jornada han sido las siguientes:
1.- Denunciar las deficiencias del proceso de elección
a Consejos Escolares de Centro, que se concretan en que:
- El proceso ha sido muy corto, ímpidíendo que llegase una in formació n clara a todos los miembros de la
comunidad educativa
-Es inaceptable que la Conselleria no haya realizado
propaganda institucional en radio, TV y prensa animando
a la parlicipación, en un proceso que afecla en el País
Valencià a cerca de 2 millones de personas
2- Consideramos que dado el nivel de aplicación de
la LOGSE en el País Valencià, muy inferior al del resto
del Estado, los Presupuestos de Educación son claramente insuficientees y no aseguran ni siquiera el curnpliraiento del Mapa Escolar.
Por otra parte, el incremento de los Presupuestos en el
País Valencià, que dada la situación debería ser superior,
es notoriamente inferior a! del MEC y al de otras comunidades autónomas con un nivel mucho mas avanzado de
aplicación de la LOGSE.
Por otro lado, la Plataforma considera imprescindible
que se pongan las medidas legales pertinentes que aseguren la ejecución al 100% de lo presupuestado.
La Trobada concluyó su anàlisis de la situación actual
con la constatación de que persiste una política educativa

sostenida desde la Admisnistración que consiste en erosionar el servicio educativo publico.
Por todo ello, la Trobada aprobó un plan de trabajo
que incluye una concentración para reclamar mas recursos
para la Ensenanza Pública en los Presupuestos de 1998.

els pressupostos de 1998
per a erfwocíó són msirfiifeflft
- Per a construir tots els
centres d'Educació
Secundària que no tenim
- Per a escolaritzar els xiquets
ixiquetesdeS
anys en iots els centres

dijous
ï F «fe desembre
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orgnnitza; plufaforina unitària per l'ensenyament públic del país valencià
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Insuficiente aumenfo salarial

sistema d'unitats electorals basat en
les Àrees de Salut, així com una
modificació del mateix, en el sentit
d'agrupar-les, suposaria un entrebanc a l'exercici del dret d'acció
sindical per la mancança de representants. A més a més, en aquest
capítol, també es subordina eí funcionament de la Mesa Sectorial a la
voluntat de la Mesa General, retallant la pluralitat de la representació
sindical i restringint-la a les organitzacions més representatives en
l'àmbit de negociació.
Per fi arribem al punt de trobada
en el nostre passeig, que es la Disposició Addicional Sisena, on es fa
esment de l'elaboració d'un Estatut
Marc que regularia amb caràcter de
normativa bàsica els aspectes essencials de la relació del servei del personal estatutari de les institucions
sanitàries públiques. Aquesta qüestió
sí que pot alterar, moderadament, la
salut d ' a q u e l l s treballadors de
l'Administració que ens trobem en el
punt de mira del futur Estatut, perquè
els vents que bufen darrerament no
són favorables al manteniment de la
situació laboral actual, sinó que més
bé estan per una flexibilització del
mercat i de les condicions laborals
amb la finalitat de facilitar la incorporació d'un model mixt en el Sistema Nacional de Salut. En qualsevol
cas, ja dic que l'estrès ha de ser
moderat perquè a hores d'ara només
són projectes... Res que no puga
arreglar-se amb un poquet de til.la i
una informació adequada per part de
les organitzacions sindicals.

La decisïón del Gobierno de induir en los Presupuestos Generales del Estado un incremento de las
retribuciones de las empleadas y los empleados públicos de todas las Administraciones de un 2,1% supone
un nuevo agravio. Las razones son diversas:
1.- El 2,1%, igual al IPC previsió para 1998,
representa una congelación de la capacidad adquisitiva de nuestros salaries, que podria acabar en una
nueva pérdida salarial si el IPC real supera al previsto.
2.- No existe tampoco ninguna propuesta de solución o de compensación por la pérdida de poder
adquisitivo producida por el incremento cero de 1997
ni por la pérdida acumulada en los cinco últimos anos,
que alcanza ya el 12,3% (18.000 ptas./mes para una
salario medi o de 150.000 ptas./mes).
3.- Supone un robo de competencias, al negar el
derecho de las Comunidades Autónomas a decidir y
negociar su pròpia política salarial, tal como se ha realizado en algunas de ellas durante largos anos,
4.- Da un nuevo golpe al derecho de negociación
colectiva, impidiendo la negociación retributiva.
5.- Tal negativa a negociar alcanza mayor dosis de
sarcasmo en un rnomento en el que el proyecto de
Estatuto Bàsico de la Función Pública reitera como

loteria de nadal
1997

números
44.638
34.132
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componente del derecho a la negociación colectiva
"el incremento de las retribuciones que proceda
induir en los PGE, cisí como su determinación y aplicación (Art. 89) ".
Por ello manifestamos nuestra rotunda oposïción a
la subida del 2,1% y hacemos un llamamienlo a
expresar igualmente el rechazo a un trato retributivo
que nos condena a ser eternos pagadores y presa fàcil
de la política econòmica de cualquier gobiemo.
Exigimos, por tanto, del Gobierno que respete las
diferentes Leyes de Función Pública y retire, por
ende, el caràcter de norma bàsica de obligado cumplimiento en todas las CC AA, y la inmediata convocatòria de la Mesa General para negociar en ella el incremento salarial que haya que aplicar en 1998, que
habrà de ser superior, en todo caso, al IPC previsió, y
deberàn contemplarse igualmente medidas, como la
clàusula de revisión salarial, que permitan la recuperación de unos salaries gravemente deteriorados al cabo
de largos anos de congelaciones.
Por un incremento retributivo real.
Por la recuperación de los salaries perdidos.
Por la clàusula de revisión salarial.
Por la consolidación del derecho a la negociación
colectiva.

Llibres de text gratuïts
La gratuïtat dels llibres de text i de
la resta dels materials escolars que
s'utilitzen a l'ensenyament obligatori
és una reivindicació històrica dels sectors progressistes de la Comunitat
Educativa, a la que els distints governs
han vingut fent cas omís des que fa
Constitució Espanyola va imposar la
gratuïtat de l'ensenyament obligatori.
Per aquest motiu felicitem, a la
vegada que donem suport, a la CEAPA en la seua Iniciativa Legislativa
Popular per a arreplegar 500.000 signatures perquè les Corts Espanyoles
trameten una llei per la qual siguen
gratuïts els llibres de text.
Al mateix temps, manifestem la

nostra sorpresa i incredulitat pel que
hem vist a la Llei d'Acompanyament
dels Pressupostos Generals de l'Estat
per a 1998, on s'anuncia la progressiva liberalització del preu dels llibres
de text, amb autorització de descomptes que arribaran en el curs
2000-2001 al 100%, açò és, la gratuïtat total dels llibres de text. La nostra
i n c r e d u l i t a t ve donada p e r q u è el
MEC no ha dit res sobre la procedència dels diners necessaris per fer efectiva i universal aquesta gratuïtat.
Estem disposats a creure el que hem
vist si els responsables del MEC
e s p e c i f i q u e n clarament d'on han
d'eixir els fons necessaris.
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de la primera plana

Pressupostos 1998

Ens juguem els serveis públics

Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana de l'any 1998 mantenen una política
pressupostària consistent a atacar els serveis
públics, l'Educació, Sanitat i Serveis
Socials; a persistir, en la pràctica, per la via
de negar la seua recuperació, en la congelació del poder adquisitiu de les empleades i
empleats públics. Són uns pressupostos clarament insuficients en el capítol de les inversions públiques en infrastructures, amb
mesures que avancen cap a la privatització
de les empreses públiques o la concertació
d'alguns serveis públics amb empreses privades. Estem davant, de nou, d'uns pressupostos insolidaris.
ANÀUSI DELS PRESSUPOSTOS
Retribucions del personal.
Tindran un augment salarial del 2,1%, la
inflació prevista. No s'aplicarà cap mecanisme de compensació per la pèrdua del
poder adquisitiu, un 12,3% acumulat en els
últims cinc anys. No es compleix ni l'Acord
subscrit per UGT, CC OO, CSIF i CEMSATSE per al període 95-97, o el que aquestes mateixes organitzacions acordaren en
març del 1997.
Per altra banda, s'ataca la negociació
col·lectiva, ja que qualsevol acord, conveni o
pacte de qualsevol Administració pública
que implique creixements retributius hauran
d'experimentar les oportunes adequacions a
la norma general. Es limita la negociació
col·lectiva del personal laboral al servei de
la Generalitat Valenciana en punts bàsics del
seu conveni col·lectiu.
Es continua amb l'amortització de llocs
de treball en el sector públic, ja que "el nombre de places de nou ingrés haurà de ser
inferior al 25% que resulle per l'aplicació de
la taxa de reposició d'efectius" (Art. 30).
No s'inclou l'exempció de taxes per al
personal, docent i no docent, de l'ensenyament, ni per a les persones amb ingressos
familiars que no superen dues vegades el
salari mínim interprofessional.
No es consigna cap partida pels Acords
subscrits amb els sindicats.
Per atendre els projectes de desenvolupament en països del Tercer Món, s'autoritza
l'Institut Valencià de Finances a concertar
operacions de crèdits per un import de 2.500
milions de pessetes. La partida està congelada des de fa varis exercicis pressupostaris Í
no s'acosta al 0,7% (Disp. Ad. Segona)

Cultura, Educació i Ciència
Creixen un 5% sobre els del 1997, un
0,2% més que el creixement del conjunt dels
Pressupostos (4,8%), quantitat inapreciable,
que manté la proporcionalitat que dedica la

Generalitat Valenciana a Educació, el 27,8%
del total, i que és insuficient. Per a
FSTEPV-iv el sistema educatiu valencià es
troba davant d'una situació extraordinària,
l'aplicació de la LOGSE, la qual cosa hauria
d'implicar una major dedicació pressupostària que s'hauria de concretar, entre d'altres
aspectes, en inversions, plantilles i formació
del professorat, a més a més de les partides
que s'haurien de dedicar per a compensar les
desigualtats socials dels col·lectius socials
més desafavorits Í per a avançar cap a la
total gratuïtat.
L'augment del 5% és, fins i tot, inferior
al del MEC que augmenta el 6,8%, quan la
situació de l'aplicació de la LOGSE a la
Comunitat Valenciana és de les més endarrerides del conjunt de l'Estat Espanyol.
Com exemple, entre el 80 i el 90%, segons
comarques, de l'alumnat del primer cicle
d'ESO es troba escolaritzat als col·legis
d'Infantil i Primària i no als IES.
Primària.
Creix un 2,71% respecte de l'any 1997.
Les inversions reals, una part del programa,
han passat d'incrementar-se un 23,55% en el
95 a congelar-se en el 96, de reduir-se en un
3,20% en el 1997 a augmentar el 17,21% (uns
910 milions) en el projecte de pressupostos
del 1998. Sumat a les rebaixes d'anys anteriors, afectarà negativament l'equipament,
l'adequació i construcció de nous centres.
El capítol de personal, però, augmenta un
2,71% i es creen 1.076 noves dotacions de
personal del Cos de Mestres per l'aplicació
de l'Acord de Plantilles. S'ha passat de

19.634 en el 1995 a 19.893 en el 1996, a
21.274 en el 1997 i 22.350 al 1998. Gràcies
a la signatura de l'acord s'ha invertit la
tendència de reducció de llocs de treball en
aquest nivell.
Han desaparegut algunes línies d'actuació: l'atenció a les necessitats de l'oferta
d'ensenyament en valencià o la de construcció de nous centres i reposició i adequació
dels actuals (inclosa la d'eliminació de
plantes baixes).
Un esment especial mereixen les partides
dedicades a l'Educació Infantil, on es congelen els 150 milions de pessetes dedicades a
les ajudes als centres d'Educació Infantil de
titularitat municipal o institucions sense
ànim de lucre, mentre que als de titularitat
privada es dediquen 852 milions de pessetes,
Serveis Educatius i prestacions socials.
S'hi dóna una reducció del capítol de
transferències corrents en un 0,06%, que
afecta a diferents nivells i serveis educatius i
a les prestacions que compensen les desigualtats socials. Es mantenen les quantitats
destinades a transport (274 milions), menjadors (1.829 mil.), als centres d'FPA (341
mil.), gratuïtat de llibres de text (800 mil.),
finançament del transport i menjador dels
centres d'EE (136 mil.), les ajudes a institucions que atenen menors de 4 anys (150
mil.) o l'ajuda als gabinets psicopedagògics
municipals (200 mil.).
Secundària.
Augmenta un 10,06%. Els aspectes més
rellevants són:
-La previsió d'augment de 210 dotacions

de personal. Se'n creen 246 del grup A i
se'n redueixen 36 del grup B. La reducció
d'aquest grup suma en els tres darrers anys
425 dotacions, el 20% del conjunt de les
dotacions totals de personal d'aquest sector.
-L'augment de 4.729 milions en el capítol
d'inversions i de 2.448 milions en el capítol
de transferències corrents, respecte a l'exercici anterior, és insuficient, sols compensa la
quantitat perduda en els dos darrers anys, i es
situa en una quantitat un poc superior a la de
1995, dificultant, especialment, l'escolarització de l'alumnat del primer cicle d'ESO als
IES. La progressió per anys ha estat la
següent: 10.532 milions en el 95; la mateixa
quantitat en el 96; 7.690 en el 97, i 12.419 en
el 98, sense oblidar el baix grau d'execució
dels darrers exercicis pressupostaris.
D'altra banda, l'augment en el capítol de
transferències corrents va, quasi en la seua
totalitat, a la partida pressupostària dedicada a
la concertació d'unitats d'ESO dels centres
privats concertats, és a dir, al 3r. Curs d'ESO.
En aquest tram educatiu es veu, amb claretat, la política d'afavorir la iniciativa privada per part de la Generalitat Valenciana.
Ordenació i Innovació Educativa.
Augmenta el 6,79%, però es redueix els
capítols de transferències corrents (-4,90%) i
els d'inversions reals (-89,66%). Es congelen,
en general, les partides de formació del professorat, ajudes individuals, projectes d'innovacíó educativa..., amb l'excepció de les ajudes per a la subvenció de màsters i cursos de
postgrau. S'augmenten les partides dedicades
als programes de garantia social.
No hi ha una dotació pressupostària suficient per a la formació del professorat.
Promoció i ús del valencià.
Creix un 4,13%, per sota de la mitja, amb
un total de 724 milions, insuficient per donar
compliment als objectius de fer avançar l'ús
de la nostra llengua. Globalment, la partida
representa una quantitat insignificant, un
0,08%.
Universitat.
Baixa el 6,41%, desapareix la totalitat de
la partida d'inversions reals i la de despeses
financeres del pla plurianual.
Acord sobre implantació LOGSE en els
centres privats concertats.
Els articles que fan referència a la contractació de professorat de suport (Art. 13) i
mòduls econòmics de distribució de fons
públics per al sosteniment de centres concertats (Art. 12) no s'ajusten a allò acordat
sobre implantació de la LOGSE en la Mesa
de l'Ensenyament Privat. Tampoc no es contempla la dotació per cobrir les despeses per
càrrecs funcionals ni altres complements, i
no n'hi ha una previsió pressupostària per a
la negociació de les plantilles de Secundària.

LES NOSTRES PROPOSTES
L'STEPV-iv rebutja els Pressupostos de la Generalitat Valenciana i presentarà les seues propostes als
diferents grups parlamentaris de les Corts Valencianes per a intentar modificar-los. També treballarem
per a impulsar mesures de mobilització en els marcs
d'acció unitària, junt a d'altres sectors de la comunitat
educativa.
Davant d'uns Pressupostos continuistes, les nostres línies de treball es concreten en aspectes com:
- Augment salarial igual a la inflació real i recuperació del poder adquisitiu. Clàusula de revisió salarial.
- El compliment dels acords subscrits entre els sindicats i la Conselleria de Cultura, Educació Í Ciència
(acord de plantilles dels centres d'Infantil i Primària,
acord sobre la implantació de la LOGSE en els centres privats concertats i acord sobre fons socials).
- Garantir el desenvolupament de la LOGSE i
avançar cap el 6% del PIB.
- L'adequació dels actuals centres al R.D.
1.004/1991, de requisits mínims quant a la dotació

dels espais, equipament i mobiliari i per a la construcció de nous centres, sobretot en l'ensenyament
secundari, així com dotació dels recursos per a exercir la seua autonomia de gestió i pedagògica.
- Dotació de professorat de totes les especialitats,
tant en els centres d'Educació Infantil i Primària com
en els de Secundària, de professorat de suport i de
personal d'administració i serveis. Creació i dotació
dels Departaments d'Orientació en tots els centres.
- Generalització de l'oferta del 2n cicle d'Educació
Infantil en tots els centres públics.
- Cobertura de totes les substitucions, aplicació
generalitzada de les ràtios LOGSE en tots els centres
Í una adequada implantació dels nous ensenyaments
que suposa la Reforma Educativa.
- L'establiment de convenis entre la Generalitat
Valenciana i les corporacions locals per al finançament dels serveis educatius municipals (FPA, Educació Infantil, Música, Gabinets).
- L'exempció de taxes universitàries per matrícula

al personal docent i no docent de tot l'ensenyament,
al cònjuge i fills d'aquest personal, així com a les persones que formen part d'una unitat familiar de la qual
no superen dues vegades el salari mínim.
- Dotació pressupostària per a l'ensenyament, la
promoció i l'ús del valencià. Completar la formació
específica en valencià de tot el professorat.
- Les prestacions socials que compensen les desigualtats socials: beques, transports, menjadors, llibres. Avançar cap a la gratuïtat total de l'ensenyament.
- El finançament d'un pla institucional per a la formació del professorat que contemple totes les mobilitats.
- Finançament per als diferents nivells i serveis
educatius complementaris.
- Desplegament de la Llei de Formació de Persones Adultes. Finançament del Pla General de l'FPA.
- Finançament de les Universitats Valencianes.
S'ha d'avançar cap el 1,5% del PIB.

de l'ensenyament públic

JORNADA DE PROFESSORAT INTERÍ
El proper dissabte 13 de desembre es .celebrarà IIIM^Jornada de.fetesorat Interí '.per;, a
tractar diversos assumptes'' :que tenen a" veure.
amb les seues condicions de, treball, La Jornada pretén debatre amplament temes com: la
situació actual, l'acord de professorat interí de
1993, la situació del profesprat interí a d •altres
i^omm-iií^^
publica: c!oe«t |es' pgrtpèètlves; p|
el futur, ( , amb els objectius d'organitzar i
reilançar e! moviment de professorat interí í
elaborar una plataforma reivindicativa que
assumida pel conjunt d'aquest moviment.
Projecte de R. D. que completa l'ordenació de l'FP

Regulació de la
Formació Professional
L'aplicació de la LOGSE a
l'Educació Secundària, pel que fa
a l'aspecte normatiu, ha tingut
com a fites més importants, a
més de la publicació dels Reials
Decrets sobre els ensenyaments
mínims d'àmbit estatal i nacional
i el Reial Decret 1004/91, sobre
els requisits mínims dels centres
educatius, la següent legislació:
- Reial Decret 1701/91, sobre
les especialitats del Cos de Professorat de Secundària.
- Reial Decret 676/93, de
Directrius Generals sobre títols i
els corresponents ensenyaments
mínims d'FP.
- Reial Decret 1635/1995 sobre
especialitats de Formació Professional.
A hores d ' a r a encara estan
publicant-se al BOE els Reials
Decrets pels quals s'estableixen
cadascun dels títols de la Formació Professional específica.
A i x í , per tal de completar
alguns aspectes de la legislació
citada, com per la necessitat d'una
disposició de caràcter bàsic per a
l'ordenació acadèmica dels nous
Cicles Formatius d'FP, el MEC i
les Conselleries de fes nacionalitats amb competències educatives,
han elaborat un projecte de
"Reial Decret pel qual es completa l'ordenació de la Formació
Professional en l'àmbit del sistema educatiu ".
Aquest esborrany presenta els
continguts següents:
1.- Regula l'accés, admissió i
matriculació de l'alumnat als nous
Cicles Formatius.
2.- Estableix l'equivalència
professional, en la corresponent
professió, entre el títol de Tècnic
Auxiliar de la Llei General d'Educació del 70 amb el nou títol de
Tècnic. Igualment, pel que fa a la
titulació de Tècnic Especialista
respecte a la de Tècnic Superior.
3.- Estableix l'accés directe a
determinades modalitats de Batxillerat per als qui estigueu en possessió del títol de Tècnic.
4.- Es determinen els criteris
generals per a les convalidacions
entre:
- Mòduls professionals comuns
a diversos Cicles Formatius,

- Mòduls professionals de
Cicles Formatius de Grau Mitjà i
matèries de Batxillerat.
- Mòduls professionals de
Cicles Formatius i els mòduls formatius inclosos en els Certificats
de Professionalitat corresponents.
5.- Regula els requisits per a
l'exempció, total o parcial, del
Mòdul Professional de Formació
en centres de treball, per a qui tinga experiència laboral relacionada
amb els estudis professionals.
6. - S'estableixen els requisits
mínims d'espais formatius i instal·lacions per a impartir la Formació Professional Específica.
7. - Es determinen les titulacions
declarades equivalents a efectes de
docència per a l'ingrés a les especialitats del Cos de Professors
d'Ensenyament Secundari i del Cos
de Professors Tècnics d'FP.
8.- Es modifica i completa el
Reial Decret 1635/1995 (Decret
d'Especialitats d'FP) en aspectes
tals com:
- S'amplia l'atribució docent
de mòduls professionals assignades a determinades especialitats
del professorat.
- Es modifica la denominació
de determinades especialitats.
- Es corregeixen denominacions de mòduls professionals.
9.- Estableix la possibilitat que
les administracions educatives
puguen ofertar determinades places vacants a funcionaris del Cos
de professors d ' E n s e n y a m e n t
Secundari i del Cos de Professors
Tècnics d'FP, que reunesquen una
sèrie de titulacions, sense perjudici
de la prioritat dels que tinguen
l'especialitat, així com els requisits
de titulació per a accedir a aquestes vacants, sense que això supose
l'adquisició de l'especialitat.
Per la nostra part, exigim a la
Conselleria d'Educació la continuació de la negociació (de la
qual només s'ha realitzat una sessió) de l'esborrany del Decret de
l'Ordenació de l'FP al País valencià, el qual ha de desenrotllar i
concretar tots els aspectes
d'aquest Reial Decret que són
competència de la Conselleria
d ' E d u c a c i ó de la Generalitat
Valenciana.
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NEGOCIACIONS DE SECUNDARIA
La situació es fa ja insostenible.
Cal que l'Administració Educativa
òbriga el procés negociador que
afecta el professorat dels diferents
cossos docents de Secundària, uns
15.500, ja que el proper curs escolar
1998-99 es generalitzarà el 3r curs
d'ESO i, si no es modifica el calendari d'aplicació de la LOGSE, el primer curs de Batxillerat LOGSE en
tots els centres educatius valencians.
Prèviament, s'hauria d'haver negociat tot allò que afecta a les plantilles
i condicions laborals.
En la línia d'exigir la negociació, el 14 de novembre, en el marc
de la Mesa Sectorial, els sindicats
STEPV-iv, CC OO, UGT, CSIF i
ANPE vam presentar un document
on. s'exigia l'inici de les negociacions sobre les plantilles, garanties i
condicions laborals del sector de
Secundària. Els representants de la
Conselleria, que en un principi es
van negar a acceptar la nostra
exigència, van haver de rectificar
davant la posició unitària i contundent dels cinc sindicats. Es va acordar convocar una reunió -de
moment, no té data- per abordar
tots els temes que estan pendents de
negociació, incloent-hi la decisió
sobre si es convoca o no el Concurs
de Trasllats de Secundària, encara
que en principi l'Administració
Valenciana no és partidària de convocar-lo. Per altra part, se'ns va
informar que la Generalitat Valen-

ciana està pendent de la modificació del calendari de l'aplicació de la
LOGSE, que, amb tota seguretat,
s'aprovarà en la "Ley de Aconipaíïamiento de los Presupuestos Generales del Estado", per vincular-se a
aquesta modificació. Com sabeu, el
Partit Popular ha presentat una
esmena a aquesta llei per la qual es
modifica la Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu, que diu:
"El primer inciso de la Disposición

DOCUMENT SINDICAL UNITARI
"Les Organitzacions sindicals presents en la Mesa
d'Educació (STEPV-iv, CC OO-PV, FETE, ANPE i CSICSIF), davant el notable retard de negociació sobre tots
els temes que afecten a l'Ensenyament Secundari Í la
perentòria necessitat de planificació d'aquests trams
educatius, junt a les manifestacions als mitjans de comunicació per part del Conseller d'Educació, demanem a
la Conselleria d'Educació la urgent negociació sobre:
J.- Dos temes sobre els quals l'Administració ha
d'actuar ja, en l'àmbit de la Mesa Sectorial d'Educació:
- Calendari d'aplicació de ta Reforma Educativa
tant per a l'Ensenyament Secundari Obligatori, com
pel que fa als Batxillerats i Cicles Formatius.
- Itineraris de l'alumnat referents a tots els trams
educatius. En concret, l'adscripció dels diferents centres on es cursen uns determinats estudis i els corresponents centres on es continuaran estudis de nivells
superiors; és a dir, fa xarxa pública de distribució
geogràfica on s'adscriguen:

Adicional Primera de la Ley Orgànica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema
Educativo, queda redactado en los
siguientes términos: El Gobierno,
previo informe de las Comunidades
Autónomas, aprobarà el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, que tendra un àmbito temporal de doce
afios a partir de la publicación de la
presente ley".

-Els centres d'Infantil/Primària als Instituts de
Secundària on es realitzarà l'ESO.
-Els Instituts de Secundària on han de continuar els
seus estudis postobligatoris, bé de les quatre modalitats
de Batxillerats, bé dels Cicles Formatius, bé dels
Mòduls de Garantia Social.
-Els centre, l'alumnat dels quals vol cursar estudis
en els Ensenyaments Especialitzats.
2.- Tres Mesesparal.leles actuant de manera simultània i coordinada, que afecten al conjunt de l'Ensenyament Secundari que es realitza en Centres Públics:
- Planificació ifmanciació de la construcció, de l'adequació i de les dotacions de la xarxa pública dels IES.
- Condicions laborals del professorat i qualitat del
sistema educatiu (pla de formació als centres de
Secundària) a mitjà i llarg termini
-Les Plantilles idònies per a desenvolupar el Sistema Educatiu als Centres Públics.
3.- Per finalitzar, reiterem la nostra exigència de la
convocatòria del Concurs de Trasllats de Secundària. "

Contractes a temps parcial; l'US i l'ABUS
Durant el curs passat, la Conselleria d'Educació va
regular, mitjançant una Ordre Í amb les Instruccions pertinents, les contractacions a temps parcial del professoral
interí de Primària i Secundària.
L'STEPV-iv es va oposar a aquest tipus de contractació,
tol i que reconeguem que està emparada per la llei, per pensar que les seues repercussions dins del món de l'ensenyament provocarien més problemes dels que solucionarien.
Amb tol i això, entràrem a negociar per tal d'inlenlar
millorar les proposles que presentà la Conselleria, sense
èxit, perquè no foren acceptades les nostres esmenes.
Davant d'un plantejament absolutament economicista,
adreçat més a l'estalvi de diners que al compliment dels
objectius d'un servei públic prioritari com és l'ensenyament, l'STEPV-iv proposà la modificació de les hores
mínimes i màximes d'aquest tipus de contractació, així
com que es tinguera en compte la dedicació completa
pròpia de la docència, i no tan sols les hores lectives, a
l'hora de fer el contracte, atès que, si no es feia així,
s'establirien unes proporcionalitats impossibles en les
hores anomenades de còmput mensual destinades a
l'assistència a claustres, reunions de departaments, formació, etc. Una cosa com ara "Senyor/a professor/a, assistesca vostè a 2/3 del claustre, a 1/3 de la reunió de departament... Per cert, siga vostè un bon professor/a, dinamitze
la vida dels centres, faça cursos de formació i no es preocupe massa pels quatre duros que pensem pagar-li".
Tenint en compte que els contractes a temps parcial
ofereixen les restes horàries de les diferents especialitats,

era senzill suposar que a l'hora d'establir els horaris setmanals del professorat, aquests serien desastrosos si les
Instruccions no especificaven clarament com havien de
confeccionar-se.
L'Administració pareix que va pensar quelcom com
ara: "^,Per què fer cas de peticions tan desgavellades?
Deixem que cada centre faça el que puga (vulga?). A
més, aquest tipus de contractació només s'utilitzarà puntualment".
Deixant a banda el lo sarcàstic, el ben cert és que Fi'is
s'ha convertit, en molts casos, en abús. Als actes d'adjudicació de Secundària es podia detectar que cl 8'21% de
les places oferides de l'especialitat de Biologia eren a
temps parcial, el 14'7% de les de Dibuix, l'11 '3% de les
de Francés, el 8'69% de Ics d'Anglès, el 23'2% de les de
Música, el 16% de les d'Educació Física i entre el 3% i
6'5% en la resla. Per no parlar de les poqueles places de
les Escoles Oficials d'Idiomes, on el percenlatge podia
ser del 100% en especialitats minoritàries com Rus o Italià, del 50% en Àrab o del 38'46% en Alemany.
L'aplicació estricta de l'Ordre i de les Instruccions ha
provocat que quedaren places sense cobrir, amb perfils
tan originals com 4 h. d'una especialitat al Racó d'Ademús, és a dir, aproximadament 40.000 ptes. mensuals, i
no cal dir que les despeses de transport i dieles són a
càrrec del professorat.
L'Administració encara protesta perquè és voluntari
per als interins agafar o no aquestes places. Quan
comença l'abús alguns mai no hi troben els límits.
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de l'ensenyament públic

JORNADA D'EDUCACIÓ SECUNDARIA
Com cada curs, l'afiliació í el professorat
simpatitzant amb cl nostre sindicat té una cita
per tai d'acordar la línia sindical per al sector
de^cle In participació- 1 kf·decïsí©: col.tectjva. : .
.'•£rjtrè'"tof< ^qm;sí:s ternes cai
ifiMblees que se celebraran abans de la
jornada, prioritzem aquell o aquells que es
pcjen tractar en la sessió de trebdk [ • ..
'
!f es
-;liiteríns/inesr ítineràhdès, contractacions a
temps parcial, mestres de taller.
- El valencià a l'ensenyament; continuïtat
deirvprotfTOíie's cte Primària-: , • . g|| j . . . ,. ..:
-Educació Especial; ' r
- Ensenyaments especialitzats: informe
sobre R,D, de f FP,
Dissabte 31 de gener»- • . : • . . • • : . . •
ÍES '(antic IF7) "MARIA IBARS", de

Condición de catedràtico
La Conselleria de Educació tiene previsto iniciar el pro
cedimiento selectivo para la adquisición de la condición
de catedràtico el próximo mes de marzo.
Como recordaréis, este procedimiento se convoco
mediante la Orden de 29 de julio (DOGV de 29 de agosto
de 1997).
En marzo se efectuarà el acto de presentación, en el
que los aspirantes, en su caso, podran presentar la
memòria a que hace referència el baremo de méritos.
La prueba a desarrollar por los aspirantes se efectuarà
en el mes de julio.

Substitucions
En l'Acord sobre Plantilles i condicions de treball del professorat del Cos
de Mestres dels centres públics depenents de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, signat el 7 de juny de 1997, es diu a l'apartat 9é:
"La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència es compromet a realitzar
les oportunes modificacions reglamentàries que permeten que les baixes es
cobresquen en el terminí de set dies, a partir de la recepció del part de baixa
en les direccions territorials. 1 es prestarà especial atenció a la reducció de
l'esmentat termini en les substitucions per maternitat i en aquells casos programats amb anterioritat".
A hores d'ara, T Administració no ha complit aquest apartat de l'Acord, no
ha modificat l'Ordre de 29 de juny de 1992 i, per tant, els centres continuen
tenint problemes quan cap mestre o mestra es troba en situació de baixa.
Des del Sindicat hem exigit, reiteradament, que es done compliment a allò
que es va signar, sense obtindré una resposta satisfactòria. Per tol açò, fem
una crida a lots els centres, claustres i consells escolars perquè reclamen del
corresponent Servei Territorial de Cultura i Educació que es done compliment a l'apartat novè de l'Acord, enviant professorat substitut als centres en
el termini de set dies, a partir de la recepció del part de baixa en les direccions territorials. En cas que les Direccions Territorials no atenguen aquesta
exigència, us fem una crida perquè us poseu en contacte amb el sindicat per
lal que entre toies i tots aconseguim alurar aquesla actuació tan lamentable de
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

De nou, la Residència de Cheste
L'STEPV-iv ha criticat la resolució
de 22 d'octubre de 1997 de la Direcció
General de Personal de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència per
incloure en les borses de treball de professorat de Secundària a persones que
foren contractades de forma irregular
el curs passat, sense que eixes persones
hagen participat en els processos establerts per la legislació vigent.
El curs passat la Conselleria es va
veure obligada a obrir una borsa
d'educadors de la Residència de
Cheste Í pretén incloure a les persones desplaçades en altres borses de
treball, sense participar en cap procés de selecció.

Hem denunciat aquesta situació
escandalosa en la Mesa de Seguiment de l'Acord de Professorat Interí, ja que vulnera els principis constitucionals, la reglamentació de la
funció pública sobre la provisió de
llocs de treball en règim d'interinitat, l'acord de professorat interí de
l'any 1993, trenca els principis de la
negociació col·lectiva i els mecanismes que regulen les borses de treball, ja que es beneficia a unes persones contractades irregularment i
perjudica a altres.
Per acabar, hem exigit al conseller Camps que revoque la resolu-

SERVEIS JURÍDICS
Sentència sobre els SPEs
E) Tribunal Suprem ha dictat
sentència per la qual es desestimen
els recursos de casació interposats per
la Generalitat Valenciana i vuit persones més contra la sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana de 21 de juliol de 1993.
La sentència del TSJCV diu:
"FALLÀMOS: Que estimando el
recurs contencioso-administrativo
interpuesto por el Colegio Oficial de
Psicólogos y por D. José Sevell
Banuls y otros contra el Decreto
53/1989, de 18 de abril, del Consell
de la Generalitat Valenciana; contra
la Corrección de errares del mismo
publicada en el DOGV n,°J073, de
1989, contra la Orden de 3 de mayo
de 1989 de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciència, por la que se

organizan los servicios psicopedagógicos escolares, en desarrollo del
citada Decreto; y contra la Orden de
igual fecha y del mismo organisme
que la anterior, por la que se convoca concurso de méritos para cabritplazas de profesor especializado en
psicopedagogia escolar de los citados servicios psicopedagógícos,
debemos declarar nulas y contrarias
a derecho tales disposiciones, sin
expresa condena en costas ".

Aquesta sentència del TSJCV va
ser recurrida, en casació, davant del
Tribunal Suprem per la Generalitat
Valenciana y algunes persones. Ara,
el Tribunal Suprem ha declarat que
no hi ha lloc als recursos de casació,
desestimant-los i donant per bona la
sentència del TSJCV.
El sindicat s'ha posat en contacte
amb la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per saber quines
seran !es seues actuacions, què pensa
fer. Nosaltres considerem que els
efectes d'aquesta sentència no han
d'afectar a les persones que van
accedir els SPEs; al mateix temps,
urgim l'Administració a desplegar
amb rapidesa el nou Decret, traure
les places d'Audició i Llenguatge al
Concurs de Trasllats, aixi com complir l'Acord de Plantilles en tot allò
que afecta els SPEs.

Sentència sobre la condició de catedràtic
Ha pronunciat també sentència
el nostre TSJCV en relació a la
legalitat que esgrimeix l'Administració per a desplaçar de centre a
professors d'Ensenyament Secundari que gaudeixen de destinació
definitiva pel fet de quedar sense
h o r a r i en el centre. Al mateix
temps s'impugnava la prelació dels
professors o professores que ostenten la condició de catedràtic obtinguda amb posterioritat a la LOGSE
respecte d'aquells o aquelles que
tenen major antiguitat.
El primer supòsit està resolt per
la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat del 1994,
promulgada posteriorment a la presentació d'aquest recurs, a més que
el propi Tribunal arriba a justificar
els desplaçaments per l'aplicació de
l'Ordre de 29 de juny de 1992 i "en
el legítim exercici de les potestats
autoorganitzatives de l'Administració, que, en ordre a una eficaç prestació de la docència pública, requereix l'adequació periòdica entre els
mitjans personals disponibles i les
necessitats a les quals ha de fer

front, i si com a conseqüència de tal
adequació es produeixen desajustos
en l'horari lectiu de determinat professorat, es procedeix a / 'assignació
temporal a un altre centre on existesca horari suficient per impartir la
seua assignatura ".
També el TSJCV desestima la
pretensió de que l'antiguitat entre el
professorat de Secundària constituesca un criteri preferent sobre el que
ostenta la condició de catedràtic, perquè entén que no és aplicable el supòsit contemplat en la Disposició Addicional 4.a del Reial Decret 1774/94,
de 5 d'agost, per tal com l'esmentat
decret es refereix a pèrdua definitiva
o provisional de destinació dins de
l'àmbit dels concursos de trasllats, i -~

-segons el Tribunal- no es dóna el
cas ací. "Ca! assenyalar -indica el
Tribunal- que en la pròpia Ordre
autonòmica de 1992 hi ha criteris
específics en relació amb l'ordre
d'elecció d'horaris (apartat 2.2),
assenyalant-se que correspon en primer lloc a aquells professors
d'Ensenyament Secundari amb la
condició de catedràtic i assimilats;
criteri aquest que és susceptible de
translació als supòsits en què es produeix el cas d'inexistència d'horari".
Així mateix, considera que aquesta
preferència "no sembla que siga un
privilegi irraonable o contrari a dret,
sinó que troba empara normatiu i
justificació suficient en la condició de
mèrit docent que es reconeix" als que
ostenten tal condició.
Com és obvi, caldrà modificar
l'Ordre de 29 de juny del 1992 per
tal que l'antiguitat en el cos siga un
criteri preferent a l'hora d'elegir
horari i de quedar així mateix sense
horari en el centre, com està regulat i
es produeix en territori MEC i en
altres comunitats autònomes amb
competències plenes en Educació.

Oposició 91: Sentència sobre el nomenament
de funcionaris del Cos de Secundària
L'Audiència Nacional acaba de
diclar sentència sobre la pretensió
formulada per un ampli col·lectiu
de professors d ' E n s e n y a m e n t
Secundari de l'oposició del 1991
que l e n i a per objecte impugnar
l'Ordre de 16 de febrer de 1995, per
la qual es feia pública la Resolució
de 24 de gener de 1995 de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana, per la qual
es completava l'aprovació de
l'expedient del procés selectiu convocat per Ordre de la Conselleria de
29 d'abril de 1991, per a l'ingrés
als cossos de professors d'Ensenyament Secundari.
Els recurrenls sol·licitaven
l'anul·lació de l'esmentada Ordre de
nomenament lal com venia establerta, la qual no sols incloïa els aprovats
per sentència del TSJCV, sinó que
limitava el seu abast des del 1992 als
sols electes de concursos de trasllats.
A més es pretenia que es reconeguéreu plens efectes econòmics i administratius al seu nomenament des del

1 d'octubre del 1992 i que es limitarà
la cobertura d'aquest nomenament
als que tingueren empara en la legalilal del procés selectiu i en sentències
fermes, cosa que exclouria als aprovats pel barem del TSJCV atès que
no tenen cap empara legal ni jurisprudència! ferma.
L'Audiència Nacional ha desestimat el recurs eii allò relatiu a les possibililals del MEC de entrar en la modificació de l'expedient administratiu
aprovat, per tal com la seua missió en
aquests casos -segons declara- és simplement instrumental de publicació de
la llista aprovada i d'expedir-ne els
títols administratius adients, i en conseqüència no declara nul.la l'Ordre.

Nogensmenys, declara així
mateix que les pretensions exercitades pels recurrents, que resulten
inviables respecte a l'actuació del
Ministeri, poden exercitar-se front
l'actuació de l'Administració convocant i competent -l'Administració
Valenciana-, davanl la qual s'haurà
de fer valdré tots els arguments,
inclòs el relatiu a la incidència i
efectes de la sentència del Tribunal
Suprem com a determinant de la
relació de seleccionats.
Pertoca, doncs, al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) resoldre el fons
d'aquest assumpte. Els recurrents ja
en el seu moment i en previsió d'una
sentència d'aquest caire presentaren
l'oportú recurs clavant del TSJCV, el
qual es troba en tràmit de formalització de la demanda.
Haurem d'esperar, per tant, a la
sentència que sobre aquest mateix
assumpte (fa retroactivitat del nomen a m e n t , a tots els efectes, des
d'octubre de 1992, entre d'allres)
haurà de diclar el TSJCV.

de l'ensenyament públic

MIRÓ firma, el GOVERN ratifica i
CAMPS complirà?
L'Acord de Plantilles d'Infantil i Primària va suposar
un pas en la direcció d'aconseguir més recursos i possibilitats organitzatives a l'Escola Pública, de forma que es
poguera oferir més qualitat en el servei públic educatiu i
una millor atenció a la diversitat de necessitats educatives.
Els aspectes més rellevants del pacte subscrit, entre
d'altres, són: les plantilles tipus dels centres (13+1 mestres en els centres d'una línia; 26 mestres en els de dues
línies, i 37 mestres en els centres de tres línies); la negociació de la normativa específica i de les plantilles dels
Col·legis Rurals Agrupats (CRAs); la creació d'unitats
per a l'escolarització de l'alumnat de 3 anys, de manera
que es generalitza l'oferta en el curs 1998-99; la dotació
de professorat de suport a l'educació infantil als centres
amb quatre unitats de segon cicle d'Educació Infantil; la
dotació de personal als centres que integren alumnat amb
necessitats educatives especials i als centres ordinaris
que compten amb unitats específiques d'educació especial, d'acord amb el nombre i el tipus de necessitats; les
modificacions reglamentàries que puguen permetre
cobrir les baixes en el termini de set dies, a partir de la
recepció del part de baixa en les direccions territorials; la
regulació de la situació del professorat itinerant; la possibilitat de romandre en el seu centre en el supòsit de no
obtenir una nova adscripció i ser desplaçat anualment a
centres de la localitat o de la zona; la convocatòria de
proves de noves especialitats i de cursos d'especialítzació per a l'adquisició de noves especialitats; l'avançament de les plantilles tipus per a donar cobertura al professorat no adscrit o la dotació de professorat d'acció
compensatòria als centres d'Acció Educativa Singular.
En aquest moment, centrant-nos en les plantilles tipus,
cal dir que, fins aquest curs escolar, s'han creat 1.741
llocs de treball en els col·legis públics per al Cos de Mestres: 1.218 en el curs 1996/97 i 523 per al curs 1997/98.
Queda pendent la creació de llocs de treball per tal de
completar la plantilla tipus (un generalista en els d'una
línia Í un especialista, de Música o d'Educació Física, en
la resta). També cal crear totes les unitats de tres anys en
els centres públics, per a generalitzar l'escolarització
d'aquest alumnat, i dotar d'un mestre/a més que el nombre d'unitats els centres de 5 o més unitats de segon cicle
d'Educació Infantil. En total, estem parlant de la creació
de més de 1.700 llocs de treball per al proper curs escolar.
Però, a partir d'ací, les coses es presenten mal. Malgrat que tot allò que hem exposat està signat, l'Administració valenciana pretén no complir l'Acord de Plantilles
en la seua totalitat. En el projecte d'instruccions sobre
criteris generals per a la modificació de la composició
per unitats i la relació de llocs de treball docents dels

centres públics d'Educació Infantil (2n cicle), Primària i
Educació Especial, per al curs 1998-99, conegut com a
"arranjament escolar", presentat a la Mesa Sectorial el
passat 14 de novembre per la Direcció General de Centres, s'incompleixen aspectes força importants, en concret: la generalització de les unitats de 3 anys als centres
públics per al curs 1998-99, no es doten d'un mestre més
que el nombre d'unitats als centres que tinguen 5 unitats
d'educació infantil, no es dota la plantilla completa als
centres d'una línia (13+1) i no es dota del segon especialista de Pedagogia Terapèutica els centres de dues línies.
Si al final no es modifica la proposta de la Conselleria,
sols es crearien per al curs 1998-99 entre 350-400 unitats
de tres anys, de les més de 700 que suposa la total generalització, i 1.100 llocs de treball, en compte dels 1.700
que suposa el compliment de l'Acord de Plantilles.
Els arguments de l'Administració no són, en cap cas,
acceptables. Respecte a la generalització de les unitats de
3 anys, argumenten que no tenen les infrastructures
necessàries, i respecte a completar les plantilles tipus,
diuen que cal "optímitzar recursos".
L'STEPV i la resta dels sindicats signants ens oposàrem rotundament, amb tota contundència, a aquesta pretensió, exigint el total compliment de l'Acord signat i la
convocatòria immediata de la Comissió de Seguiment de
l'Acord de Plantilles sota la presidència del conseller
Francisco Camps, i en cas contrari, ens plantejaríem
mesures de pressió perquè es complesca l'Acord. Ara li
toca moure fitxa a l'Administració.

El nivell 24, a tot el Cos de Mestres
Des que ha començat el curs, alguns sindicats estan
fent arribar a les escoles models de recursos per tal de
demanar el nivell B24 en el complement de destinació
per als mestres que imparteixen docència en el primer
cicle d'ESO, petició que afectaria a uns 3.000 mestres,
d'un col·lectiu de més de 21.000.
La via jurídica emprada per a aquesta reivindicació
salarial ha provocat que els tribunals competents en les
diferents comunitats autònomes hagen fallat amb
sentències contradictòries entre sí; així, mentre a La
Rioja el Tribunal Superior de Justícia emeté una
sentència favorable, el de Madrid i el de Canàries fallarem en contra d'aquest reconeixement.
A l'STEPV-iv, però, estem perquè el nivell B24 no
es pague únicament als mestres adscrits al primer cicle
d'ESO, sinó que s'aplique a tol el Cos de Mestres, tant
si treballen en Infantil, Primària o Secundària.
Mantenint aquesta postura, signàrem l'Acord de
Plantilles de centres d'Infantil i Primària el 6 de juny
de 1996, el punt 17 del qual especifica que la Conselleria de Cultura, Educació Í Ciència "negociarà al llarg
del període d'implantació de l'Educació Secundària
Obligatòria les condicions retributives dels funcionaris
del Cos de Mestres com a conseqüència de l'aplicació
de l'ESO".
Així doncs, pensem que la reivindicació ha de tenir,
almenys de moment, un caràcter sindical i no pas jurídic
el qual es mostra contradictori i ben poc segur, com ho
mostra que en aquest moment existeixen sentències contradictòries al respecte. De fet, els Tribunals de Justícia,
per exemple a Canàries, tenen en compte si el professorat d'ESO per al qual es reclama el nivell 24 treballa en
un col·legi de Primària o en un TES, un criteri que obri
encara més la diferenciació salarial entre el propi professorat del Cos de Mestres que imparteix d'ESO.

Davant de tot açò, no convé oblidar ei sentit que han
tingut i encara tenen algunes reivindicacions històriques del moviment d'ensenyants i que avui, atesa la
situació actual dels centres, cobren un protagonisme
evident. Ens referim al fet que la LOGSE no avançarà
cap al Cos Únic d'Ensenyants; ans el contrari, consolidarà els diferents cossos docents. El mateix podem dir
del nou sistema retributiu (els famosos sexennis), que
suposa una gran divisió salarial. O la LOPEGCD, que
encara ens jerarquitza més.
Tot plegat està produint un gran ventall de condicions laborals Í retributives que l'STEPV en absolut
comparteix. És per això que no abandonem la lluita pel
Cos Únic d'Ensenyants i per unes mateixes condicions
laborals i econòmiques per a tots els ensenyants.
Per això, en la negociació del punt 17 de l'Acord de
Plantilles, l'STEPV-iv demanarà el nivell 24 per a tots
els mestres.
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Sobre la polèmica de les

Humanitats
Una inoportuna lesió lumbar em té prostrat aquests dies al llit.
Aquesta situació i unes pastilles, que segurament han augmentat
els meus nivells de masoquisme, han fet que em trobe absolutament amerat del que ràdio, premsa i televisió vénen dient en relació a la reforma de l'ensenyament de les Humanitats. I com ve
ocorreguent últimament en moltes coses, la realitat supera els pitjors malsons.
Els fets són -tal com han sigut presentats pels mèdia- que la
dreta política en el govern pretén modificar en uns casos, i augmentar en molts altres, els actuals continguts del que ells anomenen les Humanitats. Era una reforma anunciada: fa un any que la
ministra -eixa que ix en "Caiga Quien Caiga" (COC)- en el discurs
inaugural de l'Acadèmia es va comprometre davant Ses Majestats
-eixos que també ixen saludant sempre en CQC-, Vingué a dir,
quasi literalment, que ací ja ningú no se sabia el llistat dels reis
gods i que això ho anava a arreglar ella d'un cop de ploma. I ara
que arriba el cop apareixen en tres fases successives els disgusts. En la primera, s'enutja la dreta anomenada nacionalista,
particularment els socis catalans. No han sigut consultats. Posteriorment, s'empipa el PSOE -ja fa temps que s'empipa sempre
"posteriorment". No hi ha hagut consens. A més de tardans, desmemoriats. Ja no se'n recorden del "consens" amb què el ministre
Pertierra va traure endavant la llei més de dretes de totes les lleis
de dretes del PSOE. I en la tercera fase es disgusten els qui,
d'una manera o d'una altra, encara en volen més: que ja està bé
de localismes, diuen, que cal més Espana.
Més enllà de constatar que la dreta està a tot arreu i a tothora
-pareu l'orella en això que es diu "tertúlies", tant se val el número
del dial que trieu-, vegem alguns dels arguments que s'amaguen.
Analitzem de què es parla i què no es diu. I qui parla.
1. Es parla de "Les Humanitats" i el que es posa en qüestió,
bàsicament, són continguts de la disciplina d'Història. Como ja va
ocórrer amb "La Reforma", quan les Ciències Socials es reduïren a
Geografia/Història. El sociòleg M. Fernàndez Enguita publicà aleshores una interessant anàlisi on mostrava quins interessos corporatius impedien ampliar la perspectiva per tal d'abastar el que també són Ciències Socials, com l'Antropologia, l'Economia o la Psicologia, per exemple. I en aquest cas, en lloc d'obrir un important i
necessari debat sobre la crisi actual de la cultura pública i el mode
en què l'escola pot contribuir als processos d'intercanvi i reconstrucció cultural, el que s'hi posa a sobre de la taula són més quantitat de continguts de les disciplines que hegemonítzen en el currículum escolar el discurs dominant sobre la cultura.
2. Es parla de quantitat de continguts, i no de qualitat de processos. Aquest és un debat que mostra el signe dels temps que
corren. En un altre moment, fa quinze anys, per exemple,
s'hagueren posat rojos com un titot de vergonya els qui avui,
d'una manera més subtil, tornen a demanar més memorització i
quantitat de continguts. El problema, que s'hi mostra en el territori
exclusiu i exclusivista de la política formal, és elemental des del
punt de vista científic. Qualsevol estudiant dels primers cursos de
Pedagogia sap que és més important la qualitat dels processos
que la quantitat de continguts. Clar que fa un temps que els polítics vénen menyspreant el coneixement científic, quan aquest no
acudeix a legitimar les seues polítiques.
3. Però, segurament, qui s'atreveix a enlairar la veu sobre la
quantitat sap que no sempre hi ha qualitat en els processos.
Aquest és l'altre debat ocult. La reforma canvià els llenguatges, i
sobre aquest canvi de llenguatges -que no de realitats concretes
d'aula- acudeix ara la reacció per a reclamar el retorn a un lloc del
qual, en molts casos, mai s'havia eixit. El que mostra l'anàlisi dels
llibres de text -els veritables reguladors de la pràctica de l'ensenyament- és que no havíem canviat quasi res. El que mostra
l'anàlisi sobre el treball en l'ensenyament és que cadascú fa el
que pot o el que li deixen fer -segons una complexa multiplicitat i
heterogeneïtat de casos-, però;tots som deu o quinze anys més
vells. Que és pitjor.
4. És més que obvi que l'escola necessita un gran debat ciutadà sobre la qualitat de l'ensenyament. És el que pretenen impulsar les Plataformes en Defensa de l'Escola Pública, per exemple,
on creuen els seus criteris estudiants, pares i mares, i el professorat. Altra cosa distinta és la substitució de les veus i el silenciament. <í,Què pensa el professorat sobre la polèmica de les Humanitats? Sembla que té igual, pel que mostra el poder mediàtic. La
necessitat de pensar l'escola com esfera pública, com foro de ciutadans on expressar les necessitats i els interessos culturals de la
gent, està essent substituïda per la veu exclusiva del polític professional, legitimat per la cohort d'"experts" afins, una de les pràctiques més miserables de l'intel·lectual postmodern. En aquest
darrer format de la dreta en el poder, ni tan sols s'accepta el predemocràtic criteri de la representació corporativa i el consens interestamental: tant se val ei que diguen els sindicats, les AMPAs,
les Universitats. Parla el polític professional recolzat en la crossa
del professional expert. Així ens van les coses, també en l'escola.
"Hi ha èpoques fetes per a delmar els ramats, confondre les llengües i dispersar les tribus" deia Alejo Carpentier en El Siglo de las
Luces.
Jaume Martínez Bonafé, professor de la Universitat de València

la nostra gent
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Entrevistem a,

Carme Miquel i Diego
El passat 30 de setembre, Tàndem Edicions ens va convidar a Pacte de presentació del llibre de Carme Miquel i
Diego A cau d'orella (Cartes a Roser), en paraules de la presentació: "Un rigorós i amè repertori de reflexions
que ajuden a comprendre el nostre país i el món que ens envolta". Hi estem d'acord, i no ens sorprèn tractant-se
de Carme. De fet, entre amics, companys del magisteri \ lectors fidels (ella diu: "I de tant en tant escric cosetes")
es va omplir la sala del Palau de Pineda (seu de la UIMP), on l'editora, Rosa Serrano; Gustau Munoz, autor de
la "idea", Í Ramon Lapíedra, autor del pròleg, ens van fer la boca aigua durant la presentació. Apagueu la fe/e i
llegiu el llibre. I si teniu filles o fills, com Roser, passeu-los-el. O viceversa.
(Del pròleg de A cau d'orella)
"Això fou que la filla preguntà
a Ja mare: "El que hi ha ara, és
el sistema polític que volíeu la
gent de la teua generació?
N'esteu satisfets?" Una
pregunta per a deixar desarmat
qualsevol, mare o no mare. Una
pregunta pertinent per a qui la
fa, una jove que no ha viscut el
franquisme, que no ha viscut la
resistència contra la dictadura i
que tot just comença a viure
com a protagonista social el
món que li ha pertocat: el món
del fracàs del socialisme real,
del subdesenvolupament
planetari, del medi ambient
amenaçat i del xoc entre
cultures i nacionalitats
diferents..., i alhora un món
farcit d'esperances de canvi cap
a una societat millor. Una
pregunta que, amb una resposta
o una altra, la pot ajudar per
referència a situar-se ara i ací,
a orientar-se en la construcció
d'un futur especialment
problemàtic perquè és un futur
especialment obert".

1. Ens sobren motius per dur- n'és un bon exemple d'obertura
a d'altres des d'un pensament
te a aquestes pàgines, però el teu
llibret CAU D'ORELLA (Cartes propi ben definit. <,És difícil fera Roser) en reuneix molts d'un
ho així, no posar en primer pla,
sol cop perquè et fa testimoni per exemple, les ferides pròpies,
o és un tarannà que s'aprèn i
dels darrers 30 anys. Contar el
passat als fills, als alumnes, a les
que es pot ensenyar?
noves generacions, ^és un exerciJo crec que expressar-se amb
ci nostàlgic, no exempt de plaer,
sinceritat no és difícil, i això vol
una excusa literària, o millor dir reconèixer i manifestar els prouna obligació que tenim amb el pis dubtes, les pròpies mancances,
però també assumir modestament,
futur?
Contar el passat sempre com- però sense renuncies, allò que conporta una miqueta de nostàlgia, és
siderem positiu i refermar-nos en
cert, però és absolutament necessa- les pròpies conviccions, en tot allò
ri reflexionar sobre aquest passat,
en què creiem.
revisar-lo, si volem explicar-nos el
3. És un tòpic que la comunipresent. I sobretot si volem fer cació intergeneracional és difícil.
propostes de futur. D'altra banda,
;,Ha de ser així, necessàriament,
és una obligació que tenim tots o més aviat és una justificació
plegats, la de transmetre a la gene- per no intentar de fer les coses
ració que ens segueix les inquie- d'una altra manera?
No sabria dir si és o no un tòpic.
tuds que ens han mogut, els valors
amb què hem viscut, la nostra De fet, sempre és un poc difícil la
visió del món. Sense dogmatismes comunicació entre generacions,
però amb sinceritat. És el nostre perquè aquesta comunicació supolegat, a partir del qual les futures
sa compartir vivències, coneixegeneracions ja faran el que vol- ments i expectatives diferents i
dran, fins i tot refusar-lo. Però tin- situar-les en un espai comú. Per
dran un punt de partida, perquè això, aqueix compartir, amb freallò pitjor de tot és el buit.
qüència esdevé confrontació. Però
2. El llibre, les cartes a la jo crec que no s'ha de defugir
teua filla Roser, està lliure de aqueixa confrontació. De vegades,
maniqueisme, no estalvia de dir per evitar-la, podem caure en la
les coses pel seu nom i tanmateix tentació d'instal.lar el silenci. I

això és pitjor. Entre joves i grans
s'ha d'arribar a acords. Si cal,
s'han de fer pactes. En definitiva,
cal parlar, encara que, de vegades,
ho fem a crits.
4. Despolitització, tecnifïcació,
professionalització, eficàcia. Hi
ha confusió entre els ensenyants,
però també entre pares i mares.
Quin espai han d'ocupar les conviccions cíviques i ètiques?
Jo diria que la meua generació
ha viscut de manera especial allò
que anomenem "desorientació".
Després de lluitar per la desaparició de dogmes religiosos i polítics,
després de refusar conceptes i actituds que consideràvem anacrònics,
ens trobem que hem lluitat per
plantejaments que no s'han assolit
i que no hem trobat l'alternativa
adequada a allò que refusàvem.
Alhora els canvis socials i tecnològics s'han produït rapidíssims i als
mestres i als pares i mares no ens
dóna temps a assimilar-ho tot.
Això fa que, de vegades, ens sentim "descol·locats" i el propi sistema de valors trontolla. I això es
nota.
Jo crec que el que cal és resítuar
els fets, assumir que estem on
estem, sense complexos, í que
viure d'acord a les pròpies conviccions ètiques és sempre un valor

Qui és?
Recorde una ciutat de València
de primeries dels 50, on encara es
podia jugar al carrer. Recorde el
camí de casa a f'escola per la ciutat
antiga, carrer de Carnissers, carrer
Quart, La Bolseria, de vegades el
Mercat Central.
L'escola era una escola vetla, en
un pis vell. Sense pati, sense llum. Es
deia Grupo Escolar Carolina Alvarez,
estava per la plaça de San Nícolàs Í
allà ma mare feia de mestra. El meu
pare va ser mestre def Grupo Escolar
Cervantes, així és que la meua germana primer i jo després vam seguir
el mateix camí professional.
La vida a València es compaginava amb les vacances a Gata. Les
vivències en aquell poble de la Marina eren plaents. Són aquelles que
queden per sempre.
Amb una beca, faig el batxillerat
elemental en les "Madres Escolapias", i tot seguit, Magisteri. Malgrat
el desert cultural i cívic del moment,
m'arriba un cert ambient de recuperació i inquietuds a través del meu
germà, que estudiava a la Universitat. I també a través d'ell conec el
Ferran Zurriaga. Amb Ferran al cap Í
amb Pilar Calatayud, Enric Alcorisa,
Adela Costa, Vicent Moliner, Tere
Picher, t altres companys i companyes, comença a funcionar la Secció
de Pedagogia de Lo Rat Penat. Som
autodidactes, ens formem í aprenem
allò que els estudis oficials ens

havien negat. Constituïm el primer
MRP de la postguerra.
Faig de mestra a Tavernes de la
Valldigna, a Torrent -on conec el Jaume-, a València i a Alcàsser.
I de tant en tant escric cosetes.
Tinc la sort, sempre, de trobar-me
pel camí gent interessant que
m'aporta testimonis importants (un
sentit record per a l'Anna Ros) í persones amb qui treballar, t és així que
puc col.faborar en l'organització de
les Escoles d'Estiu i participar en els
moviments sindicals dels anys 70 i
en activitats nacionalistes. 1 tinc la
sort de començar a recórrer el país
fent xarrades, sobre llengua, sobre
educació, sobre... allò que es presenta.
I de tant en tant escric cosetes
Treballe uns mesos en la preautonòmica Conselleria d'Educació
de Josep Lluís Barceló, i uns anys
després, en la ja autonòmica Conselleria de Ciprià Ciscar. Però torne a
l'escola. Sempre hi cal tornar.
I de tant en tant escric cosetes.
La CAPPEPV i la Federació Escola Valenciana són els moviments
cívics que m'enganxen darrerament.
Hi treballem amb optimisme i sentit
positiu pels objectius que ens uneixen. Un autèntic goig!
I de tant en tant escric cosetes
que dedique a les meues filles, Roser
i Mireia, i a la gent de Ea seua generació.
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positiu que dóna seguretat i fa
avançar.
5. En el llibre afirmes, en relació a la violència, que tu creus en
l'educació. I dius que malament
estaries a la teua professió de
mestra si no hi cregueres. Molts i
moltes ensenyants hi creuen
també, és clar. A què ens obliga,
i no sols des d'un punt de vista
laboral, creure en l'educació?
Creure en l'educació obliga a
revisar dia a dia la nostra tasca
d'educadors Í educadores i a exigir
a la societat -família, mitjans de
comunicació, carrer., ciutat, política- que síga educadora. Cal exercitar al màxim el sentit crític i traspassar l'àmbit de l'escola per incidir en l'àmbit social. La influència
positiva i negativa cada vegada ve
més de fora de l'escola . Haurem
de fer-nos a la idea que no hi ha
més remei que actuar també en
altres espais.
6. En un moment en què es
qüestiona l'ensenyament públic,
des del poder en primer Hoc, <,tu
creus que contribuiria a la
defensa del model d'escola pública assumir una certa autocrítica
sobre el seu funcionament
actual?
Sempre hem de fer autocrítica,
però no afavorir cap sentiment
d'autoculpabilitat. Les poderoses
raons econòmiques, ja ho sabem,
dissenyen la política, i per a aquestes l'escola pública, amb tot el que
implica, no és important. Haurem
de seguir denunciant i... anar fent.
La defensa de l'escola pública és
prioritària en el camí de la construcció d'una societat justa i
solidària.
7. Ramon Lapiedra, al pròleg
del llibre, afirma que Carme
Miquel té raó quan ens fa sentir,
de manera tan suggeridora, que
van haver-hi tantes coses en cl
nostre passat col·lectiu que no
van ser en va, i que, fins i tot,
v a l g u é la pena equivocar-se.
^Açò ens fa més savis a tots,
també als més joves? £És ingenu
pensar que cl futur serà millor,
tal i com van les coses?
No es pot fer futurisme. L'experiència de la història recent ens
mostra que en l'evolució de les
societats hi ha molt d'imprevisible.
En qualsevol cas, el futur està per
fer, és un projecte. I participar en
la construcció de projectes és
engrescador i il.lusionant. 1 una
altra cosa: amb la quantitat de
coses boniques que estan fent moltíssims companys i companyes en
les seues escoles, en els seus
pobles i ciutats, amb tantíssimes
actuacions de trellat que es plantegen, la cosa forçosament ha de
funcionar. I això, en un moment o
altre, s'hi veurà.

del personal laboral i funcionari
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NOVES RPTS, VELLS MÈTODES
La nova revista del nostre sector

El sector de personal laboral i funcionari de la Funció Pública Valenciana de l'STEPVIntersindical Valenciana hem fet una nova edició de la nostra revista. Es tracta d'uns
números especials de \'AII-i-oli dedicats a la problemàtica i als temes que afecten més
directament el nostre personal. De moment, tindrà una periodicitat trimestral. Du articles
sobre les RPTs i els acords, el nou conveni, notícies d'actualitat de funció pública i una
novetat: la campanya del trimestre. Comencem per demanar un sistema de millora d'ocupació de veres.
Més acords sobre les RPTs

Ens hem enterat que la CIVE, en la seua reunió del 27 de juny, va convalidar un acord
entre el personal de vigilància del Museu Sant Pius V i la direcció del centre, segons el
qual passen a ocupar llocs de subaltern i es pacta un règim de treball i d'horari. Açò
suposa un precedent per a d'altres col·lectius en similars circumstàncies.
Finalment, dir-vos que en la reunió de 8 d'octubre, en què es va decidir no negociar
les RPTs, també s'acordà modificar la naturalesa jurídica dels col.lectius d'Educadors
d'Escola Infantil, Educadors d'Educació Especial, ETAR, Operadors de Comunicacions,
Mestres de Taller i Adjunts de Taller, que passen a ser funcionarials.
Tots aquests acords (í d'altres) han estat reflectits en les Relacions de Llocs de Treball
publicades el passat 31 d'octubre, com us expliquem en els articles dedicats a eixe tema.
Ens descompten els havers de ta vaga de l'any passat

Quasi un any més tard (en alguns casos, serà un any, ja que no a tots els ho han passat amb la nòmina d'octubre) de les vagues de novembre de l'any 1996, en contra de la
congelació salarial dels empleats públics, la Generalitat ha començat a fer els descomptes en nòmina. L'única cosa que es pot fer és revisar si el còmput està ben fet. El mètode
és el següent: cal dividir per trenta el sou que vàreu cobrar el novembre passat (en cap
cas cal afegir una part proporcional de pagues extres ni de vacances). Així obteniu el sou
diari. Aquesta quantitat cal dividir-la per 8,0 si teniu una jornada setmanal de 40 hores, o
per 75 si teniu una jornada setmanal de 37 hores i mitja. Així obtindreu el sou corresponent a una hora del vostre treball. Sumeu les quantitats corresponents, segons si féreu
una hora, les dues, o les dues hores i el dia complet de vaga. SÍ coincideix amb el descompte, està bé; sí no, poseu-vos en contacte amb el sindicat.

El III Conveni del Personal Laboral
Denúncia del II Conveni Col·lectiu
L'Administració de la Generalitat, fent ús
de l'art. 3 del II Conveni Col.lectiu (que coincideix amb l'art. 86 de l'Estatut dels Treballadors), ha denunciat la vigència del II Conveni;
ara cal negociar el III Conveni del personal
laboral de la Generalitat Valenciana.
L'STEPV-Intersindícal Valenciana ha estat
convocat oficialment per l'Administració a
constituir la mesa de negociació del III Conveni. La data serà el dia 10 de novembre de 1997.
Està encara en dubte la composició de la mesa
de negociació del III Conveni. Com expliquem
en el requadre, nosaltres (recolzats per una
sentència del Tribunal Suprem) hem aconseguit que no solament participen CCOO i UGT,
sinó també, CSIF, USO i el nostre sindicat.
La participació de l'STEPV-Intersindical
Valenciana permetrà encetar una dinàmica nova
en la negociació del III Conveni, i que entre tots
els treballadors i les treballadores de la Generalitat puguem fer arribar a la mesa negociadora
la nostra opinió per diversos mitjans, fonamentalment les assemblees, i que el proper conveni
Col.lectiu siga un reflex del que opina la majoria
dels treballadors de la Generalitat,

Incompliments del Conveni
Escriure sobre els incompliments del II
Conveni no és cosa gens fàcil, i si tenim en
consideració que "la criatura" va patir molt al
nàixer, encara esdevé més difícil. La "criatura"
va patir un període de gestació de vora set
anys, temps que als "progenitors" no els va
semblar irregular, ja que sembla ser que sempre anaven d'urgències. Al final, però, "parí la
burra" i, amb la premura del poc temps que
tenien els "parturients", al final va nàixer la
"criatura".
Si comparem el temps de "procreació " i el
temps que ha viscut, ens sembla que no li han
deixat temps per a desenvolupar-se: ja li han
fet el certificat de defunció. RIP + DESCANSA EN PAU.
Vist el seu historial i tenint en consideració
la seua trajectòria, no podem deixar de constatar que els únics articles del II Conveni que
s'han complert són els que fan referència als
"pares de la criatura", a saber: tres alliberats
més als sindicats de la "unidad de acción"
(Art. 4.10).
Per a la resta dels treballadors i treballadores no s'han complert les promeses dels pares
de la "criatura":

Ja tenim noves RPTs publicades.
Van eixir al DOGV del dia 31 d'octubre. Ja poden -si volen- traure concursos. Ja sabem qui es pot funcionaritzar
(hi ha nous col·lectius) de veres. I,
sobre tot, ja es va a cobrar la pujada
dels mínims.
Això és el que van a vendre-vos: la
pujada! 1 van a silenciar que no s'han
negociat les RPTs; que han estat publicades amb la signatura en conformitat
de CCOO, UGT i CSIF, quan contenen classificacions problemàtiques de
determinats col·lectius, quan es mantenen greuges i se'n creen de nous...
però va la pujada! Una pujada de
nivells mínims que podrien haver pactat que es publicarà en juliol (l'acord
és del dia 1 de juliol), de manera que
la gent afectada podria estar cobrant
des de la nòmina d'agost.
Nosaltres no podem estar d'acord
amb estes RPTs i per això les anem a
recórrer. Hi ha col·lectius els llocs de
treball dels quals encara no han estat
funcionaritzats. Hi ha llocs que fan el
mateix (caps de negociat, de secció, ajudants d'arxius i biblioteques, operadors
informàtics, etc.) amb classificacions
diferents. Ara, a més es creen més greuges: auxiliars que fan el mateix i durant
les mateixes hores, cobraran diferent;
els subalterns cobraran el maleix nivell que els
subalterns supervisors,.. Un desgavell.

L'acord d'l de juliol

- No han sabut fer respectar els acords del
conveni en matèria retributiva (Art. 5).
- No s'han preocupat d'enllestir un acord de
borses de treball d'interins i borses de millora
d'ocupació (Art. 8).
- No han regulat el procés de Promoció
Interna, ni tan sols han establit el mecanisme
per a fer-ho possible (Art. 8).
- No han constituït els fons d'ajut social,
que, des de l'any 1993 al 1997, pot estar al
voltant dels 600 milions de pessetes -només
per al personal laboral (Art. 29.3).

El dia 10 de juliol d'enguany es va publicar
en el DOGV l'Acord d'I de juliol de la Mesa
Sectorial de la Funció Pública i de la Comissió
d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de procediment de
classificació de llocs de treball, elaboració de
les relacions de llocs de treball, ordenació del
sistema retributiu í creació de la Comissió de
Condicions Laborals.
L'única cosa positiva que trobem és que es
reparteixen 500 milions més a l'any en la
nòmina d'unes vuit mil persones. Cal preguntar-se, però, a canvi de què s'ha firmat l'acord
i d'on han eixit els diners.

Lo Sentència del Conveni

A canvi de què?

La incorporació d'altres sindicats diferents
de CCOO i UGT a la negociació no és un
regal de ningú (ni de l'Administració ni dels
altres sindicats), sinó que és la conseqüència
d'una sentència de la Sala 4.a del Tribunal
Suprem, que reconeix que el Conveni Col.lectiu del personal labora! de la Generalitat
Valenciana és i s'ha de negociar com un conveni d'empresa. Aquesta demanda havia estat
presentada per l'STEPV-Intersindical Valenciana.
Durant les últimes setmanes han aparegut
escrits de diferents sindicats acusant l'STEPVIntersindical Valenciana de voler perjudicar els
treballadors i treballadores. S'afirmava, irresponsablement, que podíem haver deixat als treballadors de la Generalitat Valenciana sense
conveni. Ells sabran per què ho han escrit, per
què volen confondre els treballadors. Saben que
això no és possible. i,O és que el conveni i les
lleis que aquests sindicats han negociat anteriorment són tan dèbils que a la primera de canvi es
poden derogar? ^Es veritat que ens podíem
haver quedat sense el II Conveni?, ^i també
sense el primer?, com? per què? i,Que ens ho
expliquen? Si no és veritat, per què ho han dit?
No ha estat ni estarà mai en la voluntat de
l'STEPV-Intersindical Valenciana utilitzar
els tribunals per a perjudicar els treballadors i
treballadores. Al contrari: hem defensat i
anem a fer valdré la capacitat de decisió
d'aquells que representem, les treballadores i
treballadors, dintre dels diferents marcs de
negociació: comitès d'empresa, juntes de personal, meses de negociació... I en aquest cas
el que hem fet ha estat utilitzar la via jurídica
per a defensar el nostre dret a representar a
qui ens ha votat, que també tenen dret a la
negociació col·lectiva, i en contra d ' u n a
legislació feta a la mesura de les necessitats
dels sindicals CC OO i UGT.

Fent una lectura no gaire profunda de
l'Acord, podreu comprovar com es pacta
l'acceptació per part de tots (tots!) els sindicats presents en la Mesa Sectorial de Funció
Pública (CCOO, UGT i CSIF) dels principis
generals que en matèria de classificació dels
llocs i gestió de recursos humans volia
implantar el PP des que es va fer càrrec de]
govern de la Generalitat: homogeneïtzació
dels llocs de treball en grans grups amb funcions genèriques i polivalents, cosa que permet, diuen, una millor distribució (= mobilitat) del personal segons les necessitats de
l'Administració. Per a acabar-ho d'arreglar,
s'accepta la mobilitat funcional i geogràfica.
Aquesta última, això sí, previ pas per la
Comissió de Condicions Laborals, que es crea
per l'acord, com a comissió delegada de la
Mesa Sectorial de Funció Pública.
Ei problema és que no es defineix la incardinació d'aquesta Comissió en el procés de
classificació: els seus acords són vinculants
per a l'Administració o no? Cap recurs contra
les seues decisions? Quin? O no cap? Els seus
acords poden ser defensats davant els tribunals? Quin procediment van a seguir? Quin
termini hi ha per a considerar que una petició
ha estat desestimada? O resulta que només és
la Mesa Sectorial (que negocia, però els acords
de la qual no tenen força d'obligar) amb nom
diferent? Queremos saber!

D'on han eixit els diners?
En principi, ens diuen que és una mostra de
la voluntat del Govern de la Generalitat de...
bla, bla, bla. El cert és que no estaven pressupostats, ni s'han amortitzat llocs de treball per a
aquest fi en concret (sí s'ha fet per a d'altres
finalitats). La quantitat resultant, però, ens sembla vagament familiar: quasi 600 milions de
pessetes. Coincideix amb el càlcul del que
l'Administració deu en concepte d'ajudes

socials només al personal laboral (sense computar en aquest cas el que correspondria al personal funcionari), ja que no s'han pagat des de
1992. És a dir, que estem auto-finançant-nos la
pujada. Perquè, ^heu sentit a dir que algú (que
no siga l'STEPV-iv) haja denunciat l'incompliment de l'article 29.3 del II Conveni Col.lectiu,
que estableix un 0,8% de la massa salarial
anual dels laborals per a establir un fons social?
<^O és que el pacte inclou no denunciar-ho?

La pujada dels nivells mínims
El més cridaner de l'acord d'l de juliol és la
pujada dels nivells mínims del complement de
destinació per grups: l'A al 18, el B al 16, el C
al 14, el D al 12 i l'E al 10. La primera cosa que
hem d'assenyalar és que, com a fals mínims,
ens pareixen molt més correctes que els mínims
que hi havia anteriorment (13, 12, 11, 10 i 8).
De fet, coincideixen quasi exactament amb un
estudi-proposta del nostre sindicat.
Però -sempre hi ha "peròs"- no podem estar
d'acord amb la forma en què s'ha plantejat
aquesta pujada, i molt menys si considerem
com s'ha "venut" pels sindicats firmants. Per
què? Perquè resulta que únicament es puja el
nivell del complement de destinació, de manera
que es continuarà cobrant el mateix complement específic. Com es va a explicar que hi
haja personal fent el mateix (per obligació: ho
diu la seua classificació, que han de fer el
mateix) t cobrant sous diferents? O com es van
a solucionar els següents problemes (creats per
l'acord): què passa amb els subalterns/es supervisors/es? Ara estan classificats en el nivell 10
-igual que els seus subordinats. I què passa
amb els caps de negociat del grup C, que ocupen un lloc amb nivell 14? Els companys de
nivell base, també tindran el nivell 14? Per no
parlar dels auxiliars administratius, que guanyaren un lloc 12 per concurs i ara es troben
agreujats pel fet que molts altres companys els
igualen per una simple reclassificació. En definitiva, que s'ha fet amb els peus.

I ara, hi haurà concursos?
No hi ha cap impediment legal, però no és
segur que els traguen. En primer lloc, perquè
no hi ha obligació (la llei diu que es trauran a
concurs, però no diu quan); en segon lloc, perquè hi ha col·lectius a funcionaritzar que pressionen per a que no isquen els seus concursos
fins que es funcionaritzen; i, finalment, perquè
hi ha sentències que afecten concursos antics
que no han estat executades. La solució no és
fàcil, però ara la pilota la té Funció Pública, i
caldria que xutarà.
Haurien d'eixir necessàriament dos concursos: el de Subalterns i el d'Auxiliars de grup D
d'Administració General, ja que en ambdós
casos hi ha personal aprovat d'unes oposicions
sense plaça definitiva.
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EDUCACIÓ ESPECIAL: S'ha signat
el I Conveni Autonòmic
Pel DOGV del dia 7 de novembre de 1997 ens vàrem assabentar que havia estat negociat, signat i publicat el I Conveni
Col·lectiu Laboral Autonòmic de Centres i Serveis d'Atenció a
Persones Discapacitades de la Comunitat '-.'; Anciana. Aquest
Conveni, d'aplicació a tot el sector d'Educació Especial i substitutori del Conveni Estatal, ha estat signat per FEAD, UGT i
CC OO, i ha deixat totalment al marge dt- la negociació i de!
coneixement del seu contingut a la resta i organitzacions del
sector, tant als sindicats (FSIE, USO, S : ÍJ-'V-iv) com a les
patronals (CECE, Educación y Geslión), com moltes associacions i cooperatives de parcs i mares titulars de centres.
Al ser un conveni nou, no hi ha motiu per a excloure ningú
de la mesa negociadora, ja que no hi ha representat! vi tal específica perquè no hi ha cap delegat/da que haja computat per
aquest conveni. UGT i CCOO, aprofitant-se de la condició de
ser sindicats més representatius en la totalitat dels sector laborals, han dut a terme una negociació a esquenes de la resta de
sindicats. L'estratègia que han utilitzat per excloure a tothom
ha estal la d'establir un àmbit funcional amplíssim -tent una
interpretació literal podria considerar-se que les residències de
[a 3.'1 edat també podrien entrar- Í d'aquesta manera no hi ha
cap organització que arribe al 10% (el mínim establert per la
llei per a estar legitimat en la negociació) en el conjunt del conveni, encara que, en el seu àmbit, puga ser majoritària o,
inclús, única.
Es per açò que no podem fer una valoració del procés negociador i, respecte al que s'ha signat, hem començat a estudiarho i comparar-ho amb el conveni estatal. La valoració, us la
farem arribar.

ULTIMA HORA:
NÓMINAS
NOVIEMBRE
En noviembre, en contra de lo dicho por la
Administración el mes pasado, siguen los
conceptos retributivos antiguos, es decir,
no se nos actualiza el salario base ni se
diferencia el complemento retributivo especifico del PV, esto no tiene ninguna repercusión sobre el total del liquido a percibir.
Desde el pasado mes de septiembre, algunos docentes no habían sido dados de alta
en la nòmina de pago delegado -sobre
todo en ESO, por el problema del CAP-;
estàs personas han sido dadas de alta
este mes y percibiran ya sus salarios, aunque por un error informàtico cobraran mas
de lo estipulado {7.920 pts.), però se les
descontarà en diciembre.
Exisíen 278 altas.
NÓMINAS ERRÓNEAS
Primària
Salario base normal: 187.970
Salario base erróneo:195.890
Complemento: 12.105 (en ambos casos)
Secundaria
Salario base normal: 222.116
Salario base erróneo: 230.036
Complemento: 12.479 (en ambos casos)

de l'ensenyament privat

L'acord per l'aplicació de la LOGSE,
un any després
Fa poc menys d'un any que es va signar l'acord per l'aplicació de la LOGSE als centres concertats. Com li sol passar a
l'Administració, és molt més fàcil signar acords que complirlos, i aquest està resultant molt difícil Í laboriós de complir,
sinó en totes les seues parts, sí en algunes d'elles (veure All-iOli anterior). L'Administració està actuant d'una manera
"plàstica" a les pretensions sindicals, dóna llargues als seus
plantejaments, sense posicions en contra i amb mitges afirmacions, per intentar fer, finalment, allò que l'interessa. Açò ens
obliga a estar en una continua posició d'alerta i pressionant per
aconseguir el compliment d'allò pactat en els terminis establerts.
L'Acord per l'aplicació de la LOGSE als centres concertats
ha tingut, des de fa seua signatura, escassa credibilitat entre els
diversos sectors de l'ensenyament privat concertat, començant
pels docents, als que més afecta. Es per això que, a hores
d'ara, convé fer un repàs del grau de compliment de l'acord,
per tal d'ajustar les valoracions que s'hi facen. Recordem els
objectius de l 'Acord: "Nínguna reforma educativa podrà alcanzar plenamente sus objetivos si tanto el profesorado como los
titulares de centros no se sienten implicados en ella. Y para
ello es necesario que abordemos temas como la plantilla de los
ceníios, las retribuciones, la recolocación dei profesorado que
resulte excedente con el nuevo diseno de los centros y la formación del profesorado".
Respecte al primer punt, PLANTILLES, s'ha establert una
dinàmica de negocició entre l'Administració, patronals í sindicats que mai s'havia donat. Les patronals, per exemple, estan
regularment a les meses de negociació Í ho veuen com una
cosa normal. Cal que aquesta dinàmica de diàleg no es trenque. Respecte a les organitzacions sindicals, estem en un llarg
període en el que totes les actuacions es fan de manera unitària, almenys les més importants. Queda com a anècdota el despenjament de determinades organitzacions en ocasió d'altres
acords. Per altra banda, durant els mesos previs a l'estiu tinguérem alguns contactes amb les patronals per oferir-los un
acord de plantilles de Secundària que vau conèixer per VAll-iOli extraordinari de juny del 97 (quadre de plantilles). A hores
d'ara, les patronals no s'han pronunciat, però tampoc han dit
res en contra. S'ha de dir també que la negociació de plantilles
de Secundària del sector privat per part de l'Administració està
condicionada a l'establiment de fes plantilles de pública, encara pendents.
Som conscients que la implantació de l'Educació Secundària, els nous Batxillerats i els cicles formatius afectarà les condicions de treball del personal dels centres i, per tant, hem de
treballar en dues vessants: la planificació de les necesitats de
personal docent i no docent de cada centre, de tal manera que
es pugueu realitzar totes les seues tasques amb garanties de
qualitat; i donar solucions -i recol.locació- als col·lectius afectats per la implantació de les noves especialitats i, de manera
especial, al personal tècnic i de l'antiga FP.
Per això, cal que la Conselleria es pose a treballar en les
línies següents i que cl resultat d'aquest treball siga, al mateix
temps, negociat:
1. Estudi i ampliació del Mapa Escolar.
2. Pla de construcció, temporal ilzació i finançament dels
centres.
3. Pla d'adequació dels centres actuals.
4. Pla de dotació de centres.
5. Compromís pressupostari.
6. Pacte de recol.locació de col.leetius afectats.
7. Regulació dels contractes.
8. Pla de formació del professorat.
ï en això estem!
Respecte a les retribucions, l'Acord estableix que "vísto lo
dispuesto en el a r t i c u l o 49.4 de la LODlí, las cantidades
correspondientes a los salaries del personal docentc (...) tenderàn a hacer posible gradualmente que la remuneración de aquel
va anàloga a la del profesorado estatal de los respectives niveles". Tanmateix estableix els Complements de Càrrecs Unipersonals i Complements Personals Transitoris".
Aquest mes d'oclubre, ja és una realitat part del pactat.
La consolidació dei complement del MEC en salari base ha
estat:

1996
Prim, l r ESO
187.970
2"ESO,BUP,COU 222.116

AVDA. BLASCO IBANEZ, 142 • TEL 372 03 52
46022 VALENCIÀ

1997

1997

192.462
226.608

195.890
230.036

Quant l'homologació al País Valencià, des d'octubre hem
consolidat 1/6 de la diferència amb pública, amb un complement
retributiu de 4.185 ptes. en Primària i 4.319 per agregats d'FP i
4.559 per Secundària (2" ESO, BUP, COU). El desenvolupament
de l'Acord ens ha dut a tenir millors condicions laborals i retributives que la resta de l'Estat: més salari, més plantilles.
Per el pròxim any, el compromís és que els pressupostos
generals inclogueu 1/3 de la diferència, que juntament amb
F increment del 2'1% del IPC suposarà un increment important
a les nostres retribucions.

1996

1997
Els Complements Personals Transitoris estan cobrant-se
sense cap dificultat, malgrat que el complement del càrrec de
Cap d'Estudis, a hores d'ara, no es pagarà. Ací existeix una
font de conflictivitat, perquè no sols està arreplegat en l'Acord
i, a més, hi ha un acta de la Comissió de Seguiment, de 13 de
maig del 97, en la qual l'Administració diu: "En referència a
los complementes por cargo, la propuesta para el curso 97/98
seria: un Jefe o Jeia de Estudiós por cada centro de Primària".
Amb aquests antecedents, els centres que tinguen nomenat el
càrrec de Cap d'Estudis no haurien de tenir cap dificultat de
guanyar jurídicament el dret a l'esmentada dotació i, per tant,
que als treballadors/res se'ls abonarà l'esmentat complement.
Tanmateix, estem pendents d'una possible negociació tripartila
amb les Patronals i l ' A d m i n i s t r a c i ó en un possible marc
autonòmic, on es regularen lots aquests aspectes.
Al tercer punt, que fa referència a la RECOL.LOCACIÓ
de professorat afecta! pel nou disseny dels centres, hem de destacar que és un dels aspectes que millor està funcionant de
l'acord. Aquest és el segon any que s'aplica el procés i està
sent un model d'eficàcia.
Enguany eren 118 ics persones per recol.locar i se'n barcmaren, inicialment, un total de Í 63 centres. En la primera volin
es varen recol.locar 81 persones, i 17 optaren per la indemnització; 32 en quedaren per recol.locar. Per a la segona volta
queden per recol.locar 18 persones i 79 centres per adjudicar.
lis per això que amb data 26 de novembre, termini del procés,
esperem que estigueu tols recol.locals.
I,a recol.íocació d'aquestes persones, pel pacte de I ' l i-l, és
a dir, per cada persona recol.locada de la borsa de centres en
crisi en poden contractar a una aílra de fora del sector, està
permetent una contractació important en el sector, aprofitant
l'anticipació de plantilles de Primària.
El quart punt, la FORMACIÓ, és l'ignorat en l'acord per
part de l'Administració. A hores d'ara cap reunió s'ha lét per
aquest tenia, fonamental per a lot cl procés d'implantació de la
LOGSE i el manteniment dels llocs de treball.
En conclusió, l'Acord per l'aplicació de la LOGSE als centres concertats està resultant una ferramenta útil de negociació
al País Valencià; el seu referent és acceptat tant per les patronals com per l ' A d m i n i s t r a c i ó i està donant la possibilitat
d'obrir un marc de negociació autonòmic, que és sempre el
nostre referent polílic. A un any de la seua s i g n a t u r a ,
l'STEPV-iv valora positivament l'Acord, malgrat que denunciem els incompliments per banda de l'Administració, així
com certes postures arrogants i prepotents que les Patronals
adopten davant de la resolució d'algunes de les seues parts,
tant en els continguts com cu els terminis proposats. Continuarem treballant pel ple desenvolupament de l'Acord.
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El valencià a la Universitat de València

Aprovat justet o suspens?
Darrerament, venim observant
que a la nostra Universitat s'està
produint un relaxament -preocupant al nostre parer- en matèria
de normalització lingüística. I no
parlem només de les mancances
que es produeixen en l'oferta de
grups en valencià: la Mesa per
l'Ensenyament en Valencià (de la
qual l'STEPV-iv en forma part) ja
ho palesà en l'informe de l'any
passat. No se'ns amaga que la
gasiveria i la inhibició del nostre
Govern en té prou a veure. Tanmateix caldria, al nostre parer,
vetllar perquè la docència en
valencià deixés de ser una assignatura pendent, i sotmesa en
bona mesura al voluntarisme dels
Departaments Í del Professorat.
Fa temps que venim exigint una
planificació que permeta dotar a la
Universitat de places estructurals
en valencià, alhora que cal incentivar el reciclatge del professorat i
potenciar més l'edició de material didàctic en català. Però ara és
altre el que ens preocupa. Hi ha àmbits no menys importants en què
la nostra Universitat podria actuar d'una manera més decidida i -per
què no dir-ho?- efectivament compromesa. Ens referim als diferents
Serveis i Organismes de la nostra institució.
No passa dia que la comunitat universitària no reba escrits oficials i documentació en castellà només. Valga com a exemple la
iniciativa del díptic d'Amics i Antics Alumnes de la Universitat de
València, que ha estat redactada només en castellà. Val a dir que
després d'una reclamació per part de l'STEPV-iv, ha estat repartit
també en valencià per tal de corregir el que era (i citem textualment la contestació del Sr.Rector- "una singular excepció en la ferma política de normalització lingüística que des de fa anys manté
la Universitat de València".
Doncs bé, allò que ens preocupa és que l'excepció no és tan
singular. Posem més exemples:
En molts dels Serveis els impresos i la informació no es pot
aconseguir en valencià. La Fundació ADEIT, en la que també participa la UVEG, no té impresos de pre-inscripció als Màsters i Cursos de Postgrau de la nostra Universitat en català. I gairebé tota la
documentació està redactada en castellà.
En la Facultat de Dret s'entesten en castellanitzar els topònims,
malgrat tenir el nom oficial en valencià (Onteniente per Ontinyent,
per exemple). En d'altres facultats, treure una certificació en valencià pot comportar una espera addicional d'una setmana, car els
programes estan pensats per fer-ho en castellà.
Un altre àmbit que, ateses les seues possibilitats i els pressupòsits informatius que comporta, considerem d'una importància vital
per la normalització lingüística és la informació que oferta la Universitat a Internet. Hi ha pàgines WEB de la Universitat que només es
poden consultar en castellà Í anglès. Per exemple, la del Servei
d'Estudiants, que, això sí, té el títol en valencià, però res més.
Parem esment que els darrers casos que suara hem esmentat,
i que podrien ampliar-se molt més, comporten una gravetat afegida. Són mitjans i serveis que s'ofereixen a la societat en general, i
no només a la comunitat universitària. Per tant, l'STEPV-iv creu
que és en aquests àmbits on caldria ser més ferms i compromesos, car és una de les finestretes més important de les obertes a
la societat.
No volem que açò s'entenga com una tirallonga de reclamacions i planys o de crítica sistemàtica a la Universitat. No neguem
l'esforç que la nostra institució ha fet i fa per la normalització lingüística, ni podem oblidar-nos de la seua ferma posició envers
temes tan tristament actuals (censura de llibres de text, iniciatives
secessionistes, menyspreu del Govern envers el món acadèmic,
etc.). Però això no ens pot impedir de reflexionar sobre les mancances que observem. Desitjaríem que la Universitat de València,
que sempre ha estat capdavantera per la normalització lingüística,
continués essent-ho, mantenint el més exquisit respecte per
aquells membres de la nostra societat que volem viure i treballar
en valencià.
Potser és l'hora ja que des d'altes instàncies de la UVEG es
prenguen decisions perquè aquestes anomalies, i tantes d'altres
que patim en la nostra pròpia Universitat, foren corregides. A
l'STEPV-iv creiem que caldria que totes les institucions de la Universitat de València foren assabentades del seu compromís envers el
valencià i de la seua voluntat normalitzadora perquè situacions com
les que acabem d'exposar, i que podrien ampliar-se ad infinitum, no
es tornaren a repetir. Ara, més que mai, ens toca ser sensibles
envers el tema i vetllar perquè, ni que siga a ca nostra, el valencià
siga present a la nostra institució. I la Universitat de València sap
que té i ha tingut en aquesta qüestió a l'STEPV-iv al seu costat
sempre. I per això hem fet aquestes reflexions.
Xavier Gómez Font
STEPV-iv. Universitat de València-Estudi General

18-N: Eleccions a Consells Escolars
Unes eleccions que es munten en quinze dies, no
compten amb una bona campanya institucional en els
mitjans de comunicació que cride a la participació, i
massa instruccions contradictòries, i poques de clarificadores, per part de l'Administració, difícilment podien
oferir un índex de participació més alt que el que ha
resultat, especialment en el cas dels pares i les mares. Els
estudiants ni tan sols s'han visí reflectits en l'escassa
propaganda que s'ha enviat als centres (per això, en
alguns casos, s'han retornat els tríptics a la Conselleria).
I la modificació de la composició dels Consells Escolars
en els nous ROC, amb l'augment de la representació del
sector de pares i mares d'alumnes per damunt de la del
professorat, no ha llençat la seua participació més enllà
dels acostumats i baixos percentatges. Les federacions
d'AMPAs han fet un gran esforç, i amb això han cobert
les candidatures -ara més nombroses-, però poca cosa
més, perquè ha faltat més interès institucional. Un bon
amic de FAPA- València deia que com s'està fent amb
Terra Mítica s'hauria d'haver fet amb les eleccions escolars. I tenia raó. També cal que reflexionem sobre allò
que depèn de nosaltres, alumnes, professorat i mares i
pares, i que valorem si la cultura democràtica predomina
al nostre centre, si s'ha fet tot el possible i tot el que calia
per haver fet de la convocatòria de les eleccions una
bona lliçó pràctica de democràcia. Era ocasió d'haver
revisat la nostra pràctica, com prenem habitualment les
decisions i quin paper juga -pot jugar- cadascú. Els
equips directius, els primers, per allò de la responsabilitat
nominal, però darrere la resta, perquè depèn de tots.
Ací estan els resultats que ofereixen la tècnica estadística i la informàtica aplicada. Els resultats reals, els fets, els

símptomes, les conseqüències, els encerts i els reptes pendents, els hauríem d'analitzar col·lectivament i amb més
tranquil·litat en cadascun dels nostres centres de treball.

ELECCIONS'97 A CONSELLS ESCOLARS
Tota la Comunitat Valenciana, tots els nivells de tots els Centres
Professorat
Vots
Cens

39.726
43.860

Parcs/mares

Alumnat

PAS

222.661
1.057.791

275.823
440.677

5.101
5.944

Tota la CV, tots els nivells dels Centres Públics
Vots
Cens

Professorat

Pares/mares

Alumnat

PAS

32.840
36.284

179.723
823.834

223.220
367.603

3.350
3.834

Tota la CV, tots els nivells dels Centres Concertats
Professorat
Vots
Cens

6.886
7.576

Pares/mares
42.934
233.957

Alumnat

PAS

52.603
74.074

1.751
2.110

Tota la CV, Infantil i Primària dels Centres Públics
Vots
Cens

Professorat

Pares/mares

Alumnat

PAS

15.722
16.668

120.317
378.085

58.547
77.332

1.518
1.692

Tota la CV, Educació Secundària Centres Públics
Vots
Cens

Professoral

Pares/mares

Alumnat

PAS

12.710
14.601

30.014
329.137

102.464
183.742

1.551
1.781

21 de novembre: Dia de l'Espina Bífida
El dia 21 de novembre se celebrà a tot l'Estat
Espanyol el Dia de l'Espina Bífida. L'Espina Bífida
és una malformació congènita del tub neural que es
caracteritza per la manca de tancament d'un o més
arcs vertebrals posteriors durant la gestació.
L'Espina Bífida és l'anomalia congènita més
important de les compatibles amb la vida. Aproximadament un de cada dos mil nascuts pateix aquesta
malformació, i al País Valencià hi ha més de 500
afectats. Al conjunt de l'Estat es calcula que en són
uns 6.600.
L'Espina Bífida es pot detectar precoçment durant
l'embaràs. És possible establir un diagnòstic mitjançant la determinació del nivells d'alfafetoproteïna
a la sang de la mare. Si aquest és elevat convé la
pràctica de l'amniocentesi. Aquests estudis han de
realitzar-se abans de la vintena setmana de gestació.
En aquests moments s'està començant a treballar
en la prevenció i sembla que tres de cada quatre
malformacions congènites del tub neural podrien evitar-se mitjançant l'administració de folats els mesos
abans de produir-se l'embaràs i durant els tres primers mesos, ja que és el moment en què es forma
el tub neural.
Per als i les Espina Bífida les conseqüències
mèdiques depenen del nivell de la columna vertebral
en què estiga localitzada. A major altura les repercussions són majors.
Les afectades i afectats pateixen una pèrdua de
sensibilitat por davall del nivell de la lesió i una debilitat muscular que pot oscil·lar des de casos en què és
molt dèbil fins altres amb una paràlisi completa.
Són també habituals les complicacions urològiques produïdes per alteracions en la nerviació dels
músculs de la bufeta, que provoquen infeccions
urinàries, reflux, i incontinència d'esfínters.
Per últim assenyalar que el 70% dels xiquets i
xiquetes presenta hidrocefàlia, produïda per acumulació de líquid cefalo-raquídi en la cavitat craniana.
No obstant això, amb el tractament precoç, actualment la major part dels afectats hidrocefàlics tenen
grans possibilitats de portar un desenvolupament
intel·lectual normal.
Des del punt de vista social, els i les Espina Bífida
viuen la problemàtica de la integració en la societat
des de l'escola fins el món del treball, i totes aquelles derivades de les dificultats de mobilitat com les
barreres arquitectòniques.
La gran majoria dels xiquets Í xiquetes amb Espina Bífida poden i cal que vagen a un col·legi no
específic, i només podrien precisar de certs serveis
complementaris. És, per exemple, molt important la
presència d'un fisioterapeuta per a que puguen realitzar sessions de rehabilitació i un educador que
puga ajudar-los en certs aspectes de cura personal.
Una part de les dificultats escolars que pateixen

aquests alumnes ve donada per la gran quantitat
d'absències que fan a l'escola per les contínues
revisions mèdiques a què estan sotmesos. Calculem que un Espina Bífida, sense excessives complicacions, acudeix a l'hospital un mínim de 25 vegades a l'any. Això podria ser solucionat en part si es
constituïren Unitats Multidisciplinars d'Espina Bífida
als hospitals, que concentraren les visites dels diferents especialistes en 5 o 6 sessions a l'any {aquesta és una llarga reivindicació dels col·lectius d'afectats)
Pel que fa a la integració escolar vull resaltar
finalment que l'assistència a escoles "normals" per
part dels Espina Bífida i d'altres discapacitats no tan
sols suposa un avantatge per a ells. Té un gran
valor educatiu per als seus companys i companyes.
que aprenen a conviure amb la diversitat d'una
manera vivencial i això els facilita l'adquisició de
valors com la tolerància i la solidaritat.
L'Associació Valenciana d'Espina Bífida" (AVEB)
es constituí el dia 9 de desembre de 1977, i s'integrà
a la Federación Espanola de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefàlia el dia 15 de desembre de
1980.
Les finalitats primordials de (Associació estan
basades en la protecció dels nascuts i nascudes
Espina Bífida en tots els seus aspectes, perfeccionant el nivell assistència!, educatiu, laboral i social
dels mateixos, i procurant la millora de la seua qualitat de vida.
En l'actualitat existeixen a Castelló i Alacant dues
associacions més. Les tres associacions pretenen
constituir pròximament una Federació de la Comunitat Valenciana que agrupe les tres associacions.
La celebració._del[Dia...de l'Espina Bífida pensem
que pot contribuir a difondre la problemàtica
d'aquesta malformació congènita, que té un important impacte sanitari, econòmic i social
En l'actualitat la reivindicació principal del
col·lectiu d'afectats se centra en el recononeíxemet
(Je_la_..malformació com malaltia crònica i per tant la
gratuïtat de la gran quantitat de material mèdic i
ortoprotèsic que precisen, que suposa una injusta
càrrega per a l'economia dels afectats i les seues
famílies.
També pensem que cal avançar en la creació
d'Unitats Muljjdjscjpjmars d'Espjna Bífida als hospitals, amb la finalitat que afectats Í afectades tinguen
que anar un menor nombre de vegades i passar el
menor temps possible als centres hospitalaris.
Per últim, dir-vos que si teniu algun xiquet o
xiqueta afectat a les vostres centres, podeu demanar més informació a l'Associació Valenciana d'Espina Bífida. 7e/s. 348 28 66 - 348 84 65 de València.
Carles Monclús
(Mestre, membre de l'STEPV-iv i
membre de ta Junta Directiva de I'AVEB)
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Un compact per a una mobilització exemplar
SALVEM EL BOTÀNIC. Recuperem Ciutat

fent camí

ARA QUE TENIM 20 ANYS
"Fem les jornades perquè tenim 20 anys de feminisme al País Valencià. I perquè volem trobarnos totes, les noves, les joves, les menys joves... i reflexionar al voltant del que hem fet, en què
hem avançat, en quin moment ens trobem, com continuar... Volem unes jornades amb tota la
diversitat que existeix en el feminisme, obertes a totes les que vulgueu participar, on els grups i
les dones aporten les seues experiències i a la vegada que ens servisca a totes. Volem també
passar-ho bé Í gaudir juntes",

Quan en març de 1995 es va constituir la Coordinadora Salvem el Botànic, Recuperem Ciutat no podíem imaginar la quantitat d'adhesions i d'aportacions que generaria. La Coordinadora ha estat un vehicle de participació al
qual han pujat moltissims homes i dones. Era tan important crear opinió
pública com mobilitzar la ciutadania, i per això s'ha necessitat la coí.laboració de tanta geni. No caldrà citar noms, atès el caràcter col·lectiu, desinteressa! i, en gran part, anònim que ha tingut el moviment. Però sí hem d'agrair
que molts periodistes i escriptors hagen esmolat la ploma en defensa del
Botànic i hagen tret la qüestió en la premsa, la ràdio i la televisió. Dones i
homes que ensenyen a les escoles, els instituts i les universitats ho han contat
als seus alumnes i han aportat els seus coneixements per a denunciar el cas.
Xiquetes i xiquets, joves de totes les edats, s'hi han sumat a les mogudes per
evitar el desastre amb un entusiasme contagiós i emocionant. Desenes
d'artistes plàstics hi han col·laborat, pintaren murals pels carrers i donaren
obres per a obtindré fons. També els fotògrafs han deixat el seu testimoni. Un
altre grup va fer el vídeo sobre el Botànic que va guanyar, al Japó, el premi
International Federaüon for Housing and Planning. Músics de variada condició han fet sonar els seus instruments i les seues veus pel Botànic i ara fan
possible aquest compact. Professionals de la arquitectura i l'urbanisme han
produït estudis, dibuixos i propostes que han estat de gran utilitat en la lluita.
Una trentena de jardins botànics de tot el món ens animaren amb el seu
suport. Les més diverses associacions i grups, de dins i de fora de València,
s'han implicat... En fi, més de 60.000 ciutadanes i ciutadans signaren el
Manifest per a Salvar el Botànic; cadascuna de les firmes ha estat decisiva.
Com les eixides al carrer de molts veïns i veïnes en les convocatòries de la
Coordinadora. Ens hem de felicitar d'on hem arribat: ja no s'alçaran torres
junt al Botànic. Però ara hi ha el risc de que es malbarate tant d'esforç. El que
cal és aconseguir que no s'edifique gens, que es recupere un valuós paisatge
amb l'ampliació del Botànic als terrenys de Jesuïtes; seria un èxit de la
València culta que gaudiria tota la ciutadania.
Coordinadora SALVEM EL BOTÀNIC. Recuperem Ciutat
NOTA: El compact el podeu adquirir en la nostra seu a Palència.

Festa:

"ESTIMEM LA
DIFERÈNCIA,
ESTIMEM LA NO
Us convidem a la festa que lii haurà el
divendres 12 de Desembre a les 18 hores.
Lloe: Esplanada de "Nuevo Centro". València.
Farem jocs cooperatius, contarem contes,
cantarem cançons...

Tot reivindicant la NO violència
en la publicitat i Ics joguines.

Això deia la carta de la convocatòria de les II Jornades Feministes, que s'han celebrat a
València els passats 31 d'octubre
i 1 i 2 de novembre. Des d'aleshores ençà, moltes dones han participat amb gran entusiasme per a
fer-les possibles.
Hem recordat durant aquests
mesos el gran impacte que va tindré a l'Estat Espanyol Í ací, a les
nostres terres, el moviment feminista dels anys 70. Eren situacions molí adverses i moltes de
nosaltres participàvem en organitzacions mixtes, moltes vàrem
ser conscients de les insatisfaccions i entrebancs que havíem de
superar per a participar com a
iguals i per a viure com éssers
autònoms. Eren anys de lluita
contra el franquisme i per les llibertats sindicals, polítiques i
nacionals. Això, junt a la informació que ens arribava de l'avanç
de! feminisme a Europa i Estats
Units, va fer possible la construcció d'organitzacions de dones, on
e! debat i la reflexió tenien un
espai privilegiat.
A finals dels anys 70 es donen
les grans mobilitzacions de dones
pel dret a l'avortament. El dret a
la nostra sexualitat, a relacionarnos i estimar lliurement, la legalització dels anticonceptius, en contra de l'estigmatització de l'homosexualitat i el lesbianisme, van ser
objecte de grans debats; la família i les relacions de subordinació
que en ella patien les dones, junt
a la doble jornada i el rebuig al
treball domèstic com a tasca
exclusiva de les dones, varen ser
altres temes d'interès. Posàrem
en qüestió la relació entre "el
públic i el privat" ocupant espais
que fins aquest moment pertanyien als homes, s'incorporàrem a
professions i llocs de treball tradicionalment masculins, qüestionant els valors i les maneres de
fer imperants.
La necessitat de debatre, de
capgirar l'estat de les coses, de
qüestionar la manera d'actuar i de
pensar en la nostra societat va
ser un senyal d'identitat del feminisme dels anys 70.
Els debats que es donaven en
el moviment feminista eren fruit
d'una gran diversitat d'idees i
d'opinions, de diferents maneres
de pensar i d'analitzar l'opressió
de les dones.
La diversitat existia perquè
unes pensaven que l'opressió era
fruit del capitalisme, d'altres culpabilitzaven únicament els homes
de la nostra situació, d'altres, que
la desigualtat i la jerarquia entre
els sexes s'interrelacionaven amb
altres desigualtats i opressions:
l'edat, la classe social, la cultura,
ètnia, religió...
Durant aquests anys, moltes
coses han canviat, la consciència feminista s'ha estès corn una
taca d'oli a grans sectors de la
població, els governs han assumit gran part de les reivindicacions del moviment feminista,
encara què arnb insuficiències,
com és el cas de la despenalització parcial de l'avortament. S'han
donat reformes legals en el món
laboral, desaparició de lleis proteccionistes que constituïen una
greu discriminació cap a les
dones; han desaparegut de la

legislació temes com la perilíositat social, que suposava persecució a l'homosexualitat i la prostitució; el tema de la violació ha
deixat de ser una afrenta al pare
o marit, per a passar a ser un
atac contra la llibertat sexual de
les dones; les lleis afavoreixen
que tant els homes corn les
dones puguen atendre als seus
fills i filles; l'abolició de la discriminació entre criatures per raó
de l'estat civil de la mare o del
pare... Hem de dir que els canvis
que s'han donat no han estat cap
regal; és la lluita de les dones la
que ha fet possible aquestes
reformes.
Però els canvis no es van
donar solament en el terreny de la
legalitat. En el terreny social, el
feminisme tenia com a objectiu el
canvi de mentalitats, de valors
imperants en la nostra societat.
Ara, ens trobem que les dones
han ocupat l'esfera pública i a la
vegada continuen realitzant la
major part de les tasques domèstiques. La cura dels infants, de les
persones majors... Algunes dones
ocupen llocs de responsabilitat en
el món de la cultura, de la política,
del treball, i malgrat això, la seua
representació no es correspon
amb el nombre de les que treballen en aquests camps.
Alguns homes han canviat les
seues actituds personals, gràcies
a la pressió del feminisme, però
molt pocs s'han incorporat a
l'àmbit privat, corresponsabilitzant-se de les tasques domèstiques i de la cura dels fills i filles,
pares, mares...
Els poders públics no han estat
desenvolupant una tasca afavoridora de la corresponsabilització,
les mesures del Partit Popular
entorn el "salari" per a les dones
que atenen persones majors o
discapacitades, el retall en prestacions socials, fa que siguen les
dones les que continuen quasi
exclusivament fent-se càrrec
d'aquesta parcel·la familiar, culpabilitzant a les que decideixen no
fer-ho.

Els avanços aconseguits en el
terreny de la sexualitat, de la
família, de les relacions, sembla
trontollar. La llei de família que
proposa el Govern valencià ens
torna a una situació anterior, defineix un únic model de família, tornem al salari familiar, donant-li a
aquesta la responsabilitat de
resoldre tots els conflictes socials.
Existeixen d'altres formes d'estímar-nos i de relacionar-nos les
persones, però es veu que no
tenen carta de normalitat; és el
cas de les parelles de fet.
El model de vida que es proposa des de les institucions polítiques no ens agrada, el control
sobre la sexualitat dels joves i de
les joves, la uniformització cultural, l'individualisme... tampoc.
Nous temes apareixen i requereixen de la nostra solidaritat: les
dones víctimes de la guerra, les
dones immigrants, les transexuals; i altres causes resten sense resoldre, com la consecució
d'una llei d'avortament, el repartiment de les tasques de la cura
dels altres, la defensa dels drets
adquirits, l'exigència de polítiques
de discriminació positiva.
Durant dues dècades hem
aconseguit mantindré una xarxa
d'organitzacions de dones al País
Valencià que ha sigut capaç de
preparar i celebrar les II Jornades. Hem après a fugir de l'abstracció a l'hora d'analitzar les diferents situacions, i considerem que
cal conèixer la vida de les dones i
la consciència que elles tenen de
la seua situació. Considerem que
això és necessari si volem construir un moviment feminista on
dones molt diverses es puguen
sentir identificades. Hem d'aconseguir ara que noves dones,
joves, s'incorporen al moviment i
ens aporten les seues vivències,
experiències i desitjós.
En aquestes jornades totes
hem pres força per a continuar
lluitant per la utopia: una societat
sense discriminacions.
Mati Se n is
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Medkamentazo" versus "Copago

edicaments
Aquests dies, hem llegit a la
premsa que els ciutadans espanyols
tan sols tenim dues opcions a l'hora
de triar la forma més convenient per
finançar un deute de 165.000
milions de la Sanitat pública. Per
una banda, ens ofereixen l'eliminació de cinc-cents medicaments de
dubtosa eficàcia de la cobertura del
Sistema Nacional de Salut, i per
l'altra, en cas de rebutjar la primera,
la fórmula de "copago" dels medicaments, és a dir, que l'usuari hauria
de contribuir econòmicament en
aquestes despeses. Tot açò, envoltat
d'un núvol dialèctic entre els partits
polítics que l'únic que fa és ocultar
els principis generals que han de
regir la Sanitat pública.
A l'STEPV-iv tenim clar que
aquests principis, establerts en la
Constitució i en la Llei General de
Sanitat, garanteixen que la salut és
un dret bàsic dels ciutadans i que la
Sanitat pública ha de ser universal, i
ha de facilitar la igualtat i l'equitat
en l'accés als serveis sanitaris. Partint d'aquestes premisses podem fer
una anàlisi de les dues propostes i
valorar la seua conveniència, així
com plantejar alguna alternativa.
Si comencem per la segona
opció, d'entrada l'hem de rebutjar
perquè el fet d'obligar l'usuari a
contribuir en les despeses dels medicaments constitueix un entrebanc al
principi d'igualtat, ja que podria
limitar la possibilitat d'accedir a

determinats medicaments a les persones amb menys recursos econòmics. En aquest punt, caldria recordar al Govern del Partit Popular que
és obligació de l'Estat garantir el
benestar dels seus ciutadans, i no
establir discriminacions per condicions o circumstàncies personals o
socials.
Pel que :fa a la segona opció,
l'anàlisi que cal és més-complexa.
Tots sabem que les despeses farmacèutiques són desmesurades si les
comparem amb les d'altres països
deí nostre entorn; açò pot tenir una
doble motivació, un excés de consumisme per part de l'usuari, que, fins
ara, ha sigut l'únic argument esgrimit per l'Administració, i, per l'altra
banda, pot haver-hi una desviació en
l'orientació del mercat farmacèutic
que penalitza la prestació del servei.
Pel que fa a l'usuari, dubtem que
la seua condició com a tal siga diferent de la d'altres països de la Unió
Europea i, per tant, considerem que
el consumisme és més atribuïble al
Sistema Nacional de Salut, on es
potencia la medicalització per compensar la mancança d'altres recursos, que a un comportament de caire sociològic dels nostres conciutadans. En qualsevol cas, estem a
favor de totes aquelles campanyes
d'educació sanitària que tinguen
com a objectiu un ús racional dels
medicaments.
Si haguérem de fer una anàlisi de

la indústria farmacèutica, ens podem
perdre en un laberint d'interessos
econòmics del que no trobaríem
fàcilment l'eixida, i l'evidència la
tenim en que l'opció de retirar la
gratuïtat de determinats medicaments de dubtosa eficàcia ja ha fet
alçar la veu a algun líder polític,
argumentant que no seria bo per a la
indústria del sector; fins i tot, sense
tenir en compte que també entren en
el joc els interesos generals del país,
0 més particularment, els dels usuaris o els dels farmacèutics, que han
vist retallat el seu marge de benefici,
independentment de quins siguen els
seus ingressos. Però, podem comparar el nostre sistema amb el d'altres
països, en els que sembla que funciona millor, i així, ens trobem que
abans de donar una llicència a un
medicament, es sol fer el que es diu
un "assaig clínic", on els experts
valoren l'efectivitat d'eixe medicament, entre altres coses, i recomanen, o no, la seu inclusió en el mercat. Què passa? Ací no es fan? ^,O és
que l'Administració, com hem vist
en una recent campanya, no fa cas
de les recomanacions dels experts?
Existeixen d'altres models de dispensació farmacèutica que estan
basats en la dosi prescrita pel metge,
1 no en la presentació comercia], que
aconsegueixen ajustar la despesa a la
duració estricta del tractament i no
fomenten el balafiament i l'acumulació de medicaments en els calaixos
de les nostres vivendes. Evidentment, lots, en la nostra intimitat
"inconfesable", ho sabem, que
aquest sistema suposaria un estalvi
considerable en el rebut farmacèutic
deia Sanitat pública.
Des de l'STEPV-ïntersindical
Valenciana rebutgem totes dues
opcions i convidem el Partit Popular
a que s'oblide, almenys en algun
moment, dels interessos particulars
d'algun sector econòmic i vetle més
pel compliment de la legislació
vigent i la seua aplicació en benefici
del benestar general.
Rafael Reig Valero
Sector de Sanitat STEPV-iv

ACTÍS
17.00 h.
17.15 h.

Acolliment
Anna Ros: Una Dona de La Safor
Recital de poemes a càrrec de
Josep Piera i el Grup La Drovo

17.30 h.

Anna Ros: Una Dona d'Esquerres
Aportació de Paco Torres
"L'esquerra avui: Renovació i canvi"

18.00 h.

Contes de Tots els Colors:

18.15 h.

Llorens, el contocontes
Anna Ros: El Compromís amb l'Escola
Aportació de Xavi Uuch
"Solidaritat, intereultoralitat i món educatiu"

18.45 h.

Descans
Exposició:
"Una mirada a l'Espai i el Temps
d'Anna Ros"

19.15 h.

Anna Ros:
Una Dona Lluitadora per l'Alliberamenf dels Pobles
Aportació de Gabriela Serra Fredioní
"El paper de la cooperació com a mitjà de treballar
b solidaritat: internacionalisme i solidaritat"

19.45 h.
21.00 h.

Debot
Picaeta
A continuació actuació oe
All Tall

Anna Ros,.

una veu so
re

Marta Campos (Cuba)

I també:
Segona Quinzena de Desembre
a la Sala d'Exposicions de la CAM
C/ Caja de Ahorros, 4 (Torrent)
EXPOSICIÓ de Andreu Castillejos

"Una mirada diversa"

València 1 3 desembre 1 997 - 17
Escola Universitària de Magisteri
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BREU COMPENDI DE LA HISTORIA DEL REGNE DE VALENCIÀ
Mossèn Moscardó (1953J

La "història", més que els qui
la fan, la "tan" els qui l'escriuen, i
encara més si es tracta de textos
per a escolars. Això ens ho ha
demostrat el nostre Conseller
d'Educació amb motiu de la
darrera censura de llibres de text.
Ara, sense amagar-se ni amb
secretes trucades a les editorials,
li toca el torn al MEC, Í com a
bons hereus ideològics del franquisme, saben ben bé de què va
la cosa.
Però el cas és que, justament,
és en el camp de la història -i de
les humanitats en general- on
menys ens hem deixat enganyar,
també històricament, per cap
imperialisme, ni que siga sota fórmules tan sibilines com aquesta:
"Caràcter unitario de la trayectoria històrica de Espafia en sus
diversidades lingüístico-culturales". Fins i tot des de els Països
Catalans, ens hem pres la molèstia d'explicar d'una manera científica i rigorosa la seua història
als castellans. Perquè qui trau del
subdesenvolupament la Prehistòria de la Península Ibèrica, amb
metodologia europea, és Bosch
Gimpera, l'excels rector exiliat de
l'Autònoma de Barcelona als
anys 30 i després professor de la
de Mèxic. Ni tan sols l'Espasa
Calpe en els anys 40 en va poder
prescindir d'ell per a la seua enciclopèdia. Qui posa a l'alçada del
primer món la Història Social í
Econòmica d'Espanya és l'equip
de Jaume Vicens i Vives: els
Regla, Giralt, Tarradell, Fontana,
Jutglar, Abadal... i els seus deixebles (Cucó, Garcia Martínez, Llobregat, Garcia Càrcel, Berenguer,
Lacomba., Ardit.,.). El millor diccionari etimològic de la llengua
castellana és obra d'un nacionalista català, el colós Joan Coromines. L'única Historia General de
las Literaturas Hispànicas, és a
dir, de totes les cultures d'Espanya, està feta i dirigida des de Barcelona per Guillem Díaz-Plaja i
Jordi Rubió i Balaguer. En fi, la
demografia històrica d'Espanya i

Portugal "s'inventa" i publica a
Barcelona per Jordi Nadal i Oller.
La millor aproximació al Quijote
els l'ha feta el catedràtic Martí de
Riquer, un dels màxims experts
mundials en literatura medieval. I
els qui importem de la Sociolingüística a Europa també som
nosaltres : Aracil, Vallverdú, Ninyoles... No entre a parlar d'altres
humanitats perquè no tinc espai.
No cal dir que el criteri de plurinacionalitat de l'Estat espanyol
que emana d'aquestes i d'altres
obres del mateix calibre (la Historia de Espana, en 7 volums, de
Ferran Soldevila) expliquen la
constant evolució cap a postures
històricament més honestes de la
millor intel·lectualitat castellana.
Dic castellana perquè la producció cultural vasca ha estat generalment molt respectuosa amb
aquestes coses.
Pel que fa als valencians, la
percepció d'aquesta plurinacionalitat històrica dels "intel·lectuals orgànics" de les sucursah'ssimes, que no incultes, classes
dirigents valencianes: els Martínez Aloy, Roc Chabàs, Llorente,
Gascón Pelegrí o Sevilla Andrés,
ha estat assumida i proclamada,
tant com els progressistes Boix,
Mateu i Llopis (anys 3O), Fuster
Í les noves promocions post-fusterianes. El llibre que presentem
n'és un bon exemple. Fet per un
capellà conservador en ple franquisme, no amaga cap agressió
a la nostra nació. El pròleg el fa
l'alcalde de València, el magistrat Baltasar Rull, el qual no
tenia cap problema en dir que
"Una gran part de la nostra
pàtria va ésser cristianitzada en
català", ni en anomenar "nostra
nacionalitat" País Valencià, nom
que apareix constantment en el
llibre, senyor Conseller d'Educació. Per acabar, si els feixistes
valencians sabien història, ino
en podem aprendre tots els ciutadans i ciutadanes, senyora
Aguirre? .
Ferran Pastor i Belda

