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QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

Eleccions sindicals a
l'Ensenyament Públic:

Tornem a
guanyar

Amb 9732 vots i 53 delegats i delegades
som, per quarta vegada consecutiva, la
primera força sindical a l'ensenyament
públic i avancem en la resta de sectors.

Gràcies a totes les persones que heu parti-
cipat en aquestes eleccions. La vostra partici-
pació és la millor garantia del treball sindical.

I gràcies, especialment, a totes aquelles
que han confiat en l'STEPV- Iv.

El vostre vot és el millor reconeixement
per a continuar treballant com ho hem fet fins
ara: comptant amb tu.

Des de la unitat sindical

El Consell Nacional de l'STEPV-lv, reunit a Xàtiva el passat 12 de
desembre de 1998, aprovà la següent resolució, que ha estat
enviada a la resta de forces sindicals:

L'STEPV-lv, com a sindicat majoritari en el sector
d'Ensenyament no Universitari, assumeix la responsabilitat de
fer una proposta al conjunt de les organitzacions del sector per
tal d'elaborar una plataforma reivindicativa a negociar amb el
Govern Valencià a partir del mes de gener de 1999.
Proposem els següents temes:
- Negociació d'un nou sistema retributiu, no jerarquitzador, que
garantesca la recuperació del poder adquisitiu.
- Negociació del conjunt de l'aplicació de la reforma educativa a
Secundària.
- Negociació d'una major estabilitat per al professorat interí, així
com el seu accés diferenciat a la Funció Pública Docent.
- Negociació d'un acord de finançament que assegure l'aplicació
de la LOGSE en condicions de qualitat i d'acord amb els
requisits mínims assenyalats a la llei i la normativa legal vigent.
- Negociació del desplegament de la Llei d'FPA, el Decret
d'SPEs, Educació Infantil i el de l'alumnat amb Necessitats
Educatives Especials.
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OFERTA PUBLICA
D'OCUPACIÓ

En la Mesa General de la Funció
Pública s'ha fet una proposta
d'oferta pública d'ocupació de
1155 places (975 per a mestres i
150 per a secundària). El núme-
ro definitiu i la distribució per
especialitats es tractarà en la
Mesa Sectorial. Segons el Direc-
tor General de Personal no hi
haurà requisit lingüístic, cas de
convocar-se les oposicions.
L'STEPV-lv convocarà lot el pro-
fessorat interí per a valorar
l'efecte d'aquesta oferta d'ocu-
pacíó Í prendre les mesures que
colguen.

Educació 1999

Els pressupostos de la secció d'Educació i
Cultura de la Generalitat Valenciana creixen un
6,7% sobre els del 1997, un 0,5% menys que el
creixement del conjunt dels Pressupostos (7,2%);
disminueixen un 0,1% respecte a la quantitat que
dedica la Generalitat Valenciana exclusivament a
Educació, el 277% del total dels pressupostos.

Per a l'STEPV, el sistema educatiu valencià es
troba davant d'una situació extraordinària, la
implantació de la LOGSE, la qual cosa hauria
d'implicar, per al Govern Valencià, una major
dedicació pressupostària en Educació, que
s'hauria de concretar, entre d'altres aspectes, en
inversions (construcció i adaptació dels centres
educatius), 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 i per a
avançar cap a la total gratuïtat de l'ensenyament.

L'all
Per al dictador Augusto Pinochet,
responsable de la detenció, tortura
i assassinat de milers de persones,
entre d'altres, el valencià
Antoni Llídó.

...i l'oli
Per al poble xilè, per a la família
d'Antoni Llidó, que han sabut
mantenir la lluita contra la
impunitat del dictador.
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CONTACTA AMB NOSALTRES
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stepv@intersindical.org
http://www.intersindical.org/stepv

Confederació d'STEs: wwAv.nodo50.ix.apc.org/stes

Resolución del Pleno Confederal de los STEs

El Pleno Confederal de la Confederación de STEs, reunido en
Madrid los días 19 y 20 de Diciembre, quiere hacer publico:

1.- Su mas absoluto rechazo a la agresión del Gobierno de
EE UU al pueblo iraquí, que una vez mas se salda con el castigo
de víctimas inocentes por parte de quienes imponen el poder mili-
tar, subordinando los derechos humanos y los de los pueblos a
sus propios intereses.

2.- La triste constatación, una vez mas, de que la vara de medir
es diferente respecto de unos u otros regímenes, quedando claro
el uso interesado que las grandes potencias hacen de las institu-
ciones internacionales.

3.- Lamentar que desde organizaciones que trabajamos el
mundo de la educación, en el que nos planteamos como objetivos
bàsicos la educación para la paz y la resolución de conflictos
mediante el dialogo, nos encontremos con dificultades insalvables
cuando el uso de la fuerza es admitido o justificado por los diri-
gentes de nuestras sociedades.

Eleccions a consells escolars de centres
El passat 13 de novembre, la Conselleria d'Educació va publicar al

DOGV l'Ordre de 5 de novembre per la qual es convocava eleccions a deter-
minats centres educatius públics per al 18 de desembre, quan es done qualse-
vol d'aquests supòsits:

a) Quan els consells escolars es constituesquen per primera vegada.
b) Quan es tracte de l'elecció de l'alumnat a què es refereix l'article 31 del

Decret 233/1997, que no és altre que el del tercer cicle de Primària, l'elecció
del qual és anual i hauria d'haver sigut a setembre.

c) Quan en els consells escolars hi haja vacants produïdes per represen-
tants que, abans de la renovació que els corresponia, hagen deixat de complir
els requisits legals necessaris per pertànyer a l'òrgan i no siga possible la
seua suplència, quan afecte a la totalitat dels llocs elegibles d'algun sector del
consell escolar.

Concretament, els centres on s'han convocat eleccions són instituts i sec-
cions d'Educació Secundària, amb l'excepció dels centres d'Infantil i Primà-
ria transferits des del MEC a la Conselleria (abans "centres de Defensa").

Després de les eleccions celebrades el 18 de desembre, la tramesa de les
dades a la Direcció Territorial s'havia de fer 48 hores després. La proclama-
ció de les persones electes fins el 21 de desembre, i la sessió constitutiva del
nou consell escolarvfïns el 12 de gener de 1999.

Resolución del Pleno Confederal de los STEs. (20-XII-19981

A propósíto de un articulo del responsable de Relaciones Internacionales de CC OO

Un 14 de diciembre, millones de trabajadores
y trabajadoras se movNizaron en todo el Estado
espahol en defensa de otra política econòmica y
por el empleo con garantías. Y lo hícieron de for-
ma unitària. Codo a codo, cada uno con sus
siglas. Y entre ellos había millares de maestros y
maestras de escuela, junto a otros muchos
millares de trabajadores y trabajadoras de la
ensenanza. El sistema educativo de este país se
paralizó y ello contribuyó a la sensación de que
la huelga era completa.

Otro 14 de diciembre, ahora de 1998, el diario
MEI País" publica un extenso articulo firmado por
el responsable de Relaciones Internacionales de
CC OO, y se supone que dada la extensión y la
significación del documento no estamos ante un
articulo de opinión individual, sinó que responde
al anàlisis del órgano màximo de las CC OO.

En este articulo, y a propósito de las,relacio-
nes entre CC OO y el PCE (fundamentalmente,
el sector que comparte la afiliación a las dos
fuerzas), se utiliza como arma acusadora frases
dirígidas al ex secretario general, como esta:
"...V en el se comprendía (su desconocimiento
sindical), porque no habiendo sido miembro mas
que de un sindicato gremial de maestros de
escuela, ignoraba completamente que la relacíón
original PCE-CCOO era un pacto entre igua-
les..."

^Cómo interpretar estàs palabras? Maestros
de escuela (y maestras) contituyen uno de los
colectivos que a lo largo de los anos ha sufrido
con mayor dureza la represión de todos los
gobiernos reaccionarios, por su papel en la
defensa y transmisión de los valores democràti-
cos. Un maestro de escuela, el maestro Ripoll,
tuvo la desgracia de ser el ultimo ejecutado
(1826) por la Inquisición en el Estado espanol,
por su caràcter librepensador. Algunos, como
Ferrer i Guàrdia, pagaron con su vida el trabajo
en la escuela. El franquisme se cebó de manera
especial con este colectivo y millares de ellos
conocieron la muerte, la prisión y la depuración.

,̂Por què entonces utilizar con caràcter peyo-
rativo y como sinónimo de poca capacidad para
comprender los procesos sociales el termino
"maestro de escuela"?

Però es que ademàs, cuando se refiere a "sin-

dicato gremial de maestros de escuela" parece
ser que se està refiriendo a nuestra organización
sindical, debido a las relaciones de amistad que
la persona criticada mantiene con personas de
nuestro sindicato.

^También adquiere un caràcter peyorativo la
vinculación con los STEs? t,Es incorrecto tener
amigos y amigas en los STEs? ï,Son los STEs
un sindicato gremial digno de ser considerado
reaccionario?

CC OO es una de las organizaciones que
mayor representatividad tiene entre los trabaja-
dores, nadie to duda, però ello no le da derecho
a instrumentalizar a su antojo al resto de organi-
zaciones. Unos días eres bueno para trabajar
por una huelga general y otro dia eres sencilla-
mente "gremial". Frases como esta, unidas a
hechos reales de desprecio y, en ocasiones, casi
persecución de miembros de los STEs, no ayu-
dan a trabajar en la defensa de los trabajadores
y trabajadoras. ï. Es así como se trabaja, como
se dice en el articulo de referència, para no
"...estar ajeno a los problemas de la gente traba-
jadora"? ^,Es así como se defiende ei pluralis-
mo?

El autor, por su condición de responsable de
Relaciones Internacionales, debe conocer la
existència de múltiples sindicatos, con los cuales
CC OO también mantiene, como los STEs, rela-
ciones fraternales y comparte presencia en la
Internacional de la Educación. Los sindicatos de
ensenanza de Chile, Argentina, Perú, Nicaragua,
Colòmbia, Guatemala, Honduras..., con miles de
desaparecidos y represaliados a sus espaldas,
i,pueden ser incluidos también, peyorativamente,
entre los "sindicatos gremiales de maestros de
escuela"?

Este no es el camino. Así no se trabaja en
defensa de los trabajadores y trabajadoras.
Podemos trabajar en organizaciones distintas.
Podemos no compartir la manera de hacer algu-
nas cosas. Però sí hemos compartido, y lo conti-
nuaremos haciendo, la luchà por las libertades,
por trabajar, codo a codo, por la defensa de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Y ello solo es posible desde el respeto al
derecho a discrepar, a defender las posiciones
propias, sin animo de insultar.

FONS SOCIALS DE
L'ANY 1993 (!)

L' 1 de desembre es va publicar el
llistat provisional de les ajudes con-
cedides i denegades en aplicació de
la convocatòria dels Fons d'Ajut
Social de l'any 1993, convocats a
l'empara de l'Ordre de 4 d'abril de
1995 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència (tot al dia!).

El llistat ha estat exposat als tau-
lers d'anuncis dels Serveis Territo-
rials d'Educació i a la pàgina web
de la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència. El termini de presenta-
ció de les reclamacions per subsanar
o reclamar és de 20 dies naturals des
de la seua exposició.

Des del sindicat hem donat publi-
citat a ïa resolució i hem enviat, per
correu electrònic, una comunicació
a tots els centres educatius públics
informant dels terminis per a la
reclamació.

Una vegada s'ha resolt la convo-
catòria del 1.993, cal que es convo-
quen les dels anys següents, des del
1994 al 1998, ambdós inclosos, ja
que a l'Acord signat entre l'Admi-
nistració i els sindicats així ho pre-
veia.

Renovació en els consells escolars municipals
Mitjançant l'Ordre de 19 d'octubre de 1998, la Conselleria d'Educació ha

convocat el procés per a la constitució de consells escolars municipals, que
consisteix a procedir a la seua renovació per cada un dels sectors que els
composen. En relació a la representació del professorat (1/3 del total de la
composició, inclosa la representació del personal d'administració i serveis
dels centres educatius públics), cal dir que són les organitzacions sindicals
més representatives entre el professorat, i en l'àmbit de tot el País Valencià,
les que han de nomenar els seus representants en cada consell escolar munici-
pal. En conseqüència, tant si sou ja consellers i conselleres a la vostra pobla-
ció com si no ho sou, heu de saber que ens correspon fer el nomenament
corresponent, per a la qual cosa procedirem com sempre, demanant a les per-
sones de cada població que elegiu a qui voleu que us represente com a
col·lectiu local, i com a organització, durant els propers anys.

Practicant en PN'L, la via directa per a aprofitar tot el teu potencial humà i de relació. Amb
aplicacions a l'educació. Inici ei 30 Í 31 de gener a Uénia. Descomptes a Ics inscripcions
rcalil/ades abans del 9 de gener. Infonna't ara mateix!

46013 València • Tel. 96 334 31 90
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Els Pressupostos d'Educació per a 1999
Els pressupostos de la secció d'Educa-

ció i Cultura de la Generalitat Valenciana
creixen un 6,7% sobre els del 1997, un
0,5% menys que el creixement de! conjunt
dels Pressupostos (7,2%)' disminueixen
un 0,1% respecte a la quantitat que dedica
la Generalitat Valenciana exclusivament a
Educació, el 27'7% del total dels pressu-
postos.

Per a l'STEPV, el sistema educatiu
valencià es troba davant d'una situació
extraordinària, la implantació de la LOG-
SE, la qual cosa hauria d'implicar, per al
Govern Valencià, una major dedicació
pressupostària en Educació, que s'hauria
de concretar, entre d'altres aspectes, en
inversions (construcció i adaptació dels
centres educatius), plantilles i formació del
professorat, a més a més de les partides
que s'haurien de dedicar per a compensar
[es desigualtats socials dels col·lectius
socials més desafavorits i per a avançar
cap a la total gratuïtat de l'ensenyament.
En definitiva, la Generalitat Valenciana
hauria de dedicar un finançament extraor-
dinari per l'aplicació de la LOGSE.

Per a l'STEPV, amb aquests pressu-
postos, que són continuistes dels ante-
riors, s'entrebanca la transformació del
sistema educatiu per la falta de recursos
econòmics suficients i s'afavoreix la inicia-
tiva privada en tots els trams educatius.
Amb aquests pressupostos s'ataca
l'extensió i consolidació d'un sistema edu-
catiu valencià, com a servei públic de qua-
litat, i s'evidencia que l'ensenyament no és
un dels objectius prioritaris de la Generali-
tat Valenciana.

Com a excepció, cal destacar la crea-
ció de 741 llocs de treball en Educació
Primària, el que se suma als que es van

crear en 1997 i 1998, en compliment -par-
cial- de l'Acord sobre plantilles i condi-
cions laborals dels mestres, subscrit per
la majoria de les organitzacions sindicals i
la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, de 7 de juny de 1996. Així
mateix, es dóna compliment a l'acord
sobre la implantació de la LOGSE en els
centres privats concertats.

Les nostres propostes
El nostre sindicat s'ha posat en contac-

te amb els diferents grups parlamentaris
de les Corts Valencianes per a intentar
modificar-los en la línia secfüent:

- Augment salarial igual a la inflació real
Í recuperació del poder adquisitiu. Clàusu-
la de revisió salariaj per a totes les emple-
ades Í empleats públics.

- Garantir el desenvolupament de la
LOGSE i avançar cap el 6% del PIB.

- El compliment dels acords subscrits
entre els sindicats i la Conselleria de Cul-
tura, Educació Í Ciència (acord de planti-
lles dels centres públics d'Infantil i Primà-
ria i l'acord sobre fons socials).

- L'adequació dels actuals centres al
RD 1.004/1991, de requisits mínims quant
a la dotació dels espais, equipament i
mobiliari Í per a la construcció de nous
centres, sobretot en l'Ensenyament Infantil
i secundària, així com dotació dels recur-
sos necessaris per a exercir la seua auto-
nórfiíà de gestió i pedagògica.

- Dotació de professorat de totes les
especialitats, tant en els centres d'Educa-
ció 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'Orientaeió
en tots els centrés.

- Generalització de l'oferta de llocs de
treball del 2n cicle d'Educació Infantil en
tots els centres públics.

- Cobertura de totes les substitucions,
aplicació generalitzada de les ràtios LOG-
SE en tots els centres i una adequada
implantació dels nous ensenyaments que
suposa la Reforma Educativa.

- L'establiment de convenis entre la Gene-
ralitat Valenciana i les corporacions locals
per al finançament dels serveis educatius
municipals (FPA, Educació Infantil, Música,
Gabinets Psicopedagògics Municipals).

- 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 interprpfessional.

- Dotació pressupostària per a l'ense-
nyament, la promoció i l'ús del valencià.
Completar la formació específica en valen-
cià de tot e! professorat.

- Les prestacions socials que compen-
sen 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 con-
temple totes les modalitats.

- Finançament per als diferents nivells i
serveis educatius complementaris.

- Desplegament de la Llei de Formació
de Persones Adultes. Finançament del Pla
GeneVal de l'FPA.

- Finançament de les Universitats Valen-
cianes. S'ha d'avançar cap el 1,5% del PIB.

SEGUR EXCLUSIU D'AUTOMÒBILS
OFERIT PER ALS

I PROFESSORAT SIMPATITZANT

AMB LA PROFESSIONALITAT I SOLVÈNCIA DEL

GRUPO ZURICH

llïlflifSsí̂ ^^^^^^^

FELICITAT
per les Festes de Nadal...

I per tenir també l'oportunitat,
durant l'any 1999,

d'obtenir la millor assegurança
per al teu automòbil,

en condicions exclusives,
tant en preu com en serveis.

900-13 14 15
(trucada gratuïta)

FACILITA'NS
LA CLAU

Avda. General Marvà, 20-22

Tel. 96 521 53 77
Fax:96521 5318
03005 ALACANT

Paseo de la Alameda, 3-

Tel. 96361 8611

Fax: 96 362 25 47
46010 VALENCIÀ
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Concursos de trasllats CARTA OBERTA

A LA RESPONSABILITAT DE GOVERNAR

La Mesa Sectorial d'Educació va tractar
el passat mes de novembre sobre el Concurs
de Trasllats dels funcionaris dels Cossos de
Professorat d'Ensenyament Secundari, Pro-
fessorat Tècnic de Formació Professional,
Professorat d'Escoles Oficials d'Idiomes,
Catedràtics i Professorat de Música i d'Arts
Escèniques, i Professorat i Mestres de Taller
d'Arts Plàstiques i Disseny.

Per a nosaltres, no hi ha hagut una verta-
dera negociació del Concurs de Trasllats,
ni del Reial Decret 2.112/98 que el regula,
ni de les normes procedimentals, ni molt
menys de la convocatòria específica de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
El MEC i les diferents CC AA han pactat,
prèviament, les bases i el barem del con-
curs, impedint, de fet, qualsevol negociació
al respecte.

Per la nostra banda, vam exigir que
isqueren en el concurs de trasllats totes les
vacants; considerem que és inadmissible
que moltes d'elles s'estiguen proveint, pro-

visionalment, durant molts anys, impedint
la mobilitat del professorat de Secundària.
A hores d'ara, hi ha un nombrós col·lectiu
de professorat sense destinació definitiva,
unes 2.000 persones.

També rebutgem totalment el barem del
concurs de trasllats, ja que, com que no
s'ha negociat, molts dels mèrits que es
valoren són inacceptables per a nosaltres.
Com a exemple està l'apartat 2.2.5, que
atorga 1,50 punts per any de serveis exer-
cits en llocs de treball de l'Administració
Educativa. Considerem escandalós que
l'Administració valore suposats mèrits que
no tenen res a veure amb la pràctica docent
ni amb el treball diari als IES, mèrits als
quals no té accés la major part del profes-
sorat.

Finalment, abans de la publicació de les
vacants al DOGV, hem d'aconseguir que
s'hi negocien i impedir la pràctica arbitrà-
ria i discrecional que es repeteix tots els
anys en la seua publicació.

Cos de mestres
La Mesa Sectorial d'Educació va trac-

tar, el passat 30 de novembre, sobre el con-
curs de trasllats del cos de mestres. "Entre
els aspectes més rellevants, cal destacar
que l'Administració ha acceptat, a proposta
del nostre sindicat, que les places del pri-
mer cicle d'ESO dels Col·legis Públics
d'Educació Infantil i Primària s'oferten en.
el concurs de trasllats, el que suposa aug-
mentar en més de 1.000 places les vacants
del concurs de trasllats, tot i que amb açò
no canviarà el seu caràcter de transitòries.
Som conscients que aquestes vacants no
interessaran tothom, però sí a molts i mol-
tes mestres que podran millorar la seua
situació actual, almenys, de moment.

Per altra banda, el sindicat s'ha oposat,
amb contundència, a que es puntue com a
mèrit en el concurs haver ocupat llocs de
treball en l'Administració Educativa, ja que
suposa una clara discriminació per al pro-
fessorat, alhora que es premia el treball
fora de l'aula, en compte del treball i la
pràctica docent.

L'Administració tampoc no ha acceptat
que el professorat suprimit, sense lloc de
treball definitiu, es puga readscriure en el
seu propi centre amb ocasió de vacant.
Hem demanat que a aquest professorat no
se li done destinació forçosa en el concurs
de trasllats.

Un altre dels elements negatius de la
convocatòria del concurs és que no es
demane la titulació de valencià per a acce-
dir als llocs de treball -que, com tothom
sap, són bilingües- a un nombre important

de professorat, en concret a aquells que
participaren en el procés d'adscripció de
l'any 1997, o siga, al 80% de la plantilla.
L'Administració aplica, un any més, el cri-
teri que ja va aplicar el curs passat, no tenir
en compte la catalogació lingüística dels
llocs de treball, ni tan sols per als centres
que fan ensenyament en valencià. D'aques-
ta forma, és possible que professorat sense
la capacitació lingüística obtinga una desti-
nació en centres que impartesquen qualse-
vol dels programes d'ensenyament bilin-
güe. Aquesta decisió unilateral de l'Admi-
nistració pot suposar un seriós entrebanc
per a la continuïtat dels programes d'ense-
nyament en valencià.

En aquest sentit, l'Administració s'ha
compromès a estudiar la nostra proposta
per a que el professorat que tinga, si més
no, el nivell mitjà de la Junta Qualifica-
dora puga accedir a les places d'Infantil i
de Primària, encara que en aquest
moment no hem tingut cap resposta a la
nostra petició.

Per altra banda, hem exigit que totes les
places vacants s'oferten en el concurs de
trasllats, és a dir, totes les previstes en la
planificació educativa, les jubilacions i les
places dels Col·legis Rurals Agrupats i les
dels Serveis Psicopedagògics Escolars.

Per acabar, hem insistit novament, sense
èxit, que l'Administració anuncie oficial-
ment, abans del període de presentació de
les sol·licituds, les vacants, perquè és inad-
missible que en el moment de participar no
es coneguen.

La Mesa Sectorial d'Educació es va reu-
nir el passat mes de novembre per a tractar
sobre la resolució per la qual es convoca el
concurs de trasllats per a la provisió de pla-
ces vacants en la Inspecció Educativa.

Considerem que, prèviament a la convo-
catòria del concurs de trasllats, s'hauria
d'haver negociat el Decret que regula i
ordena la situació de la Inspecció Educati-
va al País Valencià i la catalogació dels
llocs de treball. A hores d'ara, es convoca
un concurs de trasllats sense haver-se nego-
ciat cap dels aspectes abans esmentats. Tot
açò s'agreuja en no haver-se resolt el con-
curs de trasllats autonòmic que es va con-
vocar el passat mes de juny. D'aquesta for-

ma, els participants en el concurs de tras-
llats no saben quines són les places catalo-
gades ni quines estan vacants, la qual cosa
deixa un marge d'actuació discrecional a
l'Administració que provoca indefensió a
les persones participants.

Hem exigit a la Direcció General de
Personal que suspenga la convocatòria del
concurs de trasllats de la Inspecció Educa-
tiva i que òbriga un procés negociador
sobre tots els aspectes relacionats amb
aquest Cos Docent. En cas de no produir-se
la negociació, lamentarem haver de recó-
rrer a la judicialitzacíó de totes les actua-
cions administratives que tenen a veure
amb la Inspecció Educativa valenciana.

El cercle es tanca. La "planificació" de la
Conselleria d'Educació per tal d'aconseguir
una òptima implantació de l'ESO dóna els
seus fruits. Ja no queden estaments de la
comunitat educativa als que frustrar, als
que confondre, als que desanimar. L'alum-
nat, les AMPA, el professorat i els sindicats
estem d'acord a denunciar: "Açò no funcio-
na".

Tots els membres de la comunitat educa-
tiva arriben, des de perspectives diferents, a
conclusions semblants: o l'Administració es
creu la reforma educativa i proporciona els
mitjans humans, tècnics i materials impres-
cindibles per fer funcionar el sistema amb
garanties de qualitat, o el "açò no funciona"
es traduirà en el fracàs personal i col·lectiu
de molta gent i del sistema públic. No és
qüestió de salvar o condemnar un projecte
educatiu; és cosa de posar els mitjans per
tenir un sistema educatiu de qualitat per tot-
hom, ara, abans i en qualsevol altre
moment de la nostra història.

Es pot posar l'accent en els instituts
que ens falten, els que la Conselleria no ha
construït encara, i criticar els "microcen-
tres" (seccions) que ha "creat", sense mit-
jans ni condicions. Es pot mirar l'estat dels
IES i les mancances de tot tipus que patei-
xen. Es pot remarcar l'absència de planti-
lles adients als instituts, incloent-hi el pro-
fessorat especialista, tan necessari. Es pot
parlar de la formació del professorat, al
que se li ha dit que "reforme" sense expli-
car-li com ni donar-li els mitjans perquè ho
faça. Es pot argumentar contra la política
educativa de qui ens governa, consistent a
avançar progressivament en la direcció
que l'educació pública siga subsidiària de
la privada. Podríem continuar. No hi ha
una raó única. Hi ha una situació global
que ens fa dir a iots i a totes: açò no fun-
ciona. !

Des dels aspectes més pràctics i evi-
dents, com l'adscripció transitòria dels
col·legis als instituts que comparteixen
l'alumnat, o la planificació, temporalització Í
finançament urgent per tal que el primer
cicle de l'ESO s'impartesca als IES, als
més teòrics i filosòfics, com la manera de
connectar ESO (com a etapa educativa) i
realitat social, que tants problemes, de tot
tipus, està ocasionant, estan abandonats.
No és que no treballe ningú a la Conselle-
ria. La qüestió és: qui treballa per a l'edu-
cació?, amb quins objectius educatius?,
sobre quin coneixement de la realitat?,
amb quines idees?, quin model d'ensenya-
ment defensen?

El professorat viu, entre l'estupefacció i
la impotència, com es modifiquen les
seues condicions laborals sense nego-
ciació ni contraprestacions. Com, any
darrere any, minva el nombre de places
disponibles per a funcionaris definitius (al
voltant de 400 places de totes les especia-
litats en l'últim concurs de trasllats), mentre
augmenten els llocs de trebaíl no estables
(unes 5.000 places es donaren als actes
d'adjudicació de setembre). Com, cada
vegada que la Conselleria diu o fa res en
matèria de les plantilles, s'albira una recon-
versió sense garanties que posa en perill la
seua destinació actual. Com la implantació
de l'ESO als [ES ocasiona situacions
noves, que ens molts casos són problemà-
tiques, i que el professorat ha de resoldre

improvisant, sense la formació indispensa-
ble i sense la concurrència dels professio-
nals adients. Per tant, la conclusió és: açò
no funciona.

L'alumnat, que respira el mateix aire
que el professorat, que pateix les mateixes
mancances i deficiències dels centres, que
paga amb la seua formació el fet de no
tenir tot el professorat des del primer dia
de classe, que és divers i té, per tant, inte-
ressos diversos, que en moltíssims casos
no comprèn l'obligatorietat de la seua prò-
pia escolarització i manté, en conseqüèn-
cia, actituds poc o gens col·laboradores,
arriba a la mateixa conclusió: açò no fun-
ciona.

Les mares i els pares, que veuen com
l'ensenyament públic, per a molts l'única
eina que els queda per tal d'aminorar les
diferències socials que el liberalisme domi-
nant imposa, no arriba a la qualitat que
necessiten; que fins i tot veuen que ara un
institut pot tenir més problemes que fa uns
anys; que no veuen els centres que l'Admi-
nistració va prometre en el mapa escolar;
que se senten empentats per la pressió
social del "açò en la privada no passa",
arriben a la mateixa conclusió: açò no fun-
ciona.

El tractament que requereix l'ensenya-
ment secundari afecta a la seua globalitat,
doncs des de les Administracions educati-
ves que hem conegut encara no s'han posat
mai els mitjans adequats per assolir amb
èxit l'escolarització de tots els joves fins els
16 anys. Des de fa uns anys estem dema-
nant una negociació global per a l'Educació
Secundària; demanem al Govern que
demostre, amb fets, les seues intencions
respecte a la Reforma Educativa.

Si açò no funciona no és casualitat. Ja
n'hi ha prou. Negociació global ara.

La Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència ens ha lliu-
rat el projecte d'ordre per la
qual s'adapten les normes
contingudes al Reglament
Orgànic i Funcional de les
Escoles d'Educació Infantil i
dels Col·legis d'Educació

Primària als Col·legis Rurals
Agrupats.

El projecte d'ordre tracta
sobre els òrgans unipersonals i
col·legiats de govern, la repre-
sentació dels diferents sectors
-professorat, pares i mares
d'alumnat, alumnat i dels ajunta-

ments-, així com dels òrgans de
coordinació docent.

En els propers dies, l'Admi-
nistració ens convocarà per tal de
negociar-lo. Una vegada es con-
crete la data de la negociació,
convocarem assemblees per a
preparar-la col·lectivament.
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Cal obrir la negociació que
interessa al professorat

L'STEPV-Iv s'ha adreçat al
Conseller d'Educació, Francisco
Camps, per a demanar-li que con-
voque una Mesa Sectorial, amb
caràcter d'urgència, per a ordenar
la negociació sobre alguns
assumptes que són,força impor-
tants per al professorat valencià.
Des del començament del curs
escolar, llevat de la convocatòria
dels concursos de trasllats i de
l'arranjament escolar dels centres
d'Infantil i Primària, encara no
hem negociat res sobre eixos
assumptes que considerem són
prioritaris.

1. La negociació d'un nou sis-
tema retributiu amb un Comple-
ment Específic Únic per a tot el
professorat, que acabe amb
l'estratificació salarial del profes-
sorat. Aquest sistema ha de des-
vincular les retribucions i la for-
mació, i ha d'homologar el pro-
fessorat amb la resta del funciona-
riat valencià. S'ha de substituir
l'actual sistema de sexennis pactat
per l'Administració valenciana i
sindicats, amb l'oposició de

TSTEPV-Iv, per un altre més just,
no jerarquitzador, i que assolesca
definitivament l'homologació del
professorat amb la resta del fim-
cionariat. L'STEPV proposa que
en els Pressupostos per a l'any
1999 es contemplen partides pres-
supostàries per al nou sistema
retributiu.

2. La negociació global de
l 'apl icació de la LOGSE a
l'Ensenyament Secundari i Ensen-
yaments Especialitzats (Escoles
Oficials d'Idiomes, Escoles d'Arts
Aplicats i Oficis Artístics, Escoles
d'Art Dramàtic í Conservatoris de
Música). És inadmissible que, a
hores d'ara, amb la generalització
del tercer d'ESO als IES, encara
no s'haja iniciat aquesta nego-
ciació, que necessàriament ha de
comprendre, si més no: les planti-
lles de Secundària; les condicions
de treball i les garanties laborals
per l'estabilitat al propi centre o
localitat per a tot el professorat,
sense reubicaciOns obligatòries; el
pla temporalitzat de construcció
dels centres, per assegurar el tras-

llat urgent de tot l'alumnat d'ESO
als IES i una ampla oferta
d'ensenyaments postobligatoris a
totes les comarques; la transfor-
mació de les seccions en IES; la
regulació de les condicions labo-
rals del professorat itinerant i del
que comparteix centres.

3. Tot un seguit de temes pen-
dents, com ara: el compliment de
l'Acord de Plantilles dels centres
d'Educació Infantil i Primària; el
desplegament del Decret d'Educa-
ció Especial, del Decret dels SPEs,
de la Llei d'FPA, dels programes
d'acció compensatòria...; la regu-
lació de l'Educació Infantil; l'esta-
bilitat i l'accés del professorat
interí a la funció pública docent.

L'STEPV-Iv espera que
l'Administració Educativa inicie
les negociacions de forma imme-
diata, ja que, en cas contrari, la
nostra organització iniciarà un
procés de assemblees i consultes
amb el professorat valencià per a
concretar el calendari i les mesu-
res de pressió per aconseguir
l'obertura de les negociacions.

S'han admès totes les sol·licituds

Cursos de Lingüística Valenciana per al professorat

Segons informacions del Servei d'Ensenyament del
Valencià de la Conselleria d'Educació, enguany, amb
unes 4.500 persones matriculades, s'ha superat el nombre
d'ensenyants que han sol·licitat fer un curs de valencià.
La novetat aquest curs ha consistit en admetre totes les
sol·licituds, segons la Conselleria, tant les ,de personal al
servei de l'Administració educativa, funcionaris de carre-
ra o interins, com personal inscrit a les borses de treball
que encara no té serveis, a més del professorat del sector
privat. El curs començarà en passar les festes de Nadal, a
gener.

L'STEPV-Iv ha reiterat moltes vegades davant
l'Administració que calia formar aquelles persones que
encara no prestaven serveis com a docents, per tal de
tenir la gent formada en el moment de requerir els seus
serveis. Hem recordat sempre que, de la mateixa mane-
ra que en 1983 va ser possible la implantació del valen-
cià en tots els centres educatius valencians perquè la
Universitat havia format ja molts i moltes mestres, pro-
fessors i professores, en actiu o de fora del sistema edu-
catiu, calia fer el mateix de forma sistemàtica i conti-
nuada, a més d'aprofundir encara més quant a la com-
petència lingüística en valencià des de la formació ini-
cial del professorat en la Universitat.

És per açò que si es dóna el cas que alguna sol·licitud

no ha estat admesa, us animem a presentar la correspo-
nent reclamació davant la Conselleria i, si ho considereu
oportú, ens ho feu saber per tal de fer les gestions
necessàries.

Potenciar el moviment social, desplegar la
Llei de Formació de Persones Adultes

Després de quasi quatre anys des de l'aprovació de la
Llei de Formació de Persones Adultes al País Valencià,
encara continua sense desplegar-se.

L'Administració valenciana no té cap interès per la
situació que travessa l'FPA. Ni s'ha desplegat la Llei ni
s'han posat els mitjans humans i materials per a garantir
un servei públic de qualitat. L'FPA no és una prioritat
per a la Generalitat Valenciana.

Els centres (com alguns de València ciutat que estigue-
ren a punt de tancar el passat dijous 3 de desembre, quan
es presentaren uns operaris a llevar-los els comptadors de
la llum) estan en una situació de gran precarietat, suportant
pressions inadmissibles de la Inspecció Educativa per aca-
bar amb el servei que ofereixen a la població adulta.

Els pressupostos continuen congelats, no es correspo-
nen a les necessitats que es deriven de la Llei ni a les que
té la població adulta.

En aquest context, cal potenciar i impulsar les pla-
taformes unitàries. La Mesa dels Agents Socials ha
estat i és un dels pilars fonamentals per a la construc-
ció d'un dels moviments socials assemblearis i de
base més importants dels darrers anys al nostre País.
Sense aquest moviment, podem afirmar que no tindrí-
em ara la Llei de Formació de Persones Adultes i
estaríem en una situació pitjor que l'actual. Sols cal
veure què passa a Andalusia o a l'àmbit de gestió del
MEC.

Cal aprofundir en aquest moviment unitari i treba-
llar per oposar-nos, amb contundència, a la política
educativa de la Generalitat Valenciana i, en particu-
lar, a la de formació de persones adultes. Hem de
continuar exigint majors recursos humans i materials
per als nostres centres, majors pressupostos, la digni-
ficació de l'FPA i el compliment de la Llei.

Construccions i adequacions,

reals i virtuals
Al llarg de la primavera del

1996, el conseller Fernando Villa-
longa, primer, i després ,la conse-
llera Marcela Miró van presentar el
seu projecte de Mapa Escolar, el
qual va ser fortament contestat per
la societat valenciana. Milers de
persones es manifestaren en contra
del projecte i reclamaren una altra
política educativa que no consi-
derarà l'ensenyament públic com a
subsidiari del privat.

Quasi tres anys més tard, què ha
passat amb el Mapa Escolar?
Podem afirmar que el projecte, la
proposta de la planificació educati-
va de la pròpia Administració, no
s'ha fet una realitat. Tornem a dir-
ho, el Mapa Escolar, que no era, ni
és, la nostra proposta, sinó la del
Govern de la Generalitat Valencia-
na, s'està incomplint. Ens expli-
quem.

A la província de Castelló, les
previsions de noves construccions
de centres de Secundària, segons el
Mapa Escolar, eren de 16 centres, i
les adequacions dels actuals, unes
23. En aquest curs escolar, sols hi
ha un centre nou, el de Torreblan-
ca. Encara no s'ha finalitzat l'ade-
quació del de Benicàssim, prevista
per a aquest curs. Des d'ara fins el
curs 2000-2001 estaran, en el
millor dels casos, sempre que no
fallen les previsions, contruïts o
adequats els següents centres:
Almenara, Segorbe (IES N.S. Cue-
va Santa), Betxí, Vila-real (IES
Fco. Tàrrega), Vall d'Alba, Onda i
Sant Mateu.

A Alacant, les previsions de
noves construccions dels IES eren
de 48 centres, i les adequacions,
45. Ara estan finalitzades les ade-
quacions o les construccions de
nous centres, com les dels IES de
Calp, del Sixto Marco i del Carrús
a Elx, Almoradí, Pilar de la
Horadada, El Pinós, Sax, Elda,
Petrer, Torrevieja i Elx. Segons les

dades de la pròpia Administració,
abans de l'acabament del curs
2000-2001 han d'estar finalitzades
algunes construccions de nous IES,
com Elda, Benidorm, Aspe, Roja-
les, Alacant (Mil Vivendes i Platja
de Sant Joan), Monòver, EI Cam-
pello, Mutxamel i Callosa d'En
Sarrià. També haurien d'estar ade-
quats els centres de Camí Canós de
Xàbia, Banyeres, Muro i el Anto-
nio Navarro de Villena.

A València, les previsions de
noves construccions eren de 57, i
d'adequacions, 60. Les que s'han
fet, els IES Ayora, Puçol, València
i Xeraco. Les previsions, fins el
curs 2000-2001, són IES R. Botet
de Manises, IES José de Ribera de
Xàtiva, La Pobla de Vallbona,
L'Olleria, L'Eliana, IES Benlliure
de València, Benigànim, Riba-
roja, IES Federica Montseny de
Burjassot, IES Clot del Moro de
Sagunt, IES S. Gadea d'Aldaia,
Utiel, IES Blasco Ibànez de Culle-
ra, IES Benicalap de València, La
Pobla Llarga, IES Camp de Mor-
vedre, Benifairó de les Valls, Silla,
IES Malilla de València, Utiel,
Tavernes Blanques, Massamagrell
i La Pobla de Famals.

De totes aquestes dades podem
concloure que, de complir-se les
previsions de la pròpia Adminis-
tració, fins l'inici del curs 2000-
2001, les actuacions en centres de
Secundària seran les següents:

Castelló: dels 16 centres nous
previstos, sols se'n construiran 3, i
de les 23 adequacions, sols hi esta-
ran fetes 6.

Alacant: dels 48 centres nous,
sols hi estaran construïts 15; de les
45 remo delacions i adequacions,
sols se'n faran 12.

València: dels 57 centres nous,
sols n'estaran 11; de les 60 remo-
delacions previstes al Mapa Esco-
lar, n'estaran 17.

Números canten.
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La Comissió de Seguretat i Salut Laboral
del Personal Docent es va constituir el passat
mes de setembre, mentre que el dia 20
d'octubre s'aprovà la seua composició i les
normes de funcionament. Aquesta Comissió
té com a funcions més rellevants establir les
prioritats de les actuacions dels Comitès de
Seguretat i Salut provincials; promoure i
difondre els continguts de la Llei de,Riscs
Laborals i de la normativa referida a aquest
assumpte; participar en l'elaboració, difusió,
divulgació i coneixement dels plans i progra-
mes generals de prevenció, així com la seua
posada en pràctica; participar en l'elaboració
del mapa de riscs laborals, garantint la inves-

tigació de les malalties professionals; elabo-
rar un catàleg de drets i deures del personal
en matèria de seguretat i salut laboral; disse-
nyar un pla anual de formació per a les dele-
gades i delegats de prevenció i per al perso-
nal del sector, que puga garantir en un futur
una protecció eficaç front als riscs laborals, o
conèixer els diferents plans de prevenció de
cada Comitè de Seguretat i Salut.

Per a nosaltres, és molt important la tasca
a fer, tant de'la Comissió Sectorial com dels
Comitès Provincials. Són una eina força

important per valorar J'eficàcia de les mesu-
res preventives disposades per l'empresa i de
les condicions de seguretat i salut, així com
per vigilar el seu compliment. Ara, després
de la seua constitució, cal dinamitzar el fun-
cionament de tots aquests òrgans de vigilàn-
cia i prevenció, ja que és la primera vegada
que entren en funcionament. Entre les tas-
ques prioritàries i més immediates haurien
d'estar: la catalogació de les malalties pro-
fessionals, el disseny dels plans i programes
generals de prevenció, la formació de les
delegades i delegats de prevenció, l'elabora-
ció del mapa de riscs, així com que totes
aquestes mesures es tinguen en compte en
l'elaboració dels projectes de construcció i
adaptació dels centres educatius. Totes
aquestes mesures afecten no sols al professo-
rat; també a tota la comunitat educativa,
especialment a l'alumnat.

La composició de la Comissió de Segure-
tat i Salut Laboral del Personal Docent és
paritària entre la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, que presideix la Comis-
sió mitjançant el director general de Perso-
nal, i la representació de tots els sindicats
presents a la Mesa Sectorial d'Educació.
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efectuat cl concert corresponent amb Ics
^Ü%S:' Universitats Valencianes.

^Sflplp ) professorat que va realitzar els cursos, ja que
jpliÉ^B'K·*^ ha de fer ús de la nova especialitat adquirida. ,

^^jfjjjf en el concurs de trasllats.
4flpRlÍ|p(l^^F Igualment, l'adquisició d'una nova espe-
\ĵ |̂|y|iiÍB^ cialitat és molt important per al professorat

B iBlr interí, per tal de poder demanar llocs de tre-
V^^P^ ball de les noves especialitats que s'imposen

La primera promoció de mestres que han L'STEJPV, que considera que la formació
obtingut una nova especialitat d'Educació del professorat és responsabilitat de l'Admi-
Infantil i Primària mitjançant els cursos nistració, es va decidir a organitzar cursos
organitzats per l'STEPV-Iv ha sigut relació- d'especialització perquè l'escassa oferta de
nada I'l 1 de novembre de 1998 al DOGV, places convocades per la Conselleria va dei-
dins de la Resolució de la Direcció General xar fora un gran nombre de professorat que,
d'Ordenació i Innovació Educativa i Política afectat per la reforma educativa, necessitava
Lingüística, de 30 d'octubre de 1998, per la adquirir una nova especialitat,
qual la Conselleria d'Educació fa pública la Com es pot veure a l'Annex I de la Reso-
relació de cursos d'especialització per a lució, l'STEPV és l'entitat que ha fet un
mestres, així com la relació de persones que major esforç organitzatiu en la realització
han resultat aptes. dels cursos d'especialització, amb 16 cursos

Es tracta dels cursos que van tenir lloc i 560 persones matriculades, tot i que no ha
durant el curs passat, entre el mes de desem- comptat amb fons públics destinats a la for-
bre de 1997 i el mes de juliol de 1998, prèvia mació provinents de les aportacions del con-
autorització de la Conselleria i una vegada junt dels treballadors i treballadores.

Quan la
"provisionalitat"

dura dotze
anys, s'ha

convertit en la
normalitat,

encara que siga
provisional.

Malgrat tot, cal
fer com

PAMPA del
CP Antonio

Machado, de
Torrent,

mantenir la
reivindicació

de les aules
que els fan

falta.

EL PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE PARES 1
MARES DE L'ALUMNAT DEL COL·LEGI PÚBLIC

"ANTONIO MACHADO"

Es complau en invitar-vos a la
RECEPCIÓ 1 VI D'HONOR que tindrà lloc el proper
dissabte, dia 12 de desembre de 1998, a les 12
del matí, a les instalacions del Col·legi Públic
"ANTONIO MACHADO", Cl. Azorín n° 13 de
Torrent

Amb motiu del XII ANIVERSARI DE
"PROVISIONALITAT" DE LES NOSTRES AULES
PREFABRICADES I EN DEFENSA DE LA QUALITAT
DE L'ENSENYAMENT, 1 LA DIGNIFICACIÓ DELS
LOCALS D'ESTUDI DE L'ALUMNAT.

Torrent, desembre de 1998

Sigant: Joaquin Cubes i Vidal
President

Ens cal un Pla Valencià
d'Educació Especial

El professorat valencià constata cada dia la
diferència entre l'autosatisfacció mostrada
pels responsables de l'Administració educati-
va i l'absència de mesures concretes que pro-
porcionen a tot l'alumnat una escolarització
satisfactòria i profitosa. En aquests moments,
si l'escolarització general pateix uns dèficits
importants, com ara en instal.lacions ade-
quades per a Educació Infantil i la manca de
centres per a Secundària, la de l'alumnat amb
necessitats educatives especials està supedita-
da a les condicions de cada centre, que, en
moltes ocasions, no són modificades per tal de
poder atendre'l com cal.

És per açò que reclamem de l'Administra-
ció educativa l'elaboració d'un Pla Valencià
d'Educació Especial que contemple, entre
d'altres aspectes:

1. La dotació de professorat, personal i
serveis especialitzats per atendre les xique-
tes i xiquets amb necessitats educatives
especials.

2. Així mateix, s'ha de procedir a l'adequa-
ció de les condicions arquitectòniques, físi-

ques i materials dels centres educatius per a
afavorir la integració de l'alumnat.

3. La reducció de les ràtios a les aules amb
alumnat amb NEE s'ha de fer efectiva i no ha
d'estar en funció dels llocs escolars vacants
que hi puga haver en el centre. El dret de
l'alumnat a estar escolaritzat de forma integra-
da en els centres ordinaris ha de prevaldré per
damunt de l'estalvi de recursos.

4. Servei de Transport escolar adaptat, amb
personal que atenga l'alumnat.

5. Negociació del desplegament del Decret
dels Serveis d'Orientació Educativa, Psicope-
dagògica i Professional. Dotació de plantilles
suficients als Serveis Psicopedagògics i
d'Orientació, per tal que atenguen, mitjançant
un pla coordinat, l'alumnat d'Infantil, Primà-
ria i Secundària.

6. Departament d'Orientació en tots els
centres.

Un sistema educatiu públic ha d'oferir un
servei de qualitat a tota la població escolar i,
especialment, a l'alumnat amb necessitats edu-
catives especials.

CONCURS DE PLACES DE
L'EXTERIOR

El BOE del 18 de desembre de 1998
publica r Ordre d'l de desembre de 1998 per
la qual es convoca concurs públic per a la
provisió de places docents a l'exterior. El ter-
mini de presentació de les instàncies és de 15
dies comptats a partir de l'endemà de la
publicació al BOE.

Es convoquen places dels Cossos de Pro-
fessorat de Secundària, de Tècnics de Forma-
ció Professional, de Professorat d'Escoles Ofi-

cials d'Idiomes i de Mestres per a centres, sec-
cions espanyoles en centres estrangers, escoles
europees, agrupacions de llengua i cultures
espanyoles, i d'assessors tècnics a diferents
països, com Andorra, Colòmbia, França, Itàlia,
Marroc, Portugal, Regne Unit, Alemanya,
Luxemburg, Bèlgica, Brasil, Canadà, EE.UU,
Nova Zelanda i Suïssa.

Per a més informació podeu posar-vos en
contacte amb qualsevol de les seus del sindicat

SPEs: la negociació
El passat curs escolar, vam aturar els intents

de la Conselleria per desmantellar els SPEs.
Ara, cal negociar el desplegament del Decret
131/94, pel qual es regulen els serveis especia-
litzats d'orientació educativa, psicopedagògica i
professional. En aquest apartat, s'ha de nego-
ciar, entre d'altres punts, tot allò que fa referèn-
cia a la relació i a la provisió dels llocs de tre-
ball, les plantilles, el règim de treball, els depar-
taments d'orientació i l'elecció de la direcció.

També s'ha de realitzar la convocatòria

d'un torn especial per a l'accés dels mestres
dels SOEPPs al Cos de Professorat de
Secundària per l'especialitat de Psicologia i
Pedagogia, tal i com està previst a l'apartat 18
de l'Acord subscrit entre la Conselleria i els
sindicats, sobre plantilles i condicions de tre-
ball del professorat.

Tots aquests temes s'han de negociar imme-
diatament. En cas contrari, caldrà que ens orga-
nitzem i iniciem les mesures de pressió perti-
nents per tal d'aconseguir obrir la negociació.

El passat dia 16 de desembre va tindré lloc
una Mesa Tècnica amb representants de
l'Administració per a tractar sobre diversos
aspectes, com: l'adaptació del Reglament
Orgànic i Funcional als Col·legis Rurals
Agrupats, la situació dels CAES, les planti-
lles dels CRAs, l'arranjament escolar per al
curs 1999-2000.

Repecte l'adaptació del Reglament Orgà-
nic als CRAs, es va acordar mantindré una
nova reunió a1 finals del mes de gener per
debatre sobre el document presentat per
l'Administració valenciana. Recordeu que
rSTEPV-iv ja el va fer arribar a tots els cen-
tres el passat mes de novembre.

En el tema de l'arranjament escolar, se'ns
va comunicar que a finals de gener o princi-
pis de febrer se'ns lliurarà la proposta provi-
sional de l'arranjament escolar per al proper
curs. Per altra part, l'Administració va
reconèixer que no té una proposta concreta
dels ÍES que escolaritzaran l'alumnat del pri-
mer cicle d'ESO el proper curs escolar. De

tota manera, segons les seues previsions, no
seran més de 30 ÏES.

Sobre les plantilles del CRAs, la nostra
exigència es va concretar en mantindré una
negociació global de la situació de l'Escola
Rural, no únicament plantilles, també dotació
econòmica, problemàtica del professorat iti-
nerant, el desplegament del ROF, desplega-
ment de la normativa dels CRAs, la situació
de l'Educació Secundària a les zones rurals,
provisió de llocs de treball, creació dels llocs
de treball itinerants al DOGV..., tot açò abans
de l'acabament de l'actual curs escolar. Els
representants de l'Administració es compro-
meteren a estudiar les nostres propostes.

Quant als CAES, vam exigir la negociació
immediata de la normativa que regula la seua
situació, de les, plantilles dels centres, les
dotacions econòmiques als centres, la provi-
sió dels llocs de treball...

Sobre tots aquests assumptes es continuarà
parlant en properes reunions que es concreta-
ran després de les vacances de Nadal.



n.2134 • desembre 1998 opinió

OPINIÓ OPINIÓ

David Vicent

Els progressos realitzats al llarg del segle actual en el camp de la salut han
estat espectaculars. A casa nostra, els paràmetres negatius, com són la morta-
litat general i particularment la infantil, han arribat a límits pràcticament insupera-
bles, les expectatives de vida són de les millors del món, i les enquestes demos-
tren que l'estat de salut subjectiu de la població és satisfactori. Els avenços de la
medicina han contribuït de manera significativa a fer possible aquesta realitat, bé
que no podem oblidar la gran importància que ha tingut, ací i a tot arreu, la pro-
gressiva millora de les condicions sòcio-econòmiques i del nivell de vida, el grau
de desenvolupament tecnològic i el nivell mitjà d'instrucció de la població.

La constatació d'aquesta realitat no pot amagar que no tots els problemes
estan resolts, ni que determinats fets poden enfosquir el panorama. Els intents
de privatització de la Sanitat pública, amb el que suposa de retallades de perso-
nal i sobrecàrrega de treballs pels professionals, i la conseqüent desmotivació; el
constant envelliment de la població, els costos creixents de les tecnologies
diagnostiques i terapèutiques, les limitacions pressupostàries, l'exigència cada
vegada mes elevada -que es dóna a tots els països- a mesura que s'incrementa
el nivell de renda, i els problemes bioètics que origina l'actual pràctica mèdica,
són els principals esculls que haurà d'esquivar la política sanitària del segle que
estem a punt d'iniciar.

Una primera recomanació seria la de donar màxima importància a la protecció
de la salut i la prevenció de les malalties. De fet, tal com ja s'ha dit tantes vega-
des, la salut és cosa de tots, i no solament dels professionals que n'han de tenir
cura. Les campanyes d'educació sanitària de la població í la conscienciació de la
importància dels factors de risc (dieta inadequada, manca d'exercici, consum
immoderat d'alcohol, tabaquisme, drogadicció, etc.) per part del conjunt de la
població són essencials per a mantindré un bon estat de salut.

En el terreny de l'assistència sanitària no hi ha cap dubte que s'han produït
millores importants, tot i que encara hi haja aspectes a resoldre, com, per exem-
ple, completar la reforma de l'assistència primària. En el transcurs dels propers
anys, el sistema sanitari valencià hauria de situar la persona com a eix del fun-
cionament del mateix sistema, tot orientant els serveis cap a l'atenció integral de
la salut, de tal manera que puga existir una clara continuïtat entre la prevenció,
l'assistència primària, l'hospitalització i la rehabilitació, tant en els aspectes físics
com en els emocionals i socials. Caldrà, altrament, racionalitzar i optirpitzar
l'aplicació d'uns recursos forçosament limitats. Per això, caldrà establir prioritats
i definir clarament un catàleg de serveis i prestacions el més ample possible, tot
preveient que ningú no podrà quedar exclòs d'una prestació sanitària per motius
econòmics. . , . . , . • , .

També s'han de considerar els problemes relacionats amb la formació en
Ciències de la Salut. En aquest sentit, caldria redefinir les competències dels
diferents tipus de professionals, per tal d'adequar-los a les necessitats i les
exigències socials del moment. En línies generals, es recomana una més gran
interconnexió entre les diferents carreres sanitàries, cal advocar en favor dels
nous sistemes d'ensenyament que es basen més en el raonament que en ta
memorització i insistir en la absoluta necessitat de la formació continuada, això
sí, dins l'horari laboral, per a que hi haja igualtat d'oportunitats.

Finalment, considerar la recerca en Ciències de la Salut, ja que constitueix,
sens dubte, uns dels fonaments de la qualitat i el prestigi de l'atenció sanitària.
Amb tot, per tal de no distanciar-nos dels països del nostre entorn, caldria desti-
nar-hi encara més recursos i evolucionar cap a un model multi i interdisciplinari
que supere les tradicionals fragmentacions entre les diferents disciplines biomè-
diques.

Certament, per tant, des de l'STEPV-Intersindical Valenciana i com a treballa-
dors i treballadores de la salut, lluitarem per tal que es prenguen mesures amb
decisió i a temps, per aconseguir un desenvolupament sanitari sostenible, així
com ampli i solidari, i tanmateix aconseguir que la Sanitat pública al País Valen-
cià puga no ja mantindré, sinó millorar l'estat de salut de la població.

OPINIÓ

Com expliquem la pau?
Vicent Esteve

En directe, a l'hora convinguda, en
verd i molt asèptica. És la guerra, en
versió de la CNN, segons les convenièn-
cies orgànico-mediàtiques de Clinton i
amb la complaença d'un exèrcit mundial
al servei de la democràcia i la lliure
informació. És una guerra en fascicles,
amb un guió obert, sense final, on qui té
el poder de trepitjar i la impunitat per
poder-ho fer l'anirà escrivint a la seua
conveniència. Li hem llegit al Sr. Rupé-
rez, diplomàtic i antiga víctima del terro-
risme, que cal saber de part de qui

s'està, que, sí hi ha dubtes, sempre a
favor dels aliats. I com expliquem ara la
pau als nostres alumnes? Ho tenim difí-
cil, perquè haurem de construir una con-
tradicció total envers aquesta guerra.
Per començar, ni és verda ni és asèpti-
ca. Si la televisió la mostra així és per-
què les imatges de la guerra no són la
guerra. I perquè qui fa la guerra i qui fa
la televisió s'hi han posat d'acord. Pri-
mera lliçó: preparar-nos com a consumi-
dors d'informació. Continuem. Aquesta
guerra és particular, no la fa una part del

Jaume Martínez Bonafé

Aquesta és una història real. Va ocórrer a un poble del Camp de Túria fa uns quants
anys. Era l'hora del descans i xiquets i xiquetes de diferents edats jugaven al pati. De
sobte, per algun motiu d'eixos intranscendents que ocorren cada dos per tres, ves-te'n tu
a saber, una xiqueta de set anys li digué a un xiquet d'onze: fill de puta! El xiquet, fora de
si, iracund i furiós, colpejà la xiqueta amb força. Ja podeu imaginar el quadre.

Agafí el xaval pel muscle, entràrem a un despatx, i tractí d'explicar-li amb severitat i
fermesa que el que havia fet no estava bé. Li vaig explicar que rebutjava el seu compor-
tament perquè havia sigut un acte de força tremendament injust. El xiquet -perquè era un
xiquet- va assentir, afligit, i se n'anàrem cadascú a continuar les nostres tasques. I em va
semblar que s'hi acabà la cosa.

Quan regressava del dinar de migdia, el pare del xaval m'esperava a la porta del
col·legi. Era un home corpulent -bo, en realitat el que mostrava era un enorme estómac
cerveser- al qual no havia tingut encara el disgust de conèixer, encara que sabia que era
regidor de l'Ajuntament. Em va demanar uns minuts per a parlar amb mi en privat. Vam
passar a un xicotet enfony que feia les voltes de magatzem i despatx, amb unes parets
de les quals penjaven antics mapes de l'Espanya preautonòmica. Ens quedàrem sols,
front a front, acompanyats d'un desballestat esquelet humà de tamany natural. Aleshores
em digué: he vingut a que em diga vostè fill de puta. Li vaig explicar que tenia coses més
productives a fer, a la qual cosa em respongué amb un gest histèric, quasi pregant-me
que li diguera fill de puta. Va continuar defensant la seua tesi: si jo li ho deia, ell m'anava
a ensenyar amb actes què han de fer els homes de bé quan se'ls esmenta a la mare, que
això era el que havia inculcat als seus fills des de xicotets, i que no anava ara cap mes-
tret de merda, roig i anarquista, pel que el! ja sabia, a canviar tan sacrosant principi moral.
Vaig mirar de reüll l'esquelet i em vaig veure reflexat a la seua cara de sorpresa, fàstic i
pena. Vaig obrir amb ràbia la porta del magatzem/despatx i me n'aní a la classe, on està-
vem treballant els poetes de la generació del 27. Poc de temps després em vaig enterar
que alguns "ciutadans" d'eixe poble havien eixit, amb les escopetes de caça a la mà, a
saludar els tancs de Milans del Bosch que baixaven des de Bétera a València en aquella
imborrable nit del 23 de febrer.

Aquest trist tros de la meua memòria ve a conte perquè ara no sembla sobrada una
crida al diàleg, la tolerància i l'encontre col.laboratiu entre les famílies i els treballadors i
les treballadores de l'ensenyament. Entre moltes altres raons, una ben poc menyspreable
és que potser només des d'eixe diàleg col.laboratiu siga possible soterrar definitivament a
la mar el feixisme i la intolerància que encara acudeix a dificultar la labor radicalment edu-
cativa dels^ bons ensenyants. Però també perquè en aquest final de segle ple de sorpre-
ses no podíem imaginar en el "sistema" -que diria Eduardo Galeano- tan miraculosa
transformació: alguna cosa que s'inïcià al carrer, unint pares i mestres davant el ministre
d'Educació - pense en les lluites per la qualitat de l'ensenyament i l'escola pública als pri-
mers anys de democràcia formal-, ha esdevingut progressivament espectacle televisiu,
enfrontament ferotge entre famílies i professorat, sent el ministre l'àrbitre que crida a
l'ordre. Mentre, frares i rectors, i d'altres empresaris de la reproducció cultural, es freguen
les mans, i els sindicats semblen més agències de viatges i acadèmies nocturnes per al
reciclatge barat de la mà d'obra. Increïble travestisme social.

món en defensa de valors superiors,
com ara la vida de les persones, contra
una altra part que els maltracta. Segona
lliçó: els drets humans són universals,
no són una coartada al servei d'una
estratègia política, ni són secundaris
perquè es tracte de pobles no occiden-
tals. Més encara. Qui fa aquesta guerra
no pretén acabar amb un dictador per-
què ho és, sinó que pretén canviar el
dictador actual per un altre a qui puguen
considerar aliat. Tercera lliçó, doncs:
d'història. Anem acabant. Els nostres

aliats, si són amics, els hem de tractar
com a iguals, hem de poder dir-los allò
que pensem perquè pensem que és allò
just. Recolzar-los sense raons justes
sols es fa per temor o per interessos.
Última lliçó: si més no, quan estan en
joc la vida i els drets humans, no paga
la pena de ser un miserable a canvi de
ser amic del gàngster del barri o d'equili-
brar la balança comercial. Epíleg: de
com el poder i la televisió poden destruir
l'educació per a la pau. O una educació
en valors o la CNN.
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Entrevistem a

Pepa Llidó i Mengual
Presidenta de l'Associació Cultural "Antoni Llidó"

El nom del valencià Antoni Llidó, mestre i sacerdot, ha cobrat actualitat, trista però esperançada
actualitat, amb la peripècia judicial per la qual travessa el dictador xilè Augusto Pinochet, torturador i
responsable del seu presumpte assassinat.
Antoni Llidó desplegà la seua activitat primer a la comarca del Comtat i després a Xile, des de 1969.
Després del colp d'Estat en 1973, va ser detingut, torturat i "desaparegut". Per recuperar la seua
memòria, de la seua vida i del context històric, social, cultural i polític on es va desenrotllar, es va
crear, el maig passat, a Xàbia (Marina Alta) l'Associació Cultural "Antoni Llidó", de la qual Pepa Llidó i
Mengual, la seua germana, n'és la presidenta.

Pepa Llidó té ben clar per què calia pas-
sar d'una lluita personal, familiar, privada,
a la recuperació de la memòria d'Antoni
Llidó, mitjançant una plataforma pública
com l'Associació Cultural que du el nom
del seu germà. Tot es pot resumir en allò
que diu l'article 4 dels estatuts de l'Asso-
ciació Antoni Llidó: "Com a persona,
mestre i sacerdot, deixà un valuós patri-
moni ètic i cultural a les persones i als paï-
sos on va viure... és un deure personal i
social de moltes persones conèixer, con-
servar, difondre i transmetre aquest llegat
a les generacions posteriors i, en la mesura
de les seues possibilitats, millorar-lo. A
més, sense reunciar mai a la justa reivindi-
cació del retorn amb vida del sacerdot
Antoni Llidó, averiguar el lloc on puga
trobar-se i les circumstàncies de la seua
desaparició, segrest, tortures i presumpte
assassinat a Xile".

El treball d'Antoni Llidó va ser, des de
bon començament, un compendi de treball
social, docent i religiós, sense limits ben
definits. Pepa recorda que quan va arribar
a Balones Í Quatretondeta (El Comtat),
com a rector, seria l'any 63: "Al principi
tractava la gent amb molta formalitat i
revestia d'eixa mateixa formalitat els actes
religiosos. Acabava d'eixir del seminari,
encara que havia estat un seminarista lle-
git, sobretot d'autors francesos, a més
d'haver vist molt de cinema i art... Tot açò
el fa un rector diguem-ne que solemne.
Però de seguida s'implica en la formació
de la gent més jove del poble i aviat en
posa en marxa una experiència de resultats
ben encoratjadors: convèncer la joventut
dels dos pobles per tal que, després de la

feina a la muntanya, fera un batxillerat
radiofònic. Amb la col·laboració dels mes-
tres dels pobles, matriculen la gent a tra-
vés de l'institut d'Alcoi, i treballant per la
nit i els caps de setmana, anant a buscar
els joves al bar, va aconseguir que canvia-
ren el café-licor pels llibres. De fet, el bat-
xillerat elemental hi ha gent que el fa en
dos anys. Al remat, 47 joves acabaren en
la Universitat: metges, enginyers, mestres,
infermeres... Aquesta experiència li va
donar la capacitat d'organitzar després a
Xile coses semblants. Però no ho va fer

sol. Va rebre l'ajuda d'universitaris que es
traslladaven als dos pobles, feien con-
ferències, donaven classes de totes les
matèries durant el cap de setmana. Es va
produir una culturització de tots, perquè
aquesta gent que anava de la Universitat
era gent també compromesa, amb una part
de la seua vida en la clandestinitat. Aquest
ambient li va crear contradiccions, es pre-
guntava per qüestions relacionades amb la
llengua, per què feia els sermons en cas-
tellà, es difonia la lectura de molts llibres,
es discutia molt. D'ací li vingueren con-

flictes amb l'entorn. De fet, la Guàrdia
Civil l'esperava de vegades quan acabava
el sermó, i la secreta li anava al darrere.
Els amics ens deien a la família que
l'Antoni se l'estava jugant. Perquè va fer
molts amics, també estrangers, per exem-
ple, uns amics belgues li van aconseguir el
finançament d'una biblioteca per als dos
pobles. Tot açò durà cinc anys, fins que
l 'Església l 'envià a fer la mili a El
Ferrol, on va estar fins desembre de
1968".

I a Xile, un any més tard, Antoni Llidó
continua, en bona mesura, el que havia
estat fent: "Quan arribà a la primera parrò-
quia ja l'estaven esperant cent xiquets per
al catecisme. Però al poc de temps va
renunciar a \aplata dels feligresos (al rec-
tor li pagaven el jornal els feligresos de la
seua parròquia) i va decidir donar classes
de francès a r institut. Amb l'ajut dels
estudiants universitaris van començar les
campanyes d'alfabetització al camp. Clar,
que aleshores s'hi vivia una realitat ben
diferent a la d'ací, hi havia democràcia a
Xile, era un moment molt ric d'experièn-
cies, de debat permanent; es van crear els
grups de cristians pel socialisme, i ell va
canviant. Només són cinc anys, però de
molta intensitat. Quan ens escrivia, les
seues cartes reflectien aquell canvi que
estava experimentant ell i el país al mateix
temps. Quan arriba la Unitat Popular i veu
que no acaben d'arribar els canvis anun-
ciats, encara es compromet més".

Antoni Llidó, a la colònia escolar
de Manzano r, Xile/ en 1972.

PEPA LLIDÓ

Pepa Llidó i Mengual
té 58 anys, viu a València
i amb el seu company,
Ferran Zurriaga, tenen
tres fills, Adrià, Andreu i
Antoni.

Pepa va nàixer a
Xàbia, com el seu germà
Antoni. Son pare era car-
nisser i va morir quan
eren menuts, ella tenia 7
anys i ell 11. Sa mare
se'n va fer càrrec de treu-
re la família endavant, i
tots dos van poder estu-
diar amb beques.

Pepa és ATS i matro-
na. Treballa a l'Hospital
Clínic de València, des
de 1964, i abans va
estar dos anys a l'Hospi-
tal Militar.

ANTONI LLIDÓ i MENGUAL

Antoni Llidó va nàixer a Xàbia (Marina Alta) el 29 d'abril de
1936. Mestre de Primera Ensenyança el 1956, entra al seminari
de Moncada i va ser ordenat sacerdot el 21 de setembre de
1963.

Nomenat rector de Balones i Quatretondeta (El Comtat), va
exercir el seu magisteri religiós i educatiu en aquests pobles fins
a 1967. Després va ser enviat com a capellà castrense a l'Hospi-
tal Militar del Ferrol, on va restar fins desembre de 1968.

El 15 de juliol de 1969 arribava a la ciutat de Quillota, Diòcesi
de Valparaíso (Xile), enviat per l'Obra de Cooperació Sacerdo-
tal Hispano-americana.

En les parròquies obreres i humils va realitzar les seues fun-
cions sacerdotals i educatives, unides a una conscienciació de
la gent i la lluita per la dignitat humana i la igualtat social dels
xilens. La seua actuació es realitza a Xile en els esperançats i
difícils moments del triomf electoral de la Unitat Popular de Sal-
vador Allende. Però, arran del terrible colp d'Estat de Pinochet,
el seu profund compromís amb els pobres i la causa popular el
van fer passar a la clandestinitat, corn milers i milers d'altres
xilens. Després d'un any, va ser detingut i torturat fins que el
donaren per "desaparegut". Anys després encara seguixen
negant els fets indiscutibles í provats.

ASSOCIACIÓ CULTURAL ANTONI LUDO
L'Associació es va constituir a Xàbia (Marina Alta), el seu poble natal,

el proppassat 30 de maig del 1998, amb la finalitat de recuperar i mantin-
dré la seua memòria, així com difondre i transmetre els valors humans,
culturals i religiosos presents en les seues actuacions pastorals i perso-
nals, que són una clara aposta i defensa pels més pobres i els autèntics
valors plurals i democràtics, i en contra de la injustícia i la misèria.

Finalitats específiques de l'Associació són:
- Recuperar i mantenir la memòria d'Antoni Llidó i de la seua vida, en el

context històric, social, cultural i polític on aquesta va desenvolupar-se.
- Conèixer, expressar, difondre i transmetre els valors humans, la cultura i

l'exemple que van regir sempre la seua vida, les seues actuacions professio-
nals i personals i el seu comportament amb la societat en general i la solida-
ritat amb les personas més humils i indefenses, de manera específica.

- Sense renunciar mai a la justa reivindicació del retorn amb vida del
sacerdot Antoni Llidó, averiguar el lloc on puga trobar-se el seu cos i les
circumstàncies'de la seua desaparició, segrest, tortures i presumpte
assassinat a Xile.

ASSOCIACIÓ CULTURAL "ANTONI LLIDÓ"
Avinguda de Blasco Ibànez, 77,17.9,
46021 València
ac_antonio_llido@yahoo.com
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Pepa ens conta que la família conserva moltes
relacions a Xile, amb molta gent que va conèixer
l'Antoni. Conserven cartes sobre la seua detenció i
d'altres, alguns regals i records de gent que el cone-
gué. Recentment, però, el seu fill Andreu ha estat a
Xile i s'ha portat d'allí més de 50 hores de gravació
on apareix molta gent de l'entorn de l'Antoni. "No sé
com l'Andreu va poder soportar tanta emoció, tants
testimonis estusiastes i afectius sobre el seu oncle.
Ara sabem que molts amics continuen reivindicant la
seua condició de sacerdot, que no va perdre mai,
mentre d'altres ens diuen que sempre va ser un revo-
lucionari, un mestre i un sacerdot, totes tres coses,
totes igualment importants. Ell no va renunciar mai
al seu sacerdoci, de fet no es troba enlloc la seua sus-
pensió; malgrat que el bisbe li la va comunicar, ara
no es troba ni a Xile ni a Espanya. Igual que ha fet el
nostre fill Andreu, molta gent està arreplegant el seu
testimoni. De fet, a Xile, també existeix l'associació
Antoni Llidó, però allí es diu Fundació".

Li hem demanat a Pepa què li sembla la idea d'un
Tribunal Internacional que s'ocupe de les causes
obertes contra els drets humans i de seguida s'ha
mostrat escèptica, més encara, li sembla una poca
vergonya el que es pretén fer des de l'àmbit polític
en relació a aquest Tribunal. "Des del 94 s'estan reu-
nint per veure de fer un Tribunal i al que han arribat
fins ara és molt trist. Hi ha moltes limitacions i lletra
petita. El cas de Pinochet, per exemple, no es podria
veure en aquest Tribunal. Mentre un dictador estiga
en el poder, res no es podria fer. I si no hi ha con-
flicte armat, és a dir, guerra civil, no hi ha cas. Dóna
la impressió que els polítics s'estan defensant ells
mateixos. Són els moviments cívics, i no els polítics,
els que de debò estan demanant un Tribunal com cal,
van per davant del poder polític. És una burla que es
considere un èxit rebaixar de deu anys (com prete-
nien des dels EUA) a set anys la moratòria per poder
jutjar un acusat de crims contra els drets humans.
Vaja quin èxit!"

"Ha estat la pressió que es manté des de Xile i
Argentina, i actuacions quasi personals, el que ha fet
possible el que estem vivint actualment, no sense una
certa sorpresa per a molta gent que no ens ho esperà-
vem. El militars, quan organitzaren la seua venjança, no
comptaren amb 'les mares i les iaies de la Plaça de Maig'.
Nosaltres, la primera demanda judicial que poguérem posar
a Xile, en la democràcia ja, és de l'any 1992, perquè abans
no era possible. I n'hem posat tres i les tres han passat al
Suprem i han acabat amb una amnistia. Deu mil habeas cor-
pus es van presentar a Xile, només un el van admetre, i el
mataren. Res s'ha sabut de ningú més. Ells diuen que no està
detingut i s'ha acabat. Així estan tots els desapareguts."

Pepa Llidó i la seua família van rebre, des del primer
moment de la detenció del seu germà Antoni, una resposta
de les autoritats espanyoles, fins i tot l'ex-president Suaré/
va demanar personalment per l'Antoni a Pinochet. Malhau-
radament, la simple negativa del dictador xilè a les preten-
sions espanyoles deixava les coses tan fosques com si res
s'haguera fet. Pepa recorda que només assabentar-se'n de la
detenció del seu germà, el mateix dia es va presentar V habe-

as corpus, van anar a l'església, a l'endemà ja estaven al
Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya. "Segons el Ministeri,
és el cas més documentat, perquè des del principi hi ha un
creuament de preguntes i respostes entre Espanya i Xile. La
resposta sempre va ser 'no està detingut i res no se sap
d'Antoni1. Els testimonis que tenia l'ambaixador espanyol a
Xile per demanar per ell no servien de res davant les autori-
tats xilenes. La dictadura era un mur."

"Així les coses, el bisbe de Valparaíso, Monsenyor Tagle,
en desembre del 74, ens diu que tranquils, que sap per una
alta autoritat del Govern que Antoni està detingut, però que
oficialment no se sap res, i que se segueix el procés ordinari
de la justícia. O siga, que és un procés ordinari que no se
sàpiga res oficialment! De quina justícia? Hauria d'haver dit:
'Del procés ordinari de la justícia d'ací, que és la tortura i la
mort'. I açò fins a quatre vegades, per telèfon. Al mateix
temps, tenim notícies del Comitè Pro Paz (una organització

de les esglésies cristianes a Xile per ajudar les famílies
de desapareguts), que havia anat a parlat amb Pinochet
-perquè les autoritats volien que els portaren casos
concrets- i li portaren el cas d'Antoni, concretament el
va presentar Monsenyor Ariztia. el bisbe catòlic, a qui
Pinochet li va dir que: "Ése no es un cura, sinó un mar-
xista, y a ésos hay que torturarlos, porque, de lo contra-
rio, no hablan". Una resposta directa a una pregunta
concreta. Monsenyor ho ha declarat després davant el
parlament xilè, i també el bisbe luterà, que hi estava
present, davant García Castellón, a l 'Audiència
Nacional. És, per tant, un dels casos que implica direc-
tament Pinochet, perquè sabia qui era Antoni i sabia
que estaven torturant-lo. Així que, mentre el Comitè
Pro Paz ens1 donava males notícies, Tagle ens deia que
no passava res. Va ser una intervenció directa de Ruiz-
Giménez la que ens va desvetllar que no ens havíem de
refiar de Tagle, i quan li ho posàrem tot al davant,
aquest, ens va dir que 'eso es lo que me decían a mi'.
Així que mentre l'Església xilena feia açò, la valencia-
na simplement no existeix, no hi ha cap document seu.
Sí que hi ha, en canvi, una carta de la de Màlaga, i de
Tarancón" (ací Pepa es posa tensa i recorda que
Tarancón, malgrat tot, considerava el tema un assump-
te intern de Xile).

Amb l'arribada del PSOE, en 1982, es crea una
comissió de drets humans al Senat amb la finalitat
d'averiguar el que es puga sobre els desapareguts a
Xile i Argentina. Però Pepa lamenta que "res no hem
sabut d'allò que poguera fer, i després, tot com si res
no haguera passat". Preguntem Pepa si continuaren
insistint davant el nou Govern sobre el destí del seu
germà: "I tant, però es va fer el silenci, no tocava,
segurament. I ara, de sobte, en el 96, quan ja estava
presentada la denúncia dels fiscals progressistes, que,
per cert, es fa a València, hi ha una proposta del PSOE
a les Corts Valencianes demanant que es personen les
Corts en la denúncia i que se sol.licite al Govern
espanyol que se li done suport total en el terreny
diplomàtic, així com un suport econòmic de les Corts
per dur endavant tot el procés jurídic. No s'aprovà la
personació de les Corts, però si la resta. Bé, està bé.
També ha estat important que ara s'hagen manifestat
les Corts en ocasió del processament iniciat contra
Pinochet".

Com es pot veure, són moltes les coses que es poden' con-
tar, perquè són moltes les que caldria saber. La família Llidó
ha lluitat des de fa 24 anys perquè els crims contra els drets
humans no queden impunes. Pepa i els seus són un exemple,
només que un dels molts que tenim, per enfrontar-nos cada
dia a les injustícies, però és un exemple que ens toca de ben
a prop, com a valencians i com a ensenyants.

Pepa Llidó, com a presidenta de l'Associació Antoni Lli-
dó, voldria, en primer lloc, la solidaritat de molts valencians
i valencianes amb la seua tasca, i animar a la lluita contra la
impunitat dels criminals, com Pinochet. De fet, Pepa i la
seua família han pogut comprovar, esperançats, que molta
gent ha participat, que hi havia molta gent en la nit de la
vigília, per exemple. Pensant en la major part dels lectors de
\ All-i-Oli, Pepa afegeix que "des de l'ensenyament cal
difondre els valors de les persones que han cregut que és
possible una societat més justa i equilibrada; cal viure eixos
valors morals des de l'aula".

Com a persona,
mestre i sacerdot,
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INSTRUCCIONES DE 27-XM998, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DOCENTE|, SOBRE CRITERIOS GENERALES

PARA LA MODIFICACION DE LA COMPOSICION POR UNIDADES,
PUESTOS DE TRABAJO Y OTRAS CARACTERÍSTIC AS
DE LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS DE ED. INFANTIL (2.9 CICLÓ), PRIMÀRIA Y EDUCACION ESPECIAL PARA EL CURSO 1999-2000

(extracte de l'original)

2».- CRITERIOS

2.1.- Centros Ordinàries

2.1.1.- Número de unidades
a) Aspectos generales
- En los centros completos (...) el número màximo de alumnado por unidad serà:

Nivel
Educ. Infantil (2.a Cicló)
Educ. Infan. (2.Q Ciclo)/Preesc.
Educación Primària
Educ. Sec. Obligatòria

Curso
1.s

2.Q y 3.9

Todos
1.ay2.9

Número màximo
20
25
25
30

- En los centros incompletes, cuando se agrupe alumnado de diferentes cursos, del mismo
o disíinto nivel, el número de unidades vendrà determinado por la siguiente tabla:

Número de al u m nos
Mínimo Màximo

14
32
54
76
100
126
154

Número de unidades

5
15
33
55
77
101
127
155

Ratio global alumJunidad
Mínimo Màximo

14
16

184

5
8
11
13
15
17
18
19

• Ademàs de considerar el número màximo de alumnado en los términos expuestos, para
determinar el número de unidades se tendra en cuenta:

• Los estudiós de planificación educativa realizados.
• La continuidad del alumnado en el centro y su distribución.
• La promoción de grupos, de manera que corresponderà creación cuando por aumento del

alumnado en un mismo nivel deban constituirse mas uds. de las catalogadas, y supresión
cuando, por disminución del alumnado en un mismo nivel, corresponda su reducción.

. Las tendencias del desplazamiento de la población escolar.

. La existència de barreras f ísicas entre barrios o distritos.
b) Aumento de unidades
La incorporación de variaciones al catalogo, de manera que aparezcan rriàs unidades de

las actualmente catalogadas, se producirà cuando sea necesario aumentar el:número de gru-
pos de alumnado. Se realizarà desde el anàlisis de la escolarización de todos los centros de la
localidad o en su caso del distrito, teniendo en cuenta:

• La población a escolarizar. - La escolarización de alumnado con necesidades educativas
especiales de caràcter grave y permanente. - La no procedència cuando, con las unidades
existentes a nivel local, se puedan satisfacer las necesidades. - La oferta de programas educa-
tivos de los centros. - La capacidad y estado de las instalaciones. - El equilibrio de recursos
entre los distintos centros y distritos de la localidad. - Su transitoriedad. Si fuera necesario con
caràcter coyuntural, deberà atenderse la necesidad mediante habilitación (y no creación). Por
tanto, todas las unidades que corresponda aumentar por crecimiento de alumnado de 1 .er Cicló
de ESO, se atenderàn mediante habilitaciones.

c) Disminución de unidades
La incorporación de variaciones al catalogo, de manera que aparezcan menos unidades de

las actualmente catalogadas, se producirà cuando disminuya la escolarización. Se realizarà en
centros que, preferentemente: - Estén en proceso de cese progresivo. - Dispongan de instala-
ciones inadecuadas. - Presenten estructura descompensada (número de líneas).

d) Unidades de 3 anos
- En cumplimiento del punto 7 del Acuerdo de Plantillas de 7-06-1996, las propuestas de

arreglo contemplan la generalización de la oferta de puestos escolares públicos para la escola-
rización del alumnado de tres anos. A tal efecte, se crearan las unidades necesarias para
escolarizar la demanda de puestos escolares públicos.

- Si para conseguir dicho objetivo fuera necesario, se recabarà la colaboración de los Ayun-
tamieníos en la adecuación de las instalaciones de los centros.

2.1.2.- Puestos de troba jo docente
2.1.2.1.- Educación Infantil (2.s Cicló)
- Para el curso 1998-99 se generalizó la dotación de un profesor de apoyo de Educación

Infantil para los centros que estuvieran constituidos por 5 unidades de dicho nivel.
- Para el curso 1999-2000 se mantendrà la dotación generalizada, de manera que corres-

ponderà: De 1 a 4 uds. de ed. infantil catalogadas, el número de puestos serà igual al número
de uds. De 5 a 11 unidades de ed. infantil catalogadas, el número de puestos superarà en uno
al número de unidades. En el caso de mas de 11 unidades, el número de puestos superarà en
dos al número de unidades.

Sin perjuicio de lo que antecede en el caso de centros de una línea (3 uds. de El + 6 uds.
de EP), el puesto decimocuarto serà dotado con caràcter general como de Educación Infantil,
con la única limitación que, sobre este aspecto, senala el pàrrafo referido a las dotaciones
generalizadas para el curso 1999-2000 del punto 2.1.2.2, apartado a), de estàs instrucciones.

2.1.2.2.- Educación Primària
a) Con caràcter general
En aplicación de la progresividad de las plantillas tipo de la Orden de 10-1-1997:
- Para el curso 1997-98 (...)
- Para el curso 1998-99 fueron dotados de forma generalizada (...)
- Para el curso 1999-2000 se produciràn las siguientes dotaciones generalizadas:
- Todos los centros de una línea, siempre que no lo tuvieran, completaran su plantilla con la

creación de un puesto de trabajo mas (decimocuarto), con efectos de comienzo del curso
(septiembre) 1999-2000. Este puesto, con caràcter general, serà dotado en la especialidad de
Educación Infantil. No obstante, en lugar de esta especialidad podrà ser de otra si el Consejo
Escolar del Centro así lo solicita y dicha solicitud està dirigida a resolver problemas estructura-
les irresolubles, como pueden ser que la función directiva sea realizada por profesorado espe-
cialista y este no disponga de horario para atender ambas dedicaciones o para mejorar la ofer-
ta relacionada con la capacitación lingüística del profesorado.

- Todos los centros de dos líneas, siempre que no lo tuvieran, completaran su plantilla con
la creación de un puesto de trabajo mas (vigésimo sexto), con efectos de comienzo del curso
(septiembre) 1999-2000. Este puesto serà dotado en función de las necesidades del centro y
para determinar su especialidad se recabarà la solicitud del C. Escolar, aun cuando tendra

caràcter preferente para la atención de alumnado con necesidades educativas especiales.
- Por todo lo que antecede, y teniendo en cuenta el incremento de puestos producido

durante los cursos 1997-98 y 1998-99, con las creaciones para el curso 1999-2000 de los
puestos senalados, los centros de educación primària dispondràn del siguiente profesorado:

Número
unidades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Puestos por especialidades

Educ.
Primària

1
2
3
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

I. Ext.
1 .s opc.

A.I. n
A.I. n
A.I.H

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

I. Ext.
2.§ op.

-
- .
-
- •
-
.
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Educ.
Física

A.I. (*)
A.I. nA.I. n1

1
1
11
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Música

A-I-C)
A-I-D
A.I.H
A.I.H

1
1
1
1
1
1
1

, 1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Pedag.
Terap.

A.I.D
A.I.DA.I.D
A.I.D
A.I.H1

11
1
11
1
11
1
11
2
2
2
2
2
2
3

Total
puestos

1(a)
2 (a)
3 (a)
5 (a)
7 (a)
10
11
13
14
16
17

19 (b)
20 (b)
22 (b)
23 (b)
24 (b)
25 (b)

27
28
29
31
32
33
35-

{*) Atención Itinerante. (a) No incluido profesorado itinerante. (b) Sin especificar la especialidad de un
maestro contabilizado. Dicha especialidad se fijarà a propuesta del Consejo Escolar del Centro. Deberà
ser de Pedagogia Terapèutica o Audición y Lenguaje si existe alumnado con necesidades educativas
especiales sin atender. Si no fuera el caso, deberà ser distinta de las especialidades citadas, siempre que
las necesidades a las que se refiere el pàrrafo anterior estén atendidas adecuadamente.

b) Centros de Acción Educativa Singular (CAES)
- Dadas las características de estos centros y la necesidad de favorecer su integración

socioeducativa, se procurarà: - Que no se concentre en ellos la escolarización de alumnado
susceptible de atender por programas de compensación educativa. - Que la ratio alumnos/uni-
dad no supere los 20 alumnos.

- Se mantendrà la dotación de profesorado de acción compensatòria.
c) Centros de Inmersíón Lingüística
Las plantillas de los centros declarades de inmersión lingüística, para el curso 1999-2000

dispondràn del mismo profesorado de apoyo con el que cuentan para el curso actual...
d) Educación Especial
Hasta tanto se promulguen las disposiciones que desarrollen el Decreto 39/1998, de 31 de

marzo (DOGV de 17-04-98) sobre ordenación de la educación para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales, deberàn aplicarse los criterios que a continuación se
explicitan:

- Cuando exista alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en unida-
des ordinarias, la propórción alumnos/maestro de pedagogia terapèutica se fija entre 15 y 20.

- Con independència de las dotaciones de profesorado de Pedagogia Terapèutica que se
produzcan en función del número de unidades, el Consejo Escolar del Centro podrà solicitar la
creación de mas puestos de està especialidad, siempre que exista alumnado con necesidades
educativas especiales, diagnosticado así por los SPEs, en número y circunstancias què lo jus-
tifiquen.

- Cuando un centro de dos líneas este dotado (como mínimo) con dos profesores de edu-
cación especial (ambos de Pedagogia Terapèutica o uno de esta especialidad mas uno de
audición y lenguaje) en ningún caso se dotarà de mas profesorado del que por plantilla corres-
ponda.

-Con caràcter excepcional, siempre que lo solicite su Consejo Escolar y este debidamente
justificado, los centros podran solicitar la sustitución de un puesto de Pedagogia Terapèutica
por uno de Audición y Lenguaje.

- Ademàs de los puestos de trabajo de Pedagogia Terapèutica, las necesidades de profe-
sorado de Audición y Lenguaje seran atendidas en función de la especificidad de los casos,
teniendo en cuenta que podrà producirse mediante su dotación a los SPEs de la zona o con
caràcter itinerante en centros concretos de la misma localidad.

2.1.2.3.- 1." Cicló de ESO
- Para determinar las necesidades de profesorado, con que se dotaran los centros de edu-

cación primària que escolaricen alumnado del primer cicló de Educación Secundaria Obligatò-
ria, se estarà a lo dispuesto en la Orden de 10 de enero de 1997, ya citada.

- Los puestos de trabajo que corresponda aumentar en este nivel, se concretaran mediante
el procedimiento de habilitación.

- Los centros de educación infantil y primària que, transitoriamente, escolaricen alumnado
de primer cicló de Educación Secundaria Obligatòria y estén catalogades con 6 uds. de este
nivel, seran dotados con un profesor de Tecnologia. Aquelles que, estando dotados en cursos
anteriores, hayan experimentado disminución de unidades por supresión, continuaran dispo-
niendo de dicho recurso.

2.2.- Proyecto Educativo
Las modificaciones que se pueden introducir, por razón de cambios en el proyecto educati-

vo de un centro, seran las que a continuación se describen:

2.2.1.- Idioma extranjero
El cambio de idioma extranjero (1.- o única opción) se realizarà garantizando que el alum-

nado podrà terminar los estudiós del nivel recibiendo las ensenanzas del idioma extranjero que
inicio en su momento, o por solicitud expresa de cambio formulada por la totalidad de los
padres o tutores.

2.2.2.- Programas de educación bilingüe
Los cambios de programa de educación bilingüe se introduciràn a propuesta de la Direc-
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L'ajust escolar per al curs 1999-2000
La Conselleria d'Educació ha presentat a la Mesa Sectorial

d'Educació el document sobre criteris generals per a la modifi-
cació de la composició per unitats, llocs de treball i altres
característiques dels centres docents públics d'Educació
Infantil, Primària i Educació Especial, per al curs 1999-2000.
Estem en desacord amb el document per diversos motius,
que expliquem a continuació. Sols es pot salvar de la nostra
valoració negativa el compliment de certs aspectes de l'Acord
de Plantilles, encara que amb un curs de retard.

El document segueix les mateixes línies que els d'anteriors
cursos; és a dir, es basa en el Mapa Escolar, en els Pressu-
postos d'Educació i en l'Acord de Plantilles d'Infantil i Primària
que vam subscriure l'any 1996.

L'STEPV-lv ha rebutjat tant el Mapa Escolar com el projec-
te de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'any
1999. El primer, per considerar que no garanteix un lloc esco-
lar públic en totes les localitats i en cadascun dels distints
nivells educatius. I els Pressupostos, per considerar-los insufi-
cients per a les necessitats del sistema educatiu públic.

A més, ni existeix ni s'ha negociat a hores d'ara, quan ja
s'ha generalitzat el tercer d'ESO, un pla d'aplicació de la LOG-
SE. Tampoc hi ha un finançament extraordinari, ni se sap
quan estaran construïts els nous centres que requereix el sis-
tema, ni quan s'adaptaran els actuals. En aquest context,
l'escolarització de l'alumnat del primer cicle d'ESO a les esco-
les continua, no sabem per quant de temps; la de l'alumnat
del tercer curs d'ESO es fa sense haver-se negociat cap tema
de Secundària, o l'escolarització de l'alumnat de tres anys es
condiciona a la demanda i a l'adequació dels espais dels cen-
tres.

Respecte dels temes que tenen a veure amb l'Acord de
Plantilles, podem dir que es tracten de forma desigual. En el
curs 1999-2000 tots els centres educatius tindran la plantilla
acordada. Els centres d'una línia tindran 14 mestres; els de
dues, 26, i els de tres, 37. Després d'una primera negativa per
part de l'Administració a crear -volien habilitar- els llocs de
treball pactats, hem aconseguit el compliment total de l'Acord
en aquest apartat. En concret, tots els centres d'una línia tin-
dran un lloc de treball més d'Infantil, tal i com reivindicava el
nostre sindicat. No obstant, el Consell Escolar del Centre
podrà sol.licitar que siga d'altra especialitat, sempre que ho
justifique. Els centres de dues línies disposaran del lloc de tre-
ball 26é i serà de l'especialitat que sol.licite el consell escolar
del centre. Amb aquestes creacions, en el curs 1999-2000 es
completa la plantilla acordada per als centres d'Educació
Infantil i Primària.

En la vessant negativa de l'arranjament escolar, cal fer
esment de la situació de l'escolarització de l'alumnat de tres
anys. En aquest moment, en el 76,78% dels centres d'una,
dues i tres línies s'han creat les unitats de tres anys. El docu-
ment de l'arranjament escolar per al curs 1999-2000 condicio-
na la creació de la resta de les unitats a dos aspectes bàsics:
la demanda i l'adequació dels espais als requisits mínims pre-
vistos en la legislació vigent, cosa que no podem acceptar per
ser una obligació de l'Administració Educativa tant l'oferta de
llocs escolars de tres anys com l'adequació dels centres, ade-
quació que hauria d'estar enllestida abans de l'inici del curs
1999-2000. Per tant, s'han de posar en marxa totes les mesu-

res per a que siga possible la generalització de les unitats de
tres anys en tots els centres públics que no la tenen. Front a
l'actuació de la Conselleria d'Educació cal que es faça una
campanya de promoció de l'escolarització de l'alumnat de tres
anys, també per part de l'Administració Educativa, dels Con-
sells Escolars de Centre i Municipals, de les Associacions de
Pares i Mares d'Alumnat, dels sindicats... per a fer real aquest
objectiu i per a que l'escolarització es faça en les condicions
de qualitat que preveu la legislació i requereix l'ensenyament
públic. Aquesta qüestió és fonamental pera l'Escola Pública.

Però hi ha d'altres aspectes de l'arranjament escolar sobre
els quals hem de dir la nostra.

No compartim les ràtios que preveu el document, tant pel
que fa als centres ordinaris com per als centres de les zones
rurals, centres incomplets, als centres que tenen unitats espe-
cífiques d'educació especial o programes d'educació compen-
satòria. Són excessives.

No es preveu la dotació de suficient professorat en certs
programes educatius (immersió lingüística i acció compen-
satòria) ni de certes especialitats (Plàstica i Visual i Tecnolo-
gia en els centres que imparteixen transitòriament el primer
cicle d'ESO).

Cal obrir la negociació sobre tots els temes relacionats
amb l'Educació Especial, el desplegament del Decret sobre
alumnat amb necessitats educatives especials, l'atenció psi-
copedagògica, les plantilles, l'eliminació de les barreres arqui-
tectòniques..., tant als centres d'Infantil i Primària com als Ins-
tituts de Secundària.

Respecte a les supressions de les unitats escolars en
alguns centres, considerem que no són acceptables. Els cen-
tres de cessament progressiu, en funció de què ho són?, del
Mapa Escolar?, de la seua transformació en IES? Per altra
part, quan es paria d'instal.lacions inadequades, cal conèixer
quina és la proposta de l'Administració per adequar els cen-
tres actuals i construir-ne de nous.

En el punt de l'augment de les unitats escolars, es condi-
ciona tot a que amb les unitats existents en l'àmbit local es
pot satisfer la demanda. Per a nosaltres, hi ha d'altres fac-
tors, com la distribució geogràfica dels centres, les distàn-
cies entre ells, la demanda dels anys anteriors, la zonificació
escolar. Entenem que si s'accepta aquesta redacció s'esta-
ria acceptant la subsidiarietat de l'oferta pública respecte de
la privada. Quant a les habilitacions d'unitats escolars, s'ha
de fixar un criteri temporal, no es poden habilitar indefinida-
ment unitats escolars; a més, s'han de negociar els criteris
per a les habilitacions, així com fer pública la relació al
DOGV.

Respecte el criteri de la capacitat i de l'estat de les
instal·lacions, ja ho hem dit, és una obligació de l'Administra-
ció tenir a punt totes les instal·lacions. Si cal atendre una
demanda determinada, cal adaptar els edificis per a que es
faça, i no condicionar l'atenció de la demanda a l'estat dels
centres.

Tampoc no s'ha avançat en l'escolarització de l'alumnat del
primer cicle d'ESO als IES; a hores d'ara, no se sap quan
s'acabarà amb aquesta transitorietat, ni quins I ES escolaritza-
ran l'alumnat d'aquest cicle el curs 1999-2000.

En definitiva, malgrat que hi ha hagut avanços respecte

l'inici de la negociació del document (especialment en la cre-
ació del lloc de treball catorzè i vint-i-sisé), hem d'oposar-
nos, com a sindicat i com a comunitat educativa, al docu-
ment de l'arranjament escolar presentat per l'Administració
Educativa. Els Consells Escolars Municipals tenen ara la
paraula. En arribar les propostes concretes per a la seua
localitat, cal que les estudien i facen les seues propostes
alternatives en funció dels criteris de qualitat i de millora de
l'Ensenyament Públic, coincidesquen o no amb les de la
Conselleria.

Per altra part, cal dir que aquells aspectes relacionats amb
l'augment de la dotació de professorat en els centres s'han
complit, gràcies a l'Acord de Plantilles i a la fermesa que ha
mostrat la nostra organització sindical per garantir el seu com-
pliment, de la qual cosa n'estem satisfets.

Cal recordar, una vegada més, que hi ha aspectes en
l'arranjament escolar i en l'aplicació de la LOGSE que mai
han estat inclosos en l'Acord de Plantilles, perquè ni era
l'àmbit ni va ser possible acordar-los amb la Generalitat
Valenciana, per les discrepàncies en política educativa.

L'afiliació de cada àmbit territorial afectat per l'arranjament
escolar ha de treballar per aconseguir que tant la resta del
professorat com de la comunitat educativa acorde línies
d'actuació, propostes concretes i mesures de pressió, en fun-
ció de les necessitats reals del servei educatiu públic, per a
que siguen plantejades al corresponent consell escolar muni-
cipal i que, al mateix temps, siguen traslladades als diferents
àmbits d'actuació i participació, com són les Plataformes
Unitàries en Defensa de l'Escola Pública.

En resum, les,, nostres reivindicacions sobre l'arranjament
escolar es concreten en:

- La negociació de la planificació educativa per part de la
Comunitat Educativa a cada àmbit territorial.

- L'escolarització de l'alumnat del primer cicle d'ESO als
Instituts d'Educació Secundària.

- La generalització de l'oferta de llocs escolars per a l'alum-
nat de 3 anys en tots els centres públics.

- Campanya d'informació i promoció adreçada al conjunt
de la Comunitat Escolar per part de les Administracions Públi-
ques (Conselleria i Ajuntaments), dels Consells Escolars de
Centre i Municipals. Aquesta oferta ha de coincidir amb el
període de matriculació ordinari.

- L'adequació de les intal.lacions dels centres abans de
l'inici del curs escolar 1999-2000.

- La creació en el curs 1999-2000 de tots els llocs previstos
en l'Acord de Plantilles.

- La reducció de les ràtios establertes en els centres incom-
plets, en les unitats i centres específics d'Educació Especial i
en els programes d'Educació Compensatòria.

- La dotació de professorat de suport en els centres que tin-
guen programes d'immersió lingüística i d'acció compensatò-
ria.

- La dotació de professorat especialista de Tecnologia i de
Plàstica i Visual en els centres d'Infantil i Primària on s'impar-
tesca transitòriament el primer cicle d'ESO.

- La negociació de les plantilles dels SPEs.
- La negociació de les plantilles dels llocs corresponents al

Cos de Mestres en els IES.

ción General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, de acuerdo con el
procedimiento establecido en las disposiciones legales vigentes.

- A propuesta de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lin-
güística, y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, la catalogación de los programas
de educación bilingüe se producirà en los siguientes términos:

Ensenyament en Valencià (ahora: EV, en adelante: PEV); Incorporació Progressiva
(ahora: No existe, en adelante: PIP); Centre d'Immersió Lingüística (ahora: CIM; en
adelante: PIL); Línia en Valencià (ahora: LV; en adelante: PEV / PIP).

2.2.3.- Centros de Acción Educativa Singular (CAES)
Para nuevas catalogaciones de centros, o modificación de las existentes, se deberà iniciar

el expediente de acuerdo con lo establecido por la Resolución de 31 de marzo de 1987
(DOGV de 23 de abril).
2.3.- Unidades y Centros especificos de Educación Especial

- Hasta tanto se promulguen las disposiciones que desarrollen el Decreto 39/1998, de 31 de
marzo (DOGV de 17-04-98), sobre ordenación de la educación para la atención del alumnado
con necesidades educativas especiales, deberàn aplicarse los criterios que a continuación se.
explicitan:

2.3.1.- La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se regirà
por los principies de normalización e integración escolar. Por tanto, su escolarización en unida-
des y centros especificos de Educación Especial solo se llevarà a cabo cuando las necesida-
des del alumnado no puedan ser atendidas en un centro ordinario. En este sentido, deberà
prestarse un especial cuidado en la elaboración de los dictàmenes de escolarización.

2.3.2.- El alumnado con necesidades educativas especiales, no susceptible de poder ser
escolarizado en unidades ordinarias, deberà escolarizarse en unidades específicas ubicadas
en centros ordinàries o en centros especificos de Educación Especial, previo dictamen.

2.3.3.- Este alumnado serà clasificado en función del tipo de discapacidad que presente, de
acuerdo con la siguiente tipologia (mirar cuadro del apartado 2.3.6.)

2.3.4.- Las unidades específicas ubicadas en centros ordinarios, en función de la escolari-
zación del alumnado por el tipo de discapacidad, podran ser catalogadas de acuerdo con la
tipologia citada en el punto anterior.

2.3.5.- La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales deberà pro-
ducïrse, en la medida de lo posible, en unidades específicas catalogadas de acuerdo con su
tipo de discapacidad.

2.3.6.- En tanto nuevas disposiciones lo determinen, para cuantifícar las necesidades de las
unidades específicas ubicadas en centros ordinarios y de los propíos centros especificos, se

aplicaran las proporciones de alumnos/personal docente y otros profesionales que las siguien-
tes tablas índican:

Tipo 1: Trastomos de personaíidad: Autismo y Psicosis
Profesionales alumnos unidades profesionales
Ped. Terapèutica 3 a 5 1 1
Audición y Leng. 1 5 a 20 0 1
Educadores 3 a 5 0 1
Tipo 2: Pluridefidencias: con discapacidad motora y sin

discapacidad motora

Profesionales alumnos unidades profesionales
Ped. Terapèutica 4 a 6 1 1
Audición y Leng. 15 a 20 0 1
Educadores 4 a 6 0 1
Fisioterapeutas 1 5 a 20 0 1

Tipo 3: Discapacidad mental profunda y severa

Profesionales alumnos unidades profesionales
Ped. Terapèutica 6 a 8 1 1
Audición y Leng. 20 a 40 0 1
Educadores 12 a 16 0 1
Fisioterapeutas 35 a 40 0 1

Tipo 4: Discapacidad mental moderada
Profesionales alumnos unidades profesionales
Ped. Terapèutica 8 a 10 1 1
Audición y Leng. 20 a 30 0 1
Educadores 25 a 40 0 1
Fisioterapeutas 50 a 75 0 1

2.3.7.- En caso de desaparición o modificación de las necesidades de personal laboral
(educadores o fisioterapeutas), la Inspección Educativa deberà hacer nueva propuesta de dis-
tribución de recursos.

2.4.- Colegios Rurales Agrupades (CRA)
2.4.1.- Unidades.- De acuerdo con lo establecido por la Orden de 15 de mayo de 1997

(DOGV de 4 de julio), sobre Colegios Rurales Agrupados, un CRA debe estar conformado por
la suma de las unidades de cada uno de los aularios de las localidades que lo constituyen. Por
tanto, las propuestas de modificación deberàn formularse desde el anàlisis individual, como si
cada aulario/localidad constituyera un único centro.

2.4.2.- Puestos.- De igual manera, las propuestas referidas a puestos de trabajo deberàn
tener en cuenta tanto las modificaciones a nivel de localidad como las que se generen a nivel
de CRA.

- Las plantillas de estos centros se fijaràn tenjendo en cuenta las necesidades a cubrir
generadas por el desplazamiento del profesorado. En todo caso, como mínimo, seran las que
figuran en el Acuerdo de 7 de junio de 1996.

- Todos los puestos (incluidos los itinerantes) de los CRA seran creados, y no habïlitados.
Así, las vacantes existentes podran cubrirse por Concurso General de Traslados.

2.4.3.- Expedientes.- Los expedientes de constitución de un CRA, una vez incoados, debe-
ràn tener entrada en la D. G. de Centros Docentes con anterioridad al 1-111-1999, a efectos de
que su funcionamiento pueda ser posible desde el principio del curso 1999-2000.
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all-i-pebre
Nous acords: telefonistes i millora
d'ocupació

Encetàrem novembre amb la firma de dos acords: un
relatiu a un pia d'ocupació per al personal telefonista, i un
altre relatiu a la modificació d'alguns preceptes de la Llei
de Funció Pública, entre ells la millora d'ocupació.

Telefonistes: passen al PROP
Ja sabeu que "los modernes" s'han empenyat en què el PROP siga la cara de la

Generalitat front a la ciutadania, entesa com a "usuaris" o "clients". Bé, el cas és que
volien privatitzar el servei telefònic de les centraletes de les conselleries, amb l'excu-
sa que s'anava a remodelar el servei amb un sol telèfon i amb telefonistes que tam-
bé donaren informació. S'ha aconseguit fer entrar en raó l'Administració, fent-los
veure que hi ha més de cinquanta persones en eixe collectiu i que poden desenvolu-
par les mateixes funcions que la gent d'una empresa privada i amb més coneixement
de les matèries que duen entre mans.

El Pla consistirà en la realització d'un curs per a passar al grup D i formar-se en
les noves tasques informatives.

El segon acord consisteix en el compromís
del Govern Valencià d'esmenar el projecte de
llei d'acompanyament de la Llei de Pressupos-
tos per a 1999 (ja que shavia presentat davant
les Corts en octubre, i l 'acord és del 3 de
novembre), per a introduir tres coses: la creació
del cos d'inspectors de Finances de la Genera-
litat i ei pas del personal que realitza les fun-
cions actualment a eixe cos; la millora d'ocupa-
ció; i l'adaptació de la Llei de Funció Pública a
la nova Llei de la Jurisdicció Contenciosa Admi-
nistrativa.

La millora d'ocupació: una estafa del PP
El Grup Popular en les Corts, però, ha incomplit l'acord del Govern Valencià, en

no presentar l'esmena a la llei d'acompanyament de la Llei de Pressupostos que
introduirà la millora d'ocupació en la Llei de la Funció Pública Valenciana. El PP s'ha
cobert de glòria, i els negociadors, de ridícul.

B Eleccions en la Generalitat

Ja s'han presentat els preavisos per a les eleccions a
comitès d'empresa (personal laboral) en la Generalitat
Valenciana. Les eleccions seran en febrer, si no fallen
els càlculs.

Les eleccions del personal funcionari no s'han prea-
visat encara, però seran en abril.

A tots i totes us recordem que volem les vostres
aportacions al programa electoral de l'STEPV-Intersindi-
cal Valenciana.

10 anys des del 14-D
en la Funció Pública

Fruit de ía vaga general del 14-D de 1988,
aconseguírem per als empleats i empleades
públics la possibilitat de la negociació
col·lectiva i la recuperació de la pèrdua del
poder adquisitiu mitjançant una clàusula de
revisió salarial.

Però al llarg dels anys, per la subordinació
o la tèbia oposició d'UGT i CCOO respecte a
la política del Govern, es van malbaratar els
guanys d'aquella vaga general, tot i que
aquestes centrals sindicals es van veure
forçades a convocar dues jornades de vaga
general més: la de 4 hores del 28 de maig de
1992 i la del 17 de gener de 1994.

Les diferents Administracions ni tan sols
van respectar els acords a què s'arribà en
1989, ans el contrari, hem retrocedit en les
nostres condicions de treball: s'ha posat en
marxa la reforma del mercat laboral, la con-
gelació salarial, la flexibilització de les plan-
tilles, la mobilitat territorial i funcional dels
empleats públics...

Per la seua banda, el Govern de la Genera-
litat Valenciana va incomplir també l'acord
de la Funció Pública, la qual cosa va generar
dues jornades de vaga del sector públic al
llarg del 1993. En concret, es va perdre la
clàusula de revisió salarial, es congelaren els
salaris... tot s'imposà de forma unilateral i
sense cap negociació.

En aquest context d'agressió permanent
per part de les patronals i de l'Administració
a les condicions de treball del conjunt de la
classe treballadora, els sindicats CCOO,
UGT, CIG i CSIF arriben a un acord amb el
Ministeri per a les Administracions Públiques
en 1994 sobre les condicions de treball en la
Funció Pública per al període 1995-97. Al
País Valencià es repeteix la jugada: la Gene-
ralitat Valenciana i els sindicats CCOO,
UGT, CSIF i CEMSATSE. signen el 31 de
gener de 1995 un acord de característiques
similars.

Per a l'STEPV-Iv els dos acords van ser
dolents, doncs es renuncià expressament a la
clàusula de revisió salarial i al deute que tenia
el Govern amb els seus treballadors per la con-
gelació salarial dels darrers anys, s'acceptà
l'acomiadament del personal eventual i interí,
la reconversió i la mobilitat territorial i fun-
cional, la competitivitat... I tot açò sense con-
sultar al conjunt del personal afectat.

Però és que, a més, el canvi de Govern de la
Generalitat Valenciana i de l'Estat va suposar
l'incompliment dels acords per al període 1995-
97 en allò que tenien de positiu o de menys
dolent. A partir dels incompliments, es va
enllestir un procés unitari de mobilitzacions
durant el darrer trimestre de 1996, amb la parti-

cipació de quasi totes les organitzacions sindi-
cals, amb els objectius de la defensa dels serveis
públics, l'exigència d'una vertadera negociació
col·lectiva i la recuperació del poder adquisitiu.

Aquestes mobilitzacions, que van ser un
èxit, acabaren quan, per una banda, es des-
penjaren alguns sindicats (USO, CSIF i
CEMSATSE), que renunciaren a la defensa
dels serveis públics i dels treballadors i treba-
l ladores i preferiren alinear-se amb el
Govern; i per altra, amb "l'acord sobre actua-
cions" (4 de març del 1997) entre UGT,
CCOO i el MAP. Aquest acord, que cal
emmarcar dins la política de concertació
social (acord de pensions, acord sobre la
reforma laboral), no era més que una declara-
ció d'intencions que consistia a: l'impuls del
desplegament de l'acord del 1994, l'avança-
ment a la segona quinzena de març de les
negociacions sobre els augments retributius
per a l'any 1998, l'inici de la negociació de
l'Estatut de la Funció Pública i la negociació
d'un nou Acord per a l'any 1998. És a dir, res
de concret.

A casa nostra també s'arriba a un acord el
7 de març de 1997; més que un acord, va ser
un calendari d'actuacions. Les direccions
d'UGT i CCOO van vendre els acords com
un gran èxit i desconvocaren les mobilitza-
cions, sense consultar a les treballadores i tre-
balladors mobilitzats.

Per a l'STEPV-Iv, la signatura dels acords
va suposar un fre en l'articulació d'un gran
moviment de base en contra de la política de
privatitzacions dels serveis públics i contra les
agressions a les empleades i empleats públics.

A hores d'ara, dos anys després, les nostres
reivindicacions resten pendents: la recuperació
del poder adquisitiu perdut en els darrers anys
i el restabliment de la clàusula de revisió sala-
rial; la defensa d'uns serveis públics eficaços i
de qualitat; l'augment de l'ocupació pública;
la "descongelació" de les plantilles; l'estabi-
litat en el treball; desactivar una reforma labo-
ral que augmenta la precarietat i la mobilitat
geogràfica i funcional; restablir el dret a la
negociació col·lectiva de les treballadores i
treballadors públics: per una vertadera nego-
ciació col·lectiva al País Valencià; l'equipara-
ció salarial i de les condicions laborals de totes
i tots els empleats públics; la negociació ober-
ta del projecte d'Estatut de la Funció Pública
presentat pel MAP.

Aconseguir totes aquestes reivindicacions
depèn de totes i tots nosaltres, més de qui té
més responsabilitat en el conjunt de la Funció
Pública. Cal donar un nou impuls a la nego-
ciació col·lectiva al País Valencià. Ens queda
molt de camí per fer.

Els Concursos de Fernando:
i

"los deseados"
A Fernando VII la Història el coneix com

"el deseado", perquè el poble espanyol el va
estar esperant durant tota la guerra contra
l'exèrcit napoleònic. Els treballadors i les tre-
balladores de la Generalitat Valenciana hem
estat esperant els concursos, algunes persones,
fins i tot, desitjant-los. Estan convocats des
d'octubre els dos primers: subalterns i auxiliars
administratius. Però els concursos de Fernando
Cano (el DG de la Funció Pública) són com el
cacau: de vegades n'ix un fallat. Ha convocat
moltes places, sí (quasi 500 en subalterns i més
de 700 en auxiliars), però s'ha guardat en la
mànega entre un 10 i un 15%. Pressions injus-
tificables de les conselleries han obligat a trau-
re uns concursos minusvalorats.

Van de pressa
Ja ho sabreu quan llegiu estes línies, per la

tasca que realitzem a través de mails i cartes: la
baremació dels concursos de personal subaltern i

d'auxiliars administratius (o de gestió, com pre-
feriu) marxa "viento en popa". Tan és així, que
en el primer cas ja ha acabat el període d'al .lega-
cions contra la baremació provisional; i laltre
concurs -el d'auxiliars-, ja s'ha publicat eixa
baremació provisional (el dia 9 de desembre).

Pareix que això ha estat possible per un nou
programa informàtic i, sobretot, perquè la DG de
Funció Pública s'ho ha pres seriosament i ha
obligat els membres de les comissions a reunir-
se diverses vegades a la setmana, per a complir
amb els terminis previstos en la convocatòria
(que són tres mesos).

Subalterns: poca participació i
problemes d'exclosos

En el concurs de personal subaltern ha parti-
cipat poca gent, no arriba a dos-centes persones.
Això ha facilitat, sens dubte, la rapidesa de la
baremació de què parlàvem abans.

Hi ha hagut un problema amb la gent exclosa:

no deixen participar el personal que ocupa plaça
de telefonista però que va aprovar les oposicions
de subaltem-telefonista. L'STEPV-Intersindical
Valenciana hem posat el cas en coneixement del
director general de la Funció Pública, per a que
ho arregle. Si no, ens veurem obligats a impug-
nar el concurs, per a salvaguardar el dret dels
companys a concursar.

Quan poden prendre possessió?
En el cas del concurs de personal subaltern,

pareix que l'objectiu és resoldre sobre la primera
quinzena de gener i que es prenga possessió amb
efecte de primer de febrer. Així que el personal
interessat estigueu alerta, que ja s'acosta l'hora.

En el cas dels auxiliars és prompte per a dir-
ho, perquè va més retrassat Í ha participat molta
més gent (unes 900 persones), per la qual cosa
l'adjudicació, en particular de les resultes, pot
ser costosa.

Anem a recórrer els concursos?
Això ens ha preguntat molta gent. De fet, fins

i tot UGT va traure una circular als seus delegats
per la que ens acusaven d'haver recorregut els
concursos. I tot això per haver-nos limitat a fer el
que sempre hem predicat: consultar als treballa-
dors i les treballadores, debatre els temes amb
ells, arribar a conclusions meditades... Durant les

assemblees d'octubre i novembre la gent va
decidir que no recorreguérem. I no ho hem fet.

Però no ha sigut per falta de ganes. Mol-
tíssima gent, inclosos molts que demanaven
que no recorreguérem, ens confessaven que
sí tenien ganes que algú obligarà l'Adminis-
tració a convocar els concursos generals amb
totes les places vacants. La majoria, però,
tenia por que un recurs significarà una para-
lització d'un concurs que ha tardat cinc (5)
anys en arribar.

Des de PSTEPV-Intersindical Valenciana
ens hem obligat davant les assemblees a fer
tot el possible per denunciar els fets, per
molestar, per informar de les places que no
han eixit. En això estem. Prompte tindreu
notícies.

UGT i CCOO sí que han recorregut
A pesar que ens han atacat demagògicament

per haver recorregut suposadament el concurs,
resulta que són els mateixos sindicats UGT i
CCOO qui sí que han interposat recurs conten-
ciós-administratiu contra el concurs de subal-
terns!! Pareix que no els importa els temors del
personal a una paralització.

Segurament perquè no els han consultat: els
importa un. pitó la vostra opinió.

O no?
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Concertada; Pressupostos i Acord d'aplicació LOGSE

Enguany s que es
compleix

Enguany, no sabem bé si és per-
què hi ha eleccions autonòmiques o
perquè "Espana va bien", per primera
vegada des que vam signar l'Acord,
fa tres anys, podem dir que l'Admi-
nistració el compleix, la qual cosa no
vol dir que, a hores d'ara, estiga com-
plit segons el ritme que havíem sig-
nat. El retard acumulat els dos darrers
anys no es recupera totalment. Per
exemple, l'any 97 hauríem d'haver
negociat les plantilles de Secundària i
també haver iniciat el pagament de
tots els càrrecs unipersonals/tempo-
rals. Doncs bé, ni l'una ni l'altra.

Pel que fa a l'any que ve, els Pres-
supostos Generals de la Generalitat
Valenciana contemplen les següents
millores per als treballadors i treballa-
dores dels centres concertats:

- Homologació retributiva: con-
templa el 50% de la diferència actual
amb el funcionariat docent (veure
taules annexes).

- Complements de càrrecs: con-
templa la dotació d'un cap d'estudis
per a tots els centres de Primària des
del mes de gener. Pel que fa a la
Secundària, i sempre a partir de
setembre del 99, es contempla un cap
d'estudis en centres de 3 o més línies
d'ESO i un cap d'estudis per cada 10
unitats concertades d'FP (cicles for-

matius) o Batxillerat. Per contra, no
es contempla el pagament dels caps
de departament.

Pel que fa a les plantilles, la
novetat està en la dotació, a partir de
tindré tota l'ESO implantada, és a
dir, en la majoria dels casos a partir
de setembre, d'un orientador (psicò-
leg o psicopedagog) amb tantes
hores de contractació en pagament
delegat com unitats d'ESO hi haja
concertades. Per contra, tirem a fal-
tar la dotació econòmica suficient
per a poder negociar la plantilla de
Secundària (ESO, Cicles i Batxille-
rat), ja que sols trobem una dotació
global aproximada d'uns
300.000.000 de pessetes, la major
part dels quals serà consumida per
l'anticipació autoritzada enguany
per absorbir el tancament de l'FP.

Quant a les despeses de funciona-
ment dels centres, la dotació s'ha vist
incrementada globalment en un
1.8%, excepte en centres de Primària,
on s'incrementa en un 5%. En aquest
apartat cal significar que és d'aquesta
partida d'on ix el salari del PAS i que
l'any passat ja va tindré un increment
d'un 1.5% per damunt de la resta de
l'Estat, i que l'actuació irresponsable
d'USO, FSIE i UGT va evitar que
aquest punt i mig arribarà a la butxa-
ca dels treballadors i treballadores del
PAS. Enguany, ja no és sols un punt i
mig; ja serà, acumulant el de l'any
passat, més de 5 punts. Des de
l'STEPV-Iv demanàvem que aquest
increment arribe al PAS, que l'Acord
no sols siga per als docents concer-
tats. Caldrà obrir la negociació
autonòmica per tal que l'Acord arribe
a tots: als concertats, per homologar-
nos amb els funcionaris docents; als
del PAS, per a cobrar, almenys, tant
com s'incremento el mòdul de con-
cert, i als docents no concertats, per-
què s'homologuen amb els docents
concertats.

Tot açò cal treballar-s'ho sindical-
ment davant les Patronals, i no tirar
cortines de fum desviant la demanda
a qui no correspon resoldre-la.

Recol.locació del professorat afectat per la reducció
d'unitats en centres concertats per l'aplicació de la LOGSE,

Enguany hi havia una forta preocupació al comença-
ment del procés de recol.locació del professorat afectat
pels centres en crisi, en estar afectats també, a més de les
unitats de Primària, les unitats de l.cr d'FPl. De fet, tan
sols en 27 centres d'FP revisats al començament del pro-
cés, en juny, ja hi havia 73 professors afectats per les
reduccions (veure All-i-Oli de juliol). Després d'una llar-
ga tasca en la mesa de negociació de l'acord, on vàrem
analitzar un per un tots els casos, el nombre de professors
que van quedar per recol.locar va ser de 60, dels quals 27
eren d'FP i 33 de Primària; és a dir, la pràctica totalitat del
professorat es va recol.locar en el seu centre.

Quant als centres, van sol·licitar 134 centres de Primà-
ria l'anticipació -necessaris per a recol.locar el professo-
rat- i 88 centres per a recol.locar el professorat d'FP en
Secundària, a compte de les 25 hores que vàrem negociar
com a anticipació de plantilles de Secundària.

En la reunió de la comissió de seguiment de l'acord
del dia 30 de novembre van ser adscrits la quasi totalitat
del professorat (a falta de la resposta d'alguns centres al
currículum presentat) i des del 9>de desembre estan tots
treballant en els centres elegits. El proper any esperem
que la recol.locació siga, almenys, tan exitosa com
enguany, ja que afectarà també al 2."" d'FPl.

Compensació Educativa en centres
El passat 4 de desembre va tindré lloc la reunió de la

Comissió de Valoració pel Concurs Públic d'Ajudes per
al Desplegament de Projectes de Compensació Educativa
en Centres Privats Concertats.

En aquesta reunió, en la qual els sindicats estem pre-
sents amb veu però sense vot, es va aprovar una resolu-
ció de publicació imminent per tal de fer efectiu el paga-
ment del tercer quatrimestre de les ajudes corresponents
a l'exercici pressupostari de l'any 98.

D'altra banda, en relació a les ajudes per a l'any 99, hi
hagué 5 centres que demanaven per primera volta aques-
tes ajudes, dos dels quals varen ser desestimats, ja que no
s'ajustaven als requisits de la convocatòria.

En el que fa a la resta, tant els de nova sol·licitud com
els de renovació, es va fer una proposta de doble resolu-
ció, ja que en aquests moments estan en converses amb
la Direcció General de Centres per tal que incloga totes
les persones contractades al PAEP amb pagament dele-
gat. Si això es donarà, tota la dotació econòmica que està
destinada al pagament d'aquestes persones actualment es
repartiria entre tots els centres, de tal manera que queda-
ria coberta tota la demanda dels centres per les despeses
de material.

En cas de que la Direcció General de Centres no assu-
mirà aquest pagament, les quantitats a repartir als centres
serien un poc més baixes que les actuals, ja que el mòdul
pressupostari és el mateix que el del 98 (43.271.000
ptes.) i el nombre de centres a percebre ajuda és superior.

Des de l'STEPV-Iv estem reivindicant des de fa molt
de temps la inclusió en les plantilles dels centres, i, per
tant, la inclusió en eí pagament delegat, de totes les per-
sones que treballen als PAEPs, per tal d'acabar amb la
situació precària de les seues contractacions, sempre con-
dicionades als diners de les ajudes.

També es va plantejar la possibilitat de que la convo-
catòria d'ajudes fóra bianual, de tal manera que abastarà
tot el curs escolar, que, com sabem, està comprés dins de
dos exercicis pressupostaris.

D'altra banda, continua sense haver un control exhaus-
tiu sobre els projectes subvencionats i, per tant, no sabem
si el contingut del projecte s'ajusta a la seua execució.

Caldria destacar que, malgrat que la convocatòria
estava dirigida a tots els sindicats membres de la Mesa
Sectorial, tan sols estiguérem presents l'STEPV-Iv i
CCOO; sembla que per la resta és un assumpte que no
mereix dedicar el temps.

Al llarg de l'actual curs escolar, entre el 2
de novembre i el 30 de maig, tindran lloc les
eleccions sindicals al sector de l'ensenyament
privat, segons el calendari electoral signat per
4 dels 5 sindicats representatius del sector.

En aquest procés, els treballadors i treba-
lladores del sector ens juguem, fonamental-
ment, dues qüestions distintes però comple-
mentàries. En primer lloc, triem els nostres
representants directes davant l'empresa, i en
segon, acumulem la representativitat que cada
sindicat tindrà a les Meses Negociadores, tant
amb l'Administració com amb les Patronals,
durant els propers 4 anys.

A més de les dificultats que té practicar el
sindicalisme a qualsevol sector, en l'ensenya-
ment privat aquestes dificultats s'agreugen
per raons ideològiques -no hem d'oblidar que
la major part de l'ensenyament privat reglat
respon a plantejaments religiosos i/o econò-
mics, sobretot en ensenyaments no reglats, en
què la precarietat laboral és quasi absoluta.

Així no és gens estrany, moltes treballa-
dores i treballadors no sols ho saben, sinó que
també ho han patit, que en molts centres,

aprofitant la precarietat dels contractes o la
pressió ideològica, s'imposen determinades
opcions sindicals. Açò ens fa afirmar que les
eleccions sindicals, amb l'actual estructura
legal, no són plenament democràtiques, ja que
els treballadors i treballadores no poden triar
entre totes les opcions sindicals que hi ha al
sector. Sols podem optar entre aquelles que
aconsegueixen presentar candidatures en cada
empresa, i açò, amb la ingerència patronal a
què hem fet referència, impossibilita la igual-
tat d'oportunitats i la llibertat d'elecció.

Però no sols la ingerència patronal desvir-
tua la realitat sindical del sector. La utilització
partidista i sectària dels fons públics dedicats
a la formació, per part de les anomenades
organitzacions sindicals majoritàries, també
impossibilita la igualtat d'oportunitats. No
hem d'oblidar que aquests diners ens els des-
compten cada mes de la nòmina a tots els tre-
balladors i treballadores, encara que sols els
"majoritaris" poden utilitzar-los; és a dir, no
ens regalen la formació, més bé la paguem, i,
per tant, res que no siga nostre ens estan ofe-
rint a canvi de votar-los o d'afiliar-nos.

Davant aquesta situació, les treballadores i
treballadors hem de mantenir amb fermesa
l'exercici dels nostres drets, començant per no
cedir davant les pressions empresarials i per
ser capaços de presentar-nos com candidats
per l'opció sindical que representem, per pos-
sibilitar que el conjunt de treballadores i tre-
balladors puguen optar lliurement pels candi-
dats o candidates que consideren més oportú,
encara que nosaltres mai no demanarem a la
nostra afiliació que siga màrtir d'un model
electoral injust i no plenament democràtic. Si
no hi ha candidats, no hi ha opció.

Però, a més a més, quan depositem la
papereta en l'urna, hem de valorar a quin
company o companya li donem la nostra con-
fiança; hem d'optar per aquells que siguen
capaços de defensar els nostres drets sense
plegar-se a les pressions, amenaces o represà-
lies, i no per aquells més afins al titular del
centre o els imposats pel mateix, ja que difí-
cilment defensaran els nostres drets. Així
mateix, caldrà valorar que el nostre vot li
dóna representativitat a una opció sindical
determinada i haurem de reflexionar sobre el

que ha fet, almenys, els darrers quatre anys,
que ha signat i quines posicions ha mantingut
en les negociacions; tot això sense deixar-nos
enganyar per estranyes ofertes de tot tipus
(cursets, viatges, assegurances, etc.), que mol-
tes vegades sols amaguen la manca de ferme-
sa sindical.

En resum, en les eleccions sindicals ele-
gim a qui (tant davant l'empresa com en la
negociació col·lectiva) representa els nos-
tres drets i interessos. Drets i interessos que
moltes vegades són contraposats als empre-
sarials, i, per tant, sols aquelles opcions
autònomes i participatives ens garanteixen
que les nostres opinions i les nostres pro-
postes arriben a negociar-se. Que ningú
decidesca per nosaltres. Si alguna opció sin-
dical, com la que representa l'STEPV-Iv, es
denostada i atacada sistemàticament per les
Patronals serà, imaginem, perquè els serà
difícil de doblegar i perquè, sobretot, defen-
sem els drets i els interessos dels treballa-
dors i treballadores, acceptant sols aquelles
propostes que són acceptades per les assem-
blees.
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Llibertat d'expressió,
llibertat de càtedra

L'STEPV-lv considera l'acord entre
IPCV, UV i PP a les Corts Valencianes,
del passat 21 d'octubre, per tal de sotme-
tre el professorat de Valencià a la fiscalit-
zació de la Inspecció Educativa, com un
acte inquisitorial, perquè es basa en la
vigilància d'un pretès compliment de dog-
mes de fe secessionistes, més que no del
compliment de la legalitat.

Si la motivació per aprovar una propos-
ta com aquesta és, en paraules del repre-
sentant d'IPCV, una anomenada "cam-
panya del professorat als instituts" que
suposadament "menysprea l'Estatut
d'Autonomia" per usar l'expressió "País
Valencià" i afirmar que valencià i català
formen part de la mateixa llengua, alesho-
res s'ha de saber que tant una cosa com
l'altra no sols corresponen a una realitat
política, social i acadèmica ben contun-
dent, sinó que estan arreplegades en tex-
tos de naturalesa legal, com ara el nostre
Estatut d'Autonomia.

L'STEPV va iniciar immediatament una

campanya "d'autoinculpació per ensenyar
d'acord amb la realitat social Í la ciència",
a la qual ja s'han adherit centenars de
persones que rebutgen així l'intent de
censura Í que fa del tot impossible qualse-
vol intent de sanció, que, per altra banda,
és una pretensió del tot incongruent amb
la regulació del règim disciplinari dels fun-
cionaris públics, que, lògicament, no pre-
veu la sanció pel lliure exercici d'expres-
sió.

Així mateix, la Mesa per l'Ensenya-
ment en Valencià (entitat cívica formada
per representants de CCOOPV, STEPV,
UGTPV, Escola Valenciana. Federació
d'Entitats per la Llengua, Coordinadora
de Normalització Lingüística Enric Valor,
professorat d'Educació Primària,
Secundària i de les universitats valencia-
nes) i els partits EUPV, NEPV, PSPV-
PSOE i BNV han demanat als centres
educatius, al professorat, a entitats cívi-
ques, així com als Ajuntaments, la seua
adhesió al següent:

MANIFEST A FAVOR DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ

a) Aquesta mesura (la proposició no de
llei aprovada a les Corts) ens retrotrau a
períodes de la història recent que crèiem
feliçment superats, per tal com qüestiona
explícitament la tasca docent del professo-
rat valencià i atempta greument contra els
més elementals principis de llibertat
d'expressió i de llibertat de càtedra. Drets
que recull la Constitució (Art. 20: Se reco-
nocen y se protegen los derechos [...]a la
libertad de càtedra) i la LODE (Art. 3: Los
profesores, en el marco de la Constitución,
tienen garantizada la libertad de càtedra).

b) Aquesta iniciativa atempta, igual-
ment, contra l'esperit de consens amb
què es va redactar l'Estatut valencià
d'Autonomia, en el preàmbul del qual es
diu: Aprovada la Constitució Espanyola,
és en el seu marc on la tradició valencia-
na provinent de l'històric Regne de Valèn-
cia es troba amb la concepció moderna
del País Valencià i dóna origen a l'autono-
mia valenciana...

c) Ignora, deliberadament, la sentència
del Tribunal Constitucional, que, a instàncies
de la Universitat de València, protegeix la
denominació de català, si més no, en l'àmbit
acadèmic, és a dir, l'àmbit per excel·lència
del professorat. Aquesta sentència (de 21
abril de 1997), concretament, afirma: "La
valenciana, lengua pròpia de la Comunidad
Valenciana y, por elio, de su Universidad,
podrà ser también denominada "lengua cata-
lana" en el àmbito universitario, sin que ello
contradiga el Estatuto de Autonomia ni la
Ley de las Cortes mencionada al principio"
[Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de 23
de novembre de 1983].

d) L'aprovació d'aquesta proposició,
lluny de ser una actuació aïllada, se suma
a altres d'igualment preocupants: el
menyspreu d'intel.lectuals valencians com
Joan Fuster o Enric Valor; la ingerència
en la tasca de les editorials valencianes,
la supressió de subvencions a les publica-
cions i les activitats de promoció en valen-
cià, la distribució sectarísta de la premsa
en els centres educatius, etc.

e) I, finalment, aquesta mesura super-
posa el control ideològic i els interessos
de poder d'uns determinats partits a la
racionalitat científica que ha de presidir la
tasca docent.

Per tot això, lamentem profundament
que els partits del Govern Valencià (PP i
UV) no centren la seua actuació pels
camins de la tolerància i la racionalitat.
Fets com el que denunciem perpetuen
l'anomenat conflicte lingüístic i l'enfronta-
ment civil que se'n deriva.

En nom dels més elementals principis
democràtics, en defensa de la llibertat
d'expressió i de la qualitat de l'ensenya-
ment, i tenint en compte l'article 20 de la
Constitució Espanyola, exigim que es
realitzen les accions polítiques oportu-
nes perquè es deixe sense efecte
l'esmentada Proposició no de Llei, per
anticonstitucional. És per aquest camí
que la llengua i la cultura dels valen-
cians es convertiran en un espai integra-
dor i que les forces polítiques i socials
podran demostrar el seu interès real per
contribuirà la solució d'un conflicte inte-
ressat que perjudica el poble valencià i
la seua imatge exterior.

Es presenta un col·lectiu d'edijcació i comunicació

La xarxa entreLÍNIES reflexiona
sobre els efectes educatius de la televisió

El passat 23 de juny es va presentar a
València entreLÍNIES, Xarxa d'Educació i
Comunicació. Al mes de novembre la pre-
sentació va tindré lloc a la ciutat de Cas-
telló. Els actes es van celebrar a dos
fòrums culturals: Fnac i Babel, respectiva-
ment. Ambdós actes van oferir l'oportuni-
tat d'obrir debats sobre el Decàleg de l'U-
suari de la Comunicació, que ha elaborat
el col·lectiu.

6És possible educar a través de la tele-
visió, o aquest mitjà està condemnat a
vehicular programes destinats a promoure
les emotivitats més simples i el consum
més banal? A aquestes i altres qüestions
volia donar resposta el passat 22 de juny
entreLÍNIES, que va aprofitar la presenta-
ció oficial en el fòrum de la Fnac de
València, ple de gom a gom, per a deba-
tre al voltant dels suposats efectes perni-
ciosos que la televisió produeix entre els
més joves. Per a la presentació de la Xar-
xa d'educació i comunicació valenciana,
es va fer públic el Decàleg de l'Usuari de
la Comunicació, on es proclama la neces-
sitat d'un model d'informació en el qual
els ciutadans i les ciutadanes siguen ele-
ments actius.

Front a les veus més crítiques, que
apunten ta necessitat d'una defensa
davant el telefem, el sociòleg Antonio Ari-
ho, present a la taula rodona que tenia
per títol "Televisió i Educació cara a cara",
va advertir que "es tracta d'un fenomen
irreversible". "No és possible tornar a
societats anteriors a la televisió", va apun-
tar Ariho. Així, va precisar que, donat que
es tracta d'una modalitat de comunicació,
el millor és "explorar les seues potenciali-
tats í advertir de les seues negativitats".

Amb la seua exposició, Arino va situar
el problema a què els professionals de la
comunicació i de l'educació que compo-
sen entreLÍNIES pretenen fer front. De
fet, un dels postulats fundacionals del
col·lectiu és impulsar accions socials de
sensibilització front a les incidències dels
mass media en les audiències més joves.

El professor de Didàctica, de la Univer-
sitat de València, Fernando Roda va
subratllar que la televisió "ha difós la idea
que veure és suficient per comprendre".
Tanmateix, ell opina que la tasca educati-
va precisa de l'acció crítica.

Per al periodista i membre del Comitè
de redacció de Canal 9 Julià Àlvaro, no
s'han de dirigir totes les culpes a la televi-
sió, "que no és més que un aparell", enca-
ra que és cert que transmet bàsicament
dos valors: "La ideologia dominant i el
consum". També va insistir en la idea que
aquest mitjà de comunicació "destrueix la
capacitat d'abstracció de la gent".

D'altra banda, Rosa Solbes, redactora
de TVE-València, va llançar crítiques
dures contra el mitjà, per a finalitzar amb
un missatge: "Que la gent aprenga a no
seure dòcilment davant el televisor".

Malgrat la manipulació televisiva,
denunciada àmpliament en el debat,
Antonio Arino va recordar que "la domina-
ció és impossible perquè la interpretació

xarxa í comupfiàci

sempre és local". Això no obstant, va
apuntar que s'ha d'introduir la televisió a
l'escola, "perquè Tacte perceptiu no s'aca-
ba en la recepció".

Rafael Miralles, membre d'entreLÍNIES
i moderador de la taula rodona, va criticar
la comercialització de les emocions que
es fa a alguns programes televisius diri-
gits als joves i elaborats sense criteris
pedagògics. D'ací, va subratllar la
importància de fomentar "un consum crític
i responsable11. D'altra banda, va dir que
"la televisió ofereix multitud de possibili-
tats per promoure la imaginació i afavorir
l'aprenentatge" i que no hi haurà autèntica
democràcia fins que la societat estiga
alfabetitzaria en el consum dels mitjans
de comunicació.

Durant tot l'any un grup significatiu de
professionals de distintes comarques
valencianes -de l'ensenyament i de la
comunicació, majoritàriament- han vingut
treballant en la posada en marxa de l'as-
sociació, la primera d'aquestes caracterís-
tiques en el País Valencià. El col·lectiu
compta amb uns estatuts on es recullen
les bases de funcionament que van estar
aprovades a l'assemblea constituent. El
col·lectiu, que ha editat anteriorment dos
butlletins "zero", manté relacions de
col·laboració estretes amb d'altres grups
semblants de l'Estat espanyol, com la
Xarxa Mitjans, de Catalunya, i el grup
Comunicar, d'Andalusia.

Pròximament, el col·lectiu té prevista
l'obertura d'una pàgina web on es podrà
accedir als materials que estan realitzant-
se en aquests moments, entre ells una
anàlisi detallada del programa infantil de
Canal 9-TVV "Babalà".

A Castelló també es reivindica
l'Educació en matèria de Comunicació

La dualitat Mitjans de Comunicació-
Educació es va fer palesa el passat 5 de
novembre a la llibreria Babel de Castelló.
La xarxa entreLÍNIES va organitzar la
seua presentació a ta capital de la Plana,
presentant un debat entre educadors i
periodistes al voltant de la pregunta:
^Eduquen o deseduquen els mitjans de
comunicació?

La taula rodona va estar integrada per
dos periodistes de la ciutat, Francisco
Pascual, corresponsal de l'agència Efe i
col·laborador de Mediterràneo, i Txema
Rodríguez, periodista de Levante-EMV de
Castelló; Í dos professionals de l'Educa-
ció, Consol Aguilar, professora a la Uni-
versitat Jaume I, i Vicent Pardo, professor
de Secundària i membre d'entreLÍNIES.
La iniciativa respon a la inquietud d'un
grup de periodistes i educadors castello-
nencs interessats en constituir un grup de
treball estable i fer efectiva d'eixa manera
la presència de la xarxa a les comarques
septentrionals.

(Més inf9rmació sobre les activitats
d'entreLÍNIES: Tels. 963934110 /
961508759)

Taula rodona al
fòrum de la Fnac
de València.
D'esquerra a dreta:
Rosa Solbes,
redactora de TVE-
CV; Julià Àlvaro,
redactor de TVY;
Rafa Miralles,
d'entre-LÍNIES; i
els professors de
la Universitat de
València Fernan-
do Roda, de
Didàctica, í Anto-
nio Ariflo, de
Sociologia.
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OPINION

Carta abierta al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana.

; MERDA MÍTICA O TERRA MÍTICA?
Molt Honorable President, Sr. D. Eduardo Zaplana

Hernàndez-Soro:
Ejerza usted como tal, priorice, y consiga que el

plan para lograr el saneamiento integral del río Segura
sea una realidad ya. Y la forma de hacerlo la tiene en
su mano. Firme un convenio con el Gobierno de la
Nación, igual al que ha firmado con distintes ayunta-
mientòs para construcciones escolares, adelantando el
dinero la Generalitat Valenciana, para un plan de sane-
amiento integral del Segura, y a devolver en varios
afios por el Gobierno central.

No puede imaginarse con que "alegria" hemos reci-
bido la noticia aparecida en la portada del periódico
Information del miércoles ll-XI-98: "El PP rechaza en
el Congreso el saneamiento integral del Segura".

Sr. Presidente: ^,Qué nos queda a los habitantes de la
zona? ^Resignamos? ^Conformarnos? Pues no, vamos
a seguir luchando y defendiendo nuestras tierras. Le
pido que se sume a esa lucha y desde su privilegiado
puesto consiga hacer cambiar de posición a sus compa-
neros y corapaneras de partido. Y no creo que sin resol-
ver este problema acepte el encargo de redactar la
ponència para el próximo Congreso del PP,"La Espana
de las oportunidades", que tratarà, entre otros temas,
sobre empleo, educación, sanidad, família y solidari-
dad. Si usted acepta y hace la relativa a sanidad manté-
niéndose el problema del río...

Ha demostrado que el Gobierno que preside, cuando
ha querido, consigue aquello que se propone jY con
què rapidez! El aulario de la Galia en Elche para la
Universidad "Miguel Hernàndez" se construyó en
pocos meses. Ahora està empenado en que las obras del
AVÉ sean pronto una realidad. Y què decir sobre los
parques temàticos, el de la Ciudad de la Luz y, sobre
todo, el de Benidorm,"TERRA MÍTICA", a la veloci-
dad que usted lo ha conseguido.

Pues mire, Molt Honorable President, en Benidorm
"TERRA MÍTICA" y en la Vega Baja "MERDA
MÍTICA".

Priorice, Molt Honorable President, priorice. Està
demostrando que, para usted y el Gobierno que preside,
es mas importante que se pueda acortar el tiempo del
trayecto Valencia-Madrid y viceversa o que podamos
divertirnos en un parque temàtico, que la SALUD de
las personas que vivimos en la Vega Baja.

Hàgale comprender al Sr. Presidente del Gobierno
de la Nación, el Sr. Aznar, que si Espana va bien, que
si vamos a ser miembros de la Union Europea en l.a

velocidad, que si bajan los tipos de interès, que si pare-
ce que no tenemos problemas económicos... que aquí
tenemos un gravísimo problema de salud. No vamos a
poder ser europeos en ninguna velocidad, no podemos
ingresar en Europa sin resolver este problema.

Ha habido todos los duros de las distintas Adminis-
traciones para paliar el desastre de Donana. Aquí lleva-
mos 20 anos de Donana. La Coordinadora Pro-Río, for-
mada en los anos 80, se canso de denunciarlo y poco
caso hizo la Administración de la època, y la actual se
empecina en superaria.

Molt Honorable President, le reitero que mueva los
hilos y tranquilice a sus hipotéticos votantes para que
no se sientan corresponsàbles de la tnuerte de esta
comarca en el supuesto de que el PP obtuviera la mayo-
ría en las próximas elecciones, a no ser que usted,
como le pido, consiga lo que nos niega el actual Parla-
mento espanol con mayoría del PP. Lo que han hecho
hasta ahora han sidq parches, la contaminación està atií.
Ya està bien de ponernos colònia y de no lavarnos.

El deterioro de la calidad de vida durante 20 anos,
que se nos haya impedido disfrutar en el río, banarnos,
pescar, etc. ^Quién nos lo va a devolver? Confio en que
sí lo puedan disfrutar las generaciones venideras. Y en
que se cumpla lo manifestado por el senor Presidente de
la Diputación Provincial de Alicante, que "hoy se dispo-
ne de tecnologia adecuada para resolverlo y que hay
yoluntad por parte de la Administración para solucionar-
lo"; así el Sr. Julio de Espana podrà banarse en el Segu-
ra. Lo que sí debe hacer es "banarse" en hacer gestiones
para conseguir que sea realidad todo lo que va diciendo.
Y al diputado responsable de Aguas, Sr. Barrios, reco-
miéndele que adquiera otra responsabilidad, pues bajan-
do las , bueno, lo que baja, y al ser el de esta comar-
ca, debería, por dignidad, dejarlo, al no mejorar en nada
la situación, y que fuese otro el responsable.

No queremos ser una comarca donde las pocas per-
sonas que se atrevan a venir lo tendràn que hacer con
caretas, o bien seran científicos que vendran a estudiar
las consecuencias de la contaminación de las aguas de
un río en una zona, para poder evitaria en otras.jYA
ESTÀ BIEN! No queremos ser ratas de laboratorio.
Con la salud de las personas no se juega.

"De permitir que esto siga así, sin poner soluciones,
la Administración va a pasar a la Historia como aquella
que permitió la muerte de una comarca. Y nosotras no
queremos que a nuestra Vega le pase eso, sinó todo lo
contrario, la queremos [VIVA y bien VIVA!", como
exigió la Asociación de Mujeres de Rojales al leer el
manifiesto cuando acabo la manifestación que en
defensa del saneamiento del río había sido convocada
por dicha asociación.

Gracias, Senor President.

Isidro Palomar Villena, miembro del Secretariado
Comarcal de la Vega Baja del STEPV-Iv y de la
Plataforma Cívica "Segura Limpio".

ESCRIT AHIR

"Quan vaig escriure aquest conte,
que en realitat era una carta a Lanín
per a, deforma metafòrica, instar-lo
a estudiar, no vaig pensar que el
referèndum estiguem tan pròxim. Va
ser una premonició? Tal volta.

Ara pot servir per a alguna cosa més,
perquè els beneficis que s'obtinguen
de la venda es dedicaran, com tantes
altres activitats que tenim
programades, a prestar suport
material i psicològic per al tan
esperat referèndum.

"í3 El Poble Saharauí hi arrisca el seu
futur, i nosaltres apostem per ell."

L'equip redactor i editor

FEDEBflCIÜDlSSflCIBClOHSOESflUBBiTm

El conte el podeu comprar per 500 pessetes
a la seu de !'STEPV-lv, a València.

LLIBRE D'EIVISSA" (1957)
Marià Villangomez

Com molts altres, he vist per primera vegada una illa un dia
ras des del castell de Dénia, durant alguna excursió escolar. Anys
més tard, m'hi destinaren de mestre i vaig comprovar l'anacronis-
me del manual de geografia que vaig utilitzar en aquell treball de
Magisteri.

Desenganyeu-vos, per molt que us hagueu criat als Graus,
Safors i Marines, només a illes com Eivissa hom viu a la Medi-
terrània. És clar que em referesc, al món (el que queda) que el lli-
bre que us presente (petita enciclopèdia d'història, bibliografia,
antologia literària i geografia humana) ens conta, i no als desfica-
cis turístics del Matutes and Company. Perquè quan arribí a les
Pitiüses, aquest llibre ja era un document històric i Marià Villango-
mez un símbol consagrat de la resistència i la lluita per la cultura i
llengua autòctones. Sí, ha estat gràcies a valents com aquest
mestre d'escola rural, traductor, poeta, fundador de l'Institut
d'Estudis Eivissencs (l'entitat cívica més important de l'illa), Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes i director durant molts anys de la
revista Eivissa, que ha surat la continuïtat eivissenca. Tot i malgrat
adversitats tan gegantines com l'Administració castellanitzadora i
dues generacions d'urbanisme salvatge, amb massa lliures esterli-
nes i marcs fàcils, que per poc desplacen als llibres d'història
escenaris i formes de vida que en alguns aspectes, com ara el
poblament, l'arquitectura rural o les salines, es remunten als carta-
ginesos.

De vegades em pregunte com acabarà essent l'Eivissa de tran-
sició que he vist créixer a Santa Eulària i Sant Josep, quina socie-
tat formaran els fills de la cultura hippy, els dels treballadors i tre-
balladores de la indústria turística i els de l'Eivissa ancestral que
tants jocs, deures i il·lusions han compartit a l'escola i institut.

Ferran Pastor

AVDA. BLASCO IBÀNEZ, 142 • TEL, 96 372 03 52

46022 VALENCIÀ
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GRÀCIES PEL VOSTRE SUPORT

9.732 vots,
53 delegats í
delegades

5om, per quarta
vegada, la primera

f orca sindical a
l'ensenyament

públic

Gràcies a totes les persones qiie heu participat
en aquestes eleccions. La vostra participació és
la millor garantia del treball sindical.

I gràcies, especialment, a totes aquelles que
han confiat en l'STEPV-Iv. El vostre vot és el
millor reconeixement per a continuar ti*eballant
com ho hem fet fins ara: comptant amb tu.

Ens jug'àvem^tenir una veu pròpia. A l'STEPV-
Iv, cada instrument que posem al vostre servei
prové dels vots que aconseguim a les eleccions i
de l'esforç de les persones afiliades.

I això és el que hem de garantir a partir d'ara.
Per a mantenir una alternativa que responga a
un model de societat i de serveis públics
inequívocament progressista, i mantenir una
posició crítica insubornable sempre que cal,
necessitem deia teuaparticipació.

Companya, company, l'STEPV-Iv, el teu
sindicat, ha revalidat, ampliant-la, la seua
majoria sindical. I això ha estat possible gràcies a
tots i totes. Amb vosaltres podem continuar
tenint una veu forta, una veu nostra.

Ara cal continuar treballant. Per això et
demanem que amplies el teu compromís. Ara és
el moment d'enfortir l'STEPV-Iv, el teu sindicat.
En les passades eleccions necessitàvem el teu vot.
Ara necessitem la teua participació. Vine a
compartir el sindicat amb milers de companyes i
companys de l'ensenyament públic,
l'ensenyament privat, la Universitat, laSaxiitat,
els serveis públics, l'Administració local,...

Tenim quatre anys per davant.
Participa, afilia't!
Continuem fent camí.

Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5. (C.P. 03005). Tel. 96 522 80 88. Alcoi: Jordi de Saní Jordi, 16,15. (C.R 03804), Tel. 96 552 31 51. Alzira: Avgda. Luis Suher, 28-4. (C.P. 46600). Tel. 96 240 02 21.
Castelló: Pi. Paí's Valencià, 6,3. (C.P. 13002). Tel. 964 2158 00, Xàtiva: Vicente Boix, 2, Ser pis, porta 5 (CP. 46800). Tel. 96 228 30 67. València: Juan de Mena, 14, (C.P. 46008). Tel. 96 391 91 47.
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Fent camí...
a la UNIVERSITAT

PDI
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4
4
7
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-
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4
4
3
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•
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laboral
Valentia
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48
-
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5
• -

2
-
2

Com és habitual en les eleccions celebrades des del
1987, la participació ha estat molt baixa en el PDI, en
què l'abstenció ha estat l'opció majoritària molts punts
per damunt de qualsevol altra. En els altres sectors de
PAS funcionari i de Personal Laboral, encara que la
participació hi és superior, no arriba a les cotes
desitjables. Açò determina que l'escàs vot existent
obeesca a paràmetres -en el cas del PDI és patent- de
referència ideològica o política, donant-se, en bona
mesura, una mena de automatisme en la votació per
projecció de determinades opcions polítiques a opcions
sindicals. Açò explica la fidelitat de vot de les minories
que voten en aquestes eleccions i la tendència a repetir
resultats. Un augment en la participació podria trencar
aquests mecanismes. Un altre factor que explica
l'abstenció i l'estabilitat del vot és l'especial índole de la
pràctica sindical a les universitats. Cal subratllar que les
universitats són entitats autònomes de dret públic,
equiparables a les comunitats autònomes, però que són
autogestionades per la pròpia comunitat universitària.
Aquest tret característic configura una empresa que de
vegades s'identifica amb els mateixos treballadors que
participen en la seua gestió des dels diferents òrgans
que la regeixen. Per tant, l'acció institucional pot
confondre's amb la pròpia acció sindical i viceversa. Una
atenció desmesurada cap a l'acció institucional pot, i de
fet ens ha ocorregut, desviar el nostre punt de vista més
estrictament sindical i allunyar-nos del personal com a
referent sindical. A més que no permet de manera clara
que els nostres esforços siguen reconeguts, per
desconeguts.

De tota manera, és pot dir que en les universitats on ja
teníem representació (València Í UJI) ens hem consolidat
i hem ampliat la nostra presència a altres sectors, com és
el cas de la UJI, on hem passat a tenir-ne al PAS

funcionari, repetint resultats ja aconseguits en les
anteriors eleccions. En ambdues universitats estarem en
les respectives Meses negociadores, atès que gaudim de
més del 10% de la representació. No obstant, l'objectiu
d'expandir el nostre model en aquestes universitats no
ha estat aconseguit en la mesura que ens havíem
proposat.

Hem estès la nostra presència a les Universitats
d'Alacant i Politècnica de València, on hem tret en el
sector del PDI dos delegats en la primera i tres en la
segona. Amb açò hem aconseguit el segon dels objectius
de la campanya, que era estendre'ns a la resta
d'universitats, encara que no ha estat possible l'entrada a
la recentment creada Universitat Miguel Hernàndez, d'Elx.

També s'ha assolit el tercer objectiu, que era
aconseguir suficient representació per estar de ple dret a
la Mesa sectorial d'Universitats del País Valencià, cas
que aquesta fos constituïda. Efectivament, els setze
funcionaris (entre PDI i PAS) que tenim són percentatge
suficient per estar en aqueixa Mesa negociadora.

La conclusió a què es pot arribar de tot l'exposat és
que queda consolidat el sector d'Universitat en extensió i
en capacitat d'actuació, i que cada universitat, partint
dels mitjans personals i estructurals que posseesca, amb
ia coordinació i suport de tot el sector, ha d'elaborar una
línia d'actuació on queden clarament definides les
prioritats a què poden dedicar-se l'afiliació i els
simpatitzants, a partir de les línies mestres definides pei
sector en aquestes eleccions sindicals, de manera que
puguem arribar al personal i constituir-nos com a referent
sindical ineludible, especialment per part dels col·lectius
més agreujats laboralment o en aquells aspectes
relacionats amb la defensa dels serveis públics i en
especial el servei públic universitari i en el redreçament
nacional del País Valencià.

Per primera vegada, fent camí...

A LA SANITAT PÚBLICA
L'STEPV-lv s'ha presentat per primera vegada a les eleccions

sindicals en la Sanitat pública. Més de 200 persones, de tots els
sectors de ia Sanitat, han avalat amb la seua candidatura el com-
promís d'encetar un treball en aquest sector. Hem presentat llistes
en 8 àrees de salut i hern obtés representació en tres: 1 membre
de ía Junta de Personal de l'Hospital Peset de València, 2 a la de
Gandia i 2 a ia d'Alcoi. També hem obtés un membre en el Comi-
tè d'Empresa d'Alcoi.

Molts més companys i companyes de la resta d'àrees estan
compromesos per fer camí en la Sanitat. Endavant.

ara és el moment
multiplica la força del teu vot

afilia't a l'STEPV-lv

Fent camí...
A L'ENSENYAMENT PRIVAT

Acabat aquest primer trimestre del curs, s'ha fet aproximada-
ment 1/3 dels processos electorals de l'ensenyament privat -ca!
recordar que són 11 els subsectors dels que parlem quan diguem
ensenyament privat- previstos a! calendari electoral.

En aquest moment els resultats són els següents:

ALACANT
CASTELLÓ
VALÈNCIA
TOTALS

FSIE
13
21
89
123

USO
28

31
59

STEPV-iv
11

38
49

CCOO
13
2

21
36

D'aquests resultats, 7 delegats corresponen al Conveni d'Edu-
cació Especial; 2 al d'escoles infantils; 2 als centres privats sense
concert; 1 al de perruqueria i estètica, i 1 al de no reglades. La
resta corresponen al de privada concertada.

Pel que fa als resultats que fins ara tenim l'STEPV-iv, en el
conjunt de l'ensenyament privat avancem, aproximadament un
5%, encara que aquesta dada no és gens significativa perquè
fins ara casi totes les eleccions que s'han fet han estat de
ensenyament concertat; les de la resta de subsectors es faran a
partir de Pasqua. Quant als resultats que computen per la Mesa
de Ensenyament amb la Conselleria, passaríem de ser la 5ena.
força sindical a la 4ta, amb un increment net de 10 delegats
(som el sindicat que més creix).

Tot i que els resultats, fins ara, són satisfactoris, no podem bai-
xar la guàrdia. No podem oblidar que l'intervencionisme patronal i
la campanya "poc democràtica" (per dir-ho de forma elegant)
d'alguns dels nostres companys del banc social tenen com objec-
tiu la desaparició de l'STEPV-iv del sector. Hem de continuar fent
el que han fet els nostres afiliats i afiliades dels centres on ja
s'han fet eleccions: presentar-nos i anar fent camí; així consolida-
rem el nostre model sindical al sector.

Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del Pa
INTERSINDICAL VALENCIANA

Cognoms:

DN!: . , , NRP:
DOMICILI: Adreça:

Localitat: Codi Postal:

Centre de Treball: :.. .

Adreça: Codi Posta

•• BBS3H Mestres Prof. Secundària Prof. 1

H UJ1MI1
EH
•H HHTEU'! | R definitiva | P. provisional/Expectativa

ATUR

Firma
ESPECIALITAT

r» f%**
Sr. Director entitat bancària:

Adreça:

Codi entitat: Codi sucursal: D.C.

s Valenc* Iĵ YÀMÍNT j

Nom:

Data d'afiliació:

Telèfon:

E-mail:

Localitat:

1: Telèfon:

écnic F. P. Ens. Especialitzats

| interinitat Altre

Sucursal:

Localitat:

Número de compte corrent o llibreta

Ü pregue curse les oportunes instruccions per o que fins nou avís i a partir de la dota siguen de.qudes al meu compte les quantitats
que en concepte de quota lliure ei
SINDICAT DE TREBALLADORS 1 TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ - INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV-iv)

Cognoms: Nom:

Data Firma
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r . , A L'ENSENYAMENT
Fent camí... PÚBLIC

El primer fet a destacar és que la partici-
pació del professorat ha estat en els matei-
xos nivells alts que els últims temps (al vol-
tant del 70%) i molt per sobre d'alguns llocs
de l'Estat (per exemple, Madrid, amb el
42%). Després de quatre compareixences
electorals, l'STEPV-Iv no sols ha mantingut
la seua posició de sindicat majoritari a
l'Ensenyament Públic no Universitari, sinó
que ha estat ampliada, doblant la segona
força i triplicant les següents en vots i dele-
gats/des.

Som, més que mai, la referència en
l'Ensenyament Públic.

Hem rebut 2.761 vots més que en 1994,
la qual cosa suposa un 39,65% d'increment.

Per Intercomarcals, la d'Alacant obté
39,8% (augment de 1.126 vots); València
37,4% (augment de 1.408 vots) i Castelló
33,1% (augment de 227 vots). En totes tres
s'han aprofundit les diferències amb la res-
ta de les organitzacions sindicals.

Per comarques, hem guanyat en quasi
totes, llevat del Camp de Morvedre, la Plana
de Requena-Utiel, el Racó d'Ademús i la
Foia de Bunyol. Això no obstant, hem millo-
rat substancialment els resultats en aques-
tes comarques.

Hem obtingut més del 50% a: La Vall
d'Albaida (58,91%), El Comtat (54,85%), La
Marina Alta (53,33%), La Safor (50,76%), La
Serrania (50,00%).

Entre el 4O i el 5O%: La Ribera (49,66%),
La Costera (45,98%), La Marina Baixa
(44,19%), El Baix Vinalopó (44,18%), Valle
de Ayora (42,86%), Les Valls del Vinalopó
(41,23%), L'Alcalatén (41,07%).

Entre el 30 i el 40%: La Vega Baja
(39,90%), L'Alcoià (39,83%), Camp de Túria
(38,87%), La Canal de Navarrés (38,64%),
Els Ports (37,21%), L'Horta Nord (37,05%),
La Plana Baixa (35,45%), Camp de Morve-
dre (34,78%), L'Alt Maestrat (34,69%),
L'Horta Sud (34,57%), L'Alt Palència
(34,05%), El Baix Maestrat (33,73%), L'Alt
Vinalopó (32,32%), La Plana Alta (30,49%).

Entre el 20 i el 3O%: L'Alacantí (29,96%),
L'Alt Millars (27,78%), València ciutat
(27,36%), Rincón de Ademuz (25,81%).

Menys del 20%: Hoya de Bufiol (19,48%),
Requena-Utiel (16,76%).

Com ja hem dit, l'STEPV-Iv és una
referència en totes les comarques, i l'aug-
ment s'ha donat de forma uniforme en totes
elles.

L'STEPV-Iv es troba entre el reduït grup
d'organitzacions que compten amb una
presència força regular en tot el territori,
amb capacitat per a incidir en la cohesió de
la societat valenciana i canalitzant moltes
energies en un projecte d'Ensenyament
Públic Popular i Valencià.

Però les possibilitats de l'STEPV-Iv no
estan esgotades. Hi ha comarques on hem
sobrepassat el cinquanta per cent, i moltes
taules electorals en què també ha estat així.
No hi ha raons per a pensar que són zones
excepcionals; més bé són zones on el sindi-
cat té una major presència i on es dóna un
major reconeixement del seu treball.

Per sectors, cal destacar la consolidació
entre el cos de mestres i, especialment, el
significatiu augment en el sector de
Secundària. El nostre missatge crític sobre
l'aplicació de la Reforma, Educativa i sobre
la perversió que l'actual Sistema Retributiu
té en el sector, a més a més de la sensació de
"proletarització", han contribuït a la sinto-
nització, sense oblidar la coherent defensa
de la llengua que ens caracteritza. També
hem de ressaltar el treball en els sectors

dels SPEs, de la Formació de Persones
Adultes, de l'Escola Rural i, de manera
especial, al personal de recent accés al siste-
ma educatiu i al professorat interí, tant de
Primària com de Secundària.

Respecte dels eixos de la campanya, pen-
sem que ha estat clau donar un missatge en
positiu, sense referències a d'altres, expli-
cant clarament el nostre treball i fent les
nostres propostes. Fent camí.

PER QUÈ HA GUANYAT L'STEPV-Iv
La nostra línia sindical i el nostre treball,

en general i amb les necessàries corres-
pondències sectorials; el nostre missatge
directe, adequat als interessos del professo-
rat; la coherència i ]a fermesa en la defensa
del nostre model d'escola pública i dels drets
del professorat, són els elements que han
determinat l'augment notable de vots que
ha tingut la nostra organització.

En el nostre cas, no tot ha estat campan-
ya. Cal fer referència al treball sindical fet al
llarg dels darrers anys; l'elaboració, publi-
cació i distribució de materials i les campan-
yes organitzades a l'àmbit general del sindi-
cat ens han permès tindré informat el pro-
fessorat i ha facilitat la tasca de la militàn-
cia sindical. La participació dels nuclis sin-
dicals ha estat deterninant per a l'èxit electo-
ral a tot arreu; és per això que .hi ha una
conclusió indefugible, les estructures terri-
torials i sectorials han de treballar per
potenciar els nuclis sindicals i mantenir-los
actius.

També cal destacar com un element molt
positiu el nostre treball al si dels moviments
socials i de les plataformes unitàries, el
resultat del qual multiplica la nostra
presència social.

PER CONCLOURE
El nostre model sindical i les apostes per

la consolidació i l'extensió del sindicat han
estat revalidats pel conjunt del professorat.
S'ha demostrat que no sols és possible, sinó
necessari, treballar bé a l'ensenyament i fer-
ho també en d'altres sectors.

S'obrin ara perspectives molt amples.
En primer lloc, hem de ser conscients de

la responsabilitat i el compromís que assu-
mim davant el professorat valencià. Hem
d'establir els mecanismes per posar a l'abast
del professorat les nostres propostes, ens
toca liderar i catalitzar la unitat de les treba-
lladores i treballadors; hem de fer possible
una alternativa que modifique la situació
actual de l'ensenyament i del professorat
valencià. En aquest sentit, hem de recupe-
rar una anàlisi del sector pròpia que, sense
obviar l'aplicació de la LOGSE, tampoc no
supedite el nostre discurs a la llei i a la seua
aplicació concreta. Les necessitats del siste-
ma educatiu i les seues possibles solucions
han sigut sempre i han de continuar sent
l'objecte de la nostra acció sindical, i no ens
hem de plegar a cap referent jurídic, respec-
te del qual hem de poder actuar amb la
mateixa autonomia que ens caracteritza
com a organització.

En segon lloc, cal aprofundir en la nos-
tra línia sindical i en el nostre model sin-
dical, així com desplegar els acords del VI
Congrés, celebrat a Morella, tant pel que
fa a l'extensió del sindicat com per
l'estructura organitzativa de la qual ens
vam dotar. En aquest darrer punt, cal
continuar dotant-nos de les estructures
nacionals, intercomarcals, comarcals i
sectorials necessàries. I amb açò entrarem
ja en el VII Congrés.

INTERCOHARCAL D'ALACANT

VOTS ASINDfCATS

INTERCQMARCAL OE CASTELLÓ

VOTS A SINDICATS

ÍNTERCOMARCAL DE VALÈNCIA

-VOTS A SINDICATS

TOTAL PAÍ S VALENCIÀ

1000 ' 5UUfi ' 3001} • 4*0 ""£000 6W.'; 70üfJ ' .Bitou 9000 100ÚÚ

Ni dos sense tres, ni tres sense quatre.
Fins a l'any 2002.

Continuarem fent camí..
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ELECCIONS SINDICALS - ENSENYAMENT PUBLIC
Evolució del vot 1987-1998

ALACANT

La Marina Alta
La Marina Baixa
L'Alcoià - Comtat
Valls del Vinalopó
L'Alacantí
El Baix Vinalopó
La Vega Baia

STEPV - Iv

87 ' 90 ' 94 ' 98

178

306

238

276

493

580

366

322 í 329

332

220

299

433

504

473

225

252

305

407

582

469

456

369

391

467

647

747

618

ccoo
87 ' 90 ' 94 ' 98

111
96

124

273

427

312

229

103

133

155

318

475

384

267

142

158

121

241

374

255

165

100

157

145

252

537

290

224

ANPE
87 ' 90 ' 94 ' 98

169

152

180

309

719

374

315

143

121

151

212

348

269

221

133

123

159

300

411

303

328

113

132

154

263

374

322

296

UGT

87 ' 90 ' 94 ' 98

59

60

79

196

241

186

153

63

54

69

128

197

120

•35

44

41

100

142

91

108 j 58

97

86

126

179

260

183

208

CSIF

87 ' 90 ' 94 ' 98

50

64

63

157

374

144

38

43

49

89

417

122

14

20

16

32

189

81

133 ! 139 ! 47

16

25

23

55

228

79

78

USO

87 ' 90 ' 94 ' 98

-

-

-

-

-

2

2

5

4

40

31

4

3

6

9

52

14

12

3

4

7

44

9
1 <: ' u ' A- i 5 i 14 i 6

AFÍ D

94 ' 98

49

57

65

112

30

112

65

58

59

55

33

49

53

87

ALTRES*
87 ' 90 ' 94 ' 98

48

82

18

68

59

23

29

0

51

21

15

73

36

10/18 [ 3

22/23 ! 4

14/29 | 6

15/49 ! 6

| 4 3

20/28 ! 8

16 ! ! 32

TOTALS 2437 \2583\ 2569 \ 3695 \ 1572\183S | 7456 1 1705 2Q97 \ 1465\ 1757 \ 1654 974 \ 739\ 511 \ 1139 985 \ 897 \ 399 \ 504 \89\102\8S 490\394\ 327 \221\ \ 102
ALTRES: 1987 (CGT), 1990 (CGT), 1994 {CGT, COEP), 1998 (SI)

CASTELLÓ | «MgMPi

Mj·MlBH·
Els Ports

Alt Maestrat
Baix Maestrat
La Plana Alta
La Plana Baixa
L'Akalatén
L'Alts Millars
L'Alt Palència

14

17

149

317

347

34

7

38

12

17

169

308

316

38

4

47

16 i 16

39

136

350

358

27

3

51

17

171

478

411

46

5

63

CCOO

87 ' 90 ' 94 - 98t . i , i
5

0

27

73

95

10

3

10

4

0

43

140

132

10

2

25

TOTALS 923 \ 911 \ 980 \ 1207 223 \ 356

2 i 2
r

45

146

120

9

1

35

9

52

147

168

9

0

28

ANPE

87 • 90 • 94 v 98

14

17

46

280

195

5

1

33

14

16

46

235

251

11

2

42
363 \ 415 \ 591 \ 617

12

24

67

357

308

13

4

40

15

14

82 .

369

299

23

2

47

UGT

87 ' 90 ' 94 ' 98

5

5

59

160

117

17

1

41

825 \ 851 405

4

0

73

136

108

0

2

37

3

0

70

130

92

1

2

21

360 \ 319

9

2

120

261

147

18

5

28

CSIF
87 ' 90 * 94 - 98

0 0 3 0
i

43

239

143

17

2

12

1

49

127

94

10

0

6

1

6

23

25

1

1

2

0

14

100

36

1

0

6

USO

87 • 90 ' 94 • 98

3

5

45

126

116

6

1

5

0

1

21

118

49

2

2

10

0

5

36

172

77

11

0

6

590 457\ 287\ 62 \ 157 307\203\307

0

3

32

150

66

11

1

4

AFID
94 • 98

2

11

40

43

32

5

0

8

1

4

36

83

34

4

5

9

ALTRES*
87 ' 90 ' 94 -98

2

4

33

43

36

2

2

15

1 ! 1/6/0

0

13

14

11

0

1

0/7/1!

4/23

19/39/40

4/32/10

1/1/5

O/Í/O

m
.

_

.

.

.

.

5 I~l/8/8~|~.

267 141 1/76 137 \ 45 \ j
ALTRES: 1987 (CGT), 1990 (CGT), 1994 (CGT, COEP, ACB),

mmwfm
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STEPV-lv

El Camp de Morvedre

La Serrania
El Camp de Túria

Plana Utiel-Requena
La Hoya de Bunol

L'Horta Nord

València ciutat
L'Horta Sud
La Ribera Alta
La Ribera Baixa
El Valle de Ayora
La Canal de Navarrés

La Costera

La Safor
La Vall d'Albaida
El Rincón de Ademuz

3 TOTALS

87 ' 90 ' 94 ' 98t i i
136 146 ! 162 ! 217

32

95

19

118

281

515

530

333

136

17

30

138

301

239

8

28 43

102

13

54 -

213

480

463

352

100

8

18

161

274

263

9

179

26

75

274

543

613

497

105

17

29

196

369

288

6

60

206

58

83

442

796

869

695

189

33

51

263

470

390

8

CCOO ANPE UGT CSIF USO

87 ' 90 ' 94 l 98 87 ' 90 ' 94 ' 9 8 87 ' 90 ' 94 ' 98i i i i i i i i i
139 238 ! 184 | 242

20

59

56

95

233

625

521

231

65

14

31

115

102

106

5

49

117

148

164

312

822

809

371

80

47

35

166

242

134

3

39

108

104

153

307

784

689

261

73

13

29

91

201

89

5

29

133

84

138

329

720

731

209

97

14

43

113

182

75

3

30 23 71 ] 54
4

31

109

57

167

526

277

174

20

23

10

60

122

90

7

7

33

70

38

121

426

227

119

14

6

14

55

77

75

1

7

35

49

28

144

456

315

131

26

8

10

38

131

66

0

4

27

81

27

83

341

218

89

22

2

8

20

103

37

0

39 J 31
r

30

14

56

88

223

181

102

21

5

21

40

63

44

0

4

20

9

46

63

275

166

107

29

4

8

30

57

35

3

16

1

25

26

45

62

199

143

75

21

3

8

27

54

19

1

34

17

63

56

73

128

349

301

186

50

12

12

89

90

77

5

AFID ALTRES*

87 ' 90 ' 94 ' 98 87 ' 90 ' 94 ' 98 94 ' 9 8 87 ' 90 ' 94 ' 98i i i i i i i t i i

102 ! 62

25

57

37

94

185

945

449

140

54
n

r

84

115

48

2

11

53

31

59

114

552

253

121

27

12

7

34

99

53

6

50

0

35

54

45

93

358

146

66

10

20

1

11

35

6

4

2925 I 2684 \ 3422 \ 4830 2417\ 3737] 3130\ 3142 1707\ 1306\ 1SJS\ 1116 932\ 887 \ 725 \1542\2344\1494\ 934

35

3

39

23

39

83

387

130

67

22

6

3

34
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ALTRES: 1987 (CGT), 1990 (CGT), 1994 (CGT, COEP.ACB), 1998 (CGT)
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PAÍS VALENCIÀ?

ALACANT -w\$

ALACANT- p. delegades

dSTOlO-vots

CASTELLÓ - p. delegades

Mi£NO4-vots

VALÈNCIA- p. delegades

JOttUP.V.-vots

TOTAL P. V. -p. delegades

STEPV - Iv
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2437

12

923

8

2928

12

6288
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2583
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2684

13

6178
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1306

6

3388

20
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8

1515

8

4097

27
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9
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7

1116

5

3621

21

974

5
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3

932

4

2311
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739

4

360

4
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4
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0
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0
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3
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participació

ALACANT

CASTELLÓ

VALENCIÀ

TOTAL P.V.

1987

cens

10018

3602

14366

27986

vots

8590

3134

11888

23612

part.

85 J %

87%

82,8%

84,4%

1990
cens

11645

4367

16659

32671

vots

8024

2895

11475

22394

part.

68,9%

66,3%

68,9%

68,5%

1994
cens

12470

4622

17617

34709

vots

7925

3282

12T19

23326

part.

63,5 %

71%

68,8%

67,2%

1998
cens

14737

5068

20151

39956

vots

9576

3736

13437

26749

, part.

64,9%

73,3%

66,7%

67%
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