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La Plataforma per l'Ensenyament Públic Valencià aglutina la protesta més important dels últims anys

La defensa de l'Escola Pública
reuneix de nou la comunitat educativa
Alumnes, pares i mares, mestres. Tota la comunitat educativa s'ha
reunit de nou per manifestar el rebuig a la política educativa del
Govern valencià. Amb la Plataforma Unitària per l'Ensenyament
Públic, més de 20.000 persones van recórrer els carrers de València el

25 de novembre per manifestar que l'Escola Pública és r Escola de
qualitat. Va ser la protesta més important dels últims anys. El rebuig
als concerts amb centres privats d'élite i l'exigència d'inversions i
construccions escolars van protagonitzar la convocatòria.

La manifestació era el principal acte de la cam-
panya que, des de principi de curs, ha permès
la convergència dels distints sectors de la
comunitat educativa. Pel que fa a la represen-
tació sindical, a més de FSTEPV-Iv, CC OO,
UGT i CGT, les organitzacions ANPE i CSIF
s'hi van sumar a la protesta.

Vinguts des de distintes comarques del País,
una marxa festiva, animada per dolçaínes,
labalets i un grup de correfocs, va animar

durant més d'una hora els carrers del centre de
la ciutat de València.

La manca de recursos per a l'educació
pública va centrar totes les queixes. Les cons-
trucccions escolars pendents, els retalls a les
beques, les concessions irregulars de concerts
a centres privats, la falta de suport a les línies
en valencià, eren els temes denunciats en les
distintes pancartes.

El crit de "Tarancón, dimissió" va estar

corejat amb insistència. La petició es va reite-
rar en la lectura del comunicat final, enmig de
la Plaça de la Mare de Déu. Mari Carmen
Molina, en nom de la Plataforma, va criticar la
política educativa de l'actual Consell: "No els
interessa compfar amb ciutadans que saben
viure en democràcia, acostumats a analitzar,
criticar, opinar, decidir. Aquestes formes de
viure, de pensar i d'actuar s'adquireixen en
Pliscola Pública Valenciana". PÀGINA 5

Les representacions de les entitats presents a la Plataforma van encapçalar la manifestació./ M CABANILLAS
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Les jornades de debat
sobre l'ESO del MEC,
en entredit.

Entrevista a Honorat
Ros: L'equilibri entre
la praxi i la utopia.

L'STEPV-lv guanya les
eleccions sindicals a
les Corts Valencianes.

La Festa dels Vint Anys
d'ALL-l-OLI reuneix vells
i nous lectors.

La Mesa de la Funció Pública es
constitueix amb l'STEPV-lv
Tot i que les últimes elec-
cions en el marc de la
Mesa General de la Fun-
ció Pública s'hi van cele-
brar fins el passat 27 d'a-
bril, l'Administració de la
Generalitat ha tardat sis
mesos en convocar la
Mesa. Finalment, es va
constituir formalment el
26 d'octubre.

Per la part sindical, la
Mesa la constitueixen 12
membres. La seua distri-
bució resta així : 3 de

CC OO {10.896 vots, 156
delegats, 22,5%); 3
d'UGT (8.431 vots, 134
delegats, 19,3%), 2 de
CEMSATSE (4.594 vots,
106 delegats, 15,3%), 2
de CSIF (5.112 vots, 92
delegats, 13,3%) i 2 de
l'STEPV-lv (10.915 vots,
72 delegats, 10,4%).

Es dóna la circumstàn-
cia que el Sindicat, mal-
grat ser el més votat en tot
l'àmbit, és el que menys
representació ha obtinguí

per nombre de delegats,
atesa la distorsió que s'hi
produeix, fonamental-
ment, entre la representa-
ció del personal de Sanitat
i el d'Educació, com pot
comprovar-se comparant
el nombre de vots i els
delegats obtinguts. Final-
ment, i a pesar de la dis-
paritat d'opinions exis-
tents, la Mesa Sectorial de
Justícia també s'ha inte-
grat en la Mesa General
de la Funció Pública.

.i l'oli

Principi d'acord
retributiu per
al professorat
del sector
públic
Sindicats i Administració van
arribar el 14 de desembre a un
principi d'acord en matèria
retributiva que posa fi, de
moment, a un procés encetat
al mes de gener, quan les
organitzacions sindicals expo-
saren el conseller una taula
reivindicativa que pretenia l'e-
quiparació salarial dels
docents valencians amb els de
la resta de l'Estat. Aquesta
aproximació de posicions
representa un avanç significa-
tiu respecte de Ics posicions
mantingudes per la represen-
tació de Conselleria durant lot
l'any i col·loca cl professorat
valencià junt al d'altres territo-
ris millor retribuïts. L'incre-
ment en la quantia del com-
plement específic, x Ural en
unes 223.000 pessetes anuals,
s'incorporarà de manera pro-
gressiva fins arribar a la seiia
total aplicació l'any 2003.

L'objectiu de la negociació
s'ha centrat en aconseguir l'e-
quiparació del professorat
valencià amb el d'allres terri-
toris, una vegada que el procés
de transferències en matèria
educativa a les comunitats
autònomes (Aragó, Illes Bale-
ars, Cantàbria, La Rioja, Cas-
tella i Lleó, Castellà-La Man-
xa, Extremadura, Astúries...)
havia provocat la negociació
d'augments del complement
específic en quasi totes elles i
l'assoliment d'acords. És tam-
bé el cas d'Andalusia, amb
competències transferides, on
s'ha arribat primerament a un
acord en aquest sentit.

PÀGINA 3

L'all...

Per al Grup Parlamentari
Popular que ha intentat perpe-
trar una Llei d'Estrangeria que
hagués condemnat els col·lec-
tius d'immigrants a l'exclusió

social i els privaria de la
condició ciutadana.

Per al moviment de rebuig a la
Cimera sobre el Comerç
Mundial, celebrada a Seattle, que
demostra que és
possible, amb mitjans
pacífics, contestar i fer
recular les polítiques de
globalitzatió.
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Força i enteniment

Que no ens manque força ni enteniment.
Aquest final d'any se'ns amuntega la fei-

na i se'ns requereix encert per transitar entre
tan accidentada conjuntura. Fa escasses set-
manes, ens reuníem milers de persones als
carrers de València, coincidint amb un ressò
permanent que arriba des de pobles i ciutats,
per reclamar el Govern valencià que abando-
ne una política educativa que amb un dego-
teig continu erosiona l'ensenyament públic.
El 14-D ens man i f e s t à r em els emplea t s
públics, farts de veure minvar els nostres
salaris mentre l'aristocràcia político-admi-
nístrativa s'enriqueix a pleret amb els diners
de tothom. El mateix dia, però, els sindicats
de l'ensenyament i l'Administració educativa
acostàvem posicions per tal de posar fi a la
insostenible postergació de les nostres retri-
bucions -el complement específic, concreta-
ment- respecte de les del professorat d'altres
territoris de l'Estat. Tenim la sospita, però,
que aquesta conquesta serà uti l i tzada per
anunciar que el professorat veurà el seu sala-
ri considerablement augmentat en el 2000.
D'aquesta manera, els mateixos diners servi-
ran per a tot; per saldar un deute amb el dis-
criminat professorat valencià, per actualitzar
el seu salari davant el nou any i, fins i tot,
per recuperar allò perdut en els darrers 10
anys. Només ens fal tava que el Minis ter i
d'Educació muntarà unes jornades sobre l'E-
SO, amb la participació de "500 profesores
de todas las comunidades autónomas" (la
delegació valenciana només la coneix el
director general del ram), per descobrir que
el fracàs escolar en acabar aquesta etapa
(encara que som al primer trimestre del pri-
mer curs que s ' imparteix l 'ESO de forma
completa) és del 25% (per cert, el mateix
que el de BUF) i que açò s'arregla destriant
l'alumnat a partir dels 14 anys (o dels 10, si
els de ixaren) i punt . És la cançó que ja
coneixem. En canvi, res es diu sobre les con-
dicions d'implantació, de la manca de pro-
fessorat i de la formació adient, dels barra-
cons en lloc d'instituts, de la manca d'espais
educatius als centres, de l 'estrangulament
econòmic de la reforma educativa. Que no
ens manque força ni enteniment.
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^Llibertat d'elecció de centre?
Carta oberta d'una mare d'alumne al conseller

Marí Carmen Molina

U
n pare, una mare i dos fills. Ell treballa a una
fàbrica fent cadires, 117.000 pessetes al mes.
Ella neteja cases, 60.000 pessetes al mes.
Despeses del curs escolar. Col·legi d'élite con-

certat: uniforme, 62.000; llibres, 17.289; matrícula, 15.000;
transport, 13.000; total: 107.289 pessetes. Col·legi públic:
llibres, 17.289 pessetes. Al col·legi concertat d'élite el men-
jador ve a costar unes 12.000 pessetes i el transport Í acti-
vitats extraescolars entre 10.000 i 50.000 pessetes. Als
col·legis públics el menjador costa entre 8.000 i 9.000 pes-
setes. És evident que no totes les famílies poden triar. ^Qui
té realment llibertat d'elecció?

jAh! Les beques. Família de pare, mare i fill. Ingressos
anuals segons la declaració de la renda: 1.201.817 pessetes.
Beca de 10.000 pessetes denegada. Als centres de l'Opus se'ls
donen en canvi 523.401.752 milions de pessetes, perquè els
pares i les mares tinguen l'oportunitat d'elegir l'escola que
vulguen per als seus fills.jQuina barra! jQuina hipocresia!

À la nostra escola (pública) hem passat molts anys sense
mestra de Gimnàstica. Malgrat tot, la professora de Mate, a
qui li agrada molt l'esport -és de l'associació Correcaminos-,
a més de donar la seua assignatura, feia de mestra de
Gimnàstica. Ara tenim mestra però, clar, no tenim gimnàs, i
l'alumnat o bé baixa al riu a fer esport o bé va al poliesportiu
del Carme, on el director, amablement, ens el deixa unes
hores a la setmana per tal que els nostres xiquets facen esport.
Gràcies.

Per a fer-se una idea de les dimensions del nostre pati, cal
dir que no poden baixar tots els xiquets alhora (hi ha 180
xiquets i xiquetes a tota l'escola) i ixen per torns de 30
minuts. Com que tampoc hi poden jugar futbol, llancen
penals, i com no tenen porteries (no hi caben), unes mares
-que dibuixen molt bé- les pintaren amb els xiquets.

L'any passat, amb un pressupost extraordinari de zero pes-
setes, el coordinador d'ESO va organitzar una Setmana

Cultural amb xerrades i activitats molt interessants i de qua-
litat. És clar, tirant mà de la col·laboració altruista de pares,
mares i amics que treballen en sanitat, periodisme, movi-
ments socials, ecològics...

Quan no teníem especialista de Pedagogia Terapèutica,
una mestra es quedava després del seu horari habitual i atenia
els xiquets. Ara ja en tenim però, francament, com que ha d'a-
tendre més escoles, doncs... ^què voleu que us diga? Açò
també li passa a la psicòloga. Tampoc tenim aula de Música
i l'especialista (la tenim des de fa dos anys) va de classe en
classe carregada amb el ràdio-casset, la flauta, la pandereta...

La professora de Religió (perquè també tenim Religió,
jeh!) dóna la classe al menjador perquè no hi ha un altre Hoc.
Però, amb tot, ací lluitem per l'Escola Pública. Podria contar-
vos moltes coses, però el més important de tot és que, amb
ganes i voluntat, sense diners i amb un sentit de la responsa-
bilitat de cara al treball, anem tirant endavant..Gràcies a açò,
l'Escola Pública funciona, perquè escoles com la nostra, de
qualitat i gran nivell educatiu, hi ha moltes. Això sí, cada
vegada amb menys recursos i manca d'instal·lacions. Per cert,
aquest any encara no ens ha arribat ni un llapis de material
escolar. ^Ja no queden diners? ̂ Tanta falta feia donar-li més
de cinc-cents milions l'Opus?

La qualitat d'una escola la dóna el treball i la dedicació
dels mestres, la col·laboració i la participació dels pares i de
les mares, la veu dels xiquets i la solució que donen als seus
problemes i a les seues necessitats. Vostè, senyor conseller, ha
de posar els mitjans adequats perquè tot aquest esforç es faça
amb les condicions adequades i, per tant, done els resultats
esperats.

Per la nostra banda ho tenim clar, £i per la seua? Si vol,
demà a les 9 del matí, l'esperem a l'escola per a solucionar
aquest desgavell. /,O és que ja no queden diners?

Presidenta de VAMPA del CP Santa Teresa, València.

T O T E S I T O T S

Ara, de nou
Xelo García Murillo

A
nys setanta. Moltes persones fem classe i,
sense necessitat de les modernes transver-
sals, ens calfem el cap per donar sentit al
currículum ocult del moment. Ens preocu-

pem que aquella part de l'alumnat de l'escola mixta,
xiquetes per més senyes, puguen trobar-se còmodes i
afiançades en una institució que no està concebuda
per a elles, una escola que no les nomena, una edu-
cació on no s'hi poden reconèixer. No estan reflecti-
des en les imatges dels textos, ni apareixen protago-
nitzant fets importants. És com si les seues avantpas-
sades no hagueren existit. El nostre treball les esti-
mula per a que s'esforcen, per a que s'integren en un
món que els hi dóna l'esquena. Per als xiquets la
cosa és ben diferent. Entren per la porta gran de l'es-
cola mixta. Com a protagonistes de ple dret, nome-
nats, reconeguts Í amb totes les expectatives de
cara. Aleshores ens vam esforçar per a que les xique-
tes se n'adonaren que podien ser tan estupendes com
els xiquets sense perdre per això la diferència. Tre-
ballàvem perla igualtat d'oportunitats, promovent la
confiança en elles mateixes per tal que canviaren les
seues expectatives.

Ha plogut molt des d'aquella etapa i podem estar
més tranquil·les. Amb la LOGSE i el reconeixement
de les matèries transversals, podem explicitar final-
ment aquell currículum ocult i al cor se'ns encén la
flama de l'esperança. Confiem que l'escola mixta es
puga transformar en coeducativa, perquè tenim el
suport legal per a eradicar el sexisme de les aules i
comptem amb més docents motivats. En aquest pro-
cés hem analitzat, reflexionat; hem escrit papers,
projectes educatius; hem participat a jornades sobre
Coeducació. Amb el transcurs dels últims temps,
però, algunes institucions han desaparegut i altres
han estat buidades de sentit. És el cas de l'Institut de

la Dona, de les assessories als CEFIRES o de les
Jornades Internacionals de Coeducació.

Ara cal obrir un nou capítol i mirar l'escola amb
els ulls de la igualtat, de totes les igualtats. Quan els
papers ja han callat i el PEC és un llibre tancat,
podem contemplar de nou la realitat. Perquè hem
vist que a l'escola moltes paraules no s'han convertit
en fets. És cert que ens falten mitjans i que, fins i
tot, anem per darrere de les lleis. La nostra tasca no
és fàcil, però segueix sent necessària.

A més de celebrar cada any el Dia de la Dona,
què fem? Com transformem en realitats una legali-
tat farcida de formalismes? Com corregim o elimi-
nen les desigualtats i discriminacions? Com estimu-
lem entre l'alumnat el desenvolupament lliure de les
pròpies personalitats? Com fomentem un autèntic
clima d'igualtat sense condicionants o limitacions
per raó de sexe? Quines accions i estratègies posem
en peu per a combatre el sexisme? Com fem possi-
ble la integració dels models masculí i femení en un
model únic i integral de persona i d'espai vital
comú i compartit? Com avancem cap a una igualtat
real que ens òbriga -a tots i a totes- nous horitzons
de felicitat, de futur i d'esperança compartida?

Són massa preguntes, és cert, però no podem
quedar-nos només amb paraules, teories i legalitats.
Hem de poder arribar a la realitat de cada dia, de
cada moment, de cada xicoteta cosa. Aquestes són,
a grans trets, les l í n i e s de reflexió que anirem
impulsant des d'aquest racó. Procurarem -per nosal-
tres, no quedarà- que eixa flama d'esperança per la
igualtat, ara de nou, continue encesa. Repassarem
temes, refrescarem la memòria, buscarem estratè-
gies i accions per a que la igualtat d'oportunitats
entre xiques i xics siga cada dia més real. Quasi
res.
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Sense acord el professorat públic valencià quedava a la cua de l'Estat en matèria retribütiva

S'acorda un nou complement específic docent
ALL-I-OLI, València

El principi d'acord entre Sindi-
cats i Conselleria en matèria
retribütiva és el final d'un pro-
cés encetat a principi d'any,
quan les organitzacions sindi-
cals exposaren l'Administració
una taula reivindicativa que pre-
tenia equiparar els sous del pro-
fessorat valencià amb els de la
resta de l'Estat. El principi d'a-
cord representa un avanç impor-
tant respecte de les anteriors
ofertes de Conselleria i col·loca
les retribucions dels docents
valencians en companyia d'altres
territoris millor retribuïts. L'in-
crement del complement espe-
cífic, establit en 223.000 pesse-
tes anuals, s ' incorporarà de
manera gradual fins arribar a la
seua total aplicació en tres anys.

L'estratègia negociadora pre-
tenia aconseguir l 'equiparació
del professorat valencià amb els
docents d 'al tres comunitats
autònomes, una vegada que el
procés de transferències en
matèria educativa (a les comuni-
tats d 'Aragó, I l les Balears,
Cantàbria, La Rioja, Castella i
Lleó, Castellà-La Manxa, Extre-
madura, Astúries...) havia pro-
vocat la incorporació d'aug-
ments del complement específic
en quasi totes elles i l'establi-
ment d'acords. És també el cas
d'Andalusia, amb competències
transferides, on s'ha arribat per
primera vegada a un acord en
aquesta matèria.

Un procés llarg i tens
Per aconseguir l'equiparació, els
sindicats de la Mesa Sectorial
van plantejar unitàriament la
negociació el curs passat .
Davant la convocatòria de les
eleccions autonòmiques, es va
assolir un compromís amb l'Ad-
ministració mitjançant el qual es
f ixava el 30 de setembre de
1999 com a data l ímit per arri-
bar a un acord. Després d'un
procés de negociació llarg, amb
moments de tensió, tancaments Í
concentracions de delegades i
delegats sindicals -on s'ha evi-
denciat que certs sectors de
l'Administració tenien interès a
deixar la negoc iac ió en p u n t
mort i s'oposaven a reconèixer
el treball del professorat valen-
cià-, el 14 de desembre, amb
d'altres interlocutors de l'Admi-
nistració, s'hi va arribar a un
principi d'acord. El principi d'a-
cord, pendent de signatura, s'ha
sotmès al debat dels claustres i
assemblees del professorat. El
seu contingut recull , bàsica-
ment, les demandes de la repre-
sentació sindical.

Procés de consulta
El sindicat ha convocat, junt a la
resta de sindicats, un procés de
consulta entre el professorat
valencià per saber quina és la
seua opinió respecte del principi
d'acord. Aquest procés -a través
dels acords dels claustres i de
les assemblees sindicals de loca-
litat o comarca- és vinculant per

Quadre comparatiu dels
acords retributius als
diferents territoris de l'Estat

SITUACIÓ ABANS DE GENERALITZAR-SE LES TRANSFERÈNCIES.

Principi d'acord
[País Valencià]

ILLES BALEARS a compte de i acord

SEC. de 405.156 a 645.156
PRIM. de 400.884 a 640.884

Falten per signar acords:
- Galícia
- Catalunya
- Extremadura
- Astúries

EN PROCÉS DE REVISIÓ PER ACORD DELS SINDICATS O PRESSIONS DEL PROFESSORAT

Font: ELABORACIÓ PRÒPIA

a l'STEPV-Iv i, per tant, condi-
cionarà la signatura de l'acord.
Això no o b s t a n t , el Sindicat
valora positivament el resultat
de la negociació, ja que s'ha
aconseguit que l 'Administració
accepte les re iv indicac ions
unitàries i els nostres objectius
sindicals, és a dir, que el profes-
sorat valencià estiga equiparat al
de la resta de l'Estat.

Nova fase de negociació
Ara, ja aconseguida l'equiparació,
cal obrir una nova fase negocia-
dora per a les retribucions dels
propers anys. En la futura nego-
ciació de l'Estatut de la Funció
Pública Docent, cal modificar
l'actual sistema retributiu, basat
en els sexennis, per un altre més
just Í menys discriminador.
Abans, però, i amb caràcter
d'urgència, caldrà acordar un
calendari de negociació sobre tots
els temes que han estat paralitzats
en els darrers mesos, com ara el
desplegament i compliment dels
Acords de Plantilles, el desplega-
ment normatiu, la provisió de
llocs de treball. Es tracta, al cap-
davall, de donar eixides a la pro-
blemàtica real dels centres i del
professorat.

Els termes del principi d'acord

1. Un augment lineal mensual per a tots
els cossos docents de 18.587 pessetes en el com-
plement específic, la qual cosa suposa, al final
del període d'aplicació, en el 2003, un total de
223.044 pessetes anuals. D'aquesta manera s'arri-
barà a unes quantitats, en pessetes actuals, de
711.996 pessetes en el Cos de Mestres; 714.252
pessetes per al Cos de Professorat Tècnic de For-
mació Professional; 718.260 pessetes per al Cos
de Professorat de Secundària i de 806.712 per a
professorat amb la condició de Catedràtic. D'a-
questa forma s'aconsegueix l'objectiu fixat al prin-
cipi de la negociació perquè el professorat valen-
cià se situe entre els millors pagats de l'Estat. Per
davant hi, són les comunitats autònomes que tenen
un sistema retributiu diferent i un règim fiscal pro-
pi, com Canàries, País Basc i Navarra.

2. Els terminis d'aplicació són de
4.000 pessetes l'any 2000; 7.000 pessetes l'any
2001; 4.000 pessetes l'any 2002, i 3.587 pessetes
l'any 2003. En els últims tres anys, s'incrementarà
cada quantitat amb la previsió de l'IPC.

3. L'apartat referit a la clàusula de
revisió diu: "En el tercer trimestre de l'any 2002,
l'Administració i els sindicats es reuniran, en el
marc de la Mesa Sectorial, a la fi d'estudiar les

possibles desviacions relríbutives que pogueren
produir-se amb d'altres comunitats autònomes amb
retribucions semblants a les nostres, relatives a la
quantitat fixa dels complements específics, i, en el
seu cas, negociar les mesures compensatòries que
es consideren oportunes i que s'aplicarien en el
2003". Aquesta clàusula és important per evitar
noves diferències salarials per nous acords o per
futures desviacions en algunes de les comunitats
Autònomes que encara no l'han iniciada (encara
resten per negociar: Catalunya, Galícia, Astúries i
Extremadura). La clàusula serà efectiva I ' l de
gener del 2003.

4. Es recull una altra clàusula per la
qual "aquest acord es considera independent dels
augments que es pacten amb caràcter genera! per a
les empleades i empleats públics en la Mesa de
Negociació de la Generalitat Valenciana". L'e-
xistència d'aquesta clàusula és important per evitar
discriminacions del professorat en les negocia-
cions que es puguen produir en la Mesa General.
En aquest sentit, l'STEPV-Iv continua exigint la
convocatòria immediata de la Mesa General de la
Funció Pública per a negociar les retribucions dels
85.000 empleats públics i, per tant, manté la con-
vocatòria de totes les mobilitzacions acordades
unitàriament pels diferents sindicats.
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Les jornades sobre l'ESO del MEC, qüestionades

El director general d'Ordenació
va designar personalment
la 'delegació valenciana'

ALL-I-OLI, València
Baix el patrocini del Ministeri d'Educació i Ciència,
s'han celebrat unes jornades sobre l'Educació
Secundària Obligatòria (ESO), a les quals han
assistit uns 500 docents, entre ells una representació

del País Valencià. A les jornades s'ha destacat l'ele-
vat índex de fracàs escolar de l'alumnat de l'etapa,
un 25%. L'Administració no ha tardat en fer la lec-
tura que li interessava, i ha plantejat de manera
immediata la necessitat de reformar la LOGSE.

L'STEPV-lv ha demanat la Direc-
ció General d'Ordenació i Inno-
vació Educativa que explicarà els
criteris emprats en el nomena-
ment de la delegació valenciana.
De manera insòlita, el propi
director general ha confirmat que
la tria d'aquests docents ha estat
una designació personal seua, tot
i explicant que en el grup estaven
representats els distints nivells i
províncies del País Valencià. Ni
el Consell Escolar Valencià
(CEV), màxim òrgan consultiu
de l'Administració educativa, ni
cap altra instància representativa
dels docents valencians, han estat
consultats per l'Administració.

Un debat inexistent
De les paraules del director gene-
ral es dedueix una evidència: no
s'ha permès una representació
plural del professorat valencià
-amb garanties per a fer que les
distintes sensibilitats en la comu-
nitat educativa hi foren presents-
perquè no es volia estimular un
debat autèntic. Per contra, es pre-
tenia arribar a unes conclusions
que confirmaren la pol í t ica
ministerial i, per a això, calia
impedir una anàlisi global sobre
l'estat real de desenvolupament
de la LOGSE. Aquesta pràctica
il·lustra sobre l'estil democràtic i
les intencions autèntiques de les
jornades, que no han estat altres
que les de confirmar les tesis
dels governs de l'Estat i del País
Valencià. És sabut que al seu
moment els seus membres ja s'hi
van oposar a l'aprovació de la llei

i sempre han fet tot el possible
per impedir el seu desplegament
efectiu.

En la maniobra, que s'ha
reforçat amb una interessada
repercussió mediàtica, s'han
silenciat, però, molts aspectes.
Aquests són, a juí del sindicat,
alguns dels silencis més relle-
vants de les conclusions de les
jornades:

- Se subratlla l'índex de fracàs
(25%) de l'alumnat de l'ESO en
el moment precís que s'acaba de
generalitzar el 4t curs de l'etapa
(som encara al primer trimestre
acadèmic) i els resultats de l'ava-
luació de l'alumnat encara estan
per veure.

- S'evita reflectir les xifres de
fracàs escolar del sistema ante-
rior (pròximes també al 25%),
que fins i tot, en alguns casos,
han vorejat la taxa de fracàs en
COU del 50%.

- S'oblida mencionar les con-
dicions en les quals està desenvo-
lupant-se la LOGSE: absència de
plans de formació específica per
à) professorat; plantilles insufi-
cients per fer front a les noves
necessitats del sistema; manca
d'adequació de fes instal·lacions
educatives; insuficiències d'equi-
pament i recursos educatius;
compromisos incomplits de cons-
trucció i ampliació d'edificis;
etc.

El CEV, marginat *
Amb independència de les carèn-
cies de la llei i del juí global que
ens mereix la LOGSE -aspectes

sobre els que ens hem manifestat
en reiterades ocasions-, és de tot
punt inacceptable que qualsevol
pretès fòrum d'experts per ava-
luar la Reforma educativa ignore
aspectes tan centrals com els que
s'han apuntat i vulga fer respon-
sable exclusiu l'alumnat de les
mancances flagrants del desen-
volupament legal . Cal tindré
molt poca decència intel·lectual
per a obviar en una avaluació
global les insuficiències assenya-
lades.

Una avaluació necessària
L'STEPV-lv denuncia pública-
ment l'actitud dels responsables
polítics de la Conselleria d'Educa-
ció valenciana per impedir una
representació plural i democràtica
del professorat en les jornades
organitzades pel MEC. Si el que
s'intenta de nou és tornar al passat
per noves vies i maniobres, van a
trobar-se amb la nostra més ferma
oposició. En aquest sentit, el sin-
dicat proposarà el CEV que es
desvincule immediatament de les
conclusions d'aquestes jornades,
atès que el màxim òrgan represen-
tatiu de la comunitat educativa ha
estat marginat en la seua celebra-
ció. Així mateix, la representació,
de l'STEPV-Iv al CEV promourà
formalment la realització d'una
autèntica avaluació general de
l'estat d'implantació de la LOGSE
al País Valencià, en la qual s'hi
contemplen sense exclusions tots
els elements que incideixen en la
posada en marxa del nou sistema
educatiu.

El par any del 'fracàs escolar9

L 'embolcall científic i participatiu amb
què s'han volgut presentar les conclu-
sions de les jornades sobre l'ESO,
silencia veritats com a punys. La Con-

federació d'STEs, present a fes jornades, va
denunciar immediatament el parany d 'un
encontre en què totes les persones assistents
havien estat convidades baix el criteri subjectiu
del Ministeri. En un document que es va fer
públic, la Confederació va desmuntar de mane-
ra argumentada els propòsits del MEC, "que
torna a plantejar exactament el que ja va fer fa
dos anys i que va obtenir un rebuig generalitzat
del professorat".

Responsabilitzar l'estructura d'aquesta etapa
educativa del fracàs escolar de l'alumnat és una
maniobra massa basto que amaga realitats a l'a-
bast de qualsevol observador.' Durant els quasi
quatre anys de gestió, han estat precisament les
administracions educatives, amb el MEC al
front, les principals responsables d'aquestes

taxes de fracàs. Manca de professorat, absència
de plans de formació, instal·lacions en estat ruï-
nós, carència de mitjans i recursos als centres
públics, són només algunes mostres de l'estat
d'abandó a què s'ha volgut condemnar la xarxa
pública, i que la Confederació d'STEs ha denun-
ciat reiteradament. Les hemeroteques estan ple-
nes de manifestacions de protesta de la comunitat
educativa, per a qui vulga comprovar-ho.

Voler modificar una llei per la via de l'es-
trangulament -negant-li el finançament per a
que s 'aplique- i intentar demostrar a rengló
seguit que el fracàs és degut a la lletra del pro-
pi text legal, és ara la maniobra que cal desve-
tlar. La LOGSE presenta insuficiències i aspec-
tes susceptibles de millora, que des d'aquestes
planes ja s'han advertit. Ara bé, escenificar un
simulacre de debat, amb experts triats a dit a la
mida de l 'Administració, és un espectac le
penós que només pot ser inadvertit pels més
ingenus.

M. CABANILLAS

El Decret de Programes de
l'FPA preveu novetats
importants per al 2000

ALL-I-OLI, València
El 29 de novembre es va reunir a Alacant el Consell de la Forma-
ció de les Persones Adultes (FPA) per estudiar ('Informe sobre el
Decret pel qual es regulen els programes formatius que figuren en
la Llei 1/95, d'FPA, i s'estableix el currículum dels programes d'al-
fabetització i els programes per a adquirir i actualitzar la forma-
ció bàsica fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació
Secundària (GES). A la sessió, la Conselleria va presentar el calen-
dari per al desenrotllament del Decret, però no va contestar a
algunes qüestions. El sindicat i la Mesa dels Agents Socials tenen
per davant el repte d'animar el debat.

A la reunió del Consell s'hi va
evidenciar que els terminis pre-
sentats per la Conselleria refe-
rents al pla d'actuacions eren
difícils d'acomplir, donat que
moltes de les normatives hauran
d'abordar-se prèviament a la
Mesa Sectorial i al Consell Esco-
lar Valencià. D'altra banda, no
s'hi van esmentar els criteris del
mapa ni el projecte de creació de
l'Institut Valencià d'Educació a
Distància (IVADED), presentats
per l'Administració abans de les
anteriors eleccions. Tampoc es
va fer cap referència a les trans-
ferències del professorat d'insti-
tucions penitenciàries, ni al de la
Diputació de València. No està
prevista convocatòria d'un con-
curs intern per al professorat
actual d'EPA, ni d'un concurs
específic per a cobrir les places
de nova creació.

S'hi va demanar, finalment,
un increment de 300 milions per
subvencionar els Ajuntaments i
permetre la implantació simultà-
nia del GES en els centres de
titularitat municipal. En aquest
sentit, s'hi van exigir explica-
cions sobre el destí que l'Admi-
nistració ha donat durant l'actual
exercici als 250 milions previs-
tos per a l'FPA en l'Acord Valen-
cià per l'Ocupació í la Formació.
Els representants de l'Adminis-
tració no van manifestar una
voluntat clara d'implantació del
GES en els termes reclamats
pels sindicats i la resta dels
agents socials.

Actuacions i terminis
El director general d'Ordenació i
Innovació Educativa va presentar

un pla d'actuacions, amb terminis,
per tal de garantir el desplega-
ment efectiu del Decret durant el
pròxim curs:

- Ordre per a regular la implan-
tació dels programes formatius
establerts en el Decret (gener-
juliol 2000).

- Normativa sobre els requisits
que han de tindré els centres
d'FPA per a implantar el Decret
(març-juliol del 2000).

- Provisió de llocs de treball en
centres d'FPA (març-abril 2000).

- Relació de llocs de treball en
FPA (abans de juliol 2000).

- Decret que regule el ROF dels
centres d'FPA (juny 2000).

- Regulació de l'FPA a distància.
- Normativa per a la convocatò-

ria de proves lliures per a l'obten-
ció del títol de Graduat en ESO
per a majors de 18 anys (setembre
2000).

- Conveni General Muitilateral
(setembre 2000).
- Convocatòria subvencions,

Previsions per al 2000
Segons declaracions de la direc-
tora general de Centres (diari
Information, 16-11-1999), hi ha
prevista la partida pressupostària
per a la contractació de 154 pro-
fessors per als nous ensenya-
ments d'ESO, a més de 65 mes-
tres. Igualment, hi ha dues parti-
des, de 10 i 34 milions, per a ela-
boració de materials, i una altra,
de 375 milions, per a subven-
cions als Ajuntaments.

Existeixen, a més, d 'al tres
previsions pressupostàries per
part de les direccions generals de
Promoció Cultural i de Formació
i Inserció Professional.
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í\s Pressuposts per al 2000 il·lustren les intencions del Govern valencià

Avançant per la senda de la privatització
ALL-I-OLI, València

Les intencions privatitzadores del Govern
de la Generalitat són reals, tan reals com
les xifres dels Pressuposts aprovats per a
l'any 2000. La comunitat educativa, cons-
cient que la política de privatització ame-
naça l'Ensenyament Públic, ha donat una

primera resposta. La manifestació en què
parcs, mares, professorat i alumnat van
unir esforços el passat 25 de novembre és la
prova evident que hi ha suficients elements
per contestar les polítiques de privatització.
El Consell Valencià, per molt que prctenga
minimitzar l'abast d'aquesta convocatòria,

ha de ser conscient que això ha estat només
un primer pas. En els quadres que es
reproduïxcn està resumit l'avanç de la pri-
vatització en els Pressupostos de 1999 i del
2000 en tres programes: Ics subvencions i
els concerts a l'ensenyament primari, a
l'ensenyament secundari, i a projectes edu-

catius i de formació en centres privats. És
significatiu l'augment de les subvencions a
Educació Infantil i a Primària, no per l'in-
crement d'unitats, sinó pels nous concerts.
El resum d'aquest quadre abasta tots tres
programes, amb un 18'5% d'increment
anual global.

El Manifest de la Plataforma
ALL-[-OLI, València

Els assistents a la manifestació del 25 de novembre van recórrer els carrers del centre de la ciutat de
València i s'hi van concentrar a la Plaça de la Mare de Déu. Davant dels manifestants aplegats, la porta-
veu de la Plataforma, M.a Carmen Molina, va llegir el Manifest Unitari, del qual s'ofereix un extracte.

Quan vam acordar organitzar aquesta manifesta-
ció, no vam haver de buscar molt de temps
l'eslògan. Teníem clar que la idea de qualitat
estava unida a la d'Escola Pública, encara que el
Govern deí PP està fent tot el que pot per acon-
seguir el contrari. El motiu és ben senzill: no
els interessa. No volen una societat que pense Í
que siga crítica, No els interessa comptar amb
ciutadans que saben viure en democràcia, acos-
tumats a analitzar, criticar, opinar, decidir.
Aquestes formes de viure, de pensar Í d'actuar
s'adquireixen en l'Escola Pública Valenciana.
No els interessa, tampoc, perquè això significa-
ria acabar amb el negoci dels amiguets
influents. Aquest Govern, mentre puga, afavo-
rirà, subvencionarà o concertarà amb els qui ara
li passa factura, a pesar de ser defraudadors,
mentiders i estafadors (...)•

La qualitat no consisteix en l'obtenció de

bones notes en Matemàtiques o Ciències, sinó,
sobretot, en un aprenentatge per a viure en un
món millor, on es respecte la democràcia, la
pluralitat, la integració, la participació, la lli-
bertat d'expressió, la llibertat de creences, la
llengua pròpia del país...; en definitiva, tot el
conjunt de valors necessaris per a canviar la
societat.

£Per què el Sr. Tarancón no millora les
infrastructures per a implantar la LOGSE? i,Per
què redueix les beques de llibres i de menjador?
í,Per què al País Valencià continuem instal·lats a
la provisionalitat des que es va començar a
implantar l'ESO? ^Per què no es potencien les
línies en valencià? Li demanem la seua dimis-
sió, Sr. Tarancón. (...) Som l'última Comunitat
de l'Estat en percentatge d'implantació de la
LOGSE i, al pas que anem, és possible que
siguem la primera a desimplantar-la (...).

ANY 2000

PROGRAMA 422.20 ENSENYAMENT PRIMARI

CENTRES CONCERTATS E.I./PRIN./E.E. 24.157.231
CONCERTS SEMINARIS MENORS (CATÒLICS) 100.496
SUBVENCIONS CENTRES 2n CICLE INFANTIL 935.000
SUBVENCIONS CENTRES 2n CICLE INFANTIL 300.000
SUBVENCIONS CENTRES 1 r CICLE INFANTIL 175.637
SUBVENCIÓ TRANSPORT CREU ROJA VALÈNCIA 23.100
CONVENI CENTRE UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA 11.000
CONVENI ARCHIDIOCESIS VALÈNCIA 157.000

25.859.464

ANY 1999

22.000.934
86.571

885.500
178.000
150.000
22.000
6.234

0
23.329.239

DIFERÈNCIA

2.156.297
13.925
49.500

122.000
25.637

1.100
4.766

157.000
2.530.225

%

9,80%
16,10%
5,59%

68,53%
17,09%

5%
76,45%

10.80%

PROGRAMA 422.30 ENSENYAMENT SECUNDARI 1 R. ESPECIAL

CONCERTS CENTRES SEC. OBLIGATÒRIA 13.042.355
CONCERTS CENTRES FPI I C.F. G. MITJÀ 2.153.212
CONCERTS CENTRES FPII I C.F. G. SUPERIOR 1.319.980
CONCERTS CENTRES BUP I BATXILLERAT 765.140
CONVENI ARCHIDIOCESIS DE VALÈNCIA . 92.500

17.373.187

PROGRAMA 421.30 ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVES

PROJECTES DE INNOVACIÓ LINGÜÍSTICA 1.000
AJUDES PROJECTES EDUC. COMPENSATÒRIA 49.000
AJUDES PROJECTES EDUC. AMBIENTAL 7.000
PROJECTES ACCIÓ PROFESSIONAL 5.000
PROJECTES DE FORMACIÓ EN CENTRES 4.000
CONVENI FORD ESPANA 210.798
CONVENI FORD ESPANA 14.550

291.348

TOTALS TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS
A CENTRES PRIVATS D'ENSENYAMENT

422.20 ENSENYAMENT PRIMARI 25.859.464
422.30 ENSENYAMENT SECUNDARI 17.373.187
421 .30 INNOVACIÓ EDUCATIVA 291 .348

43.523.999

8.050.000
2.953.562
1.318991
805.000

0
13.127.553

1.000
43.271
5.000
3.000
3.000

200.000
15.000

270.271

23.329.239
13.127.553

270.271

36.727.063

4.992.355
-800.350

989
-39.860
92.500

4.245.634

0
5.729
2.000
2.000
1.000

10.798
-450

21.007

6.796.936

62%

7,50%

32.34%

0%
13,24%

40%
66,66%
33,33%
5,00%

3%
7,80%

18,50%
Cifres en milers de pessetes.

Aspecte de la manifestació del 25 de novembre. / M. CABANILLAS

ALL-I-OLI, València
La Comunitat Educativa es va reunir de nou per manifestar el 25 de
novembre el rebuig contundent a la política educativa de la Generali-
tat. Vint mil persones, vingudes des de les diferents comarques del
País, van donar suport a la Plataforma Unitària per l'Ensenyament
Públic. La defensa de l'Escola Pública -"que és l'escola de qualitat"- i
la crítica als retalls econòmics (manca d'inversions i de construccions
escolars, entre altres aspectes) van constituir el nucli de la protesta. La
convocatòria unitària més important dels últims anys va servir també
per qüestionar els concerts del conseller Tarancón amb alguns centres
privats d'élite. Les insuficiències denunciades per alguns membres de
la Comunitat Escolar durant la manifestació són ben il·lustratives.

Enric Albero, mestre.
CP Sant Joan Bosco. Cocentaina.
Ahir vam tindré a l'escola la visita de
distints alts càrrecs de la Conselleria,
que volien passar-se per les seues
mans l'estat dels edificis i comprovar
que no s'adeqüen a les exigències de
la LOGSE. Fa 10 anys ja que el
col·legi ve denunciant les carències, i
ara ens diuen que han de ser ells qui
ens diran en gener si les adaptacions
són o no són necessàries.

Laura Calabuig, alumna d'ESO.
CP Santa Teresa. València.
Participe a la manifestaió perquè cal
que entre tots recolzem l'escola
pública. Al nostre centre ens falta
espai, la superfície del pati és míni-
ma. Ens van prometre que ens equi-
parien l'aula d'Informàtica, però fins
ara no en sabem res.

Anà Sànchez, professora,
Escola Oficial d'Idiomes, València.
Nosaltres no estem particularment
afectats, però pensem que cal mobi-
litzar-se i fer una aposta pel futur
del país.

George Moffa, professor.
Institut Britànic, València.
Açò és el futur. És la més impor-
tant inversió que pot fer un país.
Ens calen més 'opcions sobre
accions1, però per a l'ensenyament.

Lluís Miquel Segreües, mestre.
CP de Guadasséquies, PAEP Vall
d'Albaida.
A Pinet, els xiquets estan fent clas-
se al Saló de Plens de l'Ajunta-
ment, perquè l'escola està caent-se.
A Benissoda, ja fa molt de temps
que tenen sol·licitades les obres,
però no posen els duros ni apareix
ningú pel poble donant la cara.

Xavier Domingo, mestre.
CP Verge del Carme, L'Eliana.
Com que al poble ens falten dues
escoles, ara ens volen construir
una nova dins dels terrenys on s'u-
bica una altra. El més greu és que
l'Ajuntament, governat pels socia-
listes, està d'acord amb la proposta
de la Conselleria perquè així s'es-
talvia diners. Amb tot, encara que
es construïsca l'escola nova, no es
podran cobrir totes les necessitats
actuals.

Marta García, estudiant d'ESO.
IES Lluís Vives, València.
Aquest matí molts alumnes hem
anat a manifestar-nos a les portes
de la Generalitat perquè la política
no interferisca el sistema educatiu.
Ara mateix m'he pelat una classe
de Música, perquè és més impor-
tant participar en aquesta manifes-
tació.

Rosa Graeíls, mestra.
EFA Miguel Hernandez, Sagunt.
Encara no han desplegat la Llei de la
Formació de les Persones Adultes.
Com que no ens han acabat encara
la construcció del nou edifici, estem
donant classes en un lloc sense con-
dicions, en un pati interior a un bloc
de cases. Estem també molt disgus-
tats perquè la substitució a una baixa
per malaltia tarda tres setmanes. A
dos instituts del poble, que fan les
classes en barracons, regna el caos
més absolut.

Ester Pérez, alumna.
Centre d'EPA de la Malva-rosa,
València.
A nosaltres ens toca traslladar-nos a
un centre de la Universitat Politècni-
ca, perquè no tenim mitjans.



61 144 ENSENYAMENT PUBLIC Desembre 1999

lAdministració presenta dos documents que afecten la planificació educativa del curs vinent

Conselleria prepara l'arranjament del 2000
ALL-I-OLI, València

La Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència ha presentat dos projectes d'ins-
truccions que afecten la composició dels
centres públics d'Educació Infantil ,
Primària i Educació Especial. El primer
està elaborat per la Direcció General de
Personal i recull els criteris de modificació

de les unitats. JL'altre projecte, de la Direc-
ció General de Centres, afecta la modifica-
ció dels llocs de treball docent. El sindicat
està en desacord amb aquests documents,
en considerar que no s'arrepleguen les
propostes pel que fa al que hauria de ser
una correcta planificació educativa del sis-
tema educatiu públic per al curs 2000-

2001. El dos textos es basen en cl Mapa
Escolar i en els Pressuposts de la Generali-
tat per a l'any 2000. En el document de la
Direcció General de Personal no es garan-
teix un lloc escolar públic per a tot l'alum-
nat i s'aposta clarament per l'ensenya-
ment públic com a subsidiari del privat.
Pel que fa al text de la Direcció General de

Centres, és palesa la insuficiència per
atendre les necessitats del sistema educa-
tiu públic. Amb el rebuig de l'STEPV-Iv,
ara cal, des dels Consells Escolars Munici-
pals i de Centre, desplegar un treball que
evHe els efectes negatius que el desplega-
ment d'aquests textos tindran envers l'cn-
senyamcnt públic.

Raons per a un rebuig

-En els textos es fa referèn-
cia a criteris de planificació
educativa que són els mateixos
que van configurar el Mapa
Escolar, document que no té
validesa legal per no haver-se
publicat al DOGV i que és,
segons la pròpia Administra-
ció Educativa, un document de
treball. El document demostra
clarament l'aposta del Govern
valencià per l 'ensenyament
privat.

-Es condiciona l'augment de
les unitats dels centres públics,
l'escolarització de l'alumnat de
tres anys, l'esco-
larització de l'a-
lumnat del primer
cicle d'ESO als
IES..., a la capa-
citat i estat de les
ins t a l · l ac ions .
Això no és accep-
table, ja que l'Ad-
ministració està
obligada a tindré
a punt totes les
instal·lacions. Si
cal atendre una
demanda deter-
minada, s'hauria
d'adaptar els edi-
ficis.

-Les ràtios
són en molts
casos màximes,
les marcades
estrictament per
la normativa o
les que el sindi-
cat va rebutjar en
el seu moment al
Mapa Escolar.
Caldria, doncs,
rebaixar-les, tant en els dife-
rents nivells educatius com en
els diferents tipus de centres i
programes educatius.

-Es continua partint de la
situació que ara té el primer
cicle d'ESO: en molts casos
continuarà a les escoles (i no
als IES, com és preceptiu), la
qual cosa repercuteix negati-
vament tant pel que fa a la
qualitat de l'ensenyament com
per a l'alumnat i el professo-
rat.

-No s'aclareix la funció dels
Serveis Psicopedagògics Esco-
lars, ja que ni es vol negociar
les seues plantilles, ni es volen

debatre les seues funcions. Es
posa en perill la continuïtat
del servei i els llocs de treball
del professorat d 'Audic ió i
Llenguatge.

-Es continua en la situació
de provisional i tat de l'Educa-
ció Especial, Compensatò-
ria,... per no haver-se desple-
gat ó regulat tota la normativa
que afecta aquests programes.
S'utilitza com argument per no
acceptar les nostres esmenes i
propostes que està pendent la
seua regulació, però passa any
rere any sense que es nego-

t i u s -immersió lingüística,
educació trilingüe, compen-
satòria- compten amb una
dotació superior a la plantilla
ordinària.

-La situació dels centres
específics d'Educació Especial
continua sent precària i inesta-
ble. No s'ha volgut, al llarg
dels darrers anys, assumir la
seua problemàtica i donar-hi
solucions.

-L'alumnat del primer cicle
d'ESO des col·legis que impar-
tesquen transitòriament el pri-
mer cicle d'ESO no tindrà pro-

cien, deixant-los en una situa-
ció de precarietat Í provisiona-
litat inacceptable.

-No es vol homologar els
centres de 3+7, 4+6, amb els
centres d'una línia, la qual
cosa suposa una penalització
cap aquest tipus de centres
respecte a d'altres de similars
característiques.

-No es dota de professorat
suf ic ien t alguns programes
educatius; és a dir, es penalit-
za els centres que tenen
aquests programes. Des del
nostre punt de vista, seria
necessari que tots els centres
amb alguns programes educa-

ARXIU

fessorat especialista de Tecno-
logia ni d'Educació Plàstica i
Visual.

-No es tindrà en compte,
una volta més, l 'opinió del
Consell Escolar Valencià ni
dels Consells Escolars Muni-
cipals a l'hora de la planifica-
ció educativa general i d'àm-
bi t mun ic ipa l , respectiva-
ment.

-Tampoc s'han analitzat les
infrastructures dels centres,
les noves construccions i les
adaptacions. L'Administració
no s'ha compromès a res, ni
lan sols a facilitar cap infor-
mació sobre el seu estat.

Les propostes sindicals
Les propostes generals de
l'STEPV-Iv sobre l'arranjament
escolar es resumeixen en el
següent decàleg:

I .-La negociació de la planifi-
cació educativa per part de la
Comunitat Educativa a cada àmbit
territorial.

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

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

4.-Una campanya d'informació
i promoció adreçada al conjunt de
la Comunitat Educativa per part de
les administracions públiques, dels
consells escolars de centre i muni-
cipals. Aquesta ha de coincidir
amb el període de matriculació.

5.-L'adequació de les
instal·lacions dels centres abans

de l'inici del curs escolar 2000-
2001.

6.-La creació en el curs 2000-
2001 de tots els llocs de treball
previstos a l'Acord de Plantilles.

7.-La reducció de les ràtios
establertes en els centres incom-
plets, en les unitats i centres espe-
cífics d'Educació Especial i en els
programes d'Educació Compen-
satòria.

8.-La dotació de professorat de
suport en els centres que tinguen
programes educatius específics:
immersió lingüística, acció com-
pensatòria o educació trilingüe.

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

lO.-La negociació de les plan-
tilles dels SPEs.

Iniciades les negociacions sobre
plantilles dels instituts de Secundària

AM.-I-OLI, València
Finalitzada la negociació sobre l'augment del complement específic del
professorat, s'ha iniciat la negociació del desplegament de l'acord de
plantilles dels Instituts d'Educació Secundària. L'Administració ha
lliurat als sindicats un document amb una proposta de criteris per a
determinar la plantilla estable per al curs 2000-2001. Es pretén així
ajustar l'assignació per especialitats i determinar la plantilla estable
tipus dels IES i de les seccions, de forma que, al final del termini mar-
cat per l'acord, el curs 2001-2002, tots els centres disposen de la planti-
lla pactada. Tot açò es concreta mitjançant una sèrie d'indicadors.

Conseqüentmenl, un elemenl cola-
lerai de l'aplicació del document
serà la negociació de les places que
eixiran al concurs de trasllats dels
cossos de Secundària. A més a més,
s'ha facilitat una informació com-
plementària sobre l'evolució de la
plantilla de Secundària dels cursos
1998-99 i 1999-2000. Segons
aquesta informació -dades de Con-
selleria que caldrà contrastar-, hi ha
hagut un augment global de la plan-
tilla dels IES de 1.176 llocs de tre-
ball, dels quals són 175 de mestres
de Pedagogia Terapèutica i 1.001 de
professors i professores de
Secundària, d'ESO i Batxillerat.

El sindicat ha demanat una
informació més delallada, centre a
centre, així com la definició de la
plantilla lipus de cada centre, on
s'hi reflectisca ei nombre de llocs de
treball per especialitats. L'STEPV-
Iv ha proposat que les places conso-
lidades, estables, isquen al concurs
de trasllats, per acabar amb la situa-
ció de provisionalital actual i garan-
tir el dret a la mobilitat, que ha estat

lan restringit els anys passats.
Paral·lelament, s'ha presentat l'esbo-
rrany de l'ordre per la qual es regu-
larà el procediment de reccl·locació
com a conseqüència de la supressió
o modificació de llocs de treball en
els cossos docents del professoral
de Secundària, tècnics de Formació
Professional i dels cossos que
imparteixen Ensenyaments de
Règim Especial, un projecte que
s'haurà de negociar a la Mesa Sec-
torial d'Educació. Respecte aquest
document, el sindicat considera que
prèviament han de negociar-se mol-
tes altres coses i clarificar alguns
aspectes importanls. És el cas, per
exemple, de la construcció dels
nous IES, l'adaptació dels actuals o
la definició de la plantilla tipus de
cada IES per especialitats. Si no és
així, el sindicat no entrarà en aques-
ta negociació, atès que suposaria
lliurar un xec en blanc a l'Adminis-
tració. Aquests aspectes es tractaran
en les reunions de les meses nego-
ciadores, previstes per a! mes de
gener.
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Documento sobre Salud Laboral

El sindicato presenta un texto
abierto al debaté

(Principies que inspiran la acción sindical en Salud Laboral)

Disposicions legals

1.- Que la democràcia entre en los
centros de trabajo. Hasla ahora la
capacidad de la empresa para organit-
zar el trabajo a su antojo ha sido una
realidad incuestionable. Sin embar-
go, la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales viene a cuestionar este
precepte: obliga a la empresa a orga-
nizar, a informar y a consultar su
acüvidad, de manera que no se vea
perjudicada la seguridad ni la salud
de su personal.

2.- Sieniprc se puede evitar el
dafio a la salud. Es pràcticamente
imposible encontrar situaciones de
riesgo que no admitan algun tipo de
medida de prevención. Sirva corao
ejemplo senalar que el indice de ries-
go de un minero en Suècia es el mis-
mo que el de un trabajador de Banca
en Espana.

3.- No se pucdc dcjar la preven-
ción en manos de profesionales
técnicos. Ni la determinación de los
riesgos ni la de las medidas de pre-
vención son algo "neutró", ajeno al
continuo conflicte de intereses entre
empresa y trabajadoras/es. Por ello,
hay que considerar la prevención
como algo que hay que negociar.
Determinar cuànto riesgo es mucho
riesgo no es algo que se pueda defi-
nir de forma asèptica. Ademàs, las
personas trabajàdoras son quienes
mejor conocen las circunstancias en
que se desenvuelve su trabajo y
cómo mejorarlas. Sin sus conoci-
mientos y experiència es imposible
disenar una prevención eficaz. Y sin
su implicación y participación, cual-
quier plan de prevención esta conde-
nadó al fracaso.

4.- La salud no se vende. La
salud no es algo que se pueda cam-
biar por dinero. Vender la íuerza de
trabajo no presupone vender la salud.
Por ello, las personas trabajàdoras
debemos ser las primeras en respon-
sabilizarnos de la defensa de nuestra
salud, exigiendo unas condiciones de
trabajo que no la deterioren.

5.- Identificar los riesgos y aca-
bar con ellos. El mejor indicador de
la existència de riesgo es el malestar
que el propio trabajo genera entre las
trabajadoras/es. Però muchas veces
ni siquiera las propias personas afec-
tadas son conscientes de la causa de
ese malestar. Por ello, hay que desta-
par los problemas que en principio
parecen individuales, sacarlos a la
luz y convertirlos en algo colectivo,
porque su solución requiere una
acción colectiva.

6.- Concienciación y moviliza-
ción, garantías de solución. No se
puede confiar toda la acción sindical
en matèria de salud laboral a las
denuncias que formulemos a Inspec-
ción de Trabajo. La mayor garantia
para la solución de los problemas es,
en primer lugar, la información y
concienciación de las trabajadoras/es
y, si es posible, su movilización. El
uso de los medios de comunicación
debe también jugar un papel impor-
tante. Mnchos empresàries y gesto-
res políticos preferirían antes pagar
la multa de Inspección que verse
denunciades en prensa, radio, etc.

7.- Ningún centro sin Delega-
da/o de Prevención. Debemos con-
seguir cuatro objetivos fundamenta-
les:

• Que no quede un solo centro de
trabajo ni àmbito educativo sin elegir
las Delegadas/os de Prevención que
por ía Ley o su Convenio le corres-
ponden y sin constituir el Comitè de
Seguridad y Salud. Las Delegadas/os
de Prevención deben registrarse en
las Delegaciones de Trabajo, al igual
que se hace con los resultados de las
elecciones sindicales.

• Que en los sectores mas nume-
rosos y dispersos, como la enseiïanza
pública no universitària, el propio
centro docente sea el àmbito de
determinación de las Delegadas/os
de Prevención que correspondan
según el número de trabajadoras/es.
Estàs Delegadas/os de Prevención
formarían parte del Comitè de Segu-
ridad y Salud de cada circunscrip-
ción.

• Que puedan ser Delegadas/os de
Prevención trabajadoras/es que no
sean ya delegadas/os de personal o
miembros del Comitè de Empresa o
de la Junta de Personal. Hay que ten-
der a que la actividad sindical en
matèria de salud laboral sea desarro-
llada allà donde sea posible por per-
sonas específicamenle dedícadas a
ello. Esta posibiüdad deberà ser
recogida en el Convenio Colectivo o
Acuerdo, así como la dotación de
horas sindicales específicas.

• Que el/la Delegada/o de Preven-
ción juegue un papel activo. Debe
identificar los riesgos inspeccionan-
do los puesíos de trabajo y recogien-
do sistemàticamente las opiniones de
las trabajadoras/es. Debe evaíuar la
importància del problema detectado
teniendo en cuenta los aspectos téc-
nicos y legales. Debe informar a las
trabajadoras/es, asesorarles y discutir
con las personas afecladas las pro-
puestas de mejora. Debe participar
en las visitas de la Inspección de Tra-
bajo y de los profesionales técnicos
que efectuen la evaluación de riesgos
y contrastar con ellas/os sus opinio-
nes. Debe proponer soluciones a los
problemas detectades y negociar con
la empresa las medidas a tomar.

Para todo ello, las Delegadas/os
de Prevención precisan de unos
medios y una formación que deben
córrer a cargo de la empresa. No
obstante, en todas las sedes del
STEPV-Iv encontraràn material sufi-
ciente para formarse adecuadamente,
y contaran con el apoyo de un grupo
de trabajo formado por Delegadas/os
de Prevención de los distintos secto-
res de la enseiïanza en el País Valen-
cià.

8.- Crear una cultura de pre-
vención. El sistema educativo debe
jugar un papel fundamental en la ins-
tauración de una cultura de preven-
ción de los riesgos laborales en nues-
tra sociedad. Ello exige, por una par-
te, la creación de titulaciones especí-
ficas en esta àrea, però, sobre todo,
que el impulso a esa cultura preventi-
va esté presente en todos los niveles
educatives. En algunos libros de tex-
to que se uülizan hoy en dia en nues-
tros centros de Primària y Secundaria
no se cuida este aspecto y los escola-
res asimilan como normal el trabajo
en una cadena de montaje sin protec-
ciórt para las personas trabajàdoras o
el uso de gríias sin medidas de segu-
ridad, por citar solo dos ejemplos.

ALL-I-OLI, València
L'exercici de la funció pública docent contempla el
gaudi de permisos i excedències amb ocasió de
determinats supòsits. En els quadres inferiors es

recull el conjunt de la normativa que regula el
règim de les excedències i els permisos per mater-
nitat, paternitat, adopció i acolliment. L'STEPV-Iv
compta, a més, amb un servei d'assessorament.

R e g u l a c i ó legal de les e x c e d è n c i e s
dels func ionar is docen ts

Lfei 30/19S4 (BOIZ 3/8/84); R.D. 365/1985 (BOE 10/4/95); Llei 3/1989 (BOE 8/3/89); Decret Legislatiu de 24/10/95 (DOGV 26/10/95); Llei 4/1995 (BOE

24/3/95); Llei 13/1996 (BOE 31/12/96); Llei 39/1999 (BOE 6/11/99).

SUPÒSITS APLICABLES

A. Trobar-se en servei aeliu en altre Cos o
Escala de qualsevol de les Aclm, Públiques o
en Organismes o Entitats del sector públic i
que no els corresponga quedar en una altra
situació.

B. Per interès par íi t u la r.

C. Per agrupament familiar.

D!. Atendre la cura d 'un fil!/a (per naturale-
sa, adopció o acolliment permanent o prea-
doptiu).

D,. Per cura de familiïirs.

SUPÒSITS A-B-C. No hi ha reserva de placa. N
de promoció, triennis ni drets passius.

SUPÒSIT A. Cal demanar el reingrés en el term
funcionari en excedència voluntària per interès p

SUPÒSITS 8 i C. Es concedeix amb subordinai

SUPÒSITS D, i D,. El període de permanència
Durant el primer any, tindran dret a reserva del 11
localitat.
El període de excedència serà únic per a cada sui
d'aquesta posarà fi a aquella de què s'estiguera c
Aquesta excedència constitueix un dret individu;
jecle causant, l'Administració podrà limitar l'exc
No es devenguen retribucions.

REQUISITS

Haver pres possessió en altre Cos o Escala o
Hoc de treball dels enumerats en cl supòsit.

Haver prestat serveis efectius cu qualsevol de
les Adm. Públiques durant els .cine anys
immediatament anteriors.

Tenir cl cònjuge resident on un altre municipi
amb destinació definitiva com a funcionari de
carrera o laboral en qualsevol Adm. Pública,
organisme autònom, Entitat gestora de la S.
Social, òrgans constitucionals o del Poder
Judicial.

Ser funcionari/a de carrera i tenir un fill per
naturalesa, adopció o acolliment permanent o
preadoptiu.

Ser funcionari/a de carrera i tenir familiar al
seu càrrec necessitat d'atenció fins el segon
grau inclòs de consanguinitat o afinitat i que
no cxercisea activitat retribuïda.

DURADA

Fins el cessament que genera aquesta situa-
ció.
Si no existirà vacant pressupostària, roman en
aquesta situació fins que n'hi haja.

No menys de dos anys continuats.

No menys de dos anys continuats.
No més de 15 anys.

Un únic p'eríodc, que podrà sol·licitar-se en
qualsevol moment posterior a la data de nai-
xement o resolució judicial d'adopció, tenint,
en tot cas, una durada màxima de tres anys
des de la data de naixement o resolució judi-
cial o administrativa.

Un període d'un any de durada, com a
màxim.

CONDICIONAMENTS
o es devenguen retribucions. No es computa cl temps cu que s'ha romàs en aquesta situació, a efectes

ni de 30 dies des que se cessa en cl servei que genera aquesta situació. Si no se sol·licita, se declara el
articular.

ió al servei.

n aquesta situació serà computable a efectes de triennis i drets passius,
oc de treball que exercien. Transcorregut aquest període, la reserva lio serà a un lloc de la mateixa

jecte causant. Quan un nou subjecte causant donarà origen a una nova excedència, l'inici del període
audint.
1 dels funcionaris i funcionàries. Cas que dos funcionaris generen ui dret a gaudir-lo pel mateix sub-
rcici simultani per raons justificades per necessitat del funcionament dels serveis.

EL REINGRÉS AL SERVEI ACTIU DE QUI NOTINGA RESERVA DE PLAÇA I DESTINACIÓ PODRÀ EFECTUAR-SE A UN LLOC AMB
CARÀCTER PROVISIONAL, CONDICIONAT PER LES NECESSITATS DEL SERVEI.

Permisos per materni tat , paterni tat ,
adopc ió i acol l iment

Liei 30/1984 (BOE 3/8/84); Llei 3/1989 {BOE 8/3/89); Llei 8/1992 (BOE 1/5/92); Llei 16/1996 (BOE 31/12/96); Llei 39/1999 (BOE 6/11/99)

PERMÍS

DISTRIBUCIÓ

MATERNITAT I PATERNITAT

16 SETMANES ININTERROMPUDES (en cas de
part múltiple, 2 setmanes més per cada fill a partir
del segon).

- A opció de la interessada, sempre que sis setmanes
signen immediatament posteriors al part.

- Sense perjudici de les sis setmanes posteriors al part
de descans obligatori per a la mare, cas que mare i
pare treballen, la marc, en iniciar-se el període de
permis, podrà optar perquè el pare gaudisca d'una
part detenninada i ininterrompuda del període poste-
rior al part, de forma simultània o successiva arnb el
de la mare, tret del cas de risc per a la seua salut.

- En cas de defunció de la mare, el pare podrà fer ús
de la totalitat o, si escau, de la part que resle del per-
mís.

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
Xiquets/tes de fins a 6" anys. També majors de 6 anys,
quan es tracte de menors discapacitals, de minusvàlids,
provinents de l'estranger o amb especials dificultats
d'inserció social o familiar degudament acreditades
pels serveis socials competents)

16 SETMANES ININTERROMPUDES (en cas d'a-
dopció o acolliment múltiple, 2 setmanes més per
cada fi l l a partir de( segon).

- Comptades a elecció del funcionari/a, bé a partir de
la decisió administrativa o judicial d'acolliment, bé a
partir de la resolució judicial per la que es constilues-
ca l'adopció.

- En el suposi d'adopció internacional, quan siga
necessari el desplaçament previ al país d'origen de
l'adoptat, el permís podrà iniciar-se fins a quatre set-
manes abans de la resolució per la qual es constitueix
l'adopció.

- Cas que la mare i el pare treballen, el permís es dis-
tribuirà a opció deis interessats, que podran gaudir-lo
de manera simultània o successiva, sempre amb
períodes ininterromputs.

En els casos de gaudi simultani de períodes de permís, la suma d'aquests no podrà excedir de Ics 16 setmanes pre-
vistes o de les que corrcspongucn per part, adopció o acolliment múltiples.
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Han transcurrido tres anos desde la firma del Documento por la Conselleria

La implantación de la LOGSE, en el aire
ALR.IANDRO MARTÍNEZ, Redacció

La Àdministración y los sindicatos firmaron en septiembre de 1996 un Documento
sobre la implantación de la Reforma Educativa en los centros concertados del País
Valenciano. Tanto la Àdministración Educativa como las organizaciones patronales y
sindicales nos felicitamos por la Firma. Sin embargo, también nos lamentàbamos por
haberse adoptado la fórmula de Documento, y no de Acucrdo. Por ello forzamos la fir-
ma de un anexo en el que la Conselleria se comprometia a elevarlo a la categoria de
Acuerdo de Gobierno para su publicación en el DOGV.

A los dos anos de la firma, la Conselleria de Educació solo consiguió que el PIcno
del Consell se diera por enterado de ese texto. Esa argúcia legal pretcndía restar

En su momento, los sindicalos recurrimos a la
movilización, ya que en el Proyecto de Presu-
puestos del Consell, presentado un mes dcs-
pués de la firma, no se recogía una sola coma
ni una sola peseta de lo pactado. Solo tras
encierros y manifestaciones conseguimos que
el ultimo dia del debaté parlamenlario se acep-
tara por parte del Grupo Popular una transac-
cional con la enmienda de los grupos de la
oposición que recogía'las reivindicacïones uni-
tarias.

Durante este tiempo hemos trabajado por
desarrollar los diferentes puntos del texto, però
solo se ha conseguido parcialmente. Hemos
lenido que presionar mucho y forzar situacio-
nes, porquc sabcmos que la firma 110 es el final
de nada, sinó mas bien el principio de todo.
Decíamos que "ninguna reforma educativa
podrà alcanzar plenamente sus objetivos si tan-
to el profesorado como los titulares de centros
no se sienten implicades en ella. Y para ello es
necesario que abordemos temas como la planti-
lla de los centros, la formación y reciclaje del
profesorado, la planificación de la red de cen-
tros, las retribuciones, o la recolocación del
profesorado que resulte excedente con el nuevo
diseno de los centros". Ante la aprobación de
los últimos Presupuestos que pueden desarro-
llarlo, a pocos meses del final de su vigència
(septiembre del 2000), el estado de cumpli-
miento del Documento es el siguiente:

Formación del profesorado
Se asumia el articulo 56.2 de la LOGSE y se
planteaba la ncccsidad de colaboración entre la
Àdministración Educativa y las organizaciones
empresariales y sindicales, con el fin de coor-
dinar actuaciones en el campo de la formación,
aunar esfuerzos y rentabilizar recursos. La
Àdministración Educativa se comprometia a
facilitar contactos entre organismos con el fin
de facilitar acuerdos para la organización de
cursos, seminarios o actividadcs de formación,
impulsades desde sus programa^ instituciona-
les de formación, asi como a la homologación
de dichas actividades. Tras muchas protestas y
presiones se constituyó una Comisión Tècnica,
que efectuaria el seguimicnto. De todo esto
solo exisle la tinta del papel, pues desde la
constitucióu esa comisión no se ha vuelto a
reunir. • *«

La red de centros
La Àdministración Educativa se comprometia a
consultar con los firmantes la elaboración del

La representat i on del STEPV-lv, junto al conseller y la directora de Centros, tras la firma, en 1996. /ARXIU

Mapa Escolar. Este compromiso se tradujo en
una convocatòria precipitada de la Comisión de
Scguimiento para prcsentaraos el Mapa que ya
conocía todo cl inundo. Asimismo, la Conselle-
ria se comprometia a mantener reuniones con
los sectores afectades, previamente a la resolu-
ción de renovación, modificación o extinción
de conciertos, así como a regular el procedi-
miento de tramitación de solicitudes de con-
ciertos con las comisiones que se contemplan
en el articulo 23 del Reglamento de Normas
Bàsicas sobre Conciertos Educativos. La res-
puesta ha sido que las Comisiones Provinciales
de Conciertos se han convertido en algo mera-
mente formal y que solo opinan -sin que se les
haga ningún caso- sobre las nuevas incorpora-
ciones al régimen de conciertos.

Retribuciones
El articulo 49.4 de la LODE recoge la homo-
logación de todo cl profesorado de los respecti-
vos niveles, y en cl Documento cxíste cl com-
promiso que "a la finalización de la vigència
del mismo (septiembre del ano 2000) el salario
anual de los docentes de concertada serà el
mismo que el de los funcionaríos docentes del
correspondicnte nivel". De entrada, el Gobier-
no valenciaiio interpreta, segúri lo que se reco-
ge en el proyecto de Presupuestos para el aíïo
2.000, que los sexcnios que cobran nuestros
companeros/as de la ensenanza pública no es
salario bruto anual (tal vez no debcrían cotizar
a Hacienda por cllos). Si aceptamos esle princi-

fuerza jurídica para que la Àdministración cumpliera lo pactado. Esa fue su estratè-
gia, sabían lo que h ací a n. Transcurridos tres anos desde la firma, todo apunta a que
la Àdministración na esquivado de nuevo sus compromisos. Es hora de conocer con
detalle què se decía en el Documento y què es lo que se ha hecho. La maniobra salta
a la vista.

El Gobierno valenciano es responsable del incumplimiento del Documento. Si cuan-
do se incumplen los acuerdos privados existe una responsabilidad civil y se responde
por ello, la Àdministración dcbe ahora dar cuenta de sus incumplimientos. Si no lo hace
por las vías administrativa o judicial, liabrà que exigírle las correspondicntes responsa-
bilidadcs políticas.

así como su posible aníicipación. Se compro-
metia, al efecto, a prever los fondos necesarios
que permitan la aplicación de las plantillas
aprobadas. La citada aníicipación de plantillas
tenderà a asegiirar, cuanto menos, la creación de
suficientes puestos de trabajo, de modo que se
posibilite la recolocación del profesorado acogi-
do al pago delegado cuyo contrato se extinga
como consecuencia de la extinción del concier-
to o la reducción del número de unidades con-
ccrtadas en su centro, o por la aplicación de las
nuevas plantillas". De todo este punto única-
mente se ha desarrollado el apartado correspon-
diente a las plantillas de Primària, y quedan por
negociar las plantillas de la ESO, los Ciclos
Formativos, el Bachíllerato Logse, la Educación
Infantil y la Educación Especial. En estos
momentos, esta situación afecta muy seriameu-
íe el cumplimiento del punto siguiente.

Profesorado afectado
Se entiende como profesorado afectado aquel
que, figurando en la nòmina de pago delegado,
pierde su puesto de trabajo como consecuencia
de la reducción del número de unidades o la
extinción del concierto en su cenlru. Las patro-
nales, por su parte, se comprometían a recolo-
car a todo el profesorado afectado. Para regular
este punto se creo una Comisión de Seguimien-
to que ha funcionado con relativa normalidad.
La recolocación del profesorado de Primària se
ha cumplido al tener negociadas las plantillas
de primària. En cambio, cuando empieza ahora
la recolocación del profesorado de la FP (en
extinción) es cuando surgen los problemas.
Sobre todo, porque no estan negociadas las
plantillas de Secundaria, Bachillerato, Ciclos
Formativos y Educación Especial y persiste la
deshomologación de las titulaciones. De hecho,
este ano existen problemas para recolocar a
mas de 40 docentes de la bolsa, y el ano que
viene se crearà una bolsa con el grueso del pro-
fesorado de la FP, que va a ser muy difícil de
recolocar. La negociación de plantillas y la for-
mación y homologación de las titulaciones de
este profesorado habrían sido la clave para su
recolocación en centros. También las patronales
estan incumpliendo este punto, ya que los cen-
tros, ante la perspectiva de completar sus planti-
llas el próximo mes de septiembre, y una vez
finaüzada la vigència del Documento -y, por lo
tanto, de los compromisos adquiridos-, estan
dificultando la recolocación del profesorado
que ha perdido su puesto de trabajo. No sabe-
mos sí aún estamos a tiempo de rcmediarlo.

pio -que no aceptamos-, deberiamos cobrar
106.061 ptas. mas de complemento de homolo-
gación a lo largo del ano 2000, es decir, 7.576
ptas. al mes. La interpretació!) que hace el
Consell -en boca de una de sus funcionarias- es
que, pagàndonos las 7.576 ptas. en el mes de
diciembre del 2000 ya estaríamos homologa-
des, però como son tan magnànimbs, proponen
pagarnos desde el mes de septiembre. De igual
modo, la Àdministración se comprometia a
regular los complementes de cargo (jefaíuras
de estudiós y de departamento) a partir de
1997. Con un ano de retraso se consiguió abrir
la negociación de una orden que regularà solo
las jefaturas de estudiós, rccogiéndose su abo-
no en diversas etapas desde septiembre del 98.
Tras recogersc en los Presupuestos del 99 las
partidas económicas pertinentes, este es el
momento en que aún no se han cobrado. Ahora
nos dicen que estos complementes se cobraran
probablemente a partir de enero del 2000. Però
todavía falta por regular las jefaturas de depar-
tamento.

Plantillas
Se negociaren las plantillas de Primària de los
centros y el compromiso de su total implanta-
ción en septiembre del 2000. Però la Conselle-
ria también adquirió el compromiso de estudiar
y negociar con las organizaciones del sector, "a
lo largo del curso 96/97, el diseno de las planti-
llas de los restantes niveles educatives para su
plena implantación en sepliembre del aíïo 2000,

I , t El marco de la negociación colectiva
/// Convenia estatal para los centros de ensenanza de peluquería
y estètica, de ensenanzas musical es y de artes aplicadas y oficiós
artísticos,
La Mesa de Negociación todavía no se ha constituido.
IV Convenia colectívo de empresos de ensenanza privada sostení-
das total o parcialmente con fondos públicos.
La Mesa de Negociación se constiluyó el 11 de noviembre y la pri-
mera reunión estaba prevista para el 16 de diciembre. La plataforma
reivindicativa de este convenio està disponible en las distintas sedes
del sindicato y en la pàgina Web. También se ha remitido particular-
mente a toda la afiliación.
/// Convenio colectívo de ensenanza y formación no reglada.Su
vigència finaliza el dia 31 de diciembre. No ha sido denunciado.

VI Convenio colectívo de àmbito estatal de centros de asistencia y
educación infantil.
Se firmo el 15 de noviembre. Debido a un error en su redacción y a
una posible reclamación de la patronal andaluza, podria retrasarse
su entrada en vigor.
Las principales modificaciones son las siguientes: vigència, hasta el
31 de diciembre del 2001; salaries, incrementes del 2'1% para
1999, y los dos pròximes anos, cl IPC mas su desvio; clasificación
del Personal, se fusiona el Grupo I y aparece la figura del Técnico
Superior en Educación Infantil; contratos temporates, duración
màxima de 12 meses dentro de un período de 16 meses; clàusula de
descuelgue, aparición de porcentajes de pérdida de alumnado para
no aplicar el incremento salarial.
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Honorat Ros, mestre i regidor

El difícil equilibri entre la praxi i la utopia
JOAN BLANCO, Redacció

Impulsor de l'històric Moviment Unitari de Mestres i
representant per l'Assemblea de València a la Coordina-
dora que va ser l'embrió de la UCSTE, el testimoni d'Ho-
norat Ros és necessari per comprendre les lluites que van
protagonitzar els treballadors i treballadores de l'ensen-

yament en el difícil trànsit des del franquisme a la
democràcia. Mestre, llicenciat en Filosofia i Lletres i teò-
leg, Honorat Ros va ser un membre destacat de l'equip
que el Partit Socialista va situar al front de la Conselleria
d'Educació. Actualment és mestre del Col·legi Públic 9
d'Octubre, d'Alcàsser, població en la que va ser triat

Pregunta. Com a antic sindicalista,
podries explicar com es va gestar, a
València, el moviment democràtic
de mestres en l'última etapa de la
Dictadura.

Resposta. Durant el franquisme,
els mestres estàvem enquadrats
obligatòriament en el SEM, el Ser-
vicio Espanol del Magisterio, que
depenia de la Secretaria General del
Movimiento i era l'interlocutor ofi-
cial amb el règim. Estava molt des-
prestigiat perquè primaven els privi-
legis d'uns pocs. Al final de la Dic-
tadura, però, els mestres progressis-
tes començàrem a organitzar-nos
aprofitant alguns badalls legals,
com l'es associacions d'antics alum-
nes, els col·lectius de cristians o els
grups de renovació pedagògica.
També començaren a funcionar
estructures clandestines, com les
comissions i els partits. Foren ta
base d'un moviment que començà a
generalitzar-se després de la mort
de Franco, pel 1976. Un decret de
plantilles que comportava la divisió
dels mestres en més categories fou
l'espurna, Í les assemblees provin-
cials exigiren la seua derogació. La
protesta trencà les antigues vies de
participació i negà el SEM repre-
sentativitat. Es demanava un nou
organisme autònom, representatiu i
democràtic. Es va constituir una
Coordinadora Estatal, que va arribar
a constituir-se en Assemblea Perma-
nent, amb representants d'assemble-
es provincials. Teníem el suport de
30.000 mestres en vaga.

P. /,Com va acabar la mobilitza-
ció?

R. El primer resultat fou que el
ministre va acceptar l'elecció d'un
representant per província. Com a
delegat triat per l'Assemblea de
València, vaig recórrer pobles i
poblets explicant què significava
comptar amb "un organisme autò-
nom, representatiu i democràtic",
que era el que
volíem cons-
truir. Eixíem a
assemblea dià-
ria, i la resposta
era clara; calia
una radical
reforma educa-
tiva. Era l'inici
d'un procés
col·lectiu que
encara em sem-
bla apassionant.

P. Estàs par- Î B·I··BI
lant de mestres i
de províncies, però l'STEPV es
constitueix ja com un sindicat inter-
sectorial i nacional. ^,Com arribeu a
la nova organització?

R. El curs 1976-77 es va conso-
lidar el moviment. lli havia una
estructura assembleària ben robus-
ta, amb assemblees i delegats de
centre i de comarca, una coordina-
dora provincial de delegats comar-
cals, Í una assemblea provincial de
delegats de centres. Va ser la base
de l'anomenat Moviment Unitari de
Mestres.

Les dificultats, però, naixien de

"El nostre compromís és

ara tan necessari com

sempre. Segueix pensant

que paga la pena dedicar

esforços, perquè encara

hi ha utopies pendents."

totes les bandes, perquè hi havia
molt poca consciència nacional,
molts temien la politització del
moviment, i sempre hi havia el
perill del corporativisme. A més,
existien recels cap cl Moviment
Unitari per part de les centrals sin-
dicals, que ja volien crear tes seues
federacions d'ensenyament. Vivíem
en un equilibri constant i, com a
representant de l'Assemblea, massa
vegades havia de fer de pont entre
les distintes posicions. La connexió
entre els nuclis de València, Caste-
lló i Alacant era feble, mentre la
coordinació estatal anava molt bé.
Tampoc existia una coordinació
sòlida entre els diferents. Però, a
poc a poc, els objectius organitza-
lius anaren aprofundint-se. En
1977, a València, es va crear el
SATE (Sindicat Assembleari dels
Treballadors de l'Ensenyament), i a
Alacant i Castelló l'STEA i l'S-
TEC, Í vam eixamplar l'organitza-
ció a tots els sectors de l'ensenya-
ment. En 1978 es va constituir a
nivell estatal la gestora de la UCS-
TE (Union Confedera! de Sindica-
tos de Trabajadores de la Ensenan-
za) i va nàixer la Federació dels
STE del País Valencià, que seria
l'embrió de la constitució de l'S-
TEPV en 1979.

P. i,Què va significar en aquells
moments difícils constituir un sin-
dicat sociopolític i unitari?

R. Molt de debat, capacitat de
diàleg i superació de divergències,
molt d'equilibri per ser pragmàtics,
però sense oblidar la utopia. Calia
tindré molt de seny, conjugar
estratègies per a atraure a quants
més millor sense deixar frustrades
les esperances dels capdavanters per
uns canvis més radicals. No volíem
ser un sindicat corporatiu, perquè
calia incidir en el canvi democràtic
sense tindré una adscripció partidà-
ria. Les reivindicacions les portàvem

fins on fera
falta i la lliúta
sindical va
arribar al Con-
grés dels Dipu-
tats (l'aconse-
cució de l'ex-
clusiva o l'es-
tatut de centres
delaUCD)oa
la Presidència
del Consell del
País Valencià

•••••••• (decret de
bilingüisme).

P. ;,Com va intervindre el sindi-
cat en les lluites pels drets nacio-
nals?

R. Mantinguérem un debat
intern molt intens sobre el procés
autonòmic, que vam acabar amb la
signatura d'un compromís amb la
resta de les forces sindicals.
Demanàvem l'acceleració del pro-
cés en la línia de les opcions mani-
festades pel 90% dels ajuntaments
valencians. Encara que alguns ho
han volgut oblidar, fórem capda-
vanters, dins l'objectiu per una
escola arrelada, en la lluita per la

normalització l ingüíst ica i de
defensa de la uni tat del català-
valencià-rnallorqut. Maig del 1982
fou una fila decisiva, perquè l'as-
semblea de sindicats d'ensenyants i
d'entitats docents del País Valencià
establí una línia unitària d'encontre
dels progressistes, que més tard va
assumir el PSPV-PSOE com a eix
de la seua política.

P. L'any 1982 el Partit Socialis-
ta guanya les eleccions i, en aquell
context, el sindicat elabora el
document "Una política educativa
per al present", amb un ampl i
debat i repercussions. Han transco-
rregut 17 anys i la conjuntura polí-
tica és ben diferent, ^quina valo-
ració en fas?

R. La victòria del PSOE signifi-
cava que la societat havia fet una
opció de progrés, i molts militants
de l'STEPV, encara que no ho
manifestàvem als debats sindicals,
havien donat suport a l'opció.
^Podia el sindicat oblidar-se d'a-
quest fet? ^Podien plantejaments
minoritaris, però molt actius al si
del sindicat, condicionar actuacions
en la línia d'accentuar el "no és
això pel que vàrem lluitar"? Des-
prés d'analitzar-ho molt, vaig pren-
dre la iniciativa de generar noves
actituds i fer públic que el progra-
ma educatiu socialista era positiu i
progressista en la seua globalitat, i
que per a dur~lo a terme i enfrontar-
se al conjunt de forces reaccionà-
ries necessitaria del suport cívic,
també del sindicat. L'STEPV podia

regidor en les darreres eleccions. De la seua tasca en el
Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià destaca l'esforç
"d'un treball d'equip". Ens recorda els arrels del movi-
ment assembleari i fa un balanç optimista de la seua ges-
tió a l'Administració, encara que reconeix que "encara hi
ha utopies pendents".

normatiu que, tot i les seues ambi-
güitats calculades, ens marcava cl
treball per a molts anys. En 1983
vaig assumir responsabilitats de
coordinació administrativa en la
Conselleria, sempre junt amb un
equip extraordinari, procedent
majorment de l'STEPV Primer ens
centràrem en la contractació de
professors extraplantilla, en el reci-
clatge i en la incorporació progres-
siva del valencià com a eina d'en-
senyament. El curs 1988-89 la
implantació de l'ensenyament del
valencià era total Í no podíem creu-
re's-ho. Amb el suport del professo-
rat, crec que vàrem saber transme-
tre un nou projecte d'escola per a
un nou projecte de país.

P. /.Com veus l'evolució de l'ús
social de la llengua ?

R. En crear-se el Gabinet d'Ús
del Valencià, l'any 1987, redactà-
rem propostes de gran interès cívic
que van estar aprovades pel Govern
valencià. Es va renovar la Junta
Qualificadora de Coneixements de
Valencià; s'aprovà un Programa de
Dinamització Lingüística, el Pla
Triennal de Promoció de l'Ús del
Valencià, la campanya "Visquem
en Valencià", i el Pla General de
1994 i la campanya "Anem a més".
Si més no, crec hem passat d'un
context de conflicte i d'irregular
situació sociolingüística, a eixam-
plar, amb normalitat, el nombre de
compromesos en la recuperació i
ús del valencià. El recent dictamen
del Consell de Cultura ho ha deixat
palès.

P. Dibuixes un panorama molt
optimista en aquesta matèria.

R. El que he dit no vol dir que
hi haja que abandonar el repte pel
futur. No vull ser triomfalista per-
què, tot i fer un balanç globalment
positiu, en el Balanç i perspecti-
ves de la promoció del valencià,

publicat per la
Generalitat en
1995, ja dic
que "cadascú
des de la seua
parcel· la de
responsabili-
tat pol i t ico-
social, possi-
blement (.. .)
hem malme-
nat l'oportuni-
lal històrica
més favorable

•BHM···B de què hem
disposat per al

redreçament cultural i lingüístic a
causa de les nostres pors, de les
nostres còmodes ambigüitats o de
la nostra incoherència". Tot i això.
cal encoratjar-se per a anar a més.
El procés, encara que està massa
aturat, resta obert Í el nostre com-
promís és ara tan necessari com
sempre. Segueix pensant que paga
la pena dedicar esforços, perquè
encara hi ha utopies pendents. Per-
sonalment, treballaré tot el que
puga per a que les polítiques de
progrés governen la Generalitat i
l'Estat.

Honorat Ros. /J.B.

aportar elements de concreció i
enriquiment, sense abandonar les
reivindicacions sobre les que man-
teníem discrepàncies. El text es va
aprovar com un dels documents per
al II Congrés i com a proposta a
defensar a la UCSTE. Va marcar
una nova línia d'actuació. Era l'op-
ció d'un sindicalisme sociopolític,
autònom, soli-
dari amb les
aspiracions cívi-
ques, sense
vocació profèti-
ca d'élite, i amb
vocació de tre-
ball j u n t amb
altres de políti-
ques de progrés.

P. Durant
l'etapa de gestió
del PSPV has
estat al front
del Servei d'Ús
del Valencià de
la Conselleria d'Educació.
s'incorpora un sindicalista a les
tasques de l'Administració?

R. Inicialment, vaig optar, junta-
ment amb un ample equip de com-
panys, per donar suport directe i
compromès a la política lingüística
del PSPV com a coordinador de
l'ensenyament del valencià. Era una
tasca amb utopia de futur, però amb
els peus molt en terra, perquè sabí-
em quina era la realitat, quines eren
les mancances dels centres i del
professorat. Però la Llei d'Ús i
Ensenyament ens dotava d'un marc

"La construcció d'un

sindicat sociopolític i uni-

tari va suposar molt de

debat, capacitat de diàleg

i superació de divergèn-

cies; molt d'equilibri"
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La signatura de l'acord entre el Govern valen-
cià i els sindicats CC OO, CSI-CSIF i CEM-
SATSE revela la seua insuficiència per al propi
sector i, al mateix temps, serveix de coartada al
Govern per no satisfer les demandes del con-

junt dels empleats i empleades públics. L'acord
s'ha signat sense consultar els treballadors i
treballadores, i no hi ha hagut negociació en
l'àmbit de la Mesa General de la Funció Públi-
ca. La millora retributiva, a més, no afecta a

totes i cadascuna de les categories ni contem-
pla la recuperació del poder adquisitiu perdut
en 1999. El sindicat estima, per tant, que no és
un bon acord i que cal exigir una autèntica
negociació en el marc de la Mesa General.

Un acord insuficient
Els motius pels quals l'STEPV-Iv
condidera insuficient aquest acord
són diversos.

Primer. L'Acord, independent-
ment, del seu contingut, s'ha fir-
mat per les organitzacions sindi-
cals sense tenir en compte l'opinió
de les treballadores i treballadors
del sector.

Segon. L'Acord s'adreça a una
part del conjunt del personal depe-
nent de la Generalitat Valenciana.
No hi ha hagut una negociació en
l'àmbit de la Mesa General de la
Funció Pública pel que fa a les
condicions retributives del conjunt
de la Generalitat. La qual cosa era
una de les reivindicacions de totes
les organitzacions sindicals, inclo-
ses les signants de l'Acord, ai llarg
de les darreres setmanes En conse-
qüència, el contingut d'aquest
acord limita l'abast de tot allò que
no és l'estricte 2% d'augment sala-
rial determinat en els Pressupostos
Generals de l'Estat al personal de
l'Administració del Consell, tot i
excloent el personal de la Sanitat,
de Justícia, d'Educació i d'altres
col·lectius que depenen dels Pres-
supostos de la Generalitat.

Tercer. La quantitat prevista per
a la constitució dels fons addicio-
nals -800 milions de pessetes- és
insuficient. Aquesta quantitat no
és, com està dient el Govern valen-
cià, un augment del 3'7%; açò és
totalment fals. Ens expliquem:

- Els 485
milions per a la
millora de les
retribucions no
suposen per a
totes i cadascuna
de les categories
ni tan sols la recu-
peració del poder
adquisitiu perdut
l'any 1999.
Aquesta quantitat
equival al 0'7% de
la massa salarial,
quan la desviació
de l'IPC de l'any
1999 està quanti-
f i c a d a en un
0'8%. Per tant,
s'ha pactat que les
empleades i
empleats públics
als quals se'ls
apl icarà l 'acord
van a continuar
perdent poder
adquisitiu.

- Els 315
milions restants
que van destinats
a pagar l'aplicació
d'un decret que
regule la classifi-
cació i retribucions dels llocs de
treball (incloent-hi la tercera fase
de la racionalització, cal recordar
que en maig de 1999 totes les
organitzacions sindicals vam rebut-

La manifestació del 14-D demanava la recuperació del poder adquisitiu. / ARXIU

jar 220 milions de pessetes, per
considerar que era una quantitat
insuficient) no cobreixen les quan-
titats necessàries per a tancar la
fase de racionalització iniciada en

juliol de 1997,
que aleshores
s'estimava en
750 milions de
pessetes.
Quart. És inac-
ceptable ei termi-
ni del 30 de
setembre de
l'any 2000 per a
convocar, que no
realitzar les pro-
ves ni tan sols
obrir el termini
de presentació
d'instàncies, el
procés selectiu
de l'oferta públi-
ca d'ocupació de
1999 del sector
de l'Administra-
ció del Consell.
Tot un rècord: un
any després de
signar l'acord i
d'aprovar-lo Í
publicar-lo al
DOGV el Con-
sell de la Genera-
litat.
Cinquè. Conside-
rem positiva la
proposta de

modificació de l'article 16.4 de la
Llei de la Funció Pública Valencia-
na, tot i que no concreta ni els ter-
minis ni el procediment per a la
seua execució. El Govern s'hauria

d'haver compromès a fixar un
calendari d'aplicació.

Sisè. Respecte a l'oferta pública
d'ocupació per a l'any 2000 en el
sector de l'Administració del Con-
sell, considerem que es queda cur-
ta, especialment per als grups A, B
i C. A més, no concreta les dates
de convocatòria, el que suposa un
xec en blanc per a que l'Adminis-
tració convoque quan li parega. Si
la corresponent a 1999 no es farà
abans del 30 de setembre del 2000,
quan es farà la corresponent a
l'any 2000?

Setè. Es retarda tres mesos la
negociació i publicació de l'Ordre
de desplegament del Decret 34/99 .
(condicions de treball del personal
al servei de l'Administració del
Govern valencià), que s'havia
d'haver publicat abans del 31 de
desembre de 1999. El Govern
valencià incompleix el seu propi
Decret.

Vuitè. Ara sí, l'Administració
complirà amb la Llei de Riscos
Laborals en posar en marxa els ser-
veis de prevenció en el primer
semestre de l'any 2000.

En resum, aquest acord és insu-
ficient pel que fa al sector de Fun-
ció Pública i oblida la major part
dels treballadors i treballadores
depenents de la Generalitat Valen-
ciana. No és, per tant, un dels
millors acords de l'Estat, per totes
les raons abans esmentades.

El Gobierno de la Generalitat
Valenciana y las organizaciones
sindicales presentes en la Mesa
Sectorial de Función Pública y la
Comisión para la Interpretación,
Vigilància y Estudio del Convenio
Colectivo (CIVE) son conscientes
de que la modernización y mejora
de la caíidad de los servicios
púbiicos constituye el reto mas
importante al que deben enfrentar-
se actualmente las Admiïiistracio-
nes públicas, para adecuarlos a las
nuevas demandas sociales.

Coinciden, asimismo, en que el
logro de dichos objetivos necesita
no solo de la voluntad política de
quienes tienen la responsabílidad
de gobernar, sinó ademàs de la
implicaciórt de los empleades
púbiicos en su consecución.

Dicha implicación solo es posi-
ble cuando existen unas condicio-
nes de trabajo donde las obligacio-
nes y responsabilidades estén
racionalmente definidas y los
derechos de los trabajadores reco-
nocidos de la manera mas justa
posible, todo lo cual ha de ser
conseguido contando con la partí-
cipación de aquelles, a través de
sus representantes, en la toma de
decisiones.

Es principio inspirador de
gran parte del contenido del pre-
sente acuerdo el establecimiento
de políticas activas tendentes a la
conversión de la precariedad
laboral en fijeza, con la in ten-

Text íntegre de l'Acord
ción de sol ventar este grave pro-
blema.

En dicha línea de colaboración
y participación, el Gobierno de la
Generalilal Valenciana y las orga-
nizaciones sindicales CC OO,
CSI-CSIF y CEMSATSE, sin per-
juicio de que con posterioridad al
dia de la fecha puedan adherirse
otras organizaciones sindicales,
prèvia negociación en los foros
arriba senalados,

ACUERDAN:
Primero.- Con independència

del incremento general del 2%
establecido en la Ley de Presu-
puestos para todos los empleados
púbiicos, la Administración cons-
tituirà un fondo adicional de 800
millones de pesetas a aplicar en el
ano 2000 para los empleados y
empleadas de la Administración
del Consell, que se destinaran a la
mejora de la caíidad de los servi-
cios púbiicos.

De la cantidad senalada en el
pàrrafo anterior, 485 millones de
pesetas se destinaran como fondo
para la mejora de las retribuciones
de todos los empleados púbiicos
incluidos en el àmbito de la Mesa y
del Convenio Colectivo, para con-
seguir una mayor caíidad en la
prestación de los servicios púbiicos,
que se fijarà con criterios lineales.

Los 315 millones de pesetas
restantes se destinaran a sufragar
la primera fase de aplicación en el
.aiïo 2000 de un Decreto que regu-
le la clasificación y retribuciones
de los puestos de trabajo, que se
negociarà con los representantes
de los trabajadores. En dicho
decreto se fijaràn nuevos criterios
que tendràn como finalidad intro-
ducir una mayor homogeneidad y
racionalidad en la clasificación y
descripción de cada puesto de tra-
bajo, especialmente en cuanto a la
fijación de sus retribuciones. La
negociación de dicha norma y de
la primera fase de su implantación
subsumirà el compromiso adquiri-
do por la Administración, en la
legislatura anterior, de negociar
una tercera fase de racionalïzación
de las retribuciones, y al efecto se
constituirà una Mesa Tècnica de
negociación antes del 1 de febrero
del ano 2000.

Segundo.- La Administración se
comprometé a convocar la totalidad
de la Oferta de Empleo Publico de
1999 antes del 30 de septiembre del
ano 2000, según el calendario que
aconseje y permita su eficaz ges-
tión, incluidos todos y cada uno de
los procesos de promoción interna
previstos en el articulo 3 del Decre-
to 195/1999.

Para ello, y con caràcter prèvia
al desarrollo de las convocatorias,
finalizarà la negociación y pro-
mulgarà la Orden relativa a bare-
mos, publicarà fas relaciones de
puestos de trabajo, convocarà los
concursos de traslados pendientes
relatives a puestos de estructura,
que en el caso de puestos de natu-
raleza laboral se llevarà a cabo
con movïlidad horizontal, y nego-
ciarà los distintos procesos de pro-
moción interna y acceso libre,
todo ello con la màxima celeridad
posible.

Tercero.- La Administración,
en base a lo establecido en el
Decreto 33/99 y a lo pactado en el
Convenio Colectivo, convocarà
una Oferta de Empleo Publico
para el ano 2000 en el Sector de la
Administración del Consell de
800 plazas, de las cuales el 50%
seran de naturaleza laboral y el
50% restante de naturaleza fiíncio-
narial, y preferentemente pertene-
cientes a los Grupos E y D de titu-
lación.

Previamente a las convocato-
rias específicas de puestos labora-
les derivadas de esta oferta, se rea-
l izarà un concurso general de
movilidad horizontal.

Para los Grupos E y D'se esta-
bíecerà como sistema de acceso ei

de concurso-oposición, que se
desarrollarà en el marco de las
disposiciones legales y reglaraen-
tarias, así como de la doctrina
establecida por la jurisprudència
constitucional.

Cuarta.- Has ta el f inal de la
presente legislatura, la Adminis-
tración se comprometé a convocar
todos los anos concursos y Oferta
de Empleo Publico, con procesos
de promoción interna lo mas
amplios posible en todos los gru-
pos y categorías profesionales.

Quinta.- La Administración
propiciarà las acciones oportunas
para modificar el articulo 16,4 de
la Ley de la Función Pública
Valenciana, sustituyendo las
expresiones "son puestos de natu-
raleza laboral" por "podran clasi-
ficarse como puestos de naturale-
za laboral", y "en todo caso se cla-
sificaràn" por "si es procedente se
clasi ficaran".

Sexta.- La Administración se
comprometé a formalizar la pues-
ta en marcha de los Servicios de
Prevención, en el àmbito de la
Función Pública, en el primer
semestre del ano 2000.

Séptima.- Durante el primer tri-
mestre del aiïo 2000 se procederà
a la negociación y publicación de
la orden de desarrollo M Decreto
34/1999, de 9 de marzo, sobre
condiciones de trabajo del perso-
nal al servicio de la Administra-
ción del Gobierno valenciano.



Desembre 1999 FUNCIÓ PUBLICA 144

Fent camí... també a les Corts Valencianes

L'STEPV-lv guanya les eleccions sindicals a les Corts Valencianes
Presentar-se per primera vegada a les eleccions sindi-
cals i guanyar no és freqüent en cap àmbit laboral. A
les Corts Valencianes, fins ara, es donava un monoli-
tisme sindical que tampoc no és habitual entre nosal-

tres. Potser aquesta situació ha fet necessari un
recanvi en Ics maneres d'entendre Facció sindical i,
sobretot, en la manera de viure el pluralisme entre els
treballadors i les treballadores de les Corts. Per això,

amb una campanya més explicativa i respectuosa que
combativa, ha sigut possible renovar els aires sindi-
cals en aquesta institució tan important per als valen-
cians.

ALL-I-OLI, València
Des de la consti tució de les
Corts Valencianes, és la quarta
vegada que es convoca els fun-
cionaris i les funcionàries a votar
per tal de designar un Consell de
Personal que els represente.
Podem parlar, per tant, d'una cer-
ta experiència en aquest àmbit
laboral; podem dir que hem asso-
lit un grau de maduresa com a
col·lectiu.

Les dues primeres vegades, els
resultats van conformar uns con-
sells de personal que provenien de
dues seccions sindicals. La darre-
ra, es va presentar només una llis-
ta. I en aquesta ocasió, quan sem-
blava que tornaria a ocórrer el
mateix, homes i dones de diversos
llocs ï nivells, de sensibilitats
diferents, ens vam aplegar per
conformar una llista que .trencarà
el monolitisme en la representa-
ció, per a la qual cosa necessità-
vem un sindicat que ens donarà et
seu suport, tant per participar a les
eleccions com per treballar al si
del Consell.

Per què l'STEPV-Iv?
Perquè compartim tant els seus

principis ideològics, com els seus
objectius i estratègies. Alguns
membres de la llista pensàrem que
era el moment de no quedar-nos
ací i decidírem afiliar-nos i for-
mar la secció sindical correspo-
nent.Tot plegat es tracta de posar
en marxa una idea genèrica de la
qual creiem que molts participem:
hem arribat a una etapa nova com

a col·lectiu laboral i també com a
grup social:

- Perquè tenim molta feina
avançada pels anteriors Consells
de Personal (i és de justícia
reconèixer-ho), però també molta
a fer.

BAN CAIXA

- Perquè hem de superar les
etapes de reivindicacions estricta-
ment economicistes, per incorpo-
rar-ne també d'altres de més
socials.

- Perquè la participació i el
debat han de ser les eines per a la

superació dels entrebancs interns.
- Perquè, en coherència amb els

objectius de l'STEPV-Iv, volem
difondre un sindicalisme partici-
patiu i independent.

- Perquè de vegades s'oblida
que el Consell de Personal és el
punt de referència per a la defensa
dels treballadors i les treballado-
res i les seues tasques professio-
nals.

- Perquè cal t rebal lar per la
cohesió del grup social que con-
formem, per la superació de la
diferència com a cultura d'enfron-
tament.

- Perquè en el nostre àmbit de
treball puguem avançar en la
valencianització, la formació, la
superació de barreres sexistes o
discriminatòries de qualsevol
tipus, la resolució de problemes
ambientals.

- Perquè el lloc de treball siga
també un lloc de realització perso-
nal de les dones i els homes que
s'hi integren.

És per tot açò que vam propo-
sar els nosatres companys y
companyes diversos objectius que
haviem d'abastar amb una nova
forma de treball al Consell de Per-
sonal, tot fent de la representació
una porta oberta a la participació
de totes i de tots:

- Informació, un assumpte pen-
dent en el Consell de Personal.
Treballar per la informació en les
dues direccions és fer-ho per la
participació i el debat, tot sabent
que és la porta a la transparència,

enfront de l'obscurantisme i l'o-
pacitat.

- Continuïtat dels treballs en
marxa, amb lleialtat amb els com-
promisos establerts en les nego-
ciacions desenvolupades, així com
per la consecució de les qüestions
obertes actualment en matèria de
provisió de llocs de treball, carre-
ra professional, etc.

- Compromís per la convivèn-
cia i la dinamització del col·lectiu
social: per a la creació d'un ens
autònom per a la participació
esportiva i cultural, creació d'una
biblioteca de suport per a les tre-
balladores i els treballadors, fer de
la cafeteria un punt de trobada i
convivència per a tothom en
temps de descans.

- La formació, eina de promo-
ció professional i personal: dis-
seny d'un pla de formació intern.

Amb aquesta proposta, el
resultat de les eleccions del 29
d'octubre va ser el següent:

STEPV - Intersindical Valen-
ciana: 54 vots, 4 delegats
FSP-UGT: 45 vots, 3 dele-
gats.
En blanc: 12 vots.
Nuls: 1.
L'STEPV-Intersindical Valen-
ciana s'ha presentat per pri-
mera vegada.
El resultat de les anteriors
eleccions era de 7 delegats de
l'FSP-UGT, com a candidatu-
ra única.

Concurs de trasllats de mobilitat horitzontal

Reaccions a un concurs mal plantejat
ALL-I-OLI, València

Les diverses reaccions del personal
interí que ocupa llocs de treball de
subalterns al concurs de trasllats
amb mobilitat horitzontal ha creat
tota mena de conflictes entre els
interins, d'una part, i alguns sindi-
cats, per l'altra.

Cal tenir en compte que no és el
primer concurs que s'ha convocat
en la Generalitat, però si és el pri-
mer amb mobilitat horitzontal.

Davant un concurs de trasllats,
el personal que venia ocupant un
lloc de treball dels que s'ofertaven,
és a dir, els interins, sempre ha tin-
gut un sentiment de frustració, de
por i d'inseguretat per si no conti-
nuava treballant.

És clar que els interins, mentre
ho siguen, sempre tindran aquesta
inseguretat, i per deixar de tenir-la
han de superar un procés selectiu
d'accés a la Funció Pública.

Aleshores, on està el problema?
El problema no ha estat la mobili-
tat, que és la conseqüència d'una
sentència del Tribunal Suprem que
obliga l'Administració a convocar
el concurs de trasllats. AI nostre

entendre, l'explicació de l'enrenou
és que el concurs ha estat mal
plantejat.

Alguns sindicats no se n'adonen
que, amb l'acceptació d'aquest con-
curs, han deixat en mans de l'Ad-
ministració la destrucció de més de
370 llocs de treball, ocupats fins la
resolució definitiva del concurs pel
personal de neteja que hi ha parti-
cipat. No és casualitat que el 99%
dels llocs de treball dels que s'ofer-
ten a la mobilitat siguen de la Con-
selleria d'Educació, i tots els llocs
oferts a la mobilitat horitzontal són
de personal subaltern.

En una reunió amb el Comitè
d'Empresa, ni el director general
de Personal de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència ni els
sindicats presents, CC OO, UGT i
CSÏ-CSIF, no digueren res de res al
respecte.

L'STEPV-lv, en canvi, es va
manifestar en contra de la destruc-
ció de llocs de treball que pot
suposar el present concurs de
mobilitat horitzontal i el fet de no
haver publicat totes les places
vacants existents, així com el greu-

ge que suposa que l'esmentada
mobilitat sols vaja en una direcció
i no fora de totes les categories del
Grup E.

^Com es pot explicar que un
concurs de subalterns, en el qual
han participat al voltant d'unes 90
persones d'eixa categoria, tan sols
s'haja adjudicat un lloc a 13 subal-
terns? La resta han estat adjudicats
a personal d'una altra categoria.
Això només s'explica sabent que
han negociat un barem fet "a su
imagen y semejanza".

Sembla clar que per part, de l'Ad-
ministració l'únic, o almenys el més
important, motiu del concurs era que
personal de diverses categories, però
fonamentalment el personal de nete-
ja, passarà a ocupar llocs de treball
de subalterns, deixant vacants així
els més de 370 llocs del personal que
ha concursat per poder-los privatit-
zar, tal i com va reconèixer el direc-
tor general de personal.

Com a conseqüència de tot açò,
què fan els interins? Es mobilitzen,
formen una coordinadora i
escriuen articles en premsa, van a
la ràdio i a la TY per tal de defen-

sar allò en què creuen; i fins i tot
estan disposats a reunir-se entre
ells. És això un problema? Ente-
nem que no hauria de ser cap pro-
blema, ja que des de sempre els
treballadors i treballadores, quan
han tingut un problema laboral,
han fet assemblees per a decidir
com resoldre'l. Per a nosaltres tam-
poc no és cap problema que els tre-
balladors i les treballadores deci-
desquen organitzar-se al marge
dels sindicats i pensar per ells
mateixos. Açò és la guerra! -diuen
altres sindicats. I clar, han de bus-
car un culpable. I qui millor que
l'STEPV-Iv? Com és sabut que
sempre ens ha importat molt la
situació dels interins i damunt hem
presentat recurs contra el concurs
de mobilitat horitzontal... doncs,
"a por ellos". I aquesta és la trista
història d'un concurs mal plantejat.

Però, si ens hagueren deixat
participar en l'elaboració del propi
concurs, la nostra proposta haguera
estat la següent:

- Acord Previ d'Estabilitat, on
s'asseguraria:

• El compromís de no amortit-

zar les places que resultaren
vacants, amb la possible reconver-
sió de llocs de treball de neteja (o
d'altres categories) a subalterns,
segons les necessitats dels dife-
rents centres.

- La recol·locació del màxim
possible de personal interí.

- Convocatòria de tots els llocs
de treball existents del Grup E (se
n'han deixat fora al voltant de 200)
per tant, mobilitat horitzontal de
totes les categories del Grup E.

- Convocatòria, el més aviat pos-
sible, d'un concurs-oposició del
Grup E per a cobrir definitivament
tots els llocs de treball ocupats inte-
rinament, donant així l'oportunitat a
aquests interins de consolidar defi-
nitivament el seu lloc de treball.

Si tots els sindicats hagueren
defensat aquesta proposta, ara no
tindrien problemes de mala cons-
ciència i no intentarien tirar-li la
culpa a qui, evidentment, no la té.
Perquè ara, amb la seua conformi-
tat, l'Administració té les mans
lliures per a continuar privatitzant
llocs de treball públics; fonamen-
talment, els del personal de neteja.



121 144 POLÍTICA EDUCATIVA Desembre 1999

La llista
interminable

Onofre Espinós

J
ian arribes a un centre
ie Secundària i en
>brir la porta veus, en
er cop d'ull, un pati

envoltat per barraques prefa-
bricades de cartró i paper,
simètriques i del mateix colo-
rit, de segur que aleshores
tindràs la sensació de reviure
La llista de Schindler.

Si, a més a més, obris la
porta d'una d'aquestes aules
prefabricades i tens l'atrevi-
ment de deixar caure la sola de
la sabata sobre el pis, en un
tres i no res te n'adonaràs que
l'altre costat s'alça; és com si
caminares pel vagó d'un tren
de principis de segle: d'aquest,
és clar.

Si, a més a més, intentes
gaudir del silenci, de sobte, te
n'adonaràs com fluïxen les
conversacions del vagó de
darrere o del davant o d'altres
més allunyats.

Si, a més a més, fa fred, te
n'adonaràs que les parets són
transparents, pura fotocòpia de
la realitat; i si fa calor, desit-
jaràs la manguera màgica
d'Oscar Schindler.

Si, a més a més, tens la
necessitat imperiosa de visitar
el servei, te n'adonaràs que la
dansa forma part de l'ESO: els
lavabos no desguassen i ben
aviat hauràs d'anar de punte-
tes.

Si, a més a més, com tu ben
saps, en tot camp de concen-
tració sempre fa falta la visita
del capo per donar el vist i
plau i..., tu saps qui és el capo?
Jo no ho sé; ara bé, m'han dit
sàvies llengües: que és un
home que es preocupa per l'en-
senyament públic; que per a
l'any 2002 en tindrem 107 cen-
tres de trinqui; que els centres
públics estaven ben condicio-
nats per rebre la generalització
de la LOGSE; que els pressu-
postos per a l'educació privada
han augmentat en un 42%,
mentre que a la pública tan
sols en tenim un 11 %, però tot
va bé; que no podem parlar de
falta de recursos, de materials,
de construccions congelades,
d'infrastructures inadequades,
d'una llista interminable, per-
què com bonament digué el
capo: "Ja no cap parlar més
d'escola pública-escola priva-
da, ja que tots són centres sos-
tinguts amb fons públics".

Lfescola de qualitat és Irescola pública
M.a Àngeles Llorente Cortés

E
I discurs neoliberal imposat
pels sectors econòmics i
financers, i assumit per la
majoria de forces polítiques,

ha rellançat el debat sobre allò públic-
privat, lant en la seua concepció com
en la seua utilitat i conveniència; això
sí, sempre des de paràmetres d'econo-
mia de mercat, on l'eficàcia i la com-
petència són claus per obtenir més
diners i més poder per als mateixos.
L'educació com a servei públic i l'esco-
la com a lloc a on s'imparteix cultura
no han quedat fora d'aquesl debat. La
triple xarxa de centres existent al nos-
tre país (pública-privada-concertada)
complica encara més les coses. £És la
concertada escola pública? ^La xarxa
pública garanteix una escola pública de
qualitat? ^Com superar les desigualtats
i avançar cap a una societat més igua-
litària i justa amb una concertada que
segrega l'alumnat i una privada d'élite
que incrementa les desigualtats socials
en benefici dels que ja, per naixement,
són més rics i poderosos?

El significat d'allò públic
L'àrea pública en una societat ve
determinada per tot allò que respon als
interessos col·lectius i comuns de totes les persones que la integren,
mentre que la privada fa referència als interessos i circumstàncies de
cadascuna d'eixes persones. Parlar d'allò públic ens porta, doncs, a la
necessitat de determinar i conèixer els interessos col·lectius i comuns, la
qual cosa només és possible des d'una organització social democràtica
front a qualsevol altre tipus d'organització, religiosa, fonamentalista o
científica, que imposa a tots i totes el que consideren coneixement ver-
tader; i enfront també al liberalisme, que parteix del supost que la com-
petència lliure entre els diferents interessos privats (en la qual sempre
guanya el millor) s'identifica amb l'interès col·lectiu i comú de tots els
membres de la societat.

L'organització democràtica, en principi i per principi, és la que per-
met la societat conèixer els interessos comuns, determinar-los i així
assenyalar el concepte d'allò públic, i fer-lo operatiu. La titularitat públi-
ca és la d'un col·lectiu organitzat democràticament per a manifestar
quins són els seus interessos col·lectius. La gestió pública és la que rea-
litza el grup de persones que el col·lectiu ha elegit per realitzar-la. Els
criteris, la lògica i els objectius que suporten qualsevol activitat són els
que determina directament l'organització democràtica. Pensem, doncs,
que no pot parlar-se d'allò públic en una societat no democràtica, ja que
la seua qualitat depèn del grau de democràcia aconseguit per aquesta i
de la capacitat d'expressar els seus interessos comuns.

A la nostra societat, passar d'una democràcia representativa a una
democràcia participativa és una tasca encara pendent, i al sistema educa-
tiu també. La LODE ni tan sols s'apropa al caràcter públic que naix de la
democràcia representativa: la participació estamental que proposa és
predemocràtica i quasi medieval. Els MRPs parlem de l'Escola Pública
com a projecte, que cal anar definint i construint mitjançant la reflexió,
el debat i l'intercanvi d'experiències que afavorisquen el debat professio-
nal i social al voltant d'un ensenyament públic de qualitat.

£1 nostre model d'Escola Pública
1. L'escola pública és la de tots i totes. Per tant, ha de ser totalment gra-

. tuïta. Hi pot assistir qualsevol persona, independentment de la classe
social a què pertany. Els recursos econòmics públics han de ser per a
l'escola pública. La concertació escolar, com a mitjà de finançament de
centres privats, hauria de desaparèixer. L'escola gratuïta ha de garantir
una escolarització total i de qualitat per a tots i totes.

2. L'escola pública és democràtica. Així, la titularitat, la gestió, tots
els criteris que organitzen les activitats i els objectius seran públics i la
seua organització democràtica, amb autonomia pedagògica i de gestió.
A més, l'escola pública té voluntat decidida d'incidir en la vertebració
democràtica de la societat i treballa per impulsar una cultura de la parti-
cipació. En aquest sentit, ha de ser dinamitzadora de l'entorn.

3. L'escola pública és plural, ideològicament i cultural. En ella estan
presents les diferents cultures que conviuen a la societat. Per tant, és laï-
ca, com correspon a un estat aconfessional; no practica l'adoctrinament,
i garanteix la llibertat d'expressió. El seu projecte educatiu propugna
valors universals, com ara la justícia social, la solidaritat, la tolerància,
el respecte a la diversitat ideològica, cultural i lingüística, el pacifisme,
l'ecologia, la coeducació, la racionalitat, front a idearis sectaris que con-
tribueixen a aprofundir les diferències ideològiques, culturals i socials i a
impulsar els fanatismes.

4. L'escola pública s'implica activament en la conquesta d'una socie-
tat més igualitària i justa. Per tant, no discrimina, no segrega, integra la
diversitat i busca constantment instruments i estratègies per a compensar
i superar les desigualtats socials, econòmiques i culturals. Manté, per
tant, una actitud de rebel·lia front a les injustícies i de reivindicació front

XELO GARCÍA

a l'Administració pública, que és l'encarregada de garantir una educació
de qualitat a l'escola pública.

5. L'escola pública és investigadora i crítica. Promou que l'alumnat i
el professorat siguen els constructors dels seus coneixements i cultura.
Fomenta l'esperit crític i el pensament divergent. Practica la formació
permanent i la renovació pedagògica. Utilitza l'autoavaluació interna i
accepta l'externa com un procés de comunicació pel canvi i la millora
educativa, establint sempre mesures compensadores, i no sancionadores.

6. L'escola pública ha de ser un esglaó d'un Sistema Educatiu de
tronc únic, amb un cos únic d'ensenyants que afavoresquen la seua
coherència pedagògica.

Una aposta per la xarxa pública
Per avançar cap al model d'escola pública que defensem, cal aprofundir
en la participació social i l'organització democràtica. Hauria de ser
aquest el principal objectiu d'un projecte educatiu global per a la nostra
societat: l'educació de les persones per a participar i decidir sobre les
seues vides, la preocupació de toia la societat.

L'existència de la privada posa de manifest l'absència d'un projecte
global i demostra la falta de voluntat compensadora i igualadora de les
capes socials que controlen l'economia i el poder. Mentres aquestes per-
sones dipositen la confiança d'una bona educació per als seus fills i filles
en centres d'élite, amb tots els mitjans humans i materials, es desentenen
de la resta de ciutadans i ciutadanes que hauran de patir deficients infras-
tructures, nefastes planificacions, manca de professorat, etc..., assegu-
rant-se, alhora, la permanència al poder i l'estatus econòmic privilegiat.

La situació de la privada concertada encara és més greu. Es financia
amb fons públics un ideari educatiu que no és el de tota la societat, con-
tribuint a la sectarització i afavorint la intolerància. A més, el seu funcio-
nament no és democràtic, exigència bàsica d'allò públic. La privada con-
certada condiciona la lliure admissió d'alumnat per dues raons: econòmi-
ques i ideològiques. Tothom sap que a la privada concertada les famílies
han de pagar per les activitats escolars, cosa que margina d'entrada les
classes més desafavorides . D'altra banda, les famílies que no participen
de l'ideari lampoc no poden accedir a les mateixes. Aquest finançament
de la privada va en detriment de la xarxa pública, que veu disminuïts els
seus recursos pressupost rere pressupost.

Un projecte plural i democràtic
Ara per ara, només a la xarxa pública és possible la construcció del nos-
tre projecte d'escola. Només a l'escola púbüca es pot donar un projecte
educatiu plural i democràtic, amb una diversitat real de l'alumnat i, en
conseqüència, fent possible la convivència, la tolerància, la integració.
Només a l'escola pública la qualificació professional del professorat
està per damunt de la seua ideologia. Som conscients que tenim moltes
deficiències i que encara resta molt per fer, però sols des d'una defensa
clara del nostre projecte serà possible un debat social sobre l'educació i
la qualitat de l'ensenyament des d'una perspectiva solidària i emancipa-
dora. L'accés a l'educació mai hauria de fer-se des de criteris de com-
petència i promoció social. Freqüentment, són aquests criteris els que
s'amaguen darrere de l'afirmació que les famílies tenen el dret d'elegir
centre. L'educació de les persones és una tasca que ens implica a tots i
totes: professorat, pares i mares, societat en general. Només des del dià-
leg, la participació i el compromís de tothom podrem avançar cap a una
escola millor i una societat més justa.

Federació d'MRPs del País Valencià
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Anem a
fer herbetes (1)

Joan Pérez Albero

«El dia de l'Ascensió,
per costum de tots els anys,
anirem afer herbetes
més enllà del molí nou,
Portem cantahueso,
portem rabo i gat,
portem mançaniila
i herbeta la sang (...)
portem unfardatxo
del centre el barranc.»

Vet ací una cançó popular del
Baix Vinalopó que denota un
dels costums molt arrelats a les
nostres terres: «Anar a fer herbe-
tes». Les persones que van a la
muntanya a «fer herbetes» són
coneixedores dels molts benefi-
cis que aquestes poden aportar-
nos: medicinals (camamilla,
rabet de gat...), culinaris (romer,
timó...), preparació de licors
(cantueso...), perfums (lavàndu-
la...), etc. De les «herbetes» s'u-
tilitza quasi tot. Les fulles, les
tiges i les flors seques solen uti-
litzar-se en decocció, infusió i
maceració, a fi d'extreure'n els
principis actius que contenen. La
utilització dels arrels comporta
la mort de la planta, per la qual
cosa cal restringir el seu ús i
extreure'n la quantitat que verita-
blement hom pense utilitzar. Les
nostres muntanyes són especial-
ment riques en tota aquesta
mena de plantes, moltes de les
quals pertanyen a una mateixa
família, les Labiades: el romer
(Rosmarínus officinalis), el timó
(Tymus vulgaris), la sàlvia (Sàl-
via officinaüs), les mentes, el
poliol (Mentha sativa, M. pole-
gium), l'espígol (Lavandula lati-
folid), el rabet de gat (Sideritís
leucantha) i moltes més. Són
plantes aromàtiques per
excel·lència degut a les essències
que produeixen: mentol, timol,
diversos tanins, etc.

Hui ens fixarem en el rabet
de gat (Sideritis leucantha) del
País Valencià. Els grecs anome-
naven sideritis a diverses plantes
que tenien la virtut de curar les
ferides produïdes per armes de
ferro. En grec, sideros designa el
ferro, i d'ací l'apel·latiu de les
plantes. El rabet de gat és una
mateta blanquinosa tirant a gris,
de soca llenyosa i branques ver-
ticals amb moltes fulletes estre-
tes. Les fulles del capdamunt s'a-
grupen en forma de coret perquè
a les seues axil·les isquen les
floretes, de color blanc en la
varietat descrita per Cavanilles.
Se'n pot fer un ús intern i extern:
es pren en infusió com a digesti-
va, desinfectant i per fer garga-
rismes, i en maceració, com a
antiinflamatori.

Ja ho diu la dita popular:
«Rabet de gat Í s'ha curat».

Manifiesto por
una ensenanza laica

Plataforma en Defensa
de la Escuela Pública (Madrid)

Conforme a la Constitu-
ción Espanola y a la
Declaración Universal de

los Derechos Humanes, defen-
demos la educacíón en valores
civiles. La formación en la ètica
civil garantiza el derecho a la
libertad ideològica, religiosa y
de cuito; asegura la neutralidad
de las instituciones públicas;
responde al caràcter aconfesio-
nal del Estado espanol, y se
opone al dogmatisme y autorita-
risme de la ètica religiosa.

El Sistema Educativo, basado
en ese caràcter aconfesional,
establece como necesidad bàsi-
ca la educación en valores a tra-
vés de ïos Hamados "ejes trans-
versales" que deben impregnar
todas las àreas de conocimiento.
Ello garantiza la neutratidad en
el currículo, respetando el dere-
cho de todos y todas al desarro-
llo integral de la personalidad
desde el mode de ser, estar y
convivir con los demàs.

Esta legalidad nunca ha sido
asumida por la jerarquia catòli-
ca, que, en todo momento, ha
pretendido subvertir la aconfe-
sionalidad del Estado forzando
una pràctica confesional. La
situación actual de la ensenanza
de la Religión, fruto del R. D.
2.438/1994, de 16 de diciembre,
y la sucesivas sentencias del
Tribunal Supremo, sigue sin
satisfacer las expectativas de la
Conferencia Episcopal, que no
renuncia a consolidar la ense-
nanza religiosa en nuestro Siste-
ma Educativo.

El partido en el poder y su
Ministerio de Educación,
actuando como valedores de las
exigencias de la Iglesia Catòli-
ca, obviando los derechos de los
ciudadanos y haciendo caso
omiso de las leyes, plantean
ahora una asignatura alternativa
a la Religión, denominada
"Valores Cívicos", termines
sutiles cargados de eufemisme y
de estilo saduceo, que solo pre-
tenden enmascarar el caràcter
obligatorio y evaluable de la
Religión, so pretexto de educar
en valores.

Ante este ataque directo a la
ensenanza y a la pròpia socie-
dad, nos manifestamos contra-
ries a:

- La evaluación de la asigna-

íura de Religión, por entender
que no se ajusta a la objetivi-
dad requerida en cualquier
matèria.

- La vulneración del Art.
16.2 CE, en el que se eslablece
que "nadie podrà ser obligado a
declarar su ideologia, religión o
creencias".

- La programación de asigna-
turas de sesgo confesional que
recargan el horario y el currícu-
lo, en detrimento de otras mate-
rias formativas del àrea
sociohumanística.

- La programación de la nue-
va asignatura "Valores Cívicos",
que elimina las intenciones de
la LOGSE respecto al trata-
miento transversal de los valo-
res, basado en un tratamiento
objetivo y generalista de la pla-
nificación docente que debe
formar a todos y a todas, y no
solo a una parte del alumnado.

- La contradicción entre las
intenciones del currículo y la
interpretación que de algunes
aspectes de la vida plantean las
diferentes religiones, caracteri-
zadas por la intolerància y la
discriminación (pena de muerte,
aborto...).

- La ausencia de ètica civil
en la alternativa a la religión, en
beneficio de la mera ètica reli-
giosa, de mode que no hay
opciones: se oferta ensenanza
religiosa o ensenanza religiosa.

Por ello, y desde el respeto a
la libertad ideològica, nos mani-
festamos a favor de:

- Un modelo laico de ense-
nanza, compatible con el caràc-
ter aconfesional del Estado, que
sea principal garante de la edu-
cación en valores. Los centres
de ensenanza no pueden con-
fundirse con un púlpito. A los
ensenantes les corresponde
explicitar los usos responsables
de la libertad, y a las familias
inculcar creencias.

- La impartición de la ense-
nanza religiosa en espacios pro-
pios y naturales, en un àmbito
personal, familiar y confesional.

La ensenanza religiosa debe
mantenerse fuera del àmbito
escolar, evitando las confusio-
nes sobre la aconfesionalidad
del Estado, en beneficio del res-
peto a la pluralidad de opciones
ideológicas y religiosas.

ANTONI MIRÓ

Editarà una guia per als usuaris del sistema educatiu

L'Institut Interuniversitari
exigeix avanços en la
normalització lingüística

ALL-I-OU, València
El Consell General de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valen-
ciana (IIFV), reunit a Castelló de la Plana el 24 de novembre, va
aprovar una declaració pública en ta qual denuncia "la situació de
marginació del valencià en el sistema educatiu, els mitjans de comu-
nicació i una gran part de les institucions públiques, així com en
l'empresa privada". L'IIFV editarà l'any 2000 una guia lingüística,
dirigida específicament als membres de la comunitat educativa.

EI document aprovat per l'IIFV
denuncia les iniciatives d'algunes
institucions públiques "d'utilitzar
diferents models normatius, situa-
ció esperpèntica que vulnera el
mandat estatutari de garantir un ús
"normal" del valencià i el mandat
legislatiu de vehicular la normati-
va consolidada majoritàriament,
és a dir, l'única reconeguda per la
comunitat científica". L'Institut,
igualment, es lamenta per
"l'absència d'iniciatives públiques
que faciliten l'aprenentatge del
valencià als ciutadans que han
superat l'edat d'escolarització obli-
gatòria i el compliment del dret
dels castellanoparlants a adquirir
una competència activa en valen-
cià".

A la reunió de Castelló es va
considerar que la llengua pateix
una situació de marginació, la
qual "no és solament una discri-
minació contra la comunitat
valencianoparlant, sinó també un
element d'anormalitat democràtica
que perjudica el conjunt de la
societat valenciana".

Pel que fa a la comunitat educa-
tiva, s'exigeixen mesures per tal de
"garantir que, en acabar l'ensenya-
ment obligatori, tots els alumnes
valencians estiguen en condicions

de dominar igualment el valencià i
el castellà". També s'hi fa menció
a la necessitat de garantir l'ús nor-
mal del valencià en els mitjans de
comunicació públics, especialment
a la TVV, "on hauria de ser clara-
ment majoritari, a fi de compensar
mínimament la presència quasi
única del castellà en els mitjans
de comunicació de titularitat esta-
tal, i incentivar-lo en els privats".
Els usos normatius, segueix el
text, han de ser "unitaris i confor-
mes amb els criteris de la comuni-
tat científica".

L'IIFV publicarà l'any 2000 una
guia lingüística per a ús de la
comunitat educativa, per tal de
manifestar clarament la posició de
la comunitat científica respecte el
valencià.

Finalment, l'Institut felicita
tots els sectors de la Universitat
Politècnica de València (UPV)
que van fer possible que la seua
Junta de Govern aprovés la incor-
poració d'aquella Universitat a
l'IIFV. Tanmateix, l ' I IFV es
lamenta de la decisió final de l'e-
quip rectoral. Aquells sectors han
estat precisament els principals
impulsors del nomenament d'En-
ric Valor com a doctor honoris
causa per FUPV

t R D C "310 T, honoris causa per la
Universitat Politècnica de València

L'STEPV-lv felicita el nostre benvolgut Enric Valor per
haver obtingut, el 22 de desembre passat, el doctorat

honoris causa per la Universitat Politècnica de València.
Aquest reconeixement al mestre de les lletres valencianes

se suma als doctorats concedits anteriorment per les
Universitats de València, Alacant, Jaume I de Castelló

i de les Illes Balears.^

Felicitats.

El sindicat us desitja
un bon any 2000, en
què tinguem salut i

: _ • • • força p e r fer^ • :
d'aquest món un lloc
més just i habitable.
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A propòsit de les estrenes cinematogràfiques de La lengua de las mariposas i Hoy empieza todo

El món de l'educació, a les pantalles
JOAN CARLES NAVARRO, Castelló de la Plana

Encara existeix la possibilitat de presenciar dues interes-
sants pel·lícules que aborden el tema educatiu des del
realisme del drama social: ta lengua de las mariposas i

Hoy empieza todo. Són històries diferents, protagonitza-
des per mestres que creuen en el treball que realitzen,
que es comprometen amb les seues respectives societats.
I encara que els films parlen de llibertat i d'esperança,

ho fan amb sinceritat, sense la moixor o l'espectaculari-
tat fictícia i recurrent del cinema. Això, ara i sempre,
constitueix ja una garantia: les pel·lícules són dignes i es
deixen veure molt bé.

Daniel Lefebvre, el mestre protago-
nista de Hoy empieza todo, s'en-
fronta amb vitalitat a les jerarquies
educatives i s'estampa contra el
mur de la burocràcia. El seu treball
va més enllà de les aules i transcen-
deix les famílies i els organismes
oficials. Tavernier qüestiona el
paper de servei a la societat dels
funcionaris públics (educadors,
assistents socials, policia) i furga en
les ferides de la pretesa societat del
benestar destapant-li la seua cara
amarga.

A La lengua de las mariposas,
la relació de don Gregorio amb
Moncho i els seus pares condueix
el guió, que s'acompanya d'històries
de circumstància que serveixen per
construir un món fictici més com-
plex, però que són anècdotes. Es
tracta d'un argument molt narratiu,
amb una història que té un principi
i que transcorre fins arribar a un
final. Dins es mouen uns personat-
ges amb una evolució coherent i
completa. En definitiva, és una
història clàssica de bons i roïns.

Ben diferent és en aquest sentit
Hoy empieza todo, que no té un to
dramàtic convencional; la pel·lícula
és realista, però està esquitxada
amb la veu en off'del protagonista,
que ens condueix al món de la poe-
sia. El film s'ha alliberat dels tri-
buts a la ficció, a la intriga: és un
documental, amb un argument
extret de fragments de realitat, sen-
se principi ni final, on també es
conten històries paral·leles al relat
troncal (la mare alcohòlica, el
xiquet maltractat...), que tenen inte-
rès perquè són esborranys exempli-
ficadors d'una realitat marginal que
la cinta certifica i incideixen direc-
tament en la vida del professor
Lefebvre: li condicionen els pensa-
ments, les actuacions i l'evolució
com a personatge.

El guió és un tot cohesionat on
res sobra. S'hi parla sense mollors
de la infantesa i s'hi denuncia fes
errades del sistema, que tot i les
seues consignes de progrés i igual-

tat, s'ha encarcarat en rígides nor-
mes creades per ell mateix.

Pel que fa a l'estètica, José Luis
Cuerda ens brinda un film molt
visual, on la il·luminació provoca
somnis de vida rural. Tavernier, per
contra, presenta un món creat, i no
re-creat, amb un estil auster, came-
ra a mà i sense cap artifici; només
hi ha desplegament d'escenari per a
la festa de la seqüència final.
L'estètica és ara urbana, d'un barri
deprimit.

Don Gregorio és el personatge
central de La lengua de las maripo-

sas, tal vegada per la presència de
Fernando Fernàn Gómez, a qui li va
bé dibuixar un caràcter que pot ser
alhora tendre i colèric, un punt
extravagant. És un mestre honest,
humanista i liberal, que parla tal
com va de les coses que sap, sense
reflexionar sobre si els alumnes
poden assimilar informacions com
la procedència nord americana de
les creïlles o la forma de la llengua
d'una papallona. Però recita poesies
o ix al camp si cal.

El mestre de la producció fran-
cesa, interpretat per Philippe Torre-

Fotograma de Hoy empieza todo.

ton, tot i ser moralment íntegre, té
les seues fisures humanes: rela-
cions familiars conflictives, inquie-
tuds particulars, flirteig suggerit
amb l'assistenta social, i sobretot, la
seua veu en off (per demostrar que
la ment vola), és de vegades molt
lluny d'aquells problemes tan quoti-
dians. Al remat, és un artista de la
vida amb pensaments poètics emo-
cionants i reflexius. Aquests mati-
sos li donen una dimensió comple-
xa, més humana i allunyada del
personatge de ficció.

Quant als secundaris, actors pro-
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fessionals o no, semblen con-
vençuts del que representen, són
autèntics. Atrau el personatge de
Mrs. Delacourt, una mestra major
que fa declaracions patètiques
sobre una societat sense eixides, on
la televisió provoca incomunicació
i un perillós transvasament de res-
ponsabilitats educatives de la famí-
lia a l'escola.

En els finals, el missatge d'amb-
dues produccions es troba concen-
trat. A La lengaa de las mariposas,
don Gregorio li mostra a Moncho el
valor de la llibertat i l'amistat. L'un
està entusiasmat amb Valtre, però
amb l'esclat del 18 de juliol Moncho
i la seua família traeixen el mestre
republicà, mostra la veritable cara
dels qui sobreviuen a la supressió
dels drets democràtics. AI desenllaç
triomfen í'instint de conservació, la
covardia i la humiliació. L'especta-
dor s'identifica solidàriament amb
els perdedors, però ix del cine depri-
mit. Pel contrari, a Hoy empieza todo
el final és vitalista, presidit per pen-
saments ideals poètics que comuni-
quen una confiança essencial en el
ser. Hi ha un raig d'esperança: la
comunitat s'organitza quan l'Estat no
funciona, i es forcen els canvis. L'ob-
jectiu és la consciència, i de fet el
Ministeri d'Educació francès ha
intentat ja resoldre alguns dels pro-
blemes plantejats a la pel·lícula. Tot
plegat, el missatge és optimista,
encara que la realitat siga el caos. És
possible somiar i sempre ens queda
l'art. Val la pena viure.

Tenim encara l'oportunitat de
veure dues pel·lícules emotives i
boniques, dues visions que cal
recomanar. Per als que vagen mal
de temps, es pot buscar ei vídeo La
viga (Roberto Làzaro, 1997), un
curt-metratge que en 15 minuts
condensa tot allò de què s'ha parlat:
a la burocràcia no li importa l'edu-
cació perquè creu que és una inver-
sió sense rendiment a curt termini,
que defuig afrontar els problemes i
es refugia en processos intermina-
bles de parauleria vana.

T EM ARI OS
Profesores de Secundaria
• Filosofia
• Lengua Castellana y Literatura
• Geografia e Historia
• Matemàticas
• Física y Química
• Biologia y Geologia
• Dibujo (En preparación)
• Francés (En preparación)
• Inglés
• Música
• Educación Física
• Psicologia y Pedagogia
• Tecnologia
• Economia
» Adminístración de Empresas
« Formación y Orientación Labora!
« Intervención Sociocomunitaria
• Organización y Gestión Comercial
• Procesos Sanitàries
• Servicios a la Comunidad
• Inglés CE. O. I.)

[ Solicite iiuestro catalogo de
( TEXTOS PARA OPOSICIONES

Maestros de Primària
• Educación Infantil
• Inglés
• Audición y Lenguaje
• Educación Especial
• Educación Física
• Música

Inspectores de Educación
• Parte "A"

Y Memòria para preparar el
acceso a Càtedra de Lengua y
Literatura, Geografia e Historia,
Matemàticas, Física y Química,
Biologia e Inglés.

Distribuye:

PAPELERIA VILA, S. A.
Embajador Vich, 15

Telefono 96 351 5676
46002 Valencià

Temarios elaborados por
MAGISTER (Madrid)
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Textos per la solidaritat

Editat un volum antològic
amb els últims treballs d'Anna Ros
ANNA MARIA ROS MIRAGALL (1954-1997): Textos.
Alqueria Al- Azraq, Alboraia, 1999.

Els millors dels sers humans són
aquells que no es creixen davant
els humils ni s'humilien davant els
poderosos.

Ibn al-Muqaffa'

Atès que ei ser humà no és més
que la història que queda darrere
d'ell, sigues tu una bella, història
per a qui ha de compilar-les.

Al-Saqundi d'AI-Andalús

R. M.
El testimoni d'Anna Ros és imbo-
rrable per als qui vam tenir la sort
de compartir amb ella temps, tre-
ball, il·lusions, utopies. A la lluita
per conquistar les llibertats i la
democràcia, a l'escola i a l'institut,
al treball sindical, a la tasca interna-
cionalista. .., en tots els fronts on hi
va ser present, Anna ens va deixar
mostres abundants de generositat,
d'energia solidària, sempre fent
costat amb els menys poderosos.

En produir-se el segon aniversa-
ri del seu decés, ix a la llum una
edició modesta, però interessantís-
sima, amb un recull dels textos que
Anna tenia entre mans poc abans
de morir. Són, en bona part, mate-
rials de treball inèdits, pensats per
a ser emprats en cursos o semina-
ris, o en projectes editorials,

alguns d'ells recentment
materialitzats. En tots els
casos és palès el vessant
intel·lectual, l'alta qualitat
de les reflexions i propostes
que acompanyaven el com-
promís a peu d'obra d'a-
questa saforenca de Xeraco.
Predominen els textos sobre
Renovació Pedagògica, els
moviments de solidaritat i
el món àrab i musulmà,
espais en els quals Anna
Ros havia bolcat la seua
producció en els últims
anys. També s'hi inclou un
apartat de reflexions teòri-
ques de caire historiogràfic.

En el volum es pot trobar
una aproximació biogràfica
il·lustrativa de Ros, on es
perfila la seua trajectòria
social i política i el seu
compromís amb les distin-
tes organitzacions en què es va
implicar: CEDSALA, STEPV,
MRP Escola d'Estiu, Entrepobles.

Com s'assenyala a la introduc-
ció, en el text "es percep la radicali-
tat, la visió crítica, la finesa en la
relació d'idees, la sensibilitat per la
multitud de problemàtiques que van
ser objecte del seu interès, la solide-
sa de les seues argumentacions i la

Anna Ros./J. SALINAS

frescura de la seua intel·ligència".
Una recopilació que, sens dubte,
serà d'interès per conèixer el testi-
moni escrit d'Anna Ros, una dona
necessària per al País que volem,
una persona excepcional. Aquests
fulls ens recorden de nou l'alè de
revolta serena i de compromís ferm
que impregnava tot l'aire que Anna
respirava.

El Ayuntamiento de Sant Joan, enfrentado al vecindario

Cincuenta familias de Parque Ansaldo exigen un
plan urgente de realojamiento

ALL-I-OLI, Sant Joan
El principal ghetto de exclusión social del País Valen-
ciano se aloja en Parque Ansaldo, en la población ali-
cantína de Sant Joan. Mil quinientas personas, apro-
ximadamente, conviven en un espacio en el que es
patente el abandono al que lo han sometido las admi-

nistraciones públicas. El cndurccimicnto de las con-
diciones de vida de sus habitantes no ha scrvido para
que el Consell de la Generalitat y los municipios del
entomo, especialmente el de Sant Joan, tomaran las
medidas necesarias para dar una solución digna al
problema que padecen los vecinos.

El derribo de viviendas orde-
nado por el Ayuntamiento de
Sant Joan, en coordinación con
el grupo bancario Argentaria y ía
COPUT, decidió en su momento
la eliminación del ghetto. Parale-
lamente se aprobaban actuacio-
nes dirigidas a la recuperación
urbana del entomo. Però freníe a
lo que cabria esperar de un ayun-
tamiento de corte progresista y
de la Administración autonòmica
(cuya responsabilidad es precisa-
mente velar por el bienestar de
los ciudadanos y ciudadanas
administrades), en lugar de ela-
borar un plan de inserción y rea-
lojo para las familias que habitan
el barrío, ha desplegado un
paquete de medidas de presión
para endurecer, mas si cabé, las
condiciones de vida en el lugar.
El derribo de las primeras 72
viviendas ha dejado en la calle a
50 familias, condenadas a haci-
narse en otras casas y en furgo-

netas. Es sabido que el barrio ha
padecido recortes progresivos de
los servicios municipales de
abastecimiento de agua, luz,
recogida de basuras y servicios
sociales, entre otros.

Ante este ataque frontal, una
plataforma cívica representativa
de la sociedad civil ha exigido la
detención inmediata de todo
derribo de viviendas que no vaya
precedido de una intervención
social y un autentico plan de rea-
lojo de la población afectada, Al
mismo tiempo, la plataforma
exige "que las administraciones
responsables, ayuntamlentos de
la comarca y Generalitat Valen-
ciana constituyan de ínmediato
una mesa de negociación en la
que participen las asociaciones
vecinales y ONGs, y en la que se
acuerde el Plan de Inserción y
Realojo del Parque Ansaldo".

También piden que el Ayunta-
miento de la ciudad "restablezca

.de Ínmediato los servicios muni-
cipales bàsicos en el barrio
(agua, luz, recogida de basuras,
servicios sociales, etcètera), pro-
cediendo ya a la retirada de los
escombros generades por los
derríbos de edificios y facilitan-
do condiciones de salubridad en
el entorno". Finalmente, piden la
detención inmediata de la "cam-
pana de criminalización de la
pobreza". Denuncian que el anà-
lisis de las condiciones infrahu-
manas en que viven se està reali-
zando únicamente desde la pers-
pectiva de la Jnseguridad ciuda-
dana y obvia "las enormes difi-
cultades que tienen que enfrentar
diariamente los habitantes de
Parque Ansaldo".

La plataforma ha iniciado una
campana de recogida de apoyos
ciudadanos para la solución de
estos problemas, y ha instado a
los responsables políticos a estar
a la altura de las circunstancias.

E S C R I T AHIR

Dimarts d'amical conversa (1921)
Joventut Valencianista

FERRAN PASTOR

Durant l'adolescència apro-
fitava les jornades de tre-
ball a l'hort dels avis per

visitar la immensa biblioteca
situada al primer pis del mas.
Durant dècades, l'antic propietari,
un notable de la Restauració,
havia anat acumulant-hi els llibres
que no li cabien a València.

Llavors ja em cridà l'atenció
el llibre de la Joventut Valencia-
nista per ser un dels pocs en
català editats a València. Algun
interès hi devia tenir aquell juris-
ta castellanitzat hereu de les
desamortitzacions del XIX.

Val a dir que l'olfacte del
magistrat del Suprem per als
moviments socials era fi; per poc
que regirares l'estança hi eren
els Marx, Action Française,
Bakunin o Cambó.

^Quin futur li donaria don
Enrique Lassala a aquell grapat
de jòvens delerosos d'Estatut i
de promoció del vernacle? No he
trobat resposta suficient en els
manuals a l'ús. Cucó, Franch o
Iborra no van molt més enllà de
la comptabilitat quantitativa i
qualitativa dels i les qui entona-
ven el "jVisca València Lliure!"
degà de les proclames valencia-
nistes ben enteses.

Potser entendrem millor el
crèdit que els donava el vell
jurista si ho relacionàvem amb
una certa regeneració valenciana
dels qui conduïen la política i les
finances del primer nou-cents

valencià. És a dir, l'equip diri-
gent de la Diputació de València
intentant constituir una Manco-
munitat de Diputacions Valen-
cianes. Un alcalde de València
del sector "regionalista" del Par-
tit Conservador, el lletraferit
Martínez Aloy, que seria soci
corresponent a València de l'A-
cadèmia de la Llengua Catalana,
o el mateix cardenal Reig que a
començaments dels anys 20 ani-
mava els capellans a explicar la
paraula de Déu en valencià, un
Partit Carií participant en l'As-
semblea Regionalista valenciana
en 1907 o un grup de financers
comandats per Ignasi Villalonga
controlant el Banc de València i
creant un partit amb la Joventut
Valencianista dels Adolf Pizcue-
ta, Miquel Duran, Ferrandis
Luna, Martínez Ferrando... pre-
cisament. Res de nou, però, per
al vell Lassala, que ja havia vist
de prop majories absolutes del
PNB a la Diputació de Biscaia
quan exercia de president de
l'Audiència de Donostia i que
visqué l'eufòria catalanista de la
Solidaritat Catalana quan presi-
dia l'Audiència de Barcelona.
Fins i tot a Mallorca compartí
palc d'autoritats amb el batlle
nacionalista Guillem Fortesa.
Potser des del balcó del mas,
mirant la partida, pensaria que
en acabar de fer les sínies per
regar, en plena producció els
tarongers que s'estava plantant,
arribaria l'hora dels valencians.

RENDA 1999: d'interès per a l'afiliació

Amb motiu dels canvis efectuats en la Declaració de Renda pel

Ministeri d'Hisenda, s'ofereix un servei d'informació i assessora-
ment, telefònic o presencial, però solament si hi ha un nombre

suficient de persones interessades. El servei no inclou la confec-
ció de la declaració. Les persones interessades, comuniqueu-ho

a la seu de València {telèfon: 96 391 91 47).
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Celebració del vintè aniversari d'ALL-l-OLI

20 anys ben còmputs
R.M., Redacció

"Vint anys més calbs", resava amb ironia el titu-
lar d'un diari de la ciutat de València en resse-
nyar el vintè aniversari d'aquesta revista. Més
calbs, potser sí, però amb una alopècia curtida

pel desig d'esdevindre cada vegada més útils als
nostres lectors i lectores. Aquest és, sens dubte,
l'aspecte que assenyala el nord a totes les innova-
cions pendents. Algunes d'elles es van assajar en
l'edició especial de novembre, i pel que s'ha vist,

les respostes són encoratjadores. I és que la pràc-
tica totalitat dels mitjans impresos de la ciutat de
València es van fer ressò, en distinta mesura, de
la celebració i del número extra amb què vam
commemorar l'event.

Va haver unanimitat en
subratllar l'esforç posat en
marxa per l'equip de redac-
ció a l'hora d'enllestir-lo.
Mentre el setmanari El
Temps feia menció al rècord
del tiratge (15.000 exem-
plars) i al projecte d'edició
electrònica, El País destaca-
va d'ALL-I-OLI el fet de ser
"una de les publicacions
més longeves del panorama
editorial valencià". Al set-
manari El Punt se subratlla-
va que la capçalera de l'S-
TEPV-Iv "ha sabut reflectir
la realitat social i el moment
professional d'un col·lectiu
encarregat de contribuir a
transformar una societat que
desitjava canvis", i el
columnista de Nou Dise
Alfons Cervera subratllava
que "aquest periodisme ha
crescut en moltes direccions
Í el que era un paper amb
gargots de cicloslil és ara un
mitjà transparent que deixa
veure en el seu interior
alguna cosa més que la
posició del sindicat en afers
escolars". Altres rotatius -
Levante-EMV, El Mundo i
Saó, la revista degana en
valencià- també van reflectir
l'aparició de l'edició espe-
cial de la revista. Per la seua
banda, Cuadernos de Peda-
gogia, ha reservat un desta-
cat protagonisme per a la
publicació en la seua també
renovada edició de gener
del 2000;

Vells i nous lectors
La presentació pública del número
especial d'ALL-I-OLI va reunir en
un sopar als Salons València de
Meliana (L'Horta Nord) a més de
cent, cinquanta persones que no van
voler perdre's l'ocasió per retrobar-
se. Afiliats i afiliades, antics i nous
sindicalistes, vinguts des de distintes
comarques valencianes, de l'En-
senyament públic i privat, Infantil,
Primària, Secundària, EPA, Univer-
sitat, Sanitat, Administració Públi-
ca. .. Tots junts per passar una nit de
festa que permetera recarregar piles i
encarar amb renovades energies les
lluites pendents.

El veterà professor Gonzalo Ana-
ya, un assidu a les cites amb el pro-
fessorat compromès, compartia taula
amb destacats militants del MRP
Escola d'Estiu. L'històric Albert San-
sano, junt al professor de Ciències de
l'Educació Jaume Martínez i Conxa
Delgado, directora del CP Mas d'Es-
coto, de Riba-roja, devoraven amb
fruició les planes de la revista, acaba-
des d'eixir de la rotativa de Bronte
Graf. Els responsables dels tallers on
s'imprimeixen aquests fulls, Pepe
Teruel, Adelaida Fernàndez i Manolo
Hinojosa van seure amb els dos
últims directors, Joan Blanco i Vicent

'a/
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La revista «All-i-oli» celebra el seu vintè
aniversari al costat de la soaetat

» Ja societat

millor
s Basc ifc&ss·vf

cot*«»
Els tres directors davant del pastís d'aniversari./ M.CABANILLAS La premsa valenciana va reflectir l'aniversari de la revista.

Els comensals lligen els primers exemplars./ M.CABANILLAS Un ball ben animat va tancar la festa de presentació./ M.CABANILLAS

Una aposta pel futur
VICENT ESTEVE

Extracte de les paraules d'agraïment pronunciades pel director de la revista en finalitzar el sopar.

"Ja fa vint anys que una organització jove, nascuda
del moviment assembleari d'ensenyants, va decidir
dotar-se d'un mitjà de comunicació propi. Un mitjà
per establir una relació més directa amb l'afiliació.
Un mitjà que no podia ser un butlletí fred. Que
entenia que les corretges de transmissió més a l'ús
no tenien res a veure amb un model de sindicalisme
que naixia amb vocació d'estar arrelat a la base, a
les lluites que els treballadors i treballadores impul-
saven per reconquerir totes les llibertats (...).

Dues dècades al carrer i als centres de treball
han donat molt de sí. Per aquestes pàgines ha desfi-
lat la millor matèria gris, les firmes més lúcides i
compromeses que ha donat el País en aquests anys.
En format menut o en tabloide, als 165 exemplars
publicats en les quatre èpoques hem comptat amb
els testimonis amb què ens van obsequiar Joan Fus-
ter, Sanchis Guarner, Vicent Ventura o Enric Valor,
per citar-ne alguns dels més eloqüents (.,.).

És impossible citar ara totes les persones que al
llarg d'aquest temps han fet possible que arribem
ací. La tasca insubstituïble de Jaume Munoz i de
Joan Blanco, els successius Consells de Redacció,
els corresponsals i els col·laboradors; a ells i a
elles, vull expressar-los el reconeixement més sentit
perquè tots han estat decisius per a que aquest
miracle es produirà. Sí que vull apel·lar a la memò-

ria del que va ser potser el col·laborador més cons-
tant d'ALL-I-OLI. Perquè amb Melchor Botella vam
perdre un sindicalista de primera, però també un
corresponsal i un columnista insubstituïble (:..).

ALL-I-OLI commemora el seu vintè aniversari
amb una aposta pel futur (...). Volem ser cada vega-
da.més útils a l'afiliació i per aconseguir-ho farem
un ALL-I-OLI més atractiu, més fàcil de digerir,
més homologable a les tendències comunicatives
del moment (...).

Per això us demanem, ara com sempre, les vos-
tres aportacions i les vostres crítiques. La Intersin-
dical Valenciana, en aquesta nova etapa, es mereix
un ALL-I-OLI ben lligat, una salsa mediterrània
amb força que ens acompanye i ens aporte ele-
ments per a fer front al vent de Ponent, que tot ho
vol amerar.

El principal repte que ara ens ha d'unir és el de
frenar, des de tots els sectors en què estem presents,
l'ofensiva insaciable dels nous liberals que un dia sí
i un altre també pretenen aplicar-nos les receptes
de sempre. Ho hem patit recentment en la política
de privatitzacions "sense complexes" del sistema
educatiu i de la sanitat. És només un dels últims
exemples, però sabem que intentaran seguir per
aquest camí si no som capaços entre tots d'aturar-
los (...)"

Esteve. La premsa hi va fer
també acte de presència:
Ximo Ferrandis, ex-presi-
dent de la Unió de Periodis-
tes Valencians i redactor de
El País; Maiíe Ducaju, perio-
dista de les planes d'Educa-
ció de Levante-EMV; Paula
Reig, cap de redacció de
Saó; el propi Jaume Munoz,
dels serveis informatius de
Ràdio 9; Í Zequi Castellano,
director d'El Punt. La repre-
sentació política de les forces
progressistes era visible.
Honorat Ros i el membre de
la Comissió Gestora del
PSPV Baltasar Vives -amb-
dós pertanyents al primer
Consell de Redacció d'ALL-
I-OLI- conversaven anima-
dament amb Pere Boluda;
Glòria Marcos, dirigent
d'EUPV, seia junt als com-
panys i companyes dels nous
sectors de la Intersindical
Valenciana; Vicent A lluir,
membre del BNV i alcalde
de Meliana, departia amb
amics i companys. La taula
que agrupava més comen-
sals, però, l'ocupaven afiliats
i afiliades dels sectors de
Sanitat i Administració
Pública. L'eufòria d'alguns
no es podia dissimular,
sobretot després dels resul-
tats tan favorables a les elec-
cions sindicals entre els tre-
balladors i treballadores de
les Corts Valencianes. Entre
les persones assistents cal

mencionar també la presència de l'es-
criptora i mestra d'Alcàsser Carme
Miquel; de Rafael Xambó i Antoni
Vinas, professors de Sociologia i
Filologia Clàssica de la Universitat
de València; Í els membres del Con-
sell Escolar Valencià Araceli Llorens,
Pilar Tormo i Manolo Cabanillas.
Entre mos i mos, Cabanillas recorria
el saló per immortalitzar gràficament
l'efemèride.

Després de la preceptiva ingestió
de viandes i caldos del país, els ante-
riors directors, Jaume Munoz i Joan
Blanco, es van dirigir als comensals
amb paraules d'agraïment, i Vicent
Esteve va fer un senzill discurs en
què va aprofitar per a avançar els
ambiciosos projectes de futur. Tots
tres plegats, van unflar els pulmons
per apagar les espelmes d'un pastís
d'aniversari i brindar per la bona salut
en els pròxims vint anys d'ALL-I-
OLI. Era el moment previ a la distri-
bució en primícia de la revista entre
els assistents. Finalitzat l'àpat i les
felicitacions pels resultats visibles, el
protagonisme va passar a la pista de
ball, on joves i vells lectors s'hi van
moure seguint els ritmes saborosos
de l'orquestra invitada i de la veu
encisadora d'Alícia, la cantant. Un
colofó idoni per a la vetlada d'aniver-
sari. Sens dubte, uns vuit anys ben
complits.


