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L'augment salarial de l'iPC real, objectiu dels STEs

El poder adquisitiu
del funcionariat perilla amb
els Pressuposts del Govern

Quan l'IPC real de l'any 2000
va pel 3,6% i és possible un
increment abans de finalitzar
l'any, les previsions pressupos-
tàries del Govern espanyol
anuncien una pèrdua d'al-
menys un 1,6% de poder adqui-
sitiu en el pròxim exercici.
L'Acuerdo 2000, que recollia
quantitats com a fons addicio-
nals per tal de compensar les
desviacions de l'IPC, només
s'ha negociat per al funciona-
riat dels serveis centrals dels
ministeris, ja que cada autono-
mia ha hagut de negociar, amb
desigual fortuna, altres acords.
L'Acuerdo 2000 també ha dei-
xat fora sectors tan importants
com Educació i Administracions
Locals. Per tal d'elaborar una
estratègia conjunta, la
Confederació d'STEs ha acor-
dat, junt a la Confederació
Intersindical Galega (CIG) i el
sindicat basc ELA, una platafor-
ma reivindicativa que contem-
pla, entre altres mesures, l'aug-
ment salarial de l'IPC real, la
clàusula de revisió salarial, les
pagues extra completes, la
recuperació del poder adquisi-

Imminent publicació
dels Concursos de
Trasllats de Primària
i Secundària

El DOGV publicarà en els
pròxims dies les convocatò-
ries dels Concursos de
Trasllats dels Cossos docents
de Mestres i d'Ensenyament
Secundari. Les sol·licituds
per al Cos de Mestres es
podran presentar del 25
d'octubre a l'li de novem-
bre, ambdós inclosos. Per al
Cos de Secundària el termi-
ni abraça del 2 al 18 de
novembre, ambdós inclosos.
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tiu i la jubilació obligatòria als
65 anys.

A la reunió del 18 de setembre
de la Mesa General de la
Función Pública de l'Estat -àmbit
on es marquen les pautes gene-
rals en matèria retributiva i les
condicions de treball de la
Funció Pública de totes les
Comunitats autònomes-, el
ministre Àngel Acebes va infor-
mar els sindicats sobre les línies
generals dels Pressuposts de
l'Estat del pròxim any. A més de
contemplar un augment salarial
del 2%, equivalent a les previ-
sions de l'IPC de l'any 2001, i de
consolidar les quantitats perce-
budes per l'Acuerdo 2001 sobre
fons addicionals, s'afirma que
"s'homologaran les retribucions
del personal laboral que treballa
en l'exterior", el que representa-
ria un augment retributiu impor-
tant per al sector. Per últim, sem-
pre segons el ministre, es vol
"acabar amb la precarietat en
l'ocupació en toia l'àrea públi-
ca". En aquesta direcció, s'ha
proposat la creació d'una Mesa
amb representació de totes les
administracions i organitzacions
sindicals.

L'anàlisi dels STEs sobre les
promeses del Govern qüestiona
severament les seues preteses
intencions. Pel que fa als fons
que cal consolidar, aquesta con-
federació es pregunta "quins
fons consolidaran aquells que
no van rebre anteriorment cap
compensació". D'altra banda,
és sabut que la precarietat de
l'ocupació en la Funció Pública
arriba a xifres escandaloses, ja
que en l'actualitat voreja el
30% dels seus efectius. El
Govern ignora com resoldre
aquest fet, més encara si es
manté la taxa del 25% sobre la
reposició d'efectius. Pel que fa
a l'homologació dels treballa-
dors a l'estranger, la proposta
del ministre amaga l'autèntic
origen de la mesura, motivada
per l'obligat compliment de
sentències dels tribunals.

MANOLO CABANILLAS

Anaya afirma que les lleis orgàniques no tradueixen bé la Constitució

En una extensa entrevista, Gonzalo Anaya,
professor emèrit de la Universitat de València,
confessa estar molt preocupat per les relacions
entre Educació i Democràcia i diu que la
LODE, la LOGSE i la LOPEGCD "no han tra-
duït bé la Constitució". L'ensenyament, per a
ser conforme amb el manament constitucional,
ha de conduir, segons el professor, a l'emanci-

pació humana i a la llibertat. Anaya, Medalla
de Plata al Mèrit en el Treball per haver dedi-
cat tota una vida a la docència, és un burgalés
fascinat pel País Valencià que s'autodefineix
d'esquerra i nacionalista, "perquè crec que
s'ha de respectar d'una volta la pluralitat
d'Espanya, la llengua, el dret i els costums
d'uns i d'altres".

Tímids avanços malbaratats per les irregularitats i les deficiències

La provisionalitat protagonitza un
any més l'inici del curs acadèmic

Transcorreguts 10 anys des de l'aprovació de la
LOGSE, la improvisació i la ineficàcia seguei-
xen dominant el sistema educatiu. A l'avanç clar
que va significar l'adjudicació dels llocs de
mestres durant el mes de juliol l'ha seguit en

setembre un conjunt d'irregularitats i deficièn-
cies, entre elles les derivades per l'adjudicació
de vacants del professorat de Secundària, en la
qual s'ha palesat la falta de garanties procedí-
mentals.

Amb tot, finalment, les classes
han començat amb escoles i
instituts als quals els falta pro-
fessorat. El curs 2000/01 s'ha
iniciat massa prompte, sense
temps material per a preparar
les classes. Tot plegat, torna a
configurar-se una percepció de
provisionalitat enquistada en la
comunitat escolar valenciana
que sembla impossible d'erra-

dicar. El capgirament de la polí-
tica educativa, dirigit a priorit-
zar la inversió i l'atenció a l'en-
senyament públic, és el requisit
bàsic per tal de corregir el rumb
erràtic protagonitzat per la polí-
tica educativa del Govern
valencià.

Més enllà de la conjuntura del
començament del curs, la
Conselleria continua improvisant

canvis de normativa que afecten
directament l'organització del
curs en estiu, amb la pretensió
que s'apliquen en setembre.

La Conselleria manté els cen-
tres públics en una precarietat
econòmica que impedeix un
desplegament de la seua activi-
tat més enllà de la pura super-
vivència.
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La Intersindical guanya les
eleccions al Comitè d'Empresa
de l'Hospital de Dénia
Amb tres delegats, l'STEPV-
Intersindical Valenciana ha
obtingut la majoria absoluta al
Col·legi d'Especialistes i no
Qualificats del Comitè d'Empre-
sa a l'Hospital de Dénia (la
Marina Alta). Les eleccions, cele-
brades el 9 de setembre passat
amb una elevada participació (el
73% del cens), donen la victòria a
aquesta força sindical, que es
presentava per primera volta a
l'Àrea de Salut 12, després de ser
revocat democràticament l'ante-

rior Comitè. Els altres dos repre-
sentants del Comitè corresponen
a les candidatures presentades
per CCOO i UGT. Intersindical
Valenciana concorria per prime-
ra volta a unes eleccions a la
capital de la Marina Alta. El pro-
cés iniciat a Dénia, un fet inèdit a
la Funció Pública valenciana,
il·lustra sobre la vigència d'un
model sindical basat en la parti-
cipació directa dels treballadors i
treballadores en la presa de les
decisions.

L'all...

...i l'oli

A les maneres que el Ministeri de l'Interior
adopta per a expulsar del territori els immi-

grants indocumentats. Tractat-los com a ramat
en els vaixells, després que s'hagen jugat la

vida en hpafera, indica com entenen alguns el
respecte als drets humans.

Per a les organitzadores i participants en la Marxa
Mundial de Dones 2000, els actes centrals de la
qual estan previstos per al 17 d'octubre. La xarxa
teixida arreu del planeta pels col·lectius feministes
és un símptoma excel·lent de la maduresa d'un
moviment que ha aconseguit potser el més impor-
tant dels canvis socials del segle que ara s'acaba.
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Al tall!
E l curs que comença és el desè des de l'apro-

vació de la LOGSE. Deu anys (la meitat de la
vida que va tenir l'anterior llei d'Educació:

1970-1990) i encara està en fase d'aplicació.
Enguany es posarà en marxa l'enèsima fórmula per
intentar que quede enllestit el pla de construccions
escolars (un centenar d'instituts, mes de 400 inter-
vencions) que ha de modernitzar els centres
actuals i configurar el nou sistema educatiu, tot per
al 2003. Encara. Les últimes unitats de 3 anys que
falten als centres públics no tenen termini perquè
ja s'hi han superat tots. Així, mentre la part bàsica
del sistema educatiu no acaba d'eixir de la provi-
sionalitat, tot allò que sense ser obligatori és
imprescindible per a un autèntic Estat del
Benestar, per al progrés de la majoria, espera el
seu torn sine die. Esperen un bon servei públic per
a les criatures de 0-3 anys, una xarxa per a la for-
mació contínua de la població adulta (encara sor-
prèn la dada que a la ciutat de. València visquen
més de 6.000 persones analfabetes), el desplega-
ment d'ensenyaments d'idiomes, música, arts i ofi-
cis, i esperen i esperen milers de ciutadans i ciuta-
danes a tenir al seu abast una formació professio-
nal digna, moderna, que els mene al camí de la
inserció i promoció laboral, i també, al creixement
personal. Fa ja un any que s'hauria d'haver enlles-
tit la plantilla de professorat de la formació profes-
sional reglada. Si no s'ha fet significa que tampoc
no està planificada l'oferta d'aquests ensenya-
ments. Però no tot són factors materials. Tothom
diu que no són bons temps per a la lírica, val a dir
l'humanisme, la solidaritat, els valors. Potser per
això la societat veu l'educació més com una merca-
deria que com un dret bàsic, un potent agent de
cultura, una formidable palanca de canvi. Al
mateix temps, cada vegada es parla més de les ten-
sions que suporta el professorat, l'estrès professio-
nal, produït, sobretot, per un alt grau d'insatisfac-
ció. Estem convençuts que aquesta tensió té a
veure amb aqueix canvi de valors i de les actituds
de les famílies, de l'alumnat i també del mateix
professorat. No cap esperar que la política educati-
va que s'aplica pel Govern vaja a ser el factor deci-
siu que unfle les veles d'un vaixell aturat al bell
mig d'un mar de mediocritat. El professorat ha
estat capaç de contestar certes polítiques, fins i tot
en moments molt més adversos que els actuals. Tot
s'ha de fer amb l'autoritat que dóna anar tots els
dies al tall d'una professió tan complexa i bella
com la docència.
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Les bicicletes són per a l'estiu
Xelo García Murillo

E s una imatge
m o l t
e s t i u e n c a

que a vegades
recorde entre
nuvolets de som-
nis, doncs es pot
veure en la tele
després de dinar,
quan estic en dis-
posició de fer el
mínim esforç i ells
amb les seues
bicicletes són
capaços de pujar i
pujar els ports
més increïbles,
durant hores i
hores. Mentres-
tant, a tu, tirada al
sofà amb el venti-
lador ben encara-
det, depenent de
l 'emoció de la
carrera i dels
espanyols capda-
vanters a l 'etapa, et deixen fer
més o menys tranquil·lament la
migdiada de rigor.

Recorde els anys triomfals de
Perico Delgado i Indurain. Com era
de difícil poder pegar una becade-
ta en eixos estius! Però si per can-
sament o sopor t'ho perdies des-
prés de dinar, no passava res per-
què ho tornaven a passar vegades i
vegades, al llarg del dia, i al dia,
següent apareixia a totes les porta-
des de la premsa amb una gran
fotografia. Això servia per contra-
restar cada dia l'ànim i l'autoesti-
ma de les persones que per aquella

època seguíem el nostre esport
internacional, fins aleshores en
desavantatge i perdent.

I quina ha estat la meua sorpre-
sa quan la nit del 20 d'agost,
mirant la tele de reüll, contemple
una imatge ràpida d'una basca,
Joane Somarriba, mentre la veu
en off informava que s'acabava de
proclamar vencedora absoluta del
Tour de França en una temporada
en què, a més, s'havia fet amb la
maglia rosa del Giro italià. La
successió d'imatges i dades va ser
tan precipitada, que no em va
donar temps que em. pujarà ni una

miqueta ni l'emo-
ció, ni l 'ànirn, ni
l'autoestima, ni
l'afecció al ciclis-
me. Res de res. La
velocitat d'aquella
informació m'ha
impedit recordar
si la samarreta i
les f lors com a
gran guanyadora
li les van entregar
dos xics jovenets i
templats , vestits
de f lorer
cocacoler, mentre
li donaven a l'uní-
son dos besets a
les galtes. ^O va
ser un senyor -
potser bastant
major, president
d'alguna enti tat
impor tant , amb
tratge impecable-
qui ho va fer? En

tot cas, crec que aquesta hipòtesi
és més digna que l'estil discrimi-
natori cap a les dones dominant
en les competicions masculines.

Esportivament parlant, l'alum-
nat aprèn molt al llarg d'un curs.
Mentre bona part del professorat
d'Educació Física s 'esforça per
impulsar pràctiques coeducatives
fent que xiques i xics aprenguen
junts, la fugacitat de la informa-
ció televisiva de l'estiu ha menys-
preat una ocasió per a que l'a-
lumnat aprenga amb les bicicle-
tes un poc més d ' igualtat per
ambdós sexes.

X G

Societat mercantil

E n juliol passat, el Govern va
decidir constituir una societat
instrumental per a "la cons-

trucció i explotació (?)" del centres
docents que, des que van ser plani-
ficats, allà pel 1996, encara no
s'han fet. Amb aquesta iniciativa,
el Govern ve a dir que el que no ha
fet la política ho farà una empresa
gestionada amb l'eficiència d'allò
privat. Més aviat vol que els ciuta-
dans interpretem que el que s'ha
mostrat incapaç de gestionar la
Funció Pública ho arreglarà amb
un bofit una empresa com cal.
Malpensats? Només després d'ha-
ver escó]tat del propi Director
General de Règim Econòmic tres
raons que justifiquen una iniciati-
va d'aquest caire. Una: ara no és el
moment de parlar de política.

Vicent Esteve

Arribats al punt de faltar dos anys
per a la total implantació de la
LOGSE sense tenir els centres
necessaris, és el moment d'actuar.
Dos; els ciutadans .volen que es
construesquen els centres i els
interessa poc com s'aconseguesca.
Tres; aquesta proposta necessita
perentòriament la concurrència
dels mateixos funcionaris que fan
ara eixe mateix treball a la
Conselleria d'Educació. O siga; jo
retarde les construccions de la
xarxa pública, però no ho reconec.
Quan les conseqüències són en
bona mesura irreversibles per a
l'ensenyament públic, encarregue
la gestió de les obres a una socie-
tat mercantil, amb participació de
capital públic i privat, que no serà
dissolta quan s'acaben els insti-

tuts. I ho faig amb personal de lliu-
re contractació, però sota el parai-
gües dels funcionaris més capaci-
tats, que són els que en saben. Des
del punt de vista del Govern, és
impossible equivocar-se. A condi-
ció que no s'entre a parlar de polí-
tica.

Clar i ras: les competències
legalment atribuïdes a la Gene-
ralitat comprenen les que es pre-
veu que passe a gestionar la socie-
tat que es pretén crear. Per tant,
seria, al nostre entendre, injustifi-
cable que es privatitzen els serveis
que actualment les gestionen. Però
el Govern sap com és d'oportú par-
lar en estiu d'aquest assumpte.
L'estiu atura la vida, fins i tot la
televisió i, sobretot, la política. Fa
molt que dura l'estiu a casa nostra.

Perquè l'Ensenyament Públic Valencià i de Qualitat siga objectiu prioritari de la
Generalitat Valenciana, incidesca en les infrastructures i les plantilles del professorat.

Per la catalogació lingüística i la garantia de continuïtat de les línies e Valencià en totes
les etapes educatives, fins a la Universitat.

Per l'increment dels pressupostos per a beques de llibres, menjador, transport... i
reducció de les taxes universitàries.

CONCENTRACIÓ: 19 d'OCTUBRE DE 2OOO,

A LA DELEGACIÓ DEL GOVERN VALENCIÀ DE CASTELLÓ DE LA PLANA
Ningú no pot faltar!!!

PLATAFORMA PER L'ENSENYAMENT PÚBLIC VALENCIÀ DE CASTELLÓ

Tels. de contacte: 964 26 90 94 - 964 22 82 58 - 964 26 01 52
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Sobre la educación moral
La moral no queda reducida al àmbito de la escuela,
sinó que el sujeto aprende dentro de toda su actividad.
Por tanto, no podemos esperar demasiado si lo que se
lleva a cabo en la escuela no guarda relación con la
moral que se practica dentro de la sociedad. Para con-
seguir moralizar la vida social no solo tenemos que
proporcionar en la escuela los elementos necesarios
para el anàlisis de la vida moral, sinó que debemos
luchar también por conseguir moralizar la sociedad.
No podemos pedir a la escuela mas de lo que puede
proporcionar.
Juan Delval, Cuadernos de Pedagogia núm. 294,
setembre 2000.

iPara què queremos una Acadèmia?
Una acadèmia no puede ser un remedo de comisión par-
lamentaria. Si a cada partido le corresponde proponer
cierto número de académicos de acuerdo con su repre-
sentación parlamentaria, es obvio que estàs personas
dejaràn de ser independientes y que en cada momento
votaran conforme a los deseos del partido que les hizo
académicos ( . . . ) Cuando surgieron las academias de la
lengua, en el siglo XVIII, lo hicieron desde el amor al
idioma y con caràcter privado, no para solucionar pro-
blemas políticos ( . . . ) En la Comunidad Valenciana, esta
Acadèmia del siglo XXI no puede Hmpiar, fijar y dar
esplendor, sinó, ante todo, dar esplendor y luego, si
acaso, ocuparse de los otros dos menesteres.
Àngel López García-Molins, El País, 11/09/2000.

Aprender
La última queja ha sido admitida como justa incluso
por el Síndic de Greuges, que ya es. Creo que surgió
del APA del instituto de Sant Vicent del Raspeig, har-
tos de que algunas asignaturas de la línea en valencia-
no fueran impartidas por profesorado que desconoce la
lengua. Esto es algo que ha ocurrido a menudo, desde
siempre, però que cada vez resulta menos disculpable,
pues tiempo ha habido para reciclar o trasladar maes-
tros y catalogar los centros. También parece que el
Pacto por la Educación exime del valenciano a profe-
sores especialistas, como pueden ser los de Inglés,
Música o Educación Física.
Rosa Solbes, El País, 8/09/2000.

A P E U D ' A U L A

Escola Valenciana Intercultural

Carme Miquel

E ls seus deu anys de vida els
havia passat al seu poble, allà
al Marroc, a uns 50 quilòme-

tres de Rabat, la capital. Havia jugat
molt al carrer amb els seus germans,
amb els seus cosins i els cosins dels
seus cosins. Tots ells havien assistit
a l'escola corànica i a una altra. El
seu avi tenia una vaca i un oncle seu
en tenia una altra. El seu pare havia
eixit cap a Espanya feia cinc anys.
Després havien eixit dos dels seus
oncles. Finalment, ell, amb la seua
mare i els seus tres germanets, van
anar a trobar-se amb el pare, que ja
havia llogat un pis i tenia tots els
papers que calien per ser legal.

Això és el que explicà Mohamed
en arribar a aquella escola. Ho
explicà a la seua manera: amb ges-
tos, amb alguna paraula en francès i
alguna altra en castellà. I amb ajuda
de Fàtima que ja feia dos anys que
havia vingut i s'expressava bastant
bé en valencià i en castellà.

En aquella escola es trobà amb
altres xiquets i xiquetes marroquins
i amb altres alumnes que procedien
de països de l'Est d'Europa, a més
dels valencians i dels castellans. I
amb uns ulls sempre ben oberts per
captar-ho tot i amb un mig somriure
sempre preparat per respondre a
allò que no entenia, inicià el seu

camí cap a la integració en un nou
país, una nova escola i una nova
cultura.

Però la nova escola no havia pre-
vist -perquè ningú no li ho havia fet
preveure- que en dos anys rebria
una important afluència d'alumnat
estranger i això l'obligaria a readap-
tar els seus plantejaments. I el pro-
fessorat hagué de fer-ho, és a dir,
hagué de readaptar-se i preparar-se
per a la nova situació. Des d'altes
instàncies de l'Administració li par-
laven d'interculturalitat, això sí, i de
totes eixes coses, però no aportaven
ni plantejaments, ni materials, ni
recursos, ni suport... El professorat
elaborà un projecte, s'acollí a una
convocatòria d'ajudes, però... h'l
desestimaren per haver entrat fora
de temps o per alguna altra cosa. El
professorat contactà amb companys
i companyes que tenien experiència
en el tema, demanà materials a
altres comunitats autònomes, s'hi va
anar preparant i s'il·lusionà en la
bonica tasca de construir una escola
valenciana que integrarà la riquesa
de la interculturahtat, una escola
que poguera oferir la pròpia cultura
i la pròpia llengua als nouvinguts i
alhora hi acceptarà els trets cultu-
rals que aquests hi aportaven.

I el professorat d'aquella escola
s'autoformà, i es posà a la tasca amb
els propis mitjans i allò que el sentit
comú li donava a entendre. Una
vegada més, estigué molt per
davant d'allò que h oferia l'Admi-
nistració i molt per davant de la
manera d'actuar d'uns responsables
polítics que, en previsió de l'irrever-
sible fet immigratori, haurien de

preparar tots els recursos econò-
mics, socials i educatius necessaris
per a una correcta integració i un
acolliment com cal de les persones
nouvingudes.

Mohamed anà creixent i fent
camí en aquella nova escola. Va ser
víctima d'alguna actitud racista
mostrada per algun company,
qüestió que el professorat va resol-
dre tan ràpidament com va poder i
saber -recordem que ningú no l'ha
preparat per a aquesta nova situa-
ció.

Però Mohamed i Fàtima, i la
resta de marroquins, aquell curs
van experimentar el goig de ser
acollits a l'escola amb grans car-
tells que donaven la benvinguda a
tot l'alumnat del centre en valen-
cià, castellà, àrab, anglès i francès,
les llengües que d'alguna manera
estan presents en aquell col·legi
públic. I durant el mes d'octubre
van assumir la responsabilitat
d'ensenyar unes poquetes frases
de cortesia (salutacions i agraï-
ments) en àrab als companys i
companyes. Ells ja les sabien dir
en valencià i castellà.

Per al curs proper possiblement
s'incorporarà la benvinguda en
altres llengües pròpies de nous
alumnes vinguts i, sempre que siga
possible, encara que de manera
simbòlica, a l'escola serà present l'i-
dioma de cada alumne o alumna
immigrant.

Perquè el plurilingüisme i la
interculturahtat suposen una rique-
sa important que no es pot substrau-
re a la vida de l'escola valenciana. I
a Mohamed això li agrada.
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Jaume Martínez Bonafé

L a classe va començar amb la
rutinària puntualitat de cada
dia. Quasi amb la mateixa ruti-

nària puntualitat de cada dia, però
cinc minuts més tard Xoni va obrir
amb parsimònia la porta de l'aula.
Amb allò primer que ensopegaren les
vint-i-quatre mirades que restaven
dins fou amb un fluorescent pantaló
esportiu amb botons, un carnal del
qual lluïa desbotonat fins més amunt
del genoll. En un matí que havia
començat una mica gelat i humit,
Xoni vestia una ajustada samarreta
negra de tirants. Les seues enormes
botes esportives -que també havien
estat negres en un origen llunyà-
arrossegaven uns quasi interminables
cordons, naturalment descordats, que
llepaven el pis. Del trau d'una de les
botes penjava un cadenat. La motxi-
lla, que potser en algun temps remot
també fóra negra, colpejà contra el
sòl. Xoni deixà caure sobre el pupitre
els seus nou anys de vida acabats
d'estrenar amb la mateixa cara d'avo-
rriment del qui deixa caure una vella
i manptejada revista del cor a la con-
sulta del metge. I s'escoltà gemegar
un pedaç de railite.

La mestra de Xoni s'enrotlla. De tant
en tant l'agafa pel muscle i li fa raona-

ments. L'estima i, per això, alguna
vegada també li planta el dit amenaça-
dor sobre el pit i li diu: "Escolta, Xoni,
els xulos no m'agraden, ni dins ni fora
de l'escola". La mestra de Xoni es
curra tot això de la diversitat, però
cada dia està mes farta que la vida de
l'escola estiga tan allunyada de la vida
d'aquestes personetes. Crec que està
farta que la vida social fora de l'escola
estiga també molt allunyada dels senti-
ments, les passions i els interessos de
xiquets corn Xoni.

Xoni té obertes les portes d'una
escola. No és encara la seua escola.
No és encara tan pública, però és una
escola amb les portes obertes. Dins hi
ha cultures acadèmiques que no són
per a ell. Hi ha cultures docents gue
no accepten la gent com ell. És natu-
ral, tota la vida donant Francés i
creient que és natural donar Francés,
i ve ara aquest a jugar als indis. No
estem per a això, diuen.

Però també a l'escola hi ha d'altres
cultures que mostren altres sensibili-
tats: la pedagogia no pot deixar mai
de ser solidària, si vol ser pedagogia.
L'escola pública i popular és encara
un projecte que anem fent, però és
l'únic projecte en el qual Xoni podrà
algun dia trobar la seua veu i encetar
un diàleg on es reconega amb la seua
identitat, amb les seues necessitats i
amb els seus interessos. L'escola
pública és l'única possibilitat educa-
tiva de les persones, els sectors
socials i les cultures més desafavori-
des pel capitalisme. L'escola pública
és, en aquest sentit, una clara opció
política.
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majoria

ALL-I-OU
Dels 112 llocs de treball actuals ocupats a la
Inspecció, només 47 estan proveïts per pro-
cediments reglamentaris. D'aquest grup, 26
corresponen aïs antics cossos d'inspectors i
21 a la promoció de 1990. Els 57 restants són

inspectors interins o accidentals, eufemisme
que serveix per a referir-se a les designa-
cions arbitràries i discrecionals. Altres 8 ins-
pectors ocupen càrrecs de l'Administració.
Finalment, hi ha 15 llocs de treball vacants,
tot i que pròximament en seran només 13, ja

que Conselleria nomenarà, sense convocar
tampoc cap concurs públic, dos inspectors a
la Direcció Territorial de València. Aquesta
situació respon a interessos polítics partidis-
tes, en detriment dels criteris de caire pro-
fessional i de qualitat.

Mentrestant, el servei
d'Inspecció s'ha anat deterio-
rant greument. No s'ha
desenvolupat la llei que va
crear el Cos d'Inspectors
d'Educació, ni existeix un Pla
d'Actuació de la Inspecció
que la coordine a les tres pro-
víncies. Està desmantellat el
Servei d'Inspecció i
Avaluació, que compta amb
un cap de servei del qual
l'Associació d'Inspectors
d'Educació del País Valencià
ha demanat al conseller la
seua destitució. Són conegu-
des les pràctiques d'actuar de
forma excloent i arbitrària
amb determinats funcionaris
del cos d'Inspecció, i el siste-
ma de provisió dels llocs de
treball vacants es fa amb total
arbitrarietat, menyspreant-se

els principis constitucionals
de mèrit, capacitat, igualtat i
publicitat.

Obertura de negociacions
El Sindicat considera urgent
acabar amb aquesta situació i
ha exigit la negociació imme-
diata de la normativa que
regula l'organització i el fun-
cionament de la Inspecció
educativa, així com la provisió
reglamentària dels llocs de
treball vacants. Només la
negociació i l'aprovació del
Decret de la Inspecció
d'Educació junt a la convoca-
tòria del concurs-oposició per-
metria acabar amb la greu
situació d'irregularitat en la
designació d'Inspectors inte-
rins o accidentals, un cas únic
a tot l'Estat espanyol, i un fet

especialment greu en uns
moments decisius per al des-
plegament generalitzat del
nou sistema educatiu.

La Llei Orgànica 9/1995
(LOPEGCD), de 20 de novem-
bre, regula en el seu Títol IV la
Inspecció educativa, atribueix la
competència de la seua supervi-
sió a les administracions educa-
tives corresponents, determina
les seues funcions i crea el Cos
d'inspectors d'Educació, amb
caràcter de cos docent. Per la
seua banda, el MEC va publicar
el 30 de desembre de 1995 un
Reial Decret pel qual s'establien
les normes bàsiques per a l'ac-
cés i la provisió de llocs de tre-
ball al Cos d'Inspectors. La
Conselleria d'Educació feia
públic, l'any 1998, un projecte
de decret per tal de regular l'or-

ganització i les funcions de la
Inspecció. Incomprensiblement,
transcorreguts més de dos anys,
no s'ha permès obrir la seua
negociació i, el que és pitjor,
segons la valoració de l'STEPV-
Iv, fa la impressió que no hi ha
cap interès a fer-ho. En juny del
mateix 1998, el Govern valencià
va publicar al DOGV el Decret
90/1998, pel qual s'aprovava l'o-
ferta d'ocupació pública docent
tot i incloent-hi 55 places del
Cos d'Inspectors. Però no s'ha
convocat encara el corresponent
concurs-oposició, a diferència
del que s'ha fet en altres convo-
catòries simultànies, com la de
professorat educador, publicada
el mateix dia, o la dels cossos
docents de Mestres i de
Secundària, convocades els
anys 1999 i 2000.

ALL-I-OLI
Fa un any, el Congrés de
Diputats va aprovar una pro-
posició no de llei que instava
el Govern a regular la integra-
ció en el Cos de Professors
d'Ensenyament Secundari d'a-
quelles persones destinades en
el Cos de Mestres que havien
obtingut places per concurs
públic de mèrits en els equips
psicopedagògics de l'Admi-
nistració educativa. A hores
d'ara resta pendent l'aprovació
pel Consell de Ministres del
Reial Decret elaborat a primers
d'any pel Ministeri
d'Educació. La integració, pre-
vista per a ser efectiva abans
de finalitzar el curs passat, no
es va produir. La Confederació
d'STEs ha instat tant al
Govern, per tal que aprove el
Reial Decret, com al PSOE,
partit impulsor de la mesura,
per a que demane explicacions
a la ministra sobre el retard de
la seua aprovació. Centenars
de professionals de l'ensenya-
ment de distintes comunitats
autònomes estan sent perjudi-
cats per l'ajornament de la
mesura.

I | lots els anys, el comença-
I ment de curs ve marcat,

JL malgrat l'aire de "normali-
tat" que vol donar-li la
Conselleria, per una sèrie de
mancances, incompliments i
improvisacions, de les quals la
Formació de les Persones Adultes
no és aliena.

Primera assignatura
De totes i tots és sabut que el
model d'FPA del Govern valencià
és substancialment diferent al
que defensem dels agents socials:
front a un model essencialment
academicista auspiciat per la
Conselleria d'Educació, els
agents socials defensem un
model integrador basat en les
necessitats de la ciutadania en
tant que arrelada al seu context,
social i territorial: pobles, ciutats,
comarqu.es, mancomunitats..,

Aquest model passa per la
necessitat' d'elaborar plans d'ac-
tuació de base territorial que aju-
den a detectar les necessitats río
sols de formació bàsica, tot i que
considerem que són molt impor-
tants, sinó també econòmiques,
socials, culturals, ocupacionals,
de desenvolupament comunitari,
tot i comptant amb els recursos i
els agents que hi actuen: associa-
cions diverses, empreses, sindi-
cats, ajuntaments, agències de
desenvolupament. Aquesta és la
primera assignatura pendent del
Govern: manca de planificació en
la línia que hem argumentat. En
contra d'això ens trobem amb l'ú-
nica intervenció de la Conselleria
d'Educació quan la Llei 1/95, de
Formació de Persones Adultes
(Arts. 7é, 8é i 9é), parla de la par-
ticipació de les Conselleries
d'Ocupació i Benestar Social en
l'elaboració del pla general d'ac-
tuacions per a l'FPA.

És evident que el disseny d'un
pla global d'actuacions necessita
un finançament. Tornem a recor-
dar la Llei d'FPA quan a l'Art. 8é
determina que una de les com-
petències de la Comissió
Interdepartamental és la de coor-
dinar els recursos pressupostaris
que les administracions públi-
ques destinen a l'FPA /.../ sense

La Formació de les Persones
Adultes, assignatura pendent del

Govern valencià
Joan V. Pérez Albero

perjudici del respecte a l'autono-
mia financera de les administra-
cions públiques competents. Els
agents socials encara estem
esperant que la resta de conse-

lleries implicades posen damunt
la taula els diners que pensen
aportar per al finançament de
l'FPA, i ara és bon moment per a
fer-ho, doncs l'esborrany de la

ESCOLA D'ADULTS DE TORRENT

Llei de Pressupostos per al 2001
ja està en marxa.

Segona assignatura
Tenint en compte que les accions

formatives es desenvolupen en els
territoris, molts ajuntaments han
apostat fort per la formació de la
seua ciutadania destinant a tal
efecte uns recursos econòmics
que, en molts casos, no fan sinó
agreujar la difícil situació finance-
ra per la que travessen. Es per això
que amb la intenció de cofinanciar
les nombroses despeses que la for-
mació els hi ocasiona, l'Art. 27 de
l'esmentada Llei diu que la
Generalitat Valenciana contribuirà
al manteniment de les despeses de
personal que contracten les corpo-
racions locals /.../ en els termes i la
quantia que es determinen en un
Conveni General Multi lateral.
Tercera assignatura pendent.

Cal fer esment a la caòtica situació
en què es troben els 54 centres que
iniciaran enguany els ense-
nyaments del Graduat en
Educació. Secundària. La rebaixa i
la improvisació han estat els trets
que han caracteritzat el procés des
del seu inici. La previsió inicial
d'enviar 4 professors/es del cos de
Secundària per centre prompte es
va convertir en 3. La forma de pro-
visió, comissió de serveis per a pro-
fessorat amb destinació definitiva,
ha satisfet molt poc atès l'escàs
ressò que ha tingut entre el profes-
sorat de Secundària -tan sols s'ha
pogut cobrir un terç de les places
que en principi haurien de cobrir-
se-, per la qual cosa la resta de pla-
ces hauran de cobrir-se amb pro-
fessorat interí, moltes d'elles a
temps parcial. Al remat, no podran
atendre's ni l'Educació a Distància
ni altres programes formatius.

Però això no és tot: falta per esta-
blir la catalogació de llocs de tre-
ball en els centres d'FPA; no s'ha
regulat la forma de provisió dels
mateixos a fi de consolidar les
plantilles; el professorat del cos de
Primària duu nou anys sense
poder concursar ni moure's de
centre, la qual cosa fa que en molts
centres la majoria del professorat
siga interí; no s'ha desplegat
l'IVADED (Institut Valencià per al
Desplegament de l'Educació a
Distància)... MOLTES assignatures
pendents.
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ALL-Í-OU
Transcorreguts 10 anys des de l'aprovació de la
Llei de Reforma Educativa (LOGSE) la improvi-
sació segueix dominant el sistema educatiu, A
l'avanç clar que va significar l'adjudicació dels
llocs de mestres durant el mes de juliol l'ha
seguit en setembre un conjunt d'irregularitats i
deficiències que l'STEPV-Iv ha denunciat pun-

tualment. Toï plegat, es reiíera una percepció de
provisional! ta i enquistada en la comunitat esco-
lar valenciana que sembla impossible d'eradi-
car. El capgirament de la política educativa,
dirigit a prioritzar la inversió i l'atenció a l'en-
senyament públic, resumeix l'exigència del
Sindicat per tal de corregir el rumb erràtic
adoptat pel Govern valencià.

Un any més, l'inici del curs
2000/01 s'ha caracteritzat per
la provisionalitat, amb avan-
ços evidents en la seua orga-
nització, però amb deficièn-
cies cròniques ben conegu-
des. Cal reconèixer en primer
lloc i de manera nítida l'avanç
que va representar l'adjudica-
ció de vora 5.000 llocs de tre-
ball de mestres en el mes de
juliol, perquè això va perme-
tre que el 90% del professorat
estigués en el centre de desti-
nació des del primer de
setembre. Això va facilitar
també que les persones afec-
tades per,un canvi de destina-
ció disposaren del mes d'a-
gost per a solventar el trasllat
de residència. Són fets que
avalen la demanda dels sindi-
cats, que van apostar per una
adjudicació presencial i en
juliol. Altra ha estat, malaura-
dament, l'actuació de
Conselleria amb el professo-
rat de Secundària. D'altra
banda, enguany el curs ha
començat massa prompte,
sense temps material per a
preparar les classes; tres dies
hàbils de treball i un per a fer
un claustre obligatori són
insuficients per a entrevistar-
se amb les famílies o progra-
mar activitats, sobretot per al
professorat que ha canviat de
nivell o cicle.

Precarietat en Ï'ESO

Pel que fa a la incorporació
de l'alumnat d'ESO als insti-
tuts, el procés està duent-se
de manera irregular i en
molts casos deficient. A les
poblacions menudes, els con-
flictes han tornat a sorgir, ja
que les famílies rebutgen el
trasllat dels seus fills a l'insti-
tut d'una altra població. En
grans ciutats com València no
s'ha avançat pràcticament
gens, i en Torrent i Paterna
(l'Horta) les deficiències
s'han traduït en desplaça-
ments a barracons prefabri-
cats, ja que no s'ha habilitat
les instal·lacions adequades.
En altres poblacions, com en
el cas d'Alcublas (els
Serrans), les famílies no
poden comprendre que els
seus fills s'hagen de despla-
çar a un institut de Llíria amb
instal·lacions prefabricades,
sense espais per a menjador,
ni laboratori, ni saló d'actes,
etc. A aquest panorama s'ha
d'afegir el mal estat dels cen-
tres que tenen ajornades les
obres de millorament de les
seues dependències. En
resum, mentre la meitat de
l'alumnat d'ESO encara
roman als col·legis -exacta-
ment, un 46%-, l'altra meitat
no està escolaritzada en cen-
tres presentables.

No demanen la titulació de
valencià

L'adjudicació de llocs de treball
en centres amb programes d'e-
ducació bilingüe, en què
Conselleria segueix sense exi-
gir l'acreditació lingüística pre-
ceptiva, ha permès que hi haja
professorat sense competència
lingüística en valencià destinat
en places d'ensenyament que
requereixen la titulació. En càl-
culs del Sindicat, la irregularitat
va afectar ni més ni menys que
a 819 places, corresponents a
203 escoles. Es tracta, doncs,
d'una negligència de
l'Administració que atempta
frontalment contra la qualitat
educativa i entrebanca els drets
de les famílies que opten per
aquests programes. En aquest
sentit, és paradoxal que mentre
la demanda social ha permès
fins ara el creixement del nom-
bre de línies en valencià, la
política de la Conselleria propi-
cie el desprestigi d'aquests pro-
grames.
Finalment, tot i que s'ha avan-
çat en els darrers cursos en la
creació d'unitats de 3 anys en
centres públics, no s'ha complit
l'acord amb els sindicats, el
qual estableix l'aplicació total
d'aquest tram educatiu des del
curs 1998-99. En l'actualitat .hi
ha encara 400 unitats pendents
de creació.

Aules prefabricades a Picassent (l'Horta). / PACO NAVARRO

ALL-Í-OU
Malgrat les previsions anuncia-
des, el 7 de setembre, primer
dia de classe, encara hi havia
escoles -de València, Ontinyent,
Montaverner, Alfarrasí, Xàtiva,
Vilamarxant í Xiva, entre altres-
que els faltava professorat. Eren
més nombrosos, però, els cen-
tres que van haver de començar
l'activitat lectiva amb obres que
afectaven les instal·lacions
escolars: València, Benaguasil,
Riba-roja, Fortaleny, Almoines,
Beniarjó, Daiïïlús, Llocnou de
Sant Jeroni, Real de Gandia,
Fontanars, Benisoda, Castelló
de Rugat, Ontinyent, Genovés,
Picassent, Paterna i Torrent
-amb moltes aules prefabrica-
des-, Benidorm, Alcoi, Elx o
Cocentaina. Per altra banda, en

restar pendents les adjudica-
cions de Secundària, no havia
arribat encara el professorat de
Tecnologia als 48 col·legis
públics que en tenien assignat.
És sabut que als centres amb
menys de tres línies aquesta
matèria s'imparteix sense
comptar amb professorat espe-
cialista. D'altra banda, la planti-
lla dels centres no disposa de
mestres de Plàstica i Visual,
matèria que s'ha d'impartir per
mestres no especialitzats. Pel
que fa a les unitats de 3 anys
previstes al Mapa Escolar i que
encara no s'han creat, servisca
un botó com a mostra: dels 86
col·legis públics de la ciutat de
València, n'hi ha 24 que han
començat el curs sense el segon
cicle d'Infantil complet.

El 46% de l'alumnat del primer cicle d'ESO segueix encara en centres de Primària

Comença el curs en Secundaria amb
dèficit de centres, recursos i plantilles

ALL-I-OU
Provisionalitat, inestabilitat i confusió: són els
termes emprats per aquesta organització per
qualificar l'inici de curs 2000/01 en
Ensenyament Secundari. La falta de voluntat
política en l'aplicació del nou sistema educatiu

ha suposat que el seu desplegament haja sigut
molt feble, amb manca d'inversions en infras-
tructures i en plantilles de professorat dels ins-
tituts, segons s'ha vingut denunciant. Arribat
l'any 2000, el sistema careix del desenvolupa-
ment normatiu necessari, falten infrastructures

acabades i les plantilles no estan encara des-
plegades. Tembé és preocupant les deficients
condicions en què s'ubica en aules prefabrica-
des a un nombre creixent d'alumnes. L'STEPV-
Iv estima que la Conselleria haurà de modifi-
car el sistema de planificació.

En infrastructures, s'ha
constatat un dèficit de cen-
tres, tant en la construcció
de nous IES com en l'adap-
tació dels actuals als nous
ensenyaments LOGSE. La
pròpia Conselleria de
Cultura i Educació reco-
neix que encara resten per
realitzar-se actuacions en
59 centres a Alacant, 26 a
Castelló i 75 a València,
Cal afegir les obres previs-
tes als convenis amb els
ajuntaments, 10 a Alacant,

3 a Castelló i 8 a València.
Les previsions de l'Admi-
nistració en el Mapa Esco-
lar presentat en 1996 con-
templen 87 obres majors i
123 noves contraccions.
Per aquestes raons, el 46%
de l'alumnat de primer
cicle d'ESO està escolarit-
zat als col·legis, en contra
de les prescripcions de la
LOGSE. EI retard en les
construccions està fent pa-
gar un preu molt elevat a
successives promocions

d'alumnat i la situació pot
allargar-se almenys fins el
2003.

Més de 4.000 professors
de Secundària van conèi-
xer la seua destinació el 14
de setembre i no van dispo-
sar de temps material per
preparar-se les classes que
s'iniciaven el dia 18.
L'obstinació del conseller
Manuel Tarancón per orga-
nitzar adjudicacions per
escrit va suposar, segons el
Sindicat, "que tot aquest

professorat no estiguera als
centres de treball amb sufi-
cient temps per poder pla-
nificar el curs escolar". A
més, en iniciar-se el curs un
total de 1.198 professors
interins amb serveis encara
no havien obtingut vacants
en aquest procés.

S'han detectat també
problemes de continuïtat
dels programes d'ense-
nyament en valencià als
IES, amb alumne s que
han cursat els seus estu-

dis en valencià en les
escoles i que no ho
podran fer a l'institut. A
més, algunes vacants
catalogades en valencià
han estat cobertes per
professorat sense la com-
petència necessària.
Finalment, la dotació
econòmica que perceben
els cenl:res per al seu
funcionament i manteni-
ment és insuficient, ja
que està congelada des
de 1996.

Una planificació
deficient

L'STEPV-Iv ha denunciat l'in-
compliment de l'Acord de
Plantilles en els IES, ja que
enguany s'han creat només 400
llocs, dels entre 900 i 1.100 pre-
vistos. El Sindicat ha criticat
també les modificacions normati-
ves realitzades durant l'estiu
sense consultar els òrgans de
participació i de representació.
En concret, la modificació de l'a-
valuació de l'alumnat (DOGV
del 24 d'agost), que ha suposat la
quarta modificació des que està
implantant-se la LOGSE o la
modificació de la càrrega lectiva
de diverses assignatures de 4t
d'ESO (augment d'una hora de
Matemàtiques i reducció d'una
de les dues optatives) mitjançant
la circular d'inici de curs (DOGV
del 7 de juliol), després que els
instituts ja hagueren planificat el
curs. La generalització del pri-
mer curs de Batxillerat, amb la
desaparició del 3r de BUP, no
s'ha fet amb l'assessorament i la
informació imprescindibles que
permeten els centres posar en
marxa un nou tram educatiu, des
d'una bona planificació.
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La Conselleria d'Educació menysprea la majoria sindical que representa el professorat de Secundària

El Sindicat qualifica cTinvolucionista'
el nou sistema d'adjudicació per escrit

ALL-I-OLI
Des del mes de juliol, en què els represen-
tants de la Conselleria d'Educació van fer
públic el canvi en el sistema d'adjudicació
de vacants del professorat de Secundària,

l'STEPV-Iv ha manifestat la seua oposició
frontal a aquest model i ha denunciat "la
falta de garanties procedimentals" d'a-
questes adjudicacions. Malgrat comptar
junt a la UGT amb la majoria de la repre-

sentació sindical dels docents, l'Admi-
nistració ha rebutjat l'exigència del Sin-
dicat. Els fets van confirmar de nou les
previsions i els llistats van aparèixer far-
cits d'errades.

El 30 d'agost l'STEPV-Iv va reite-
rar formalment, en una entrevista
amb el director general de
Personal de la Conselleria
d'Educació, la demanda que s'a-
nul·larà el procediment d'adjudi-
cació de vacants de Secundària
per instància i que es convocaren
actes presencials al llarg dels pri-
mers dies de setembre. D'acord
amb la valoració del Sindicat,
aquest nou sistema per instància
"suposa una involució i atempta
contra els drets del professorat
participant en aquesta adjudicació
de vacants". Segons aquesta anà-
lisi, el procediment mitjançant una
sol·licitud per escrit i un tracta-
ment informatitzat "no suposa cap

millora per al professorat partici-
pant ni per al sistema educatiu;
ans al contrari, tant el sistema com
les condicions prèvies suposen un
empitjorament dels drets laborals
del professorat de Secundària
sense destinació definitiva, profes-
sorat en expectativa, opositors del
2000 i professorat interí". En con-
junt, el sistema manca de "les sufi-
cients garanties procedimentals i
suposa una pèrdua dels drets
laborals del professorat".

Un fracàs anunciat
El procediment, que l'Admi-
nistració va presentar com a nove-
dós, ja s'havia assajat a finals dels
anys 80 i en el seu moment va ser

rebutjat pel professorat i per la
pròpia Administració educativa en
considerar que atemptava contra
els drets docents i no suposar cap
avanç en la qualitat de l'ensenya-
ment públic.

Aquell experiment fracassat
sembla que no va afectar la deci-
sió de Conselleria. Amb el suport
de la representació d'algunes
organitzacions sindicals -la suma
de les quals és minoria entre el
professorat-, l'Administració va
acordar en juliol de manera tàci-
ta implantar el nou sistema, amb
l'oposició de la mesa Sectorial
d'Educació. Els primers efectes
negatius de la mesura, segons
l'observació del Sindicat, van

confirmar els temors anticipats,
amb problemes i gran malestar
generalitzat a causa dels despla-
çaments, la manca d'informació
oficial, l'incompliment dels
calendaris previstos, la massifica-
ció del registre dels Serveis
Territorials d'Educació i la inse-
guretat en el procediment d'em-
plenar les instàncies per falta de
criteris clars. Com alternativa a
aquest sistema, l'STEPV-Iv
demanava, prèvia anul·lació del
sistema a través d'instàncies, la
celebració d'una Mesa Sectorial
per tal d'acordar una convocatò-
ria d'actes presencials amb
garanties, a celebrar en la prime-
ra setmana de setembre.

Raons per a
oposar-se'n

- Es limita la capacitat d'elecció
de places vacants.
- El llistat de vacants i de par-
ticipants és incomplet i amb
errades.
- El sistema no permet discri-
minar tipus de places del
mateix centre, amb afins o
temps parcials, i obliga a deci-
dir entre el tot i el no res.
Tampoc no n'hi ha cap garan-
tia que aquestes siguen defini-
tives.
- No s'ha evitat la massificació,
perquè en tres dies el professo-
rat ha hagut de decidir sobre el
seu futur professional sense
saber molt dels elements que el
podien condicionar. Als actes
presencials hi ha un control del
procés.
- El termini de reclamacions,
de tres dies hàbils, és un perío-
de totalment insuficient per tal
de fer un seguiment adient de
les errades en les llistes provi-
sionals d'adjudicacions.

El director general d'Universitats es reuneix amb una delegació de l'STEPV-lv

La Mesa Sectorial d'Universitats,
pendent de constitució

ALL-I-OLI
La Mesa de Negociació que
estudiarà i aplicarà les propos-
tes sindicals en l'àmbit univer-
sitari de la Generalitat es cons-
tituirà pròximament, segons va
assegurar el director general

Una delegació del sector
d'Universitats de l'STEPV-Iv
va mantindré una entrevista
amb el director general i li va
exposar el que considera que
són els temes objecte de nego-
ciació immediata. Entre
aquestes qüestions figura, en
primer lloc, el Pla d'Estabilitat
i Promoció del Professorat. El
Sindicat va demanar l'obertura
de la negociació sobre l'aplica-
ció del conveni que han de
signar la Generalitat,
l'Administració General de
l'Estat i les universitats públi-
ques valencianes per a donar
compliment a l'acord estatal
per tal de reduir el dèficit
financer de les universitats
amb ocasió de 1'establiment
d'un Pla d'Estabilitat i
Promoció del Professorat
Universitari.

En relació al Complement
Retributiu autonòmic,
l'STEPV-Iv va manifestar, com

d'Universitats en resposta a les
reiterades peticions sindicals.
La Mesa que coordina els sin-
dicats amb representació en les
universitats valencianes
(CCOO, UGT, CSÏ-CSIF,
STEPV-ïv, CGT i USO) ha ele-

a qüestió de principi, la seua
posició d'establir un sistema
no absolutament centralitzat
com l'actual, que, si més no,
permeta l'establiment del
Complement Específic per
part de les diferents comuni-
tats autònomes, tal com s'es-
devé en els cossos docents no
universitaris. Mentre la nor-
mativa estatal no ho permeta,
el Sindicat va apuntar la
necessitat de negociar l'apli-
cació de complements retribu-
tius d'àmbit autonòmic al PDI
sobre la base de tres criteris.
Primerament, l'aplicació de
l'article 46.2 de la LRU, que
preveu: "El Consell Social, a
proposta de la Junta de
Govern, podrà acordar amb
caràcter individual l'assigna-
ció d'altres conceptes retribu-
tius, en atenció a exigències
docents i investigadores o a
mèrits rellevants". En segon
lloc, referit a l'àmbit d'aplica-

vat al director general un pro-
jecte de protocol per a la cons-
titució de l'òrgan, que incorpo-
ra totes aquestes forces encara
que no ostenten el 10% de la
representació, com és el cas de
CGT i USO.

ció, s'ha d'incloure tot el PDI
funcionari i contractat a temps
complet i a temps parcial.
Finalment, s'ha de superar la
puntuació mínima establerta
per un barem que seria esta-
blert mitjançant una negocia-
ció.

La proposta inicial d'aquest
Sindicat, millorable i pendent
d'ulteriors aportacions per l'a-
filiació, les plataformes i les
altres forces sindicals, podria
culminar en una Plataforma
Unitària que garantirà una efi-
càcia en la reivindicació. Com
a referència, el sector
d'Universitats de l'STEPV-Iv
ha aportat la fórmula utilitzada
en altres comunitats autòno-
mes mitjançant els acords de
23 de febrer de 2000, negocia-
da i aconseguida per dues
organitzacions integrants de la
Confederació d'STEs: l'STE de
les Illes Balears i l'STE de les
Illes Canàries. ARXIU
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D ebe ser muy profundo el
malestar que algunas per-
sonas sienten en la cotidia-

nidad de su trabajo en los instLtu-
tos para que se promovíem el
curso pasado una revisión legisla-
tiva de la LOGSE y de los princi-
pales decretos que la desarrollan.
Esta revisión se orientaba bàsica-
mente, como se recordarà, hacia
aquelles aspectos relacionados
con la obligatoriedad, la comuna-
lidad de ensenanzas y la titulación
única.

£Qué ha pasado para promover
tal operación de cirugía mayor
antes, induso, de que acabarà la
implantación de la ESO? ^Por què
se propuso directamente esta revi-
sión legislativa, descartando cual-
quier otra solución a los proble-
mas que indudablemente existen?
^En què medida se compacte el
malestar y esta salida a la crisis
por el colectivo del profesorado de
Secundaria? ^Y el de Primària?

No resulta fàcil responder de
manera exhaustiva a estàs pre-
guntas, aunque sí que urge, cuan-
do menos, clarificar las posiciones
que cada persona o grupo adopta,
para no contribuir todavía mas a la
confusión, que de alimentaria bien
ya se encarga la Administración
educativa, la valenciana en mayor
medida, si cabé.

Entiéndase, pues, que el animo
de este texto es proseguir el deba-
té que he mantenido en otros con-
textos, mas o menos formales, con
numerosas personas, alguna per-
teneciente al colectivo que pro-
movió la mencionada revisión,
Solo reclamaria (a mi mismo tam-
bién, obviamente) una condición:
que no nos dejemos atrapar por lo
"políticamente correcto", que
pongamos encima de la mesa
todos los argumentes, sin tapujos.

El autor del trabajo, profesor del Departament de Didàctica de la Universitat de València,
prosigue el debaté iniciado en ediciones anteriores v repasa algunos momentos clave que sír-
vieron para configurar las identidades del profesorado de la Educación secundaria.

La construcción de identidades de los ensenantes de bachillerato

Como es obvio que no se pueden
abordar todas las cuestiones rela-
cionadas con e! debaté, propon-
dría que nos centraramos en una
que tiene que ver con los procesos
a través de los cuales llegamos a
construir nuestras identidades
como ensenantes.

Creo que es bueno que vaya-
mos revisando desde el punto de
vista personal y colectivo lo que
ha sido nuestra historia, dado que
el oficio al que nos empleamos
tiene la particularidad de persona-
lizar en exceso las circunstancias,
como si no estuviera sometido al
aquí y ahora de cualquier otra
actividad social. Quiero decir que
no podemos descontextualizar el
anàlisis o el diagnostico de los
problemas inmediatos, como si
estos hubiesen surgido de la nada
y de manera repentina.

Veamos, £cuàl es la edad media
del profesorado de Secundaria?
^Cuàntos anos de trabajo se acu-
mulan? $En què
circunstancias
políticas, sociales
y culturales se
realizó la inmer-
sión en la reali-
dad de la docèn-
cia? ^Cuàl ha sido
el conjunto domi-
nante de tareas
que ha conforma-
do la identidad
profesional? Y
aún, i cual fue
nuestra expe-
riència personal _ _ .-irn-i-n
como estudiantes
de Bachillerato?

No seria arriesgado afirmar que
bastantes de nosotros curs amos
aquel Bachillerato de las revàli-
das: la de cuarto y la de sexto. Un
Bachillerato planificado en 1945 y
retocado ligeramente en 1953,
que estaba pensado claramente
para la preparación universitària.
De aní que, desde primer curso de
Bachillerato Elemental, tuviéra-
mos como profesores a tantos
especialistas como asignaturas.
Eran profesores y profesoras de
Secundaria que trabajaban con

"Debe ser muy
proíundo el malestar
que algunas personas

sienten en los institutos
para que se

promoviera una
revisión legislativa de

la LOGSE"

estudiantes de once a diecisiete
anos. Seguramente les preocupa-
ria no perder el control del aula y
trabajar de manera adecuada.
£Qué ha pasado para que ahora
sea tan difícil aceptar que hay que
trabajar con chicos y chicas de
catorce?

Ya sé que no
se puede for-
mular frívola-
mente esta pre-
g u n t a .
Precisamente es
el efecto contra-
rio el que qui-
siera provocar.
De manera
ràpida, podría-
mos decir que
nuestro profeso-
rado tenia a su
favor que el
examen externo
de ingreso al
Bach i l l e ra to
dejabafueradel
sistema a aque-
llos estudiantes
que, aun resis-
tiendo los diver-
sos filtros mas
particulares y
concretos de los
centros escola-
res de Primària,,
no se adecua-
ban al nivel exi-
gible. Es decir,
que no estàba-
mos todos, los
"buenos" y los
"malos" estu-
diantes; solo los
buenos y los
b u e n í s i m o s
coní'orme se
ascendia al
tramo superior.
Però, por el con-
trario, no cabia
resquicio alguno para la optativi-
dadj solo la divisòria clàsica de
ciencias y letras. Es decir, tronco
común y dos ramas separadas.

Así, desde el Bachillerato de
aquel entonces, empezó la fuerte
especialización en el àmbito de
conocimiento de cada cual; espe-
cialización que configuro poste-

riormente, en la
U n i v e r s i d a d ,
e x p e c t a t i v a s
laborales y pro-
fesionales aleja-
das de la docèn-
cia en la mayoría
de los casos.
Después, la
inserción en el
que empezaba a
ser ya precario
mercado laboral
condujo a mu-
chas íicenciadas
y licenciados a

•̂•"••̂ "̂i·* las oposiciones
de Secundaria. Duras oposiciones
que a muchas personas les costo
varias convocatorias aprobarlas,
dado el elevado número de aspi-
rantes. Nada que ver, dicho sea de
paso, con la contratación amiga-
ble de los centros privados -con-
certades, hoy-, dato éste que se
ignora tendenciosamente cuando
se habla de la pretendida calidad
de la ensenanza de los centros de
titularidad privada.

La reforma del sistema educati-
vo promovida en la Ley General
de Educación del ano setenta con-

Fernando Roda
tribuyó todavía mas a la especiali-
zación en la impartición o transmi-
sión de contenidos. De manera
probablemente deliberada, los
responsables políticos de aquel
entonces no aprovecharon la
oportunidad històrica de lo que
pretendía ser la primera reforma

educativa de naturaleza compren-
siva para involucrar en ella al pro-
fesorado mej or cualificado y
menos contaminado por la ideolo-
gia dominante. Así, se subió al
profesorado de Primària los cuatro
cursos de obligatoriedad anadida
y... se configuro el paraíso del BUP
y, sobre todo, del COU. Però, pese
a la constitución de esta "reserva"
privilegiada, la pràctica habitual
de los preparativos de cada curso
en los institutos era intentar huir
de los chavales de primero de
BUP, eligiendo cuantos mas gru-
pos de COU fuera posible en fun-
ción del poder de cada cual, insti-
tuido por la categoria y la antigüe-
dad. Mas arriba no se podia estar:
todo el profesorado de Secundaria
en tres cursos -o dos cursos y la
preparación casi de acadèmia
para la prueba de selectividad,
como se prefiera-. Se culminaba
así un recorrido vertiginoso: de
trabajar a lo largo de siete cursos
del Bachillerato a solo en tres.

Una segregación

Una vez constituïda esta reserva,
gcuàndo fue problema grave a lo
largo de toda la experiència como
ensenante la diversidad o, mejor
dicho, la desigualdad? ^Cuando se
tuvo que trabajar por y para una
escuela comprensiva? La identi-
dad ocupacional del profesorado
de Secundaria se construyó en
torno a la segregación, a los nive-
les ("el que no llega, pues suspen-

dido, así declaro"), al caràcter pro-
pedéutico ("écórno van a ir a la
Universidad sin saber..."), etc. En
silencio, los companeros y compa-
fieras de la EGB asumían y se
enfrentaban con una reforma que
suponía prolongar la escolaridad
obligatòria hasta los catorce anos.

P e n s à n d o l o
ahora, gcuànta
diversidad supo-
nen estos cuatro
anos? 2 Como
pudieron enfren-
tarse los de
Primària con
tanta obligato-
riedad anadida?
zHubo objetores
escolares en
aquel momento?
^Se hizo muy
difícil trabajar en
el cicló superior
de la EGB o, por
el contrario,
incluso se hizo
apetecible?.

Tiempos de crisis
No es de extra-
rïar, pues, que la
novedad de la
ESO haya sor-
prendido a un
colectívo como
es el profesorado
de Secundaria,
cuyo imaginario
esta asociado a
la ensenanza de
los contenidos.

El problema
no reside en que
se planteen difi-
cultades, sinó en
la forma de sol-
ventarlas. Por
ejemplo: £es
bueno que, tal y

como parece que se va. a poder
hacer, se adelante la edad de los
Programas de Garantia Social
(PGS)? Y, por citar otro rumor, si se
pone en marcha de nuevo un pri-
mer cicló de Formación
Profesional, yios parecerà bien?

Poco a poco, iniciativas como
estàs acabaran conformando una
situación muy
parecida a la que
existia antes de la
reforma LOGSE,
solo que con
nombres y luga-
res distintos: el
primer cicló de
ESO, para todos
los estudiantes a
cargo del profeso-
rado de Primària
que ha subido; el
segundo, ya no
para todos y a
cargo del profeso- iBnrraw.T-.-- -M-m-
rado de
Secundaria. Los dos ciclos en el
centro de Secundaria (1ES), però
no con la implicación decidida del
profesorado mayoritario en estos.

Para este pequeno cambio,
£tanta energia invertida durante
mas de una dècada? £en què ha
derivado una reforma del sistema
educativo que se presento como
una herramienta para la promo-
ción de mayores niveles de justí-
cia social?

Debe ser que, tal y como se
apuntaba en estàs mismas pàgi-
nas antes del verano, algo ha
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pasado para que nos hayamos
olvidado de los principios de
igualdad y solidaridad que nos
encantaron en los ochenta.

Malos tiempos
Ahora, es cierto, no son buenos
tiempos para la lírica. No es posi-
ble hacer aquí un repaso de todos
los condicionantes que tiene el
trabajo docente hoy por hoy y, por
tanto, lo voy a obviar. Solo quisie-
ra recordar uno que me parece
crucial para entender la colisión
entre la cultura profesional de los
ensenantes de Secundaria y la
cultura de los estudiantes: el siste-
ma escolar, la escuela, se ha que-
dado sola como agencia cultural
de calidad y, ademàs, va a contra-
corriente. Si siempre fue cuestio-
nable la "maleabilidad" en la que
supuestamente se basa la acción
pedagògica, ahora parece inexis-
tente. jClaro que así es mas difícil
trabajar la diversidad (que es mas
diversa y mas desigual)! Esto es
algo que debería haber previsto la
pròpia Administración, si de ver-
dad tenia voluntad política de
implantar una reforma comprensi-
va: De los sucesivos gobiernos de
la dècada de los anos ochenta,
constataríamos, en el mejor de los
casos, la progresiva devaluación
de esta voluntad; de los de ahora,
su clara ofensiva contra la escuela
pública y, por tanto, su ubicación
en las antípodas de lo que supone
un proyecto de naturaleza com-
prensiva. ^Cuàl es la mejor solu-
ción a las dificultades o incluso la
imposibilidad real del trabajo en
las aulas? ^Para quién o quiénes?

La solución, o parte de la solu-
ción, pasa por evitar que el tramo
especialmente confliclivo sea la
ESO y, dentro de esta, el segundo
cicló. Es evidente que hay que
atacar muchos frentes a la vez
para poder conseguir este objeti-
vo. Esto lo saben bien los sindica-
tos mayoritarios. Però también es
evidente que el trabajo dentro del
aula no puede seguir siendo el
tradicional "de Bachillevato". Esto
no significa "bajar el nivel", sinó
que, al contrario, implica trabajar
mas con los alumnos y alumnas
que mas lo necesitan, con los
recursos iclóneos. Ya sé que estàs
mismas ideas se han oído muchas
veces y que no levantan grandes
expectativas. Però de lo que se
trata es de traducirlas a acciones
concretas viables y potentes. Por
ejemplo, solo como Uustración de
este tipo de acciones: ^Por què no
poner en funcionamiento aquí
algo parecido a las Unitats
d'Adaptació Curricular (UAC) de
Cataluna? gPor què no recuperar
los planes de formación institu-
cional que suponían trabajo con-
tinuado durante dos cursos sobre
materiales? ^Por què no dedicar
taastantes IES de nueva construc-
ción -de los mas de un centenar

que parece que
son necesarios-
en exclusiva a la
ESO, teniendo
en cuenta la dis-
tribución demo-
gràfica del País
V a l e n c i a n o ?
Etcètera.

De lo que se
trataría es de
propiciar las
c o n d i c i o n e s
adecuadas para
un trabajo que

e^^^^m-t^-—m irreversiblemen-
Ŝ "̂"16"̂ ** te està cambian-
do, con o sin PGS adelantadas,
con o sin todos los estudiantes
hasta los dieciséis anos, con o sin
ramas diferenciadas. Hasta
dónde llega el proceso de recon-
versión funcional es algo que
habrà que debatir necesariamen-
te para no ser devorades por la
lògica del aumento de productivi-
dad. Però esto no excluye que se
asuma que en gran medida la
identidad profesional se constru-
yó històrica y culturalmente den-
tro de una escuela fuertemente
selectiva.

"En gran medida,
la identidad

profesional se
construyó històrica

y culturalmente
dentro de

una escuela
fuertemente selectiva"
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Apassionat per l'ofici d'ensenyar, vocació reco-
neguda recentment amb la concessió de la
Medalla de Plata al Mèrit en el Treball,
Gonzalo Anaya manté les conviccions i la
rebel·lia intel·lectual en una llarga trajectòria
com a docent de quasi 70 anys i que encara
continua. A punt de complir els 86, aquest mes-

tre de mestres subratlla en aquesta densa
entrevista que l'educació és, per damunt de tot,
un dret humà. Amb la bellesa del seu castellà
de Burgos, ciutat on va nàixer, aquest intel·lec-
tual dissident "conquistat per la manera de
viure dels valencians", es defineix d'esquerra i
nacionalista i atribueix el savi àrab Averrois l'o-

rigen de la història de l'ensenyament a
Espanya. El vell professor cultiva les amistats
entre gent de la renovació pedagògica, dels
sindicats, i de la pràctica totalitat de platafor-
mes progressistes, encara que repeteix amb
orgull que no es considera més que un mestre
de la República.

Gonzalo Anaya
Professor emèrit de la Universitat de València

RAFA MIRALLES
fa un professor emèrit un

dia qualsevol?
- Vaig al gimnàs a les 7 del matí,
desdejune i a partir de les 9
comence la meua jornada. Duc
una vida monòtona, però molt
activa. Solc anar a les llibreries "a
recollir encàrrecs, perquè estic
al dia de tot el que es publica.
Vaig i torne en autobús o a peu.
També vaig al centre de la ciu-
tat, als bancs, a comprar el que
necessite. Torne a dinar a casa i
després dedique moltes hores a
la lectura, a la premsa diària i als
llibres. Ahir mateix vaig tancar
"La represión del Magisterio en
Espana" i "Purga de maestros
en la Guerra Civil",

is la seua tasca al
i, com a

representant de la Universitat?
- Acudeix als plens, on només
cal atendre les esmenes si n'hi
ha. Abans participava molt més,
perquè estava en tots els òrgans.
Ara vaig simplement a votar,
encara que m'és molt fàcil saber
quan he d'alçar la mà. Els meus
referents són els sindicats, els
representants dels professors. Si
es vota una proposta dels sindi-
cats l'aprove, i si la rebutgen els
sindicats jo també ho faig. Hi
intervinc poc, perquè sempre
que dic alguna cosa sembla que
estic en la utopia. Done suport
els professionals de l'ensenya-
ment, perquè la resta, llevat
d'alguns joves, no saben ni què
fan allí. Però la majoria no té ni
idea de què és la defensa de
l'ensenyament i donen suport a
la Presidència, que està nome-
nada a dit.
- La seua trajectòria com a
docent és ben intensa...
- Tota la vida m'he dedicat a
ensenyar. Vaig nàixer a Burgos i
visc tota la guerra en el camp
del franquisme, amb catalans,
gallecs i bascos, amb els qui
m'entenc perfectament. Abans
de la Guerra he pogut viatjar i
fer turisme per Espanya, ja que
els meus pares tenien cotxe per-
què mon pare
era un comer-
ciant quebrat
amb la crisi de
1929. He tingut
la sort de conèi-
xer molta gent i
formar-me una
visió plural. De
xicotet, estudie
als Maristes fins
el Batxiller Ele-
mental. Abans de
començar Ma-
gisteri mai m'ha-
via plantejat ser
mestre, però co-
mence a treballar amb 18 anys,
ingresse en FETE i exerceix fins
el final de la Guerra. Després
em sancionen i, com que no
m'interessa anar castigat a un
poble, vaig decantant-me per
estudiar Filosofia i Lletres. Sóc
un roig al qui li agrada ensenyar
i tinc una certa facilitat í predis-

El professor Gonzalo Anaya durant l'entrevista. / MANOLO CABANILLAS

Els meus referents són

els sindicats, els repre-

sentants dels professors.

Si es vota una proposta

aprove, i

cats jo també ho faig.

posició per comunicar saber i
entendre'm amb els alumnes.
Comence a ensenyar Llatí, Grec,
Filosofia i Alemany en un centre
privat d'Ensenyament Mitjà.
Des de 1953 sóc catedràtic de
Filosofia a Santiago de
Compostel·la i allí estic molt a
gust donant classes a l'institut i
a l'Escola de Magisteri, perquè
tenia les dues oposicions apro-
vades.

va ser que va decidir
venir-se'n a
València?
- Jo ja havia
estat ací en
1932 i València
sempre m'ha
atret molt, el
seu paisatge, el
c l i m a .
M ' a g r a d a
aquest país,
aquest estil de
vida, de menjar
bé i follar molt.
Jo me sent con-
quistat per la
manera de

viure dels valencians. Ací ence-
te una nova etapa, perquè en
1973 l'ensenyament ja no està
tan controlat i ja puc dir el que
em dóna la gana. Des de la
meua condició d'ensenyant sóc
estimat i tinc una relació cordial
amb el país.

de quan és professor

emèrit de la Universitat?
- Quan deixe les classes, en
gener de 1985, els alumnes
demanen el rector que m'ano-
menen emèrit. Ramon Lapiedra
accedeix, i em concedeixen la
Medalla d'Or de la Universitat.
Després, el nou rector, Pedró
Ruiz, ha pensat que podia ser
útil seguint amb les meues clas-
ses.
- £ Quina és al seu parer la prin-
cipal fita de la història cïe ï'edu-
cació?
- La història de l'ensenyament a
Espanya comença a finals del
segle XIII, amb el sermó de sant
Tomàs a la Universitat de París,
sobre l'averroisme. Eixe és pot-
ser el moment més important,
perquè Averrois és el primer en
dir que hi ha dues maneres de
coneixement ben distintes. Una
cosa és la paraula de Déu, el
que s'ha de creure per revela-
ció, i una altra ben distinta són
les llums naturals de la
intel·ligència humana. No hi ha
oposició per tant, entre la
Teologia i la Filosofia. És un
moment clau que la majoria
desconeix, perquè mai s'ha con-
siderat que Averrois fóra espan-
yol, encara que els andalusos
ara el reivindiquen com un dels
seus grans pensadors. Aquest
moviment que encapçala
Averrois serà anul·lat pels Reis
Catòlics, que imposen tres dog-

mes centrals: una única religió
cristiana, una sola llengua -la
castellana, companya de l'impe-
ri- i una pàtria, la de la monar-
quia hispànica. Amb els parèn-
tesis breus de les dues
Repúbliques, que donen un gir
complet a l'ensenyament i
donen suport a altres llengües i
altres patriotismes, la unitat
dels tres dogmes persisteix fins
la Constitució de 1978.
- Voslé sempre ha destacat la
i m p o r t à n c i a
d'un ensenya-
ment laic.
-Pedagògicament
parlant, és im-
portant, que al
segle XIX apa-
rega la ïnsti-
tución Libre de
Ensenanza, per
molt que alguns
reivindiquen la
figura del Padre
Manjón com a
renovador. Da-
vant d'un, mapa
d'Espanya di-
buixat en terra, ell li ordena al
xiquet "ves-te'n a la província
de Cuenca", i el xiquet posa un
peu en Cuenca, i després li diu
"ves-te'n a Salamanca", i així.
Dir que açò és renovació peda-
gògica és ridícul, perquè el
Padre Manjón és un integrista
que només introdueix una meto-

En 1542, Luter ja havia

advertit que l'ensenya-

ment no podia estar

en mans dels rector s,

i que l'escola havia de

ser

dologia molt elemental. El que
feia en realitat eren obres de
caritat interessada, com els
escolapis, ensenyar els dogmes
de la doctrina cristiana. No tinc
res en contra d'ells, però abans
d'ells, en 1542, Luter ja havia
advertit que l'ensenyament no
podia estar en mans dels rectors,
"que són uns borrecs i uns incul-
tes", i que havia l'escola de ser
responsabilitat dels mestres.
- La Institución Libre de

Ensenanza i
l'Escola Moder-
na de Ferrer i
Guàrdia, àpo-
den considerar-
se eom a ante-
cedents directes
de l'ensenya-
ment democrà-
tic?

La II
República assu-
mirà tots els
moviments de
l 'avantguarda
pedagògica en
un sentit menys

ideologitzat que els moviments
cristians dels segles anteriors.
La Institución Libre de
Ensenanza és una institució
equiparable a l'avantguarda
pedagògica europea o nord-
americana de l'època. L'Escola
Moderna, en canvi, s'identifica
amb una classe social i té un
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"Un ensenyament els sabers
del qual no condueixen a
l'emancipació humana o a la
llibertat no està en la línia de
la Constitució, no serveix per a
desenvolupar la dignitat
humana."

"Hem de passar de l'educació
pública, concertada i privada a
l'exigència de l'educació
constitucional, perquè el
contrari no és més que mantenir
un model que serveix per
accedir als estudis superiors."

"Benvinguda siga l'ESO, però
sóc pessimista sobre el seu
futur, perquè no sé si els
ensenyants de Primària i
Secundària junts, impartint
classe en el mateix cicle, ho
acabaran d'assimilar."

caire més obrerista, antiautori-
tari i llibertari, és més radical, i
no amaga un marcat biaix polí-
tic. En la Guerra Civil, els dei-
xebles de la Institución seran
eliminats, mentre els anarquis-
tes de tota Europa defensaran
la vigència del model antiauto-
ritari de l'Escola Moderna i
agafaran Ferrer i Guàrdia com
a bandera després del seu afu-
sellament.
- iCom es defineix ideològica-
ment?
- Em defineix d'esquerra i nacio-
nalista, perquè crec que s'ha de
respectar d'una volta la plurali-
tat d'Espanya, la llengua, el dret
i els costums d'uns i d'altres. El
dret que els individus tenen a
usar la seua llengua, la seua cul-
tura, els seus costums i la seua
nacionalitat no es pot qüestio-
nar, i cal aclarir que no hi ha
nacionalismes assassins sinó, en
tot cas, assassins, nacionalistes,
perquè _els nacionalismes no
maten. No es pot dir que
Espanya és única, i per tant
excloent, perquè pot ser una,
però s'ha d'admetre la pluralitat
i diversitat.
- £Quina valoració fa de l'em-
presa de capital públic creada
pel conseller Tarancón per a
adequar les infrastructures edu-
catives a les prescripcions de la
LOGSE?
- És increïble que es tracte de
fer un ensenyament privat sota
l'empar i els diners del sector
públic, perquè en realitat s'ha
constituït una empresa privada,
i el que caldria fer és complir la
llei escrupolosament, perquè
l'article 27 de la Constitució
defineix tot el que cal dir sobre
l'educació quan assenyala que
els professors, els pares i en el
seu cas els alumnes "intervin-
dran" -atenció, perquè és un
futur d'obligatorietat- en el con-
trol i administració de l'ensen-
yament. El control de l'ensenya-
ment es refereix a la qualitat, i
l'administració s'ha d'aplicar als
serveis, com el menjador, l'ho-
rari o el transport. Si s'examina
la Llei de Consells Escolars, que
hauria de determinar aquests
aspectes, es pot comprovar que
no tradueix adequadament la
Constitució, perquè els polítics
s'asseguren que el poder queda
sempre en les seues mans. El
que es tracta és
de comptar amb
un òrgan en què
el Govern tinga
sempre assegu-
rada la majoria.
- Vostè ha acu-
sat la legislació
e d u c a t i v a

No sé si les escoles en

valencià seran un gran

ensenyament, però almenys

reconeixen una cosa bàsica:

la ciència pedagògica (les cièn-
cies de l'educació, la psicologia,
la sociologia, l'epistemologia o
l'ètica), i d'ací a la pràctica
pedagògica, la realització con-
creta que du a terme el mestre a
l'aula. Em preocupen molt les
relacions entre Educació i
Democràcia, però el que urgeix
és la construcció d'un ensenya-
ment democràtic des del punt de
vista normatiu.

Un ensenyament els sabers
del qual no condueixen a l'e-
mancipació humana o a la lli-
bertat no està en la línia de la
Constitució, no serveix per a
desenvolupar la dignitat
humana, perquè les lleis han
de subordinar-se a aquesta
dignitat. Per això, quan s'afir-
ma que la LOGSE descansa en
els valors humans, jo dic que
no sé el que són els valors
humans, i a més, els valors
humans a mi no m'obliguen.
En canvi, el que cal exigir són
drets humans i que aquests
drets respecten la dignitat
humana i el lliure desenvolu-
pament de la personalitat.
- jCreu que cal revisar el model
d'Escola Pública que segueixen
reivindicant els sectors pro-
gressistes?
- Crec simplement que hem de
passar de l'educació pública,
concertada i privada a l'exigèn-
cia de l'educació constitucional,
perquè el contrari no és més que
mantenir l'esquema de l'ensen-
yament que serveix per accedir
als estudis superiors, un model
que ha existit a Espanya des del
segle XIII. Hem d'identificar dos
corrents, els que volen una edu-
cació popular per a tothom, un
saber bàsic per accedir als sabers
superiors, i els sectors més aco-
modats, que no necessiten un
ensenyament elemental, sinó un
bon Batxiller i una bona
Universitat. Per això, l'ensenya-
ment primari serà defensat histò-
ricament per les classes populars
i per tot aquell que estime el pro-
grés. L'ensenyament popular ha
de ser de molta altura, no el pot
impartir qualsevol afeccionat; ha
d'estarà càrrec d'autèntics espe-
cialistes en Educació Primària.
Aquesta és la base de la formació
d'un poble.
- $1 què en pensa de l'ensenya-
ment en la llengua pròpia?

- Els socialistes
van impulsar
l'ensenyament
en valencià. Bé,
sí, això és una
necessitat, però
no van fer un
bon ensenya-
ment. No sé si

espanyola de no la llengua materna ha de ser les escoles en
haver sabut des-
envolupar el
manament cons-
titucional. gCom
s'explica això? SXBMM·HBK
- Efectivament,
les tres lleis orgàniques educati-
ves, LODE, LOGSE i LOPEGCD,
no han traduït bé la Constitució,
i el poder judicial hauria de tenir
capacitat per a nomenar un íis-
caï d'Educació que assenyalarà
les coses que han estat mal tra-
duïdes i corregir-les. La qüestió
és saber com es passa de la nor-
mativa (la política pedagògica) a

valencià seran
un gran ensen-
yament, però
almenys reco-

ilMiMJIILII Mill neixeri una cosa

bàsica: la llen-
gua materna ha de ser la llen-
gua vehicular per a l'escolarit-
zació. £Vol dir això que pel fet
de ser en valencià és un gran
ensenyament? Eixa és una altra
història que està per veure i
durant el Govern dels socialistes
no es va aconseguir.
- jiQuè entén per un bon ensen-
yament?

- Quan s'afirma que l'educació
tindrà per objecte el ple desen-
volupament de la personalitat,
el que es vol dir és que l'alumne,
eixe ser xicotet que tenim
davant, és el determinant del
que nosaltres hem d'ensenyar.
Moltes voltes fem el contrari i
diem: "Eixe xiquet ha d'apren-
dre el que jo sé,". Doncs, no; és
el respecte a l'altre, que va a
créixer d'una determinada
manera que cal descobrir per a
poder ensenyar, perquè no ha
d'aprendre el que nosaltres
sabem, sinó una altra cosa.
L'escolar, i no el meu títol de
mestre, és el determinant del
que jo he de fer amb ell.
- La incorporació de l'alumnat
del primer cicle d'ESO als insti-
tuts ha creat una situació nova
en els centres, no exempta de
conflictes. Alguns han arribat a
demanar la reforma de la
LOGSE. ^Coneix aquesta situa-
ció?

- La conec bé. El que passa és
que, fins ara, a Espanya mai
l'Ensenyament Secundari havia
estat obligatori. Això és una
novetat que va a resultar difícil
d'assimüar per a alguns. En la
pràctica, s'ha disposat una ESO
de dues veloci-
tats, la dels que
aniran a l'en-
s e n y a m e n t
superior i la dels
que no hi ani-
ran. El que
passa és que tot
l 'ensenyament
privat concertat
està muntat per
a tenir una con-
tinuïtat en l'en-
s e n y a m e n t
superior. En ,_^.^_-_,_J^.-.JnJ
canvi, l'ensen-
yament públic quedarà relegat
per als altres. Això significa
desnaturalitzar totalment l'en-
senyament obligatori i consoli-

El que ha de fer el

mestre és veure de

quina manera ajuda a

l'altre, sense imposar-li el

que sap, sinó descobrir

quines són les coses que li

ajudaran a créixer.

MANOLO CABANILLAS

dar les dues velocitats. Van a
aconseguir-ho, perquè sembla
que l'oposició parlamentària i
el propi Zapatero no han anun-
ciat cap canvi en aquest
terreny.
-$No creu que una part del pro-

fessorat desco-
neix la seua
funció profes-
sional tal i com
vostè l'explica?
- D'acord amb
el testimoni
directe de do-
cents familiars
meus, mestres
d'escola i
d'Ensenyament
Secundari, els
professors d'ins-
titut, els llicen-

" ciats, no adme-
ten estar en un centre amb els
mestres. Benvinguda siga l'ESO,
però sóc pessimista sobre el seu
futur, perquè no sé si els
ensenyants de Primària i
Secundària junts, impartint
classe en el mateix cicle, ho
acabaran d'assimilar. Hauria
de passar alguna cosa molt
important, que hi haguera una
homologació de sous i de ser-
veis; que no es distingirà la
procedència del cos, sinó els
anys de servei. Mira la parado-
xa: un interí que ingressa a
I1 institut se'l considera superior
a una mestra llicenciada que
du vuit anys a l'escola.
- L'Escola d'Estiu del País
Valencià ha incorporat
enguany el nom de Gonzalo
Anaya a la seua denominació,
^quins són els reptes actuals
dels Moviments de Renovació
Pedagògica?
- La funció principal dels MRP
ha estat sempre d'oposició i
d'avantguarda. Per això, quan
arriba la democràcia, els MRP
perden part de l'empemta críti-
ca i renovadora pròpia de l'a-
vantguarda, que exigeix una
reflexió permanent front a un
sistema d'ensenyament, i es
comença a parlar de currícu-
lum, que és el gran parany. S'ha
substituït el saber emancipador
i alliberador pel currículum.
Perquè el que cal no és saber
més ciència, ni metodologia,
sinó acostar-se al ser humà amb
un esperit d'ajuda a l'altre, amb
una gran preparació pedagògi-
ca i una disposició vocacional
disposada a tot. El que ha de fer
el mestre és veure de quina
manera ajuda a l'altre, sense
imposar-li el que sap, sinó des-
cobrir quines són les coses que
li ajudaran a créixer.
- £Óom valora la tasca dels sin-
dicats d'ensenyants?
- En educació, els sindicats són
els únics que fan oposició al
poder i estan constituïts per
professionals amb la talla i la
formació que no tenen els polí-
tics, que moltes vegades defen-
sen coses que entren en contra-
dicció amb els interessos pro-
fessionals. El que cal és que els
professionals reflexionen més
sobre la Constitució i no tant
sobre la LOGSE i les altres lleis.
Menys lleis i més Constitució.
Hem de parlar més d'educació
constitucional i traduir la nor-
mativa al quefer d'aula.
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Una vez mas, quieren marginar al
STEPV-Iv de la Mesa Negociadora
de la Ensenanza Privada. La

Conselleria d'Educació ha cedido a las pre-
siones de CCOO, UGT y FSIE. Finalmente,
tras desoír el informe de sus propios servi-
cios jurídicos, la Administración ha decidi-
do sumar el computo de delegados de los
distintos convenios del sector: ensenanza
concertada, privada sin concertar
(ACADE), Educación Infantil y Educación
Especial para constituir la Mesa. En el cal-
culo no se han depurado los centros que
deben ser excluidos a efectos de represen-
tatividad, según una sentencia de 1996 del
Tïibunal Superior de Justicia de Valencià
(TSJV).

Según las cifras así obtenidas por la
Conselleria, la representatividad de
l'STEPV-Iv es del 9,95%, cinco centésimas
por debajo de lo exigido para estar en la
Mesa. De acuerdo con los criterios senala-
dos en la sentencia del TSJV y el informe
jurídico de Conselleria, la representativi-
dad de esta organización sindical es del
11,65%.

La relativa facilidad para ejecutar esta
maniobra se fundamenta en los resultados
electorales del STEPV-Iv, que bordean el
10% de la representatividad. Si en el calcu-
lo se computan todos los convenios de la
ensenanza privada -como se intenta hacer
en los últimos anos-, el Sindicato queda
relegado de la Mesa. En cambio, el porcen-
taje supera el 10% prescrito para negociar
si se consideran exclusivamente los conve-
nios de la privada concertada.

Como se recordarà, en la constitución de
la Mesa de Negociación de 1995 la
Administración no convoco al STEPV-Iv,
aduciendo que su representatividad era
inferior al 10%. La denuncia judicial de

Pretenden marginar al STEPV-Iv de la Mesa Negociadora

Los tribunales tienen (otra vez) la palabra

esta marginación ilegal fue fallada a favor
del Sindicato, y se considero que la
Administración y las organizaciones com-
ponentes de la Mesa habían incurrido en
un comportamiento antisindical.

Tras la firma del Pacto para constituir la
Mesa de Negociación de la ensenanza pri-
vada en 1993, se pactaron sus Normas de
Funcionamiento. En estàs Normas, refi-
riéndose a los criterios de representativi-
dad de las organizaciones integrantes de
la Mesa, se senala que "la Mesa atribuirà
el porcentaje de representatividad que
corresponda a cada organización sindical
miembro teniendo en cuenta el resultado
de las últimas elecciones sindicales en el
sector de la ensenanza privada, de mane-
ra que la suma de los distintos porcentajes
sea igual a cien". En el apartado corres-
pondiente al àmbito funcional se lee:
"Corresponde a la Mesa debatir y nego-
ciar cualquier asunto que, siendo compe-
tència de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciència, tenga relación con
las condiciones de trabajo del personal
que presta servicio en los centros de ense-
nanza privada concertada".

El redactado provoco en una mesa de
negociación posterior, en 1996, un debaté
sobre los convenios que deberían integrar
el computo de represerrtantes de los traba-

jadores. FETE-UGT y CCOO defendieron
la consideración de induir toda la privada,
mientras que el STEPV-Iv mantuvo la tesis
de computar únicamente la privada con-
certada. De acuerdo con el criterio aproba-
do entonces, se aceptó considerar "elàmbi-
to de la ensenanza privada concertada y
reglada, así como aquellas ensenanzas sus-
ceptibles de ser concertadas". En la misma
reunión se acordo solicitar la certificación
de los centros con ensenanzas concertadas
de los convenios para poder facilitar el
àmbito funcional y desglosar los centros
concertades de los susceptibles de concer-
tación. Este segundo acuerdo se incumplió
posteriormente.

En esa ocasión, fue FETE-ÜGT la organi-
zación que demando judicialmente la
"tutela del derecho de libertad sindical" y
pidió que se declararà la nmidad de la
constitución de la Mesa. Una sentencia
posterior, sin embargo, desestimo su pre-
tensión y declaro la inexistència de la vul-
neración denunciada.

En esta sentencia se formulan dos con-
clusiones basicas. En primer lugar, se acota
la legitimación de la Mesa al àmbito perso-
nal, funcional y geogràfico de la negocia-
ción. Así, el àmbito de actuación definido
contempla "debatir y negociar cualquier
asunto que, siendo competència de la

Administración, tenga relación con las con-
diciones de trabajo del personal qne presta
servicio en los centros de la ensenanza pri-
vada concertada, pues el tratamiento y
estudio posible de asuntos que afecten en
general a la ensenanza privada, a que tam-
bién alude el apartado 6 de las Normas de
Funcionamiento, no implica extensión de
eficàcia de los acuerdos, "que solo alcanza-
ràn al àmbito de la ensenanza privada con-
certada" .

La misma sentencia clarifica cuàles son
los sectores comprendidos en las denomi-
naciones "ensenanza privada" y "ense-
nanza concertada" como centros privados
sostenidos con fondos públicos, según la
Ordenanza Laboral para Centros de
Ensenanza, aprobada por la Orden
Ministerial de 25 de septiembre de 1974,
con una relación extensa del tipo de sector
y su àmbito funcional.

A pesar de todos estos antecedentes, la
Administración se ha comprometido de
nuevo con esta grave decisión y es corres-
ponsable de sus consecuencias. Mas difíci-
les de entender son las reiteradas pràcticas
antidemocràticas ejercidas por algunas
fuerzas autodenominadas de clase y pro-
gresistas, empenadas en impedir por cual-
quier rnedio la presencia de esta organiza-
ción.

La torticera marginación del STEPV-Iv
de la Mesa Negociadora obligarà de nuevo
a llevar el asunto a los tribunales. Este
Sindicato, que representa a un colectivo de
trabaj adores y trabajadoras que han con-
fiado en su modelo, pretende que le sea
reconocido definitivamente su legitimo
derecho a representaries.

Estamos a tiempo. Antes que los tribuna-
les, la Conselleria debe respetar la ley y
velar por el interès general.

C. B., Redacció
L'u de setembre es va signar
l'Addenda i pròrroga al
document sobre la implanta-
ció de la LOGSE als centres
concertats, prevista de fina-
litzar en agost de 2000. Van
subscriure el document
l'Administració, les patronals
EyG i CECE, i els sindicats
FSIE, USO, UGT, CCOO i
STEPV-Iv. L'Addenda repre-
senta un important avanç per
desenvolupar i completar la
Reforma. S'hi arrepleguen
aspectes corn ara l'homolo-
gació retributiva, les despe-
ses de funcionament, les
substitucions, les plantilles
d'ESO, el calendari de nego-
ciació de les plantilles
d'ïnt'antil, Batxillerat, Cicles
Formatius i Educació
Especial, així com la nego-
ciació de noves mesures de
recol·locació. Les persones
interessades poden consultar
el document a les seus del
Sindicat. Les organitzacions
representatives dels treballa-
dors es veurien abocades a
realitzar mobilitzacions en el
sector.

w w w. intasiídical .og/st^v

CARMEN BERRUEZO, Redacció
El 18 de setembre es va signar el IV Conveni
col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat
sostingudes totalment o parcial amb fons

. FSIE i USO van estampar I
firma junt a les patronals Educación y Geslíón
i CECE. El Conveni suposa, d'acord amb l'a-
nàlisi de l'STEPV-ïv, "una forta retrocessió

tant en les condicions laborals com en pèrdua
de drets adquirits". L'afirmació es basa en els
canvis introduïts en el nou Conversi respecte a
l'anterior regulació.

L'article 9 elimina tota referèn-
cia a la normativa legal (LODE,
LOGSE, LOPEGCD) i deixa el
funcionament de les escoles en
mans exclusivament dels
empresaris,donant-los potestat
exclusiva en disciplina i organit-
zació del centre.

La definició que es fa de jorna-
da lectiva deixa en mans de l'e-
quip directiu la decisió d'establir
quines hores són lectives i qui-
nes no (excepte les curriculars,
que evidentment són lectives).

La jornada màxima lectiva varia-
rà en cada centre en funció de la
ràtio professor/aula. Però, les
ràtios pactades al Conveni no són
suficients per a que tothom puga
gaudir de la reducció de jornada.
Pel contrari, existeixen centres
que, per mancar de les línies ade-

quades, no podran aplicar les
reduccions horàries establides,
com s'indica als quadres. Per tant,
en Primària els centres d'una línia
reduirien a 23 hores i la resta de
centres a 24. En ESO, els centres
d'una, dues, tres i quatre línies
reduirien a 22 hores, mentre que
els de cinc i sis línies ho farien a
24. Això, que de fet ja està implan-
tat a la majoria d'escoles, en ser
articulat en els termes que s'ha fet
suposa que el salari de les perso-
nes sense jornada sencera variarà
segons estiga contractat en un
centre o en altre, ja que el nombre
d'hores de la jornada sencera és
diferent en cada centre. Pot donar-
se el cas que dins d'un mateix cen-
tre existisca professorat en dife-
rent jornada en funció del nivell
que impartisca. Negociar l'aplica-
ció del Conveni depèn de
l'Administració, que és la que ha

d'assumir la despesa i la tempora-
lització fins l'any 2003, com esta-
bleix l'Addenda. No obstant, el
punt 4 de l'Annex deixa clar que
no es podrà aplicar la reducció fins
el curs escolar 2001-2002. Per
això, lluny de solucionar el proble-
ma, el deixarà de manera que es
produiran situacions injustes. Si
les patronals no regalen res -estan
condicionades al lliurament de
diners per l'Administració-, no
s'entén tanta mesquineria en les
ràtios aplicades.

Desapareix el premi de jubilació
(la seua quantia equivalia a una
mensualitat per cada cinc anys
treballats a l'empresa) i, a canvi,
s'implanta una paga extra única
pels 25 anys treballats a la
mateixa empresa (l'import és de
cinc mensualitats). El canvi
representa una pèrdua de tots

els quinquennis posteriors als 25
anys treballats fins la data de
jubilació. Tots aquells treballa-
dors i treballadores amb menys
de 25 anys a l'empresa no
rebran cap paga.

Totes les modificacions que
apareixen com a millora són
simples adaptacions de la nor-
mativa.

L'únic guany és el referit als
permisos per maternitat. Quan
aquests coincideixen en vacan-
ces, el permís podrà gaudir-se
després d'aquest període.

La vigència del IV Conveni
comença amb la seua publicació
al BOE, a mitjans d'octubre, i
l'abonament dels endarreri-
ments està previst d'incorporar-
se en novembre.
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* S'inclou una hora d'orientació per unitat.

* Valor de la ràtio màxima d'aplicació segons el IV Conveni.
** No es pot aplicar la reducció horària per tenir ràtio inferior a la del IV Conveni.
*** Reducció horària, per estar per damunt del valor màxim d'aplicació.
Base del càlcul: mòdul de 25 hores. EI temps previst per a completar les plantilles de l'ESO estarà finalitzat al 2003.
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V ora 5.000 llocs de treball
de mestres d'escola es
van adjudicar el passat

mes de juliol a professorat sense
destinació definitiva. Aquest
excessiu nombre de vacants que
cada curs canvien de mestre o de
mestra no sols és un maldecap
per a l'Administració per tal de
poder començar les classes a
setembre amb el major grau de
normalitat possible, sinó que
també és un entrebanc per a
l'estabilitat de la plantilla de
molts centres, una condició
necessària per poder executar
projectes educatius a llarg termi-
ni, a més de suposar per a milers
d'ensenyants una vida professio-
nal igualment erràtica i, per tant,
molt difícil de perfeccionar i que
propicia una forta erosió perso-
nal.

Dit açò, es pot comprendre
com és d'important per a la
comunitat educativa -alumnat,
pares, mares i professorat- i
també per a l'Administració que
aquest alt grau de provisionali-
tat siga reduït a la mínima
expressió, una qüestió comple-
xa, però desitjable i justa tant
per a les persones afectades
directament com per a donar a
la societat un bon servei públic
educatiu. Mentrestant, el bo i
cert és que aquesta adjudicació
massiva de llocs de treball
requereix cada curs una nego-
ciació entre l'Administració edu-
cativa i les organitzacions sindi-
cals del professorat, que, lògica-
ment, han de vetlar per les
seues condicions laborals i inde-
fugiblement també, si més no,
per als qui subscriuen aquestes

El coneixement del valencià en la provisió de llocs de treball

Sense requisit lingüístic
no hi ha qualitat

Autoria compartida *

ratlles, pel dret de la societat a
participar d'una educació amb
el major grau de qualitat possi-
ble.

És precisament la societat
valenciana la que ha decidit
-cada curs un poc més- que en
l'educació dels infants i joves
valencians estiga present la llen-
gua pròpia d'una manera prefe-
rent, i ens atrevim a afegir que
normal, amb la mateixa normali-
tat com s'usa qualsevol altra
llengua que té la condició de
pròpia, a més d'oficial.
Correspon l'Administració orga-
nitzar les coses de manera que
aquesta preferència social siga
atesa amb les mateixes condi-
cions de qualitat com, per exem-
ple, l'ensenyament del castellà o
el coneixement del medi sociona-
tural. Però no és així. Malgrat
que hem fet un llarg camí de dès-
set anys des del naixement de la
Llei d'Ús i Ensenyament del
Valencià, el nostre Govern exe-
cuta una política educativa que
menysté el valencià, com a llen-
gua pròpia del nostre poble i com
a opció personal dels ciutadans i
ciutadanes d'aquest país. ^Per
què, si no, es posen les garanties
administratives per tal que una

mestra sàpiga matemàtiques,
tant si té alumnat de 3 anys com
si en té de 12, i no es posen sem-
pre, si del que es tracta és d'en-
senyar en valencià eixes matei-
xes matemàtiques, si és així com
ho volen l'alumnat i les seues
famílies?

En el moment de la negociació
del procediment d'adjudicació de
vacants que s'havia de fer en
juliol passat, els sindicats ja van
demanar que es tingués molt de
compte en catalogar adequada-
ment totes aquelles des de les
quals s'aplicarà qualsevol progra-
ma educatiu bilingüe, i molt
especialment si es tractava d'usar
el valencià com a llengua de
comunicació. Des que es va tenir
coneixement del llistat de
vacants, es va fer saber
l'Administració que no s'hi
havien catalogat correctament en
molts casos. En aquests moments,
malgrat que s'han identificat acu-
radament els programes, els cen-
tres i les vacants objecte d'una
errònia catalogació lingüística,
l'Administració insisteix a prego-
nar que ho fa ara millor que s'ha
fet mai. Juga descaradament a la
confusió per amagar el problema
i la seua responsabilitat. Afirma

que ha catalogat amb el requisit
del valencià els llocs de treball
d'ensenyament en valencià, fent
referència a que ho ha fet en el
cas dels centres que tenen l'ano-
menat Programa d'Ensenyament
en Valencià (PEV), dirigit a
població valencianoparlant, però
no desmenteix la denúncia sindi-
cal de que no ho ha fet en tots els
centres que tenen el Programa
d'Immersió Lingüística (PIL),
quan no sols és un programa que
suposa que tot l'ensenyament es
fa en valencià, sinó que és més
complex metodològicament que
un PEV perquè està adreçat a
alumnat no valencianoparlant.
També contesta l'Administració
que cada any organitza molts
cursos de valencià. La qüestió,
però, és que no ha presentat mai
un pla de formació global, ajustat
a les veritables necessitats del sis-
tema educatiu, les actuals i les
que s'han de preveure; per exem-
ple, formar el professorat de les
borses que esperen treballar.

Al final de tot, entre paranys
semàntics .i veritats a mitges,
s'albira la raó de fons, que és, al
mateix temps, el cavall de Troia:

f mentre al País Valencià no s'exi-
gesca el coneixement del valen-

cià en igualtat amb el castellà
per a l'accés a la Funció Pública
Docent, com fan tots els altres
governs autonòmics on es parla
una llengua pròpia, el nostre
Govern sempre "necessitarà"
disposar de places "en castellà".
El pitjor de tot és que aplica
aquesta política sense límits,
fins el punt, enguany com l'any
passat, d'enviar mestres sense
exigir-los competència lingüísti-
ca en valencià a centres que
tenen el programa bilingüe més
sensible, pel que han optat famí-
lies no valencianoparlants amb
una sobredosi d'ànim, o de con-
fiança, o d'idees tan clares i fer-
mes, o tot plegat, i que en cap
cas mereixen que s'entrebanque
la seua elecció. Ho diu, fins i tot,
el Síndic de Greuges.

Mil places cada any en les
oposicions i centenars de mes-
tres en borses de treball, tres
anys com a mínim per adquirir,
voluntàriament, la titulació
escaient de valencià -no ens
atrevim a dir l'òptima compe-
tència lingüística- i tots els llocs
de treball formalment catalogats
com a bilingües, des de 1997 (!),
és una equació irresoluble. Tan
irresoluble com proposar acadè-
mics d'una llengua, la nostra,
que no és la seua. Quan les
coses són tan clares, no cal
explicar-les més.

* Vicent Esteve, Carmen Molina,
Manolo Picó, Elena Pineda i
Vicent Romans representen, res-
pectivament, l'STEPV-Iv, FAPA-
Valènría, CC OO-PV, UGT-PV i
Escola Valenciana.

E stimada compa-
nya, bé sé que
aquest juliol pas-

sat va ser calorós i pesat,
d'aquells juliols amb un
bon grapat de dies de
xafogor i ponent. Puc
imaginar-me com ho
hauràs passat, afegint a aquesta
calorassa la tensió que significa
fer una oposició: els mesos -o
potser anys- d'estudi que hi
havia al darrere, la incertesa als
diferents exercicis, la sort (o, ai!,
la mala sort) en el sorteig dels
temes, la perspectiva d'un nou
any acumulant pressió i insegu-
retat,

Jo, mestre com tur encarava
aquest estiu amb els deures que
tots, dalt o baix, solem acumular
a les acaballes de juny: els
papers pendents d'ordenar, els
llibres que-deixem-per-quan-
tinguem-temps, aquell treball
que portàrem de l'escola i que
cal reescriure pel proper curs, la
setmaneta a l'Escola d'Estiu...

Quan em vaig assabentar que
formava part d'un tribunal d'o-
posició vaig imaginar-me com
minvarien les possibilitats d'a-
complir aquell llistat... Gairebé
tot el mes de juliol...! Què farem!

Al remat, passat aquest primer
moment, no resta una altra opció
que fer-se càrrec i intentar fer-ho
el millor possible. Ja ve bé que
siguen els mestres qui composen
els tribunals de selecció de mes-
tres x que, en aquesta onada tec-
nocràtica que ens envaeix, a cap
ministre-a/conseller-a se li haja
acudit nomenar tribunals profes-
sionals de tècnics, experts, espe-
cialistes... Ja m'entens.

El cas és que, posats a afron-
tar positivament el repte, vaig
pensar -deformació professio-
nal, supose- que ací hi havia
també una bona oportunitat per
aprendre. Ara, passat aquest
juliol tòrrid, vull agrair-te el
que he après i explicar-te com
m'ho has ensenyat. M'he deci-
dit a fer-ho així, públicament,
perquè crec que tal volta serà
útil per a tots: els qui estàvem a
una i altra part d'aquella aula

Xavier Lluch i Balaguer*

on suàrem l'oposició.
Crec, estimada companya (ja

veus que m'adrece a tu en reme-
ní perquè han estat quasi exclu-
sivament femenins els rostres
que, cada dia, apareixíeu pun-
tualment al tribunal, què dir ja a
aquestes hores sobre la ferninit-
zació de la nostra professió, veri-
tat?), que després d'aquell mes
escoltant-vos, intentant analitzar
i comprendre ~i avaluar!- el vos-
tre pensament pedagògic, he
pogut refermar i fins i tot revita-
litzar algunes idees sobre aques-
ta professió. Ja veus, fins i tot
m'he rej ovenit tot recordant
alguns eslògans d'aquells que
fèiem servir per escridassar en
Magisteri.

Són temps neoliberals, ja ho
sé. I a més a més, en pedagogia,
plou sobre banyat. Però n'estic
segur, o almenys vull creure-ho
així, que sou moltes les mestres
joves que creieu en un discurs
pedagògic farcit, amerat d'ideo-
logia. Que considereu imprescin-
dible interpretar el fet educatiu
amb referents socials, culturals,
econòmics, polítics. Tanmateix,
què difícil trobar-ne aquests
aspectes als vostres exercicis i als
debats! Sembla com si no- us
semblarà oportú, com si fos
impertinent anar més enllà d'una
interpretació asèptica del supòsit
o del tema que es tractava. I,
creu-te que resulta ben al contra-
ri: els exercicis més suggerents,
les intervencions més encerta-
des, sabien fer palès que aquesta
no és una professió tècnica, que
l'anàlisi dels supòsits i la inter-
pretació dels temes havia de par-
tir d'aquells vessants sociocultu-
rals i ideològics que els donen
sentit. I que la pedagogia n'era
un instrument per pensar-los i
per intervenir-hi.

Jo també he estat opositor i

recorde com era d'important
combatre la inseguretat bus-
cant-se regles, refugis per a no
bloquejar-se davant un paper en
blanc. Segurament és necessari,
potser indispensable. Però, aler-
ta, el desenvolupament d'un
exercici no pot esdevenir l'enca-
denament d'una sèrie de recep-
tes, la successiva mecànica de
regles, encara que fonamental-
ment correctes. Això acaba
generant exercicis donats, inter-
canviables, sense ànima, sense
perquès, sense context, sense
interrogants, sense crítica...
L'anàlisi i el tractament pedagò-
gic d'un tema no poden conver-
tir-se en una qüestió procedi-
mental, com tampoc el tracta-
ment educatiu d'un supòsit no
pot esdevenir-se només de l'apli-
cació de determinades regles
d'acció: la pedagogia no és una
tecnologia.

Segurament, alguna vegada
caldrà estudiar la influència
dels denominats prepara-
dors/es, no ja en el desenvolu-
pament dels exercicis d'oposi-
cions, sinó anant una miqueta
més enllà: en la concepció ins-
trumental de la pedagogia, que
acaba amerant el pensament
pedagògic dels futurs/es mes-
tres. En aquest sentit, em fa l'e-
fecte que hi ha una conseqüèn-
cia especialment perversa, per
repetida: l'obsessió per justifi-
car l'acció docent exclusiva-
ment en un seguit de lleis,
ordres i decrets, desprovistos
de perquès, de crítiques, d'in-
terpretacions, de posicions per-
sonals.

Ja acabe, no vull fer-me
pesat. A més a més, no em lleve
de damunt una certa sensació
d'agossarat en fer públiques
unes ratlles que sonen massa a
tall de consell. Deixa'm que et

faça arribar un últim,
diguem-ne, suggeri-
ment. Tal volta pot
resultar el més útil, tant
si has aprovat com si no.

Segur que tens ja unes
quantes carpetes amb
temaris, exercicis d'al-

tres oposicions, esquemes, lec-
tures... Ja disposes d'un bon
cabdal de materials, n'estic
convençut, després d'haver-te
vist aquest estiu, i també dus
moltes hores d'estudi al darre-
re. Però recorda que hi ha una
manera més genuïna d'apren-
dre pedagogia, com ens diu
l'estimat mestre Anaya: pensar
l'escola des de l'escola. Estic
segur que així trobaràs
excel·lents recursos per a
entendre i interpretar la teua
professió: fent teoria des de la
reflexió sobre la pràctica, pre-
guntant els i les mestres, anant
a les escoles, als seminaris de
mestres, a les escoles d'estiu...;
allà on siga que els mestres
parlen de la seua professió,
comuniquen la seua experièn-
cia i teoritzen la seua pràctica.

Deixa'm que t'ho diga amb
una cita de Freire (sí, Freire,
segur que t'han parlat al
Magisteri, recupera els apunts i
posa'ls damunt dels del prepa-
rador): "La qüestió central que
se'ns planteja a nosaltres, edu-
cadors i educadores (...) és la de
com fer per a, tot partint del
context teòric i prenent distàn-
cia de la nostra pràctica,
extraure d'ella el seu propi
saber" (Paulo Freire, Cartas a
quien pretende ensenar).

Ara sí, ja m'acomiade. Et
done novament les gràcies per
fer-me passar bones estones
malgrat la calor d'aquell juliol, i
per ajudar-me a pensar des
d'un altre angle la nostra pro-
fessió. Et desitge molt bona
sort.

* Signen també l'article Cristina
Lucendo Díaz, Carme Ortolà
Morell i Carme Pérez i Bono,
membres de Tribunal d'Edu-
cació Infantil.
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Conselleria de Cultura I Educació. / JORDI BOLUDA

Processos selectius en l'Oferta Pública d'Ocupació

Però, hi haurà convocatòries?

La Direcció General de la Funció
Pública no compleix els terminis
que ella mateixa es marca en la

convocatòria de processos selectius
previstos en l'Oferta Pública
d'Ocupació (OPO'99): les anunciades
per a eixir en juny, es van publicar en
juliol. De igual manera, la resta de
convocatòries de promoció interna
estaven previstes de publicar en
setembre, però el mes ha transcorre-
gut sense notícies al respecte. Amb
aquests precedents, les convocatòries
de torn lliure, anunciades per a octu-
bre, poden córrer idèntica sort que les
anteriors.

Les convocatòries de Promoció
Interna per a llocs barrats i la regula-
rització del grup C d'Administració
General es van publicar en juliol.
L'Administració va repartir un temari
sobre el qual s'han de basar les proves
selectives. Segons els compromisos
contrets per Funció Pública, la resta de
convocatòries s'haurien d'haver publi-
cat en setembre. En tots els casos, les
proves no es celebraran abans de qua-
tre ni després de sis mesos, compta-
dors a partir de la finalització del ter-
mini de presentació d'instàncies.

Les altres convocatòries de Promoció
Interna

Sobre els altres processos selectius
de Promoció Interna no hi va haver
consens. Cal destacar com a positiu
que les convocatòries seran separa-
des, amb una fase de concurs idèn-
tica a la de les del grup C
d'Administració General. D'altra
banda, la fase d'oposició, amb algu-
nes diferències, assegura una
reducció important del temari, amb
una prova menys. Pel que fa a la
part negativa, l'Administració es
nega a admetre a participar en els
processos selectius el personal fun-
cionari amb titulació, amb indepen-
dència del sector al qual pertanya,
El director general ha admès que la
no admissió d'aquest personal res-
pon a un criteri d'oportunitat, però
no legal.

Les convocatòries de torn lliure i per
a discapacitats
Respecte de la fase d'Oposició,
s'han proposat els exercicis habi-
tuals. En el grup D s'elimina l'exer-
cici psicotècnic i la màquina d'es-

criure, ara substituïda per l'ordina-
dor. En la fase de Concurs (puntua-
ble amb un 20% del total del procés
selectiu), pel que fa a la Formació,
totes les organitzacions sindicals
mantenen un grau elevat d'acord
(aquest apartat puntua un 11%).
L'STEPV-Iv va defensar que en l'a-
partat d'Experiència s'augmente la
puntuació total, per a que es valore
amb 19 punts (el total del Concurs
puntuaria un 30%, i l'Oposició un
70%), però l'Administració es va
mostrar inflexible en aquest punt.

El Sindicat també va defensar que
es valorarà el treball realitzat a la
Generalitat Valenciana en places
diferents de les convocades.
Finalment, això va ser admès, però
amb una puntuació (0,04 ppm)
menor a la de l'empresa privada
(0,05 pprn), cosa amb la que aques-
ta organització va manifestar el seu
desacord. El Sindicat va condicio-
nar el seu suport a la modificació
d'aquests punts. Com que finalment
les esmenes no van ser acceptades,
va decidir no signar el document.
Tots els altres sindicats, en canvi,
van donar la seua conformitat.

Recurs contra la privatització en Educació
El Govern valencià va acordar en juliol la cons-
titució de la societat mercantil Construccions i
Infrastructures Educatives de la Generalitat
Valenciana, SA. El Sindicat va a recórrer aquest
decret i ha manifestat en tot moment la seua
oposició a la creació de l'empresa, per entendre
que l'objecte de la societat, el control de la
construcció de centres docents previstos en la
LOGSE, pot ser realitzat, com ocorria fins ara,
per la pròpia Conselleria.

la comissió de serveis no consolidarà

La sentència 701/2000, de 26 de juny de 2000,
recaiguda en un contenciós-admmistratiu pre-
sentat per l'STEPV-Iv i CCOO, anul·la l'article
35.1 del Reglament de Selecció, Provisió de
Llocs de Treball i Carrera Administrativa del
Personal de la Generalitat. Com defensava el
Sindicat des del principi, no es consolidarà el
grau personal per ocupar un lloc en comissió de
serveis, cosa que contemplava l'article ara
anul·lat.

Plans d'ocupació per al personal forestal i SEPIVA
En els darrers mesos s'han aprovat dos plans
d'ocupació: el del personal forestal, i el del per-
sonal provinent del SEPIVA. El primer va ser
publicat el 7 d'agost i suposa un increment de
retribucions i una promoció interna al grup C de
tot el col·lectiu.
El segon, aprovat el 31 de juliol, consolida els
llocs de treball creats "en reassignació" per al
reingrés dels companys i companyes procedents
del SEPIVA. Es reconeixen amb caràcter defini-
tiu els complements personals transitoris reco-
neguts en el moment del reingrés. El Sindicat
està d'acord amb aquestes dues mesures, no
així amb la tercera, referida a l'adscripció dels
actuals ocupants amb destinació definitiva a
eixos llocs de treball. Seria molt millor que les
adscripcions hagueren sigut provisionals i que
s'haguera convocat un concurs. Han signat el
pla tots els sindicats, excepte l'STEPV-Iv.

S'aproven les Relacions de Llocs
de Treball de 2000
La Mesa Sectorial de la Funció Pública del 26 de
setembre es va reunir amb el propòsit d'aprovar
sense negociar les Relacions de Llocs de Treball
(RLT). Davant això, el Sindicat va elevar una
enèrgica protesta i va denunciar que no hi havia
hagut temps per a estudiar-ho. L'STEPV-Iv va
demanar també un calendari de negociacions,
amb una proposta de temes a negociar, i va
recordar que molts dels llocs ja negociats
-aquests, sí- a la Comissió de Condicions de
Treball no constaven a les Relacions. El director
general va manifestar que lamentava la postura
d'aquesta organització, però que era seua la
responsabilitat de publicar. Així les coses, les
RLT no arrepleguen moltes de les aspiracions
personals i col·lectives dels treballadors i treba-
lladores de la Generalitat. L'únic aspecte positiu
és que, si no hi ha noves excuses, es podrà con-
vocar els concursos.

Es reinicia la negociació del III Conveni
El 20 de setembre es va tornar a reunir la
Comissió Negociadora del III Conveni Col·lectiu
del Personal Laboral de la Generalitat
Valenciana, després de quasi tres anys de para-
lització. De moment, només s'ha parlat de meto-
dologia i calendari. El Sindicat està actualitzant a
hores d'ara la taula reivindicativa, per tal de con-
trastar-la en les assemblees.

Castilla y León implanta les 35 hores
Castilla y León serà la primera de les comunitats
que governa el PP que implantarà la jornada labo-
ral de 35 hores setmanals per als seus funcionaris.
Es firmarà un conveni per al personal laboral que
permeta arribar en el 2003 a la jornada de 35 hores
setmanals. Posteriorment, està previst que s'esten-
ga als funcionaris de l'Administració autonòmica.
La jornada disminuirà de manera paulatina: l'any
2001 es rebaixarà de les 37,5 hores actuals a 37, i
en el 2002 a 36.

La inflació interanual, pels núvols
La pujada de sis dècimes de l'IPC en el mes de
juliol i de quatre dècimes en agost supera amb
escreix les previsions del Govern, que per a tot
l'any estan en el 2%, i situa la taxa interanual dels
darrers 12 mesos en un. 3,6%, La taxa acumulada
d'inflació és ja del 2,8%.
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ALL-i-OLI
Amb l'organització de la
Federació d'Organitzacions
Feministes de l'Estat Espanyol i
l'Asamblea de Mujeres
Yerbabuena, de Còrdova, es
celebren en aquesta ciutat
andalusa del 7 al 10 de desem-
bre unes jornades que pretenen
constituir-se en "un espai de
reflexió, lúdic i per a la convi-
vència". El programa preveu
distintes activitats, amb ponèn-
cies, taules rodones, tallers,
exposicions i activitats lúdiques.
També hi ha anunciada una nit
de dansa i ball flamenc. L'aplec
finalitzarà el dia 10 amb una
manifestació.

La Federació d'Orga-
nitzacions Feministes de l'Estat
Espanyol (coneguda com la
Coordinadora) remunta els seus
orígens a l'any 1978. En l'actua-
litat és una xarxa de grups de
dones que funciona de manera
assembleària i oberta als dife-
rents grups feministes, per tal
de fomentar debats, intercan-
viar experiències i impulsar
activitats diverses. La Coor-
dinadora ha organitzat periòdi-
cament altres jornades d'àmbit
estatal, dedicades a Analitzar
l'avortament, la sexualitat, el
lesbianisme o la violència mas-
clista, a més d'altres més gene-
rals.

Més informació: Comissió de
Dones 8 de Març, de València,
telèfon 963917270.

La cultura de
l'aigua, present
a l'exposició

ALL-I-OLI
L'exposició "Aigua i paisatge",
instal·lada al Jardí Botànic de
València i oberta al públic fins el
7 de gener de 2001, fa un reco-
rregut per la història del territori
valencià amb l'aigua com a fil
conductor. Les dues parts de què
consta l'exposició, amb plafons i
vitrines l'una i amb un 'muntatge
audiovisual l'altra, estan connec-
tades per l'avinguda central del
jardí. La mostra explica la confi-
guració del País Valencià a partir
dels recursos hídrics. D'altra
banda, s'informa del paper que
han representat per a la ciutat de
València les sèquies de Favara i
de Rovella, i desvela el procés de
formació del paisatge de
l'Albufera i els seus arrossars.
Ramon Folch, comissari de l'ex-
posició, afirma que "l'imaginari
valencià no existiria sense els
aiguats i sense les sequeres" i
que "sense l'èpica de l'aigua no
hi hauria imaginari valencià, per-
què tampoc no hi hauria realitat
valenciana". L'exposició reivin-
dica una nova cultura de l'aigua,
adequada a l'estratègia sosteni-
bilista, que és fonamental per a
abordar els reptes en matèria de
medi ambient. L'horari de l'expo-
sició és de 10.00 a 18.00 h., de
dimarts a diumenge. Les visites
en grup poden ser concertades al
telèfon 963156818.

Manifestació del 8 de març de 2000 a la ciutat de València. / XELO GARCIA

ALL-I-OLI
Per iniciativa de la Federació de Dones de
Quebec, transcorreguts cinc anys des de la
Conferència Mundial de Dones a la ciutat
xinesa de Beijing, s'ha convocat la Marxa
Mundial per a lluitar "contra la pobresa i
totes les formes de violència contra les
dones". Les distintes entitats i associacions
promotores de la iniciativa volen promoure
l'encontre entre les dones de tots els conti-
nents, donar un impuls decidit a la solidari-
tat entre el Sud i el Nord, i construir una

xarxa feminista internacional on les feminis-
tes compromeses s'uneixen "per a provocar
canvis importants en l'ordre o desordre del
món". Al País Valencià, les organitzadores
han previst per al diumenge 17 d'octubre
una gran Marxa que partint de les comar-
ques finalitzarà a la ciutat de València, on es
lliurarà al president de la Generalitat un
document amb el text de la plataforma rei-
vindicativa. La concentració posarà el colofó
a la jornada amb una festa. La Marxa
Mundial de les Dones 2000, a la qual s'ha

adherit l'Àrea de la Dona de l'STEPV-Iv, ha
preparat accions a distints nivells, entre les
quals destaca la recollida de milions de tar-
getes i signatures de suport a la campanya
que es lliuraran al secretari general de les
Nacions Unides el dia 17 d'octubre, al final
d'una manifestació a Nova York que es pre-
veu multitudinària.

Informació i adhesions: Casa de la Dona,
telèfon i fax: 963917270.

http://www.fiq.qc.ca/marche2000/maex.
html

Els Ciutat d'Alzira 2000 organitzen
una ambiciosa programació cultural
a la capital de la Ribera Alta

València acull la XXIX edició dels
Premis Octubre, amb quatre congressos
i un simposi internacional

ALL-I-ÜLI
Una ambiciosa programació cul-
tural servirà per a donar cobertu-
ra fins el 10 de novembre a la
nova edició dels Premis Literaris
Ciutat d'Alzira, una convocatòria
consolidada a la capital de la
Ribera Alta i que any rere any
incrementa l'oferta d'actes. El
sopar de lliurament dels Premis
literaris (novel·la, divulgació
Científica, assaig, narrativa juve-
nil i narrativa infantil), progra-
mat per al divendres 10 de
novembre, anirà precedit d'un
ventall variat d'actes: conferèn-
cies, taules redones, exposicions,
concerts, jocs populars, tallers
lúdics, contacontes i presentació
de novetats editorials. Entre les

personalitats que participen en
els actes dels Ciutat d'Alzira
2000 figuren Joan Francesc
Mira, Lluís Llach, Ximo
Company, Ferran Garcia Oliver,
Llorenç Giménez, Víctor Gómez,
Jesús Huguet, Carme Morenüla,
Bernat Montagud, Albert Hauf,
Manuel Molins, Josep Palomero,
Rodolf Sirera i Josep Ballester,
L'organització dels actes corre a
càrrec de l'Ajuntament d'Alzira,
l'editorial Bromera, la Universitat
de València, Bancaixa i la
Mancomunitat de la Ribera Alta.
Els tiquets per al sopar de lliura-
ment dels premis poden retirar-
se del 26 d'octubre fins al 6 de
novembre a la Casa de la Cultura
de la ciutat riberenca.

ALL-I-OLJ
Amb l'organització d'Edicions 3i4
i la Fundació Ausiàs March, els
Premis Octubre i tots els actes
programats al seu entorn protago-
nitzaran l'activitat cultural a la
capital valenciana la setmana del
24 al 28 d'octubre. La ja tradicio-
nal Setmana dels Octubre, segons
s'indica al programa d'actes,
"esdevé la cita indefugible per-
què escriptors, periodistes, inves-
tigadors, professors universitaris i
estudiants dels Països Catalans
pugnen intercanviar experiències
culturals, professionals i personals
per tal de construir de manera
efectiva, productiva i real el pro-
jecte nacional del nostre país".
Els quatre congressos que es cele-

bren de manera sirnultània
(Escriptors, Pensament, Mitjans
de Comunicació i Simposi
Internacional) tenen enguany
com a denominador comú el fac-
tor comunicatiu de les societats
contemporànies. Federico Mayor
Zaragoza inaugurarà Els Debats
dels Octubre, i Tou Soler i Cinta
Massip protagonitzaran la prime-
ra sessió de Romanços i Poesia a
Mitjanit. La presentació de l'am-
biciós projecte del Diplomatari
Borja (que preveu l'edició de 50
volums) clourà els actes cl mateix
dia del sopar de lliurament dels
premis. Més informació: Llibreria
3i4 (telèfon 963529110) i.
Fundació Ausiàs March (telèfon
963532407).

ARXIU

ALL-I-OLI
Després de l'èxit que va repre-
sentar fa uns anys la programació
infantil de la Sala L'Horta, a
València, aquest espai torna a
presentar una ambiciosa progra-
mació per a la nova temporada
amb quatre obres. Els especta-
cles programats: Àngel,
C.O.N.R.A.D., Recicla, i Hans,
Anna i l'aneguet lleig, estan diri-
gits a l'alumnat d'Educació
Infantil i Primària. L'Horta pretén
realitzar al llarg del curs 2000/01

una sèrie de funcions matinals
per a col·legis que tenen com a
objectiu formar en matèria dra-
màtica al públic més jove i incor-
porar en els seus hàbits el costum
i el plaer per gaudir amb el tea-
tre. L'edifici que acull la Sala
L'Horta compta amb unes
modernes instal·lacions i un equi-
pament adequat per a les repre-
sentacions teatrals, amb capaci-
tat per a vora de 300 espectadors.
Les visites poden ser concertades
a través del telèfon 963759643.
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ENXARX

Albert Sansano

Xarxaneta

Presentats els 13 compactes que recopilen l'obra discogràfica de l'artista

Xancanet® és una ONG que
ofereix serveis avançats de
telecomunicació a persones i
organitzacions que treballen
en la lluita contra la margi-
nació social, pel desenvolu-
pament integral i igualitari
dels pobles i les persones,
que poden accedir així, a
baix cost, a les possibilitats
de la telemàtica.
A partir de la web de
Xarxanet® es pot trobar una
agenda d'actes, convocatò-
ries de grups alternatius, un
enllaç a la premsa, revistes, i
agències de notícies, ràdios,
televisions, mitjans alterna-
tius, literatura, amb més de
250 publicaciones i mitjans
on-line, així com un dels
millors reculls d'enllaços
(links) alternatius: antimilita-
risme, ecologia, dones, inter-
nacionalisme (nacions sense
estat, lluites d'alliberament
nacional, indigenisme...),
educació, institucions... A
Xarxanet® hi ha també bus-
cadors de la Xarxa en català
i un accés a col·lectius com
la Federació de MRPs, Acció
Ecologista-Agró o CEDSA-
LA, entre altres.
www.xarxaneta.org

Federació d'MRPs
del País Valencià

La Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica del
País Valencià, creada en 1988,
pretén coordinar els treballs
cooperatius per a la millora de
l'educació. Els obectius dels
MRPs són diversos: intercan-
viar experiències, iniciatives i
investigacions educatives;
organitzar trobades d'inter-
canvi pedagògic; defensar i
avançar en la construcció de
l'Escola Pública, Popular,
Democràtica i Valenciana.
Entre les seues activitats des-
taca l'organització des de fa
25 anys de l'Escola d'Estiu del
País Valencià. A la web es tro-
ben les adreces i l'accés a la
informació i activitats dels
diferents MRPs valencians, els
programes de l'Escola d'Estiu,
projectes i debats com el de
Viure la Democràcia a
l'Escola, una agenda de la
Renovació Pedagògica i enlla-
ços a pàgines d'organitzacions
educatives d'interès.

www.xarxaneta2 .org/fmrppv

Ovidi Montllor torna
de les seues 'vacances'

Redacció, ALCOI
Amb Ovidi Montllor. Antologia, una
col·lecció de 13 compactes, l'artista
alcoià que "feia vacances" -expressió
d'una de les seues cançons, al·lusiva a la
mort- torna amb els seus amics. És la

Al llibre es pot llegir una sem-
blança literària d1 Ovidi a
càrrec de la seua amiga Isabel-
Clara Simó, unes paraules de
Joan Fuster -aparegudes a un
dels primers discos- i una nota
editorial del productor,
Francesc Bodí.

L'edició rigorosa d'aquesta
obra, que ix al mercat amb un
preu de 13.000 pessetes, és el
resultat d'uns quants anys de
recerques i negociacions, amb
un acord entre els ajuntaments
d'Alcoi i Barcelona, i que s'ha
enllestit als Estudis de
Gravació Tabalet, d'Alboraia.
El 22 de juny es va celebrar a
Alcoi la primera presentació
pública de l'antològica, a la
qual seguiran altres actes a
Barcelona, València i Madrid.

Temes emblemàtics com
"Homenatge a Teresa", "Sí,
senyor", "Els amants", "La
samarreta", "La fera ferotge" o
"L'escola Ribera", entre molts
d'altres, s'hi troben entre les
141 cançons recopilades. Entre
els temes inèdits, mai enregis-
trats anteriorment, es troba "El
meu poble, Alcoi", previst
d'incloure en el disc "Verí
good", que la malaltia de
Montllor li va impedir conclou-
re. De fet, aquesta cançó és l'ú-
nica que va poder enregistrar,
abans que l'afonia li impedís
seguir el treball. És la portada
projectada inicialment per a
aquell disc -"Parc natural",
obra del pintor Antoni Miró,
amic íntim d'Ovidi- la que s'ha
emprat ara per il·lustrar la
capsa de l'antològica i les
cobertes del llibre.

Altra cançó inèdita és
"Carnisseria", un poema de
Jaume Subirana que l'Ovidi va
interpretar a l'espectacle
" Quart creixent". Al primer
compacte de la col·lecció s'in-
clouen aquestes dues cançons
junt a d'altres temes antics edi-
tats en discos xicotets a finals
dels anys seixanta.

Nou disc
Dos recitals inèdits de Montllor
veuen ara la llum per primera
volta. Es tracta, d'una banda,
d'un homenatge a l'escultor
Apel·les Penosa, amb poemes
de Josep Carner, Carles Riba i
Salvador Espriu, entre d'altres.
Ovidi diu Sagarra és l'altre
compacte nou, que recull poe-
mes musicats de Josep Maria
de Sagarra interpretats al
Teatre Lliure de Barcelona en
un recital de l'any 1994.

En tots els casos, la produc-
ció ha respectat escrupolosa-
ment la voluntat d'Ovidi.
Francesc Bodí manifestava
que, en els tres anys que ha
dedicat a la concepció i realit-
zació de l'antològica, ha procu-
rat mantenir la fidelitat a la
voluntat del cantautor alcoià.
En aquest sentit, es reproduei-
xen les caràtules dels discos
originals i algunes de les peces
enregistrades, que, com en
l'homenatge a Sagarra, són les
versions que Ovidi desitjava
que isqueren al mercat.

primera volta que es reuneix tota la
seua producció discogràfica. La recopi-
lació s'hi troba inclosa en una capsa que
també conté un llibre amb totes les lle-
tres de les peces, la majoria de les quals
s'han traduït al castellà.

Ovidi Montllor /ARXIU

Portada de la caixa recopilatòría de l'artista alcoià. / ANTONI MIRÓ

La figuera
(Ficus caríca L var, capriiicus)

Joan V. Pérez Albero

L a figuera és un arbre
caducifoli de la família
de les moràcies, d'escor-

ça grisenca i fulles parmati-
partides. Arbre de conreu,
creix a totes les comarques del
nostre país tret de les més fre-
des i, fins i tot, se'l pot veure
créixer a les penyes i als cin-
gles subjecte a les escletxes
amples. El fruit, la figa, és de
fet -una infrutescència molt
particular anomenada sicorii.

Andrés de Laguna (1499-
1560), metge segovià al servei
del pontífex Juli III, ens refe-
reix: «La higuera nunca jamàs
florece, y en lugar de flor pro-
duce su fructo». Aquesta afir-
mació del doctor Laguna fou
una creença que perdurà
durant molts segles, però en
realitat no és així. La bacora o
figa és en realitat el recepta-
cle comú d'una inflorescència
on s'assenten les floretes,
masculines i femenines, en el
cabrafic o figuera silvestre
mascle, de figues no comesti-
bles, i femenines en la figuera
conreada. Aquests receptacles
tenen una xicoteta obertura a
la part inferior per on entra un
insecte himenòpter, la
Blastofaga yrossorum, capaç
de realitzar la pol·linització a
partir del pol·len del cabrafic;
d'ací els proverbis que diuen:
«Ni home sense melic ni
figuera sense cabrafic» o
«Higuera sin cabrahigo no
vale un higo».

Però, en la majoria de les
figueres conreades al nostre
país, les figues maduren
sense necessitat de pol·linit-
zació, és a dir, per partenogè-
nesi. A més, solen produir
fruits una vegada a l'any,
generalment a final de l'estiu
o, més rarament, cap a Sant
Joan. És per això que a
Alacant es diu: «Per Sant Joan
bacores: verdes o madures,
però segures».

La polinització de la figue-
ra borda o cabrafic comporta,
per aquests arbres, la produc-
ció de tres generacions de
figues cada any, que vénen
successivament a la primave-
ra, a començaments de l'estiu
i entre finals d'estiu i principis
de la tardor. «En agost, figues
i most»; «Por San Juan brevas
y por San Pedró las mas bue-
nas»; «A Sant. Miquel la figa
ja no té pèl»; «Por San Miguel
los higos son raiel».

Les figues, quan es deixen a
l'arbre i el temps és sec, con-
centren els seus sucs, maduren
i pengen cap avall de les rames;
la pell es clevilla i per l'orifici
apical ix una gota de mel. És el
moment quan estan més dolces:
«La figa, per a estar bona, ha de
tindré tres senyals: pansideta,
clevillada i picada pels par-
dals»; «El higo, para ser bueno,
ha de tener cuello de ahorcado,
ropa de pobre y ojo de viuda»;
«La figa i la dona quan torç el
coll és bona».



Octubre 2000 ESCRITS All-i-oli 150

El joc de pilota

EL
JUEGO DE PELOTA

EN VALENCIÀ

CÉSAR FERRANDIS

D es de la Grècia antiga
fins al País Valencià
actual hi ha un fil con-

ductor impregnat de mediterra-
neïtat que ha mantingut viu el
joc de pilota a mà. Tanmateix, la
bibliografia que podem trobar
per resseguir aquest fil no és
gaire extensa i caldria al·ludir a
les deficiències col·lectives dels
valencians per explicar aquest
desinterès generalitzat cap el
nostre esport diferenciador, que
aporta pluralitat.

Històricament, l'essència del
joc no ha variat tant des d'un
fris del segle VI a. C. fins a les
nostres comarques alacantines,
on segueix practicant-se la
modalitat " a llargues". Però
mentre que la pilota a mà no
eixia d'aquesta atemporalitat,
els llinatges benestants de la
València gòtica anaven abando-
nant paulatinament la seua
pràctica, amb la consegüent

pèrdua de prestigi i la posterior
reclusió de la pilota dins dels
trinquets alhora que es ruralit-
zava.

D'aquesta manera, la pilota
valenciana, bibliogràficament
parlant, sols ha tingut interès
per a l'erudició d'Almela i
Vives; "El juego de pelota en
Valencià", València, 1960; la
nota niés o menys exòtica del
Instituto Nacional de Educación
Física, Jorge C. Trulock, "Pelota
Valenciana", Madrid, 1973; i
més actualment l'interès univer-
sitari de Frederic Llopis i
Bauset, "El joc de pilota valen-
ciana", València, 1987; amés de
l'entranyable biografia del
Genovés a càrrec de Toni Molla.

Sens dubte, de bibliografia
n'hi ha més, on s'hi tracten les
diferents modalitats, les seues
regles i l'expansió dels trinquets
arreu del país. Ara bé, manca la
bibliografia més important al
respecte: aquella que poguera
reflectir la tensió d'un desafia-
ment, el coratge, la rivalitat, la
tècnica i la força; el lluïment
davant la xica més guapa del
carrer; l'emoció de la travessa,
on es pot perdre alguna cosa
més que l'honor i la dignitat. En
definitiva, tot això tan consubs-
tancial a la nostra mediterraneï-
tat.

Per això, malgrat tot, el nostre
esport nacional no desapareixe-
rà mai mentre algú puga expli-
car a viva veu com el Genovés,
tot sol, sempre amb faixa roja,
va guanyar aquell magnífic trio
riberenc d'Eusebio, el Xaíet de
Carlet i Machí. I que, a més de
guanyar-los, el mantinguem la
butxaca. Perquè, al trinquet, el
que diu la boca ho manté la but-
xaca.

DES DE LA BIBLIOTECA

Una nit de divendres
Gemma Lluch

J a fa uns anys que, primer Santillana i des-
prés la germana Voramar, van publicar la
novel·la de Jordi Sierra i Fabra titulada Nïí

de divendres. I com és prou habitual amb els
títols d'aquest autor, a hores d'ara continua com
a èxit de vendes.

Sierra i Fabra mereixeria alguns articles per a
ell sol en aquesta columna i potser més endavant
en comentarem més llibres, La raó és ben senzi-
lla: aquest autor és capaç de lliurar entre un i dos
llibres a l'any, de guanyar premis (tots menys el
Premio Nacional, que se li resisteix), d'agradar
els joves, etc. Però per a mi
és un autor digne d'analitzar
perquè els seus llibres són
triats lliurement pels adoles-
cents, i quan algú és capaç
de ser llegit més enllà de les
recomanacions escolars, què
voleu que us diga, a mi em
mereix tot el respecte.

Si ho dubteu, visiteu els
prestatges de literatura juve-
nil de les biblioteques, per
veure els volums de Sierra i
Fabra: llibres usats!, amb les
petjades de mans adoles-
cents al llom! El mateix oco-
rre amb els llibres de la
col·lecció Malsons (al núme-
ro següent, en parlarem),
Pesadillas, en castellà.

Però la semblança entre
un producte i altre és molt
més positiva per a Sierra. Per
a mi, aquest autor català té coses molt positives.
La primera, sap connectar amb el públic adoles^
cent: tria els temes que els agraden, el llenguat-
ge adient sense caure en les estupideses massa
habituals en el gènere; és capaç d'entrar en la
ment, i en el cos, de l'adolescent. La segona, la
varietat: la quantitat de temàtiques i registres
que és capaç d'usar aquest autor, envejable! La
tercera, no té por de tocar temes "difícils": la
reconciliació entre el fill d'un etarra i el fill de la
víctima, el suïcidi d'adolescents o la nit d'un
divendres qualsevol.

El títol que avui volem recomanar és justa-

ment aquest: Ni f de divendres. Una nit que, en
principi, s'inicia com la de qualsevol adolescent.
Només que la d'aquests és plena de frustracions.
Frustracions de cinc adolescents que només
tenen en comú l'edat. L'edat i la soledat i la
incomprensió i els adults amb qui els toca con-
viure i...

De vegades, i aquesta narració n'és un bon
exemple, els diners o la cultura no diferencien els
problemes dels adolescents. En uns casos, diners
i cultura simplement els amaguen; en els altres,
els protagonistes intenten amagar-los amb les

pastilles i l'alcohol.
Nií de divendres és la

història de cinc frustacions,
de cinc inadaptats. Un, fill
de borratxo; l'altre, de ric;
l'altre, d'una família apa-
rentment normal... Cinc
frustracions que les pastilles
i l'alcohol transformen en
agressivitat, en odi i en
mort.

Una història que s'inicia
el divendres de vesprada i
acaba el dissabte a la mati-
nada. Que s'inicia a les
cases familiars i acaba a la
comissaria de policia.

El tema de la història, com
veieu, engresca la lectura.
Però allò que és sobretot inte-
ressant és la manera de con-
tar-la, com ocorre sovint amb
les novel·les de Fabra.

Mirem uns exemples. Als personatges els conei-
xem a poc a poc, es construeixen a mesura que
avança la narració; a través de les opinions dels
companys, del narrador, d'allò que fan. L'acció és
narrada des de diferents punts de vista, de manera
que la mirada es fa plural. El llenguatge, segons el
narrador, canvia, i com a conseqüència hi aparei-
xen diferents tipus de registres, etc. Problemes? Sí.
Per a mi n'hi ha un de molt important: on és el punt
de vista del "moro" ? Mor i la culpa la té la societat?
Llegiu el llibre i ajudeu-me a trobar la resposta.
Açò també és tema per a un altre llibre: l'adoles-
cent mata, i la culpa no és seua?

ARXIU

ESCRIT AVUI

La construcció de la identitat
en la infància

Cultura infantil y multinacionales

Shirley R. Steinberg, Joe L. Kincheloe, comp.
Morata, Madrid, 2000. 256 pàgines. 3.300 ptes.

R. M.
Dins la societat de consum, l'empresa comercial té en
els xiquets -i en els seus pares, que són els que poden
pagar- un dels grups socials preferents al qual fer arri-
bar els seus missatges. El disseny de la "cultura infan-
til", ara dirigida per experts en mercadotècnia i publi-
citat, es configura amb els programes de televisió, les
pel·lícules, els jocs de vídeo, joguets, llibres i altres
espais concebuts específicament per als xiquets.

Aquest volum és un recull de treballs ben interes-
sants i aguts, que penetra en algunes d'aquestes estra-
tègies i mostra exemples coneguts des d'on es mode-
len els valors i la consciència de la infància contempo-
rània, amb les pel·lícules de Disney, passant pels vicle-
ojocs Nintendo, els dibuixos dels Power Rangers, la
nina Barbie o els restaurants McDonald's, per citar-ne
alguns.

Els autors, experts qualificats en educació, sociolo-
gia o cultura popular en universitats nord-americanes,
afirmen que a hores d'ara l'experiència de la infància
ja ve prefabricada i remodelada sense el consentiment
de la societat, i aquest canvi cultural transcendental,
d'imprevisibles conseqüències, no és encara recone-
gut per la majoria de les persones.

A qualsevol docent interessat en conèixer la cultu-
ra infantil i la seua relació amb el desig, aquestes pàgi-
nes li proporcionaran una ajuda cabdal per a com-
prendre millor aquests fenòmens omnipresents Í
per a plantejar-se una nova pedagogia que a
més connecte amb la infància postmoderna.

Miguel A. Santos Guerra
"La escuela que aprende"
Morata, Madrid, 2000.
128 pàgines. 1.000 ptes.

L'últim títol de la col·lecció
«Razones y propuestas educati-
vas» planteja que l'escola és una
institució que ensenya, però cal
que siga també una organització
que aprenga. Se sol parlar del
currículum de l'escola -és a dir,
d'allò que l'alumnat cal que
aprenga, de la manera en què
cal que aprenga i de com va a
avaluar-se allò après-, però no
se sol pensar en el currículum
per a l'escola. És a dir, què és el
que l'escola hauria d'aprendre i
per què, com podria fer-ho,
quins obstacles existeixen per a
que aquest aprenentatge siga
real i com s'hauria de comprovar
el procés. Partint dels trets de la
institució escolar i dins del marc
de la cultura /leoliberal domi-
nant, Miguel Àngel Santos ofe-
reix una anàlisi del que cal que
aprenga l'escola, dels obstacles
que dificulten aquest aprenen-
tatge i dels processos, generals i
concrets, que caldria desplegar.

"Recull d'experiències de
vida en la Renovació
Pedagògica"
MRP Escola d'Estiu'del PV,
València, 2000. 124 pàgs.

Trenta docents van contestar a
les següents preguntes; ^Quin
aprenentatge de vida ha
suposat per a tu la vinculació
a la Renovació Pedagògica?
^Per què optares, o encara
optes, per donar via al teu
compromís social mitjançant
aquesta opció? ^Com rever-
teix en la teua pràctica a l'es-
cola? ^I en la teua vida? El
resultat és aquest llibre sen-
zill, que aprofita l'avinentesa
per homenatjar Gonçal
Anaya, un acompanyant de
luxe en l'aventura dels vint-i-
cinc anys d'Escola d'Estiu del
País Valencià. El record emo-
cionat a persones que marca-
ren una fita en la història de
l'MRP, com Anna Ros o
Melcior Botella, dóna pas a un
recull de testimonis que ja for-
men part de la història de la
renovació pedagògica valen-
ciana. Més informació:
eecc.fmrppv@xarxaneta2. org
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La manifestació a la ciutat portuguesa de Porto reuneix més de cinquanta mil sindicalistes del continent

La Intersindical Valenciana, a Europa
ADEL FRANCÉS, Porto (Portugal).

La dimensió de la Intersindical
Valenciana encara és modesta, degut a la
seua joventut com a organització i també
al seu àmbit territorial. Això ha fet que
fins ara haja centrat les seues actuacions

al País Valencià, amb alguna eixideta a
Madrid a pitar a aquest o aquell ministre.
Des de fa temps, però, el Sindicat ha anat
lligant contactes i relacions amb
diferents moviments sindicals d'altres
nacionalitats de l'Estat. Això ens ha

valgut una invitació de la Confederació
Intersindical Galega (CIG) a participar
amb la seua delegació en la manifestació
convocada per la Confederació Europea
de Sindicats celebrada a Porto (Portugal)
el passat 19 de juny.

L'objecte de la convocatòria '
era manifestar la postura con-
trària de tots aquests sindicats
a la precarització del treball
que s'està produint a tota
Europa des de fa temps. El lloc
triat, Porto, segona ciutat de
Portugal i molt pròxima a la
menuda ciutat de Feira, on es
celebrava durant eixos dies
una cimera de caps d'Estat i de
Govern de la Unió Europea.
Cal recordar que Portugal
ostentava la presidència de la
Unió Europea durant el primer
semestre d'enguany.

La manifestació
Hi participaren sindicats polo-
nesos (Solidarnòsc), italians,
alemanys (amb delegacions
simbòliques), francesos (la
CGT va dur prop de cinc-cen-
tes persones), espanyols (UGT
i CCOO, amb nodrides repre-
sentacions; USO, amb un auto-
bús), bascos (ELA-STV, amb
prop de dues-centes persones),
gallecs (CIG, amb més de qua-
tre mil persones) i valencians:
la Intersindical Valenciana,
amb una delegació simbòlica
en la de CIG.

El gros de la manifestació,
no obstant això, el formaven,
com no podia ser d'altra mane-
ra, els sindicats portuguesos (la
CGT i la UGT de Portugal, junt
a d'altres sindicats sectorials,
com la Union Sindical de
Professores), amb milers de
participants. La premsa va cal-
cular unes cinquanta mil per-
sones en total. Segons la nostra
experiència, és un càlcul con-
servador: possiblement n'hi
havia més. Com a dada, cal
assenyalar que la manifestació
tenia un recorregut de dos qui-
lòmetres i va durar més de
quatre hores,

La Confederación Intersindical
Galega (CIG)
Els nostres amfitrions de la CIG
van fer un esforç molt meritori
per a dur una bona quantitat de
gent a Porto. S'ha de tenir en
consideració que el dia 19 de
juny era dilluns, per la qual
cosa pràcticament només
pogueren comptar amb dele-
gats sindicals. Així i tot, la seua
delegació va aconseguir sumar,
com ja hem dit, un volum molt
remarcable. La relativa proxi-
mitat de Galícia a Porto no ha
de restar cap mèrit a eixe
esforç.

La CIG és el resultat de la
fusió de diversos sindicats i confe-
deracions sindicals autòctones de
Galícia. Ha esdevingut el primer
sindicat en el seu àmbit autonò-
mic i amb la consideració de més
representatiu per a poder nego-
ciar a les meses estatals. I no ocul-
tem que, sens dubte, és un dels
diversos referents de la
Intersindical Valenciana en el
procés de bastir un moviment sin-
dical valencià autònom i assem-
bleari.

Ls delegació de la Intersindical Valenciana va participar en la manifestació de Porto amb la Confederació Intersindical Galega. / MANOLO CABANILLAS

M. CABANILLAS M. CABANILLAS M. CABANILLAS

Reivindicació festiva
La Intersindical Valenciana té clar que ha
d'estar on calga per a millor defensar els tre-
balladors i les treballadores. Aquest ha estat
un primer contacte festiu i joiós amb milers
de treballadors i treballadores d'altres països
europeus amb què compartíem una visió del
futur i del benestar que volem aconseguir.
Durant aquest segon semestre del 2000, la
presidència de la UE li correspon a França, i
ja està anunciada una altra manifestació de
sindicats europeus a Niça. La Intersindical
Valenciana no hi faltarà.

A les portes de l'estiu, l'oratge a Porto
va ser càlid, però no rigorós, i va acompa-
nyar l'expressió festiva i lúdica de moltes
delegacions: gaiters i grups de percussió de
Galícia i Portugal, cançons de tota Europa
amplificades pels altaveus... La manifesta-
ció fou un èxit de la Confederació Europea
de Sindicats. L'organització, que acull al
seu si els principals sindicats de cada estat,
s'ha apuntat un tant en l'objectiu de ser
una força determinant en els propers anys
a la Unió Europea.

La defensa d'una economia on la pre-
carietat en l'ocupació no afecte, com ho fa
ara, a més del 30% dels assalariats -i en la
que encara s'hi generen borses d'atur,
especialment entre les dones-, l'eradicació
total de les hores extres i la prohibició de
les empreses de treball temporal foren
algunes de les reivindicacions més exigi-
des pel conjunt dels manifestants. Al cos-
tat, per suposat, de l'exigència de les 35
hores de jornada laboral per a tots els tre-
balladors i treballadores.


