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Zaplana anuncia mesures contra la precarietat

La inclusió del requisit
linqüístic suposa un triomf
de la lluita ciutadana
*J

JT

L'STEPV valora favorablement l'anunci realitzat pel conseller
Tarancón en les Corts Valencianes d'exigir el coneixement del
valencià als participants en les proves selectives per a l'accés
a la docència, a partir del curs 2001-2002.fD'igual manera ha
estat valorat l'anunci del president Zapïana de posar íi a la
situació de precarietat laboral en què es troben milers de treballadors i treballadores al servei de la Generalitat.
Més enllà de les raons per
les quals el
conseller
d'Educació ha passat de
qualificar d'anticonstitucional i discriminatori el coneixement
obligatori
del
valencià per a l'accés a la
docència a considerar-ho
perfectament possible i
desitjable des d'un punt de
vista jurídic i polític, el
Govern valencià anuncia
que procedirà a partir del
curs vinent a posar en
marxa una mesura llargament
demandada
per
aquest sindicat, per totes
les entitats que formen la
Mesa per l'Ensenyament en
Valencià i pel professorat
interí valencià en les seues
mobilitzacions des de fa
alguns anys. L'exigència
del requisit lingüístic a l'ensenyament representa, per
tant, un triomf dels sectors
més compromesos amb la
normalització del valencià i
la millor prova que les
seues reivindicacions i propostes són justes i escaients
per a la societat valenciana,
Tota la Funció Pública
L'STEPV
demana
que
aquesta mesura s'estenga al
conjunt de la Funció Pública
Valenciana, per tal d'assegurar la presència del valencià en les relacions dels ciutadans amb la seua administració, tal i com preveu
l'Estatut d'Autonomia i la
LUEV, per a la qual cosa
continuarà
exigint
del
Consell que promoga una
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reforma de l'actual Llei de la
Funció Pública Valenciana si
fóra necessària. Pel que fa a
les mesures anunciades pel
conseller, l'STEPV-Iv espera que les actuacions de
l'Administració preserven
per al valencià els criteris
de qualitat per al seu aprenentatge
indispensables
per a l'exercici de la docència i que, en cap cas, l'extensió del coneixement de
la llengua supose una devaluació de la formació anunciada.
Precarietat laboral
El cap del Gabinet de
Presidència va confirmar als
sindicats participants en la
mobilització del personal interí
de la Generalitat les declaracions del president Zaplana en
relació a aconseguir un pacte
social i polític per resoldre la
situació d'inestabilitat laboral
del conjunt d'empleades i
empleats públics que presten
serveis a la Generalitat. En
aquest sentit va anunciar que
en breu es convocarà la Mesa
General i les Meses Sectorials
de Funció Pública, Sanitat i
Ensenyament
des
d'on
Administració i Sindicats treballaran les propostes per a
l'accés d'aquest personal a
l'estabilitat laboral la iniciativa
del Govern ha estat ben acollida pel professorat interí, que
ha desconvocat les jornades de
mobilització del mes de juny.
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La Mesa General de Madrid intentarà arribar a un acord general

Suspeses les mobilitzacions
convocades al sector públic
El Ministeri per a les Administracions Públiques
va rectificar en part la postura que mantenia des
de setembre passat i va convocar la Mesa General
de l'Administració central de l'Estat per al 16 de
maig. D'aquesta manera ha forçat la desconvocatòria de l'assemblea de delegats prevista per al
El bo i cert és que les mobilitzacions resten, si més no, suspeses,
i que la fràgil unitat sindical que
s'havia aconseguit està esclatant
per moments. La manifestació
prevista per al 2 de juny a
Madrid, on havíem de convergir
tots i totes, no s'ha arribat a convocar, de forma que l'han deixat
morir per inanició. El resultat de
la reunió de la Mesa General és
l'intent d'arribar, curiosament, a
allò que l'STEPV-Iv reclama des
de fa temps: un acord general en
la Funció Pública. -Al País

mateix dia a Madrid. Aquesta decisió fou pressa
per CCOO i CSIF, i ha estat molt criticada per
UGT, que, no obstant això, tampoc no l'ha mantinguda. Ara s'anuncien concentracions per al 29 i
30 de juny, per part de CCOO i CSIF, d'una banda,
i d'UGT, de l'altra.

Valencià no ha estat possible ni
arribar a acords parcials. Potser
ara s'òbriga una via: com ho fan
a Madrid...
Recurs de cassació del Govern
El Tribunal Suprem, en providència de 10 de maig, ha admès
el recurs de cassació interposat
pel Govern. Per tant i malauradament, caldrà esperar una
nova sentència en el termini de
dos a tres anys perquè les
expectatives sindicals puguen
adquirir plena virtualitat. Cas

que la futura sentència hi fóra
favorable, l'STEPV-ïv facilitarà
tots els mitjans necessaris per
reclamar els endarreriments,
tot i que considera que caldria
fer-ho d'ofici. Tanmateix, no
s'ha d'oblidar que és possible
que el recurs acabe en el
Tribunal Constitucional, així
com que hi ha un altre recurs
que pot tindré sentència en
breu. De moment, cal esperar,

L'all.,

Tindrà lloc el 30 de juny a l'institut Benlliure de València

El VÏÏI Congrés Extraordinari de
rSTEPV-Ivr convocat per ratificar
el projecte de la L·itersindical Valenciana
El 30 de juny, a TIES Benlliure
de la ciutat de València, acollirà el VIII1 Congrés de l'STEPVIv, de caràcter extraordinari,
amb la finalitat de concretar
les transformacions organitzatives que es van aprovar de fer
en el darrer congrés del
Sindicat, en 1999. Les ponències i estatuts pretenen que els
actuals sectors (ensenyament,

administració pública i salut)
es convertesquen en sindicats
autònoms, però federats entre
si, de manera que es normalitze una proposta sindical per a
cada sector, amb el nom
adient, des d'un projecte global: Intersindical Valenciana.
El canvi assenyala el principi
d'una alternativa sindical global al País Valencià.

P&INA 9

Per a h Knmeíe mediàtica local, 6del aliada del
Govern Valencià, que ha posat tota la seua
artilleria al servei de la crimínalització dels actes
commemoratius del 25 d'abril.
A alguns, la derrota d'Almansa, els ha semblat
sempre poca cosa.

...i l'oli
Per al rectorat de la Universitat de València Estudi
General, per la seua iniciativa de reivindicar i
rehabilitar la figura de l'ex rector Joan Pesset
Aleixandre, víctima de k repressió franquista.
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Repetir
El conseller Tarancón ha donat a conèixer els resultats d'un estudi sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat, realitzat per l'Institut Valencià d'Avaluació i
Qualitat Educativa (IVECE), i ha anunciat les mesures educatives consegüents. Ningú més hi ha tingut
accés, així que el conseller fa un ús patrimonial del
treball de l'IVECE, que instmmentalitza com a coartada d'unes mesures unilaterals. Un ús prudent i
democràtic de l'estudi de l'IVECE l'hauria posat a l'abast de tota la comunitat educativa per tal d'obtenir
conclusions que impliquen el professorat, la
Universitat, les famílies i la pròpia Administració.
Però el conseller ha preferit ser el primer a parlar-ne
i, per tant, és el responsable d'haver fet valoracions
que suposen, al nostre entendre, greus errors conceptuals i flagrants contradiccions.
El cap d'Educació atribueix el baix rendiment en
Matemàtiques reflectit en l'informe a una manca d'esforç personal de l'alumnat, emparat per una excessiva
permissibilitat normativa -en referència a la promoció
automàtica- per a després admetre que, segons l'avaluació realitzada, l'alumnat procedent de famílies
sense estudis presenta un rendiment molt per sota del
que prové de famílies amb estudis universitaris. Una
causa i l'altra són de naturalesa molt diferent: mentre
la primera és una especulació, la segona se sustenta
sobre raons més objectives. Tarancón anuncia que es
posaran en marxa plans específics adients per compensar aquestes desigualtats de naturalesa sòcio-econòmica i, fet i fet, a continuació, les "oblida" i anuncia
la repetició automàtica de curs dels alumnes que no
superen els nivells acadèmics establerts: "Hem de tornar a conjugar el verb repetir", són les seues paraules.
Aquesta mesura, més administrativa que pedagògica,
actualment no la sustenta la pedagogia, perquè sempre cal conèixer ben bé les raons que hi ha darrere
d'un problema de rendiment escolar. Un alumne pot
oferir un baix rendiment per una manca de maduració
personal, però també pot ocórrer que una alumna amb
un grau de maduresa personal d'acord amb la seua
edat cronològica estiga afectada per un problema
familiar greu o mantinga una relació conflictiva amb el
seu professor de Matemàtiques. Caldria que tots dos
repetiren sense més consideracions? Només s'hi ha de
decidir si el professorat, i no el conseller, està convençut que és la millor de les mesures que es poden prendre per a un alumne concret. Ja es veu que una majoria absoluta es vol, a més, infal·lible. El professorat està
perdent el control sobre l'exercici de la seua professió.
Els centres perden autonomia. I açò no passa solament
en l'educació.

Juny

2001

TOTES I TOTS

La petita diferència
Xelo García Murillo
Quan eixim al pati de l'escola,
ella sempre se'n va amb ells. És
l'ama de la pilota, és l'única xica
de la classe a la qual ells permeten, sense intervenció
de cap persona adulta,
poder j u g a r a f u t b e t i
gaudeix del seu respecte
i admiració. És inqüestionable la seua participació! I, a més, sap que
sempre pot comptar amb
les seues amigues i
amics.
Quan eixim al pati, ell
sempre s e ' n va amb
elles. Mai juga a futbet
ni a cap joc violent.
Xarra, passeja, llig, busca els més menuts, conversa arnb mi... Ell sap
que té les seues amigues... però no els seus
amics. El rebutgen totalm e n t , no pot c o m p t a r
amb ells per a res. Segurament no li perdonen la
seua opció incipient.
^Com s'atreveix, tenintho a la mà, menysprear
allò masculí, el que és
només d'ells, el que és i
sempre ha estat el més
exitós socialment?
Ella no sap que després de l'escola ho tindrà molt més difícil, que
si vol continuar jugant
amb els seus companys
no li deixaran fer-ho; que
fent-ho tan bé com ells no guanyarà un duro i, a més, li costarà
diners de la seua butxaca.
Ell no sap que després ho tindrà més fàcil i podrà buscar i
desenvolupar activitats que li
agraden, sempre tindrà amigues i
trobarà d'altres amics. Sempre
m'ha impressionat observar el

seu comportament. Sobretot, la
seua innocència, perseverància i
falta d'intencionalitat, malgrat
ser un assumpte de vida tan dur i

complicat.
Si fem una mirada enrere i
recordem com eren ella i ell quan
arribaren a l'escola, en Infantil, ja
apreciàvem com eren de diferents de la resta de les seues
companyes i companys. Després,
en Primària s'ha anat aguditzant
més la petita diferència, i proba-

blement en l'adolescència l'apren e n t a t g e social li provocarà
alguns canvis en les seues exterioritzacions. I després segurament recordaran l'escola com el lloc -malgrat
les actituds de molts
companys- on més han
pogut ser ella i ell.
Em comentava una
mestra d'Infantil la història d'un alumne de
quatre anyets, que sempre acudeix a escola
amb les ungles pintades, amb roba de color
de rosa i amb cosetes al
cap. Ella, una persona
que no es considera discriminadora, m'expressava el seu desconcert i
em m a n i f e s t a v a com
havia de fer alguna cosa
perquè això no li convé
al xiquet.
Desdramatitzàvem,
rèiem,
recordàvem
casos, canvis d'actituds
dels i les mestres a través dels anys; com ha
anat evolucionant en el
temps l'estètica d'homes i dones. També
vam
comentar
la
pel·lícula BillyElïiot.
Vénen al pèl les
paraules de Montserrat
Moreno: "Coeducar no
és j u x t a p o s a r en una
X. G.
mateixa classe individus
d'ambdós sexes, ni tampoc és
unificar, eliminant les diferències
mitjançant la presentació d'un
model únic. No és uniformar les
ments de xiquetes i xiquets, sinó
que, pel contrari, és ensenyar a
respectar allò diferent i a gaudir
de la riquesa que ofereix la varietat". Doncs això.
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Educadores mal educados
Juan José Pérez*
ontinuamente escuchamos a
nuestros docentes quejarse
de lo mal preparados que llegan los alumnos a sus clases, tanto
en Primària y Secundaria como en
estudiós universitarios. Però este tipo
de manifestaciones solo consigue
poner de relieve su pròpia incompetència, acompanada de un problema
social mucho mas grave.
He de reconocer que cuando inicié
nus estudiós universitarios me llevé
una gran decepción. Esperaba
encontrar personas con una autonomia intelectual considerable, y
contra todo pronostico pude
comprobar que era evidente la
presencia de un colectivo completamente manipula ble, tanto
entre el alumnado como en el
profesorado. Però, dejando un
poco de lado estàs disquisiciones, debò puntualizar un tema
que me preocupa seriamente.
Nunca he podido concebir el
dualismo existente entre Ciencias y
Letras. Como si la realidad fuese susceptible de ser diseccionada a nuestro antojo. Y si esto no es ya suficientemente preocupante, podemos
encontrar un sinfín de docentes que,
incluso encajando su ensenanza
dentro de uno de estos dos estereotipes de conocimiento, piensan inge-

C

nuamente que su asignatura es la
mas importante. Por ejemplo, hay
profesores que, no contentes con
decir que las ciencias son mas importantes que las Letras, o viceversa, se
permiten el lujo de atribuir a su
asignatura una importància superior.
Sin querer ser demasiado "platónico", para mi el conocimiento, de
alguna manera, iria en la línea de
aquella dialèctica de la que nos
hablaba el viejo filosofo, aunque sin
orden de preferencias en su escale-

"Hay que tener
muy claro que es preciso
aprender a ensenar
para ensenar a aprender."
ra de ciencias. Y si hay que atribuirle una importància superior a algun
tipo de conocimiento, habría que
dàrsela a las ciencias que estudian
el lenguaje, ya que es nuestra
herramienta de conocimiento, la
cualidad que nos hace ser humanos.
Entiéndase la palabra superior
como esa capacidad que ha permiti-

do a la raza humana adelantarse al
futuro e incluso "dominar la natura leza" .
Otro interesante tema de anàlisis
es el de la culpabilidad. Aunque ya
es bien sabido que nuestra cultura,
debido a la influencia dogmàtica del
catolicismo, està basada en la culpabilidad, esto no seria del todo perjudicial si alguna vez buscàsemos a los
culpables en nosotros mismos. ^Por
què afirmamos que los demàs no se
enteran en lugar de decir que no nos
explicamos bien? O £por què decimos que los demàs no saben
explicarse, en lugar de reconocer que lo que ocurre es
que no los comprendemos?.
Si alumnos y profesores
nos hiciésemos alguna vez
este tipo de preguntas, el
proceso educativo adquiriria
unos paràmetres de complí cidad que hasta ahora solo
parecen ciencia-ficción.
Hay que tener muy claro que es
preciso aprender a ensenar para
ensenar a aprender. Aunque esta
refiexión, muy conocida por todos,
no està todavía lo suficientemente
considerada.
* Alumno de Magisterio. Universitat
Jaume I, Castelló
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hi estan, acampades en el Paseo de la Castellana,
enfrente del Ministerio de Ciència y Tecnologia. Los
días y las noches pasan para ellos, y las semanas, y
los meses; la lluvia se precipita sobre las tiendas de plàstico, que no les defienden de las peores agresiones de la
intempèrie; el f río de la madrugada les despierta de suenos
inquietos que no restituyen las energías de sus cuerpos
exhaustos. Nada de esto ha podido vèncer hasta ahora la
férrea voluntad que anima a estos nombres. Vendran los
grandes calores de Madrid y, de ser necesario, allí seguiran,
a la espera de que la justícia y el respeto les pidan perdón,
por haber tardado tanto y por haberles abandonado. Son los
trabajadores de Sintel, víctirnas de la antihumana lògica
capitalista que convierte a las personas en material de desecho.
A su vez, las mujeres y las hijas de estos nombres ya ïïevan mas de cien días encerradas en la Catedral de la
Almudena, empenadas en la misma lucha, tan firmes como
sus maridos y sus padres. Esperan, también ellas, que el respeto y la justícia se manrfïesten al fin, conio única compensación aceptable en pago de las pmebas de dignidad individual y colectiva que, dia tras dia, nos vienen dando.
Merecen nuestra solidaridad. Generosa. Total.
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Carme Miquel
1 pati de l'escola fa calor i
els xiquets i xiquetes bus• quen l'ombra dels arbres. I
la calor ens avisa que el curs
acaba. El llistat del nou alumnat
admès per a l'any que ve roman
penjat a la porta, i també altres
notificacions, llibres, beques...
Dins del centre, el professorat s'afanya amb els butlletins informatius i les memòries. Tot ens suggereix el tancament d'una etapa i
ens planteja els reptes per a la
pròxima, la del proper curs.
És així cada any. Amb l'estrès
de l'acabament, sense, temps a
penes de pensar l'escola, de pensar cada escola. Sense l'espai que
cal per a la reflexió col·lectiva.
I pensem que als diaris i als
carrers la vida, el transcurs de la
quotidianeïtat, es mostra de vegades cruel, de vegades desconcer-

José Saramago
(Carta dirigida a la manifestació de la gent de Sintel)

tant. Com entrar a l'escola el món
exterior i treure'n aspectes positius? Com fer dels esdeveniments
de cada dia elements d'anàlisi crítica? Com podem aportar l'alumnat
mitjans per defensar-se de les
agressions d'un ambient competitiu, consumista i trivialitzador?
Quin és el món que li hem de mostrar? Quines ferramentes podem
oferir-li per a que puga transformar la realitat que l'envolta?
Estem a final de curs i les presses no ens deixen revisar, una
vegada més, allò que hauria de ser
l'enfocament i la pràctica educativa de la nostra escola. I acabarem
seguint les rutines de sempre.
1 pensem que la societat dominant necessita persones acrítiques, passives. Hem de fer-li el
joc? Podem des de l'escola ajudar
a la formació de persones capaces
de transformar la realitat? O la
capacitat de l'escola en la formació de les persones és insignificant davant dels 'models i sistemes de valors contraris i del
poder de persuasió dels mitjans
de comunicació? Perquè del que
no podem dubtar és que, amb freqüència, si volem educar hem
d'anar en contra d'allò que la
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societat ofereix com a models a
imitar i com a fites a aconseguir.
Són precisament contravalors allò
que està potenciant la societat
dominant: l'individualisme, el
consurnisme, la passivitat, la vulgaritat, l'acriticisme, la insolidaritat.
El curs s'acaba, ens envaeix el
dubte i pensem que molts dels
objectius que ens havíem plantejat s'han quedat al paper. I tot
plegat... hem fet tantes coses a
l'escola...! Setmanes de la salut,
de la pau, del medi ambient, activitats interculturals. I tot això
també en el dia a dia.
A final de curs, la xafogor i l'estrés ens ennuvolen el cervell.
Tenim tendència a veure les coses
de color negre. Però no sempre.
La colla de criatures que crida en
el pati, el riure dels i les adolescents que s'acacen i d'amagat es
demostren tendresa, les mares i
pares que ens pregunten com va
tot, les companyes que pensen ja
com es reorganitzaran el curs
vinent, el potencial de vida bella
que envolta el món petit de les
nostres escoles, ens renova. Dins
de no res continuarem amb el bregar de cada dia.

L ' E S C O L

Voluntat d'heretgia

.

Jaume Martínez Bonafé
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om sabeu, sempre hem viscut
protegits pel dogma, ï això és formidable perquè ens estalvia maldecaps i no hem de pensar, que ens
sobra feina per totes bandes, o ens falta
temps per tots els llocs, que no sé si és el
mateix, Clar que tot és segons es mire,
perquè també el dogma pot semblar
avorrit, immobilista i poc emocionant; o
siga, que en qüestions de pensament és
pla,
únic,
totalitari
i
gris.
Afortunadament -també segons es mire, junt al dogma ha hagut sempre voluntat d'heretgia. Gent que sostenia idees
contràries al pensament hegemònic,
elements que es jugaven el bigot per
mantenir-se en l'error, que és, com
sabeu, tot allò que està en contra dels
principis tinguts per certs. O siga, persones que portaven la contrària, que feien
crítica. I això és el que ha fet la vida i el
pensament menys immobilista, més
emocionant, i també, clar, és el que ha
fet avançar una vida pensada autònomament i no colonitzada. Voluntat d'heretgia la tenia Nietzsche, i Foucault, i la
va tenir també Savater, quan ens va
ensenyar a estimar aquests i altres
heretges abans de convertir-se. D'una
manera més casolana, el meu estimat
heretge particular és Josep Vicent
Marqués amb el seu "País perplex" i les
seues tesis sobre el nacionalisme valencià.
També hi ha hagut voluntat d'heretgia
a la pedagogia. Els principals herètics
que m'he trobat a l'escola han estat els
xiquets i les xiquetes, però aquests ara
no conten a aquesta història. Després
estava la gent dels Moviments de
Renovació Pedagògica (MRP), contraris

C

sempre al dogma. Quan la inspecció
demanava programar per objectius operatius, els MRP feien arrelament al medi
i passaven del llibre de text i de la inspecció (no m'ho invente, està escrit a les
actes de les Escoles d'Estiu, així que...).
Quan arriba la Reforma i el constructivisme, potser que hi haguera algun convers, que tampoc és qüestió d'anar tota
la vida d'apòstata, blasfemant i fent olor
de socarrat. Potser. Però quasi les úniques veus neterodoxes que d'una manera prudent i distanciada van advertir
aleshores que no anava per aní el camí
van estar la gent dels MRP i el sindicat
que fabrica aquest ALL-I-OLI. Recorde
ara el treball de Melcior Botella, un
encantador acefalita. Rebels i heresiarques els ha hagut de bons a la pedagogia. Un dels clàssics és Ferrer i Guàrdia,
que deia que la coeducació també havia
de ser de classe social, i que els diumenges es podrien obrir les escoles perquè hi anara la gent de.l sindicat, i li va
encarregar un llibre de lectura per a
l'escola a Anselmo Lorenzo, un tipògraf
que discutia aleshores amb Marx la
constitució de la Primera Internacional a
l'Estat espanyol de finals del XIX. Un
hetetge d'ara mateix és el subcomandant Marcos, el qual diu que els capitalistes també administren la seua estupidesa.
Però tornant als MRP, ïa meua escola
d'heretgia favorita, no acabe d'entendre
que a un congrés estatal sobre "construir l'escola des de la diversitat i per a
la igualtat", organitzat recentment junt
a una considerable retafila de sigles, la
conferència inaugural fóra impartida
per Federico Mayor Zaragoza. Increïble
decisió d'eixes que anomenem "políticament correctes". Si és un indici dels
temps que corren, aviséu-me quan siga
l'hora d'estirar-li els bigots al gat.
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El requisit lingüístic activarà en els pròxims mesos distintes activitats dirigides al professorat

Professorat interí

Educació anuncia el desplegament d'un pla
intensiu de formació lingüística per als docents

Les mobilitzacions del
professorat obrin una
negociació general

Les demandes
del Sindicat
'STEPV-Iv va reclamar que
s'atenguera tota la demanda
i en les localitats sol·licitades.
També proposà que la Formació
Lingüístic o tècnica prevista per
al curs 2001-2002 s'ha de planificar de forma que els cursos
finalitzen abans de la convocatòria de les oposicions del 2002.
D'eixa forma, les persones que
hagen realitzat el curs podran
tindré la titulació requerida. I
també un pla específic perquè
les persones que aproven les
oposicions del 2001 i no tinguen
la competència lingüística
•facen els cursos de valencià
durant el període de pràctiques.
Així mateix, va sol·licitar una
reunió de la Mesa Sectorial
d'Educació per tractar els temes
als quals es va referir el conseller en la seua intervenció en les
Corts Valencianes: catalogació
lingüística dels llocs de treball
dels IES; possibilitat d'incloure
una prova de competència oral i
escrita de valencià en les bases
de la convocatòria del concursoposició per a aquelles persones que no tinguen el nivell
mitjà de la Junta Qualificadora
o equivalents; solució als problemes existents cada curs
escolar per la provisió de llocs
de treball sense tindré en
compte el programa d'educació
bilingüe dels centres.
El Sindicat ha preguntat,
sense obtenir resposta, sobre
l'homologació de titulacions
expedides a les Illes Balears,
Catalunya o d'altres Administracions autonòmiques o
educatives. L'STEPV-Iv valora
positivament la posada en
marxa d'un pla de formació i
espera la convocatòria de la
Mesa Sectorial d'Educació per
tractar els temes enunciats.
J

MANOLO CABANILLAS

ALL-I-OLI
La Conselleria de Cultura i Educació ha preparat
un pla lingüístic de xoc per fer arribar la formació necessària als sectors del professorat interessats. La finalitat és que totes les persones que preConvocatòria d'un curs
intensiu de preparació, durant
el mes de juliol de 2001, adreçat, fonamentalment, als estudiants universitaris que estiguen en el darrer curs de la
carrera, al qual també podran
accedir aquelles persones que
ho desitgen (interins, funcionaris, possibles aspirants als processos selectius). Aquests cursos es faran a tot arreu del País,
sempre que n'hi haja un mínim
de persones per cada curs, i
seran preparatoris per a que les
persones inscrites puguen preparar-se per a presentar-se a
les proves de la Junta
Qualificadora. El període de

tenguen accedir a la Funció Pública Docent tinguen el certificat mitjà de la Junta Qualificadora
abans de la convocatòria del concurs-oposició de
2002. El pla preveu distintes accions que es desenvoluparan en els pròxims mesos.

matriculació serà, aproximadament, durant els primers dies
de juny, probablement entre I'l
i el 10 de juny. Es farà una campanya publicitària.
- Convocatòria d'un curs de
preparació per presentar-se al
nivell mitjà de la Junta
Qualificadora que es realitzarà
entre setembre i desembre de
2001. Aquest curs estarà adreçat al funcionariat, interí o de
carrera, que ja està exercint la
docència en escoles i instituts
valencians, i per a tots aquells
que hagen finalitzat els estudis universitaris en setembre
d'enguany i que, per tant, reunisquen els requisits acadè-

mics que els permeten accedir
a la convocatòria d'Oferta
Pública Docent de l'any 2002.
La Conselleria afirma que no
n'hi haurà limitació de places
per als cursos abans referits,
sempre que n'hi haja una mínima demanda s'organitzaran en
les localitats que sol·liciten les
persones que es matriculen.
- Convocatòries extraordinàries del nivell mitjà de la
Junta Qualificadora per als
mesos de gener i març, per
permetre que aquelles persones que pretengueu presentarse a les oposicions aconseguesquen la titulació requerida.

El Sindicat valora que hi ha moltes reunions, però poc diàleg amb la Conselleria d'Educació

La Mesa de Portaveus d'Educació adopta
un calendari de negociació per al tercer trimestre
ALL-I-OLI
La Mesa de Portaveus de la Conselleria de
Cultura i Educació i els sindicats del 26
d'abril va íixar un calendari de treball per
a les pròximes setmanes. Per al Sindicat,
El fet de mantindré reunions,
segons aquest Sindicat, no altera la política privatitzadora del
Govern valencià, les imposicions contínues en matèria
laboral, l'empitjorament de les
condicions laborals del professorat valencià, la castellanització del sistema educatiu i el
retall en l'autonomia dels centres educatius, entre d'altres
temes. Per això, l'STEPV-Iv
acudeix a la negociació recla*mant un canvi d'actitud del
Consell de la Generalitat, un
diàleg autèntic que facilite el
consens. Amb aquesta finalitat,
el Sindicat ha continuat presentant-hi propostes.

el fet de programar moltes reunions no
garanteix que les negociacions vagen pel
bon camí, ja que la negociació s'inicia
sovint sobre molts temes que es tanquen
en precari o sense acord sindical.

Al llarg del mes de maig s'ha
tractat el desplegament dels
ROF dels centres d'Educació
Infantil i Primària i dels instituts
de Secundària, i en ambdós
casos s'ha ajornat el tema,
Potser, un any més, es resoldrà
el tema amb unes instruccions
provisionals. Una cosa semblant
va passar amb les ordres sobre
Educació Compensatòria -amb
la presentació de les propostes
sindicals, però sense tenir la
normativa que ho desplegarà- i
amb la d'alumnat amb necessitats educatives especials, pendent de concloure. No hi ha
avanços en la reubicació del
professorat de Secundària ni en

Mitjançant el calendari, la Generalitat
pretén presentar una imatge pública favorable a la negociació, encara que al íinal
no s'hi donen solucions reals als temes
pendents.

la matriculació en batxillerats, i
en la Formació de Persones
Adultes tot queda per al proper
curs. Pel que fa a l'adscripció de
mestres als IES no hi ha canvis
de la normativa. Sobre escoles
infantils de O a 3 anys,
l'Administració retira el document presentat fins els curs
vinent.
Al tancament d'edició queda
pendent encara una Mesa
Sectorial sobre desplegament
ROF dels IES, la comissió de
seguiment de l'acord de professorat interí i la Mesa Tècnica
sobre retribucions del Cos de
Mestres. Queden pendents de
concretar les dates de reunió

sobre fons socials, llicències per
estudis i desplegament del
Decret de CEFIRES.
No està prevista cap reunió
per abordar d'altres temes que
el Sindicat va plantejar: les
plantilles i l'organització dels
SPEs, la situació dels menjadors
escolars, els reglaments orgànics dels ensenyaments de
règim especial, la comissió de
salut laboral, la formació de
persones adultes.,. Tampoc s'ha
concretat quan es donarà la
informació referida al pla de
construccions i adequació dels
centres. Com es veu, moltes
reunions i poca voluntat de diàleg.

ALL-I-OLI
L'STEPV-Iv i AFID-CV han
convocat diverses jornades de
mobilitzacions del professorat
interí. Les manifestacions, les
concentracions i les jornades de
vaga
pretenen
que
l'Administració done una resposta satisfactòria a la situació
de precarietat del col·lectiu,
assegurant la seua estabilitat
mentre es facilita l'accés a un
lloc de treball fix. i estable. La
modificació del sistema d'accés
és, junt a l'exigència del requisit lingüístic, un dels objectius
centrals. La Generalitat ha
acceptat finalment el requisit
lingüístic a partir de 2002, i el
president Zaplana ha proposat
un pacte per resoldre la situació
de precarietat del personal
interí al servei de la
Generalitat.
Una convocatòria d'oposicions amb un gran nombre de
places com la d'enguany causa
gran preocupació entre el professorat interí, per tal com les
places que s'oferten són les
mateixes que ells ocupen. Atès
que el MEC i les administracions autonòmiques pretenen
modificar l'accés a la docència,
en el sentit de valorar més els
serveis prestats, el professorat
interí ve demanant insistentment la congelació de la convocatòria del concurs-oposició del
2001, ja que no té cap sentit
que es consumeixen les places
disponibles abans que hi
puguen accedir els interins
aprofitant els canvis en la normativa. Mentre arriba la modificació del sistema d'accés, cal
un pla d'estabilitat que assegure la continuïtat en el treball .
El Sindicat segueix demanant
que es substituesca l'actual sistema per un altre de doble
accés, que contemple, per una
part, el professorat interí i, d'altra, els opositors procedents de
fora del sistema educatiu. La
situació actual és excepcional,
atès el gran nombre d'interins i
interines que hi ha arreu de
l'Estat. La jurisprudència del
Tribunal Constitucional empara
solucions d'aquest tipus en
situacions com l'actual.
Les diferents administracions
educatives autonòmiques han
plantejat de fer fins ara uns
canvis que, per insuficients, no
resoldrien la situació del professorat interí del conjunt de
l'Estat i, per tant, no es pot descartar que calga convocar
mobilitzacions estatals.
Requisit lingüístic i precarietat
És positiu que la reivindicació
del requisit lingüístic haja estat
arreplegada pel Govern valencià, encara que la seua aplicació s'ha ajornat ai curs vinent.
Aquest aspecte resta per concretar en una norma concreta
que el Sindicat valorarà en el
moment oportú.
A excepció d'aquest aspecte, la
Conselleria no ha fet res per
abordar les reivindicacions del
professorat interí i s'ha negat a
abordar
cap
negociació.
Zaplana ha pontejat els consellers i ha anunciat una pròxima
convocatòria de la Mesa
General i de les meses sectorials -Funció Pública, Sanitat i
Ensenyament- per tractar de
les mesures conduents a resoldre la problemàtica de cada
sector.
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L'STEPV-lv argumenta que cal més temps per preparar l'activitat lectiva

ALL-I-OLI
El DOGV del 10 de maig publica el calendari escolar del curs 2001-2002, aprovat per la Conselleria
de Cultura i Educació amb l'oposició sindical. Les
activitats lectives s'iniciaran en Educació Infantil i
Primària el 6 de setembre i finalitzaran el 21 de
juny. El Sindicat és contrari a la data d'inici anunDes del primer dia laborable de
setembre, els centres han de fer
una sèrie de tasques, com ara l'elaboració de la programació
general anual, la revisió i adaptació de les programacions didàctiques i projectes curriculars, l'anàlisi dels informes d'avaluació de
l'alumnat, la confecció de la
memòria anual, les reunions del
Claustre i dels equips de cicle, la
coordinació i organització de
recursos i espais, entre altres.
Totes aquestes tasques estan
contemplades en la profusa normativa que regula el funcionament i l'organització dels centres
educatius. Lògicament, tot s'ha
de fer en un temps prudencial i,
en molts casos, abans que s'inicien les classes. Mentre el
Sindicat ha posat aquests arguments sobre la taula, els responsables de la Conselleria s'han
limitat a dir que les classes s'han
d'iniciar el dia 6 "per qüestions
mediàtiques", és a dir, d'imatge
pública, i poca cosa niés.
El començament de les classes no
és un tema menor per a aquest
sindicat. Si ara es consenteix que
s'inicien capritxosament el 6 de
setembre, en un futur immediat
aquesta data serà inamovible i
tots els anys les classes començaran més o menys igual i s'acabaran al voltant del 21 de juny, encara que això supose trencar l'acord
actual que estableix en 179 els

ciada i proposa retardar-la fins el 10 de setembre,
per entendre que l'avanç impedeix una preparació
adequada del curs escolar per part del professorat.
A la mesura del conseller Tarancón només hi ha
una obsessió: aparèixer davant l'opinió pública
com a responsable de la primera comunitat autònoma que inicia les classes.
Cas que així ho acordés el
Consell Escolar Municipal, s'ha
de sol·licitar autorització a la
direcció territorial respectiva,
una possibilitat perfectament
possible que s'hi dóna cada any
en moltes localitats, Per complir
el nombre de dies lectius, el curs
hauria d'acabar uns dies més tard
per arribar a les 179 jornades lectives. Hi ha pendent una reunió
amb la resta de les organitzacions sindicals del sector per
intentar donar una resposta unitària a aquest despropòsit,

. Tarancón

dies lectius per a l'Educació
Infantil i Primària. Darrere d'açò
hi ha, sense dubte, l'intent d'estendre l'augment dels dies lectius
en tots els nivells educatius,
sobretot en Educació Secundària.
El Sindicat ha preparat un model
d'escrit per presentar a la
Conselleria (es troba a la pàgina
web: www.intersindical.org) i ha
proposat que tant els representants del professorat com els
directors i directores dels centres
en els Consells
Escolars
Municipals aproven la proposta
de començament de les classes el
10 de setembre en totes les
poblacions on siga possible.

Evitar confusions
Perquè no hi haja confusió, el
Sindicat ni proposa ni posa a
debat la reducció del nombre de
dies lectius. En el seu moment,
l'STEPV-lv hi va subscriure
l'Ordre marc que determina els
179 dies. Si es proposa retardar
l'inici de les classes fins el 10 de
setembre, les activitats acadèmiques amb alumnat han de finalitzar el 25 de juny.
És de sentit comú que calen més
dies per preparar el curs i, per
això, la Comunitat Autònoma de
Madrid ha acordat amb els sindicats que calen entre 7 i 12 dies
per planificar el curs'1' escolar
d'una manera mínimament satisfactòria, un exemple ben allunyat
de les argumentacions de l'actual
titular de la Conselleria valenciana.

55 aspirants superen la segona prova, el mateix nombre que places convocades

Els resultats del concurs-oposició a la Inspecció
confirmen les greus denúncies sindicals
ALL i OLI

El tribunal del concurs-oposició del Cos
d'Inspectors d'Educació ha fet públic el llistat de
persones aprovades en els dos primers exercicis.
En el moment de llegir aquestes línies ja s'haurà
anunciat el resultat de la tercera prova. Entre les
Amb aquestes dades, el Sindicat
ha vist confirmada la seua
denúncia sobre el procés del
concurs-oposició a les places
d'inspectors d'Educació, que no
era altra que considerar que l'oposició ha estat feta a mida per
afavorir els inspectors accidentals, nomenats sense respectar
els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. El Govern valencià ha dissenyat una estratègia per fer de
la Inspecció Educativa un instrument fidel a les seues tesis, fortament polititzat, que done suport
a les seues consignes, en compte
d'apostar per un servei professional al servei de l'ensenyament.
Des d'un principi aquesta
estratègia ha estat escrupolosament estructurada i dissenyada,
com s'ha demostrat en el retard
de quatre anys en la convocatòria de les oposicions, el nomenament de persones pròximes a
l'actual Govern com a inspectors
accidentals o el propi text de la

persones aprovades en el segon exercici hi ha 43
inspectors accidentals i 12 aspirants que no
ostenten aquesta condició. Per tant, un total de 55
persones han passat a realitzar la tercera prova,
una xifra curiosament idèntica al total de les places convocades.

convocatòria. La Conselleria de
Cultura i Educació n'és responsable directa d'aquest simulacre,
i ha apostat per una política que
atempta frontalment contra els
principis legals i constitucionals
als quals la pròpia Conselleria fa
referència constantment. Quan
es tracta de controlar el sistema
educatiu mitjançant una inspecció submisa i
partidista,
Conselleria se n'oblida ràpidament. És el doble llenguatge d'aquesta Administració.
Respecte de la primera prova
del concurs-oposició, algunes de
les preguntes només es podien
contestar disposant d'una circular interna de la Inspecció
Educativa. Aquesta disposició
era coneguda pel conjunt dels
inspectors accidentals, però no
per la resta dels aspirants. Fins i
tot, la circular conté alguns
exemples amb els quals es podia
contestar correctament la primera prova. Existeix una Nota
Interna de l'Administració,

corresponent al mes de setembre, que indica que les instruccions han de ser distribuïdes
entre la Inspecció Educativa.
Aquestes irregularitats han motivat que algunes persones aspirants hagen recorregut la prova.
També s'han presentat recursos contra la baremació de l'anterior fase de concurs, per considerar que s'ha vulnerat la normativa legal en adjudicar a
alguns aspirants una puntuació
corresponent al temps destinats
en aquest lloc de treball ocupat
en comissió de servei de manera
accidental, quan la normativa
legal ho prohibeix.
L'STEPV-lv també ha formalitzat
la seua demanda contra la convocatòria de l'oposició. La situació que ha envoltat tot el procés
selectiu és escandalosa, per totes
les irregularitats denunciades.
Per això, el Sindicat ha emplaçat
el Govern de la Generalitat a
actuar immediatament i evitar
que el procés continue.

ARXIU

Cal generalitzar el nivell 24 per a tot el col·lectiu

L'STEPV-lv exigeix que
l'increment salarial dels adscrits
a l'ESO s'estenga a tots els mestres
AlL-I-OLI

La reunió de la Mesa Tècnica del 7 de juny ha d'abordar la
negociació de les retribucions del professorat del Cos de
Mestres, on es preveu que els sindicats proposen les seues
alternatives. Mentre la resta de sindicats pretenen una pujada de complement solament per als mestres que actualment
estan adscrits a l'ESO, l'STEPV-lv aposta per estendre-la a
tots els mestres.
La reunió per tractar les retri- justificar que el professorat
bucions dels mestres ha estat tècnic d'FP que treballa als
sol·licitada reiteradament pel col·legis públics cobre més
Sindicat i és fruit de l'Acord que els mestres de Primària.
de Plantilles d'Infantil i Dins la lògica d'altres orgaPrimària, el qual assenyala a nitzacions, si l'argument per
l'article 17 que la Conselleria a defensar el nivell 24 només
de Cultura i Educació "nego- per als mestres adscrits a
ciarà al llarg del període l'ESO és que el professorat
d'implantació de l'Educació del Cos de Secundària cobra
Secundària Obligatòria les el 24, amb idèntiques raons
condicions retributives dels caldria demanar per a tota la
funcionaris del Cos de Secundària el nivell 26,
Mestres com a conseqüència corresponent al professorat
de l'aplicació de la LOGSE". amb la condició de catedràEl Sindicat manté que qual- tic. ,
sevol increment retributiu ha Si prevaleix la unitat entre
d'estendre's a tot el professo- les distintes organitzacions,
rat del Cos de Mestres, unes aquest sindicat veu possible
23.000 persones, tant si tre- generalitzar el nivell 24 per a
ballen a Infantil, Primària, tot el Cos de Mestres. L'SEducació Especial, Educació TEPV-lv no s'hi oposa a cap
de Persones Adultes o millora salarial, però defensa
Educació
Secundària que tothom l'obtinga. Per
Obligatòria. Les altres orga- això va subscriure l'article 17
nitzacions sindicals proposen de l'Acord de Plantilles
que es pague el nivell 24, o el esmentat, i ha estat fent
seu equivalent en pessetes, pressió, de vegades en solitaunes 16.000 ptes. brutes, ri, perquè es reunirà la Mesa
només a qui estiga adscrit al de Negociació. Una vegada
primer cicle de l'ESO, unes convocada, el Sindicat lluitarà per aconseguir que tothom
3.600 persones,
El Sindicat sempre ha man- tinga una millora salarial.
tingut que cal retribuir d'i- Cal recordar que des de fa
gual manera la mateixa feina uns anys s'està obrint el veni nivell de responsabilitat i ha tall de condicions laborals i
apostat pel Cos Únic retributives, sobretot amb els
d'Ensenyants. L' STEPV-Iv sexennis. El Sindicat no ha
no entén com poden explicar abandonat el referent del
d'altres organitzacions sindi- Cos Únic d'Ensenyants ni
cals que
els mestres renuncia a la històrica lluita
d'Infantil i Primària cobren per unes mateixes condimenys que els de primer cions laborals i econòmiques
cicle d'ESO. Tampoc es pot per a tots els ensenyants.
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Conselleria estudiarà
les propostes dels sindicats

desplegament del
ROF dels col·legis
ALL-I-OLI
La negociació de l'Ordre mitjançant la qual es desplega el
Reglament
Orgànic
i
Funcional (ROF) dels col·legis
públics d'Infantil i Primària,
un projecte de l'Administració
que ha estat valorat pel
Sindicat d'involucionista, ha
quedat suspesa de moment,
per acord entre les parts.
Després d'un període de
reflexió,
en
el
qual
Conselleria ha d'estudiar les
propostes sindicals, cal esperar de l'Administració un
canvi en les orientacions
generals del projecte i que
s'hi tinguen en compte les
propostes dels representants
del professorat,
Els canvis que calen
La proposta de ROF presentada per Conselleria ha rebut
de l'STEPV-Iv un conjunt
d'esmenes en la línia que tot
seguit s'assenyala:
- Potenciació dels Consells
Escolars i de l'autonomia dels
centres pel que fa a la seua
organització i funcionament.
- Reducció de la jornada laboral del professorat, amb una
redistribució del temps de treball; 18 hores de docència
directa, tutoria i funcions
directives; fins a 7 hores complementàries de còmput setmanal i 5 hores de còmput
mensual. Reducció de la jornada als majors de 55 anys.
- Dotació de plantilla suficient
per garantir la docència i la
resta de les funcions assignades.
- Autonomia perquè cada
comunitat educativa puga
optar pel tipus de jornada
escolar que més s'adeqüe a
les seues necessitats i característiques, per tal d'aconseguir
el màxim desplegament del
seu Projecte Educatiu.
- Dotació de personal administratiu i de serveis a tots els
centres.

QUADiltNS K LïNSEOTAMEKT DEL MÍS VAUNCIÀ

des de 1979
informant
a l'ensenyament
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Tancada la negociació de l'Ordre que la regula

La compensació educativa es
presenta sense un pla integral
i mancada de concrecions
ALL-I-OLI
Després de mantindré distintes reunions, la negociació del projecte
d'Ordre per a l'Atenció a l'Alumnat amb necessitats de
Compensació Educativa ha finalitzat. Malgrat que els sindicats han
exigit un desplegament de les intencions que hi conté,
l'Administració s'hi ha negat, de moment. El Sindicat demana que
el suport als centres que escolaritzen alumnat amb necessitats de
compensació educativa s'ha de contemplar en un Pla Integral que
contemple actuacions de les Conselleries d'Educació, Benestar
Social i Sanitat, en coordinació amb els ajuntaments, i que es concrete, entre altres, en majors dotacions econòmiques, de personal i
de serveis complementaris.
Una mesura immediata consisteix en dotar d'assessories de
Compensació de la Desigualtat i
d'Educació Intercultural tots els
CEFIRE. L'Ordre que s'ocupa
de l'atenció a l'alumnat amb
necessitats de compensació
educativa es publicarà al
DOGV en les pròximes setmanes i cal esperar que la
Conselleria convoque els sindicats per negociar el seu desplegament, atès que totes les
mesures a prendre han d'estar
en vigor el curs vinent. Per a
l'STEPV-Iv, els objectius bàsics
de la negociació són, en primer
lloc, el repartiment equilibrat de
l'alumnat amb necessitats de
compensació educativa entre
tots els centres sostinguts amb
fons públics, públics i concertats. S'ha demanat la modificació de la normativa d'admissió
d'alurnnat en vigor, així com l'elaboració d'unes instruccions
específiques per a les comissions
d'escolarització,
i
l'Administració ha acceptat que
es garantesca la distribució
equilibrada demanada per al
curs 2002-2003. Resta per veure

com es concreta aquesta mesura
i en què es tradueix la modificació de la normativa d'admissió
d'alumnat,
El Sindicat entén que cal presentar una oferta pública de llocs
escolars de primer cicle
d'Educació Infantil (0-3 anys) de
forma generalitzada, i perquè
això siga possible s'ha d'incrementar de manera significativa la
xarxa de les escoles infantils de
la Generalitat. És incomprensible
que es parle de compensació
mentre no es garanteix un lloc
escolar públic i gratuït a cada
alumne en el primer cicle
d'Infantil. Tot l'alumnat escolaritzat que ho necessite hauria de
tindré accés a les ajudes i les
beques, independentment que
l'etapa educativa siga Infantil,
Primària i Secundària i, a més,
s'ha de dotar de menjadors escolars els centres de Secundària i
garantir la continuïtat de les ajudes en passar l'alumnat dels
col·legis als instituts.
Professorat i alumnat
Si els Serveis Psicopedagògics

FE D'ERRADES
Sexennis
A la pàgina 9 de l'ALL-I-OLI
número 154, en el quadre
sobre sexennis, dins l'apartat "On i quan es presenta la
documentació?", on s'assenyala "Si després de sis
mesos no heu obtingut resposta al reconeixement del
sexenni sol·licitat, podeu
demanar una certificació
d'actes presumptes", cal
substituir-lo per: "Una vegada transcorreguts tres mesos
sense haver rebut contestació a la sol·licitud de reconeixement del sexenni,
s'haurà d'interposar recurs
d'alçada per silenci administratiu. Després de realitzar
aquest tràmit poden ocórrer
dues coses. Una, que l'Administració, de nou, no conteste
el recurs d'alçada, amb la
qual cosa s'entén que s'ha
. estimat la sol·licitud inicial.
Dues, que l'Administració
conteste el recurs d'alçada,
donant la possibilitat d'interposar un recurs potestatiu
de reposició en el termini
d'un nies, o bé un recurs
contenciós-administratiu en
el termini de dos mesos".

1

Numeració d AI1-I-OII
L'eixida quasi simultània
de tres números extraordinaris de la revista ha provocat un ball en la numeració d'ALL-I-OLI que pot
haver creat confusió entre
els lectors i lectores. A
aquest exemplar, que ix
amb el número 156, el precedeix
el monogràfic
(núm. 155) amb les ponències del VIII Congrés
Extraordinari de l'STEPVIntersindical Valenciana,
que ja ha rebut tota l'afiliació, a la qual també se li
ha enviat el número 157,
amb les primeres esmenes. Els centres educatius
disposen també de l'ALLI-OLI monogràfic número
158 en format menut ("Pel
reconeixement de les
malalties professionals a
l'ensenyament"), que ara
s'inclou en format tabloide
a les pàgines centrals d'aquesta edició.

200.000 Visites!!

ARXIU

Escolars (SPE) han d'atendre
totes les necessitats del sistema,
també caldrà obrir la negociació
de les seues plantilles per tal
d'augmentar-les. Respecte del
professorat, s'ha d'actuar en
distints temes, Entre ells hi ha la
negociació de les plantilles de
tots els col·legis i instituts, incloent-hi professorat, personal
d'administració i serveis, treballadors socials i d'altres especialistes; la catalogació dels llocs
de treball; el procés d'adscripció
del professorat que hi treballa,la convocatòria d'un concurs

específic per a la provisió dels
llocs de treball dels centres, en
compliment de l'Acord de
Plantilles signat el 7de juny de
1996. Pel que fa a l'alumnat,
s'han de rebaixar les ràtios en
tots els nivells educatius i cal
establir un pla per a controlar
l'absentisme escolar, coordinant
les actuacions de les diferents
administracions. D'altra banda,
és inajornable el debat per tal
d'elaborar un pla específic d'atenció a l'alumnat immigrant,
que hauria d'entrar en vigor el
curs vinent.

Se reabre la negociación del ROF de
las escuelas de Educarien Infantil tras
cuatro anos de bloqueo de Conselleria
ALL-I-OLI
A la Mesa Tècnica del 16 de
mayo para negociar el borrador de Orden por la que se
adaptan las normas del ROF de
las escuelas de Educación
Infantil y Primària a las escuelas de Educación Infantil de
primer cicló (0-3 anos) de la
Generalitat asistieron los sindicatos STEPV-Iv, CCOO, UGT
y ANPE. Las negociaciones,
iniciadas en 1996 y retomadas
en 1997, fueron rotas de modo
unilateral por la Conselleria.
La Conselleria de Cultura y
Educación ha agotado el tiempo previsto en la LOGSE, 10
anos como maximo, para regular y abordar la problemàtica
de este cicló educativo. Desde
el Sindicato se ha manifestado
el malestar por que sean los
plazos en el tiempo quienes
lleven a la Conselleria a abordar la problemàtica de este
cicló educativo, y no la necesidad de resolver la problemàtica que tiene.
El STEPV-Iv ha manifestado
la preocupación por el sistema
de negociación desarrollado, y
ha rechazado el documento de
la Conselleria, al que ha presentado otro alternativo. De
acuerdo con la LOGSE, que
contempla centros de Infantil
de primer cicló, de segundo

cicló y de cicló completo, la
regulación debe abarcar todas
estàs posibilidades. Estos centros escolarizan el tramo de 06 anos a los que se les debe
aplicar la normativa general.
La específica solo debe recoger sus especificidades. Los
sindicatos y la Administración
han coincidido en la necesidad
de elaborar un marco que
regule la Educación Infantil.
Los acuerdos
El debaté finalizó con dos
acuerdos. En primer lugar, la
Administración retira el documento presentado y acepta
que a las Escuelas Infantiles
se les debe aplicar la normativa general y abordar en otras
regulaciones sus especificidades. Se comprometé a elaborar
toda la normativa que regule
los centros públicos y privados.
Por otro lado, se establece un
calendario de negociación.
Antes del 31 de julio se negociarà la Orden de catalogación
de estos centros con sus respectivas unidades. En octubre
se abordaran las piantillas tipo
y en diciembre la normativa
específica de los centros de
Infantil. El Sindicato facilitarà
a los colegios el borrador sobre
la catalogación de los centros.
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La conselleria es nega a donar transparència a l'adjudicació de vacants en Programes Educatius

La Conselleria
proposa regular
les supressions
de places en IES

Les adjudicacions de places docents per al
2001/02 es faran mitjançant actes presencials
ALL-I-OLI

ALL-I-OLI
La Direcció General de
Personal i la Direcció
General de Centres han
advertit els sindicats que el
nou criteri de matriculació,
consistent a adscriure els
centres de Primària a centres de Secundària per tal
d'establir els itineraris de
l'alumnat fins la finalització
dels seus estudis, pot provocar canvis en els perfils
de les plantilles actuals dels
centres de secundària. Al
mateix
temps,
la
Conselleria proposa criteris
per a la creació i supressió
de llocs de treball.
La Direcció General de
Personal ha presentat un
esborrany per a la creació i
supressió de vacants en
base al nombre d'hores lectives. La proposta diu el
següent:
a) Creació de llocs de treball en centres fins a 8 unitats d'ESO:
- Creació de la primera
vacant: 12h./18h. lectives.
- Creació de la segona
vacant: 30h./36h. lectives.
- Creació de la tercera
vacant: 48h./54h. lectives. ï
així successivament amb la
resta de creacions.
En centres de 9 o més
unitats d'ESO+BAT+FP:
- Creació de la primera
vacant: 15h./18h. lectives.
- Creació de la segona
vacant: 30h./36h. lectives.
- Creació de la tercera
vacant: 48h./54h. lectives. I
així successivament amb la
resta de creacions.
b) Supressió de llocs de
treball
Se suprimirà de forma
definitiva el lloc de treball
quan la càrrega lectiva siga
inferior a llh. i en el centre
s'haja finalitzat la implantació del Mapa Escolar.
Se suprimirà de forma
provisional el lloc de treball
quan la càrrega lectiva siga
inferior a llh,, mentre el
centre no tinga allò previst
en el Mapa Escolar consolidat.
Als departaments unipersonals es negociarà la
supressió del lloc de treball,
tot atenent que estiga o no
ocupat per professorat amb
destinació definitiva al centre,
L'Administració ha presentat aquestes "propostes
com un esquema per
començar a parlar-ne i va
instar les organitzacions
sindicals a presentar esmenes. L'STEPV-Iv s'ha negat
a parlar d'aquests criteris
tot fent referència a l'Acord
de Plantilles de Secundària,
que garanteix la permanència del professorat en la
seua localitat de destinació
fins la finalització del Mapa
Escolar. A més a més, el
Sindicat ha advertit que no
és possible establir criteris
de creació-supressió de
llocs de treball si els centres
no tenen definits els perfils
de les seues plantilles d'acord amb els nous criteris
de matriculació, basats en
l'adscripció entre centres.

L'STEPV-Iv valora positivament la convocatòria d'actes d'adjudicació presencials
per al curs 2001/02, un canvi que
l'Administració s'ha vist obligat a introduir
per les mobilitzacions del professorat interí i a la vista dels resultats nefasts obtinA més de reclamar els actes presencials, el Sindicat ha insistit en
que hi hagués una negociació de
la provisió de llocs de treball de
determinats programes que es
resolen mitjançant comissions de
servei. No és acceptable que, any
rere any, siguen proveïts utilitzant
les comissions de serveis, sense
que ningú conega els criteris que
s'utilitzen. L'Administració no vol
ni sentir-ne parlar. Es tracta dels
programes d'educació a distància,
hospitals, CEFIRES, etc. L'STEPV-Iv continuarà exigint una
negociació sobre el procediment,
perfils i el barem, que garantesca
que tothom puga participar-hi i la
publicació al DOGV de la convocatòria.
Adjudicacions de Primària
Durant el mes de juny i una vegada publicats els llistats actualitzats s'obrirà un període per presentar noves habilitacions i
sol·licitar canvis de província d'aquelles borses que en origen se'ls
permetia aquesta modificació.
- Acte d'adjudicació de suprimits.
Es realitzarà
als Serveis
Territorials entorn el 6 de juliol.
- Actes d'adjudicació generals.
Tindran lloc entre el 23 i el 31 de
juliol. Les vacants es faran públiques el 18 o 19 de juliol.
- Publicació de llistats definitius

guts pel sistema informàtic emprat en les
adjudicacions de Secundària de l'estiu passat. A la Mesa Sectorial d'Educació del 29
de maig s'ha informat que les vacants del
Cos de Mestres s'adjudicaran entre els dies
23 i 31 de juliol Í les de Secundària del 27
al 31. L'adjudicació per al professorat dels

Conservatoris i Arts i Oficis es realitzarà
en setembre. Tots els actes d'adjudicació
tindran lloc al Palau de Congressos de
València. Les dates facilitades són susceptibles de modificació. Durant el mes de
juny es publicaran els llistats actualitzats
de professorat interí del curs 2000-2001.

de participants. El professorat de
l'oposició del 2001: 23 de juliol. El
professorat interí: 24 de juliol.
- Adjudicació de professorat reingressat, suprimit i provisional: 23
de juliol. Adjudicació de professorat opositor del 2001: 24 de juliol.
Adjudicació de professorat interí:
25 de juliol i següents.
Adjudicacions de Secundària
- Formació Professional i Escoles
Oficials d'Idiomes. Adjudicació
de professorat desplaçat: 16 o 17
de juliol. Publicació de vacants:
entre els dies 24 i 25 de juliol.
- Publicació de participants:
Professorat de l'oposició del 2001:
24 de juliol. Professorat interí: 25
de juliol.
- Actes d'adjudicació generals.
Sense concretar especialitats i dia
de cada especialitat: entre el 27 i
31 de juliol.
- Adjudicacions d'ensenyaments
especialitzats (Conservatoris i
Arts i Oficis). Primera setmana de
setembre.
- Comissions de servei. Convocatòria ordinària. Primària: entre el 2 i el 4 de juny. Secundària:
entre el 5 i 6 de juny. La convocatòria únicament contemplarà
causes mèdiques i/o socials. No hi
haurà una convocatòria específica
per al professorat provisional o en
expectativa de destinació.

La proposta de l'Administració indigna el professorat

JORDI BOLUDA

Tots els centres tindran Batxillerat Científic i l'Humanístic

El rebuig generalitzat La Conselleria fixa
al ROF de Secundària criteris per a l'oferta
aconsella retirar-lo dels Batxillerats
ALL-I-OLI
En les meses tècniques per al desplegament del Reglament Orgànic i
Funcional (ROF), l'STEPV-Iv ha traslladat als representants de
l'Administració la preocupació, no exempta d'indignació, que ha causat
al professorat dels IES de Secundària la proposta de la Conselleria i ha
exigit la seua retirada i la presentació d'un nou document que avance
millores en les condicions laborals del professorat i del personal d'administració i serveis, apronindesca en l'autonomia organitzativa dels
centres i en la participació democràtica de tota la comunitat educativa.
El Sindicat s'ha negat a esmenar
la proposta de la Conselleria per
al desplegament del ROF dels
IESf per considerar que abans
que res menysprea el treball del
professorat i provoca el rebuig
de la comunitat educativa, i ha
advertit l'Administació que si
s'entesta a dur-la endavant es
trobarà amb una ferma oposició.
L'STEPV-Iv, després d'afegir
que no negociarà cap proposta
quan el professorat no estiga als
centres, ha oferit un consens a
l'Administració sobre els temes
que considera cabdals en aquesta negociació, a saber: I1 eliminació de qualsevol referència a la
permanència als centres durant
el mes de juliol; la possibilitat
d'adoptar
democràticament
qualsevol tipus de jornada esco-

lar; l'autonomia organitzativa
dels centres i l'eliminació de
l'excessiu reglamentisme; respecte absolut als acords signats,
com ara el de plantilles; la millora de les condicions laborals del
professorat; promoure els programes
d'ensenyament en
valencià; respecte al Consell
Escolar de Centre com a òrgan
de participació democràtica.
L'Administració s'ha compromès a preparar un nou document.
No obstant això, si el nou anara
en la mateixa línia, l'STEPV-Iv
proposarà mobilitzacions, entre
les quals no es descarta la possibilitat d'engegar una campanya
d'insubmissió ni de convocar una
vaga en el sector, cas d'arribar a
publicar una disposició com la
que es proposa.

ALL-I-OLI
La Direcció General de Centres
ha establert dos criteris per a la
matriculació del curs que ve:
tots els centres ofertaran el batxillerat científic i l'humanístic, i
es mantindrà l'oferta de tots els
batxillerats
tecnològics.
L'Administració informa que els
centres que es posaran en
marxa o es modificaran són els
següents: Es transformen de
Secció a IES per ofertar Batxillerats els de la Vall d'Alba,
Ademuz, Benaguasil, Bocairent,
Tavernes Blanques i ValènciaCastellar. El centre nou de
l'Alcora no obrirà per no estar
acabades les obres. S'obrin
nous centres d'ESO a la Pobla
Llarga, Sagunt i Almussafes.
Respecte a centres privats que
tenen concertat el batxillerat,
l'Adminsitració remet a l'ordre
d'11 de juliol de 2000 {DOGV de
17/08/2000) i afirma que la
LOGSE els permet mantenir el
concert.
En relació als centres que faran
l'adscripció a Secundària i, per
tant, tindran l'ESO completa, la
Conselleria remet a l'Ordre

d'adscripció que es publicarà els
propers dies al DOGV. Els
Batxillerats nocturns es mantindran en els centres actuals, però
difícilment se n'autoritzaran de
nous, mentre els Cicles Formatius
nocturns es constituiran segons la
demanda. Als centres que el
Mapa Escolar contempla com a
d'ESO no se'ls autoritzarà cap
Batxillerat.
Respecte als criteris per mantenir les línies en valencià,
l'Administració diu satisfer la
demanda amb les següents
ràtios: en l'ESO, 20 alumnes per
conformar grup, encara que es
podran mantenir grups amb un
nombre inferior. En Batxillerat,
entre 15-20 alumnes per a grups
mixtos i un grup a partir de 15
alumnes per modalitat. Si a un
centre d'una localitat no es pot
conformar un grup, és dirà als
alumnes que es matriculen a un
altre centre de la localitat o
zona.
L'STEPV-Iv rebutja aquests criteris i denunciarà tots els casos en
què no s'assegure la continuïtat
dels Programes d'Ensenyament
en Valencià.
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Un centenar d'ensenyants es reuneixen a Forcall (els Ports)

L'escola rural exigeix a la Generalitat
Valenciana l'elaboració urgent
tj d'un
pla integral de millora i supervivència
ALL-I-OLI
L'escola rural representa un espai cabdal com a element de
compensació de desigualtats, socialització i de supervivència
d'un poble, però aquestes funcions no es poden portar a terme
per la instilució educativa si aquesta presenta greus mancances.
Aquesta és una de les reflexions expressades a les Jornades de
Formació sobre l'Educació al Món Rural, organitzades per
l'STEPV-Iv del 18 al 20 de maig a Forcall (els Ports), amb l'assistència d'un centenar de persones. A les jornades s'ha analitzat el present i el futur de l'escola en els pobles del País
Valencià. L'encontre ha permès conèixer també la realitat educativa a d'altres zones rurals, com Catalunya, Aragó o Múrcia,
entre altres.
S'entén per zona rural una
població situada a 20 o 30 quilòmetres d'autovia de les capitals
o d'altres pobles més allunyats
geogràficament i amb unes
comunicacions rnés dolentes,
Pel que fa a aquest segon grup,
la realitat els ofereix poques
expectatives, on s'hi dóna una
contínua despoblació cap a
zones costaneres, amb més
oportunitats i una discutible
millor qualitat de vida. En
aquest sentit, l'Administració no
està impulsant cap pla integral
de millora i de supervivència
d'aquestes zones. Els pobles del
primer grup són tractats per
l'Administració com a dormitoris, amb la pèrdua d'identitat,
costums i deshumanització que
açò comporta. Però, tots dos troben a l'escola un nexe comú,
que significa el ser o no ser dels
pobles. Pel que fa a les comarques castellonenques, hi ha una
dualitat entre l'espai rural i
urbà, dos móns que cal complementar i millorar amb programes específics de millora per
part de l'Administració.
El llarg llistat de dèficits estudiats a les jornades abasten
temes plurals com ara l'estat
pèssim i obsolet de les infrastructures, la manca de serveis

bàsics, la manca de material
didàctic i pedagògic, els models
organitzatius inadequats, les
males condicions laborals del
professorat amb un 80% d'interins que canvien cada any, ei
recurs al professorat itinerant
com a cornodí en situacions problemàtiques, els agrupaments
d'alumnat de distints nivells, les
dificultats del professorat per
accedir a una formació permanent,
la
situació
de
l'Ensenyament Secundari, el
transport escolar, els menjadors,
etcètera.
Enmig d'aquesta preocupant
situació, les jornades han destacat la tasca que de manera anònima assumeixen els mestres i
les famílies de les zones rurals i
que tenen dret a exigir els
mateixos serveis i prestacions
que qualsevol altre ciutadà. De
manera desinteressada i vencent molts obstacles, els treballadors de l'ensenyament de les
zones rurals segueixen lluitant
per aconseguir els seus drets.
Només cal exigir un canvi d'actitud per part de l'Administració
per fer front als reptes que el
món rural planteja en la societat
del segle XXI, una petició unànimement recollida en les conclusions finals de l'encontre.

Els participants a les jornades van proposar alternatives als plans del Govern. / XELO GARCIA

Els assistents a l'encontre s'hi oposen als canvis impulsats pel Ministeri

Les jornades sobre Reforma i
Contrareforma de Gandia exigeixen
un ensenyament públic
ALL-Í-OLI
Amb l'assistència de més de 150 professores i
professors de tol l'Estat, la Confederació
d'STEs va celebrar els dies 4, 5 i 6 de maig a
Gandia (la Safor) unes jornades d'anàlisi, debat
Les jornades sobre Reforma i
Contrareforma es van obrir
amb una mesa en què va participar Amparo Valcarce, portaveu del PSOE en la Comissió
d'Educació del Congrés dels
Diputats; José Ramon Calpe,
diputat del PP i membre de la
Comissió d'Educació del
Congrés, i M.H Angeles
Martínez Espià, secretària
d'Educació d'Esquerra Unida
en el País Valencià,
El representant del PP es va
defendre de les acusacions
d'obscurantisme en la gestació
de la Llei de Qualitat, argumentant que hi haurà diàleg, i
va anticipar que el que es pretén, a través d'una sèrie de
reformes parcials " que no
posaran res cap per avall", és
millorar l'ESO, els procediments d'aprenentatge i la inspecció educativa, i que els itineraris no suposaran una discriminació, perquè conduiran a
una mateixa titulació: "Es
podrà arribar a un mateix

i alternatives a la actual situació educativa on
es van valorar els projectes de llei que prepara
el MECD. A les jornades s'hi van proposar
alternatives que redunden en la millora del sistema educatiu.

objectiu des d'una rnajor diversificació". Per la seua banda,
Valcarce va subratllar la necessitat d'obrir un diàleg amb la
comunitat educativa i va precisar que els socialistes no estan
en contra de les reformes en
general, sinó d'aquelles que
siguen
segregadores.
Finalment, va demanar. que la
Llei d'FP siga consensuada i
que es compte amb una memòria econòmica. La representant
d'EUPV va vertebrar el seu discurs entorn de la defensa de
l'ensenyament públic i la. igualtat d'oportunitats, aspectes que
al seu parèixer perillen clarament amb les reformes que dissenya el Govern.
A la segona jornada, Jaume
Martínez Bonafé, professor de
la Universitat de València, va
advocar per la realització d'una
anàlisi dels problemes educatius amb deteniment i va criticar la burocratització. Va
demanar que l'esquerra educativa no es lirnite a estar a la

defensiva, sinó que elabore
propostes, i també va apostar
per un major compromís dels
docents als centres educatius.
Alvaro Marchesi, ex-director
general
de
Renovació
Pedagògica amb el ministre
MaravaU, va impartir una conferència sobre indicadors de
qualitat i equitat en l'ensenyament. Marchesi va comparar la
situació als països occidentals.
En la seua intervenció va criticar els canvis anunciats per
l'actual Administració, "que
seran contraproduents i no
resoldran els problemes del
professorat i l'alumnat".
Els grups de treball organitzats a l'encontre van elaborar al
llarg de les jornades unes propostes alternatives per aconseguir un ensenyament públic de
qualitat. Aquestes propostes es
presentaran als òrgans de la
Confederació d'STEs per a la
seua aprovació i presentació a
la societat i a les distintes administracions educatives.

ALL-I-OLI
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íVacaciones útiles!
PNL en la Ensenanza
Swtta, 19al28de]ulio20Q1

Curso dirigido a profesionales docentes en activo
INMA CAPÓ te invita en diez días a descubrir cómo iransmitir tus ensenanzas de forma efectiva, manejar el lenguaje de influencia y ponerte en estado de recursos, sabiendo motivar a tus alumnos, conociendo las diferentes
estrategias de aprendizaje y ensenanza.
Curso intensivo nivel Practitioner PNL. Precio especial para docentes en activo.
jlnfórmatc YA, las plazas son Hmitadas! Se eníregarà diploma acrcditativo.
INMA CAPÓ. ïelct'ax: 96 361 95 16 - Apartado 292 - 46080 Valencià

info@inxfituio-pni.com
www.in$titut8~pnl.c(nn
INTERNATIONAL INSTITUTE OF NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

XV) Trobajds de Fóm-ftrçld
. r f c Pcirsoíu^ Adultes • '

1O de Juny
XVI

Trobada
d'Escoles
d'Adults a
Gandia
inscripcions:
Tels. 962865739, 962959463.
Atesa dels Agents Sor/a/s per
l'fíPÀ.
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Els interessos sindicals malbaraten la unitat d'acció / L'STEPV segueix reclamant un acord general per a tota la Funció Pública

Crònica d'una mobilització
Les manifestacions del 10 de maig significaren
l'últim acte d'un intent de mobilització conjunta
dels sindicats presents en la Mesa General de la
Funció Pública de la Generalitat. La concentració de delegats prevista el 16 de maig a Madrid
va estar desconvocada per CCOO i CSIF, cosa
que ha estat molt criticada per UGT, la qual, no

Un poc d'història
Les mobilitzacions actuals són el
segon acte de les que començaren amb l'anunci en setembre
passat que el Govern pensava
augmentar les retribucions del
personal públic en un 2%. La
inflació s'anunciava alta, i de fet
va acabar sent d'un 4%. Les
mobilitzacions convocades llavors, amb la vaga del 14 de desembre inclosa, partiren d'una
convocatòria unilateral per part
de CCOO i UGT. Tanmateix,
aquestes organitzacions ni tan
sols van presentar un calendari
conjunt, i la convocatòria de
vaga es va canviar a menys de
dues setmanes de la seua celebració. L'STEPV-Iv, malgrat tot,
va prendre la que segurament
era l'única alternativa coherent
amb la bel·ligerància dels
governs central i autonòmic:
convocar les mobilitzacions i la
vaga, malgrat les posicions sectàries i poc clares d'algunes
organitzacions sindicals.
La vaga va tenir un bon seguiment en Justícia i Ensenyament.
La imatge d'escoles buides va
dignificar una protesta que en
altres àmbits fou menys seguida.
Fou, sens dubte, una aportació
cabdal de l'STEPV-Iv, com a sindicat majoritari de l'ensenyament.
Davant l'actitud immobilista
de les Administracions, a primers d'any s'emprengueren converses entre els sindicats.
S'acordà per a tot l'Estat una
manifestació, convocada precipitadament -de dilluns a dijous-,
sense cartells conjunts ni cap
campanya, El resultat estava
cantat: una manifestació poc
nombrosa.
Desacords sindicals
D'altra banda, es va dissenyar
un calendari poc intens. Una
concentració mensual de delegats davant les delegacions i
subdelegacions del Govern era
ben poca cosa per fer canviar la
posició del Govern central.
Finalment, es proposava una
manifestació a Madrid per al 2
de juny, precedida d'un míting a
celebrar en el curs d'una assemblea de delegats de CCOO i
UGT el 16 de maig. La resta de
forces sindicals, amb la possible
excepció de CSIF, no se'ls va
convidar ni a anar.
L'estratègia d'impasse estava
motivada per les negociacions
que els sindicats CCOO i UGT
estaven duent a terme amb la
patronal, així com amb el
Govern, respecte de la reforma
laboral i sobre uns retocs del sistema de pensions. La primera va
acabar amb un desacord que el
Govern ha resolt imposant una
reforma per decret. Una actuació
així en un tema tan sensible per
a un sindicat com és el mercat
laboral, hauria de suposar sobre
el paper una aposta per l'enfrontament amb la postura governamental. Lluny d'açò, CCOO ha

obstant aixòr tampoc no l'ha mantinguda. Les
concentracions per al 29 i el 30 de juny han estat
convocades per CCOO i CSIF, d'una banda, i
UGT, per altra. El motiu adduït per desconvocar
és que el Ministeri per a les Administracions
Públiques ha rectificat en part la postura mantinguda des de setembre i ha convocat el 16 de

maig la Mesa General de l'Administració central de l'Estat. Les mobilitzacions resten, si més
no, suspeses, i la fràgil unitat sindical que s'havia aconseguit està esclatant per moments. La
manifestació prevista per al 2 de juny a Madrid,
no s'ha arribat a convocar, de forma que l'han
deixat morir per inanició.

no l'únic, s'hi va donar en el sector d'ensenyament, com s'explica després. UGT demanava que
aquest Sindicat fora exclòs de la
Mesa de Formació de la
Generalitat Valenciana;
el
mateix sindicat mantenia també
una guerra oberta contra la nostra representació sindical a les
Corts Valencianes i impedia que
es formarà una candidatura de
l'STEPV-ïv en l'Institut Valencià
de la Música.

JORDIBOLUDA

signat en solitari un acord sobre
pensions que ha provocat l'enèsim enfrontament amb l'altra
central, que ha interpretat la signatura com una excusa per a no
haver de convocar una vaga,
alhora que deixa UGT al marge
dels acords i amb una posició de
confrontació amb el Govern del
Partit Popular.
Una via valenciana
El sindicats presents en la Mesa
General de la Funció Pública
Valenciana van encetar converses només començat l'any. Primer
en l'àmbit de la Funció Pública,
on calia coordinar posicions de
cara a les negociacions de la
Mesa Sectorial de la Funció
Pública i preparar rondes d'assemblees conjuntes.
Com a conseqüència, es va
forçar una cimera sindical al País
Valencià, limitada, això sí, als
integrants de la Mesa General
(STEPV-Iv, CCOO, UGT, CSÏF i
CEMSATSE), deixant fora, en
contra del criteri expressat per
l'STEPV-Iv, a sindicats com
ANPE, SAE..., organitzacions
representatives i convocants de
la vaga del 14-D als seus sectors.
Per tant, mai ha sigut una cimera realment unitària. Es va decidir, a proposta de l'STEPV-ïvt
valencianitzar les mobilitzacions. Això es va concretar en
distintes accions:

- Les concentracions mensuals no solament serien davant
la Delegació o Subdelegació
del Govern central corresponent, sinó que també s'aniria al
Palau de la Generalitat a
València i a les delegacions del
Govern Valencià a Castelló i
Alacant.
- Cinta negra al braç els dijous,
amb un seguiment sindical pràcticament inexistent.
- Convocatòria d'una manifestació conjunta a cada capital de
província el dia 10 de maig. La
proposta inicial del Sindicat era
fer-la el 5 d'abril i repetir-la a
principis de maig. En deixar que
passarà tot el temps de les
vacances de Setmana Santa i
Pasqua, es va contribuir a la desmobilització.
- Edició d'un cartell conjunt
convocant les manifestacions del
dia 10 de maig i del 2 de juny.
A banda de possibles errors de
plantejament, cal denunciar que
hi ha hagut una falta de compromís evident per part de determinades organitzacions amb les
mobilitzacions conjuntes.
Però no només és això. Durant
les mobilitzacions, els recels
entre organitzacions s'han deixat entreveure en multitud d'actuacions i declaracions: correus
electrònics desqualificadors,
notícies en premsa d'un o altre
que critiquen a una altra organització,"etc. El cas més greu, però

Una sentència important
En febrer, l'Audiència Nacional
fallava en contra de la congelació salarial imposada pel Govern
del PP en 1997. La sentència és
molt important, ja que suposa el
primer reconeixement real de la
capacitat de negociació de les
empleades i empleats públics.
El comportament sindical de
l'organització que va guanyar el
recurs va contribuir objectivament a la desmobilització del
personal. Apostaren per traure
el major profit possible en forma
d'afiliació i vinculació del personal a la seua organització
amb campanyes que fregaven
la demagògia i la desqualificació de la resta d'opinions sindicals.
La desmobilització ha vingut
com a conseqüència lògica d'un
discurs triomfant, segons el qual
CCOO i els seus serveis jurídics
anaven a salvar el personal
públic de tots els seus mals. En
no matisar, s'ha donat a entendre que això era el que importava i que la resta de vies, com la
negociació i la mobilització, eren
més insegures.
En contrast amb això, des de>
l'STEPV-ív es va apostar des del
principi per intentar vincular la
sentència amb les mobilitzacions. Eixe va ser el missatge
principal: " Una sentència que
impulsa la mobilització". La
divergència de missatges va
contribuir al cansament del personal.
El Tribunal Suprem (TS), en
providència de 10 de maig, ha
admès el recurs de cassació interposat pel Govern i, per tant, caldrà esperar una nova sentència
en el termini de dos a tres anys
perquè les nostres expectatives
puguen adquirir plena virtualitat,
La resolució del TS posa de
manifest també el doble fracàs
de l'aposta de CCOO. En desmobilitzar el personal ha tancat la
porta principal cap a les reivindicacions que resten presents, a
banda de la descongelació salrial: la jornada de 35 hores, les
pagues extra completes o la
clàusula de revisió salarial cal
guanyar-les en la negociació o
per la pressió. S'ha confiat cegament en una resolució judicial
que, en el millor dels casos, s'ajornarà d'ací a tres anys. En el
pitjor, s'haurà perdut una oportunitat, una més, d'il·lusionar el
personal en una mobilització
amb èxit,

Una victòria de la mobilització
El conseller Tarancón anunciava
el 10 de maig a les Corts
Valencianes l'exigència del
coneixement del valencià als
participants en les proves selectives per a l'accés a la docència a
partir del curs 2001-2002.
Aquesta mesura ha estat llargament demanda per aquest
Sindicat, per totes les entitats
que formen la Mesa per
l'Ensenyament en Valencià, í
també és una conseqüència
directa de les mobilitzacions que
el professorat interí està duent a
terme des de fa rnesòs, vagues
incloses. Com ho és l'anunci del
president Zaplana d'arribar a un
pacte per resoldre la problemàtica del personal interí.
Les mobilitzacions s'han dut a
terme en un marc d'enfrontament obert amb la resta de sindicats del sector. CCOO va cridar
obertarnent a l'esquirolatge,
mentre FETE-UGT es dedicava a
vetar els representants del nostre Sindicat en les reunions amb
el Conseller d'Educació per
explicar el requisit lingüístic.
Lamentable.
Un encert del Sindicat
El Ministeri per
a les
Administracions Públiques, com
ja s'ha dit, ha rectificat en part la
postura que mantenia des de
setembre i, després de set mesos,
va convocar Mesa General de
l'Administració central de l'Estat
per al passat dia 16 de maig.
Curiosament, el resultat de la
reunió de la Mesa és l'intent d'arribar d'ací a setembre de 2001 a
allò que l'STEPV-Iv reclama des
de fa temps: un acord general en
la Funció Pública, Al País
Valencià no ha estat possible ni
arribar a acords parcials. Potser
ara s'òbriga una via: "Com ho
fan a Madrid.,.".
Dues conclusions
Les conclusions són dues. En primer lloc, el personal dels àmbits
on és present l'STEPV-Iv ha
recolzat les propostes del
Sindicat quan aquest ha seguit
una línia pròpia, amb independència de maniobres poc o gens
vinculades amb els problemes
dels treballadors i les treballadores. S'ha de continuar així,
donant participació, veu i vot al
personal en tot allò que l'afecte,
en la línia del model democràtic,
participatiu i assembleari que
sempre ha caracteritzat aquesta
organització.
D'altra banda, els treballadors
i treballadores diuen apreciar la
unitat d'acció. Cal tindré present, però, que no és prou aínb
manifestar que una organització
és unitària: cal demostrar-ho
amb fets. L'STEPV-Iv practica
aquest extrem dia a dia. En tot
cas, el Sindicat seguirà amb els
mateixos principis defensant els
treballadors i les treballadores.
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XXVI Escó
XXVI ESCOLA D'ESTIU
DEL PAÍS VALENCIÀ.

"Temps de Revolta". Del 2 al 6 de juliol.
Lloc: CP La Marina, C/ de la Marineria,
s/n. 12100 El Grau de Castelló. Organitza:
MRP Escola d'Estiu del País Valencià de
Castelló.
Aules-debat: Participació democràtica,
Comunicació, Interculturalitat. Cada dia hi
haurà un ponent a l'aula per estructurar el
tema i després s'organitzaran grups de treball. Podeu fer-nos arribar la vostra participació als grups d'aula-debat, La
Universitat Jaume I acreditarà la participació. Hi haurà servei gratuït de guarderia.
Tel. 964 729 248 (Fundació Càtedra
Enric Soler i Godes, dilluns a dijous, de 17
a
21
h.).
Correu
electrònic:
fcesg@mail.uji.es. Matrícula ordinària:
6.000 Ptes. Matrícula reduïda: 3.000 Ptes.
(estudiants, aturats). Empleneu una fitxa
amb les vostres dades (nom i cognoms,
DNI, telèfon, adreça completa, activitat
professional i lloc de treball) i una còpia del
resguard de l'ingrés bancari al compte de
Bancaixa 2077-0560-46-3104251269) i
envieu-la a: MRP Escola d'Estiu del PV
Castelló, C/ Antoni Maura, 4, 3r. 12001
Castelló de la Plana.
Horari: 9-9.30 h. Dia 2: Recepció i matrícula. Dies 3 al 6: Tallers oberts (Tai-xi).
9.30-11 h. Dia 2. Acte inaugural: Una
classe amb Don Abili, per Valentí Pinyot.
Dia 3. Ponència: La participació a l'escola,
per M.a Àngeles Llorente. Dia 4, Ponència:
La comunicació a l'escola, per Joan Peraire.
Dia 5. Ponència: Interculturalitat, per José
A. Antón. Dia 6. Ponència: Educació,
Reforma i Contrareforma, per Jaume
Martínez Bonafé.
11-11.30 h. Esmorzar.
11.30-13.30 h. Dia 2. Conferència: Les
actituds de la docent, Gonçal Anaya. Dia 3.
Aula-debat. Comunicacions: La participació a l'escola. Dia 4. Aula-debat.
Comunicacions: La comunicació a l'escola.
Dia 5. Aula-debat.
Comunicacions:
Interculturalitat, Dia 6. Taula rodona: Ley
de Calidad del Sistema Educativo.
11.30-14 h. Dia 2. Tallers oberts: Tast de
vins. Dia 3. Tallers oberts: Contacontes. Dia
4, Tallers oberts: Malabars. Dia 5. Tallers
oberts: Danses. Dia 6. Cloenda. Lliurament
de certificats.
14 h. Dinar.
16.30-18.30. Dies 2 al 5. Tallers temàtics:
enquadernació, pintura, tècniques corporals, taller de veu, teatre, cinema, balls de
saló.
22.30. Dia 3. Acte cultural: Nit de flamerico, al pub Terra. Dia 5. Acte cultural: El
gos d'Hugo, al pub Terra.

XXVI ESCOLA D'ESTIU.
MRP ESCOLA D'ESTIU
DEL PAÍS VALENCIÀ

Lema general: Temps de revoltes contra
el pensament únic: ensenyar o domesticar.
CP Lluís Santàngel, El Saler (l'Horta), del 2
al 7 de juliol. Inscripció: Fins al 29 de juny.
Fitxa de matrícula a: www.fmrppv.org. Més
informació: MRP Escola d'Estiu del País
Valencià Gonçal Anaya, C/ Gascó Oliag
s/n, 46010 València. Aulari V de la
Universitat de València. Tel. 96 398 38 57.

CC OO (Xavier Moreno): 96 388 21 00- 450.
STEPV-Iv (Paco Navarro): 96 391 91 47.
Acte públic de presentació de la XXVI
Escola d'Estiu. 6 de juny de 2001, 19.30
hores. Club Diari Levante, C/ Traginers, 7,
Vara de Quart, València, Intervé: J,V.
Marqués.
Dilluns 2. Coordina: Seminari per a l'educació emancipatòria i interculturalEntrepobles. Aula-debat. 9.30-11.30 h.
Propostes per una educació emancipatòria
des de la Interculturalitat. Gabriela Serra.
Grups de debat. 12.00-14.00 h. Casos conflictius per als educadors en termes culturals. Xavier Lluch. La Geografia com a
ferramenta per una educació emancipatòria. Xosé M. Souto. Relacions internacionals i inmigracions. Materials curriculars
sobre el Magrib i Palestina. José A. Antón.
Tallers / Presentació de vídeos. 16.30-18.00
h. Vos que sos mi hermana per Yolanda
Olmos (Entrepobles-Catalunya). Las mujeres de Bamako son hermosas, per Darry
Fati (Associació Cultural Ateneu de
Russafa). Todos somos extranjeros, per Anà
Pavón {Associació Valenciana d'Ajuda al
Refugiat, AVAR).
Dimarts 3. Obrint debat. 9.30-11.30 h. La
corrosió de la ciutadania. Manolo
Rodríguez, Universitat de València.
Indigenismos urbanos y estrategias educativas frente a, la globalización. Mara
Cabrejas, Universitat de València. Auladebat. 12.00-14.00 h. Coordina: Entrelínies,
xarxa d'Educació i Comunicació. Els informatius a la televisió. Xavier Obach, professor de televisió. Grups de ..debat. 16.3018.00 h. Escoltar la publicitat. Amparo
Porta. Internet a l'aula. Una perspectiva
crítica. Lluís Miquel Segrelles. El discurs
publicitari. Maria Lozano.
Dimecres 4. Coordina: Seminari
d'Intervenció en Conflictes des del Projecte
Viure la democràcia a l'escola. 9.30-11,30
h. Temps de revoltes contra el pensament
únic. Ensenyar o domesticar. Gonçal
Anaya, Universitat de València, 12.0014.00 h. Aula-debat, Necessitats i desigs.
Maite Larrauri (IES Sedaví, l'Horta).
Tallers. 16.30-18.00 h. Un programa d'habilitats socials a l'hora de Competències
Socials. Pepe Checa {IES Miquel Tarradell,
Barcelona). Jocs Cooperatius, Col·lectiu
Amani. Un programa de tractament de les
emocions a l'aula. Xaro Altable, mestra.
Dinàmiques de grup. Joan Traver, UJI
Castelló).
Dijous
5,
Coordina:
Seminari
d'Intervenció en Conflictes des del Projecte
Viure la democràcia a l'escola. 9.30-11.30
h. Amb quines estratègies afrontem els
conflictes als centres? Pilar Tormo (IES
Jaume I d'Alfafar). Aula-debat. 12.00-14.00
h. La mediació femenina, un horitzó de
sentit. Asun López {DUODA, Universitat de
Barcelona). Tallers. 16.30-18.00 h. Pepe
Checa, Col·lectiu Amani, Xaro Altable,
Joan Traver.
Divendres 6. Coordina: Seminari
d'Intervenció en Conflictes des del Projecte
Viure la democràcia a l'escola. 9.30-11,30
h. De la narració a l'anàlisi. L'assumpció
col·lectiva de responsabilitats i l'autogestió
de la vida cooperativa a l'aula i al centre.
12.00-14.00 h. Aula-debat, Formes d'intervenció i elements d'un programa pedagògic d'educar en i per als conflictes. Paco
Gascón (Universitat Internacional de la Pau
i UAB). 16.30-18.00 h. Tallers. Pepe Checa,
Col·lectiu Amani, Xaro Altable, Joan
Traver.
Dissabte, 7. Jornada de cloenda.
Coordina: Comissió Organitzadora. 11,0013.00 h. Xerrada: Treballar la pau d'altra
manera. Juan Gutiérrez (Fundació Gernika
Gogoratuz). 13.00 a 14.00 h. Acte de
comiat.

XVII ESCOLA
D'ESTIU
MARINA-SAFOR.
OLIVA
Del 2 al 7 de. juliol.
Les activitats s'atenen al
que regula la Conselleria cle
Cultura, Educació i Ciència i
podran ser reconegudes i
acreditades per la institució.
El còmput és de 204 hores i
l'acreditaçió per participant
de 40 hores. Aquesta Escola
d'Estiu ha signat u'n conveni
amb la Universitat
de
València amb l'objectiu que
els estudiants universitaris
obtinguen el corresponent
certificat. En general, les activitats es realitzaran als locals
de l'Institut de Batxillerat
Gregori Maians d'Oliva, C/
Sisterón, s/n. Les que es realitzen a un lloc diferent, ho
duran especificat al seu programa.
Programa d'activitats.
Dia 2. 9.30

h.-10.00 h.

Recepció i presentació. 10.00
H.-10.45 h. Esmorzar. 10,45 h.13.00 h. Aules debat. 13.00 h.14:30 h. ííl sessió. Seminaris i
Grups de Treball. * El seminari de Primària aquest dia treballarà de 17:00 a 18:30 h.
Dies 3, 4, 5 i 6. 9.00 h.-10,45
h. I'1 sessió. Grups de treball i
seminaris. 11.30 h.-13.00 h. 2a
sessió. Aules-debat. 13.00 h.14.30 h. 3a sessió. Seminaris i
Tallers. 21 h. 4 a sessió.
Activitats d'animació.
Dia

7. , 10.00-12.00

h.
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Conferència de Gonzalo
JJ|
Anaya.
12.00-12.30
h.
|
|
|
Picadeta.
12.30-14.00 h.
;:J
Assemblea. Conclusions dels
jjj
seminaris i grups de treball,
j|
Cloenda.
jj|
L'alumnat que necessite
fi*
allotjament, cal que ho espe||jf
cifique a Secretaria. Se li faciJjj
litarà un llistat d'hotels i càmB
pings d'Oliva i pobles del vol|f|
tant.
Hi haurà activitats per als
^
fills í filles, majors de sis anys,
í||j|!
dels qui estiguen matriculats.
;
Cal inscriure'ls en secretaria
!||ÍL
en formalitzar la matrícula.
L'Escola d'Estiu ofereix servei de menjador. La referència de menús i preus podreu
trobar-la el primer dia de l'Escola. El bar de
l'institut estarà obert a disposició de qui
ho desitge.
Inscripció. Es farà per estricte ordre de
matriculació. Cada alumne i cada alumna
haurà d'escollir una activitat de la primera
i de la tercera sessió. En cas d'excés de
matrícula en alguna activitat, es donarà
prioritat de participació al professorat'en
actiu i que forme part d'alguns dels seminaris i grups de treball de l'Escola d'Estiu.
Matricula: a) Per correu certificat: Des
de la recepció del programa fins el 22 de
juny. Per formalitzar la matrícula per correu
s'ha de fer una transferència pel total de les
despeses al compte corrent Núm. 31590023-69-6001003029 de la Caixa Popular a
Gandia. Cal lliurar una còpia de la transferència, junt a la fitxa d'inscripció degudament emplenada, a: Escola d'Estiu
"Marina-Safor", carrer El Castell, s/n,
46723 Almoines, b) Per fax: Durant els dies
de matrícula (del 14 al 22 de juny), també
podeu lliurar la fitxa d'inscripció i la còpia

de la transferència al fax 96 285 00 92 del
CP Hort de Palau d'Oliva, c) Per Internet:
En la pàgina Web de l'Escola d'Estiu:
www.fmrppv,org/eems/marinasafor,html
podeu trobar una versió electrònica d'aquest llibret, a més d'informació sobre
l'Escola d'Estiu (treballs realitzats pels
diferents seminaris), i un formulari per
poder-vos matricular. Podeu demanar més
informació al correu electrònic de l'Escola
d'Estiu: eems@frnrppv.org o enviar per
correu-e la fitxa d'inscripció. Els terminis
de matrícula virtual són els mateixos que
per a la matrícula presencial, d)
Personalment: Els dies 14, 15, 18, 19, 20, 21
i 22 de juny de 6 a 8 de la vesprada estarem
a l'Institut Gregori Maians, c/ Sisterón, s/n,
46780 Oliva, d) Quota ordinària: 6.000 pessetes. Quota reduïda: 4.000 pessetes. Per a
estudiants universitaris, de BUP, FP i ESO,
aturats i aturades de l'ensenyament, membres dels MRPs que formen part de la
Federació d'MRPs del País Valencià i afiliats i afiliades als sindicats UGT, CCOO,
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País Valencià
1,01.- Seminari Xucurruc
d'Educació Infantil. 1.02.- Grup
de Treball Xarop d'Educació
Especial.
1.03.Seminari
d'Educació
Física.
1.04.Seminari de Tutories. 1.05.Seminari de Primària. 1.06.Seminari de Psicomotricitat.
1.07.- Seminari-Taller
de
Plantes Medicinals. 1.08.- La
transició de Primària a
Secundària en l'àrea de
Matemàtiques.
Segona sessió: 11.30-13 h.
Aules-debat: Dia 3. Un pretext
perquè raonem sobre l'escola.
Elvira Mondragón i Rosa
Sanchis. Dia 4. Argentina:
1.000 dies de lluita per dignificar l'educació pública. Albert
Sansano. Projecció del vídeo
"1.000 dies de dejú, 1.000 dies
de Carpa Blanca per l'Educació
Pública". Dies 5 i 6. Treball en
grups i conclusions.
Tercera sessió: 13.00-14.30
h. Seminaris-Tallers: 3.01.Seminari Xucurruc d'Educació
Infantil. 3.02.- Grup de Treball
Xarop d'Educació Especial.
3.03.- Seminari d'Educació
Física. 3.04.- Seminari de
Tutories. 3.05.- Seminari de
Primària. 3.06.- Seminari de
Psicomotricitat,
3.07.Seminari-Taller de Plantes
Medicinals. t)ia 7. 10.00 h.
Conferència: La necesidad formativa de la Educación
Primària. Gonzalo Anaya.
12.00 h. Picadeta.
12.30 h. Assemblea general.
Conclusions dels Seminaris i
Grups de Treball. Acte de cloenda.

ESCOLA D'ESTIU
DEL PAÍS
VALENCIÀ
TERRES DEL SUD,

Lloc: CP El Palmerar. C/
Hort del Formigó, s/n. Elx (Baix
Vinalopó).
Del 2 al 6 de juliol.
Horari: Primer bloc. Cursos i
H:-5;
seminaris,
9.30 a 11.30 h.
;
: :^ ; ; ;f
Segon bloc. Aules-debat, 12 a
14 h. Raconets, 14 a 14.45 h.
Tertúlies, 16 a 17 h. Tercer
CGT i STEPV-Iv, prèvia acreditació. També bloc. Tallers i cursos, 17 a 19 h.
tenen quota reduïda els membres dels
Matrícula: Fins el 30 del juny, per correu
grups de treball de l'Escola d'Estiu.
certificat a CP El Palmerar, C/ Hort del
Tema general; Temps de Revolta: contra Formigó, s/n. Elx (Baix Vinalopó), Fax:
el pensament únic (no pensament). La 965165923, 965952387 o 965653321.
faena de mestre: ensenyar o domesticar.
Correu electrònic: eets@fmrppv.org. Del 25
Dia 2. Primera sessió: 9.30-10.45 h. al 29 de juny, personalment, al CP El
Benvinguda, presentació i encontres.
Palmerar, de 17 a 20 h.
Segona sessió: 10.45-13.00 h. Aula
Quota de matriculació: Ordinària, 6.500
debat: Educació per a l'amor, educació per ptes.
Extraordinària
(socis/es,
a la violència. Xaro Altable. Tercera sessió: estudiants/es, aturats/des), 5.500 ptes.
13.00-14.30h. Seminaris i Grups de Treball: Informació: http://www.fmrppv.org/eets/
1.01.- Seminari Xucurruc d'Educació
Més informació; CP Sagrada Família,
Infantil, 1.02.- Grup de Treball Xarop Xixona, Tel. 965612467 (Albert Caturia);.
d'Educació Especial. 1.03.- Seminari CP Manuel Antón, Mutxamel, tel.
d'Educació Física. 1.04.- Seminari de 965952387 (Pere Torres); CP Miguel de
Tutories. 1.05.- Seminari de Primària* Cervantes, Elx, Tel. 965457165 ' (Vicent
(avui, de 17,00 a 18.30 h.). 1.06.- Seminari Estrada); CP Molivent, Guardamar, tel.
de Psicomotricitat. 1.07.- Seminari-Taller 965728183 (Pere Díez); CC Aire Libre,
de Plantes Medicinals (avui, a partir de les Alacant, Tel. 965164818 (Vicenta Martí);
10.00 h.}. 1.08.- La transició de Primària a CP Rajoletes, Sant Joan, tel. 965651144
Secundària en l'àrea de Matemàtiques.
(Llum Sabater).
Dies 3, 4, 5, i 6, Primera sessió: 9.00Extracursets. Dilluns, 20 h. Sala de
10.45 h. Seminaris i Grups de Trebaïl:
Projeccions de la CAM. "Ni uno menos".

Col·loqui, Coordina Antonio Dopazo.
Dimarts, 22 h. Sopar d'havaneres a la vora
de la mar. Platja de la Marina. Dijous, 19 h.
Passeig pels indrets de les rondalles d'Elx.
Coordinen: Ivà Lledó i Carme Arronis.
Divendres, 21.30 h. Parc Municipal:
Lliurament dels Premis Melcior Botella
2001. Actuació, per confirmar.
Cursos i Seminaris. LI. Taller de Clic.
Activitats d'associació, trencaclosques,
sopes de lletres, mots encreuats i de text
amb el programa Clic. Miquel Molla, Toni
(CP Crist de la Pau de Sant Joan). Grup
Grial, 1.2. La literatura infantil a l'escola.
Col·lectiu de Literatura Infantil i Juvenil
d'Elx. 1.3. Entreteniciència: física entretinguda a l'escola. Treballar la física de forma
divertida. Rafael García, Universitat de
Múrcia. 1.4. Per un reenfocament global de
les Ciències de la Natura. Daniel Climent,
IES Badia del Bàber d'Alacant. 1.5. Curs de
Música. Joan Hernàndez, CP Arbre Blanc
de Mutxamel. Ï.6. Els projectes de treball:
estratègia d'aprenentatge. Magdalena
Visquerra, Conselleria d'Educació i Cultura
de les Illes Balears. 1.7. Art contemporani.
Reconèixer el cos. L'expressió, més que
una paraula. Anàlisis d'algunes obres d'art.
Juan Fernàndez, 1ES P. Ibarra d'Elx. 1.8.
Matemàtiques a l'aula d'Infantil. Grup
Xucurmc de la Safor.
Aules-debat, Dilluns. El Pla Hidrològic
Nacional i l'ús racional de l'aigua.
Coordina: Irene Pérez. Dimarts. Llums i
ombres en l'aplicació de l'ESO. Julio
Rogero, Acción Educativa de Madrid.
Coordina: Pere Torres. Dimecres. Una
mirada a la escuela desde fuera. José
Antonio Labordeta. Coordina: Pep
Sempere. Dijous. La Contrareforma educativa. Albert Sansano, MRP Gonçal Anaya.
Coordina: Albert Caturia, Divendres.
Conviure amb el conflicte. Elida Luparia,
SPE de Novelda. Coordina: Vicenta Martí.
Tallers. III. 1. Taller de flabiol (instrument
tradicional valencià). III.2. Taller de
Música. Joan Hernàndez.
III.3. Massatges
(aplicar i rebre). Ma Esther Pereda. III.4.
Taller de teatre. Associació de Teatre
Escolar d'Elx. III.5. Balls de saló. ( aprenentatge pràctic i entretingut). Josep Cortés.
111.6. Fotografia i vídeo, José Luis Alvarez.
111.7. Curs de Corel Draw (programa de disseny gràfic). Francesc Pastor, Grup Grial de
l'MRP, CP Arbre Blanc de Mutxamel. III.8.
Tinc una tutoria. Em comunique amb ella o
està comunicant? Per un ambient que facilite la comunicació i la participació a l'aula.
Grup de la Pau de l'MRP.

Renovació Pedagògica

www,

ESCOLA D'ESTIU DE
FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES.
Centre de Recursos i
Educació Contínua.
Xàtiva (la Costera)
Tema general: Creuant les
fronteres educatives. Les possibilitats democràtiques dels programes formatius. Dies 4, 5 i 6 de
juliol, a Xàtiva (la Costera),
Universitat
Politècnica
de
València, C/ Sant Agustí 5.
Suport dels sindicats STEPV-Iv
i CC OO, la FEVAEPA, el Col·lectiu de Mestres Municipals, TAREPA-PV i la Mesa dels Agents
Socials per l'FPA; i d'altres entitats col·laboradores: Universidad
Politècnica de València, seu de
Xàtiva, Quatre Fulles.
Conferències: 1. Creuant les
fronteres disciplinars. Articulació
i cooperació des de la complexitat. Lluís M. Xirinacs, Fundació
Randa. 2. Creuant les fronteres de
gènere. Alícia Gil Gómez, UJI
Castelló. 3. Creuant les fronteres
educatives. Les possibilitats
democràtiques dels programes
formatius. Manolo Collado,
Universidad de Sevilla.
B.
Seminaris:
í.
Transdisciplinareïtat. Lluís M.
Xirinacs. 2. Metodologies i didàctiques participatives. Virgínia
Ferrer. 3. Globalització i educació.
Manolo Collado. 4, Llengua per a
immigrants. Crescen García
Mateos. 5. Diferència i igualtat en
l'educació i la formació. Alícia Gil
Gómez. 6, Plans Locals i desenvolupament territorial.1 Daniel Jover.
7. Ensenyament d actituds lingüístiques. J. Vicent Mas. 8. Marc
normatiu de . l'FPA. Miquel
Bononat i Pep Aparicio.
C. Tallers: 1. Com gestionar
unaa associació. M.a Luisa Grati i
M. Susana Monllor. 2. Com treballar junts: equips i projectes de
treball i cooperació. Orlanda
Gandia i Vicent Aparicio. 3. Drets
i deures de les persones adultes
participants. Flora Rubio Salor i
Pep Aparicio. 4. Els processos de
valoració inicial de i amb les persones adultes i l'organització de
l'aprenentatge. Lola López. 5.
Internet. E. Such i Voro Donet. 6.
Aplicació de les NTIC en l'FPA.
Inma Vilatersana. 7. Com posar
en
marxa
els
Programes
Formatius que donen accés a d'altres titulacions. Elena Lanzarote i
Dori Carmen Rodrigo. 8. De persones adultes estudiants a persones adultesa escriptores. Pascual
Múrcia i M. Isabel Aparicio.
D. Fòrum d'intercanvi d'experiències: Centres d'FPA de
Mislata, Vinaròs, La Serrania,
Vicent Ventura, grup Participació
i Autonomia. A determinar.
E. A l'estiu viu: Itinerari cultural.
Creuant les ciutats de Xàtiva per
Quatre Fulles. Concert: Estels de
tela, Feliu Ventura. Presentació del
llibre La Revolución ètica, de
Carlos Núnez.
Inscripcions fins el 25 de juny.
Cal enviar-les al CREC. Hi ha una
fitxa específica que us arribarà
per correu ordinari junt al programa, el cartell... També us arribarà
una oferta d'allotjament i de menjars.
Cal seleccionar tres Seminaris i
tres Tallers, indicant les prioritats. Hi ha un nombre mínim de
places (10) i màxim (20) per
Seminari i Taller. Al llarg de l'escola només s'hi fa un Seminari i
un Taller, a banda dels fòrums i
les conferències. Certificació oficial de 30 hores.
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l contingut bàsic de
la
nova
Llei
d'Universitats s'adiu
exactament amb les
línies enunciades per
la niinistra el proppassat 19 d'abril. Segons les seues manifestacions, el nou sistema universitari
s'enfronta a nous reptes socials i
institucionals. Reconeix que el
nou espai europeu d'ensenyament superior, nascut amb la
Declaració de Bolònia, requereix
d'un nou model universitari que
facilite la competitivitat internacional de les universitats i
que la societat del coneixement reclama una
major flexibilitat en les
estructures organitzatives
de l'ensenyament Sobre
aquesta base, entén el
Govern que els objectius
de la nova llei hauran de
ser: la millora de la qualitat de tots els aspectes del
sistema i establir els
mecanismes adients per
potenciar l'activitat investigadora de les universitats; en resum, el repte és
elaborar,
segons
el
Govern, un marc normatiu
que estimule el dinamisme dels universitaris i de
la societat en funció d'uns
majors nivells d'excel·lència, d'exigència, de rigor
en el treball i d'integració
en el context social.
Darrere dels conceptes
de competitivitat, potenciació de l'activitat investigadora, la interacció i
control de "la societat"
sobre el sistema universitari, s'amaga una manifesta concepció mercantilista
i privatitzadora de l'activitat universitària, tant
docent com investigadora,
pel que fa al producte
final {recerca i graduats).
Així mateix, les noves
directrius i les convocatòries de finançament de la
recerca primen escandalosament direcció i gestió ordinària. La
la investigació aplicada orientada representació i control seran
a satisfer demandes estrictament exercits pel Claustre, pel Consell
empresarials. No podem caure en Social i una Junta Consultiva. En
un nou tatcherísme que desverte- definitiva, l'òrgan de govern
brà gairebé tot el sistema univer- fonamental serà el Consell de
sitari britànic en ares d'un libera- Govern. El Consell Social, la
lisme salvatge., No resulta difícil Junta Consultiva i el Claustre
concloure que la Universitat i apareixen amb unes funcions i
l'Administració financen la forma- competències totalment diluïdes,
ció específica d'investigadors que confuses i de pur assessorament.
estan servint interessos particu- A més que el Claustre, òrgan
lars. Si hom ha de pagar als genuí de representació de la
comunitat universitària, mancarà
investigadors de multinacionals,
d'una compohaurien de ser
sició democràaquestes les
"Darrere dels conceptes tica
que els finandes del
moment que
çaren.
El
de
competitivitat,
hi haurà una
"dinamisme"
resència
del món unipotenciació de l'activitat pmajoritària
versitari i de la
de
professorat
societat l'eninvestigadora, la
funcionari
tén el Govern
interacció i control
doctor
(un
actual com.
mínim
del
servilisme i
de "la societat" sobre el 51%), de prosupeditació de
fessorat
no
les estructures
sistema universitari,
funcionari o
universitàries
doctor (un
als interessos
s'amaga una manifesta no
mínim
del
abans denun19%), a costa
ciats.
concepció
de la presènNo
és
estrany, alescia dels estuhores,
que
diants, PAS
l'activitat universitària/' (que en el
1' E x e c u t i u
millor
dels
proclame que
casos
mai
el govern de
les nostres universitats està podrà superar el 30%).
Una altra novetat és el sistema
necessitant d'equips professionals, ï per això es modifica l'es- d'elecció del rector, triat per
tructura dels òrgans de les uni- sufragi "universal" per la comuversitats tot minvant la participa- nitat universitària, això sí, amb
ció democràtica en els òrgans de una ponderació semblant a l'elecdecisió, no té una altra explicació ció del Claustre. Amb açò el recla fal·laç distinció entre òrgans de tor podrà ser elegit per un col·legi
direcció i de gestió per una electoral esbiaixat i que no s'adibanda, i òrgans de representació i rà a la idea de sufragi universal,
de control, per una altra. El sinó a la d'un sistema censitari i
govern de la Universitat corres- que, es vulga o no, respondrà als
pondrà a un Consell de Govern, interessos de la part electoral
presidit pel rector, el qual, amb el majoritària i no del conjunt de la
seu Consell de Direcció, durà la Universitat (estudiants, PAS,
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crea, per altra banda, la figura de
Professor Contractat Doctor, amb
tasques de docència o d'investigació o prioritàriament d'investigació, sotmès a una avaluació
externa positiva. Es crea la figura
de Professor Col·laborador,
incomprensiblement limitat a
determinades àrees, i finalment
es manté la del Professor Associat
amb la concepció que tenia primitivament en la LRU, a més de
les de Visitant i Emèrit ja existents.
La Selectivitat, fins ara, no era
més que un filtre per adequar l'oferta i la demanda,
educatives, cosa reiteradament
denunciada per
l'STEPV en el sentit que, en
aquest aspecte, s'hauria
d'haver ajustat molt més
aquests paràmetres. Potser
que, donat el percentatge
d'existència d'ensenyament
privat no universitari, fos
recomanable, per garantir
els principis d'igualtat,
mèrit i capacitat, l'existència d'un mecanisme de control públic que homologue
els resultats acadèmics dels
estudiants procedents de
l'ensenyament públic i del
privat i evite uns greuges
comparatius entre universitats i la desigualtat d'oportunitats per als estudiants.
En substitució de l'actual
Consell d'Universitats es
crea
el
Consell
de
Coordinació Universitària,
contemplat com el màxim
òrgan consultiu i de coordinació del sistema universitari, en el qual participen en
pla d'igualtat les universitats privades, amb la qual
cosa es permet la intervenció d'interessos privats en la
coordinació i regulació del
sistema públic. És a dir,
seria possible, a partir d'un
increment
d' universitats
ARXIU
privades i amb la presència
dels membres de designació
d'accés a cadascuna de les univer- política, que interessos privats i
sitats. La comissió habilitadora polítics ordenaren tot el sistema
estarà composta per set membres, universitari.
S'observa la creació d'una
triats per sorteig. Si amb açò es vol
eradicar la denominada pràctica Agència Nacional d'Avaluació i
de l'endogàmia, hom patirà un Acreditació. Per les seues comdoble procés que no evitarà petències, podem afirmar que
aquest tabú. En primer lloc, per- aquesta agència no és altre que
què l'habilitació no escaparà de l'òrgan fiscalitzador, que pot
les escoles, clans i "sectes" que arribar a discriminar les univertriaran la majoria dels candidats, sitats i els seus membres segons
com és conegut en d'altres etapes paràmetres abans denunciats de
anteriors a la LRU. En segon lloc, caire mercantüista i globalitzael concurs d'accés el farà cada uni- dor.
Des
de
versitat, amb
l'STEPV
no
la qual cosa al
"No podem sinó
podem sinó
primer procés
considerar
"endogàmic"
considerar altament
altament
s'afegirà
i
aquest altre. A negativa i perillosa per a negativa
perillosa per a
més de tot açò,
aquest sistema les universitats i la socie- les universitats i la sociedifícilment fa
tat, considerada en con- tat, consideracompatible l'eda en conjunt,
xistència d'un
junt, aquesta llei,
aquesta llei,
professorat
ataca
vinculat a la
que ataca l'autonomia que
frontalment
societat, cultu'autonomia
ra i llengua
universitària, fonament luniversitària,
pròpies
del
fonament de
context
de
de la llibertat de
la llibertat de
cada universidocència, estudi i
d o c è Ji e i a ,
tat.
estudi i invesPer
altra
investigació."
t i g a c i ó ,
banda, s'estableix un nou l'gCTOTKiLngMM "•limiBinMCiïrg imprescindible per a una
règim retributiu força complex, que de tota societat democràtica, i la debilita
manera permet que les comuni- fins arribar a un punt crític, supetats autònomes creen un compo- ditant la institució universitària
nent propi del complement espe- clarament i coherent als interessos de les classes dominants del
cífic o del de productivitat.
Respecte a la carrera docent, la sistema globalitzador imperant. A
regulació de les figures del pro- més, denunciem que no s'ha
fessorat contractat és atribuïda a comptat amb les universitats per
les comunitats autònomes. No a la seua elaboració, mancança
obstant, i pel que fa al professorat que es fa palesa en tot l'enunciat
no funcionari, es preveuen les de la mateixa llei, car, com ja
figures d'Ajudant, de Professor s'han pronunciat diversos rectors
Ajudant Doctor, que no podrà ser d'universitats espanyoles, plantede la pròpia universitat, cosa que ja més problemes que no pas
no deixa de ser un despropòsit. Es solucions.

Sobre l'avantprojecte
de Llei d'Universitats
Toni Vinas

PDI). Aquest sistema, a més a
més, aboca a un règim presidencialista que, lluny d'apartar l'elecció del rector d'interessos estamentals o corporatius, farà possible l'existència d'una figura desvinculada dels òrgans de participació democràtica, com fins ara
era el Claustre, i permetrà més bé
la submissió a interessos
"socials" i polítics aliens a l'àmbit
acadèmic.
Si afegim tot açò al fet que el
Consell de Govern, òrgan decisiu
en la vida universitària, està composat per tres terços de representació: un nomenat entre membres
no acadèmics del Consell Social
(de dubtosa constitucionalitat),
un altre directament pel rector, i
el tercer pel Claustre, quina
mena de Consell de Govern
democràtic és aqueix? És evident
que amb aquest òrgan es pretén
aconseguir la famosa "interacció
social" en el sentit que, amb la
pèrdua de l'autogestió de la
comunitat universitària, queda
desarticulada.
Aquesta anàlisi no peca de gratuïtes i porugues interpretacions.
El tarannà dels nostres governants s'ha fet ben palès amb la
presentació de l'Avantprojecte de
Llei de Consells Socials de les
Universitats Valencianes, sobre la
qual ja ens hem pronunciat i que
presenta una aclaparadora representació dels interessos empresarials i polítics. No podem oblidar
que el País Valencià està essent el
laboratori d'experimentació de la
política general educativa del PP
per aplicar-ho després a la resta
de l'Estat.
Quant al professorat funcionari que es manté configurat amb els
cossos actuals-, proposen i aplicaran una selecció del professorat
amb dues fases. La primera consistirà en una habilitació "nacional", i la segona en un concurs
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Salvador Cardús
Sociòleg i periodista

autoestima si se li
Salvador Cardús imparteix classe a la
Facultat de Sociologia i Ciències
Polítiques de la Universitat Autònoma de
Barcelona i és col·laborador habitual en
distints mitjans escrits i audiovisuals. La
publicació del seu llibre El desconcert de
FRANCESC NAVARRO
són, a grans trets, els
límits de la funció de l'escola
del segle XXI?
- L'escola segueix sent l'espai de
la paraula llegida, escrita i dita;
en això no té competència.
Encara que siga per exclusió,
m'atreveix a dir què no ha de
fer, perquè en aquests moments
hi ha més dificultats per saber
què no ha de fer que el que ha
de fer l'escola. L'excés de
demandes socials que la societat
li fa a l'escola i que l'escola ha
acceptat és el principal causant
del seu desprestigi, de la seua
sensació d'impotència. L'escola
fa molt bé la seua feina; el problema és que sembla que ha de
resoldre tots els conflictes que es
van creant. L'escola de què
veníem era una escola tancada,
s'havia de fer l'esforç d'incorporar el món dins de l'escola. Però
una cosa és incorporar el món a
l'escola i altra és perdre de vista
allò que és raonable de demanar
a l'escola. L'escola no ha d'ensenyar a netejar-se les dents, ni
a menjar; tampoc ha de ser l'única instància que ensenye valors
en una societat plural.
- £Com afecta la conquesta
social de l'obligatorietat de
l'ensenyament fins els setze
anys?
- Efectivament, és una conquesta social de progrés de primer
ordre que afecta de manera bastant traumàtica, perquè no tot el
professorat està disposat a
acceptar aquestes noves regles
de joc. Però, la manera i les condicions en què s'ha fet han tingut efectes reaccionaris, s'han
provocat tensions sobre les quals
no hi ha resposta. S'ha confiat
que el professor podria interioritzar tots els
conflictes
socials,
com
havia fet sempre.
S'ha desvaloritzat el paper de
l'ensenyament
públic, i s'ha
provocat
una
desbandada cap
el camp privat,
fins i tot entre
sectors populars,
que pensen que
l'educació
és
una via d'emancipació social i l·l·i··M·
no estan dispo- •
sats a arriscar l'èxit dels seus
fills en una escola que no els hi
garanteix l'excel·lència.
- ^Com afecta això a l'alumnat?
- L'alumnat no té expectatives
generalitzades sobre la bondat
de l'ensenyament. Abans, anar a
l'institut era el resultat d'una
opció personal, un camí d'ascens

l'educació, recentment traduït al castellà,
ha estimulat el debat a la comunitat educativa des de noves perspectives.
Defensor de la desburocratització de la
institució escolar, Cardús planteja que
s'hauria de restituir al mestre la veu

social, però ara hi ha molts que
no esperen res de l'institut, perquè pensen que és l'allargament
inútil d'un camí que no els porta
enlloc. Entenc molt bé que hi
haja joves que entengueu que
els dos anys de més que estaran
a l'institut no els hi aportaran
res.
- Les reformes de la LOGSE
engegades pel Govern del PP i
les que ara es preveuen, ^creus
que ajudaran a minvar el desconcert i el malestar docent
existent a l'ensenyament secundari?
- En principi, no, perquè són
mesures uniformistes, aquest no
es el problema. Aplicar un criteri únic per tothom el que farà és
accentuar les contradiccions i les
dificultats, i justificarà una nova
contrareforma.
- £ Què en penses dels fenòmens
relacionats amb els anomenats
objectors escolars i la violència
en els centres?
- Si l'escola no és percebuda
com una opció, sinó com una
imposició externa inevitable, és
raonable que algú plantege l'objecció. Però tinc la impressió que
tot això té molt a veure amb una
mena de malestar afectiu a l'entorn familiar i escolar, de gent
poc o mal estimada. Potser una
bona part del fracàs escolar té
molt a veure amb aquest fracàs
emotiu, on els components emocionals són més rellevants que
els estrictament sociològics,
- £Podem preveure una agudització radical de les polítiques
neoliberals a curt termini?
- Si mirem cap a altres entorns,
com els Estats Units o Europa,
més val quedar-nos com estem,
perquè aquells models no m'entusiasmen. La dimissió escolar a
Anglaterra o als
Estats Units és
de proporcions
molt més espectaculars que ací,
on el tarannà
mediterrani ens
ajuda a resoldre
algunes coses
per
la
via
diguem-ne festiva. Ara, caldria que fórem
capaços de limitar les responsabilitats socials
^^•^^^•i· de la institució
escolar,
que
poguérem donar més autonomia
als centres i donar respostes
adequades i canviants a cada
moment; aprofitar el que tenen
de bo els processos de liberalització, que la gent pogués experimentar alternatives. Si un centre vol experimentar un model
alternatiu d'organització escolar,

"L'excés de demandes
socials que la societat
li fa a l'escola i que
l'escola ha acceptat és
el principal causant
del seu desprestigi,
de la seua sensació
d'impotència."

pública i permetre-li participar més directament en el debat social sobre el futur de
l'educació. Convidat per l'STEPV-Iv a
impartir una conferència a València,
aquesta revista li ha demanat l'opinió
sobre aquestes i d'altres qüestions.

ben dotada d'infrastructures que
la privada, disposa d'un professorat expert i més ben format, i,
per tant, les condicions pròpies
per donar respostes sí que hi
són.
És en
l'àmbit
de
l'Administració on no hi confie.'
- £Què penses de les lectures
interessades i reiteratives que
es fan sobre l'anomenat fracàs
escolar?
- Això sempre té una doble cara.
Un servei públic ha de donar
comptes dels resultats de la
feina i s'ha de poder avaluar els
resultats, sobretot si a partir d'eixos resultats es posen mitjans
per resoldre els problemes, no
només per imposar sancions.
Ara bé, una altra cara és com
s'interpreta o manipula el fracàs
escolar per instàncies que no
són
l'escola
pública
ni
l'Administració, com de vegades
fa la competència conservadora
o la de l'ensenyament privat,
que també falseja els seus resultats, a base d'unflar notes, per
exemple. Si cal mesurar el
benestar psicològic del professorat per establir períodes sabàtics
per reciclar-se, per exemple,
doncs avaluem-ho; però si
només volem disposar d'unes
dades, millor no molestem, perquè assenyalar amb ei dit és de
ser molt maleducat.
- £És possible que des dels centres i des de l'àmbit familiar
puguem establir una millor
relació amb la televisió i els
mitjans de comunicació i treure'n proíit educatiu?
- Sobre aquest tema, pense que
no és acceptable que ni en les
Salvador Cardús. / MANOLO CABANILLAS
tertúlies radiofòniques, ni en els
debats seriosos no hi haja mai
de fer la seua germana. No
hauria de poder fer-ho.
- ^Pots ser més explícit?
cap mestre; no pot ser que el
defense tornar a una escola que
professorat no tingui veu públi- L'altre dia vaig conèixer l'ex- no sigui mixta, però potser l'auca en la nostra
dels
periència als Estats Units d'un tonomia
societat, i la veu
institut amb molts conflictes,
centres hauria
pública
passa
de
permetre
que havia tomat a segregar l'enper ser present
senyament per sexes, nens per justificar aquesals mitjans de
ta o d'altres
una banda i nenes per una altra.
comunicació. No
En un any, l'ordre a la classe i els mesures i donar
pot ser que als
resultats acadèmics havien cresrespostes.
diaris importants
- $Hi ha motius
cut d'una manera espectacular
no
hi
hagi
en les dues línies. La coeducació per a ser opticol·laboradors
mista pel que fa
ha estat un avanç indiscutible,
regulars
que
al íutur del sisperò si en un barri o un sector
siguen mestres;
tema
públic
social es donen formes de tensió
no pedagogs, ni
d'ensenyament
i de domini dels homes sobre les
teòrics de l'encom a garant
dones, potser caldria donar-los
senyament, sinó
llibertat per trobar una fornia de
del principi d'igualtat d'oporgent que viu
pacificació de l'aula amb millors
tunitats?
muj^gggjj^ ••••Mi l ' e n s e n y a m e n t
resultats per a uns i altres.
en primera línia i
Passat un temps es podria tornar
- Si seguim aplique és capaç de reflexionar
al sistema coeducatiu.
cant de manera autoritària reforsobre l'activitat educativa. Hem
- Això resulta molt complicat mes burocratitzades, no, perquè
d'aconseguir que es produeixi
d'acceptar.
hipotecarem
aquest
futur,
un debat social proposat pels
- Segons quins contextos socials, L'ensenyament públic està
potser la coeducació no és el expulsant els seus clients cap el mateixos actors i protagonistes
de l'educació. L'autoestima del
millor model. Sé d'escoles amb
sector privat, on hi troben un
molta població immigrada on els refugi que els permet fins i tot professorat guanyarà si li donem
nens s'hi neguen a passar l'es- fer trampes a la llei. L'escola veu pública i és reconegut
socialment.
combra i diuen que això ho ha pública actual està fins i tot més

"La dimissió escolar a
Anglaterra o als EEUU
és més espectacular
que ací, on el tarannà
mediterrani ens ajuda
a resoldre algunes
coses per la via
diguem-ne festiva"

14

Juny 2001

ENSENYAMENT PRIVAT

All-i-oli 156

El Grup de Treballadors guanya les eleccions a la Universitat C. Herrera-CEU
Conversa amb Pepe Reig i Maria Lozano, membres del comitè d'empresa

Les eleccions sindicals a la Universitat
privada Cardenal Herrera (UCH-CEU),
l'empresa educativa amb més treballadors del País Valencià, van donar una
àmplia victòria a la candidatura presentada pel Grup de Treballadors (GT)r un
col·lectiu que ha comptat amb el suport
R. M.
En aquest context, la iniciativa de
posar en marxa un procés que
desembocarà finalment en unes
eleccions ha estat una tasca plena
de dificultats. Algunes fites en el
camí cap el comitè d'empresa són
ara recordades per les dues persones que han encapçalat la candidatura del GT, Pepe Reig, professor de Documentació, actual
president del comitè i afiliat a
CCOO, i Maria Lozano, professora de Teoria de la Comunicació,
número dos de la candidatura del
GT i afiliada a l'STEPV-Iv.
- Com s'explica que una empresa
educativa com la UCH-CEU no
disposarà d'un comitè d'empresa?
- Pepe Reig: Al CEU no comptàvem amb cap òrgan que s'ocupara dels temes laborals, els contractes, els salaris, la jornada; no
hi havia cap representació del
professorat. Els problemes anaven resolent-se individualment i
si tenies un problema havies de
buscar-te la vida com podies.
L'empresa s'escudava en que es
pagaven millors sous que a la
Universitat pública.
- Maria Lozano; A més, en el.sector de manteniment i administració primaven els contractes endogàmics, a familiars i coneguts.
Resultava molt complicat enfrontar-se a l'empresa i al capdavall el
que s'afavoria era la fidelitat i l'agraïment.
- Com es va gestar la candidatura del Grup de Treballadors?
- P.R.: En el meu cas, encara que
tirava a faltar una representació
sindical, no la considerava
urgent. Però, a finals del curs passat, parlant amb companys, vaig
concloure que era el moment de
posar tots els mitjans per tal de
regularitzar les relacions laborals
i posar fre a les arbitrarietats, perquè normalitzar les relacions
laborals no hauria de perjudicar
ningú.
- M.L.: En els cursos anteriors, jo
havia manifestat la necessitat que
comptàrem amh un comitè, però
molts em comentaven que el
moment no era el millor. Enguany,
els canvis en alguns contractes
laborals van provocar un clima de
temor entre alguns companys i les
circumstàncies es van fer més
favorables. Tot i això, existia encara un corrent d'opinió que plantejava que havíem de ser cautelosos,
tenir paciència i no interferir el
nou equip empresarial.
- Es vau plantejar presentar-vos
amb les sigles d'un sindicat?
- P.R,: Podíem haver-ho fet, però
això podia fer pensar que tot estava teledirigit des de fora del CEU
i utilitzar-ho en la campanya. La
manca de tradició sindical al nostre centre era un handicap de,
partida.
- Però el preavís que obria les
eleccions el va presentar una
organització sindical.
- P.R.; El fet que el preavís el pre-

de l'STEPV-Iv, CCOO i UGT. Amb una
participació superior al 70% del cens, el
GT va obtindré 9 dels 13 delegats elegits.
La ütularitat d'aquesta universitat recau
en una fundació dirigida per l'Associació
Catòlica de Propagandistes (ACDP)r creada ara fa més de 30 anys. El CEU valen-

Maria

El principio de una utopia
Begona Siles
ace unos meses, el comitè de empresa en la
Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencià era
pensado como un organisme fuera del espacio y del
tiempo, su existència era sentida como una utopia. En una
època de amnèsia colectiva ante los grandes relatos generados por Occidente sobre la emancipación, la igualdad y libertad de los ciudadanos, narraciones como la del sindicalisme
o discursos como la libertad de asociación y representación
de los trabajadores se perciben todavía en algunos espacios
como utopías heroicas mas que como derechos constitucionales. Una època esta dibujada, entre otros trazos, por el
nihilisme, la individualidad, la competitividad, la globalización, el tiempo de ocio..., rasgos asumidos y sumisos con el
sistema capitalista de consumo, en el cual, como dice
Eduardo Galeano, "la libertad oprime {,.,) la libertad del
dinero exige trabajadores presos de la càrcel del miedo, que
es la mas càrcel de todas las càrceles. El dios del mercado
amenaza y castiga; y bien lo sabé cualquier trabajador, en
cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sirve a los
empleadores para reducir sus costes de mano de obra y multiplicar la productividad, es, hoy por hoy, la fuente de angustia mas universal. ^Quién està a salvo del pànico de ser arrojado a las largas colas de los que buscan trabajo?"
("Derechos del trabajador. ^Un terna para arqueólogos?", en
El País, 1/5/2001).
Los trabajadores aquí han logrado esa parcela de libertad
y derecho. Ahora, el comitè de empresa tiene un gran desafio, ser la voz colectiva en la Universidad, y sus miembros
deben crear un discurso avalado por todos, en el cual no solo
se incluyan los programas de las candidaturas, sinó que también refleje el trabajo en termines cualitativos, y no simplemente cuantitativos. Abogar por la calidad laboral supone no
dejarnos arrastrar por una lògica que pretende reducir el trabajo al aumento sin sentido de la productividad. Y cuando
decimos sin sentido, nos referimos a la desproporción existente entre los fines de la empresa y los medios que facilita
para la obtención de los mismos. Una empresa de ensenanza
universitària es, o debería ser, un espacio utópico de reflexión, mas allà de la lògica productiva del mercado, ya que
sus productes no son objetos, sinó sujetos.

H

Proíesora de Narrativa, miembro del comitè de empresa de la UCH-CEU por
el Grupo de Trabajadores y afiliada al STEPV~Iv.

cià, impulsat per persones vinculades a la
democràcia cristiana, havia experimentat
recentment un viratge en la seua direcció
i els sectors més conservadors, defensors
d'un model educatiu elitista i molt sesgat
ideològicament, han desplaçat els anteriors gestors.

ment i serveis, especialistes i no
qualificats. Un dels primers
acords va ser que la candidatura
havia de ser unitària i plural.
També volíem un únic comitè per
a tota la Universitat. En tercer
lloc, calia garantir la presència de
tots els sectors laborals.
- M.L.: Quan vam començar
medíem molt els passos, érem
molt prudents per tal d'evitar
conflictes i tensions. Hi havia un
clima de molta inseguretat entre
el personal i no sabíem què podia
passar
- Vau pensar presentar una candidatura conjunta amb presència
de tots els sectors de l'empresa?
- M.L.: Dins del plantejament de
prudència, vam prendre la iniciativa de dirigir-nos a un altre sector de companys que, malgrat les
diferències, podria estar interessat en moure les eleccions.
- P.R.: El grup estava liderat per
una persona del CSIF, del que
després s'ha dit que actuava en
connivència amb l'empresa. Però
Lozano i Pepe Reig. /MANOLO CABANILLAS
en aquell moment alguns pensàsentara CCOO no implicava que vem que es podria conformar una
la candidatura també fora de , candidatura conjunta.
- M.L.: Van ser ells els primers en
CCOO. Nosaltres ens vam oposar
excloure's perquè ens van imposar
a una llista d'un sindicat, perquè
podia generar desconfiança i condicions prèvies, deixar fora de
rebuig entre persones disposades la candidatura les persones afiliaa donar-nos suport. El nostre pro- des als sindicats, una qüestió
absolutament inacceptable. El que
cés s'ha basat en l' autoorganització dels treballadors, hem sigut s'hi va posar de manifest és que hi
nosaltres els que hem pres les havia clarament dos models.
- Quins aspectes destaqueu del
decisions, tot i que el nostre no ha
vostre model organitzatiu?
sigut mai un procés antisindical.
- M.L.: Existia el temor que tot això - M.L.: Nosaltres hem dut un pros'utilitzarà en clau d'enfrontament cés transparent i públic, i s'ha
obert dels sindicats amb l'empresa, presentat la informació, s'ha
debatut i s'han pres les decisions
una lluita de poder en què nosalen assemblees obertes.
tres seríem instrumentalitzats.
- P.R.: No hem alterat el contingut
- Però això no s'ha produït.
- P.R.: Nosaltres vam desmentir de la campanya contestant algueixes sospites en la pràctica. El nes acusacions de què hem sigut
GT ha posat en marxa el procés i objecte. Al final, la nostra trajectòels sindicats ens han recolzat. Ara ria ha estat reconeguda perquè la
tota la gent reconeix el paper gent ha vist com actuàvem uns i
altres.
exemplar que els sindicats han
- En què notaran els treballadors
desenvolupat.
- ML.: Els sindicats han guanyat i treballadores de la UCH-CEU
la utilitat del comitè?
legitimitat i autoritat, i això a
costa de perdre representació - P.R.: Ara ens trobem a una cruïpròpia. És un dels aspectes més lla, perquè la Universitat haurà
de decidir quin és el nombre d'arellevants de tot el que hem viscut, perquè s'ha trencat l'estigma lumnes que vol acollir i si això té
efectes per als treballadors. En
estereotipat que alguns tenien
cas que s'intente obrir un procés
sobre els sindicats.
- Quina és ara la funció que a de reducció de plantilla, el comitè
partir d'ara demaneu als vostres haurà de jugar un paper decisiu
per tal de neutralitzar-lo.
sindicats?
- P.R,: Volem que ens ajuden en - M.L.: A través del comitè disposarem d'una informació que fins
temes com les contractacions o
ara no teníem. El repte actual del
alguns aspectes legals sobre els
GT és consolidar l'organització i
quals necessitem informació i
no defraudar l'extraordinària conassessorament legal. Però l'objectiu prioritari és consolidar el GT fiança que els treballadors han
dipositat en nosaltres. Seguirem
com a col·lectiu unitari i plural. Les
convocant assemblees del GT
seccions sindicals poden esperar.
- Com han funcionat les assem- obertes a tothom i treballant com
blees, com heu pres les decisions? una pinya per tal de trencar la
- P.R.: Al principi érem sobretot paralització a què ens podria abocar la por que abans estava insun grup de professors i algun
administratiu els que veníem a tal·lada entre moltes persones. No
les reunions. Després, s'hi van tenir por a la paraula és fonamental per tal que la via que hem obert
incorporar els companys i comno esdevrnga una via morta.
panyes dels sectors de manteni-

Juny

ENSENYAMENT PRIVAT

2001

All-l-oli 156

15

un fenomen present també a les empreses educatives

£1 terror psicològic contra
els treballadors
Alejandro Martínez Tudela
olts treballadors i poden procedir a l'acomiada- ment els altres, removent així
treballadores
han ment, per la qual cosa el insti- l'ordre jeràrquic; posseeix un
experimentat en un gador utilitza el seu càrrec alt sentit cooperatiu en el tremoment de la seua història superior per anar arraconant i ball en equip per la seua
d'empatització;
professional un canvi repentí aïllant el treballador o treba- capacitat
en una relació amb el seu lladora "elegit" fins a acabar manifesta sensibilitat i comentorn laboral, fins al moment per inutilitzar-ho, després prensió cap al patiment aliè.
considerada neutra o positiva. d'un lent desgast del qual no L'acaçador, que incorre repetiEl canvi sol estar motivat per queden empremtes aparents, des vegades en el seu paper
l'enveja, els zels, la competi- a diferència de l'assetjament agressiu, necessita tres factors
sense els quals no pot actuar:
ció, l'ascensió d'un company o sexual o físic.
L'acomiadament encobert el secret, la vergonya de la
companya o la inclusió d'una
nova persona en el grup. Com no sempre és la causa: en víctima i els testimonis muts.
a conseqüència, el treballador empreses mal organitzades, La víctima es deteriora profeso la treballadora passa a ser on els càrrecs intermedis sionalment i psicològica fins a
criticat pel seu treball, fins al tenen assumida l'organització perdre la seua capacitat d'aumoment ben
considerat. i on s'excedeixen general- toestima i si es perllonga molt
Comencen a produir-se atacs ment en les seues competèn- de temps la situació, pot acasubtils dels col·legues o dels cies, és on es donen els casos bar en depressió, insomni,
psicosomàtiques,
superiors immediats, dirigits a més sagnants d'acaçament malalties
erosionar la seua reputació moral, motivats per l'excés de que poden arribar a ser molt
mitjançant calúmnies, exposi- protagonisme i abús d'autori- greus.
Solen presentar-se situació al ridícul i negació de la tat. En aquests casos, el procomunicació, de l'excions
difícilment
recuperables, i si no
pressió i, fins i tot, de
la salutació. Si el cas
es produeix l'acoarriba a coneixement
miadament, la baixa
dels màxims responvoluntària, el canvi
de departament o el
sables de l'empresa,
canvi de companys i
els col·legues descompanyes en trequalifiquen el comballs d'equip, el propany o companya i
fonamenten la seua
blema consisteix en
com conviure amb
argumentació, geneeixa situació, ja que
ralment, argüint que
el treball és necesla causa principal del
problema prové de la ^^^^
^^^fc™ sari i l'acaçador
segueix perseguint
seua personalitat (ha
canviat de caràcter, té proble- blema ni tan sols arriba a ser la persona assetjada sempre
mes familiars o personals que conegut dins les empreses i que té oportunitats de fer-ho.
no controla, etc,). El treballa- queda com una batalla subte- Les estratègies possibles per a
dor o treballadora queda rrània entre els actors del superar el tràngol passen per
totalment aïllat i passa inexo- drama. La persona assetjada recuperar l'autoestima i recórablement per un període de calla per por a que arriben els rrer al suport dels companys i
malestar general: és víctima comentaris a oïdes dels seus companyes, a través del comitè d'empresa, els delegats de
d'un acaçament moral.
superiors.
Segons Inaki Pinuel, les personal i el Sindicat.
El fenomen no és estrany,
atès que 13 milions de treba- persones assetjades solen
lladors i treballadores, una tenir algunes de les següents
Algunes obres recomanamitjana del 9%, n'han segut qualitats: elevat nivell d'ètica, bles: El acoso moral, de Heinz
víctimes en l'últim any (dades honradesa, rectitud i alt sentit Leyman. El maltrato patològic
de l'Organització interna- de la justícia; autonomia, en la vida cotidiana, de Marie
cional del Treball) i es consi- independència i iniciativa; France Hirigoyen, Ed. Paidós.
dera una tàctica d'intimidació alta capacitació professional; Mobbing: cómo sobrevivir al
pròpia dels països rics, d'em- és popular entre els seus com- psicoterror laboral,- d'Ifiaki
preses que no volen o no panys/as i aglutina informal- Pinuel, Ed. Sal Terrae.

M

"Es produeixen atacs subtils dels
col·legues o dels superiors, dirigits a
erosionar la reputació
mitjançant calúmnies, exposició al
ridícul i negació de la comunicació, de
l'expressió i de la salutació."

La Patronal i la Conselleria de
Cultura i Educació frenen
la negociació col·lectiva
Redacció
Des del mes de gener hi ha encetades diverses negociacions
que afecten el sector de l'ensenyament privat. D'una banda, la
revisió salarial del IV Conveni de l'any 2001. D'altra, les negociacions amb la Conselleria pel cobrament del deute pendent
de l'any passat. Finalment, també hi ha pendents les negociacions amb les patronals per tal de fer efectiu el pagament del
complement d'homologació corresponent a l'any 2001.
Pel que fa a la revisió salarial, després de cinc reunions
de la Mesa de Conveni, continua bloquejada la negociació,
ja que si és clar que l'increment salarial per al personal
que té pagament delegat és
del 2%, per estar establert als
Pressupostos Generals de
l'Estat, no passa el mateix amb
les persones que treballen en
nivells no concertats, que
cobren directament de l'empresa. És en aquest punt on les
patronals ofereixen un increment del 2'5% i els sindicats
demanem l'homologació d'aquests nivells amb els concertats. Tanmateix, les patronals
no volen incloure la clàusula
de revisió salarial i han demanat el pagament a compte a
l'Administració, estratègia que
busca la desmobilització general del sector de cara a la continuïtat de les negociacions.
La Conselleria no ha respost
si pagarà i quan el deute del
50%, de gener a juny, corresponent al complement d'homologació de l'any 2000, així
com les 48.000 Ptes. que va
percebre el professorat d'ensenyament públic en concepte
d'homologació amb la resta de
funcionaris, que va quedar
pendent de cobrament i que a
més està contemplat en l'addenda signada en setembre.
L'última resposta d'Educació
és que resta a l'espera de la

resposta de la Conselleria
d'Hisenda.
Pel que fa al pagament de la
paga extraordinària d'antiguitat a l'empresa, s'està estudiant la seua quantificació, el
seu import i el que suposaria
enguany el pagament del
premi de jubilació. Encara no
s'ha aclarit si se'n faran càrrec
o no. Davant d'aquesta situació, els sindicats, conjuntament, han demanat una reunió
a la Conselleria d'Hisenda, on
hi assistirà el director general
de Centres.
En les negociacions amb les
patronals valencianes per signar els complements d'homologació autonòmics, el 24 d'abril van presentar una proposta per al personal d'administració i serveis (PAS) sorprenent i inacceptable. Després
de signar en l'addenda el compromís d'incloure en els pressuposts les despeses reals dels
centres, on va inclòs el sou del
PAS, oferten per enguany un
increment salarial del 0%. No
s'ha fixat una data per una
nova reunió.
L'Administració i les Patronals estan frenant la negociació col·lectiva, i la resolució
dels temes pendents es dilata
sense arribar acords. Aconseguir una convocatòria de
reunió s'ha convertit a hores
d'ara en una carrera d'obstacles.

Negociacion colectiva en la Ensenanza Privada
IV Convenio Colectivo de
empresas sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
BOE de 17 de octubre del 2000,
Pag. 35.576. Firmado por FSIE y
USO. Validez, desde el 1-1-2000
hasta el 31-12-2003. La constitución de la Mesa para la revisión
salarial del ano 2001 se celebro el
dia 22 de enero. Se ofertó una
subida salarial del 2% en los
niveles concertades y del 2,5%
para los niveles que no tienen
subvención, que fue rechazada
por el banco sindical. La última
reunión del 27 de abril puso de
manifiesto que la negociación
està bloqueada: las posiciones en
mesa no se han movido ni una
coma. Los empresàries han
enviado un escrito a las
Administraciones pidiendo el
pago a cuenta de los incrementes
salariales que se recogen en los
Presupuestos. La pròxima reunión està prevista para el 28 de
mayo.

IX Convenio Colectivo de centros de asistencia, atención,
diagnostico, rehabilitación y
promoción de minusvàlidos
BOE de 11 de agosto de 1999,
Pag. 29.769. Validez: desde el 11-98 hasta 31-12-2001. Los salarios para el ano 2000 solamente
los firmo UGT por el banco sindical y todas las patronales del sector. BOE de 24 de noviembre de
2000, Pag. 40.913. La convocatòria de la constitución de la Mesa
para la revisión salarial del ano
2001 se fijó para el 6 de abril. El
dia 19 se celebro la primera reunión negociadora, sin propuesta
patronal.
Vï Convenio Colectivo Nacional
de centros de ensenanza reglada
sin ningún nivel concertado o
subvencionado
BOE de 25 de agosto de 1999,
Pag. 31.613. Validez: desde 1-198 hasta el 31-12-2000. Salarios
para el ano 2000, en el BOE de 25
de julio de 2000. El 22 de marzo

se constituyó la Mesa para el
nuevo convenio, però de una
manera provisional, debido a que
con las certificaciones electorales
que aporto CCOO de Cataluna,
el sindicato FSIE no llega al 10%
de representatividad a nivel de
Estado. De confirmarse el hecho,
este sindicato tendría que abandonar la negociación. El dia 6 de
abril se celebro la primera reunión negociadora.
III Convenio Colectivo de colegios mayores universitari os
BOE 6 de septiembre de 1999,
Pag, 32.500. Validez: desde el 11-99 hasta el 31-12-2000. La revisión salarial aparece en el BOE
de 8 de junio de 2000. El 24 de
enero se constituyó la Mesa
negociadora para el IV Convenio.
Se ha elaborado una plataforma
unitària, presentada en la reunión negociadora del 5 de marzo,
que recoge mejoras como la
reducción de jornada, el aumenlo
de las vacaciones, etc. La patro-

nal solamente hizo entrega de
una redacción del articulo 41
sobre becas, de una subida salarial del 3,1% en salarios y de la
congelación de la antigüedad.
Los sindicatos rechazamos la
oferta.
II Convenio de Universidades
privadas, centros universitarios
privados y centros de formación
de postgraduados
BOE de 28 de octubre de 1999.
Pag. 37.851. Validez: desde el 11-99
hasta el 31-12-2000.
Revisión salarial para este ano en
el BOE de 2 de agosto de 2000.
Constituïda la Mesa para la
negociación del nuevo convenio
el 22 de marzo.

2000. El 24 de enero comenzó la
negociación del IV Convenio con
la constitución de la Mesa negociadora. Los sindicatos han elaborado una plataforma unitària
donde se recogen aspectos muy
positivos, como la reducción de la
jornada, mejoras en vacaciones y
la introducción de la Ley de
Conciliación Familiar. La primera
reunión negociadora sirvió para
que los empresarios se lamentasen de lo mal que les va y ofertaran un incremento del 2% en
salarios. Los sindicatos les hicimos entrega de nuestras peticiones por escrito y pedimos que nos
respondieran en la pròxima reunión. Estamos a -la espera de
nueva convocatòria.

III Convenio Colectivo Estatal
para centros de ensenanza de
peluquería y estètica, de ensenanzas musicales y de àrtes aplícadas y oficiós artisticos
BOE de 10 de agosto de 2000.
Validez: desde el 1-1-99 al 31-12-

XVII Convenio Colectivo de
Autoescuelas
BOE de 11 de febrero de 2000,
Pag. 6,637. Validez hasta el 3112-2000. Revisión salarial el 2 de
junio de 2000. Ha comenzado la
negociación del nuevo convenio.
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El Gobierno aumenta el número de anos para el calculo de pensiones /
La CEOE obtiene importantes contrapartidas / Se posibilita la jubilacion anticipada

El sistema financiero actual de la Seguridad Social se
encuentra íuertemente cuestionado desde los anos
noventa. El argumento base que se utiliza es el envejecimiento de la población. Algunos razonan que
este hecho podria provocar que el volumen de cotizaciones de la población activa no fuera suficiente
para hacer frente a las pensiones reales que se tendrían que pagar en un momento dado. Basandose en
este planteamiento se negocia, no se sabé en què
En el estudio sobre la viabilidad del sistema de pensiones,
la CEOE descubrió que el
balance entre cotizaciones y
pensiones coní;ributivas era
muy favorable a las cotizaciones (en los acuerdos de Toledo
ya se acordo la separación de
las fuentes de fmanciación de
las pensiones: las çontributivas
se pagan directamente con las
cotizaciones de los trabajadores, y las no çontributivas se
deben pagar via impuestos por
todos los ciudadanos). Desde
ese momento, el objetivo de la
CEOE ha sido el de aprovechar
cualquier foro donde se aborde
la revisión del sistema de
financiación para cuestionar
sus aportaciones y reivindicar
la disminución de sus contribuciones, porque, según afirman,
"si sobra dinero es porque contribuimos en exceso". Però si
en los ejercicios económicos
anteriores han sobrado importantes cantidades de dinero,
^dónde està?, £en què se ha utilizado?
El objetivo político del
Gobierno y de la CEOE es ajustar las cotizaciones de la
Patronal a la cantidad necesaria para retribuir las pensiones
çontributivas, tal y como se
pagan en este momento. No se
plantea nunca que los ingresos
por cotizaciones se distribuyan
mejor y se mejoren las pensiones para avanzar en un posible
acercamiento a la media europea, o que el sobrante, si lo
hubiere, se utilice para constituir un gran fondo de reserva
que atienda los posibles problemas financieros creados en
el futuro.

foro, y sin que los afectados se enteren, una sèrie de
medidas tendentes a hacer posible el pago de las
pensiones en un futuro inmediato. El 9 de abril,
CCOO, CEOE y Gobierno firmaron el "Acuerdo para
la mejora y el desarrollo del sistema de la Seguridad
Social", mas conocido como "Acuerdo sobre las pensiones". El desarrollo de esta negociación, se llevo a
cabo en el marco de las Recomendaciones de los
Pactos de Toledo y del Acuerdo Social de octubre de
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Una agresión contra los trabajadores
Cuestionar sistemàticamente
la viabilidad del sistema de
pensiones es la primera agresión a la clase trabajadora. Se
crea una incertidumbre entre
los empleades y empleadas,
que hace que los incrementos
retributivos que deben dirigirse à mejorar las condiciones de
vida se destinen a los planes
de jubilaciones. Mas de un
millón y medio de planes de
pensiones existentes en la
actualidad generan un monto

Es presentava per primera volta una candidatura pròpia

L'STEPV obté uns magnífics resultats
en les eleccions al comitè de
l'Institut Valencià de la Vivenda
ALL-I-OLI
A les eleccions sindicals de
l'Institut Valencià de la
Vivenda (IVVSA), celebrades el 3 de maig amb una
participació pròxima al
90% del cens, l'STEPVIntersindical Valenciana ha
obtingut quatre dels nou
membres que integren el
comitè d'empresa. La candidatura presentada per
CCOO va obtindré cinc
delegats.

1996. Estos acuerdos íueron firmados por todos los
grupos políticos a excepción de Izquierda Unida,
que mantuvo una postura crítica. El acuerdo firmado
por Gobierno, CEOE y CCOO, que han trasladado al
Parlamento para hacerlo ley, supone ceder unos
logros supuestamente consolidades, que ahora son
recuperades por la patronal y el Gobierno. Se ha
perdido así una nueva oportunidad de seguir avanzando hacia un modelo social mas justo.

És la primera ocasió que
el Sindicat presenta una
candidatura pròpia i, per
això, la valoració dels
resultats ha estat molt
satisfactòria.
La normalitat amb què
s'ha desenvolupat el procés electoral i l'elevada
participació del personal
de l'IVVSA atorga un
important suport als delegats i delegades del nou
comitè.

superior a los seis billones de
pesetas, una cantidad que utiliza la patronal y las entidades
financieras para obtener mas
beneficiós.
La característica principal de
esta negociación, inèdita en la
trayectoria de la CEOE, ha sido
su presencia como parte reivindicadora. Por primera vez, la
patronal-entra en una mesa de
negociación
reivindicando
medios económicos, patrirnonio
de los trabajadores y trabajadoras,
administrades por el
Estado. Este hecho marca un
hito en la historia de la negociación colectiva, porque no
solo reivindica, sinó que entra
en el reparto y consigue prebendas. Todo ello en un cicló
expansivo de bonanza econòmica.
El contenido planteado en
esta renegociación ha sido: La
separación de fuentes de financiación de las pensiones; excedentes. Cotizaciones a la Seguridad Sòcia; fondo de reserva.
Jubilaciones anticipadas. Prolongación de la vida laboral.
Calculo de pensiones. Lucha
contra el fraude.
Què dice el acuerdo firmado
Pensiones de viudedad. Se
incrementa el porcentaje aplicable a la base reguladora para
el calculo de la pensión por viudedad, que pasa del 45 al 52%.
Esta medida no afectarà al 70%
de los afectados, porque aun
aplicàndoles la subida no llegaran a alcanzar la pensión mínima que seguiran cobrando.
Pensiones no çontributivas.

Se pagaran con una partida
econòmica generada por los
impuestos. El coste tiene un
precio de aproximadamente
setecientos mil millones de
Ptas., que el Estado pagarà en
12 anos. Esta separación de
fuentes de financiación ya
està contemplada en el
Acuerdo de Toledo y debía crearse en el ano 2004, Ahora se
alarga hasta el ano 2015, con
lo que la CEOE y CCOO conceden un respiro de 12 anos al
Gobierno para que asuma la
responsabilidad de hacerse
cargo de las prestaciones asistenciales.
Sobre excedentes. Los que se
obtengan del balance entre
pensiones çontributivas (pagos)
y el dinero de las cotizaciones
(ingresos) iran a reducir las
cotizaciones "de las empresas",
una reivindicación bàsica de la
CEOE, que condicionaba a la
firma.
Fondo de Reserva. Los primeros excedentes se dirigiran a
crear un Fondo de Reserva
equivalente a una paga ordinària de pensiones, aproximadamente, de ochocientos mil
millones de Ptas. Este fondo
serà
gestionado
por
el
Gobierno para rentabilizarlo,
Jubilacion anticipada. Se
posibilita la anticipación de la
jubilacion a los 61 anos, con
condiciones. Esta es una posible mejora. Antes únicamente
era posible la jubilacion anticipada para aquellos trabajadores y trabajadoras que hubiesen
cotizado antes de 1967, con
aplicación de coeficientes
reductores, Con caràcter gene-

ral, representa un 8% por cada
ano que faltaba para alcanzar
la edad de jubilacion. En la
actualidad, se deja de exigir
esa cotización de 1967 y se tienen en cuenta los anos cotizados, però exigiendo que el trabajador este inscrito al menos
durante 6 meses en el INEM
como demandante de empleo.
Lo que puede ocurrir al exigirse
esta última circunstancia es que
los despidos sean pactades
entre el trabajador rnayor de 60
anos y la patronal, de manera
que los despidos seran improcedentes y para poder jubilarse
el trabajador tendra que renunciar a la indemnización correspondiente y permanecer dos
anos en el paro.
Calculo de las pensiones. Se
ratifica el objetivo del Gobierno
de rebajar las pensiones a través del aumento del número de
anos en su computo.
Se revisan los anos para el
calculo de la pensión de jubilación, dejando con ello la puerta
abierta al recuento de toda la
vida
laboral.
Consecuentemente, a mas anos tenidos en
cuenta para el mencionado calculo mas baja serà la cuantía a
percibir por ese concepte.
Según càlculos del Banco de
Espana, si en lugar de tomar
como base los últimos 15 anos
de cotización se tomaran los
últimos 25 anos, se produciría
una diferencia del uno por ciento del Producto Interior Bruto
(PIB), lo que significaria que si
se adoptarà una medida de este
tipo el capitulo económico destinado a pensiones se vería disminuido en esta cantidad de
dinero; consecuentemente, se
plantearía la cuestión de què
pasaría con este monto. En principio, hay que pensar .que se
provocaria una disminución de
las condiciones sociales y de
vida, puesto que el importe de
las pensiones se vería reducido
y se seguiria afianzando la línea
reivindicativa de la CEOE en
cuanto que "sobra" dinero y, en
consecuencia, hay que reducir
las cotizaciones.
Vida laboral. La prolongación de la vida laboral mas allà
de los 65 anos, que conlleva la
exención del pago en concepte
de contingencias comunes,
supone una discriminació n res-,
pecto al resto de trabajadores,
puesto que impide la contratación de un nuevo empleado y
hace que el resto de trabajadores se responsabilicen de lo que
esta persona no està cotizando
a la Seguridad Social. La CEOE
ha conseguido una reducción
importante en las cuotas de
cotizaciones para las empleadas y empleades de entre 55 y
65 anos, de hasta el 50% ;en
algunos tramos. • . - . • .
,.
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La immigració,
una tasca sindical inel·ludible

El Sindicat s'oposa
als entrebancs en
la matrícula de
l'alumnat immigrant

Els immigrants
també han de
poder anar
a l'escola

Joan Cogollos, Pilar Gregori, Elvira Mondragón i Paco Tortosa *
Yo soj un pobre emigrants
j traigo a esta tierra extrarta
en mipecho un estandarte
con los colores de Espaiïa.
Juanito Vaídertama

migrar, acció de traslladar-se una persona, un
poble, d'un lloc a un
altre per tal d'establir-se
en un altre país. D'això, a les
nostres terres, en sabem molt. Al
llarg i ample de la geografia
espanyola, del País Valencià, l'emigració representa un tret idiosincràtic. A fer les Amèriques hi
anaven majoritàriament gallecs,
asturians i bascs, gent del nord, i
també la gent de la Marina i
l'Empordà -recordeu les havaneres-. A França, a plantar i collir
l'arròs de la Camarga i a la verema anaven, i encara hi van, els
jornalers del camp de la Ribera,
la Safor, la Vall d'Albaida. I
també han anat a Algèria i el
Marroc. Però els temps han canviat i ara hem esdevingut terra
d'arribada, país d'immigració.
La globalització de l'economia
ens ha instal·lat al si d'un corrent
d'aire on fluïxen sense entrebancs els diners i el capital, però
on la força principal de l'economia, la mà d'obra, les treballadores i els treballadors, topa amb
un mur d'obstacles i impediments davant la inexorable
necessitat, no desitjada, de buscar-se la vida.
L'estret de Gibraltar, El Ejido,
Lorca... han destapat de manera
pavorosa tot el drama de la
immigració. Potser coneixíem
alguns fets i circumstàncies,
però ara tot resta massa evident.
Entre nosaltres, en una Espanya
on "todo va bien", hi ha
instal·lat un específic règim de
marginació, explotació i xenofòbia. L'apartheid de El Ejido converteix el Haider austríac en un
angelet. Veiem com les economies flexibles generen treballs
degradats, subjectes en precari,
il·legals, sense drets, cap dret.
Perquè s'ha de tindré ben clar
que sense drets polítics no hi pot
haver drets humans.
Les pasteres

Dia rere dia els periòdics, la tele,
ens assalten amb negres notícies.
Amb elles revalidem de manera
macabra la geografia com una
assignatura pendent: Algesires,
Punta d'Europa, Tarifa, d'una
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banda; Tànger, Tetuan, Ceuta, de
l'altra. Enmig,
l'estret de
Gibraltar, la Gran Fossa, onze
mules de distància entre el Tercer
Món i el Primer: aigües profundes que guarden les restes dels
cossos dels fugits, persones fracassades en la seua darrera competició nàutica i vital. La fondalada marina guardarà per sempre
pors i misèries, desitjós i esperances, vestigis d'identitats de persones i pobles. Les pasteres de l'estret de Gibraltar són el símbol del
genocidi, de la mort lenta, sistemàtica i conscient de persones,
pobles i cultures.

furgoneta, 14 persones immigrants de nacionalitat equatoriana són arrossegades per un tren
en un pas a nivell quan viatjaven al lloc de treball, 12 de les
quals perderen la vida.
Els components bàsics del succés són tres. Una locomotora
des controlada, imatge de l'industrialisme capitalista;; uns treballadors i treballadores equatorians, i la furgoneta, amb el seu
conductor. Tot i ser ell mateix
immigrant i marginat, esdevé
empresari de la marginació i
l'explotació.
La Llei d'Estrangeria

El Ejido (Almeria)

Aquestes terres tenien pels anys
60 una població d'uns 1.000
habitants; en l'actualitat en són
uns 60.000. La tomata i altres
hortalisses són abocades diàriament en els mercats del nord
d'Europa. Allò que compta és
guanyar molts diners, ràpidament. Els mateixos jornalers que
poc abans havien venut la seua
força de treball a França, a
Alemanya, a Suïssa, ara han
esdevingut propietaris i tenen
un'bon viure. Bon viure, sí, però
molt mala memòria!
Lorca (Múrcia)

El 3 de gener de 2001, en una

A mesura que s'acostava l'entrada
en vigor de la nova Llei
d'Estrangeria s'incrementava el
ressò de les mobilitzacions d'immigrants als mitjans de comunicació.
Al País Valencià es constituïa una
associació multiètnica a la Vega
Baixa i es convocaven manifestacions a Alacant i Gandia. A
València s'encetava un tancament
que duraria vora tres mesos.
La nova Llei 8/2000 és una
reforma de l'anterior 4/2000, que
havia durat a penes un any i que
va ser aprovada per totes les forces polítiques parlamentàries a
excepció del PP. El PP va modificar la disposició inicial, endurint
la política sobre la immigració.
Allò que no li agradava al PP de

l'anterior norma era el respecte
dels drets humans cap als immigrants irregulars que s'hi proclamava. I aquests drets són els que
el PP nega ara: dret de reunió,
associació, manifestació, sindicació i vaga, vulnerant l'article 10
de la Constitució. El dret d'asil ara
es fa impossible; la duresa arriba
a prohibir i, fins i tot, sancionar les
companyies de transport que traslladen indocumentats.
El Govern tanca els ulls
davant la complexitat d'un fenomen com. el de la immigració,
que afecta a la totalitat de la
població receptora, i s'ha permès
jugar amb pors i fantasmes d'invasió -que vénen, que vénen!-,
susceptibles de provocar enfrontaments socials i polítics.
Un govern responsable hauria
de promoure" un ampli pacte
social entre la ciutadania per tal
d'aconseguir un model de gestió
que harmonitze amb els principis de l'Estat de dret i de la
democràcia. Les persones immigrades han de ser reconegudes
com a ciutadanes. Difícilment
podran adaptar-se a una llei que
no les reconeix com a persones.
La il·legalitat que promou
aquesta llei és l'efecte d'una
mala política que només beneficia mafiosos i traficants.
* Membres de la Comissió sobre
Immigració de l'STEPV-ïv

A
a immigració provoca que
els centres educatius s'hi
troben amb una situació
nova: un desconeixement generalitzat del fenomen de la immigració; un nombre creixent d'alumnes que vénen de països
d'arreu del rnón, amb cultures,
llengües, religions i costums ben
diversos; uns recursos humans i
materials limitats.
A l'escola també hi podem
trobar: bona voluntat per part
d'equips directrius i de mestres; molta capacitat d'improvisació; iniciatives individuals o
d'algun grup docent... Però, hi
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falta de manera flagrant una
atenció específica per part de
la Conselleria d'Educació, amb
informació, previsions, planificació, programes i assessorament. Hi ha, malauradament,
massa deixadesa davant un
fenomen tan complex.
Com a tasques urgents cal
difondre de la cultura democràtica, que, en el cas que ens
ocupa, significa parlar de justícia -per què són pobres els països pobres?-, i treballar els conceptes i la història de l'explotació, l'espoli, l'exhauriment dels
recursos naturals d'aquests

països. Qui, com i per què s'ha
dut a terme aquesta barbàrie?
Cal parlar també del deute
extern, etc.
S'ha de fer uri treball intensiu
a l'escola i a Taula a partir de la
tautologia "Totes les persones
som persones. Com a persona,
una persona és igual a una
altra persona", i mostrar com el
mestissatge és un valor positiu.
Urgeix formar grups de treball
al centre, la localitat i la comarca, perquè ara hi ha una qüestió pedagògica i didàctica nova
que hem d'abordar amb la
mateixa normalitat i responsa-

bilitat que qualsevol altra tasca
escolar.
Corn a accions puntuals cal
contemplar la desobediència
civil, facilitant les persones
immigrades les prestacions que
necessiten per a viure entre
nosaltres com a persones (tràmits, gestions, ajudes, afiliació
sindical, empara, protecció) i
preparar una trobada sindical
sobre la immigració per al proper curs. Finalment, s'haurà de
presentar davant l'Administració autonòmica les conclusions i les necessitats del nostre
treball.

ALL-I-OLI
Les limitacions i restriccions administratives que,
en aplicació de la Llei
d'Estrangeria, es pretenen
aplicar en la matriculació
d'alumnat immigrant, tant
en els trams obligatoris
com en els no obligatoris
del sistema educatiu han
estat informades per la
Direcció
General
de
Centres i la d'Ordenació, i
trameses el 30 de gener la
Direcció Territorial, a la
Inspecció Educativa i als
centres educatius, L'STEPV-Iv ve exigint a
l'Administració educativa
que, fins que el Tribunal
Constitucional no haj a
emès veredicte sobre la
constitucionalitat de la Llei
d'Estrangeria, no entrebanque amb tramitacions
burocràtiques la matriculació de la població immigrant en els centres educatius i procedesca a facilitar
la seua escolarització per
tal com és un dret fonamental reconegut a totes
les persones.
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28 de juny, dia de l'alliberament lèsbic, gai i transexual

Igualtat en drets,
om ciutadans amb
plenitud de deures i
volem ser-ho també
de drets. Calen normes
antidiscriminatòries i han
d'acomplir-se. No hi ha cap
societat tan forta com aquella que és capaç de ser integradora i no provocar
exclusions, Això ho saben,
arreu del món, totes les
persones desitjoses d'una
convivència pacífica i suficientment formades per
comprendre i acceptar la
riquesa que suposen les
diferències.
Un món uniforme s'assemblaria a les dictadures. Les
societats amples, obertes,
són les que no solament respecten, sinó que valoren, les
diferències com a font inextingible de riquesa: milions
d'intel·ligències diverses es
posen en marxa, si hi ha llibertat, i això suposa una
extraordinària aportació, i
no un empobriment, com
són els totalitarismes.
La societat està canviant;
per tant, exigim les institucions i els poders polítics
que escolten totes les veus
que demanen progrés, una
vida humana millor: més
rica, plural, lliure, culta,
noble, desvetllada i feliç. No
representem un retrocés ni
una esterilitat, com diu el
cardenal arquebisbe de
Barcelona, Ricard Maria
Carles, sinó un progrés.
En base a aquestes premisses de respecte i civisme:
1. Considerem, que la Llei
d'Unions de Fet, recentment
aprovada pel Parlament
valencià, és un pas endavant però es queda curta.
No soluciona el veritable

problema, el de la igualtat i
el respecte mutu entre les
persones. Cal que les institucions valencianes insten
el poder polític estatal a fer
un esforç de reflexió i aproven el matrimoni entre persones del mateix sexe,
2. Cal escoltar amb molta
serenitat les demandes del
moviment lèsbic, gai, bisexual i transsexual, que amb
motiu d'aquesta data simbòlica ha de produir una profunda reflexió sobre les reivindicacions proposades.
Cal subratllar de manera
especial alguns aspectes.
- La jerarquia eclesiàstica
valenciana, amb la seua
condemna de la Llei
d'Unions de Fet, ha donat
arguments als sectors més
reaccionaris per continuar
amb l'homofòbia i les agressions.
- El Govern autonòmic ha
de reconèixer les famílies de
lesbianes i gais, per protegir
els nostres fills.
- Els transsexuals han de
tenir garantit pel Servei
Valencià de Salut el procés
de reassignació de sexe.
- Cal recordar les reivindicacions dels gais seropositius
per continuar lluitant contra
la pandèmia i evitar que
anul·len les seues ajudes.
- Les institucions han d'iniciar un pla que acabe amb
la doble marginació que
pateixen les lesbianes, com
a lesbianes i com a dones.
No hi volem esperar niés
dècades. La societat ho
accepta cada vegada més,
tal com es comprova als llibres, les pel·lícules i tota la
resta de creacions humanes.
I ara els toca als polítics fer
el seu treball.

Sobre teatre i política
municipal a València
Bàrbara Lefèvre
...Fa uns mesos, el Club sionals de teatre s'han ajuntat
Diario Levante organitzava un per a coordinar i defendre els
debat sobre el teatre i seus drets cara a les institul'Ajuntament de València. Un ' cions, i han creat una platafordebat que va resultar interes- ma. Si observem la localització
sant i que va il·lustrar la impli- de les companyies teatrals del
cació municipal de València País, la majoria se situen a la
en el món teatral, és a dir, res. província de València. Amb
A partir d'aquesta reunió amb aquesta constatació, em preels professionals de les arts gunte per què les companyies
escèniques la polèmica s'ha volen ser empreses, si funcioobert tant en premsa com al si nen bàsicament de les ajudes
públiques.
del propi Ajuntament.
Entitats com l'AVETID
Abans hi havia el mecenat(Associació
Valenciana ge, ara són les ajudes públid'Empreses de Teatre i ques. Seria interessant comDansa), l'Associació d'Actors i parar la nostra realitat amb la
d'Actrius del País Valencià i dels nostres veïns europeus i
l'Associació de Ballarins s'hi observar els funcionaments de
han presentat a l'Ajuntament les associacions d'utilitat
intentant reivindicar que la pública.
Tenim que felicitar aquest
tercera ciutat de l'Estat espanyol puga disposar d'un espai mes els nostres companys,
escènic municipal i imphcar- actors, autors, ballarins què
se més amb l'aposta per les han siguts nomenats i preproduccions pròpies, protago- miats als PREMIS MAX, celenitzades per actors i compan- brats a Bilbao, és a dir premiats: Carles Alberola i
yies valencianes.
Amb una Ciutat de les Arts Roberto Garcia pel millor text
i les Ciències i una Biennal, en català amb BESOS, Premi
València és l'única capital Revelació al millor espectacle
important sense cap festival per a Nascuts Culpables, de
teatral ni cap espai escènic, Moma Teatre; Carles Santos
dada molt difícil d'entendre. per Ricardo i Helena, com a
Amb la política de projecció millor director i compositor, i
exterior
que
porta
el nominats C. Garcia com a
Consistori del cap-i-casal, el millor actriu; millor ballarí,
teatre hauria de gaudir d'un Toni Aparici {"El Mago de
tractament específic, en tant Oz"); millors espectacles per a
que dipositari d'una part xiquets, "Y de repente Pliff!",
important del patrimoni cultu- una producció del Centre
Escalante i del PTV, "El Mago
ral.
A les comarques del Nord, de Oz", de Ananda Dansa i
distintes companyies profes- del Centre Escalante.

Albert Sansano
Durant els últims anys s'han la globalització i el neoliberaincrementat les mobilitzacions lisme
contra les polítiques del Fons
Monetari Internacional (FMI) i Fòrum Social Mundial
ei Banc Mundial (BM). http://www.foruinsocialmunAlgunes d'elles han intentat
acompanyar els amos del món Es la web de la trobada de
quan es reunien a l'anomenat Porto Alegre, a través de la
Fòrum Econòmic Mundial, rea- qual s'accedeix als documents
litzat a Davos, una xicoteta ciu- i manifests del Fòrum, així com
tat i luxosa estació d'esquí a a les seues activitats,
Suïssa. Enfront d'aquesta última activitat, es va proposar de
realitzar una aïtra trobada,
també de dimensió mundial,. Una de les entitats promotores
amb la participació de totes les de les mobilitzacions va ser
-inicialment
organitzacions que es venien l'ATTAC
articulant en les protestes mas- Associació per la Taxa Tobin
sives, orientades cap el vessant d'Ajuda als Ciutadans, actualsocial: el Fòrum Social ment Associació per la Taxació
Mundial. Aquest encontre, per de les Transaccions Financeres
tal de donar-li una dimensió per a Ajuda als Ciutadans-, que
simbòlica a l'inici d'aquesta va començar a França a partir
nova etapa, va tindré lloc a d'una proposta realitzada per la
Porto Alegre (Brasil) durant els prestigiosa publicació Le
mateixos dies de la trobada de Monde Diplomatiqiie. ATT AC,
Davos de 2001. Des d'aquesta que va abonar amb entusiasme
secció us oferim les referències la celebració del Fòrum Social
per tal de connectar amb Mundial a Brasil, s'ha anat esteaquest moviment alternatiu a nent també al nostre país. A tra-

vés de la web s'hi pot accedir
als seus objectius i activitats.

híip://www.forummundialdeeducacao.com.br/default.hlm
Com a conseqüència de l'èxit del
Fòrum Social Mundial, la
Secretaria Municipal d'Educació

de Porto Alegre ha convocat per
a finals d'octubre de 2001 el
Fòrum Mundial d'Educació, que
pretén constituir-se com un espai
de diàleg entre tots i totes els qui
en aquest món globalitzat es
comprometen amb projectes d'educació popular i d'enfrontament amb el neoliberalisme.

les pinedes
Joan V. Pérez Albero

Les pinedes constitueixen, potser, l'element
forestal més important del
nostre paisatge. La majoria
de les pinedes del País
Valencià són formacions
secundàries provinents de
la degradació dels alzinars,
carrascars i suredes, o de la
repoblació. Les pinedes no
són veritables boscos, manquen de l'estructura particular en estrats (arbori,
arbustiu, herbaci,.,} i no
són capaces de crear ni
d'explotar òptimament les
condicions ecològiques que
caracteritzen els veritables
boscos, com ara la creació
de microclimes; el pi és
incapaç de crear l'ambient
forestal ombrívol i fresc
que genera l'alzina.
La pineda de pi blanc
(Pinus halepensis) és la
més estesa a les nostres
comarques, s'estén per la
terra baixa fins els 1.000 m.
d'alçada, preferentment
sobre substrat calcari i sec;
aquesta pineda s'ha estès
amb la destrucció dels alzinars i les màquies mediterrànies. La pineda de pi
pinyoner (Pinus pinea),
arbre importat de la
Mediterrània oriental, probablement de Creta, es
desenvolupa,
sobretot,
sobre terrenys cristal·lins,
arenosos i profunds de les
contrades marítimes
dunes de Guardamar-,
La pineda de pinastre
(Pinus pinaster) és molt
menys estesa i es troba
sobre terrenys silicis més
humits, com al Desert de
les Palmes i al Penyagolosa; s'utilitza molt per
fer repoblacions forestals.
La pineda de pi roig (Pinus
sylvestris] apareix entre els
600 i els 1.800 m., i la
podem trobar als Ports de
Beseit-MorelJa, el Maestrat
i el Penyagolosa; aquesta
pineda sol anar acompanyada, formant un estrat
arbustiu,
per
sabines
(Juniperus sabina) i per
ginebres (Juniperus comúnis), donant lloc a paisatges de gran bellesa.
El pi roig s'ha estès notablement per influència de
l'home i ho ha fet en detriment de rouredes, fagedes i
avetoses. Per últim, la
pineda de pinassa (Pinus
nigra) creix sobre terrenys
calcaris i habitualment
forma part de l'estrat arbori de la roureda o com a
producte de la reforestació.

Juny 2001

ESCRITS

E S C R I T AHIR

All-i-oli 15ó

19

DES DE LA BIBLIOTECA

Novetats a la Fira del Llibre
Gemma Lluch
ada edició de la Fira del Llibre a València
provoca un allau de novetats. La tria que he
fet té característiques diferents però també
de comunes: distrauen, estan ben escrits i us
garantitza, al públic de totes les edats, una bona
estona. Vaja, això espere!
Les primeres recomanacions tenen com a lectors preferits, però no els únics, els més petits.
Edebé, en la col·lecció Tren Blau, proposa dues
històries diferents ben divertides: Vull escriure un
conte, de Mercè Arànega, presenta una nena amb
ganes d'escriure una història, però cada vegada
que pensa un tema descobreix un llibre que ja l'ha
contada; al remat, amb l'ajuda dels amics troba un tema:
escriure una història sobre
un animal en perill. Tant
de bo els protagonistes de
Pokemon foren bons lectors com els d'aquesta
història!
L'altre títol és d'Elisa
Ramon i José M. Lavarello,
£7 carrer de les bruixes, i
més que de bruixes parla de
l'enveja que produeix la
tranquil·litat o la felicitat
d'alguns. És recomanable
la lectura d'aquest tipus
de llibres, que ensenyen
els nens a defensar-se de
sentiments
semblants;
com diria Bettelheim, més v
que primer el patesquen en
bres.
Continuem amb les primeres edats amb
dos títols més, ara de Tàndem: Els embarbussaments, de Llorenç de Llorenç Giménez i Carmela
Mayor, repeteixen la fórmula del llibre anterior
sobre les endevinalles. I per acabar aquest apartat,
no oblideu que el currículum d'Infantil i Primària
diu que cal treballar la poesia i el teatre a l'escola;
per tant, Versos al sol, d'Empar de Lanuza, és una
bona proposta per llegir, memoritzar i recitar poemes.
Per als que tenen uns anys més, Secrets de la
selva fosca, de Teresa Duran i Gabriela Rubio, és
al·lucinant. Mireu: hi ha un nen viu i original que
ens mostra la ciutat i hi ha uns pares. Val, em
direu, com tots! Però no, no és com tots, perquè
com la majoria dels textos de Teresa Duran és
millor, és original, és fantàstic i, a més a més, hi ha
un tractament del llenguatge ingeniós i literari. Us
faig un petit tast: el protagonista és Miquel, entre-
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LO RAT-PENAT

Lo Rat Penat
i la unitat de la llengua
FERRAN PASTOR

ra emocionant veure una
part d'aquella joventut de Lo
Rat Penat dels anys 50 a la
sala d'actes de la Societat El
Micalet de València. No era per a
menys, perquè els Codonyer,
Bargues, Cueves, Tàrrega i d'altres protagonistes del llibre tingueren el valor de córrer amb la torxa
de la nacionalitat la feixuga etapa
dels 50 i primers 60. L'animat
col·loqui que seguí em va permetre copsar la importància documental del volum que es presentava, "No tot era Levante Feliz. El
valencianisme als 50 i 60", i em va
suggerir que endinsar-se en la història de Lo Rat Penat fóra una bona
recepta per conciliar a una part del
regionalisme desinformat amb el
que tradicionalment han defensat
els valencianistes conservadors i
liberals de la centenària Societat
d'Amadors de les Glòries
Valencianes.
La "Història de lo Rat Penat",
d'Antoni Igual (València, 1959), a
més d'una bona crònica de l'entitat, és una base de dades completa on freqüentment ens trobem
escriptors i intel·lectuals (Alcover,
Bofill...) de tot l'àmbit lingüístic.
Les conferències no eren menys
militants en aquest aspecte: en
1955 se'n pronuncià una sobre
" Unitat cultural de València,
Catalunya i Mallorca".
La mateixa sensibilitat trobem a
les "Publicacions dels cursos de
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Llengua i Literatura", on hi ha
representats
il·lustres
com
Francesc de Borja Moll, Miquel
Coll i Alentorn o Miquel Dolç. Les
revistes i butlletins editades des
de Lo Rat Penat han fet de la unitat de la llengua catalana i de la
seua normalització una qüestió de
principis, El butiletí "Escola", de
la Secció de Pedagogia, als anys
60 és emblemàtic d'aquesta posició.
Entre la gent que dirigia els
seus destins i publicacions hi era
una bona colla de la crema dels
nostres intel·lectuals: Carles
Salvador,
Fuster,
Sanchis
Guarner, Bausset, Enric Valor,
Ferrer Pastor, Nicolau Primitiu,
Alfons Cucó, Joan Francesc Mira,
Emili Beüt, Carme Miquel, el Pare
Sorribes... i molts altres. La trajectòria històrica de l'entitat n'està
plena de fites relacionades amb la
defensa de la unitat de la llengua.
Fins i tot, Mommeneu Gómez,
president de l'entitat en 1939 i
1940 i franquista convençut, afirmava en el discurs de mantenidor
dels Jocs Florals de 1932: "I que el
flairós encems de l'homenatge
arribe, també, a les llunyanes
terres de Catalunya, Mallorca i el
Rosselló, impregnat pel fraternal
afecte que sentim vers nostres
germans de llengua i raça". ^No
en podrien pendre nota els polítics que estan decidint el futur de
l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua?

meliat i ingeniós, ensenya la ciutat al lector com si
fos una selva a partir de metàfores i comparacions
creant un joc genial entre el llenguatge del text i
el de les il·lustracions. Llibres com aquests poden
ser llegits a qualsevol edat.
I per a més majors encara dos títols. Un premi,
el d'Edebé, guanyat per un valencià, Pasqual
Alapont, amb la novel·la L'ovella negra, publicada
a la col·lecció Periscopi. La història és força'interesssant perquè barreja dos plans alhora: el personal i el professional. El protagonista té 17 anys i li
diuen Hermògenes, prové d'una família benestant
^.^tmtm ^e València, tota ella de metges, i en acabar-les Pau decideix dedicar-se a l'arqueologia. Quan ho diu a casa rep tot
tipus de crítiques i l'amenaça de no
rebre més diners, i ací es barregen els
dos plans: en el terreny personal coneix
Anna, mare d'un nen petit de qui farà
de cangur, ï per una altra, l'inici del treball en una excavació al mig de
València, just on un constructor vol edificar. Drama i humor es barregen en
aquesta història que té un ritme narratiu molt àgil, És una proposta molt interessant, amb uns personatges ben dibuixats, divertits, i un protagonista molt poc
habitual.
I per acabar, una per a més grans;
Escales d'una fuga, de Mariano Casas.
Bromera presenta la col·lecció Esguard,
on es publicarà novel·la històrica per a
^4^ adolescents. En aquest cas, la història és
".,f*>'"' " narrada en primera persona per una dona
que recorda uns anys que canviaren absolutament la seua vida. L'inici dels seus 17 anys
coincideix amb l'esclat de la guerra, però a
València encara no n'afectaven massa les conseqüències, Un diumenge al matí Paquita i la seua
amiga Mercedes van a València en el trenet per
veure l'ambient i distraure's; allí coneixen uns brigadistes que xarren massa i una informació que
mai no havia d'haver-se compartit és l'inici d'una
aventura que la durà a fugir, a viatjar per diferents
ciutats, a aprendre, a convertir-se en una dona de
món, i finalment a... És interessant, veritat? No us
conte el final perquè paga la pena de llegir-la i de
recomanar-la. L'autor ja em va sorprendre amb el
llibre anterior, Pirates a la marjal, per la capacitat
fantàstica que té per descriure els ambients històrics i geogràfics i per la manera tan natural que té
d'introduir-hi els personatges, No és molt habitual
i cal seguir la pista d'aquest autor: una realitat amb
un bon futur.
Gemma.LJuch@uv.es
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Història del moviment obrer
als Països Catalans
Col·lecció de setze fascicles
coHeccionables.
El Temps, València, 2001.

al saludar efusivament la iniciativa del
setmanari El Temps d'acompanyar cada
revista setmanal amb un fascicle que des
de I'l de maig analitza la Història del moviment
obrer als Països Catalans.
El professor Pelai Pagès i Blanch és el director
d'una important obra col·lectiva, fruit de tres
grups de treball, amb més d'una vintena de professors i professores del Principat, el País
Valencià i les Illes Balears. Al País Valencià la
coordinació ha estat a càrrec d'Albert Girona,
amb aportacions de Josep Miquel Santandreu i
de Javier Navarro.
La divulgació que representa la publicació dels
fascicles en aquest moment té un doble valor.
Després del "fi de la història" i del "pensament
únic", el retrobament arnb el procés de formació
de la classe obrera i la seua aportació social en els
dos -cents anys d'història representa un element
indispensable per a tractar de comprendre el món
que vivim, Allò que semblava el passat resulta
que és el futur (Barros). Però tot això des d'una
nova perspectiva, una forma nova de fer història
que supera, integrant-les, aportacions decisives,
com les de Vives o Martí, la crítica de Thompson
davant el nou idealisme marxista i la reflexió
metodològica de Tunón de Lara. És aquesta una
tasca en la qual està capficada la història com disciplina i el conjunt de les ciències socials des dels
anys 90, més enllà de les crítiques del 1982
(Junco i Ledesma), i que dibuixa un mètode, una
historiografia i una teoria noves.

J. L. Gonzàlez Meseguer

La societat valenciana:
estructura social
i institucional.
Ed. Bromera, Alzira,
a societat valenciana és
un marc de relacions
I humanes en transformació contínua. Els successos de
l'última dècada, tant els esde-

veniments històrics com els
incidents domèstics, han comportat canvis considerables en
tots els àmbits d'aquest entramat social que han alterat i de
vegades somogut l'estructura
bàsica del país, si no és que
han produït modificacions de
les mentalitats. Aquest llibre,
coordinat pel professor Rafael
L. Ninyoles, és un conjunt
d'articles i de reflexions elaborades per un equip destacat
d'analistes, un repàs a la
societat valenciana actual des
de diversos paràmetres i perspectives de coneixement;
estructura demogràfica, educació, sanitat, joventut, economia, immigració, agents
socials, institucions polítiques, consum, llengua, qüestió nacional...
Potser els lectors d'aquesta
revista tiraran de menys una
atenció més intensa a l'escola
del país. És inexplicable, d'altra banda, la nul·la atenció.
que l'estudi dedica als fenòmens comunicatius valencians
en els darrers anys. Només
Ràdio Televisió Valenciana
mereixeria un estudi monogràfic per part de la sociologia
autòctona.
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Campanya contra el Banc Mundial; Barcelona, 22/27 juny2001

Primera
L'anunci de la suspensió
de la Conferència sobre
Desenvolupament
Econòmic organitzada
pel Banc Mundial a la
ciutat comtal representa
una primera victòria dels
organitzadors de la
Contraconferència.
Segons han manifestat
els organitzadors de la
campanya de protesta, la
suspensió " és un èxit
dels grups que ens oposem a la globalització. El
Banc Mundial volia rentar-se la cara amb aquesta conferència i ha vist
que l'operació anava a
eixir-li malament. La
cancel·lació demostra
que les protestes són
útils". Els mateixos portaveus van informar que
els actes previstos es
mantindran "perquè els
motius de la mobilització
segueixen vigents". La
plataforma segueix preparant la Contraconferència i la manifestació
programada des de fa
mesos. L'STEPV-Iv i la
Confederació
d'STEs
donen suport als actes
organitzats pels moviments antiglobalitzadors
i convoquen l'afiliació i
els simpatitzants a assistir-hi. Les persones interessades en ampliar la
informació sobre els
actes i participar-hi, cal
que es posen en contacte
amb les seus del
Sindicat, per tal de fletar
els autobusos necessaris.
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Amb motiu de la Conferència Anual
sobre el Desenvolupament Econòmic
que el Banc Mundial (BM) tenia previst
de celebrar a Barcelona entre et 25 i el
27 de Juny, s'ha organitzat la
Campanya Contra el Banc Mundial,
Barcelona 2001, un espai unitari de

persones i col·lectius que conflueixen
en e! rebuig a l'actual model econòmic i
de desenvolupament i defensen
alternatives basades en la justícia social
i la participació ciutadana. Abans de la
Contraconferència es realitzaran
diverses activitats, accions
reivindicatives, lúdiques i de

sensibilització per explicar com afecta
la globalització capitalista a tota la
ciutadania del planeta. L'STEPV-Iv
participarà a la Contraconferència dels
dies 22 i 23 de juny i a la manifestació
del diumenge 24, junt a d'altres
organitzacions, i fletarà tots els
autobusos necessaris.

Un altre món és possible
l Banc Mundial (BM) farà
del 25 al 27 de juny una
reunió
a Barcelona.
Aprofitem per posar una mica de
trellat al món. El BM és una institució pública internacional, en
mans de les grans potències, al
servei de les empreses transnacionals i del capital financer, pagada
pels impostos del Nord i pels interessos abusius del deute del Sud.
Des de la talaia
d' o c u p a c i o n s
segures i ben
pagades, la tecnocràcia del BM amb la del Fons
Monetari Internacional
(FMI)
compta amb més
de 10.000 persones empleadesimpulsa, conjuntament amb l'Organització per a la
Cooperació i el
Desenvolupament
(OCDE) i l'Organització Mundial
del
Comerç
(OMC), polítiques
ultraliberals, com
priva titzacions i
destrucció de serveis públics, substitució de cultius
necessaris
per
altres de luxe per a
rics, en benefici
d'especuladors i
empreses transnacionals, que
reben enormes
subvencions, sòl industrial gratuït i altres avantatges dels
Estats.
La Campanya denuncia que
aquestes institucions, sense legitimitat democràtica (els vots són en
proporció a les aportacions monetàries, de forma que els països rics
tenen assegurada sempre la
majoria), imposen polítiques econòmiques i socials lesives als
pobles del món. Tot plegat, en un
context d'empobriment i conflictes armats regionals, sovint
fomentats per interessos transnacionals i disfressats d'intervencions humanitàries, obliga cada
cop a més gent del Sud a desplaçar-se cap a un Nord que se'ls
presenta com el corn de l'abundància.
Les conseqüències d'aquestes
polítiques són ben evidents. A
nivell social, disminueixen els
pressupostos en educació, salut,
ajuda alimentària, etc., tot augmentant els pressupostos destinats a armament i defensa, sentne les dones les més afectades: un
70% de les persones pobres del
món són dones. A nivell mediam-
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biental acceleren el canvi climàtic, destrueixen els pulmons verds
del planeta o dilapiden els recursos hídrics i el desertitzen. Pel que
fa a la salut, es creen riscos gravíssims amb una agricultura i
ramaderia
desnaturalitzades
(transgènics, vaques boges, febre
af-tosa) i monopolis sobre la vida
mateixa, mitjançant patents sobre
fàrmacs, llavors i dades del geno-

tències, afirmem que un altre món
és possible. Un món basat en el
control democràtic dels béns i serveis públics, i en la solidaritat.
Solidaritat entre pobles. Exigim
l'abolició del deute extern, pagat
amb escreix, i el reconeixement
del deu-te ecològic envers les
zones perifèriques, després de
segles d'espoli dels seus recursos.
Exigim, a més, la fi de les políti-

ma. Ja no hi ha límits per al negoci.
Si els mitjans de comunicació
ens vénen la globalització del
poder econòmic com a fenomen
inevitable, aquests interessos sotmeten la llibertat de les persones i
els pobles, mitjançant l'explotació
i el xantatge, la fam, la violència,
les epidèmies, que es cobren
milions de vides cada any en els
pobles del Sud. L'atur, la precarietat i la pobresa de creixents sectors de la població del Nord augmenten les desigualtats i redueixen els drets laborals i la protecció
social a tot arreu.
La globalització reforça un
sistema sexista, excloent i
patriarcal. Incrementa la feminització de la pobresa i exacerba totes les formes de violència
contra les do-nes. La igualtat
entre homes i dones és una
dimensió central de la nostra
lluita. Sense igualtat, un altre
món mai no serà possible.
Enfront aquest model neoliberal de globalització que se'ns vol
imposar com a l'únic possible,
nosaltres apostem per les resis-

ques destructores de les cultures
dels po-bles.
Solidaritat entre persones, per
garantir unes condicions de vida
dignes per a tots i totes, l'accés a
un treball digne i estable, a un
habitatge, a un servei públic de
qualitat en la salut, l'ensenyament, el transport, etc. Apostem
per globalitzar els drets socials i
laborals arreu del món, sense cap
discriminació de gènere, d'origen (nacionals o immigrats) o de
qualsevol altre tipus.
Solidaritat entre generacions,
per garantir la salut del planeta i
dels seus habitants. Cal una economia sostenible basada en la
cultura de la prevenció i la substitució dels combustibles fòssils per
energies renovables. Amb un
model agroalimentari respectuós
amb l'equilibri ecològic que, a
més de proveir d'aliments a tota la
humanitat, garantesca la seua
qualitat per al consum.
Apostem per la fiscalització dels
fluxos especulatius de capitals
(1,8 bilions de dòlars, més de 300
bilions de pessetes, es mouen diàriament en intercanvis de divi-

ses) amb capacitat per fer trontollar la situació de qualsevol país
que no satisfaga els gustos dels
especuladors (ho demostren les
crisis successives de Mèxic, del
Sud-est d'Àsia, de Rússia, de
Brasil, i les actuals de l'Argentina
i Turquia, concentrades en els
darrers anys). Defensem establir
els mitjans i mecanismes necessaris que permeten el conjunt de la
societat posar l'economia al seu
servei. Apostem,
igualment, per
unes relacions de
comerç just que
garantesquen
millors condicions
de vida i de treball.
Defensem la
cultura de la pau,
el respecte dels
drets humans i la
solidaritat
per
sobre de la persuasió i el militarisme. Rebutgem
la fabricació i el
comerç d'armes
que enriqueixen
els països rics i
promouen conflictes en el§ països
pobres, que perpetuen un ordre
internacional
injust, tot augmentant els pressupostos
de
defensa i reduint
EL VIEJO TOPO
les
despeses
socials. Critiquem les polítiques
de control social i policials que
impedeixen aprofundir en la
democràcia participativa.
Volem impulsar un model radical de ciutadania que no convertesca les persones en simples
usuàries de les polítiques socials,
sinó en les seues protagonistes.
La campanya de Barcelona
s'insereix en el moviment internacional de resistències i propostes alternatives que a
Chiapas, Seattle, Bangkok,
Praga, la Marxa Mundial de les
Dones, el Fòrum Social Mundial
de Porto Alegre i molts altres
llocs ja ha posat de relleu que
un altre món és possible, un
món solidari i sostenible.
Des d'aquesta legitimitat,
declarem el BM institució non
grata i denunciem la violència de
les seues mesures, que imposen
per la força la misèria i l'angoixa a
tot arreu. Fem una crida a mobilitzar-se de fornia pacífica, però
contundent, contra la presència
del BM i a favor de la globalització de les resistències i la solidaritat.

