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S U M A R I

6 La Generalitat 
aprofondeix la 
privatització de l’escola

Col·legis i instituts 
en un únic itinerari
educatiu

8
7

Suport sindical a la
doble via d’accés a la
Funció Pública docent

14 25 anys de 
‘Veles i vents’ i 
‘El llibre de Pau’

L’all...
Per a Pilar del Castillo, ministra d’Educació,

entestada en mantenir a tota costa una llei
d’Ordenació Universitaria d’ordeno y mando per
tal de sotmetre la Universitat al poder executiu.

...i l’oli
Per a l’entusiasta col·lectiu de mestres Xucurruc, 
d’escoles públiques de la Vall d’Albaida i la Safor,
guanyador del premi Batec a la recerca i innovació
educativa de l’Ajuntament de Lleida.

De tots els assumptes oberts, el
que està tenint més repercus-
sió pública és la proposta de
pagament d'un complement
diferencial per als mestres que
treballen a l'ESO a les escoles
i als IES, amb un cost per als
Pressupostos de la Generalitat
de 750 milions anuals.
D’aprovar-se aquest comple-
ment, xifrat en 16.600 pesse-
tes, els beneficiaris serien
només uns 3.737 mestres,
sobre un total de 23.500 perso-
nes que formen el col·lectiu.

La Conselleria s'ha manifes-
tat sempre partidària d’abonar
el complement diferencial
només al professorat que tre-
balla a l'ESO i s’ha oposat a
estendre’l a la resta del profes-
sorat del Cos de Mestres.
L'Administració argumenta
que cal una millor valoració
del treball que fa el professorat
d'ESO i que amb l’abonament
del complement s’igualarien
les retribucions del professorat
que treballa en un mateix cen-
tre.

Per a tots els mestres
El Sindicat, per contra, exigeix
que la millora salarial s’esten-
ga també —si cal amb una fle-
xibilitat temporal en la seua
aplicació— a tots els mestres
valencians. D’acord amb l’ar-
gumentació de l’STEPV-Iv, no
hi cap pretext que permeta
compartir les restriccions que
pretén imposar l'Admi-
nistració: “Com s’explicarà als

mestres d'Infantil i Primària
que no tenen dret a percebre
un augment semblant? En
quins fets objectius referits a la
dificultat del treball o a la seua
dedicació s’empara una dife-
rència salarial com aquesta?”.
El desacord que manté
l’STEPV-Iv amb la proposta
restrictiva de l’Administració
no nega de cap de les maneres
que cobre ningú; tot el contra-
ri, el que es demana és que la

millora s’estenga a tot el
col·lectiu. Altres organitza-
cions sindicals han adoptat
posicions diverses. Mentre
CCOO i UGT defensen que el
complement s’aplique només
als mestres d'ESO, organitza-
cions com ANPE i CSIF han
mantingut al llarg de les nego-
ciacions posicions vacil·lants,
unes vegades demanant l’abo-
nament exclusiu als mestres
d'ESO, d'altres proposant d’es-
tendre’l a tothom. L'Admi-
nistració s’ha compromés a

aprovar el complement dife-
rencial, encara que la decisió
final ha quedat pendent d'una
nova reunió de la Mesa
Sectorial.

Sentències perdudes
Si el capítol sobre el comple-
ment no s'ha tancat abans
–malgrat que ja hi figurava en
l’Acord de Plantilles d’Infantil i
Primària signat en 1996 com a
compromís de negociar “les
retribucions del Cos de
Mestres”— ha estat perquè a
Conselleria no li ha interessat
abordar la negociació, potser
perquè li convenia esperar les
sentències dels Tribunals de
Justícia en els recursos inter-
posats per alguns sindicats,
que finalment han perdut. 

En no ser aquesta una qües-
tió jurídica, el Sindicat ha
optat sempre per la via de la
negociació i per això l’ha exi-
gida reiteradament, sense tro-
bar el necessari suport de la
resta d’organitzacions. 

A juí del Sindicat, amb la
unitat sindical hagués estat
possible aconseguir un tracta-
ment més just per la totalitat
dels mestres, però altres sindi-
cats han optat per estratègies
distintes, responsabilitzant
contínuament l’STEPV-Iv de
tot allò que li passa al sistema
educatiu, però aquesta estratè-
gia beneficia els interessos de
l’Administració i no del profes-
sorat.

PÀGINA 5

L’esborrany de la nova
Recomanació Europea sobre el
reconeixement de malalties pro-
fessionals inclou dins les d’origen
laboral els “nóduls de cordes
vocals originats per l’esforç man-
tingut de la veu”, una mesura
que obri la via per a reconèixer
en el futur d’altres problemes de
salut, com l’estrés docent. La pro-
posta només resta pendent d’a-
provació per la Unió Europea. El
Ministeri de Sanitat dóna suport
així al reconeixement de les

malalties professionals al sector
de l’ensenyament, una mesura
exigida per l’STEPV-Iv, la
Confederació d’STEs, STEE-
EILAS i USTEC-STEs. El
Ministeri coneix el posiciona-
ment de molts claustres, que han
signat actes en el marc de la cam-
panya “Pel reconeixement de les
malalties professionals en l’en-
senyament”, impulsada per
aquestes organitzacions. 

PÀGINES CENTRALS

La UE reconeixerà els nóduls de
les cordes vocals com a malaltia
professional del professorat

El rebuig a la LOU 
aconsegueix aglutinar la 
comunitat universitària
L’èxit de les mobilitzacions a les
diferents universitats contra el
Projecte de Llei Orgànica d’Uni-
versitats (LOU) ha superat els
pronòstics més optimistes. Prop
del 90% de docents, personal
d’administració i serveis i estu-
diants han secundat massiva-
ment les vagues, i han participat
a les concentracions i manifesta-
cions. Tant la vaga general uni-
versitària del dia 7 de novembre
com les vagues estudiantils dels
dies 25 d’octubre i 14 i 28 de
novembre, que han culminat en
la marxa a Madrid de l’1 de des-
embre, amb més de 300.000 par-
ticipants, demostren la voluntat
de la comunitat universitària de
no cedir davant un projecte de
llei greument lesiu per a la més
alta institució d’ensenyament i
recerca de què s’ha dotat la nos-
tra societat. 

L’STEPV-Iv ha rebutjat des del
principi el projecte de llei, per

considerar que no millorarà ni el
funcionament de les universitats
ni la qualitat dels ensenyaments
que s'imparteixen en aquestes,
una norma que s'ha fet contra
tots els sectors de la comunitat
universitària. El Sindicat denun-
cia la manca d’un Pla de
Finançament que permeta asso-
lir uns mínims paràmetres de
qualitat. Però el Govern no té
més interés que ingerir-se en els
òrgans de govern de les univer-
sitats per sotmetre-les als seus
interessos partidistes.

Aquesta llei centralista atemp-
ta contra l'autonomia università-
ria en establir l’“habilitació
nacional” per àrees de coneixe-
ment, retornant al sistema d’opo-
sicions centralitzades i controla-
des pels clans i màfies professo-
rals, que així veuen recuperats
els seus antics privilegis, mino-
rats durant aquests 18 anys de
vigència de l’LRU. 

Les retribucions  i la indemnització per jubilació es negocien a distints àmbits 

El Sindicat reclama un complement
mensual de 16.600 pessetes per a tot
el professorat del Cos de Mestres
La Conselleria de Cultura i Educació ha obert
un procés de negociació que inclou les retri-
bucions del professorat valencià i les indem-
nitzacions per la jubilació anticipada. La pro-
posta inicial d’un augment de les retribucions
exclusiu per als mestres de l’ESO ha obert una
controvèrsia davant l’exigència del Sindicat

de generalitzar aquest increment a tots els
mestres. A diferència d’altres sindicats,
l’STEPV-Iv proposa des del principi que dins
del mateix cos es tracte d’igual manera el pro-
fessorat amb idèntica dedicació i responsabili-
tat. Altres temes resten també oberts per a ser
negociats, encara que no tots estan connectats.

El desacord del Sindicat
amb la proposta de

l’Administració no nega
que cobre ningú; el que

es demana és que la
millora s’estenga a tots.

Els dirigents d’UGT, CCOO i STEPV van encapçalar la protesta universitària. / J.B.



Desembre  2001-Gener 2002O P I N I Ó2 Al l - i -o l i  163

Alacant: Glorieta P. Vicente Mogica, 5-12. 03005 Alacant. Tel. 965985165
Alcoi: Jordi de Sant Jordi, 16-B. 03804 Alcoi. Tel. 965523151

Alzira: Avgda. Luis Suñer, 28-4t, p. 16. 46600 Alzira. Tel. 962400221 
Castelló: Marqués de Valverde, 8. 12003 Castelló. Tel. 964269094

Gandia: Sant Pasqual, 13 - 1r dta. 46700 Gandia. Tel.-Fax: 962950754 
València: Juan de Mena, 14.  46008 València. Tel. 963919147

Vinaròs: Avinguda Llibertat, 4 - 5é. Tel. 964407265
Xàtiva (NOVA ADREÇA): Portal del Lleó, 8, 2ª. 46800 Xàtiva. Tel. 962283067

Educar per a la pau

Des de 1964 i per iniciativa de l’inspector
d’Educació, Llorenç Vidal, escoles i instituts
d'arreu del món celebren el 30 de gener el Dia

de la No Violència i la Pau. Enguany passarà a primer
pla la guerra de l'Afganistan, una més entre les prop
de 50 conteses armades actuals obertes en el món. 

Explicar-se davant de ments joves —o madures—
no és fàcil, i encertar ho és menys. En primer lloc, per-
què depén de la informació que s'obtinga i de les pos-
sibilitats de relacionar-la amb una altra anterior o
actual amb la intenció d'aprendre. La responsabilitat
d'obtindre-la és sobretot dels mitjans i dels periodis-
tes, però sí que és propi de l'exercici docent plantejar-
se l'educació com una acció complexa i sovint poc
confortable. Molts docents, com molts pares i mares
quan lligen la premsa, escolten la ràdio o veuen la
televisió, busquen materials útils per al quefer educa-
tiu, i els mitjans de comunicació contrauen així una
gran responsabilitat. Sobre la guerra que ara subscriu
el món contra l’odiós Govern talibà —tant com ho era
ahir i despús-ahir— s'han posat a prova conviccions
sobre els drets humans, i especialment sobre el dret a
la vida. Molts polítics, periodistes i tertulians medià-
tics són contraris a la pena capital, alhora que aproven
com a mal menor —terrible fluctuació la del valor de
la vida humana— la mort de persones que, sense tin-
dre res a veure amb els atemptats de l’11 de setembre,
han tingut la mala sort de viure en un país que se
suposa que no sols acull l'autor/instigador/organitza-
dor de la matança del passat setembre, sinó que a més
alberga el terrorisme internacional. A tot el terroris-
me, caldria continuar suposant, ja que cap altra sal-
vatjada, de les moltes comeses per individus, grups i
fins i tot estats —entre els quals es compten alguns
dels campions de la llibertat i la democràcia—, ha
merescut una guerra declarada per la comunitat inter-
nacional contra un sol país. Pobre, destrossat i amb la
seua població sotmesa a tota sort de tiranies i pati-
ments, per a més senyes. 

Tot molt complex. L'assumpte, a més de presentar
moltes arestes, arriba a les aules després de passar per
poderosos intermediaris. Amb aquestes inevitables
premisses, això d'ensenyar i d'aprendre, sobretot en
allò que concerneix a l’educació per a la pau —i també
a l’educació per a un ús crític dels media—, cal plan-
tejar-s'ho com una cadena d'interrogants en la qual no
hi ha respostes tancades ni úniques. Es tracta d’ense-
nyar amb el dubte perquè s'aprenga mitjançant la
sospita, per a ser ciutadans més que consumidors. 

Com s'ha dit, complexa comesa la d'educar. Encara
que allò realment difícil sempre és aprendre.

TOTES   I   TOTS

Sense triomfalismes

E n l’ensenyament, la llei dis-
posa la igualtat de tracta-
ment de les dues llengües

oficials. Ara bé, resulta cabdal per
a qualsevol política educativa
reconéixer que el punt de partida
per a cadascuna és ben diferent.
Per tant, es tracta de veure quin
esforç polític s’ha realitzat i es rea-
litza per donar al valencià l’espe-
cial respecte i protecció que li ator-
gaven l’Estatut d’Autonomia i la
Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià (LUEV), i assolir, si més
no, la igualtat en matèria educati-
va propugnada per la LOGSE.

Pel que fa al valencià com a llen-
gua d’ensenyament, en els últims 7
anys, en Educació Infantil i
Primària, l’increment de centres
que apliquen un Programa
d’Ensenyament en Valencià o
d’Immersió Lingüística es ralentitza
cada curs: des dels 48 nous centres
del curs 1994-95, s’ha anat baixant
en anys successius fins arribar
només a incorporar-ne 5 en aquest
curs. Pel que fa a Secundària, l’in-
crement ha estat major cada any
fins al curs 1998-99, amb 39 cen-
tres, per començar a baixar des d’a-
leshores i arribar enguany a 18.

Amb tot, però, el pes de la nor-
malització lingüística escolar recau
sobre els centres públics, ja que
dels 863 centres que tenen un pro-
grama d’ensenyament en valencià
(655 col·legis d’Infantil i Primària
més 230 instituts), descomptats els
privats concertats (35), represen-
ten no més enllà del 59% del total
dels centres públics (1.395, entre
col.legis i instituts). A la província
d’Alacant se n’ha incorporat
enguany el primer, el col·legi dels

Carmelites, a Dénia. Com a conse-
qüència, es tendeix a configurar
una mena de doble xarxa educati-
va, ensenyament públic en valen-
cià i concertat-privat en castellà.
Per entendre la importància de la
dada, només cal recordar que al
voltant del 32% de l’alumnat
valencià s’escolaritza en centres
privats i que aquesta proporció
s’inverteix a favor de l’ensenya-
ment privat en algunes de les ciu-
tats més importants del país.

A la fi, estudia en valencià el
20,60% de tot l’alumnat d’Infantil,
Primària i Secundària. S’està lluny
d’haver arribat a cap mena de sos-
tre.

Per altra banda, quasi vint anys
després d’aprovada la LUEV
(1983), any rere any, encara arriba
professorat sense titulació o sense
competència lingüística en valen-
cià a centres que tenen un progra-
ma educatiu bilingüe; aquest curs,
més de mil. Açò ocorre amb tots
els sistemes de provisió, bé com a
resultat d’adjudicació de vacants
a professorat sense destinació
definitiva, bé mitjançant els pro-
pis concursos de trasllats i, fins i

tot, quan es donen destinacions
en comissions de serveis, quan la
concessió de les mateixes és dis-
crecional per a l’Administració.
Si, com ha anunciat el Govern
valencià, en les oposicions de
2002 hi ha finalment requisit lin-
güístic, s’aturarà el creixement
del problema i només caldrà
resoldre el que hi ha, que no és
poca  cosa.

Que el Govern no té la voluntat
de jugar un paper exemplificador
que afirmaria la cooficialitat i li
donaria al valencià el prestigi que
atorguen les institucions ho
demostra no sols l’actitud del pre-
sident Zaplana, sinó també el fet
que només l’1% dels llocs de tre-
ball de l’Administració autonòmica
tenen com a requisit el coneixe-
ment del valencià. Un estudi de
l’STEPV-Intersindical valenciana
revela que, dels 16.500 llocs de
treball catalogats per l’Ad-
ministració del Consell de la
Generalitat Valenciana, només 165
places tenen com a requisit el
coneixement en alguna mesura del
valencià.

Lluny de triomfalismes sovinte-
jats en aquests dies, s’està incom-
plint la LUEV, es deixa en paper
mullat el mateix Estatut i no es
posen els mitjans per aconseguir
els objectius formatius de la
LOGSE, per no parlar de l’escassa
presència del valencià en els mit-
jans de comunicació, públics i pri-
vats. En aquest context, a ningú
hauria d’estranyar que la demanda
social a l’ensenyament deixara de
ser el motor de la normalització si
no rep l’estímul polític i social que
la retroalimente. 

Vicent Esteve

Xelo García Murillo

18 anys de la  L lei  d ’Ús i  Ensenyament del  Valencià

Mirar cap enrere

L es dones de Kabul porten
cinc anys mirant cap enre-
re. Deu ser molt difícil mirar

endavant amb un burka als ulls,
per molts foradets que tinga la
tela. La mirada ha de ser molt
curta dins d’eixa presó. No m’atre-
veix a posar paraules als
sentiments de les afgane-
ses durant aquests infer-
nals cinc anys de submissió
als talibans. I ahí han estat,
pendents de la mirada del
món, que ha vist impassible
tot el que han hagut de “no
viure” a l’Afganistan,
sobretot les dones i les
xiquetes. 

Quan els talibans van
destruir els budes de
pedra, la decisió va impac-
tar amb força a l’opinió
pública. Però, ¿com ens
vam sentir moltes dones
en comprovar de manera
continuada la destrucció de la
vida de moltes persones? No eren
patrimoni de la humanitat, com
els budes… Eren xiquetes i
dones. I les dones del món ens
hem vist obligades a mirar cap
enrere amb elles. Difícil exercici
per a nosaltres, dones europees.
Ni mirant molts anys enrere
podríem arribar a imaginar en la

nostra pell una vida com la que
les afganeses han estat obligades
a patir.

Aquests dies les dones de Kabul
(que no són totes les dones de
l’Afganistan, perquè quan escri-
vim aquestes ratlles encara no ha

caigut el règim talibà al sud del
país) poden començar a mirar
endavant, almenys perquè ja
poden llevar-se el burka. Les
esperances de la societat afganesa
haurien d’imposar les condicions
necessàries per a que a partir
d’ara la mirada de les dones siga
ben llarga.

Cap mirada d’aquestes dones

podria imaginar com esdevindrien
els fets, que hi hauria un 11 de
setembre a Nova York, que hau-
rien de patir una nova guerra...
Desconec si ho poden entendre.
Pel que fa a mi, ja no sé cap on
mirar.

Però, hem d’aprofitar l’o-
casió –ben complexa, però
inevitable– i respirant ben
fort, agafar de la mà l’alum-
nat, sobretot les xiquetes i
les joves, i mirar cap enrere
per aprendre que en la nos-
tra societat les dones no
sempre hem viscut així.
Quan fem passes endavant i
conquistem nous drets, les
dones no hauríem de supo-
sar que sempre serà així,
perquè la igualtat és un tre-
ball que cal construir dia a
dia. Hem d’introduir a l’es-
cola la història que no és als
llibres, la història que conta

com han viscut les dones i com
moltes d’elles en distintes èpo-
ques i llocs han fet possible que
avui puguem projectar la nostra
mirada endavant, ben lluny. No
hauríem de permetre que la nostra
mirada s’ennuvolés amb la boira
encara present als ulls de les
dones de l’Afganistan i d’altres
racons d’aquest món. 

A.P.

El Govern no té la voluntat
de jugar un paper 

exemplificador que afirmaria
la cooficialitat i li donaria al

valencià el prestigi que 
atorguen les institucions.
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Ensenyar a llegir diaris
A Itàlia han creat l’assignatura El diari a classe, que ense-
nya més o menys a llegir diaris. Fantàstic. Coneixem i inter-
pretem el món a través dels mitjans, però no sempre n’en-
tenem la lògica i, per això, els demanem coses que no ens
poden donar. Els diaris no són actes notarials del món, sinó
una interpretació subjectiva que busca i jerarquitza el que
interessarà els lectors. No parlen de fets, sinó de notícies: de
l’important i l’interessant.

Abans que condemnar-los als que és políticament correc-
te, sortiria a compte ensenyar a llegir diaris críticament, a
descodificar-los i entendre la seva essència subjectiva i la
seva responsabilitat social. No sé si s’ha d’ensenyar a l’es-
cola. N’hi hauria prou que ho fessin els diaris, assumint i
explicant la seva pròpia lògica.

Vicenç Vilatoro, El Periódico de Catalunya, 2/12/2001

Ferrer Guàrdia
Era [L’Escola Moderna] un sistema de pensament lliure,
republicà, ateu, que no havia d’imposar cap mena de pen-
sament. Molta gent no ha renunciat encara a aquestes aspi-
racions: ha de ser possible, no cal considerar-ho una utopia
que va tindre la seua base a l’anarquisme. 

Va quedar per sempre [Ferrer Guàrdia] com un màrtir del
pensament lliure. No he vist cap una justificació d’aquell
assassinat legal […] La necessitat d’escoles lliures i gratuï-
tes és avui més notable que aleshores, i alguna cosa en les
manifestacions d’aquests dies queda d’aquell pensador,
encara que els manifestants mai hagen escoltat el seu nom;
i alguna cosa d’aquella brutalitat monàrquica i religiosa
queda en el llenguatge d’Aznar en insultar a aquests mani-
festants.

Eduardo Haro Tecglen, El País, 11/12/2001

N osaltres som partidaris de
la pública, però si inscri-
vim la xiqueta ara a un

centre públic, als onze anys haurà
de canviar a l’institut que estan
construint. Ens queda lluny de casa
i ens sembla que a eixa edat s’és
massa joventa  encara com per
anar tan solta. Així és que l’apun-
tarem a la concertada, encara que
no acaba d’agradar-nos. A la con-
certada  podrà continuar sense
menejar-se com a mínim fins els
setze o divuit anys  —ho comenta-
ven un pare i una  mare joves que
havien d’escolaritzar la filla de tres
anys.

- Doncs, la vostra encara podria
anar a l’institut a primer de l’ESO.
El meu fill, primer i segon els ha
fet al centre de Primària de la
pública, però l’he passat a la con-
certada ara a tercer perquè no vull
que vaja al poble del costat, on

està l’institut. El d’ací, que fa un
any que havia d’estar acabat, ni
l’han començat –plantejava una
altra mare.

- Nosaltres, en compte de passar-
lo a la concertada en tercer, l’hem
passat en primer de l’ESO, així ja
ho fa tot allí. Si l’institut públic
haguera estat acabat l’hauríem
deixat, però així més val que faça
tota l’ESO en un mateix lloc. I mal
que ens sap, perquè nosaltres
també som partidaris de la pública
i estem molt contents amb l’escola
on ha anat —comentava una altra
parella. 

Les tres escoles privades concer-
tades a què feien referència aque-
lles mares i pares, cadascuna d’un
poble diferent, fa set anys eren
centres d’EGB, cap de les tres tenia
BUP.

En un tres i no res hi van fer
unes obres —que no s’adeqüen
ben bé a les exigències LOGSE—
, van ser autoritzades per a
impartir la Secundària obligàtoria
i començaren a rebre, augmenta-
des, les subvencions. Després els
van anar autoritzant aules
d’Educació Infantil i a subvencio-
nar-les. Mentrestant, la construc-
ció dels tres instituts públics pre-

vistos, per a aquells tres pobles,
respectivament, s’anava retar-
dant. I encara no s‘han fet. Els
pares i mares s’han cansat de
reclamar i alguns han optat per la
concertada. 

Aquesta és una de les maneres
que utilitza l’Administració per
anar minant l’ensenyament públic.
És d’aquesta manera que ha acon-
seguit invertir el percentatge d’es-
colarització en una i altra. Si a
València fa sis anys era un 60%
públic i un 40% privat, ara és a
l’inrevés.

L’altra manera, tots ho sabem, és
la de les subvencions. Només cal
mirar el DOGV per veure en quina
mesura l’Administració reparteix
continuadament a escoles concer-
tades —algunes d’élit— els diners
que són de tots. Ara s’està fent
l’Arranjament Escolar i l’amenaça
de reducció d’unitats planeja sobre
algunes escoles públiques. “No
passa res. A tots els barris hi ha
pivades concertades completes,
amb Infantil i tots els cicles obliga-
toris”, els han dit des de
l’Administració educativa a uns
pares joves que s’hi mostraven
preocupats. Només els faltava dir
Requiescant in pacem. 

Pública-privada

A  P E U  D ’ A U L A

A quell dia Lola circulava per la
pista d’Ademús (CV-35) amb
uns quants minuts de retard

respecte del que era el seu horari habi-
tual. A l’entreteniment en la recollida
de fotocòpies que havia encarregat a la
papereria d’enfront de sa casa, calia
afegir un control rutinari a l’eixida de la
ciutat de València, per qüestions rela-
cionades amb el terrorisme, segons
declaració del cap de Policia. Aquell
dia la seua ànima volava amb una mica
més de urgència cap a l’institut Les
Alfàbegues de Bétera, on treballava.
Portava aquesta profe la preocupació
en el rostre. Els xavals no acabaven
d’enganxar-se a la Física i Química.
Ella s’ho currava, però no hi havia
manera. Havia fet un curset al Col·legi
Oficial de Químics sobre Educació
Ambiental, i ara treballava això tan
bonic de “La Vida en el Planeta Terra”
i “La Biosfera i els grans problemes
ambientals”, però no hi havia manera
de connectar amb les preocupacions i
els interessos dels adolescents. Així
que conduïa preocupada, i cansada.
La nit anterior s’havia entretingut un
poc més de l’habitual front al televisor,
però era la forma quotidiana de comu-
nicació familiar: adormir-se mirant la
teleporqueria. Mentre conduïa, escol-
tava dir per la ràdio un tal Aznar que
“las cosas son como son y no pueden
ser de otra manera”. I altre, de cognom
Zapatero, comentava que “las cosas
debían ser de otra manera para que
puedan seguir siendo como son”.  I
l’Orquestra del Món interpretava el

rutinari Concert de la Bogeria, com tots
els dies. Tal vegada per això, Lola
escoltava les notícies de l’increment
bèl·lic entre anuncis de cotxes de cinc
marxes i fons d’inversió. Va reduir la
velocitat per eixir de l’autopista i des-
viar-se cap al nucli urbà de Bétera. En
deu minuts més estaria explicant
Educació Ambiental.  Al poc d’entrar
en l'estreta carretera comarcal (CV-
336) va tenir el temps just de veure
volar per un instant un estrany pardal
de lluminositat metàl·lica en direcció
cap a ella. Després, l’impacte va enviar
per l’aire el seu cotxe, el seu cervell, els
seus apunts, les fotocòpies i el camionet
del seu fill. I, ja posats, esclataren
també en mil trossos un parell de cotxes
més i un tractor carregat de taronges.
¡Caramba! —li va soltar per telèfon a
l’enemic un tal Solana—, cinco daños
colaterales son cinco daños colaterales.
¡A ver si nos fijamos un poquito más!
Però, clar, els pilots que fan la guerra
no ho tenen tan fàcil. La tecnologia
punta que protegia la recent instal·lada
base de l’OTAN a Bétera obligava a
volar molt alt i havien de disparar des
de distàncies on l’aproximació exacta a
l’objectiu es fa molt difícil. I a més a
més, com se sap, l’enemic sempre té
pitjor catxarreria armamentística i pit-
jor preparació, i clar, això fa que de
vegades els errors siguen considera-
bles. Aquell míssil portava gravat al seu
llom el nom de Pepe Morales, un famós
general de l’exèrcit espanyol que eixia
per la tele perquè assistia a reunions al
Pentàgon, però va anar a estavellar-se
damunt de Lola. Que descanse en pau
la professora de Física i Química. 

P.D. Miren vostés, no em vinguen
amb el conte que açò és maniqueisme,
truculència i invenció. La realitat ve
mostrant darrerament que és bastant
pitjor que qualsevol imaginada histo-
rieta. 

D avant l’ordinador, escric
aquesta vesprada de núvols
metàl.lics. El correu electrò-

nic ha arribat carregat de missatges
repetits: convocatòries i més convo-
catòries, ofertes d’equipaments infor-
màtics usats, avisos nord-americans
que em fan milionari si hi pose uns
quants dòlars, algun acudit amical,
informació de pàgines web crítiques,
novetats de llibres... Cada
vegada,sona menys el telèfon. Sí, el
correu electrònic és més barat, però
acabarem per no parlar. Quan portes
unes hores davant la pantalla, t’es-
tranyes de la teua veu en despenjar el
telèfon que sona. De l’altra banda, et
pregunten si estaves dormint. Dius
que no i, potser, aquest capbussa-
ment informàtic s’assembla més a
dormir que no a pensar. Tornes al
silenci brut del soroll de la màquina.

Els ulls roden en panoràmica cap al
finestral. Els núvols metàl.lics s’han
emblanquinat i, cap a ponent, es difu-
minen franges d’un blau claríssim. De
sobte, estic mirant-la allà dalt, una
cara contrafeta de xiqueta vella que
porta a les mans unes botes campe-
res. Les gavines, cada vegada van
més terra endins, li travessen la cara i
les oronetes fugen. La mire i la mire

fins que caic en el compte: és Pilar
del Castillo, la militant d’esquerra
d’altres temps, la dona redimida que
ha tornat a la classe social d’origen i
a l’estil superb dels senyorets andalu-
sos. Ella és la raó i la veritat, per això
se m’apareix en aquest cel de tardor.
Un avió a reacció, d’aquells que vol-
drien la glòria guerrera dels bombar-
dejos a l’Afganistan, li pentina els
cabells. Certament, ha fet mèrits per
ser ministra de la guerra en un proper
govern del “franquito” desubstanciat
que diu que ens governa. Ara, tot el
cel s’ha il.luminat en blanc. Potser, se
m’apareixerà el bigotet de veu aflau-
tada? No, és una ratlla, amb els colors
de l’arc de Sant Martí, que creua el
cel perpendicularment, com volent-se
clavar en l’horta perduda sota aquest
campus.

Imatges curioses d’una vesprada de
tardor, mística pagana d’un professor
agnòstic, il.luminacions celestials: a
mesura que l’ofensiva de la voluntat
de dominar fins l’últim racó de la vida
creix, explotació intensiva de recur-
sos i persones, humiliació dels
pobres, doblegament dels insubmisos
a les seues proclames, compra de
consciències, reglaments per bastir
presons i escoles; dic, a mesura que
creix tot això, el cel ho proclama.
També el cel és seu. Com, si no,
podria anar-hi ple de merda?

Ara agafaré un bon llibre, posaré
un CD de Jim Hall i Bill Evans, i
carregaré piles perquè la lluita conti-
nua. 

Salut i bon Nadal, companyes i
companys. 

T E A T R E S  D E  L ' E S C O L A

Bétera

Hem llegit

Rafael Xambó

T E M P S  D E  C A M P U S

V e s p r a d a  d e  t a r d o r

Jaume Martínez Bonafé

Carme Miquel
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El quilometratge en vehicle propi
s’ha d’incrementar en 15 ptes.

L’STEPV demana
actualitzar les
indemnitzacions
per serveis

ALL-I-OLI

Els funcionaris de la Generalitat
Valenciana que per raons de ser-
vei han de desplaçar-se per
exercir les seues funcions patei-
xen individualment unes conse-
qüències negatives que tenen el
seu origen en el treball.
Aquestes qüestions afecten cada
vegada més personal, sense que
es done resposta a un nombre
d’incidències creixent. El
Sindicat considera que cal modi-
ficar el Decret 24/1997, regula-
dor de les indemnitzacions per
raó de servei, per millorar les
condicions en què els funcionaris
utilitzen el seu vehicle. Amb
aquesta finalitat, elevarà una
proposta a la Mesa General de
Negociació. Una de les modifica-
cions urgents correspon a les
indemmitzacions per quilome-
tratge quan s’usa el vehicle propi
per a una comesa laboral. Les 25
pessetes per quilòmetre actuals
cal que s’incrementen fins a 40
per als automòbils i a 13 per a les
motocicletes. Així mateix, cal
resoldre la cobertura de l’asse-
gurança dels vehicles propis
quan s’usen en les mateixes cir-
cumstàncies.

González Cepeda afirma que el
tema podria tancar-se en 2004

Els docents 
i sanitaris poden
ser exclosos de la
reducció a 35
hores

ALL-I-OLI

Les declaracions del conseller
de Justícia i Administracions
Públiques, Carlos González
Cepeda, en la Mesa General de
Negociació sobre la reducció
de la jornada laboral a 35 hores
es van limitar a assenyalar que,
segons l’acord signat per
CCOO, UGT i la Generalitat, hi
ha temps per negociar-la fins
2004. El conseller no va concre-
tar en quin marc s'anava a
negociar ni si s’inclouria el per-
sonal sanitari i el docent.
Aquest acord (PAVACE) exclou
expressament el personal sani-
tari i el docent de la reducció
de la jornada laboral a 35
hores, tot deixant-ho per a
futures negociacions.

El Sindicat qualifica de ‘paripé’ la Mesa General de Negociació

El Govern de la Generalitat imposa
un 2% d’augment salarial per a 2002

ALL-I-OLI

L’increment salarial de les empleades i
empleats públics en 2002 serà del 2%.
Els governs de l’Estat i de la

Generalitat no negocien les retribu-
cions del seu personal i tornen a impo-
sar-li un augment que el condemna, un
any més, a perdre poder adquisitiu.

Ambdues administracions s’han limitat
a convocar les meses de negociació per
complir els tràmits legals, però sense
cap voluntat de negociar res. 

A la Mesa General de la
Funció Pública del 23 de
novembre per tractar les retri-
bucions del personal al servei
de la Generalitat, el conseller
de Justícia i Administracions
Públiques, Carlos González
Cepeda, es va limitar a dir que
no tenia competències per
negociar un augment superior
al marcat pels Pressupostos
Generals de l’Estat. Quan
l’STEPV-Iv hi va argumentar
que existeixen fórmules legals
que possibiliten un increment
salarial superior i les va con-
cretar, els responsables de
l’Administració no van respon-
dre. 

La qüestió no és ni les com-
petències ni els impediments
legals, sinó la manca de volun-

tat política d’un Govern valen-
cià que pretén impedir l’aug-
ment dels salaris dels seus tre-
balladors i treballadores.

Discrepàncies sindicals
En aquest àmbit, l’actitud de

determinats sindicats no ajuda
a obrir la negociació. A la
Mesa, convocada per tractar
les retribucions, les organitza-
cions STEPV-Iv, CSIF i CEM-
SATSE van concentrar tota la
pressió en aquest punt, mentre
d’altres sindicats dispersaven
la negociació en posar sobre la
taula el conjunt de reivindica-
cions pendents. L’Adminis-
tració ho va tindre així més
fàcil per evitar cap compromís
salarial. Com que les exigèn-

cies sindicals no s’hi van con-
centrar en un únic tema, els
responsables de la Generalitat
es van limitar a contestar les
nombroses qüestions sobre les
que se’ls va requerir, amb una
aparença falsa de negociació.
El panorama de conjunt el pre-
sideix una Administració
intransigent i antidialogant a
qui acompanyen uns sindicats,
sempre els mateixos, que sem-
blen fer-li el joc en permetre
que les reunions acaben sense
compromisos. 

Interrogants
Al fons emergeixen alguns
interrogants. ¿S’està negociant
un acord "sorpresa" amb el
Ministeri d’Administracions

Públiques? ¿Existeix d’amagat
alguna entesa "institucional"
sobre la futura Llei Valenciana
de la Funció Pública? El Pla
Valencià d’Ocupació —signat
per UGT i CCOO—, ¿està fur-
tant-li competències a la Mesa
General de Negociació? Les
abundants subvencions per a
la formació, ¿serveixen només
per contentar els seus recep-
tors i pacificar els ànims? El
“paripé” sembla assegurat.

Una important agressió pot
consolidar-se, atés que les
empleades i empleats públics
tornaran a perdre diners. La
situació convida a donar res-
postes i, una volta més, la
pressió i la mobilització són les
úniques vies factibles per a
fer-ho. 

Plataforma presentada per l’STEPV-Iv a la 
Mesa General de Negociació

- Augment salarial igual a l'IPC
real. 
- Clàusula de revisió salarial per
permetre la recuperació automà-
tica de les pèrdues de poder
adquisitiu per les desviacions de
l'IPC.
- Dos punts d'augment per
damunt de la proposta del
Govern a l'avantprojecte de
Pressupostos per al proper any,
per compensar les reiterades pèr-

dues de poder adquisitiu i les
errades en la previsió de l'IPC.
Establiment d’aquests incre-
ments salarials superiors a la pre-
visió de l'IPC durant els propers
anys per compensar les reitera-
des pèrdues. 
- Pagament de les pagues
extraordinàries al 100%.
- Fons d'acció social del 0,8% de
la massa salarial global del con-
junt de les empleades i empleats

públics.
- Negociació a les diferents meses
sectorials —Justícia,
Administració Pública, Educació i
Sanitat— dels assumptes retribu-
tius pendents per homologació,
reclassificació o equiparació sala-
rial.
- Reducció de la jornada laboral
del conjunt del personal al servei
de la Generalitat Valenciana a 35
hores setmanals.

TEMARIO DE TECNOLOGÍA  (Secundaria)
Muy buenos resultados en oposiciones

ELABORACIÓN PROPIA

ELENA GRAU  Tel.: 96 185 78 26

OPOSICIONES EDUCACIÓN
Infantil y Primaria,

Secundaria, Inspección
(Todas las especialidades)

Grupos de trabajo cooperativo
Lunes, de 6 a 8 de la tarde; jueves, de 9 a 11 de la mañana.

Av. Blasco Ibáñez, 88-bajo. Tel.: 963 62 43 23

www.etigran.com               TEL.: 963 25 63 50

JORDI BOLUDA
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ALL-I-OLI

Després de dues meses tècni-
ques i una sectorial, Conselleria
vol tancar el document d’elabo-
ració de criteris per establir les
plantilles de Formació
Professional Específica. Del nou
document lliurat a la representa-
ció del professorat cal destacar
l’aparició i la dotació d’hores en
distints apartats, com els
següents:

- Assignació de la plantilla
necessària per desdoblar tots els
mòduls susceptibles de desdo-
blament.

- Creació de la Coordinació de
Cicles Formatius en els IES amb
més de quatre famílies profes-
sionals, amb una reducció horà-
ria de tres hores setmanals.

- Creació del responsable
d’Equips de Manteniment per
cada família professional, amb
una reducció setmanal de tres
hores.

- Generalització de Programes
de Garantia Social a tots els cen-
tres amb quatre o més cicles for-
matius, independentment dels
centres que els tinguen per les
convocatòries establides a l’e-
fecte.

- Referències a la prevenció de
riscos laborals.

L’esforç de l’Administració en
lliurar als sindicats la documen-
tació no pot silenciar les man-
cances pendents, com les relati-
ves a la distribució d’hores per
càrrecs unipersonals amb la pro-
posta facilitada per Conselleria,
basada en l’Acord de Plantilles
d’Educació Secundària de 1999.
Segons la proposta, els equips
directius tindrien en la majoria
de casos una reducció de tres
hores. L’STEPV-Iv ha demanat
una reducció de sis hores per a
tots els equips directius de cen-
tres amb cicles formatius, inde-
pendentment de si tenen o no

cap d’estudis de cicles forma-
tius. El Sindicat estima que la
complexitat d’organitzar, mante-
nir i gestionar els cicles s’hi ha
de veure recompensada amb
una major reducció lectiva. El
Sindicat també planteja la possi-
bilitat de contemplar més d’un
cap de departament de família
professional en els departa-
ments més complexos o amb 10
o més docents.

Dotacions insuficients
La proposta de Conselleria con-
templa els departaments de FOL
i Economia amb 18 hores setma-
nals, incloses les tres del cap de
departament. El Sindicat la con-
sidera insuficient perquè és la
pròpia Administració la que
contempla la primera creació de
vacants a partir de 12 hores. En
conseqüència, és just contem-
plar aquests departaments
també a partir de 12 hores més
les tres de reducció. Amb les
mateixes condicions s’ha de
crear el Departament
d’Informàtica, no contemplat en
el document de Conselleria. 

Pel que fa al cap del
Departament de Pràctiques,
l’Administració contempla una
reducció de tres hores en els
centres amb quatre cicles i de
cinc en els de vuit cicles o més.
La proposta de l’STEPV-Iv és
incrementar la reducció horària
en funció del nombre de cicles,
la qual cosa implica aplicar-ho a
partir de dos cicles formatius. 

Es preveu un responsable
d’Equips i Manteniment per
cada família professional, però
aquesta reducció horària ha
d’aplicar-se en funció de les
aules-taller i laboratoris que ha
de mantenir. Per tant, s’hauria
de deixar  oberta la possibilitat
de possibles modificacions,

segons la complexitat del cen-
tre. 

Pel que fa a la reducció de la
ràtio, es proposa que per cada
grup d’un cicle formatiu hi haurà
30 alumnes com a màxim, i amb
més de 18 es podrà aplicar el
desdoblament. Aquesta reducció
es podria aplicar a 25 alumnes
com a màxim i a 15 per a desdo-
blaments. A més, l’activació d’un
cicle ha de permetre l’eventuali-
tat, segons les necessitats, i no
activar-se en 12 o 10 alumnes,
com pretén Conselleria. 

Programes de Garantia Social
Hi ha un intent de generalitzar
els Programes de Garantia
Social a tots els IES amb quatre
o més cicles formatius, sense
excloure la resta de centres que
el poden tenir per la convocatò-
ria anual. Pel que fa a la preven-
ció de riscos laborals, destaca
l’absència de la figura del coor-
dinador/a de Seguretat i Salut
Laboral, que podria disposar
d’una o dues hores per desenvo-
lupar les seues funcions.
Finalment, s’hi troben a faltar
hores a disposició del centre per
a la formació en valencià, en el
llenguatge tècnic i específic de
cada mòdul, tant per al professo-
rat com per a l’alumnat. 

El Sindicat ha demanat la
incorporació d’un apartat sem-
blant a l’Annex IV de l’Acord de
Plantilles de Secundària que
permeta revisar anualment les
dotacions econòmiques per
alumne segons la família profes-
sional, per tal d’adequar el
barem de les noves situacions. 

Per al 19 de desembre estava
convocada una mesa sectorial
per tancar el document, una
decisió que hauran de ratificar
les assemblees convocades amb
aquesta finalitat.

ARXIU

El complement de 16.600 pessetes ha
de ser per a tots els mestres, segons
la proposta de l’STEPV-Iv

El Sindicat demana triplicar la indemnització per jubilació

VE DE LA PÀGINA 1

Quan la discussió sobre el
complement diferencial s’hi
va tractar a la Mesa General
de Negociació del 23 de
novembre a la Conselleria de
Justícia i Administracions
Públiques, el representant de
CCOO va manifestar literal-
ment: "N'hi ha dificultats amb
Hisenda i ho comprenem",
però la mateixa organització
en dirigir-se al professorat per
explicar-li el procés negocia-
dor ha canviat el seu discurs i
ara responsabilitza directa-
ment l’STEPV-Iv del fet que
no s’abone el complement.
Des del STEPV-Iv s’ha tornat
a demanar coherència als
representants del professorat
per identificar l’adversari en
aquest assumpte.

El Sindicat insisteix que
només amb la unitat sindical i
la pressió del conjunt del Cos
de Mestres és possible avan-
çar i aconseguir millores retri-
butives iguals per a tots. Als
qui consideren que hi ha raons
perquè una part del col·lectiu
cobre ja i d’altres no ho facen
mai, cal exigir-los que expli-
quen públicament la seua
posició i, en qualsevol cas, que
admeten que n’hi d’altres
maneres d’abordar-ho. L’S-
TEPV-Iv vol facilitar l’adopció
d’uns acords justos i ha mani-
festat la disposició a flexibilit-
zar el període per a l’aplicació
del complement, però no sig-
narà un acord contrari a un
principi bàsic com és que allò
més just és que tots els mes-
tres, amb independència del
nivell educatiu i la matèria
que imparteixen, experimen-
ten idèntiques millores retri-
butives, que tot el qui té la
mateixa responsabilitat i la
mateixa dedicació prospere en
la mateixa mida.

Retribucions del professorat
Amb independència de la
negociació sobre el comple-
ment diferencial, el Sindicat
considera necessari obrir la

negociació de les retribucions
del conjunt de cossos docents.
La negociació del nou Estatut
de la Funció Pública Docent o
de la Llei de Qualitat ha de
servir per a modificar l'actual
sistema retributiu en diverses
línies, com ara l’augment de
les retribucions bàsiques en
detriment de les complemen-
tàries, la substitució de l'ac-
tual sistema de sexennis per
un altre més igualitari, i que el
sistema integre en la tasca
docent la vessant de la forma-
ció contínua. També cal una
redefinició dels nivells de
complements de destinació
actuals per tal de tancar el
ventall retributiu en què es
subdivideix injustificadament
el professorat.

Les propostes del Sindicat
es concreten al País Valencià
en la substitució de l'actual
sistema retributiu basat en els
sexennis per un altre que
supose l'equiparació de les
retribucions, en una quantitat
igual a la que cobra una per-
sona que tinga cinc sexennis.
Pel que fa a l'àmbit estatal, el
Sindicat demana una redefini-
ció del sistema retributiu per
equiparar les retribucions del
professorat dels diversos cos-
sos docents. Aquest extrem
descansa sobre el consens que
hi ha actualment entre el pro-
fessorat per tal d’aconseguir
una titulació única per a l'ac-
cés a la docència, en la línia de
la reivindicació històrica del
Cos Únic d’Ensenyants i de la
llicenciatura sol·licitada per
les Escoles de Magisteri. 

Jubilació avançada 
La proposta inicial de
l'Administració sobre l’incre-
ment de les indemnitzacions
per jubilació avançada propo-
sa duplicar les quantitats
actuals. El Sindicat considera
insuficient la proposta, molt
allunyada del que abonen
d’altres administracions edu-
catives. L’STEPV-Iv estima
necessari que aquesta xifra es
triplique. 

El Sindicat presenta mesures alternatives a la proposta de l’Administració

Conselleria vol tancar un
document de plantilles d’FP
amb mancances importants

Ciutadania, democràcia, educació
i emancipació social

Cicle de conferències
17 de gener, dijous (Facultat de Ciències de l’Educació)

Les conseqüències de les polítiques neoliberals
per a l’educació. El cas de Llatinoamèrica.
ATILIO BORÓN (Universitat de Buenos Aires), ponent
del I Fòrum Mundial d’Educació (Porto Alegre, Brasil).

Febrer 2002
La participació democràtica a l’escola pública
IGNACIO FERNÁNDEZ DE CASTRO i JULIO ROGERO,
autors de: Escuela Pública. Democracia y Poder

Març 2002
Ciutadania, emancipació i utopia
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (Universitats de
Coïmbra i Madison

Organitzen:
STEPV-Iv, Facultat de Ciències Socials, MRP Escola

d’Estiu, Fòrum de Debats de la Universitat de València
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Els Pressupostos de la Generalitat no responen a les necessitats del sistema educatiu

ALL-I-OLI

El Govern valencià, en l’avantprojecte de Llei
de Pressupostos de la Generalitat, s'ha fixat com
a objectiu d'intervenció política “escolaritzar
adequadament la població en centres públics i
privats concertats”. Per a l’STEPV-Iv, la
Generalitat ha de garantir un lloc escolar públic

per a cada alumne, però en equiparar les dues
xarxes, pública i privada concertada, com si
atengueren les mateixes funcions socials, els
diversos programes educatius obligatoris es
troben condicionats per les línies pressupostà-
ries destinades als centres privats, en detriment
dels recursos que cal destinar als públics.

Un any més, la política priva-
titzadora seguida pel Govern
en el projecte de Pressupostos
és palesa en el fet que mentre
augmenten els recursos per la
xarxa privada no es generalit-
za l'oferta de les unitats esco-
lars detinades a alumnes de
tres anys en tots els centres
públics, no es dota de personal
auxiliar de gestió els col·legis
públics, ni d'educadors les
escoles que tenen alumnat
amb necessitats educatives
especials, com tampoc no es
desplega una política activa
que avance cap a la gratuïtat
de l'ensenyament en matèries
com ara llibres de text, trans-
port o menjador. Ni tan sols
s'ha previst oferir el servei de
menjador a l'alumnat dels IES,
a pesar que es tracta en bona
mesura d’un tram obligatori.
Les insuficiències afecten
també serveis educatius, per la
qual cosa el Sindicat considera
necessaris convenis generals
multilaterals per a la Formació
de Persones Adultes i pels
Gabinets Psicopedagògics
Municipals.

Concertació d’Infantil
Una contradicció dels
Pressupostos és la concerta-
ció de l'Educació Infantil dels
centres privats concertats
quan les ajudes a institucions
que atenen població menor
de quatre anys depenents
dels ajuntaments i de les enti-
tats sense ànim de lucre són
lamentables. Cal augmentar
significativament aquesta
línia pressupostària perquè el
servei educatiu que ofereixen
aquestes institucions públi-
ques s’estenga.

Pel que fa a l'annex on figu-
ren les inversions reals previs-
tes, no apareixen els centres
que s’han de construir i
ampliar o reformar, i tampoc
apareixen en l’apartat dedicat

a CIEGSA, l’empresa consti-
tuïda per gestionar les obres.
Així s’evita el control de les
Corts i dels agents socials.

Quant al capítol de perso-
nal, l'augment de la partida
d'Ensenyament Primari és
mínim, ni tan sols es reflectei-
xen els increments salarials,
com si s'haguera previst una
reducció del nombre de mes-
tres actual.  Pel que fa al
Secundari, l’increment previst
és insuficient per a dotar els
centres de les plantilles pac-
tades i proveir els centres
nous, per la qual cosa el
Sindicat dubta que es vaja a
complir l’Acord de Plantilles
signat en 1999. Les despeses
de funcionament dels centres
han crescut molt per sota els
preus des de fa anys, de
manera que s’ha produït una
pràctica congelació, raó per la
qual el Sindicat ha demanat
que augmenten un 30%.

Promoció del valencià
Significativament, la Direcció
d'Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística
ha eliminat dels seus objectius
tot allò que fa referència a la
potenciació de l'ensenyament
del valencià. En aquest sentit,
hi ha un dèficit important en
assignar per a la promoció i ús
del valencià només el 0,226%
dels pressupostos d’Educació
(l'any passat era el 0,23%).  El
Govern de la Generalitat ha
arribat a un anomenat Pacte
per la Llengua, que necessita
d'una dotació pressupostària
que no s’hi troba. Amb aques-
tes xifres costa creure que pot
complir-se. D’altra banda, les
activitats de formació indivi-
dual i de formació superior
necessiten incrementar la seua
dotació.

Existeix una línia pressupos-
tària per als centres concertats
amb projectes de Com-

pensació Educativa i d’Edu-
cació Ambiental, però incom-
prensiblement no hi ha cap
partida similar per als centres
públics, un capítol que cal
crear. Finalment, tampoc no
s'han previst els recursos
necessaris per engegar els
Serveis de Prevenció en el sec-
tor docent; quan es reconeix
que calen més de 300 milions
de pessetes, la proposta del
Consell només en reflecteix
25.

Convenis restringits
Les partides adreçades a la
participació social que s'adju-
diquen mitjançant convocatò-
ries publicades al Diari Oficial
de la Generalitat són clara-
ment insuficients. En aquest
capítol estan contemplades les
destinades a les AMPAs, sindi-
cats de l'ensenyament, asso-
ciacions d'alumnat d'EPA i
associacions d'alumnat, i es
reparteixen en funció de la
representativitat de cada orga-
nització. Per contra, la
Conselleria ha destinat diners
per subvencionar, mitjançant
convenis, determinades asso-
ciacions de pares i mares, la
COVAPA; d'alumnat, la FAA-
VEM, i culturals, Lo Rat Penat,
sense possibilitar que d’altres
entitats tinguen accés a eixos
convenis i sense tindre en
compte la representativitat
adquirida mitjançant els pro-
cessos electorals en el sector
de pares i mares i d'alumnat.
Certament, aquesta actuació
no és cap novetat en la
Generalitat, ja que també es
subscriuen convenis limitats a
determinades organitzacions
sindicals que exclouen la resta
en àmbits com la formació o la
salut laboral, i tampoc no es té
en compte ni la representativi-
tat ni la proporcionalitat en el
repartiment d'aquestes parti-
des pressupostàries.

El Sindicat proposa modificacions pressupostàries de caràcter laboral

Els Pressupostos de la Generalitat
amplien la pèrdua salarial dels 
empleats públics als darrers anys

ALL-I-OLI

L'avantprojecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat
Valenciana només arreplega un augment del 2% en les retribucions
de les empleades i empleats públics, quan els preus han pujat un
3% en 2001, tot i que no ha acabat l’any i desembre no és precisa-
ment el mes ideal per compensar la inflació dels mesos anteriors.
L’STEPV-Iv, que s’ha entrevistat amb els grups parlamentaris de l’o-
posició a les Corts Valencianes, espera que les seues propostes de
modificacions pressupostàries es tradueixen en esmenes i posen fre
a la pèrdua de poder adquisitiu de les empleades i els empleats
públics de la proposta del Consell.

En primer lloc, l'augment del 2%
previst és insuficient perquè
aprofundeix la contínua pèrdua
de poder adquisitiu. Per a l’any
2002 seria acceptable una puja-
da de l'IPC real més dos punts de
recuperació, amb l'establiment
d'un pla plurianual per recupe-
rar en la present legislatura una
part d'allò que s'ha perdut. Hi ha
fórmules legals que poden per-
metre la Generalitat Valenciana,
cas que tinga voluntat política,
de fer efectives mesures com-
pensatòries. D’altra banda, les
pagues extraordinàries han de
ser del 100% de les retribucions.
En aquest sentit, l'establiment
de la clàusula de revisió salarial
evitaria noves pèrdues salarials.
Sols així s’evitaria l’efecte de les
errades en la previsió de l'IPC. 

El Sindicat també demana l'es-
tabliment d'un fons d’ajuts
socials del 0,8% de la massa
salarial del conjunt de les emple-
ades i empleats públics, en com-
pliment dels acords entre
l’Administració i els sindicats, i
l’eliminació del percentatge de
la taxa de reposició d'efectius. El
treball en el sector públic ha de
créixer en la mesura que ho han
de fer encara els serveis públics.

També s’han d’eliminar els
entrebancs a una veritable

negociació col·lectiva. Quan
s’estableix que seran inaplica-
bles tots els articles dels conve-
nis o pactes que s’oposen a allò
disposat als Pressupostos s’ata-
ca la negociació col·lectiva. El
Sindicat demana suprimir la
referència al complement de
productivitat.

D’igual manera, cal suspendre
la normativa que impedeix la
substitució de les baixes dintre
de la Generalitat perquè limita la
contractació de personal interí o
temporal per cobrir les baixes. A
més, l’autorització prèvia per a
noves contractacions de personal
docent per part de la Conselleria
d’Economia i Hisenda suposa un
retard important en la cobertura
de les baixes.

Finalment, s'ha d'augmentar
la quantitat destinada a cobrir
les indemnitzacions per raó del
servei. El personal que ha de
desplaçar-se per a exercir les
seues funcions està patint indivi-
dualment una sèrie de conse-
qüències que tenen el seu origen
en el propi treball. Cal modificar
el Decret 24/1997 perquè la
regulació de les condicions labo-
rals dels funcionaris que utilitzen
el seu vehicle per a efectuar des-
plaçaments per motiu del servei
siga més justa.

XELO GARCÍA

El Govern valencià aprofundeix la
seua política privatitzadora

www.intersindical.org
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Educació proposa una replanificació de la xarxa educativa pública a tot el País Valencià

Col·legis de Primària i instituts de
Secundària s’uniran en un sol itinerari

ALL-I-OLI

La Conselleria de Cultura i Educació ha lliu-
rat als agents socials la documentació referi-
da a l'adscripció directa dels col·legis
d'Educació Primària als centres de
Secundària, l'actualització del Mapa

Escolar, la implantació i ampliació del pri-
mer cicle d'ESO als IES per al curs 2002-03 i
el perfil i la composició dels centres. Tot ple-
gat constitueix un element de planificació
educativa que conformarà en bona mesura
el servei educatiu al País Valencià. Sens

dubte, la participació des de l’àmbit munici-
pal en el procés de discussió d’aquestes pro-
postes és fonamental. Més encara, l’opinió
de la comunitat educativa afectada ha de ser
decisiva. També s'hi ha fixat un calendari
per a l'estudi i negociació de la documenta-

La Conselleria de Cultura i
Educació s’ha decidit finalment
per fer una proposta d'adscripció
dels centres de Primària als de
Secundària per configurar els iti-
neraris educatius de la població
escolaritzada en la xarxa pública.
Els criteris generals que
l’Administració ha seguit per rela-
cionar els centres entre si són la
proximitat, la continuïtat de la
modalitat lingüística i el respecte
a la coordinació pedagògica, en el
cas que el primer cicle d'ESO con-
tinue a les escoles.

En la documentació presenta-
da hi ha una proposta d'adscrip-
ció de centres per al curs 2002-03,
provisional, i una altra que serà la
final o definitiva, atés que, a hores
d'ara, encara no estan construïts
una bona part dels IES previstos
per a 2003. En conseqüència,
l'adscripció proposada per al
2002-03, en alguns casos, es
modificarà en funció de la cons-
trucció dels nous instituts.

Igualment, en la fitxa de cada
centre apareix el perfil per trams i
unitats dels Instituts d'Educació
Secundària que, en alguns casos,
s'ha modificat respecte a allò pre-
vist en el Mapa Escolar de 1996.
En canvi, no apareix la modalitat
lingüística actual ni la futura.
Tampoc el detall dels Cicles
Formatius.

S’engega un procés de consulta
Amb tota aquesta documenta-

ció, i atenent la seua importància
com a planificació educativa, el
Sindicat ha iniciat un procés d'in-
formació i consulta al conjunt del
professorat que seguirà la
següent metodologia

Fins el dia 21 de gener cal fer
arribar totes les propostes i
al.legacions des dels diferents
àmbits locals o de centre. És per
açò que convé propiciar reunions
al centre de treball, tant de claus-
tre com de Consell Escolar, i
també a la localitat o comarca, per
debatre la proposta de la

Conselleria. El Sindicat convocarà
reunions a totes les localitats que
siga necessari per la complexitat
de la proposta i a aquelles que se
li demane per part de l’afiliació. 

Això no obstant, en el moment
que es vulga tenir informació o
resoldre cap dubte el sindicat
atendrà les consultes per qualse-
vol mitjà: personalment, per tele-
fòn, fax, correu postal o electrònic.

Primeres valoracions
El Sindicat valora positiva-

ment l’adscripció directa dels
col·legis als IES per definir l’iti-
nerari formatiu de l’alumnat. Açò
havia estat una reivindicació del
conjunt de la comunitat escolar
que permet a les famílies saber
quins seran els centres on s’esco-
laritzaran les seues filles i els
seus fills des de l’Educació
Infantil a la postobligatòria. Els
criteris esmentats de proximitat,
continuïtat de la modalitat lin-
güística i coordinació pedagògi-
ca són adients, pràcticament
inevitables pel seu caràcter
genèric.     Allò important és ana-
litzar quin ha estat el resultat de
la seua aplicació a cada localitat. 

La primera valoració del sindi-
cat, a falta de propostes concretes
dels centres i dels Consells

Escolars Municipals, tant respecte
a procediments com a contingut
és la següent:

1. El termini per a la consulta
amb els agents socials és massa
breu ja que es pretén que quede
conclós en dos mesos.

2. Cal negociar simultàniament
a aquest procés una sèrie de con-
dicions laborals com ara:

- L’adscripció del professorat
del cos de mestres als llocs de tre-
ball del primer cicle d’ESO dels
IES previstos en la xarxa final.

- Les garanties per a la
recol·locació del professorat de
Secundària amb la finalitat d’evi-
tar nous desplaçaments forçosos.

- Els criteris d’arranjament dels
llocs de treball dels IES per al curs
2002-03.

3. Els criteris per a la configura-
ció del Mapa Escolar de 1996 no
van ser acceptats pel Sindicat,
bàsicament perquè es subordina-
va l’extensió i la configuració de
la xarxa pública a l’oferta privada.
Ara, la Conselleria aprofondeix
en el mateix objectiu: l’ensenya-
ment públic ha de ser subsidiari
del privat. El Sindicat manté des
d’aleshores que cal invertir
aquesta política educativa. No es
pot acceptar la reducció continua
del nombre de les unitats dels
IES. En aquesta proposta hi ha

una reducció de 68 unitats d’ESO
a la província de València, 4 a
Alacant i 16 a Castelló.

4. L’oferta de llocs escolars en
modalitats de Batxillerats és insu-
ficient. El percentatge a aplicar
per ofertar llocs escolars de
Batxillerat ha de ser, com a
mínim, del 70% de l’alumnat que
supera l’ensenyamernt obligatori.
Els centres de dues o més línies
han de poder oferir, al menys, tres
modalitats.

5. No es detallen els Cicles
Formatius que ofertarà cada cen-
tre. L’oferta de Cicles Formatius
s’ha d’ajustar a la realitat sòcio-
econòmica i productiva de cada
zona i s’ha de localitzar, prefent-
ment, en la xarxa pública.

6. No es concreta la data en què
s’hi podrà comptar amb la xarxa
educativa final, per la qual cosa
l’Administració té les mans lliures
per completar-la o no.
Curiosament, mentre el conseller
ha justificat reiteradament la
necessitat de l’empresa CIEGSA
per tal que tot el mapa escolar
estiga constuït en 2002, no s’hi
poden trobar mai compromisos
documentals.

7. No es diu res sobre planifica-
ció lingüística. No es concreta ni
l’oferta actual ni la futura dels
programes d’ensenyament en
valencià.

8. No es concreta quan es gene-
ralitzarà l’oferta de llocs escolars
per a l’alumnat de 3 anys als cen-
tres públics. El tram 0-3 anys és
inexistent. No se sap quan l’alum-
nat de primer cicle d’ESO serà
escolaritzat als IES.

9. Hi ha certes curiositats ben
incompresibles, com ara alguns
col·legis públics adscrits a dos ins-
tituts o localitats amb més d’un
col·legi on un s’adscriu a l’IES de
la localitat i l’altre a un d’un altre
municipi.

10. En els perfils dels IES no
apareixen les unitats d’educació
compensatòria, d’específiques
d’educació especial o d’adapta-
cions curricular.

ALL-I-OLI

Després de quatre anys
sense ser escoltada, el 29 de
novembre va ser rebuda per
la Conselleria una comissió
de la Mesa per
l’Ensenyament en Valencià.
L’entrevista es justificava per
les protestes dels agents
socials i la comunitat educa-
tiva contra la imminent apro-
vació del nou currículum de
Valencià d’ESO i Batxillerat,
un temari que, arran el
Decret d’Ensenyaments
Mínims aprovat pel
Ministeri, començarà a apli-
car-se el pròxim curs. Josep
Vicent Felip, en nom del
conseller, va negar a la dele-
gació de la Mesa la possibili-
tat d’obrir un procés de con-
sulta sobre els nous contin-
guts, encara que "accepta-
ran" suggeriments.

Nous temaris
El director general
d’Ordenació i Innovació
Educativa va informar que el
Consell Jurídic Consultiu de
la Generalitat està estudiant
els nous temaris, tràmit previ
a la seua promulgació al
Diari Oficial, prevista per a
gener de 2002. Felip consi-
dera que els canvis curricu-
lars no són un tema acadè-
mic sinó polític i que la deci-
sió del Govern d’excloure
del currículum els autors no
nascuts a terres valencianes
és ferma i el Consell de la
Generalitat ho aprovarà per
decret. 

La representació de la
Mesa per l’Ensenyament en
Valencià li va recordar al
director general les serioses
incoherències metodològi-
ques i conceptuals presents
als temaris i les crítiques
expressades per la comunitat
docent, el Consell
Interuniversitari de Filologia
i l'Acadèmia Valenciana de
la Llengua, entre altres. 

Els nous temaris formen
part del primer paquet de
mesures de la reforma apro-
vada pel Ministeri, realitza-
da sense consultar ni infor-
mar la comunitat educativa i
el professorat. 

Centralisme i jerarquització
La Llei Orgànica d’Uni-
versitats (LOU) forma part
també de l’ambiciós pla de
Pilar del Castillo de deixar la
seua empremta en el sistema
educatiu. Després de la LOU
el ministeri anuncia la Llei
de Qualitat Educativa, que
rescata una revàlida —possi-
blement per obtindre el títol
de Batxiller— i uns itineraris
educatius en el segon cicle
de l’ESO. D’aquesta reforma
es desconeix cap proposta
documentada i només exis-
teixen únicament declara-
cions ambigües de la minis-
tra. El projecte de la nova
normativa, de trets centralit-
zadors i jerarquitzants, incor-
pora canvis en la Inspecció
educativa i en l'elecció de
direccions de centre.

Conselleria diu
que canviarà 
el currículum 
de valencià sense 
consultar 
el professorat

Calendari de negociació
21/11/2001: Lliurament de la proposta i dels documents de

treball als sindicats, AMPAs i Associacions d'alumnat.
Fins el 5/12/2001: Comença la resposta dels agents socials a

la proposta  presentada fins a l’acabament de gener. 
10/12/2001: Reunió de treball sobre la província d’Alacant.
14/12/2001: Reunió de treball de la província de València.
17/12/2001: Reunió de treball de la província de Castelló i

ciutat de València.
Abans del 15/12/2001: Comunicació als Consells Escolars

Municipals (previsiblement amb les dades d'escolarització del
curs 2001-02).

Abans del 25/1/2002: Resposta dels Consells Escolars
Municipals.

15/2/2002: Resolució de la Direcció General de Centres
Docents i publicació al DOGV(abans del 28/2/2002).

ARXIU
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La doble via d’accés a la funció pública 
docent disposa d’un ampli suport sindical
L’STEPV-Iv i la Confederació
d’STE han arribat a acords
unitaris amb UGT i CSIF, orga-
nitzacions sindicals que també
defensen la doble via per a
l’accés a la funció pública
docent. Després de la reunió
de la Conferència Sectorial
d’Educació celebrada a
Múrcia —on el Ministeri i els
departaments d’Educació de

les distintes autonomies van
decidir mantindre l’actual sis-
tema d’accés i ajornar qualse-
vol canvi fins l’aprovació de la
futura Llei de Qualitat—, el
Sindicat ha redoblat els esfor-
ços per aconseguir més suport
a les reivindicacions del pro-
fessorat interí. Fruit d’aquesta
tasca ha estat el disseny d’una
estratègia comuna i la signatu-
ra d’un acord a Madrid entre

les tres forces sindicals. Al País
Valencià, l’acord contempla
distintes accions, com la cele-
bració d’assemblees provin-
cials entre el 14 i el 18 de
gener, aturades de dues hores
els dies 23 i 30 de gener, i con-
centracions davant la Gene-
ralitat. Aquesta primera fase
d’activitats conjuntes culmina-
rà el 13 de febrer amb una
marxa estatal a Madrid. 

Una enquesta de l’STEPV-Iv revela que calen més professionals

Les ràtios de les plantilles dels Serveis
Psicopedagògics Escolars incompleixen
el decret que les regula

ALL-I-OLI

La Conselleria de Cultura i
Educació no respecta les ràtios
estipulades en la normativa que
regula els Serveis Psico-
pedagògics Escolars (SPE). De
forma generalitzada, amb
poques excepcions, els SPE
estan infradotats i, en alguns
casos, s’han eliminat llocs de tre-
ball en un moment com l’actual
en què els SPE cobren més pro-
tagonisme en Acció Com-
pensatòria. Els resultats d’una
enquesta d’aquest Sindicat, ela-
borada a finals del curs 2000/01,
revelen que els SPE precisen
increments considerables de
plantilles: 35% de psicopeda-
gogs/ues, 20% d’especialistes
d’audició i llenguatge i 60% de
treballadors/es socials. A les
comarques del Sud s’ha observat
una millora en aquest curs, però
a la resta del País el mapa no ha

experimentat grans canvis i, en
alguns casos, els professionals es
veuen obligats a redoblar esfor-
ços.

Un nou model d’SPE
El Sindicat demana un desenvo-
lupament urgent del Decret 131,
l'establiment d'unes plantilles
amb criteris objectius, la possibi-
litat de concursar a aquestes pla-
ces i fer efectiva la mobilitat del
professorat a totes les places de
psicopedagogs, tant als SPE com
als instituts. L’STEPV-Iv seguirà
treballant amb aquest col·lectiu
per a avançar cap a un model
d'SPE capaç de solucionar tots
els problemes pendents, com ara
el model d'intervenció, les itine-
ràncies, les plantilles, l’accés al
Cos de Secundària, el catàleg de
places i els concursos de tras-
llats, entre altres.

L’STEPV-Iv s’oposa a l’oposició per als
mestres psicopedagogs de l’SPE  
que desitgen accedir al grup A

ALL-I-OLI

El Govern espanyol, en l'arti-
cle 33 de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, preveu una oposi-
ció per al personal psicopedagog
del Cos de Mestres dels Serveis
Psicopedagògics Escolars (SPE),
amb una convocatòria única,
amb el mateix procediment que
l'actual d'accés del Cos B a l’A.
Els afiliats i afiliades de l’STEPV-
Iv, a través de les assemblees
celebrades a les diferents comar-
ques, han manifestat la discon-
formitat amb aquest planteja-
ment. La proposta del Govern no
aporta novetats respecte al siste-
ma actual d'accés, que permet
ocupar la mateixa plaça que ara
es té en propietat després de
superat el procés selectiu.

El Govern fa marxa enrere
Les Corts espanyoles van apro-
var per unanimitat el 28 de
setembre de 1999 una proposició
no de llei per la qual s'integrava
a aquests professionals de forma
directa al Cos de Secundària. El
mateix Govern presentava a
estudi pocs mesos després un
decret d'integració, i posterior-
ment el Grup Parlamentari
Socialista va presentar al
Parlament un nou projecte que

no va obtindre el suport del PP,
amb majoria a la Cambra. 

El Sindicat és partidari de la
solució inicial donada pel
Parlament, atés que  va ser apro-
vada per tots els partits polítics i
representa la solució definitiva
del problema. La resolució d'a-
questa situació obriria el pas a la
solució d’altres problemes que
afecten a la resta de professio-
nals dels SPE. No obstant i
tenint en consideració la postura
del PP en aquest tema, l’STEPV-
Iv proposa una esmena al títol III,
capítol I, article 33, per a incor-
porar una promoció interna mit-
jançant un concurs excepcional.
Això permetria que aquest per-
sonal continués ocupant la
mateixa plaça actual amb efec-
tes d'antiguitat en el Cos de
Secundària des de la data en què
van obtindre la destinació defini-
tiva en els Equips d'Orientació
Educativa i Psicopedagogia. El
Sindicat ha traslladat a tots el
grups parlamentaris i al Govern
de l'Estat la proposta i només ha
obtingut la resposta favorable
del Grup Socialista i d’alguns
integrants del Grup Mixt. Les
esmenes s’han presentat també
en el Senat, però el Partit
Popular manté la seua posició
inicial.

Convocades mobilitzacions unitàries d’STE, UGT i CSIF per a primers de 2002

El Partit Popular es desentén del seu compromís anterior
Manifestació del professorat interí a la ciutat de València. / XELO GARCIA

E N S E N Y A M E N T  P Ú B L I C

Els recursos per a Compensatòria són
insuficients a juí del Sindicat

ALL-I-OLI

Una comissió presidida pel
director general d'Ordenació i
Innovació Educativa, absent en
totes les reunions celebrades, ha
avaluat els projectes de
Compensació Educativa presen-
tats pels Instituts d'Educació
Secundària. La comissió, de la
que formen part els sindicats
amb veu però sense vot, ha con-
clòs el treball sense facilitar als
representants del professorat
tota la informació presentada
pels centres ni la documentació
elaborada per la Inspecció de

cada província. A la vista de l’e-
levat nombre de projectes pre-
sentats i del sistema emprat per
a la seua resolució, el Sindicat
estima que el pressupost desti-
nat a la dotació de recursos eco-
nòmics i humans adjudicats són
insuficients. A més, l’STEPV-Iv
denúncia la manca d’una línia
informativa eficaç adreçada als
Instituts. L'Administració s'ha
limitat a publicar al Diari Oficial
l'Ordre que regula l'Educació
Compensatòria i, només en
casos puntuals, la Inspecció ha
assessorat els centres. 

Document original amb l’acord dels tres sindicats presentat al Ministeri d’Educació.



A. S., ENVIADO ESPECIAL.
Porto Alegre (Brasil)

Leslie Campaner trabaja en la
Secretaría Municipal de
Educación y es una de las orga-
nizadoras del Foro Mundial de
Educación (FME). En un breve
descanso entre reuniones,
Leslie Campaner recibe a esta
revista y expone sus impresio-
nes sobre el desarrollo del Foro. 
- ¿Cómo surge la idea de cele-
brar el Foro Mundial de
Educación?
- La convocatoria nace a partir
del Fórum Social Mundial
(FSM), con la idea de crear una
experiencia capaz de resituar la
esperanza en el horizonte histó-
rico de la humanidad y mostrar
que la construcción de otro
mundo nuevo es posible.
Planteamos recuperar la visión
de las luchas sociales como
dimensión fundamental de la
conquista de los derechos
humanos y la solidaridad como
valor superador de las políticas
neoliberales centradas en el
capital como única medida de
valor, y derrumbar el discurso
de la supremacía del pensa-
miento único con pluralidades y
alternativas concretas, con un
respeto profundo al pensamien-
to libre, respeto a las diferen-
cias y a las capacidades de cada
uno y de todos para garantizar
el futuro de la humanidad sin
exclusiones de ningún tipo. En
el FSM se vio que la educación

estaba ausente
y los organiza-
dores buscamos
un foro repre-
sentativo capaz
de elaborar
propuestas en
el campo edu-
cativo.
- ¿Qué supone
para Porto Ale-
gre ser la sede
del Foro?
- El mundo ya
no es el mismo,
Porto Alegre y
Rio Grande do
Sul tampoco.
Desde hace una
década somos
una clara refe-
rencia de un
gobierno popu-
lar y democráti-
co, con alternativas concretas al
proyecto neoliberal. La ciudad
continúa iluminándose y reno-
vando sus energías para la con-

tinuación y ampliación de la
lucha. En ese marco, el
Ayuntamiento hizo una llamada
a todas las organizaciones rela-

cionadas con
el mundo edu-
cativo, para
construir jun-
tos el  Fórum
Mundial de
Educación con
el lema “Una
E d u c a c i ó n
para un mundo
globalizado”. 
- ¿Cómo se
dieron los pri-
meros pasos
en la organi-
zación?
- Se inició una
conexión con
el mundo, la
formación del
C o m i t é
O r g a n i z a d o r
se fue constru-
yendo espon-

táneamente. En unas ocasiones
las propuestas nos llegaban
desde fuera, en otras éramos
nosotros los que las planteába-

mos. Tuvimos muchas reunio-
nes con avances, retrocesos,
adhesiones, propuestas, noches
de insomnio; veíamos poco a
nuestros hijos, pero recibimos
muchos apoyos. Como en todo
proceso democrático, la plurali-
dad en el origen de las diversas
propuestas no fue siempre fácil,
pero supuso un aprendizaje
enriquecedor para todos.
- ¿Cuáles son los aspectos más
positivos que destacas del
Foro?
- Son muchos, pero también
hay aspectos que deben mejo-
rar en el futuro. Es urgente la
necesidad de una mayor parti-
cipación de los continentes,
especialmente de Asia, ausente
en esta edición. También es
necesaria la formación de un
Comité Internacional, y debe-
mos consolidar las propuestas y
constituirnos como una fuerza
política capaz de construir en
cualquier lugar del mundo lo
que propone la Carta del Foro,
una educación pública para
todos como derecho social
inalienable, garantizada y
financiada por el Estado, nunca
reducida a la condición de mer-
cadería y servicio. Hemos de
constituir una red mundial alre-
dedor del Foro para dar fuerzas
y viabilidad a esta lucha e ins-
cribirla en el marco del Foro
Social Mundial con el compro-
miso real y firme de todos los
que lo integramos.

E ls participants del Fòrum
Mundial d’Educació, edu-
cadors i educadores, estu-

diants, investigadors, autoritats,
sindicalistes, representants de les
múltiples i diferents forces socials
i populars, i les més de 15.000 per-
sones protagonistes de la història
compromeses amb l’educació
pública, gratuïta i de qualitat per
a tots els homes i dones de totes
les races, religions i cultures de la
Terra,  presenten als governs de
tots els països i a tots els pobles
del món les posicions aprovades
durant el plenari final del Fòrum
Mundial d’Educació, per millorar
les perspectives de vida per a la
Humanitat i aconseguir la pau.

El període en què vivim, quan el
capital, per augmentar els seus
guanys en concentracions mai vis-
tes, porta a la misèria i a la guerra
la gran majoria de la població
mundial i produeix en l’abandona-
ment i en la mortaldat de la infàn-
cia la més cruel i deshumanitzado-
ra fase d’aquest model de societat,
cal ser entés com de ruptura.

En l’actual conjuntura interna-
cional, després de l’acte terrorista
de l’11 de setembre, per tots repu-
diat, va quedar més clar tant el
desequilibri entre el nord i el sud
com la separació cada vegada
més gran entre rics i pobres, i el
mateix pel que fa al perill de la
violència originada per les acti-
tuds irracionals que amenacen
tota forma de civilització. Les for-
ces dominants del món volen
mostrar el moment present com
de catàstrofe mundial. Per a la
gran majoria dels sers humans,
tanmateix, aquest trencament pot
ser vist com el trànsit d’una situa-
ció a una altra, en la qual la soli-
daritat, la llibertat, la igualtat i el
respecte a les diferències es revi-
goritzen com valors aliats a la
comprensió que existeixen hui, en
el món, forces i riqueses capaces
d’alimentar als famolencs i de
dotar a tots de condicions mate-
rials i espirituals, entre les quals
sobreïx l’educació pública, gratuï-
ta i de qualitat socialment referen-
ciada.

És en aquest context i com a
part d’aquestes forces que es va
reunir el Fòrum Mundial
d’Educació, i ha quedat demostrat
que el moment de trànsit està sent
construït en tots els racons de la

Terra per movi-
ments socials i per
governs comprome-
sos amb la democrà-
cia i amb les causes
populars, amb la
proposició, en el
camp i en la ciutat,
d’alternatives a l’ex-
cloent globalització
neoliberal.

Són molts els
fronts de lluita
oberts, en diferents
parts del món: forces zapatistes,
Moviment dels Treballadors Sense
Terra, moviment contra l’apar-
theid, contra el neoliberalisme i
per la humanitat en Betlem do
Pará-Brasil, la III Conferència
Mundial contra el Racisme, la
Discriminació Racial i la
Xenofòbia a l’Àfrica del Sud, la
Marxa per la Pau realitzada per
l’ONU a Peruggia i Assís, l’Acció
per la Tributació de les Tran-
saccions Financeres en Recol-
zament al Ciutadà (ATTAC), entre
d’altres. S’hi  van  trobant alterna-
tives populars i democràtiques
que s’oposen a les pressions finan-
ceres representades pel Banc
Mundial, l’Organització Mundial
de Comerç (especialment  l’acord
general sobre el comerç i els ser-
veis que posa en perill l’educació
pública), el Fons Monetari
Internacional, que diuen “reorga-
nitzar l’economia del món”.

En aquest context, entenem
com una qüestió fonamental apro-
fundir la solidaritat i  l’organitza-
ció entre els moviments socials,
associatius, sindicals i parlamen-
taris, i promoure encontres mun-
dials, en diversos països i ciutats.
Les reaccions a Seattle, Davos,
Cancun, Quebec i Gènova, les
vagues i les marxes realitzades
per treballadors de diferents cate-
gories, especialment els treballa-
dors en educació i els estudiants,
el Fòrum Social Mundial i aquest
Fòrum Mundial d’Educació indi-
quen que –tocant de peus a terra,

criticant tot allò de terrible que
s’ha fet i se segueix fent contra
tots els pobles– els homes i les
dones del món van construint,
amb esperança, el futur. Per açò,
cal repudiar la mercantilització de
l’educació que permet als països
del nord, aprofitant-se de la seua
posició dominant, atraure els cer-
vells dels països del sud a través
d’una immigració selectiva. Tot
açò indica la possibilitat d’ampliar
les alternatives realment solidà-
ries, populars i democràtiques,
entre les quals estan les relatives
a l’escola pública, gratuïta i de
qualitat, a tots els nivells. En
aquest sentit, entenem que la llui-
ta contra la globalització neolibe-
ral exigeix que reafirmem les
solucions ja existents i que bus-
quem noves oportunitats d’actua-
ció en els àmbits local, regional,
nacional i mundial.

Seran benvingudes a la lluita i a
la concreció d’alternatives popu-
lars i democràtiques totes les for-
ces, organitzacions i sectors que
entenguen la necessitat d’un
canvi radical en les propostes eco-
nòmiques en tràmit en l’escala
mundial, així com en les políti-
ques públiques nacionals i locals,
per tal de permetre la igual distri-
bució de la riquesa, la sostenibili-
tat del medi ambient i l’ampli
accés per a tots als béns culturals
comuns, entre els quals estan tots
els tipus d’educació, preocupats
per la formació dels valors de soli-
daritat,  llibertat i del reconeixe-

ment de les diferèn-
cies per a la supera-
ció dels factors que
crearen i creen
jerarquies entre els
sers humans. La
constitució d’un
projecte social en
oposició al model
de globalització
neoliberal exigeix
la incorporació de
creixents forces a
aquesta lluita, a

penes començada, i el combat a
tots els fonamentalismes.

Estem junts com a germans en
una lluita en la qual entenem que,
siguen quines siguen les seues
creences, manera de viure, gustos,
sentiments, diferències en termes
de necessitats educatives espe-
cials, el ser humà és sempre un
subjecte de drets. L’educació, con-
dició necesària per al diàleg i per a
la pau, té un paper important en
aquesta lluita, en la mesura que
els espais tan diversos i sempre
col·lectius en els quals es dóna són
llocs de discussió, vivència i convi-
vència. L’escola pública, en aquest
procés, es transforma i reviu com a
espai i temps de possibilitats per a
trobades d’homes i de dones de
totes les edats, amb trajectòries
fins ací a penes entrevistes. Així,
al contrari de l’afirmació de les for-
ces del capital que diu que l’esco-
la pública ja està superada, reafir-
mem la seua potència i permanent
moviment en la reinvenció d’allò
quotidià de les nostres societats i
en la seua pròpia transformació,
com a resultat del protagonisme
dels exclosos.

La conquista del poder polític
en cada situació concreta, nacio-
nal i local és també un dels fronts
de lluita, ja que a la globalització
del capital sempre li van caldre
governs nacionals, regionals i
locals capaços d’executar els seus
plans i fer valer la seua força. La
creació d’alternatives a les pro-
postes neoliberals està sent cons-

truïda amb governs populars i
democràtics, teixits amb dificul-
tats i que es configuren com una
possibilitat que va en augment.

La lluita pels canvis en el món
del treball, en la perspectiva
d’una professionalització sosteni-
ble, amb accés de tots a l’evolució
cientificotecnològica, ha de ser
acompanyada de garanties dels
drets socials per als treballadors i
traballadores i del reconeixement
universal de la certificació profes-
sional. Aquesta lluita manté una
relació estreta amb els canvis
abans esmentats, i exigeix, per
tant, l’ampliació del coneixement
humanista, tecnicocientífic, ètic i
estètic i la incorporació real del
dret a les diferències, perquè ens
puguem comprendre, aproximar i
es puguen superar també les
jerarquies entre els sers humans,
siguen pel gènere, edat, ètnia,
religió o per expressions culturals
i polítiques. Els treballadors i tre-
balladores de l’educació tenen, en
relació a açò, històries per contar
sobre els seus esforços comuns i
busquen cada vegada més parti-
cipar, amb els múltiples movi-
ments socials, per un món més
just i pacífic, afirmant la impor-
tància del seu treball per a la pri-
mera infància, els xiquets, els
joves, els adults i els majors.

Aquest Fòrum Mundial
d’Educació es suma a les discus-
sions realitzades en els diversos
fòrums d’Educació que han anat
succeint-se en l’última dècada a
escala mundial, identificats amb
les idees expressades en aquest
document, i vénen a indicar-les
com a eixos prioritaris per al
Fòrum Social Mundial 2002.

El Fòrum Mundial d’Educació
es presenta com una realitat i pos-
sibilitat en la construcció de xar-
xes que incorporen persones,
organitzacions i moviments
socials i culturals locals, regionals,
nacionals i mundials que confir-
men l’educació pública per a tots
com un dret social inalienable,
garantitzada i finançada per
l’Estat, mai reduïda a la condició
de mercaderia i servei, en la pers-
pectiva d’una societat solidària,
radicalment democràtica, igual i
justa.

Porto Alegre (Brasil), 27 d’
Octubre del 2001.

Leslie Campaner
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Organizadora del Foro Mundial de Educación

Leslie Campaner conversa con participantes del Foro. / A.S.

Una Educació Pública per a tots

“Hemos de construir una red mundial”

F Ò R U M  M U N D I A L  D ’ E D U C A C I Ó

Carta del Fòrum Mundial de l’Educació

Desembre  2001-Gener 2002
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La negociació és l'única via per a fer efectiu el pagament extraordinari

ALL-I-OLI

A la primera reunió negociadora entre
l'Administració, patronals i sindicats sobre el
calendari d'abonament de la paga extraordinà-
ria per antiguitat en l'empresa, celebrada el 6 de
novembre, l'Administració va informar que la
quantitat global per aquest concepte ascendia a

4 mil milions de pessetes, que s’abonarien en un
període de 10 anys. STEPV-Iv, UGT i CCOO van
acceptar la proposta inicial amb la condició que
s’establesquen garanties per al pagament, la
qual cosa implica que el document obtinga el
rang d'Acord del Govern Valencià i es publique
al Diari Oficial de la Generalitat.

Els tres sindicats van exigir
que totes les persones que com-
plisquen els 25 anys durant el
període de pagament tinguen
també dret a la percepció i que
es tinguen en compte els quin-
quennis acumulats en eixe
moment amb la nòmina actua-
litzada. El calendari i les condi-
cions s’hauran de fer extensius
d’igual manera al personal d'u-
nitats no concertades i al perso-
nal d’administració i serveis.
L'Administració va manifestar
que el conjunt de les propostes
són raonables i les estudiarà.
L’acceptació de les condicions
sindicals implicaria la retirada
de les demandes sindicals
actualment en curs als tribunals
de justícia, però en cas contrari
els processos continuarien
endavant. La iniciativa de
l'STEPV, UGT i CCOO garan-
teix el cobrament de la paga,
augmenta el nombre de perso-
nes que s’hi podran beneficiar i
l’estén al col·lectiu que no va
cobrar en el moment en què el

conveni determina que s’incre-
mentaria la percepció.

A la posició dels sindicats
USO i FSIE, que no accepten el
calendari i demanen l'abona-
ment abans de 2004,
l'Administració va contestar
explicant que el calendari de
negociació no estava subjecte a
negociació, perquè les dates
assenyalades al conveni són
inamovibles. 

La proposta de FSIE i USO
sesga una volta més el benefi-
ci del col·lectiu de treballadors
i treballadores del sector,
posant fins i tot en perill el
cobrament de la paga a les
persones que segons el conve-
ni tenen dret a percebre’l. Si
els tribunals condemnaren les
empreses a abonar-lo poden
plantejar-se dificultats per
executar la sentència, i si es
condemna a la Conselleria,
aquesta podria eludir l'abona-
ment si les quanties sobrepas-
sen el mòdul econòmic dels
pressupostos.

Les patronals Educación y
Gestión i CECE no van presen-
tar cap proposta perquè, segons
manifestaren, només aportaven
la seua voluntat de negociació.
Aquestes organitzacions man-
tenen una posició inacceptable,
com a observadors i sense pre-
sentar cap aportació. Una
“voluntat de negociació” buida
de contingut no representa cap
voluntat negociadora i només
suposa esperar que altres resol-
guen el problema.

El conjunt d’organitzacions
signants del conveni (FSIE,
USO i les dues patronals), res-
ponsables de l’actual situació
de pèrdua de drets, mantenen
posicions tancades i no perme-
ten obrir cap possibilitat de
negociació, una tàctica que
posa en perill la continuïtat del
procés. 

L'Administració ha comuni-
cat que abans de desembre
convocarà una nova reunió per
donar resposta a les propostes
presentades.

Sindicalisme, escola i santitat
Alejandro Martínez

L ’11 de setembre ha
reviscolat el mani-
queisme del “estàs

amb mi o estàs en contra
meua”, reduccionisme sem-
pre interessat que, tot siga
dit, mai ens ha abandonat.
De manera que aquelles per-
sones o col·lectius amb opi-
nió pròpia i que demanen
reflexió davant els fets, són
titllats de tebis pel poder o
amb qualificatius més pejo-
ratius encara.

A l’ensenyament privat,
aquesta circumstància es
repeteix sovint en el cas d’un
delegat o delegada d’aquest
Sindicat. Estem acostumats
que qualsevol crítica o anàlisi
pròpia dels assumptes quoti-

dians siga desqualificada per
“estar en contra dels interes-
sos de l’escola”. Precisament,
com més difícils són les qües-
tions a resoldre, més ens cal
l’anàlisi i la reflexió.

Els empresaris, que sempre
compten amb la nostra
col·laboració per resoldre
encertadament els problemes
de la feina, juguen sovint a
confondre la tasca professio-
nal, l’exercici qualificat de la
docència, amb els seus propis
interessos.

L’educació és una tasca
molt complexa, com afirma
Petrella, i presenta sovint
molts paranys que porten a
confondre els objectius amb
determinades pràctiques. No

són pocs els empresaris que
instrumentalitzen els centres
educatius per a la ideologit-
zació de la societat, en detri-
ment d’una formació oberta
al món. Com diu una circular
de l’Arquebisbat, allò més
important és la religió, i tot
el currículum escolar ha
d’estar al seu servei. En
paraules d’Esteban Escu-
dero, bisbe auxiliar de
València, “el fin de los
docentes es alcanzar la san-
tidad”.

El nostre interés, però, és
un ensenyament de qualitat
per a tots i totes, adreçat a
reconéixer l’existència de
l’altre com a base fonamental
de convivència.

Convenios  vigentes de enseñanza  privada 
y negociación colectiva

IV Convenio colectivo de empresas sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos (concertada). BOE 17/10/2000, pp. 35576 y ss.
Validez, desde el 1/1/2000 hasta el 31/12/2003. 
La constitución de la Mesa para la revisión salarial de 2001 se celebró
el 22 de enero. La firma se produjo con gran apoyo sindical el 5 de
noviembre. Sorprende la firma de la oferta salarial de las patronales
del 1 de febrero, a la que se añaden un conjunto de disposiciones de
buenas intenciones, que prácticamente no obligan a nada. CIG y la
Confederación de STE han sido coherentes y no lo han suscrito por-
que no sólo no se mejora sustancialmente los salarios de los niveles
menos favorecidos (PAS y niveles sin concertar), sino que se crea un
mal precedente para otros convenios en curso de negociación. Los
salarios para el año 2001 se pueden obtener accediendo a la web del
Sindicato.

IX  Convenio colectivo de centros de asistencia, atención, diagnós-
tico, rehabilitación y promoción de minusválidos (Educación
Especial). 
BOE 11/8/1999, pp. 29769 y ss. Validez desde el 1/1/1998 hasta
31/12/20001.  Los salarios para el año 2001 figuran al BOE de
30/10/2001, p. 39.634.

VI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza reglada sin
ningún nivel concertado o subvencionado (Acade). 
BOE 25/8/1999, pp. 31.613 y ss. Validez desde 1/1/1998 hasta el
31/12/2000. Salarios para el año 2000 en el BOE 25/7/2000. Tras
varias citas aplazadas para constituir la Mesa negociadora del VII
Convenio, el 22 de marzo se constituyó de forma provisional, dado
que con las certificaciones electorales que aportó CCOO de Cataluña
el sindicato FSIE no alcanza el 10% de representación en el conjunto
del Estado. En la última reunión negociadora las patronales, de
nuevo, incumplieron la promesa de entregar su propuesta por escrito.
Presentaron ofertas verbales insatisfactorias. Cabe destacar entre
otros aspectos:
- Considerar  la guardia y custodia de alumnos como horas comple-
mentarias. Todas las organizaciones exigen la reducción de la jorna-
da lectiva.
- Limitar las pagas del premio de jubilación y dejarlas en sólo 8 trie-
nios. 
- Ofertar un incremento de salarios del 2,5%. Sólo con la desviación
de 2000 y el IPC interanual se debe obtener un 5,4%.
- El ámbito temporal del convenio que desea la patronal es excesivo,
quieren que sea hasta el 2005.
- Se quiere suprimir el plus de residencia e insularidad, aspecto total-
mente rechazable.
- En contratación, se pretende introducir las nuevas reformas, sin
mejorar nada. La próxima reunión estaba fijada el 21 de noviembre. 
La negociación se supone larga y es posible que se alargue hasta el
próximo año. El Sindicato ha realizado una valoración muy desfavo-
rable del proceso.

VI Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia  y
educación infantil. 
BOE 25/1/2000, p. 3.265 y ss. Validez desde el 1/1/1999 hasta el
31/12/2001. La revisión salarial de 2001 está al BOE 18/4/2001, p.
14.162. 

IV Convenio colectivo de colegios mayores universitarios.
BOE 1/10/2001, p. 36.444 y ss.  Validez desde el 1/1/2001 hasta el
31/12/2003.

IV Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada
(Academias). 
BOE 21/2/2001, p. 6.730 y ss. Validez hasta el 31/12/2002. 

III Convenio de universidades privadas, centros universitarios pri-
vados y centros de formación de postgraduados. 
BOE 20/9/2001, pp. 35.138 y ss. Validez, desde el 1/1/2001 hasta el
31/12/2002.                                                 

X Convenio colectivo  de ámbito estatal para centros de educación
universitaria e investigación.   
BOE 22/2/2000, p. 7.894 y ss. Validez  desde el 1/1/1999 hasta el
31/12/2002. Revisión salarial en el BOE 22/2/2001, p. 6.927 y ss.

III Convenio colectivo estatal para centros de enseñanza de pelu-
quería y estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y ofi-
cios artísticos. 
BOE 10/8/2000. Validez del Convenio: desde el 1/1/1999 a
31/12/2000. El 24 de enero se inició la negociación del IV Convenio,
con la constitución de la mesa negociadora. Tras varias reuniones
improductivas hasta el 31 de octubre, urge una nueva reunión nego-
ciadora. CECE, patronal mayoritaria, se ha comprometido a convo-
carla lo antes posible, pero mantiene diferencias con ACADE, menos
receptiva a las propuestas sindicales.

XVII Convenio colectivo de autoescuelas. 
BOE 11/2/2000, p. 6.637 y ss. Validez hasta el 31/12/2000. Revisión
salarial para el año 2001, en el BOE 27/7/2001. Se han celebrado
varias reuniones para negociar el nuevo convenio. Las patronales pre-
fieren una revisión salarial en vez de un nuevo convenio. Las organi-
zaciones sindicales han solicitado un incremento lineal de 5.000 pese-
tas y un 5% para todos los trabajadores. El 1 de junio la patronal ofer-
tó un 2,5% y el compromiso de contestar al resto de peticiones. El 15
de junio se firmó la revisión salarial con una subida del 3,75%,  la con-
gelación de la antigüedad y la cláusula de desviación del IPC. 

Convenio colectivo para las escuelas de Turismo. 
BOE 1/3/1995. El BOE de 23 de marzo  publicó  los salarios para los
años 1999 y 2000. El 22 de junio se convocó a las patronales para ini-
ciar la negociación del nuevo convenio y hasta el momento los avan-
ces han sido mínimos.

STEPV-Iv, UGT i CCOO accepten amb
condicions la paga extra per antiguitat

ARXIU
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Elvira Mondragón

Pautes organitzatives davant l’alumnat d’altres països i cultures

Immigrants: dels ‘altres’ al ‘nosaltres’/ i 2
L’arribada d’immigrants al País Valencià, enca-
ra que incipient, augmenta de manera signifi-
cativa. Quan cal una política integral d’atenció
a la població immigrant, una llei bàsica i cohe-
rent de solidaritat amb les persones que arri-
ben d’altres països, la resposta és una Llei

d’Estrangeria i poc més. El Govern de l’Estat es
troba molt ocupat en altres assumptes i no vol
afrontar la realitat. Però pitjor que no previn-
dre és ignorar. Urgeix una normativa específi-
ca que faça previsions: repartiment solidari
dels recursos; prioritat de la cohesió social en

els pressupostos; plans oficials de lluita contra
el racisme i prevenció de situacions de risc de
marginació i desigualtat d’oportunitats; discri-
minació positiva en el moment de proveir de
places públiques gratuïtes d’Educació Infantil
a qui ho necessite.

La Llei Orgànica 8/2000, conegu-
da com a Llei d’Estrangeria, és el
pretext legal per a marcar una
línia de segregació entre una ciu-
tadania amb plens drets i una altra
ciutadania amb uns drets bàsics
disminuïts i unes llibertats limita-
des. L’articulat és un fil conductor
que dificulta aconseguir la docu-
mentació necessària per a obtenir
la legalitat. I amb les seues llacu-
nes i silencis afavoreix l’existència
d’il·legals, “sense papers”.

No es tracta d’un oblit ingenu.
No té el mateix estatus un estran-
ger amb permís de residència que
un estranger “sense papers”. La
llei tracta l’home i la dona indocu-
mentats com a “no persones”, els
declara fora del sistema com a
“il·legals”, els criminalitza i els
acoquina. Dificultant la regularit-
zació, negant-los els drets fona-
mentals, el Govern facilita l’explo-
tació d’aquestes persones per les
màfies i per alguns empresaris
amb pocs escrúpols. Bona part de
la competitivitat d’alguns sectors
industrials es manté gràcies a l’e-
conomia submergida. D’aquesta
manera, l’empresariat responsa-
ble queda malparat i es negligeix
el control de les aportacions de
quotes de la Seguretat Social a les
arques públiques.

La Llei Orgànica 8/2000 reco-
neix el dret a l’educació, “ense-
nyament bàsic, obligatori i gra-
tuït”, però nega el dret a l’ensen-
yament no obligatori. Si el pare o
la mare es troben indocumentats
podran dur els seus fills a l’escola,
però no podran pertànyer a
l’AMPA ni a cap altra associació.
Res més no s’ha concretat al País
Valencià, no hi ha cap planificació
seriosa, malgrat que l’Estatut
d’Autonomia reconeix competèn-
cies plenes en matèries com
l’Educació, la Sanitat i els Serveis
Socials. El País Valencià i
Cantàbria són les úniques autono-
mies de l’Estat que no han elaborat
encara cap política pròpia sobre
immigració.

La Generalitat de Catalunya,
per posar un exemple, ha aprovat
ja el segon Pla Interdepartamental

de la Immigració amb l’objectiu de
millorar la integració dels nouvin-
guts, proposant un conjunt d’aju-
des bàsiques en sanitat, serveis
socials, habitatge i ensenyament.
Darrerament, la Conselleria de
Cultura i Educació ha fet públi-
ques una Ordre (4/7/20201) i una
Resolució (24/9/2001) referides a
l’alumnat amb necessitats de com-
pensació educativa i només fan
esment de “l’immigrant i refugiat”
en una sola ocasió.

Tot i l’oportunitat de la publica-
ció d’aquesta normativa —l’Ordre,
en ple estiu, i la Resolució, amb el
curs acabat de començar—, els
claustres i els equips directius dels
centres s’han apressat a presentar
un total de 58 projectes a la pro-
víncia d’Alacant, 33 a Castelló i 73
a València. La distribució d’a-
quests centres segons la seua titu-
laritat és de 17 centres privats con-
certats i de 157 centres públics. En
aquest marc, la Conselleria dotarà
d’una plantilla extraordinària de
35,5 mestres a la xarxa pública i de
9 mestres a la privada concertada.
No s’ha previst la dotació d’altres
professionals, ni tampoc no s’ha
abordat la dotació de recursos
extraordinaris per als Serveis
Psicopedagògics Escolars (SPE), el
que suposa que les demandes dels
centres educatius no podran ser
ateses en la seua globalitat i que
l’actual plantilla dels SPE haurà de
prioritzar noves tasques. Els recur-
sos econòmics previstos són: 79
milions anuals per als centres
públics i 23 milions per al quadri-
mestre setembre-desembre per als
centres privats. No es dotarà els
centres d’altres recursos humans
que no siguen personal docent, ni
l’aportació econòmica resultarà
suficient per als centres públics,
encara que sí que serà ben despro-
porcionada, a la baixa, respecte a
la que han de rebre els centres pri-
vats concertats. D’altra banda, tots
els centres no poden actuar amb
l’agilitat que la Conselleria pressu-
posa quan publica la seua norma-
tiva en dates tan inoportunes. Per
això, la majoria d’escoles ni tan
sols han sol·licitat les ajudes.

Instruments per a l’escola

E ls centres educatius
han de disposar d’un
acurat pla d’acollida

per poder atendre l’alumnat
immigrant estranger amb
una dedicació especial. Això
requereix temps i recursos
humans. Començant per l’a-
tenció a la família: el desco-
neixement de les llengües
oficials de l’escola, la inse-
guretat i la por per la seua
situació legal, els atordeix i
desorienta. La persona o l’e-
quip d’acollida ha de posseir
una especial sensibilitat
envers persones i situacions
tan especials com aquestes.
Cal fer un diagnòstic inicial
de la situació personal i
familiar, de la competència
comunicativa del nivell
d’instrucció i del coneixe-
ment dels nostres hàbits
socials, afavorir la interrela-
ció entre família i escola en
el procés d’adaptació. Si cal,
s’han d’incorporar intèr-
prets, traductors i professo-
rat de les seues comunitats
lingüístiques i culturals,
mediadors culturals que
facen de pont entre els
immigrants i l’escola, així
com personal de serveis
socials que coordine l’escola
amb les institucions locals.
Especial atenció cal prestar
també al tractament de les
llengües, determinar quina
és la llengua primera de
l’escola, del seu entorn,
fixar el nivell llindar i com

s’hi abordarà la immersió
lingüística.

Les comissions locals d’es-
colarització, de les que hau-
rien de formar part
l’Administració educativa,
els centres escolars públics i
privats, les associacions i
ONG d’immigrants, els sindi-
cats i altres institucions
locals, han d’elaborar els cri-
teris de distribució de l’alum-
nat amb necessitats especials
entre tots els centres públics i
privats concertats del muni-
cipi. També establiran els cri-
teris per a la distribució dels
recursos humans i materials
segons les necessitats  de
cada centre o cada zona.

S’ha de possibilitar l’accés a
qualsevol tipus de programa
adreçat a la formació ocupa-
cional, per tal de garantir  la
integració en el món laboral i
social, com ara en els Pro-
grames de Garantia Social,
els Centres Ocupacionals, les
Escoles-taller, etc.

Atenció també a la
Formació de la Població
Adulta, les persones immi-
grants necessitades de for-
mació bàsica. Les campa-
nyes informatives i de sensi-
bilització s’han d’adreçar
específicament a les dones,
per la seua situació de mar-
ginació i vulnerabilitat.
Segons cada situació, pot
convindre habilitar l’escola
dels fills per a la formació
dels adults, perquè permet

un acostament a la comuni-
tat escolar. 

L’escola privada concerta-
da, cas d’acollir alumnat
immigrant estranger, plan-
teja dificultats específiques
pel que fa a certs serveis no
subvencionats, com ara el
transport, l’uniforme, el
menjador o les activitats
extraescolars. Cal prevenir
un sistema d’ajudes per tal
d’evitar discriminacions i
plantejar alternatives a les
classes de Religió Catòlica. 

La formació del professo-
rat és un element bàsic, per-
què hi ha una necessitat
urgent de preparació espe-
cífica, tenint en compte les
característiques i necessitats
del propi centre. El progra-
ma de formació ha d’inclou-
re aspectes com la convi-
vència, el valor de la diver-
sitat, les llengües de l’escola
i la llengua familiar, la
immersió lingüística, els
plans d’acollida, les estratè-
gies per a la resolució de
conflictes, les pautes d’in-
tervenció en l’escolaritat
tardana, el gènere i les cul-
tures i la coordinació amb
altres serveis, entre altres.

Pel que fa al menjador
escolar, s’ha de considerar
els hàbits alimentaris d’al-
tres cultures en els menús.
La prohibició de la carn de
porc o l’observació del
Ramadà són claus en el cas
dels musulmans. 

La Desobediència Civil 
És una pràctica, pública, conscient i política, no violenta con-
tra una llei que considerem injusta i que té com a objectiu
invalidar-la. La vigent Llei d’Estrangeria nega a la població
immigrant un conjunt de drets civils i socials que els han de
ser reconeguts. Per aquesta raó, de manera individual i
col·lectiva,  totes les persones implicades en les tasques d’a-
tenció a la població immigrant poden posar en pràctica la
desobediència civil: 

- Tramitar i gestionar l’accés a tots els nivells –també
l’Educació no obligatòria: Educació Infantil, Batxillerat,
Formació Professional, Formació de Persones Adultes,
Universitat—, així com l’obtenció de les titulacions correspo-
nents.

- Tramitar i gestionar beques i altres prestacions socials per
a l’alumnat estranger en igualtat de condicions  que la resta
de la població, sense impedir-ho per la seua situació admi-
nistrativa.

- Facilitar l’afiliació i l’associació de persones immigrants
estrangeres en les AMPA i d'altres associacions, indepen-
dentment de la seua situació administrativa.

ARXIU
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S’aproven els criteris relatius a les convocatòries de lliure designació

La Mesa Tècnica sobre l’Administració 
Especial arriba als primers acords

Promoció interna dels llocs
barrats i regularització

La Direcció General de Funció
Pública ha preparat un model
d’Ordre de convocatòria de pro-
ves selectives de promoció inter-
na. Com que bàsicament són
iguals a les ja publicades
d’Administració General (l’única
diferència és que, en tractar-se
de convocatòries referides a
unes places molt concretes,
cadascuna especificarà el núme-
ro dels llocs que ocupen les per-
sones que poden participar), els
sindicats presents en la reunió li
hem donat el vist-i-plau.

Així mateix, s'han revisat les
possibles convocatòries, consi-
derant els llocs barrats d'Ad-
ministració Especial ocupats per
personal del grup inferior, així
com llocs a regularitzar. Han
aparegut un total de 34. Algunes
poques es podran unir, però el
més segur és que la majoria es
publiquen per separat, ja que les
àrees de coneixement de cadas-
cuna són prou dispars. Aquest
assumpte es dóna per negociat,
per la qual cosa Funció Pública
ja pot procedir a publicar les
convocatòries oportunes.

Convocatòries de lliure designa-
ció i de concurs

La Mesa Tècnica també ha
aprovat els criteris proposats
per l'Administració respecte de
les convocatòries de lliure
designació, així com sobre la
participació en els concursos de
llocs de “caps” (caps de servei,
de secció, d'unitat, de negociat,
etc.). No hi ha hagut acord,
però, respecte dels criteris per
als concursos generals, ja que
Funció Pública vol reservar-se
el dret de restringir la participa-
ció d’algunes persones quan
una categoria convocada en
l’OPO 99 no tinga prou places
per als aprovats. L’STAPV-Iv li
ha indicat que això seria limitar
drets a concursar de personal
funcionari, cosa amb la que el
Sindicat no està en absolut d'a-
cord. La qüestió ha quedat
oberta, i es provarà de trobar
una solució definitiva en
següents reunions.

Treballs pendents
La Mesa Tècnica encara té

faena durant un temps, ja que
falta per concretar el termini
d’execució de les convocatòries

de lliure designació, la distribu-
ció dels participants en les con-
vocatòries per col·lectius pro-
fessionals i els criteris de parti-
cipació en determinades convo-
catòries de concursos. Tot això,
per a permetre posar en marxa
les convocatòries de promoció
interna de l'Oferta de 1999 i les
de provisió de llocs (tant per
lliure designació com per con-
curs).

A continuació, s'ha acordat
que la pròpia Mesa Tècnica tre-
ballarà una proposta de distri-
bució dels llocs de treball i del
propi personal d’Administració
Especial en col·lectius o catego-
ries professionals, per a omplir
el buit de l'absència d'una llei
de classes, prevista en la Llei
Valenciana de Funció Pública.
Aquesta distribució per col·lec-
tius professionals permetria
ordenar l'accés a la Funció
Pública, tant des del torn lliure
com per promoció interna, així
com els concursos de trasllats.
Per això, cal primer fer una
revisió exhaustiva dels requisits
dels llocs de treball, per tal
d'ordenar-los, actualitzar-los i
racionalitzar-los.

A L L  I  P E B R E

Zaplana i el complex de Penèlope
El president Zaplana l'ha tornat a jugar canviant l'organigra-
ma del Consell. El president no té una idea clara del que ha de
ser l'Administració valenciana, més enllà de conjuntures polí-
tiques partidistes. Per això, els governs no li duren més de 15
mesos seguits. Fa sempre com Penèlope, que mentre esperava
a Ulisses teixia de dia un vel de núvia, i per les nits el desfeia.
Fer i desfer: eixe és el lema de Zaplana. Queden 18 mesos per
a les eleccions autonòmiques. ¿Podrà controlar fins aleshores
el seu complex de Penèlope? 

Relacions de Llocs de Treball sense publicar 
El 30 d'octubre els tallers del DOGV tenien 6 fascicles de l'e-
dició del dia següent, amb les RLTs del consell preparades per
a la seua impressió. No s'imprimiren mai: el canvi del Consell
va esclatar just quan ja no hi havia temps per a canviar els
catèlegs de llocs. Quan serà possible publicar totes les conse-
lleries alhora? Es pot confiar que en un parell de mesos, esti-
guen les RLTs en el carrer? Els antecedents són poc esperan-
çadors: les RLTs de 2000, que s'havien de publicar en maig, es
publicaren en octubre, cinc mesos després.

Pendent l'Ordre de Millora d'Ocupació
L'Acord de 12 de juliol fou signat per l'STAPV-Iv i per UGT
gràcies a la intervenció in extremis del Conseller de Justícia,
Carlos González Cepeda, que es va comprometre a publicar
l'Ordre de Borses de Millora d'Ocupació dins del mes d'octu-
bre. Aquesta disposició no s'ha publicat fins el moment. El
conseller ha incomplit així dues de les disposicions més
urgents de l'Acord de 12 de juliol, la publicació de les RLTs i la
publicació de les borses de millora d'ocupació. L'STAPV-Iv ha
apel·lat públicament al conseller per a que convoque una nova
reunió de la Mesa Sectorial de forma immediata, per a donar
explicacions. La no intervenció pot trencar el consens de juliol
passat, la qual cosa no és desitjable, però que serà responsa-
bilitat del conseller.

Presa de possessió dels agents forestals
El Pla d'Ocupació del personal forestal ha arribat a la seua
culminació el 15 de novembre, amb la presa de possessió de
les persones que han participat del procés de promoció inter-
na en els propis llocs de treball, que ara han passat a ser del
grup C.

La Generalitat dóna de baixa en Muface
L'Administració de la Generalitat Valenciana està procedint a
donar de baixa en Muface al personal transferit a la
Generalitat que mantenia aquest règim de Seguretat Social
especial i que ha aprovat algun dels processos de promoció
interna. Aquesta baixa pot causar danys en els drets a les pres-
tacions i en el dret de prestacions de classes passives. Les per-
sones afectades han de contactar amb el Sindicat, que facilita-
rà models de reclamació contra aquesta decisió.

Oposicions d'auxiliars administratius
Les proves selectives per a 350 places d'auxiliars administra-
tius de la Generalitat s'estan retardant molt més enllà del que
és raonable. Això ha fet disparar els rumors per les diferents
acadèmies que preparen per a aquestes proves i, de retruc, per
tota la Generalitat. Funció Pública ha informat al Sindicat que
el problema ha estat en la selecció del tribunal, ja que moltís-
simes persones s'han excusat per a evitar formar-ne part. Han
assegurat, però, que durant el mes de novembre s’hauria de
publicar el Tribunal. El primer exercici, per tant, no tindrà lloc
abans de finals de gener o principis de febrer. Les dates són
especulatives i cal utilitzar aquesta informació amb prudència.

Sectarisme a les concentracions de delegats 

El 13 de novembre, CCOO i
UGT van convocar concentra-
cions de delegats i delegades
davant les seus de les delega-
cions i subdelegacions del
Govern a tot l’Estat. A elles
s’hi va sumar CSIF, a la qual
van convidar seguint les
ordres de Madrid.

Alguns entenen així la uni-
tat sindical: només en funció
dels interessos propis. L’S-
TAPV-Iv va a continuar treba-
llant per la unitat d’acció

entre tots els treballadors i
treballadores i les organitza-
cions sindicals, però no se li
pot demanar que accepte
aquesta manera de fer les
coses.

Treballar la unitat d’acció és
treballar propostes unitàries
des de la base, amb treballa-
dors i treballadores, als cen-
tres de treball, a les assemble-
es..., no convocar els delegats
a passejar-se una horeta i fer
seguidisme de consignes ema-

nades de les cúpules a
Madrid. A partir d’ara, el nos-
tre Sindicat es veu lliure de
dur endavant les accions i
campanyes que estime oportu-
nes, sense esperar el consens i
la unitat d’acció de qui amb la
seua paràlisi escleròtica ha
propiciat la manca de mobilit-
zació dels empleats i les
empleades públics contra els
nous Pressupostos de l’Estat
que ens volen tornar a fer
empassar.

STSPV i STAPV, de la Intersindical
Valenciana, celebren les seues 
I Jornades d’Acció Sindical

Més de 80 delegats participen als debats de Sanitat i Funció Pública

ALL-I-OLI

Més de 80 delegats i delegades
del Sindicat de Treballadors i
Treballadores de la Salut  del
País Valencià (STSPV-Iv) i del
Sindicat de Treballadors i
Treballadores de l’Administració
Pública Valenciana (STAPV-Iv)
es van aplegar el 30 de novem-
bre i 15 de desembre, respecti-
vament, a les seues I Jornades
d’Acció Sindical després del
Congrés constituent de la
Federació d’STPV-Iv. 

Ambdós sindicats van tindre
ocasió d’analitzar l’estructura
de la nova organització  i els
òrgans de representació (Juntes

de Personal i Comités d’Em-
presa).  En aquestes jornades es
van arreplegar les experiències
procedents del sindicalisme
autònom i assembleari repre-
sentat històricament per
l’STEPV.

A totes les persones assis-
tents se’ls va facilitar “el maletí
del delegat/da” que conté la
documentació necessària per
afrontar l’acció sindical i aten-
dre eficaçment les demandes
dels companys i companyes de
treball. Les jornades van finalit-
zar després d’acordar les línies
d’acció sindical més rellevants
per al pròxim període.Els delegats i delegades assistents a les jornades dels dos sindicats a Gandia i València. / MANOLO CABANILLAS, MANOLO GARCÍA

ALL-I-OLI
La Mesa Tècnica sobre l'Administració
Especial es va crear a partir de l'Acord de
12 de juliol de 2001, i els seus objectius són
aclarir i resoldre els problemes que troba
Funció Pública per a convocar els proces-

sos selectius de l'Oferta de 1999, així com
els concursos de trasllats d'aquesta part de
l'Administració. Només s'han celebrat dos
reunions, el 26 d’octubre i el 12 de novem-
bre, i ja ha començat a concretar alguns
extrems.



Les activitats educatives del
Jardí Botànic comprenen la visi-
ta a l’exposició temporal i dis-
tintes propostes en el Taller de
Didàctica, un espai equipat amb
recursos moderns i que compta
amb l’assessorament d’un gabi-
net d’experts que guia les acti-
vitats. El Jardí també disposa
d’un laboratori, un espai lúdic
amb propostes teòriques i expe-
rimentals que faciliten la inicia-
ció dels estudiants en l’apre-
nentatge científic del món de
les plantes. Aquestes activitats
es complementen amb un itine-
rari pel jardí. 

Entre l’oferta dirigida a l’a-
lumnat d’Infantil i Primària en
les pròpies instal·lacions desta-
quen els materials següents:
¿Quantes coloracions de fulles
hi ha al jardí?, El quadern de
camp, Els arbres i el paper, i Els
boscos i l’edat dels arbres. Pel
que fa a Secundària i
Batxillerat, els materials dispo-
nibles són: Supervivents: les
adaptacions de les plantes al
medi, Evolució: la conquesta de

la terra, Plantes de clima medi-
terrani, Els arbres i el paper.

Exposició itinerant
El Jardí Botànic també ofereix a
les escoles i instituts l’exposició
Les plantes cultivades, un con-
junt de 46 plafons informatius
monogràfics sobre plantes en els
quals s’indica el seu nom cientí-
fic i vulgar, l’origen, selecció i
conreu, la distribució, rendiment
i utilització i la millora genètica.
L’exposició, concebuda per a ins-
tal·lar-se en el mateix centre
educatiu que la sol·licite, posa de
relleu conceptes i coneixements
previs de l’alumnat. Entre els
seus apartats destaquen els cere-
als, llegums, fruits, fulles, subte-
rranis, oleaginoses i tèxtils i plan-
tes curioses. 

El Jardí Botànic de València
és un centre amb vocació edu-
cativa que té com a objectiu la
difusió de coneixement.
Concebut com un punt de con-
fluència natural de la ciència, la
història, l’art i la cultura, té una

missió ben rellevant per acostar
aquestes visions als joves dins
d’un compromís amb el desen-
volupament científic i cultural
de la ciutat.

Els centres interessats en con-
certar activitats amb el Jardí

Botànic han de contactar amb el
Gabinet de Didàctica, el qual
disposa d’un equip de monitors
especialitzats que assessora el
professorat i els facilita tota la
documentació necessària . 
Més informació: Tel. 963911665.
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Manifest per uns mitjans públics al servei 
dels ciutadans i de la democràcia

Volem dur a terme la nostra
tasca diària amb plena llibertat
i regint-nos només per criteris
professionals i de servei a la
col·lectivitat. 

Considerem imprescindible
reforçar el paper dels mitjans
audiovisuals públics, ja que són
eines fonamentals de la demo-
cràcia informativa, i per això
reclamem a les nostres direc-
cions que no siguen partidistes
i no posen cap altra fidelitat per
davant del compromís amb tota
la societat.

Volem uns mitjans audiovi-
suals públics de qualitat, que
justifiquen la inversió que la
societat fa en ells, que reflectei-
xen la pluralitat social, compro-
mesos amb la realitat, allunyats
de l'obsessió per l'audiència,
que garanteixen la llibertat
d'expressió i el dret de tots els
ciutadans a rebre informació
lliure i veraç.

Reclamem que els mecanismes
de promoció professionals
siguen la dedicació, la prepara-
ció i la vàlua i que es desterren
les depuracions o marginacions
per qüestions ideològiques i
partidistes.

Els mitjans audiovisuals
públics no poden estar al servei
del Govern i de les administra-

cions. Per això, és imprescindi-
ble buscar d'immediat fórmu-
les de consens parlamentari
per a l'elecció dels màxims res-
ponsables del mitjans de comu-
nicació públics i encetar el pro-
cés de creació d'una autoritat
independent del poder polític
que controle aquests mitjans.
Defensem un model d'organis-
me a l'estil dels que ja funcio-
nen a tota la Unió Europea, que
siga la màxima autoritat en tot
el que fa referència als mitjans
audiovisuals en l'àmbit del País
Valencià i que vetle pel compli-
ment de les lleis en vigor.

Proposem que els membres
d'aquest organisme siguen
escollits, per majoria qualifica-
da, per les Corts Valencianes
entre professionals de recone-
gut prestigi en el camp dels
mitjans de comunicació, i que
els càrrecs tinguen un mandat
superior a la durada d'una
legislatura i siguen incompati-
bles amb qualsevol altre tre-
ball.

Els principis que regirien la
tasca d'aquest consell audiovi-
sual serien els d'assegurar la

veracitat i el pluralisme infor-
matiu, la promoció del valencià,
la protecció de la infància i la
joventut, vetlar per la no discri-
minació per raons de raça o cre-
ences, i la defensa dels valors
constitucionals front a les con-
ductes que atempten contra la
dignitat de les persones. Davant
l'incompliment d'aquests pre-
ceptes, davant la inobservància
dels manaments recollits en les
lleis, l'organisme que proposem
hauria de tenir una àmplia
capacitat sancionadora.

Com a professionals cons-
cients del nostre compromís
cívic, però també segurs de fer
part d'una societat que tindrà
el futur que es guanye, fem
arribar aquest manifest a tots
els ciutadans del País Valencià
perquè siga políticament discu-
tit en el més noble sentit del
terme, tant pels ciutadans com
en les instàncies institucionals
que els representen.

Comité d'Empresa de RTVV.
Secció Sindical CCOO-RTVV.
Secció Sindical UGT-RTVV.
Secció Sindical CGT-RTVV.
Comité de Redacció TVV.
Comité de Redacció RAV.

Envieu les adhesions a: 
manifest_9@hotmail.com

Educació Intercultural / In-
migració és una nova secció del
web de l’STEPV que apareix
dins la secció de recursos didàc-
tics Enxarx@ts. En aquest espai
s’hi aniran incorporant mate-
rials teòrics i pràctics dedicats al
treball educatiu amb l’alumnat
immigrant. Des d’aquesta sec-
ció fem una crida per a visitar-la
i per remetre’ns tot allò que
sobre aquest tema consideres
que pot ser útil als usuaris i
usuàries: llibres, enllaços, recur-
sos, etc.). 

El col·legi d'Educació Especial
“Virgen de Linarejos” (Linares,
Jaén) ha penjat en el seu web
una pàgina amb enllaços a
diversos programes per a
Educació Especial i Educació
Infantil. Recomanem visitar-la:    

http://www.geocities.com/Ath
ens/Acropolis/5334/index.htm

Fòrum Social Mundial
Després de la celebració del
Fòrum Mundial d'Educació,
Porto Alegre (Brasil) acull de nou
el Fòrum Social Mundial, del
qual aquesta revista informava
en el número 156. Us convidem a
tornar a visitar el seu web per
conéixer les propostes relaciona-
des amb la segona edició del
Fòrum i la nova situació interna-
cional.

http://www.forumsocialmun-
dial.org.br/esp/

Fe d’errates: A l’anterior
número no es va publicar l’adre-
ça d’Heuresis. És aquesta:
http://www.uca.es/HEURESIS/

E N X   R X A T S

Intercultural
Albert Sansano

El Jardí Botànic de la Universitat de
València manté una atractiva oferta
didàctica per als centres educatius

Escoles i instituts poden concertar les visites

ALL-I-OLI
Dependent de la Universitat de València, el Jardí Botànic ofe-
reix a la comunitat educativa un conjunt d’activitats pensades
per oferir les seues instal·lacions a l’alumnat dels nivells obli-
gatoris. Ubicat al centre històric de la ciutat de València, el
Botànic té una llarga història que data de 1802. A l’última
etapa, iniciada en 1987, la Universitat de què depén va iniciar
un procés de restauració i remodelació, encara en curs, per
tal de convertir-lo en un museu viu a l’abast de la ciutadania.

Imatge de l’exterior del Jardí Botànic de València. / ARXIU

Resposta ciutadana davant la instrumentalització política de RTVV

ALL-I-OLI

L’Ajuntament de LLeida acaba
de lliurar al col·lectiu Xucurruc el
premi Batec a la recerca i a la
innovació educativa, creat fa cinc
anys. Aquest vol ser un reconei-
xement a la tasca quotidiana de
les persones, educadors i educa-
dores que treballen en els diver-
sos àmbits i nivells d’educació
formal i no formal. El treball pre-
miat, "Mirant el món a través
dels números" ha estat realtizat
per 13 centres públics de les
comarques de la Safor i de la Vall
d’Albaida i es centra en l’ensen-
yament constructivista de les
matemàtiques per a xiquets  d’e-
ducació infantil. Liliana Carbó i
Vicent Grácia van rebre el guar-
dó de mans de l’alcalde.

El grup Xucurruc
rep a Lleida el
premi Batec a la
innovació educativa



E nguany fa 25 anys que El llibre de
Pau i Veles i vents es posaren a l’a-
bast de les escoles i dels adults

que desitjàvem veure materials d’ense-
nyament i de lectura en la nostra llengua.
Tots dos han estat una fita important per
a uns moments en què es reprén una ini-
ciativa -encetada anys enrere- d’ense-
nyar en la llengua pròpia als xiquets
valencianoparlants i d’anar acostant-la
als qui tenien com a primera llengua el
castellà.

És una tasca
difícil però
necessària si no
es vol deixar
caure en l’oblit
cultural un del
trets definitoris
de la nostra
identitat: la
llengua. I és a
l’hora  un repte
perquè tracta
aquesta no sols
com a llengua
viva, sinó com a
llengua culta.

Podríem dir
que El llibre de
Pau, primer en
l’ensenyament
d’una llengua,
és una obra
d’escola, adap-
tada als alum-
nes, amb un
llenguatge i
unes situacions
molt entenedo-
res per als infants. Amb ella aprenen a
llegir i a escriure amb correcció el llen-
guatge bàsic, amb el què podran expres-
sar els seus interessos i les seues emo-
cions. És un llibre àgil, escrit en un estil
directe, on els exercicis escolars són can-
çons o endevinalles, jocs, contes o teatre.
El bon ús del llibre quedarà en mans del
mestre que dirigesca l’ensenyament.  M.ª
Victòria Navarro, Teresa Pitxer i Alfred
Ramos, tots ells ben pròxims a l’escola,
són les autores i l’autor; els dibuixos són
de Teo i la cal·ligrafia de Fèlix Navarro. 

Aquesta obra ens fa pensar en el treball
diari del mestre, que elabora els seus

coneixements amb estima i dedicació per
posar-los a l’abast dels alumnes més
menuts. Tal vegada és per si mateixa un
homenatge a aquells mestres que, amb
poc recursos i dedicant moltes hores de
treball, donaven un valor educatiu  tant
als continguts com a la forma i eren exi-
gents amb la cal.ligrafia dels escolars.
Caldria, no obstant, el testimoni d’algun
alumne d’aleshores per acabar de com-
prendre la significació de l’obra.

Veles i vents és un llibre que adopta
unes altres característiques. Podríem dir
que és tracta d’un acostament a la llen-
gua culta, a allò que han dit els que han
anat dotant aquesta d’elements culturals.
Potser per això el mestre Ferran Zurriaga
ha volgut oferir una selecció de textos
literaris de distints gèneres. Ací són,
doncs, els poetes i els narradors els qui
ens parlen. 

L’antologuista ha tingut el bon criteri
d’escollir-ne textos de distints moments
històrics i d’autors molt divers per tal de
donar a conèixer la llengua i la cultura
d’una manera global i integradora. Cal

destacar-ne algunes narracions i poesies
tendres i senzilles, escrites anys enrere,
que donen una visió d’estima a la terra i
als qui la cuiden. Al peu de cada text, hi
ha plantejades unes propostes de treball
que serviran per a ampliar el nivell de
coneixements lingüístics i que els mes-
tres sabran fer valdre.

Les il·lustracions de l’obra són molt
innovadores per als lectors. L’artista
Manuel Boix, a través de l’ús de la línia,

del clarobscur i
de les trames,
presenta unes
imatges plenes
de moviment i
ens aproxima a
somiar la mar,
el camp o els
p a i s a t g e s
e n c a n t a t s .
També ens en-
dinsa, amb se-
qüències, en la
bonica faula de
la llebre i el
lleó o el conte
del sabut mig
pollastret.

Tant Veles i
vents com El
llibre de Pau
foren uns lli-
bres d’una gran
significació, ja
que per a molts
infants i adults
varen repre-
sentar la pri-
mera presa de

contacte amb la llengua escrita.
Així mateix, molts confiàvem que

aquestes iniciatives, que són alhora un
repte i un esforç editorial, contribuïssen a
crear la necessitat de proveir l’escola
amb més materials. I així fou. També, i en
favor d’aquestes obres, val a dir que ser-
viren de model per a d’altres autors i
autores, entre les quals puc comptar-me.

I per acabar, cal felicitar els mestres i
les mestres que d’una manera professio-
nal i afectuosa utilitzaren aquests llibres
per a exercir el seu treball amb la solide-
sa que donen la il·lusió i els bons desit-
jos.
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Aniversari de la publicació de dos títols emblemàtics 

L’Escola en valencià celebra els 25 anys de
‘Veles i vents’ i ‘El llibre de Pau’ 

ALL-I-OLI

Coincidint amb el 25è ani-
versari de la publicació de
Veles i vents i El llibre de
Pau, el Fòrum de Debats de
la Universitat de València
va organitzar junt a
l’STEPV-Iv i l’MCEP una taula
rodona commemorativa de
l’event. En nom dels orga-
nitzadors, Paco Navarro
expressava el sentit de l’ac-
te: “A 18 anys de la publica-
ció de la LUEV, a pocs mesos
de la constitució de
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i en plena contrare-
forma curricular que pros-
criu els autors de la literatu-
ra catalana nascuts fora de
l’àmbit valencià, és just
reconèixer que hem fet
molt de camí, però no és
menys cert que aquest
camí sempre és ple de difi-

cultats que ens porten a
persistir, a resistir i a man-
tenir-nos sempre alerta”.
Amb una nodrida assistèn-
cia de docents i amics,
Navarro va afegir que “l’en-
senyament en valencià i la
renovació pedagògica és
un binomi fructífer per a
l’escola i la cultura d’aquest
país nostre, com el rent i la
farina o el pa i la sal”. 

A continuació van pren-
dre la paraula alguns dels
autors dels textos i les
il·lustracions, com Ferran
Zurriaga, Alfred Ramos,
Tere Pitxer i Manuel Boix.
Finalment, Empar de
Lanuza va glossar els trets
més reeixits d’ambdós lli-
bres, una referència obli-
gada per a la recuperació
lingüística a l’Escola valen-
ciana.

Dos llibres estimats
Empar de Lanuza

Joan V. Albero

Drogues 
màgiques /1

L es papaveràcies compre-
nen una família de plan-
tes no gaire nombrosa a

les nostres terres. La més comu-
na de totes és la rosella
(Papaver rhoeas), herba de flors
vermelles que trobem als nos-
tres camps i vora camins a finals
de l’hivern i durant la primave-
ra; altres papaveràcies no
menys conegudes per la medici-
na popular són la celidònia
(Chelidonioum majus) i el cas-
call marí (Glaucium flavum), el
làtex de les quals s’ha emprat
per cauteritzar les berrugues.
Però la papaveràcia més impor-
tant des del punt de vista econò-
mic és el cascall (Papaver som-
niferum), cultivat a gran escala a
l’Àsia Menor, Pèrsia i altres paï-
sos de l’Orient i fins i tot a la
Península Ibèrica, i del qual se
n’extreu l’opi. A la Península
Ibèrica tenim una espècie de
cascall molt afí, el P. Setigerum.
Les propietats calmants de les
càpsules del cascall eren cone-
gudes des de l’antiguitat, com
ho denota la dita popular: “Més
atontat que una carabasseta de
cascall”.

Des de feia vora setanta
segles l’opi havia fet possible i
tolerable la pràctica de la medi-
cina. Era l’única droga capaç de
suprimir el dolor i produir el
somni amb relativa facilitat.
Dels antics sumeris passà als
egipcis d’aquests als àrabs; d’on
el conegueren els venecians,
portuguesos, holandesos i brità-
nics, els quals l’imposaren als
xinesos, la qual cosa va fer que
entraren en guerra amb aquell
país –Guerra de l’Opi (1840-
1842)–, que acabà amb la victò-
ria britànica i  la cessió de Hong
Kong a l’Imperi Britànic.

En 1799, Frederic Sertuerner
començà els quatre anys d’apre-
nentatge d’ajudant d’apotecari
en la reial botiga de Paderborn,
xicoteta ciutat alemanya.
Després de diversos assaigs
amb l’opi, trobà uns cristalls
estranys que algun dia arriba-
rien a revolucionar la medicina.
El propi Sertuerner escrigué en
una comunicació científica: “He
tingut la sort de trobar en l’opi
una nova substància descone-
guda fins ara. No és terra ni glu-
ten o resina, ni tampoc el com-
post que vaig trobar l’any pas-
sat, sinó un altre completament
distint. Aquesta substància és
l’element narcòtic específic de
l’opi... el principium somnife-
rum”. Havia descobert la morfi-
na. Posteriorment, després d’in-
vestigar l’efecte d’aquells cris-
talls blanquinosos en animals i
en éssers humans (fins i tot en
ell mateix), batejà aquesta subs-
tància amb el nom de morfina
en honor a Morfeo, deu del
somni. 

Alfred Ramos / X.G. Ferran Zurriaga / X.G. 

Teresa Pitxer / X.G. Manuel Boix / X.G.

N A T U R A  V A L E N C I A N A



A ra que  ja han començat
els actes de l´any dedi-
cat a la seua memòria,

és oportú dir que si aquesta sec-
ció hagués de tenir un Patró,
aquest seria Sant Nicolau
Primitiu. Us fareu càrrec que és
impossible sintetitzar l´obra del
més il.lustre dels bibliòfils
valencians . La seua ha estat una
intensa vida
de 94 anys
dedicada a
p r o m o u r e
totes les mani-
festacions del
va lenc ianis -
me, a banda
de les obliga-
cions que
tenia com a
pare, avi ,
i n d u s t r i a l
i n n o v a d o r ,
exportador, i
les també pro-
ductives afi-
cions  arqueo-
lògiques i
d´erudit. Ens
podem fer una
idea de la seua militància si
recordem que als 74 anys enca-
ra va assumir la presidència
efectiva d´una   Comissió Patro-
cinadora  tan activa i “pedagò-
gica” com  va ésser a la València
del 1951 la del Diccionari
Català-Valencià- Balear.

Seria imperdonable, però.
passar per alt que si tenim una

Biblioteca Nacional Valenciana
a Sant Miquel dels Reis és per-
què ens va legar el millor fons
particular especialitzat sobre el
País Valencia en qualitat i en
quantitat (prop de 50.000
volums). Si es vol aprofundir en
aquest aspecte cal llegir la
introducció que la seua néta ,
Carme Gómez-Senent (la qual,

per cert, va
aprendre dels
seus avis el
valencià culte
que parla),
escriu a l´estudi
“Aproximació
Bibliogràfica a
N i c o l a u
P r i m i t i u ”
(1996). És molt
útil també la
monografía que
F r a n c i s c a
Alexandre ha
realitzat sobre
la seua vida i
obra.

I ara donem la
paraula a Don
Nicolau:

”És a dir,  que no ens referim
al cas d´usar el castellà com a
llengua oficial, car això és un fet
passatger que durarà lo que tar-
dem nosaltres a reivindicar els
nostres drets de Nació
Autònoma i a deixar d´ésser la
colònia ubèrrima d´un estat que
ens dessagna” (extret del llibre
El Bilingüisme Valencià)
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Un adolescent que fuig, Tereseta i Bilbo 

T eniu estudiants d’ESO
que no els agrada llegir?
Perfecte. Jo, me’n vaig,

de l’escriptora euskaldun
Mariasun Landa (Editorial
Cruïlla), és una història de
poques pàgines, amb una tipo-
grafia gran i, amb tot, una bona
i entretinguda narració. Xabi, el
protagonista, parla de la mare,
del seu amic Antxon, que justa-
ment ara que tant el necessita
es troba de vacances; de la
Idoia, que és a Eivissa i tampoc
no pot ajudar-lo; però sobretot
parla del Txarli, el nuvi de la
mare, que el fa sentir tan mala-
ment. En 54 pàgines Xabier ens
conta en primera persona tots
aquests sentiments, en una
narració dividida en quatre
petits capítols, que dura des de
les cinc de la vesprada fins la
matinada d’un mateix dia, amb
diferents retrospeccions que
completen el quadre de la seua
vida, on sempre ha estat present
la mare i l'amiga de la mare. 

Tan poques pàgines encapça-
len des de les emocions pel
pare perdut fins l’amor assassi-
nat o l’amistat absenta. Una fór-
mula per la qual algunes edito-
rials franceses ja feia temps que
havien apostat: llibres curts,

fàcils, però amb una narració
impecable que pot atraure a la
literatura adolescents que s’hi
troben  ben lluny.

Per als lectors a partir dels 10
anys recomanem els dos llibres
següents: Tereseta la bruixeta i
De cine, Tereseta! (Edicions
Bromera). Amb el primer, Josep
Gregori va guanyar el premi
Folch i Torres 1991 i iniciava les
aventures d’una bruixeta diverti-
da, ocurrent i lluitadora a més de
defensora de la “diversitat”, del
dret a mantenir una bona amis-
tat amb una xiqueta humana,
encara que els pares d’ambdues
no hi estaven massa d’acord. 

Massa hem tardat a tenir a les
mans la nova aventura d’aquest
personatge i dels seus amics. I
ara tots els habitants de
Bruixència tenen l’oportunitat
de treballar en una pel·lícula,
tots estan ben contents perquè
a canvi de cedir el poble i el seu
treball aconseguiran una esta-
ció per l’eliminació de residus.
Però Tereseta sospita... De cine,
Tereseta! manté moltes de les
característiques de l’anterior:
una narració plena de fets,
molts personatges petits i adults
ben definits i sobretot molt
d’humor. Sovint els personatges
s’hi troben immersos en esce-
nes que recorden les del bon
cine mut, d’aquell cine que ens
fa somriure perquè la manera
de narrar i de descriure l’acció
aconsegueix dibuixar-nos a la
imaginació un munt d’aventu-
res. I no deixeu de mirar amb
atenció les il·lustracions de

Ferran Boscà!
Les  relacions entre cine i lite-

ratura són de molt tipus, segu-
rament quan llegireu aquestes
ratlles els diaris parlen de l’es-
trena del primer lliurament de
El senyor dels anells; només he
pogut veure algunes escenes a
internet i no sé si l’adaptació
cinematogràfica ompli totes les
expectatives que els admira-
dors de Tolkien tenim. Per això,
si no l’heu llegit us el recomane,
a vosaltres i als vostres estu-
diants: El Hòbbit (La Magrana i
Norma en còmic), El senyor
dels anells (Vicens-Vives) i El
Silmaril·lion (Proa, Edicions B)
de Tolkien. Les aventures de
Bilbo, un personatge tranquil,
de costums quasi sedentàries,
que es veu obligat a deixar casa
i viatjar. Amb Gandalf i tots els
personatges que aquest profes-
sor va aconseguir crear.

Pocs escriptors han aconse-
guit al llarg de la història de la
literatura poblar un univers tan
complet, tan ric, tan profund
com el que ens invita El Hòbbit
i El senyor dels anells. Llibres,
diccionaris, jocs de rol, pàgines
d’Internet, estudis, etc.,  s’han
fascinat pel món creat per
aquest creador; la seua presèn-
cia o influència és un fet perquè
ha hagut molts imitadors, però
pocs n’han aconseguit la pro-
funditat i l’originalitat. J. K.
Rowling amb les aventures de
Potter té l’èxit de públic, però el
temps dirà si aconsegueix un
lloc entre els clàssics, com ho ha
aconseguit el seu mestre.

Gemma Lluch

E S C R I T   A H I R

E S C R I T  A V U I

Pere Meroño
Història del sindicalisme nacio-
nal als Països Catalans. Del SOC
a la COS, 1958-1989. 
El Mèdol, Tarragona, 2000.
150 pàgines. 2.000 pessetes.

Primer llibre que tracta la història
del sindicalisme nacionalista; el
treball aprofundeix i posa damunt
la taula el munt de causes d'a-
questa anormalitat nacional. Totes
les sigles, organitzacions i prota-
gonistes hi desfilen: SOCC, SOC,
COLL, CCTT, STG, CSTC, TUC,
SQC, CSC, COS, USTEC, STEPV,
STEI... També s'hi fa una crònica
comparada del desenvolupament
i característiques del sindicalisme
nacionalista gallec, canari i basc.
És, en definitiva, una aportació
d'interès en un terreny fins ara
menystingut: l'espai, l'àmbit
social en la construcció nacional.
Pere Meroño ha treballat en
premsa, ràdio, televisió local i en
l'Administració pública. 

edicionsmedol@troc.es 

Raoul Vaneigem
Aviso a escolares y estudiantes
Debate, Panfletos de Pensa-
miento Radical. Barcelona, 2001.
64 pàgines. 695 pessetes.

Pamflet tan utòpic com necessari
en temps de centre teòric (o
dreta pràctica), un atac sense
concessions, des de la militarit-
zació tradicional de l’ensenya-
ment fins la privatització econò-
mica: “Odiosa ayer, la escuela es
ya sólo algo ridículo”.
Professorat i alumnat, enemics
però còmplices d’una escola avo-
rrida i decepcionant, viuen en
l’agressivitat d’espais i temps
escolars tancats en presons. No
cal destruir aquesta escola “cas-
tradora”, ja que l’economia i la
segregació l’han desfet.
Vaneigem, situacionista i radi-
cal, expressa  la força de qui se
sap amb raons per practicar la
rebel·lia: “No hay niños estúpi-
dos, sólo educaciones imbéci-
les”.                          

J. P. C. 
Escola d’Estiu Marina-Safor
II Jornades Repensar l’Educació
des dels Projectes de Treball
Oliva, La Safor. 2001.
96 pàgines.

L’MRP Escola d’Estiu Marina-Sa-
for va assumir en 2000 la dinamit-
zació de distints grups sobre pro-
jectes de treball. Fruit d’aquesta
tasca és aquest volum d’excel·lent
presentació que compta amb les
aportacions del Grup Minerva
(Fernando Hernández, Maite
Masses i Maria José Molina), junt
a les conclusions dels grups de tre-
ball, a càrrec de Liliana Carbó,
Vicent Gràcia, Anna Mestre, Josep
Tarrassó i Beatriu Moreno. Els tex-
tos conclouen amb les aportacions
d’altres mestres d’aquestes comar-
ques centrals: Maribel Alfaro, CP
V. dels Desemparats d’Oliva,
Gemma Fayos i Joan Baptiste
Malonda. El resultat és un atractiu
llibre dissenyat pel Col·lectiu
Oscil·lant, ben útil per a la reflexió
i la pràctica innovadora a l’aula.

El  bilingüisme valencià
Ferran Pastor

Llibres
rebuts
H. GARDNER, D. H. FELD-
MAN i M. KRECHEVSKY
(comps.): El proyecto
Spectrum (I). Construir sobre
las capacidades infantiles.
Morata, Madrid, 2000.
M. Á. SANTOS: La escuela
que aprende. Morata,
Madrid, 2000. 
A. MONTERO: La conviven-
cia en los centros docentes.
Aljibe, Málaga, 2000.
J. BATLLORI: Juegos para
entrenar el cerebro. Narcea,
Madrid, 2000.
J. R. FELDMAN: Autoestima
¿Cómo desarrollarla? Narcea,
Madrid, 2000.
V. BARROS, N. A. BOSSA
(coords.): Evaluación psico-
pedagógica de 0 a 6 años.
Narcea, Madrid, 2001.
A. LIZARZABURU, G. ZAPA-
TA (comps.): Puericul-
turalidad y aprendizaje de la
matemática en América
Latina. Morata, Madrid,
2001.
K. PULLAN, I. DURANT:
Cómo trabajar con niños y
familias afectados por las
drogas. Narcea, Madrid,
2001.
QUESADA, S.: Portugal.
Historia y civilización.
Acento, Madrid, 2001.
DÍAZ, M. GUINDAL, M.:
Diccionario de economía.
Acento, Madrid, 2001.
MALITZ, J.: Nerón. Acento,
Madrid, 2001.

Tens 
correu 

electrònic?
El Sindicat posa a l’abast

de tota l’afiliació un
servei informatiu sindical

diari i gratuït. 
Només heu de facilitar 

la vostra adreça 
electrònica per a 
donar-vos d’alta: 

stepv@intersindical.org

la

informació
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El Fòrum de l’Educació tenia com
a objectiu “avançar a través de la
convivència en les diferències“, i
es va estructurar entorn de quatre
eixos temàtics, a partir dels quals
s’hi van establir dotze debats per
tal de redactar la primera Carta
del Fòrum. A la jornada d’inaugu-
ració, més de 17.000 persones
escoltaven les càlides interven-
cions del governador de Rio
Grande do Sul, l'alcalde de Porto
Alegre i el president d'ATTAC,
Bernard Cassen, en defensa dels
serveis públics i la pau, amenaçats
per les polítiques neoliberals, i
sobre el paper estratègic de l'edu-
cació pública. 

El segon dia, el debat sobre
“Educació, Treball i Tecnologia en
una societat sense exclosos“ va
comptar amb les aportacions
d'Ignacio Ramonet (Le Monde
Diplomatique), João Pedro Stédile
(Brasil) i Atilio Borón (Argentina).
Les distintes delegacions es van
distribuir per la ciutat per a assistir
a dotze debats simultanis. “La
gestió pública del sistema educa-
cional”, “Els treballadors i treba-
lladores en educació, les seues
pràctiques i la seua identitat”,
“L’escola com a espai públic”,
“Educació, sustentabilitat i eman-
cipació humana” o “L’Educació
com a espai de resistència” van
ser alguns dels arguments que
centraren les intervencions de
dirigents socials i sindicals com
ara Jaqueline Moll (Brasil),
Fernando Rodal (Uruguai), Marta
Maffei (Argentina) o Pablo Gentili
(Argentina).

El tercer eix, desenvolupat per
Bernard Charlot (França), va girar
entorn de “La construcció de la
solidaritat, la identitat com a dret i
el respecte a les diferències”.
Charlot va exposar les diferències
entre el concepte de globalització
(neoliberal) i el de mundialització,
que possibilita el coneixement i
l'intercanvi de cultures entre els
pobles. 

El Fòrum de Porto Alegre volia
ser també un acte militant i per
això, amb la convocatòria de la

Central Única dels Treballadors de
Brasil, es va programar la Marxa
per l'Educació, contra el liberalis-
me i per la Pau, una manifestació
multitudinària que va congregar
més de 40.000 persones.

L'últim dia, després de la confe-
rència de Rosa María Torres sobre
Educació, transformació i utopies,
es va procedir a la lectura de la
Carta del Fòrum. El document,
elaborat a partir de les aportacions
dels distints debats temàtics, és un
document obert que, junt a la
Declaració de Quebec, serà la
base de treball del debat específic
que es realitzarà a la mateixa ciu-
tat en febrer, al si del II Fòrum
Social Mundial.

L’STEPV-Iv i els STE
La Confederació d’STE, única

organització sindical de l'Estat
espanyol present al Fòrum, estava
representada per Albert Sansano,
de l’STEPV-Iv, i  Neus Santaner i
Pere Polo, de l’STE-Illes. Els tres
sindicalistes van intervindre als
diversos espais de debat junt als
delegats d’altres organitzacions,
com el Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación de
Mèxic, la Confederación de
Educadores Americanos, CTERA
(Argentina), CUT (Brasil), AFUTU
(Uruguai), ATTAC (França), SCQ
(Quebec) i SNES-FSU (França).
Tots plegats s’encarregaran de
dissenyar el Seminari d'Educació
dins del II Fòrum Social Mundial,
que analitzarà la situació i les
perspectives de l'educació en el
món.

Els delegats dels STEs van tor-
nar amb la convicció que en la
defensa d’un servei públic educa-
tiu “no estem sols” i que milers de
treballadores i treballadors de
l’ensenyament arreu del món,
molts d’ells amb models sindicals
autònoms i participatius molt sem-
blants, segueixen lluitant braç a
braç amb altres moviments socials
per la pau, contra el neoliberalis-
me i amb la consigna que “és pos-
sible una altra educació“. 

La ciutat brasilera de Porto Alegre congrega 17.000 educadors i sindicalistes

El Fòrum Mundial d'Educació 
renova l’aposta contra el neoliberalisme

ALBERT SANSANO, enviat especial. 
Porto Alegre (Brasil)

Del 24 a 27 d'octubre es va cele-
brar a Porto Alegre (Brasil) el I
Fòrum Mundial de l'Educació
(FME). Davant les agressions de

les polítiques neoliberals contra
les institucions educatives i el
discurs sobre privatització,
competència i rendiment amb
què els portaveus del sistema
pretenen enganyar la població,

més de quinze mil educadors,
estudiants, sindicalistes i repre-
sentants de diferents forces
socials i populars de tots els
continents, compromesos amb
la defensa d'una educació públi-

ca, gratuïta i de qualitat, es van
reunir a la ciutat brasilera
seduïts pels somnis d'un món
nou oberts pel Fòrum Social
Mundial (FSM), celebrat també
a Porto Alegre.

La festa ara és a Porto Alegre

B arcelona va esdeve-
nir una festa revolu-
cionària l'estiu del

1936. París ho va ser el maig
del 68. I Lisboa i la seva
revolució dels clavells, l'a-
bril del 75. Ara, al tombant
de segle, li ha tocat el torn a
Porto Alegre, una ciutat ale-
gre, amb el "Orcamento
participativo" com a princi-
pal carta de presentació, un
dels exemples més originals
i potents de democràcia
directa. Porto Alegre s'ha
convertit en la nova meca
de pelegrinació dels qui
lluiten contra el neolibera-
lisme i dels qui encara
creuen que un món millor
és possible. Un bressol del
Sud que acull als utòpics
orfes del Nord; a tots els
esquerrosos que s'han que-
dat sense esquerra, els que
encara somien amb el para-
dís aquí a la Terra.

Tot va comencar un dime-
cres radiant de primavera al
Gegantinho, l'estadi muni-
cipal de la ciutat. Una
munió de gent s'aplegava a
les entrades d'accés.
Música, estands, bandero-
les, pancartes, octavetes i
papers de tota mena, tal
com succeïa en els grans
recitals i mítings de la nos-
tra predemocràcia. T'envaïa
una emotivitat elèctrica i
contagiosa. Dins del recinte
ens vam instal·lar discreta-
ment a la zona dels vips. No
parava d'entrar gent. El
pavelló era ple de gom a
gom. Érem, deien, disset
mil persones. 

Una gran pancarta anun-
ciava la inauguració del pri-
mer Fòrum Mundial
d’Educació. Van obrir el foc
uns gimnastes despenjats
d'una banda a l'altra, a l'es-
til de La Fura dels Baus.
Balls i sambes protagonitza-
des per cossos àgils, rítmics
i escultòrics. Un espectacle
insòlit amb la música, a vol-
tes suau i a voltes contun-
dent, però sempre precio-
sista, de l'orquestra munici-
pal. L'himne nacional es va
escoltar dempeus, corejat
gairebé per tothom.
Formava part dels rituals
litúrgics. Tot era a punt per
donar pas a les salutacions

de benvinguda de les dele-
gacions dels distints països i
continents i, sobretot, als
grans mítings: el de l'alcal-
de i el del governador, els
dos grans líders del Partit
dels Treballadors, cadascun
encapçalant un corrent
diferent, el primer de caire
més intel·lectual i el segon
de tarannà més sindicalista.

Quan parla Tarso Genro,
prefecte de la ciutat, es fa
un silenci sepulcral. La seva
intervenció és substanciosa
i plena de contingut i, el
que és més important,
transmet transparència,
il·lusió i coratge. El públic
aplaudeix entusiasmat
quan parla d'un nou projec-
te i esmenta la paraula
socialista. Són imatges que
ens colpegen i ens sorpre-
nen, potser perquè ens hi
hem anat desacostumant
tant a sentir-les. Perquè ens
hem quedat sense paraules
i rituals, doncs els discursos
dels nostres polítics s'han
instal·lat en la buidor de la
retòrica, la pura imatge i la
incredulitat més absoluta.
Aquí les coses, almenys apa-
rentment, semblen diferents.
Com si la puresa dels pensa-
ments i dels sentiments no
hagués estat encara maleja-
da i enterbolida.

La ciutat viu el Fòrum
d'Educació. Grups artístics
de les escoles prologuen
qualsevol activitat. Els
debats se celebren als pave-
llons esportius, als tinglados
del port, als hotels, als cen-
tres educatius. Arreu. Porto
Alegre és ocupada per
milers de professors i pro-
fessores que discuteixen
apassionadament sobre l'e-
ducació pública, la globalit-
zació, la desigualtat, el
racisme o la resistència
pedagògica. Els taxistes et
parlen del Fòrum. Els con-
serges dels hotels n'estan
perfectament assabentats. I
la població viu amb orgull
aquest esdeveniment multi-
tudinari, com dintre d’uns
mesos viurà encara amb
més intensitat el Fòrum
Social Mundial, on s’hi pre-
veu l'assistència de seixan-
ta mil persones. La majoria
dels assistents son brasilers.

Hi falta, certament, una
representació més nodrida
d'altres països. Els sindica-
listes de CTERA en són una
lloable excepció: com que
els passatges d'avió no són
al seu abast, han fletat un
parell d'autocars i han vin-
gut des de Buenos Aires en
un llarg viatge de vint
hores. A això se'n diu mili-
tància. Entre els ponents
invitats la representativitat
és força més àmplia: hi són
presents gairebé tots els
països llatinoamericans i
uns quants d'europeus:
Espanya, Itàlia, França,
Portugal i Gran Bretanya.

Aquest és un congrés
extraordinàriament polític
on no hi ha lloc pels tecni-
cismes ni els pedagogismes,
on el to sempre festiu es
combina amb el reivindica-
tiu. La gent té fam de parti-
cipació, de sentir els seus
líders dels Sem Terra, de
cercar identificacions i com-
plicitats revolucionàries.
Per això, la convocatòria
per part del secretari
d'Educació a participar en
una manifestació "Per l’e-
ducació pública i contra el
neoliberalisme", just en
acabar una de les conferèn-
cies matinals al Ge-
gantinho, té un seguiment
massiu. La marxa, presidida
per l'alcalde de la ciutat, els
dirigents sindicals i Ignacio
Ramonet com a convidat
especial, recorre vuit quilò-
metres de la ciutat sota un
sol de justícia on els termò-
metres marquen 35 graus.
L'organització és impeca-
ble, fins el punt que es
reparteixen gots d'aigua
que es recullen en les
mateixes caixes de cartró.
Ni un sol paper a terra, tot
un exemple de disciplina
col·lectiva i ecològica. Un
detall que parla molt del
grau de consciència d'a-
questa ciutadania tan aco-
llidora, tan identificada amb
un projecte de participació,
tan lúdicament revolucio-
nària. Aquest congrés, sens
dubte, ha estat diferent. I
agradablement inoblidable
per moltes i diverses raons.

*Director de Cuadernos de Pedagogía

Jaume Carbonell*

Neus Santaner, Albert Sansano i Pere Polo, representants dels STE al Fòrum. / A.S.


