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L’all...
Per als qui han volgut convertir el mocador al
cap (hijab) de Fàtima, alumna immigrant, en

l’excusa per mostrar-nos la cara més negra i
absurda de la intolerància cap a les 

manifestacions culturals d’altres pobles.

...i l’oli
Per al III Congrés de l’Escola Valenciana, una fita
que convoca de nou la comunitat educativa per
eixamplar els camins que comuniquen els àmbits
local i global.

Les retribucions és un capítol
que conté distintes aspectes
que resten oberts des de fa
temps, sense que encara haja
estat possible tancar-ne cap
d’ells. Segons els responsables
educatius, el retard en l’adopció
d’acords és degut a que la
Conselleria d’Economia i
Hisenda no ha emés l’informe
corresponent i no ha autoritzat
el pagament.

L’STEPV-Iv es pregunta si
Manuel Tarancón, conseller

d’Educació, no forma part del
Govern de la Generalitat i si el
departament que encapçala és
capaç de complir els acords
pactats amb les organitzacions
sindicals. Perquè, cas de
donar-se una resposta negati-
va, caldria negociar amb qui té
pes polític i capacitat de nego-
ciació.  

Des de l’STEPV-Iv sorprén,
però, que quan es desvien
diners públics a inversions en
parcs d’oci, al sector privat o a

la concertació de l’ensenya-
ment privat no es presenta cap
dels problemes ara al·legats. El
Sindicat considera que és inad-
missible la situació d’estanca-
ment que pateix la negociació
retributiva del sector i fa res-
ponsable del bloqueig al propi
conseller. La persistència d’a-
questes circumstàncies farà
inevitable el conflicte.

PÀGINA 5

Les mobilitzacions dels 
interins insisteixen en 
regular la doble via d’accés
Durant els dies 23 i 30 de gener i
6 i 13 de febrer el professorat
interí ha protagonitzat a tot
l’Estat diverses mobilitzacions
per demanar una doble via d’ac-
cés a la funció pública docent.
Les convocatòries han estat res-
colzades per la Confederació
d’STEs, UGT i CSIF. També s’hi
han sumat USTEC-STEs
(Catalunya), CGT i AFID. El
detonant per convocar les pro-
testes ha estat la negativa del
Ministeri d’Educació a derogar
l’actual sistema d’accés, contem-
plat al RD 850/93, i la seua subs-
titució per un altre que possibili-
te l’accés diferenciat del profes-
sorat interí. Durant quasi dos
anys el MECD i les comunitats

autònomes havien estudiat els
canvis que calia introduir a la
normativa, però en la Comissió
Sectorial de Personal celebrada
a Múrcia es va ajornar qualsevol
canvi fins que s’aprove la projec-
tada Llei de Qualitat Educativa.
D’altra banda, STEPV-Iv i AFID
van convocar el 19 de febrer una
jornada de vaga al País Valencià
en defensa de l’estabilitat i l’ac-
cès que tindrà continuitat amb
una concentració el dissabte 2 de
març a les 12 del migdia davant
el Palau de la Generalitat a
València, i una nova convocatò-
ria de vaga per als dies 5, 6, 7 i 8
de març.

PÀGINA 4

Manuel Tarancón és responsable de la insolvència del seu departament

La Conselleria bloqueja la negociació
dels temes retributius pendents

A les dues meses de negociació sobre distints
aspectes retributius que afecten el professorat
(gratificacions per jubilació anticipada, llicèn-
cies per estudis, fons socials, nivell 24 Cos de
Mestres, consolidació del complement de direc-

ció, pagament del complement de cap de depar-
tament als antics catedràtics de Batxillerat… ),
l’Administració educativa ha mostrat la seua
manca de pes polític i d’iniciativa al si del
Govern de la Generalitat. 

Concentració de professorat davant la Conselleria d’Educació. / X.G.

STEPV-Iv i AFIDCV convoquen vaga els dies 5, 6, 7 i 8 de març

Especial 8 de Març:
Dia de les Dones

PÀGINES CENTRALS

L’STEPV-Iv es mostra d’acord amb
que el Decret que ha de regular
l’acreditació de coneixements de
valencià siga la norma bàsica d’a-
plicació per als processos d’ingrés
a la funció pública docent, així com
per l’adscripció als llocs de treball
en comissió de serveis, la mobilitat
mitjançant els concursos de tras-
llats i els nomenaments amb caràc-
ter temporal, així com per a la cata-
logaci;o dels llocs de treball com a
biling:ues, d’acord amb la cooficia-
litat de valencià i castellà. El
Sindicat dóna suport a la proposta
de la Conselleria en aquests aspec-
tes, tan importants per donar cohe-
rència a un sistema educatiu bilin-
güe. Cal recordar que aquest és
també un dels objectius de l’Acord
de Plantilles dels centres de
Secundària, subscrit per la
Conselleria i la totalitat dels sindi-

cats de la Mesa Sectorial
d’Educació en juny de 1999. No
cabria esperar, per tant, l’oposició
frontal de cap sindicat al requisit
lingüístic establert. Això no obs-
tant, l’STEPV-Iv no comparteix
amb l’Ádministració i d’altres sin-
dicats que l’excepcionalitat referi-
da a l’acreditació del coneixement
del valencià prevista en el Decret
puga afectar també els centres que
apliquen Programes
d’Ensenyament en Valencià (PEV)
o d’Immersió Lingüística (PIL), ja
que hi ha professorat titulat sufi-
cient per cobrir les vacants en
aquests centres, i les necessitats
que es puguen produir en el futur
s’han de preveure des d’aquest
moment amb plans de formació
adients. 

PÀGINA 7

La Generalitat aprova el
Decret que regularà 
l’acreditació del valencià

L’STEPV-Iv no está d’acord amb l’excepcionalitat prevista 



La qualitat: el debat que cal

Si res no canvia, el Govern espanyol reformarà
l'ensenyament no universitari, i en concret els
nivells obligatoris, amb arrogància i arbitrarietat.

En aquesta contra-reforma, el Govern ha assenyalat la
comprensivitat com l'enemic a batre, fent-la responsa-
ble del deteriorament del sistema educatiu i de provo-
car un increment del fracàs escolar. Amb aquesta acu-
sació i sense proves, escudant-se en el malestar d'un
sector del professorat, sense proveir els mitjans neces-
saris ni prendre les mesures imprescindibles, es nega
el dret dels ciutadans i ciutadanes a l'educació obliga-
tòria en condicions d'igualtat. Després de l'oportunista
bandera de la qualitat -un concepte ambigu del qual
no es coneixen els criteris que el sustenten-, s’amaga
una política que intenta retrotraure el sistema educa-
tiu cap a un vell esquema que afirma que l'educació és
millor com més elitista, selectiva, classificadora i estra-
tificadora.

Reconegudes autoritats universitàries del camp de
les Ciències de l’Educació a l’Estat espanyol s’han
encarregat, però, de rebatre punt per punt els suposats
arguments que sustenten l’afany reformador del
Govern i de mostrar l’autèntica cara de la involució
que la Llei de Qualitat projectada representa. Reunïts
a la ciutat de Baeza, aquests professionals han signat
el Manifest de Jabalquinto, un document que pretén
estimular el debat públic sobre l’anunciada llei. No es
poden obviar els efectes no desitjats, produïts per la
forma precipitada que s'ha desenvolupat la LOGSE i
el deficient suport econòmic, però aquests experts
adverteixen de que seria un error regressar a velles
fórmules de segregació. Perquè els problemes de fra-
càs, abandó i indisciplina que es detecten especial-
ment en l'etapa secundària, són comuns a tots els paï-
sos desenvolupats, on apareixen problemes similars.
Propostes com establir itineraris més o menys fixos i
excloents, o agrupar l'alumnat per nivells ja han estat
experimentades en altres països i s'han mostrat inca-
paces de resoldre els problemes i han generat segre-
gació i exclusió. 

Un debat d’aquesta envergadura hauria de trobar
respostes a com conjugar comprensivitat i diversitat,
convivència i llibertat, igualtat i qualitat, però també
caldria que prengués consciència de la necessitat d'e-
levar la moral i l'estatus professional del professorat i
els altres agents educatius, agilitzar i millorar el fun-
cionament de les organitzacions escolars, etc., i acon-
seguir que la societat done suport al que fa el seu sis-
tema educatiu. Es tracta de garantir un debat en el
qual tots puguen aportar la seua experiència i les
seues idees i del que sorgesca el major consens possi-
ble. Un debat, primer, i després les reformes necessà-
ries, però no el contrari. 
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Sense comunicació escrita

E ls éssers humans han fet ús
de múltiples formes de
comunicar-se durant segles:

senyals de fum, els gestos o la
dansa, el cant o les pintures i grà-
fics a les parets d’una cova i, de
gran importància social, la comu-
nicació oral organitzada en llen-
guatges naturals. La comunicació
lingüística escrita és el procedi-
ment, sobretot arran la invenció de
l’alfabet, que ha donat llum a les
civilitzacions urbanes més sòlides i
ha facilitat amb economia des de
la comunicació científica a l’inter-
canvi d’opinions i la literatura. O
el que és el mateix, la cultura
humana.

El Ministeri d’Educació ha fet
públiques, de forma oral, les seues
intencions de canvis en el sistema
educatiu. Malauradament, tot l’en-
renou que s’ha muntat no gira
sobre cap proposta documentada,
ja que, sembla, no existeix cap
proposta per escrit. El que hi ha és
una saturació de declaracions, cer-
tament vagues, davant els mitjans
de comunicació: s’establirà una
revàlida –com en temps antics– per
obtindre el títol de Batxiller, es
podrà repetir curs més voltes, es
faran itineraris a l’ESO per als

joves que vulguen ser advocats i
altres itineraris per als que vul-
guen ser caixers de supermercat…
De moment tota la polèmica és
basada en els senyals de fum fins
que els tècnics del ministeri, tan-

cats als soterranis entre papers
vells, elaboren una misteriosa llei
que aprovarà el Govern per la
majoria absoluta que còmodament
administra. Mentrestant, s’han
parit muntanyes de papers escrits
als diaris del que diuen uns i
altres. Moltes barbaritats i algunes
coses raonables entre tant de
soroll. Al final ens quedem amb les
ganes de saber exactament què
passa, si la revàlida serà una prova

dels dos cursos de Batxiller o sols
de l’últim, si contindrà únicament
les matèries comunes amb les
optatives o no, o, sobretot, si el
professorat dels instituts serà
corresponsable de la redacció i
correcció de la prova o, com diuen,
serà un senyor inspector des de
Madrid qui dissenyarà la prova per
a tots els batxillers espanyols. 

Per cert, els batxillers seran bons
o no, però ningú recorda que
aquest preciós estat és dels que
menys joves batxillers té de la
Unió Europea. Resulta més lucra-
tiu matricular-se en l’Acadèmia de
“Operación Triunfo” o anar  a
“Tómbola”. Sobretot els últims: no
han fet el Batxiller, i falta que els
fa una alfabetització i educació
urgent.

Al final de la pel·lícula, moltes
senyals de fum i possiblement un
incendi al bell mig del sistema
educatiu. Els passa el mateix que
als automòbils cremats des de fa
mesos a la ciutat de València: els
bombers sempre hi arriben tard.
Esperem que en aquest viatge,
amb l’ajuda i mobilització del pro-
fessorat, estudiants i agents
socials, l’incendi no siga una
catàstrofe. A la lluita.

Joan Pau Cimarro

Xelo García Murillo

A propòsit dels canvis anunciats pel Ministeri d’Educació

No és cap broma 

E n acostar-se el 8 de Març es
torna a parlar de la situació
de les dones. No són les

notícies quotidianes que
se solen escoltar dia sí i
dia també sobre mal-
tractaments i assassi-
nats; en aquestes dates
moltes dones comencem
a pensar, parlar, enlles-
tir i organitzar diverses
activitats  per a comme-
morar eixe dia. En ini-
ciar aquestes converses
ha esdevingut habitual
escoltar alguna veu
masculina que ens pre-
gunta: ¿I quan celebra-
rem el dia dels homes?

La conversa pot deri-
var per camins molt
diferents i de més o
menys trellat, però
segurament s’anima de
manera inequívoca
quan moltes dones
manifesten opinions
sobre si cal o no cele-
brar-ho, sobre els avan-
ços aconseguits, sobre
els temes pendents
que encara caldria
assolir per deixar de formar part
dels col·lectius desafavorits amb
necessitat d’una atenció especial i,
així, deixar de celebrar el dia de
les dones. En aquests debats apa-
reix la polèmica quan es comenta
en veu alta com s’ha de procedir al
repartiment de les tasques de la
casa i es fan bromes sobre els cinc
minuts més que des de 1997 els

homes espanyols, segons les esta-
dístiques, han incrementat la seua
dedicació a la llar. ¡Un minut més

per any, pobrets! Però, el despro-
pòsit d’algun responsable del
Govern espanyol ha anat més
lluny. Aquest senyor, al que no
vull ni citar pel seu nom, ha arribat
a fer un colossal exercici d’humor
negre en defensar una menor
quantia de les pensions per a les
dones perquè, ¡ai!, tenim una mit-
jana de vida superior a la dels

homes. No ens hem d’estranyar,
perquè encara són massa els  qui
–homes, però també dones– man-

tenen al seu repertori
un bon grapat d’acu-
dits sexistes.

Podem escoltar opi-
nions positives, altres
escèptiques, altres molt
passotes. Però, ara per
ara, sempre que s’ini-
cien aquestes discus-
sions, les dones arri-
bem a la mateixa con-
clusió: cal celebrar de
nou el 8 de Març. Per
poquet que fem, d’al-
guna cosa servirà.  

Encara ens queda
molt per aconseguir,
sobretot en el pensa-
ment de les persones,
els hàbits, les creences
i tradicions esteses
entre els distints
col·lectius. Per sort, les
lleis sí han experimen-
tat un avanç inqüestio-
nable. Però si fem una
mirada al món, encara
queden moltes dones
que segueixen patint

discriminacions brutals: només pel
fet de ser dones.

Cal ser optimistes i confiar que
arribarà el dia en què a ningú no li
passarà pel cap reivindicar un dia
dels homes. Perquè si aleshores es
donaren noves discriminacions
per raons de sexe, tampoc seria
cosa de prendre-s’ho a broma.

ARXIU.

El que hi ha és 
una saturació 

de declaracions, 
certament vagues, 

davant els 
mitjans de comunicació
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Los fundamentos de la
actuación de Elkarri

“Sobre la interrelación de los dos problemas centrales, la
violencia y la cuestión política, hay que decir que no se
deben confundir ambos conceptos. Ni la violencia responde
en exclusiva a un conflicto político, ni se puede afirmar que
no tiene relación alguna con los problemas políticos.
Conviene establecer algunos criterios:

- La no-violencia y el respeto a los derechos humanos son
lo urgente y prioritario desde un punto de vista social, polí-
tico y ético. 

- El fin de la violencia y la normalización política no
deben confundirse, ni neutralizarse mutuamente, ni gestio-
narse indiferenciadamente. 

- El cese de la violencia contribuiría a la resolución de los
conflictos políticos (véase el reciente llamamiento del Sinn
Fein al IRA); un diálogo entre partidos sobre normalización,
con reglas consensuadas por todos, contribuiría a la des-
aparición de la violencia. Violencia y normalización son
vectores inversos: el avance de uno repercute en el retroce-
so del otro y viceversa. 

- Con violencia no es posible establecer acuerdos con
quienes la practican como medio de acción política. 

- Sin diálogo político no es posible identificar los caminos
de la normalización. 

- Un proceso de paz no puede vincularse a ningún pro-
yecto político-estratégico. Debe confiarse a la no-violencia,
al diálogo, al acuerdo y los principios democráticos. 

- El eje de un proceso de normalización no es un conteni-
do político, sino el acuerdo acerca de una metodología
democrática de superación de los problemas políticos que
tenga en cuenta a la sociedad y su pluralidad.”

Txema Zabala Arena (Elkarri). Eskola Publikoa, publicació
de l’STEE-EILAS, 2001.

La vida de cada dia colpeja  la
porta de l’escola. I la vida de
cada dia no sempre està bé.

La vida de cada dia ens porta
notícies de terrorisme global i de
guerres globals. I les notícies
entren a l’escola com una anèc-
dota, com una historieta de bons
i dolents que passa lluny, molt
lluny. I els mestres i les mestres
passem per damunt de la  notícia
perquè no sabem com convertir-
la en recurs educatiu. Perquè ja
estan prou plens els programes.
Passem pàgina.

Però la vida de cada dia colpe-
ja la porta de l’escola seguit,
seguit. I de vegades ens porta
notícies de misèria. Però són
anècdotes de països endarrerits.
L’indigent que va morir de fred

no lluny de casa nostra no hi
compta. Una excepció. En tot
cas, pobret! Ningú no sap ni qui
era. Com parlar a l’escola d’hu-
manitat, ni de desenvolupament,
ni de deutes externs, ni de multi-
nacionals depredadores? És molt
complicat. Passem pàgina.

D’altres vegades, la vida de
cada dia  que colpeja la porta de
l’escola ens duu conflictes indivi-
duals, famílies desestructurades,
maltractaments, penes de l’àni-
ma de la gent. Però nosaltres,
què podem fer? Cadascú té els
seus problemes. I a més, qui ens
aporta recursos per tal d’ajudar
l’alumnat afectat per aqueixes
situacions? Hem de fer nosaltres
de mestres, de treballadors
socials, de psicòlegs, de buròcra-
tes i més coses? No sabem i no
podem. Passem pàgina.

I la vida que colpeja les portes
de l’escola cada dia, ens porta
conflictes de convivència entre
gents i actituds xenòfobes. La
visceralitat irracional, el grega-
risme i el “tot s’hi val”, que tant
potencien els mitjans de comuni-

cació, afloren de manera bestial
quan apareix “el diferent”. I a la
porta de l’escola són com una
pols que s’hi escampa i rossega i
desfà el treball d’integració i
tolerància que s’hi haja pogut
fer.  Però, així són les coses.
Tranquils. Passem pàgina.

A la porta de l’escola colpeja la
vida de cada dia seguit, seguit. 

Dins l’escola, de vegades hi ha
la indiferència. De vegades la
impotència. I també moltes vega-
des el treball transformador
constant, malgrat tot. I la vida de
cada dia colpeja i colpeja.

Moltes coses cal seguir can-
viant, perquè l’escola no és alie-
na a la vida de cada dia. I els
canvis que ara es necessiten són
canvis en el cervell i en els cors,
nadar a contracorrent possible-
ment. Però no s’hi pot passar
pàgina.

Perquè la vida de cada dia col-
peja seguit, seguit les portes de
l’escola. I la vida de cada dia no
sempre és bonica.  

La vida de cada dia

A  P E U  D ’ A U L A

V oro no és un bon jugador de car-
tes. Tampoc ho va ser son pare, ni
els seus avis. Però sap de la força

metafòrica de la paraula envit. Recorda,
de menut, algunes partides al casino del
poble. Algú, alçant la veu, deia “envi-
de!", i al rostre portava la mirada de la
provocació i el desig, que els altres juga-
dors respongueren augmentant l’emoció
o abandonant definitivament la partida.

Voro creu que també existeix l’envit de
la vida i, és clar, l’envit de l’escola. 

Ara mateix el Govern neoliberal vol
imposar una anomenada Llei de Qualitat,
sense documents previs, sense debat
social, sense negociació política. "Ací
l’envit —diu Voro— es trencar el silenci,
entrar en la partida, alçar la veu desafiant
i dir la nostra". És clara l’estratègia d’a-
quest mestre. Ell sap que els sistemes
simbòlics són instruments de dominació
que contribueixen a la conservació de
l’ordre social. El llenguatge del silenci i la
passivitat és la gramàtica del poder. Per
això el nostre silenci i la nostra passivitat
és una forma "natural" de contribuir a la
constitució del poder. D’altra banda, cal-
drà admetre, aleshores, que començar a
parlar és començar a transformar eixa
relació de poder. Començar a parlar és
també començar a transformar la gramà-
tica de les estructures socials. A la porta
de l’escola un cartell anuncia: "Demà per
la vesprada farem un berenaret pedagò-
gic per tal de discutir les conseqüències
previsibles de la Llei de Qualitat contra la
qualitat de vida de l’escola. ¿Què li volem
dir a la ministra? Ens acompanyaran uns
amics i amigues de l’MRP Escola d’Estiu
del País Valencià, no hi falteu, que us
volem escoltar!" 

Avui Voro ha portat uns retalls de
premsa a l’escola: Argentina mor ofegada
per les polítiques neoliberals del Fons
Monetari Internacional, i el poble resis-
teix provocant una considerable turbu-
lència social. I a la ciutat de Porto Alegre,
del veí Brasil, milers de persones d’arreu
del món es reuneixen per discutir per què
és necessari un altre món i com podem
fer-lo possible: és l’envit de la vida. La
producció de la història en una perma-
nent jugada de cartes: l’envit de la lluita.
"El treball a l’aula —diu Voro— no és alié
a l’envit de la lluita social. Dintre de l’es-
cola, en les interaccions rutinàries de
cada dia, es produeixen moltes maneres
de veure el món i de voler estar en el
món. No podem treballar com si l’escola
fóra una illa social". 

Voro em recorda a Freinet explicant
allò que no es pot ser revolucionari de la
didàctica a l’aula i conservador social
quan s’està al carrer. I al contrari, no es
pot ser un ciutadà compromés en el teixit
social i ser després un carca quan es tre-
balla a l’aula. Eixe és l’envit de l’escola.
Ara, a l’aula hi ha un interessant debat:
l’anàlisi de les diferents fonts d’informa-
ció mostra que sobre un mateix fet poden
haver-ne interpretacions diferents. Un
alumne treballa sobre un reportatge de
“El País” i una estudiant li ha proposat
contrastar amb la pàgina web de
Rebelión. "És l’envit de la pedagogia
–diu Voro–. La primacia de les relacions".
I és cert. Encara pensem més sobre els
productes finals que sobre la qualitat dels
processos. I sobre la pedagogia pensen
vostés el que vulguen, tant pel que fa a
l’acció com a l’estructura; l’important és
la qualitat de les relacions que estableix. 

Voro no és un bon jugador de cartes,
però sap que la partida no consisteix que
quatre se senten un davant l’altre. No és
una qüestió de suma d’individus. Com a
l’escola. La qïestió són els lligams i les
relacions en què els individus estan
inserits. "Caram!, l’escola, un camp
social —diu Voro—. ¡Envide la Llei de
Qualitat!"

É s probable que quan aparega
aquest article ja s’hagen rea-
litzat les eleccions a rector de

la Universitat de València. Haurem
debatut programes i propostes, hau-
rem assajat les primeres eleccions
sota el signe de la LOU, unes elec-
cions amb un sufragi universal molt
peculiar, pel qual 1.800 professors i
professores s’emporten el 51% del
sac, mentre tota la resta –uns altres
1.800 professors i una xifra semblant
de personal d’administració i ser-
veis, més 50.000 estudiants– s’hau-
ran de conformar amb el 49%.
Haurem tastat les delícies de la pro-
posta de Pilar del Caudillo i ens hau-
rem jugat l’orientació de la nostra
Universitat per als propers anys, en
què caldrà modificar els Estatuts en
un Claustre constituent que s’haurà
de triar en els propers mesos. La nos-
tra experiència servirà de model, per
a bé i per a mal, a la resta de univer-
sitats que hauran d’encarar les elec-
cions a rector.

Que la Universitat de València
pateix problemes importants quant a
la seua organització interna i gestió
és un fet que no hauria d’espantar
ningú; més aviat hauria d’encoratjar
a la correció de les disfuncions exis-
tents, en gran mesura producte del

creixement i les transformacions
experimentades durant la darrera
dècada, en la qual –i és la meua opi-
nió– l’equip ara cessant s’ha engron-
sat amb la joia celebratòria dels Cinc
Segles mentre els problemes no res-
solts li creixien com a bolets; ha
mantingut la dignitat emblemàtica
de la Universitat en la vella i avorri-
da disputa lingüística, mentre no ha
sigut capaç de satisfer plenament i
efectiva la demanda real d’ensenya-
ment en valencià. Què bonic fer-se
el valent portes enfora i no cumplir
dins de casa! 

Potser, el problema més preocu-
pant haja estat en aquest període el
retrocés quant a la participació
democràtica, problema que ara fa
quatre anys una representació de
l’STEPV li plantejàrem al magnífic
senyor rector, qui va contestar-nos
senzillament que no era cert i
seguíem en el millor dels mons.
Potser, un altre problema preocu-
pant siga l’escassa dotació en termes
de qualitat de vida als campus, espe-
cialment a Burjassot i Tarongers. I
potser, un altre problema preocu-
pant siga l’orientació neoliberal que
s’albira en l’encalçament de recursos
externs i l’organització de màsters
milionaris. La LOU, al remat, ha
reblat el clau d’un procés encetat fa
uns anys que posa en perill l’objectiu
d’una universitat pública, compro-
mesa socialment i cultural amb el
seu país.

Per canviar aquestes coses, per
redreçar la nostra universitat i dur-la
als nivells europeus de qualitat i
finançament, jo hauré votat Josep
Lluís Barona. 

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

L’envit 

Hem llegit

Rafael Xambó

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

E l e c c i o n s  a
r e c t o r           

Jaume Martínez Bonafé

Carme Miquel
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STEPV-IV i AFIDCV convoquen
noves jornades de vaga del 
professorat interí al País Valencià 

Per l’accés i l’estabilitat davant l’oferta pública d’ocupació docent

ALL-I-OLI

STEPV-IV i AFIDCV van convo-
car el 19 de febrer una jornada
de vaga de tot el personal interí
docent per contestar a la modifi-
cació de l’actual sistema d’accés
a la Funció Pública Docent. A
més a més, per als dos sindicats,
l’Oferta d’Ocupació Pública de
2002 de la Generalitat aprovada
el 19 de febrer és excessiva per-
què, sense un nou sistema d’ac-
cés suposarà que una part del

col·lectiu de professorat interí
que porta molts anys treballant
per la Consellería d’Educació es
quede sense possibilitats reals
de treballar a partir del curs
vinent. Per totes aquestes raons
els dos sindicats han convocat
una concentració el dissabte 2 de
març a les 12 del migdia davant
el Palau de la Generalitat a
València, i una nova convocatò-
ria de vaga per als dies 5, 6, 7 i 8
de març.

Vora 2.000 substituts s’han
vist afectats per l’impagament
de la nòmina de gener

El Ministeri d’Educació segueix negant-se a derogar l’actual sistema d’accés

En la manifestació del 13 de
febrer a Madrid van partici-
par unes 5000 persones de tot
l’Estat. 

Banderes canàries, asturia-
nes, andaluses, extremenyes,
castellanes, catalanes, anar-
cosindicalistes, dels sindicats
convocants, blanques dels
STEs, roges i grogues de
l’STEPV-Iv, verdes de
l’USTEC-STEs,… les gorres
dels companyes i companyes
d’Alacant, els globus de la
UGT i de la CSIF,… es junta-
ren a la Puerta del Sol de
Madrid i s’encaminaren pel
carrer Alcalà fins el MECD on
una representació va lliurar
un escrit amb les reivindica-
cions. El Sindicat estima que
"el Ministeri i alguns sindi-
cats hauran de prendre nota,

perquè la lluita està al carrer,
no als despatxos oficials".

L’oferta  del Ministeri
El Ministeri d’Educació no vol
anar més enllà de les modifica-
cions del RD 850/93 anunciades
reiterament i en la mateixa línia
es manifesten també ANPE i
CCOO. Això es tradueix en
"modernització de les proves i
vinculació a la pràctica docent,
reforçant el concurs-oposició,
adaptació dels temaris amb una
adaptació als principis rectors de
la Llei de Qualitat Educativa", un
text que tanmateix, ningú no
coneix. Els portantveus ministe-
rials també han indicat que les
Comunitats Autònomes accepta-
rien els altres punts proposats pel
MECD si existeix consens amb

les organitzacions sindicals. Es
refereixen a aspectes com la
reducció del percentatge de pro-
fessorat interí, l’augment de les
ofertes d’ocupació pública i l’a-
dopció d’un únic sistema de
selecció de professorat interí per
els aspirants que no resulten
seleccionats en els processos
selectius. 

En definitiva, es tracta d’unifor-
mar d’altres aspectes laborals. El
que queda en l’aire és si queda-
ran invalidats els acords sindicals
signats en distintes comunitats
autònomes que incorporen millo-
res o pactes d’estabilitat per al
professorat interí. 

L’STEPV no consentirà cap
involució en les condicions labo-
rals del professorat interí, ni tam-
poc permetrà que es desmem-
bren les actuals borses de treball.

Els interins exigeixen de nou la
doble via d’accés a la docència

Text del document presentat pel MECD

“De acuerdo con el compromiso
adquirido en la reunión del Grupo
de Trabajo sobre empleo del
pasado día 18 de enero, se remite
una nota resumen que contiene la
propuesta del Departamento en
relación con la posible revisión
del RD 850/93. Afectuosamente:
José Luis Campelo Alvarez.

En la reunión del Grupo
Técnico sobre Empleo los repre-
sentantes de la Administración se
puso de manifiesto, respecto a la
posible revisión del RD 850/93,
que la misma debería llevarse a
cabo dentro del marco jurídico de
la LOGSE y en el contexto marca-
do por la jurisprudencia constitu-
cional al efecto.

En este sentido no cabria esta-
blecer un sistema basado en una
“doble vía” o sistema diferencia-
do para los aspirantes libres y
aspirantes interinos. Y ello por-
que, respecto a éstos últimos,
constituirían pruebas restringidas;
pruebas proscritas por la legisla-
ción vigente en materia de fun-
ción pública.

Tampoco cabría acudir a un sis-
tema excepcional y transitorio: de
acuerdo con la jurisprudencia
constitucional dicho sistema debe
establecerse como remedio excep-
cional y por una sola vez. En el caso

de los funcionarios docentes ya se
acudió a la realización de los mis-
mos (convocatorias de 1991 a 1993)
e incluso hay Comunidades
Autónomas que todavía no lo han
agotado (País Vasco).

De acuerdo con las considera-
ciones anteriores la
Administración entiende  que
debería promoverse el consenso
tanto entre las Administraciones
Educativas como entre las
Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Mesa Sectorial del
personal docente, respecto a una
línea de actuación que tiende a la
definitiva solución del problema
del profesorado interino, que se
basaría, conjuntamente, en los
siguientes puntos:

1. Revisar el RD 850/93 dentro
del marco jurídico establecido por
la LOGSE y la jurisprudencia
constitucional. Dicha revisión ten-
dería a la modernización de las
pruebas y su vinculación con la
práctica docente, a reforzar el
concurso-oposición como sistema
de ingreso, a la adaptación, en
consecuencia de los temarios
establecidos para cada una de las
especialidades y a la búsqueda de
la congruencia de dicho sistema
con los principios rectores de la

Ley de Calidad.
2.  Reducir el porcentaje de

interinos al estrictamente necesa-
rio:

a) Sustituir a funcionarios con
derecho de reserva de puesto.

b) Garantizar la cobertura de
las vacantes que, con ocasión de
las distintas incidencias regla-
mentarias, deban ser inmediata-
mente cubiertas por funcionarios
interinos.

c) Garantizar la cobertura de
vacantes de plazas cuya necesi-
dad no esté asegurada según las
necesidades de la planificación
educativa.

3.  En consecuencia con lo esta-
blecido en el punto anterior,
incrementar las ofertas de empleo
público en aquellas plazas que
hayan venido desempeñándose
por funcionarios interinos y cuya
necesidad se prevea vaya a man-
tenerse de acuerdo con la planifi-
cación educativa.

4.  Adoptar un sistema de selec-
ción de interinos que permita el
desempeño de puestos en régi-
men de interinidad por aquellos
aspirantes que, concurriendo a los
procedimientos selectivos que se
convoquen, no resulten seleccio-
nados”.

ALL-I-OLI

Encara que la participació del professorat en
les jornades de vaga ha estat desigual en les
distintes comunitats autònomes, l’STEPV-Iv
estima que globalment és positiva, atés que

des de 1990 no s’havia convocat cap vaga esta-
tal de professorat interí. En aquest sentit, les
mobilitzacions recents representen un punt
d’inflexió per encarar les futures mobilitza-
cions del col·lectiu.

ALL-I-OLI

Més de 1.800 persones que
presten serveis a la
Generalitat com a professo-
rat substitut en centres
públics no han percebut la
nòmina del mes de gener.
En alguns casos, l’anomalia
s’estén als mesos anteriors.
Els motius, segons
l’Administració, són deguts
a la modificació del sistema
informàtic i el poc de temps
per introduir-hi les incidèn-
cies registrades en gener.
Aquestes explicacions, a juí
del Sindicat, no justiquen la
greu situació generada,
perquè no es pot deixar a
cap persona que treballe
sense cobrar la nòmina
corresponent als serveis
prestats. En aquest cas,
l’Administració ha intentat
solventar el problema fent
d’intermediària entre les
entitats bancàries i les per-
sones afectades per tal d’a-
vançar-les els havers
endeutats. D’aquesta forma,
la majoria han pogut dispo-

sar dels seus sous, però ha
quedat un 10% de persones
afectades sense poder
cobrar. Això s’ha degut a la
negativa de l’Administració
a confeccionar una nòmina
extraordinària i perquè
alguns bancs no han volgut
avançar els diners. 

El Sindicat no entén la
impossibilitat de la
Generalitat per a confeccio-
nar una nòmina extraordi-
nària: "Si el problema
depén del programa infor-
màtic, cal canviar-lo. Si n’hi
ha manca de liquidesa
comptable en la Conselleria
d’Economia i Hisenda, la
cosa és més greu i explica-
ria millor el que ha passat.
En  qualsevol dels casos, és
necessària la depuració de
responsabilitats polítiques
en un fet tan greu". 

Fonts de la Generalitat
han assegurat que la nòmi-
na de febrer es cobrarà amb
uns dies d’anticipació, per
intentar pal·liar així el
retard acumulat. 

L’STEPV-Iv demana depurar responsabilitats polítiques 

El Sindicat exigeix que es desplegue
la Llei de la Formació de Persones
Adultes al llarg d’ aquest curs

La Llei de FPA compleix set anys sense desenvolupar-se

ALL-I-OLI

Les Corts Valencianes van apro-
var en gener de 1995 la Llei de
Formació de Persones Adultes
(FPA) sense cap vot en contra.
Set anys després, encara no s'ha
desplegat en la seua totalitat. Per
això, el Sindicat ha demanat la
presentació d’un Pla General
d'Actuacions que englobe la
totalitat de les accions relaciona-
des amb la FPA, com preveu la
Llei. El Pla ha d'explicitar les
línies d'actuació de les diferents
Conselleries que hi intervenen,
particularment Educació,
Ocupació i Benestar Social.
Pel que fa a la Conselleria
d'Educació, el Sindicat demana
negociar abans de l'inici del pro-
per curs escolar el Mapa de
implantació dels programes de
FPA, la creació dels centres, la
catalogació i les plantilles dels
centres, els procediments de pro-
visió dels llocs de treball (adscrip-
ció, concurs intern i concurs de

trasllats), una normativa específi-
ca que regule el funcionament
dels centres, el Conveni General
Multilateral, el desplegament del
Decret de l'Institut Valencià
d'Educació a Distància (IVADED)
i la transferència del servei de
FPA de la Diputació de València a
la Generalitat. A més, cal regular
i augmentar les despeses de fun-
cionament dels centres, així com
un pla extraordinari per construir-
ne de nous i adequar els actuals
equipaments a les necessitats que
reclama la societat.. El Sindicat
espera que en la Mesa Sectorial
d'Educació del 5 de març la
Conselleria presente propostes
concretes de tots els temes refe-
rits. De no ser així, s'entrebanca-
ria greument l'aplicació de la
Llei, en romandre des de 1995 en
una situació de provisionalitat. En
aquest cas, l'STEPV-Iv proposarà
al conjunt del sector d’FPA la
convocatòria de mesures de pres-
sió.

Manifestació de professorat interí a la ciutat de València. / X.G.
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El Sindicat demana l’aplicació dels nivells 24 als mestres i 26 al Cos de Secundària

El Sindicat manté la defensa
d'una idèntica retribució per
al professorat del mateix Cos 

ALL-I-OLI

En juny de 1996 la Mesa Sectorial d'Educació va
arribar a un acord que determinava les plantilles
dels col·legis públics d'Educació Infantil i
Primària. L'acord incloïa el compromís de nego-
ciar les retribucions salarials del “Cos de
Mestres”. L'aplicació de la Reforma educativa —

retardada fins aquest moment— i l'esforç que se li
demanava al professorat per a adequar-se a les
noves exigències del sistema educatiu ho justifica-
ven sobradament. Tampoc va ser gratuïta la refe-
rència al “Cos de Mestres”, ja que l’esforç es
demanava, òbviament, a tots els mestres. 

Durant els anys següents, mentre
es van anar complint en els termi-
nis previstos els aspectes referits a
la dotació de les plantilles —no
sense una pressió constant—
l'Administració va deixar de com-
plir o va ajornar altres aspectes,
com la generalització de les uni-
tats de tres anys en tots els
col·legis o la negociació de les
retribucions. 
Aquest últim tema no es va abor-
dar fins 2001, i quan es va fer
l'Administració ho va plantejar
restringint el seu abast, és a dir,
proposant un augment retributiu
per als mestres que treballen en
l'ESO (unes 3.500 persones), i no
presentant una proposta que con-
templés la totalitat del professorat
del Cos de Mestres (uns 23.000
docents). La negociació ha conti-
nuat en 2002. L'augment retribu-
tiu proposat abans i ara —equiva-
lent al nivell 24 en el complement
específic, uns 100 euros mensuals
aproximadament— compta amb
l'aprovació unànime de tots els
sindicats presents en la Mesa
Sectorial. L’STEPV-Iv demana a
més que la millora s'estenga,
encara que amb flexibilitat tem-
poral, a tot el professorat del Cos
de Mestres, treballe on treballe.
En aquest punt s'acaba la unani-
mitat i a partir d'aquí el *STEPV/-
*Iv/ es queda sol defensant la
seua proposta. 

Les raons de l’STEPV-Iv 
Per al Sindicat es tracta de valorar
el treball realitzat, el treball dels

mestres d'Educació Infantil,
Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria i de
Formació de Persones Adultes
requereix la mateixa formació ini-
cial i idèntica dedicació. A més de
realitzar una única funció social,
és un treball exercit amb el
mateix grau de responsabilitat.
De fet, ningú ha plantejat mai cap
argument de caràcter laboral per
a acordar una diferència retributi-
va entre el col·lectiu de mestres.
Per tant, cal pensar que la dife-
rència preconitzada respon a
raons alienes al valor del treball
realitzat. 

Les raons dels altres 
L'Administració —que mai ha jus-
tificat la seva proposta— usa com
únic argument que no pot accedir
a les pretensions de l’STEPV-Iv
perquè això obriria una espècie
d'espiral reivindicativa en el
mateix sentit en la resta dels
àmbits laborals de la Generalitat. 
Efectivament, el Sindicat pretén
que quan aquesta mateixa situa-
ció es done en altres col·lectius
s'aplique la mateixa política retri-
butiva. De fet, aquesta és la pro-
posta per a Sanitat, Justícia i
Funció Pública. S'entén que una
Administració que es caracteritza
per restringir tant com pot les
retribucions dels funcionaris
públics s'opose a les reivindica-
cions de l’STEPV-Iv, però és més
difícil entendre que això mateix
siga compartit per determinats
sindicats. Algú ha arribat a afir-

mar fins i tot que “és reaccionari”
pretendre que tothom cobre el
mateix. 
Per al Sindicat, retribuir de la
mateixa manera una mateixa
dedicació i grau de responsabili-
tat no només no és reaccionari,
sinó que per ser just afavoreix la
suma de voluntats per a treballar
en equip i compartir responsabili-
tats. En canvi, el que és profunda-
ment reaccionari és dividir inne-
cessàriament i artificiosament les
retribucions dels treballadors i
treballadores —com per exemple
ha ocorregut històricament entre
homes i dones que fan el mateix
treball— perquè, a més de discri-
minatori, dificulta la seua unitat
per a plantejar tasques o reivindi-
cacions comunes. 
En informacions facilitades per
altres sindicats es diu que els mes-
tres adscrits a Secundària cobra-
ran el complement “si l’STEPV-Iv
no ho impedeix” o que
“l'Administració —referint-se a la
Mesa del 29 de gener— amb la
complicitat d'algun sindicat, ha
bloquejat altra vegada el que
semblava aconseguit”. 
Com és òbvia l'al·lusió, l’STEPV-
Iv afirma que no és responsable
que encara no s'haja abonat el
complement als mestres d'ESO,
perquè l’STEPV-Iv sempre ha
defensat que aquest professorat
accedesca a la millora salarial
al·ludida. Amb la pretensió d'es-
tendre-la a tots els mestres —
encara que siga de forma flexible
i gradual— el Sindicat no impe-
deix que la majoria sindical de la

Mesa, representada per la suma
de la representació de la resta de
sindicats, al costat de
l'Administració, puguen acordar
el que vulguen. l’STEPV-Iv només
és responsable de les seues prò-
pies posicions. La representació
del Sindicat en la Mesa Sectorial
—a pesar de ser la més important,
un 40% del total— no impedeix
que el conjunt de la resta d'orga-
nitzacions —el 60% restant—
prenga conseqüentment els
acords que afirma defensar.

Titulació única, retribució única 
La coherència del l’STEPV-Iv en
matèria retributiva es va posar de
manifest quan en 1993 va rebutjar
el sistema de sexennis —el qual,
per cert, es va posar en marcha
per la majoria de la mesa Sectorial
a pesar del desacord de l’STEPV-
Iv—  perquè estratifica injustifica-
dament al professorat i margina al
de nou ingrés i al col·lectiu d'inte-
rins i interines. La mateixa cohe-
rència és la que duu al Sindicat a

plantejar que tot el professorat del
Cos de Secundària —actualment
dividit sense raons funcionals
entre nivell 24 i 26— es retribues-
ca amb el nivell superior. Per això
mateix l’STEPV-Iv sempre ha
plantejat en negociacions sobre
l'estructura retributiva del profes-
sorat augments lineals que tan-
quen el ventall retributiu i no l’ò-
briguen encara més. 
Aquestes posicions del Sindicat
responen al convenciment que a
la funció docent, que és única, li
correspon l'agrupament laboral
del professorat en un Cos Únic
d'Ensenyants. Aquest històric
posicionament —que amb el pas
del temps ha perdut el suport de
diferents sectors sindicals, profes-
sionals i polítics però mai de
l’STEPV-Iv ha rebut recentment
l'important suport inequívoc de
les Escoles Universitàries de
Magisteri, que reivindiquen la lli-
cenciatura per a la formació ini-
cial dels mestres. Per al Sindicat,
aquest és el camí.

Consideracions a la consolidació
del complement

1. És poc menys
que impossible
pretendre avaluar
eficaçment l’exer-
cici de la funció
directiva, com pro-
posa la
Conselleria, des-
prés de més de
quatre anys d’ha-
ver acabat el seu
exercici. Però, a
més, podria ser
contradictori que,
després de tant de
temps, alguna per-
sona fóra avaluada
negativament. En
eixe cas, no sols
hauria fallat pre-
sumptament la
persona que ha
exercit la tasca
directiva de mane-
ra deficient, sinó
també la pròpia
Administració per
no actuar preventi-

vament, assesso-
rant i donant
suport, o fins i tot
cessant a qui ho
necessitava. Per
aquestes raons, el
Sindicat, tot i que
no dóna suport a la
llei, prefereix l’op-
ció del pagament
automàtic i con-
sensuar una fór-
mula que ho per-
meta.
2. La inspecció de
zona no ha d’inter-
vindre en l’avalua-
ció perquè, llevat
d’excepcions, no té
un coneixement
suficient del fun-
cionament del cen-
tre. 
3. Pel que fa als
aspectes que es
pretén avaluar, no
es corresponen
amb les funcions

assignades a la
direcció pel
R e g l a m e n t
Orgànic i
Funcional dels
Centres Docents.
És açò el que cal
exigir a la direcció i
no cap altra cosa, i
per tant l’avaluació
cal que s’ajuste a la
legislació vigent.
4. En un dels apar-
tats de la proposta
es fa referència a
que es podrà con-
sultar "als mem-
bres representatius
dels distints sectors
de la comunitat
educativa", una
figura legalment
inexistent. Si cal
consultar algú, ha
de ser el Consell
Escolar del centre
o el Claustre, que
són els òrgans de

participació.
5. La comissió de
valoració prevista
s’ha de formar mit-
jançant sorteig, i
no per designació
directa de
l ’Adminis t rac ió
Educativa.
6. Cal igualar les
quantitats a perce-
bre amb les que
s’abonen a d’altres
comunitats autò-
nomes. En concret,
quatre anys de
permanència ator-
guen el dret al
25% de la retribu-
ció, vuit anys el
40% i dotze anys el
60%, en lloc dels
percentatges de
20, 40 i 60, respec-
tivament, propo-
sats per la
Conselleria.

EMPAR BADIA.

Els projectes legislatius despleguen la ‘Lepego’, impugnats pels sindicats

La Generalitat pretén consolidar 
el complement salarial per la
direcció de centres docents

ALL-I-OLI

La Conselleria de Cultura i Educació
ha presentat un projecte de Decret i
d’Ordre per al seu desplegament, a
través dels quals es regularà la conso-
lidació parcial del complement espe-

cífic per l’exercici de la direcció en
centres docents públics. La proposta
de la Generalitat pretén regular la
consolidació del complement per
direcció amb unes condicions que han
merescut el rebuig de l’STEPV-Iv. 

Les mesures legislati-
ves responen a l’aplicació
de la Llei 9/95, de
Participació, Avaluació i
Govern dels Centres
Docents (LOPAGCD),
que en el seu article 25.5
assenyala: "Els directors
dels centres públics
nomenats d’acord amb el
procediment establert en
aquesta llei, que hagen
exercit el seu càrrec, amb
valoració positiva, durant

el període de temps que
cada administració edu-
cativa determine, man-
tindran, mentre roman-
guen en actiu, la percep-
ció d’una part del com-
plement retributiu corres-
ponent, d’acord amb el
nombre d’anys que
hagen exercit el seu
càrrec.

Les administracions
Educatives establiran les
condicions i requisits per

a la percepció d’aquest
complement". La Llei
9/95, més coneguda per
"Lepego" o "Llei
Pertierra", va ser rebutja-
da per més del 86% del
professorat en un refe-
rèndum convocat per
totes les organitzacions
sindicals. El Govern
espanyol té la intenció de
modificar-la mitjançant la
futura Llei de Qualitat
Educativa. 
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La planificació educativa  resta
pendent de la convocatòria 
de noves negociacions

S’han de desenvolupar els temes relacionats amb l’adscripció 

ALL-I-OLI

En novembre de 2001
l’Administració va presentar la
proposta d’adscripció directa
dels col·legis als instituts
d’Educació Secundària. En des-
embre es van mantindre reu-
nions amb els responsables edu-
catius de la Conselleria de
Cultura i Educació i els Consells
Escolars Municipals van presen-
tar les seues al·legacions al llarg
del mes de gener. En aquests
moments cal que la Direcció
General de Centres torne a con-

vocar les meses de negociació
per comprovar el grau d’accep-
tació de les propostes presenta-
des per la comunitat educativa,
així com les argumentacions sos-
tingudes en cas d’haver estat
rebutjades. A més, urgeix la
negociació dels temes relacio-
nats amb l’adscripció directa,
com ara la replanificació educa-
tiva, els criteris de configuració i
la modificació del Mapa Escolar,
així com les repercusions que tot
això tindrà en les condicions
laborals del professorat. 

La Conselleria d’Educació diu ara
que cal començar el divendres, 6 de
setembre, les classes del pròxim curs

El director general de Centres incompleix el seu compromís

ALL-I-OLI

La Direcció General de Centres
Docents pretén que les activitats
lectives dels nivells d’Infantil i
Primària del curs 2002-03 s’ini-
cien el divendres, 6 de setembre,
i s’acaben el dijous, 19 de juny. El
Sindicat ha qualificat la proposta
d’”inexplicable” perquè, com es
recordarà, l’any passat la mateixa
Direcció General va afirmar que
mai acceptaria iniciar les classes
un divendres i ara pretén iniciar-
les precisament aquest dia de la
setmana i acabar-les un dijous. 
Des de l’STEPV-Iv es posa en
entredit la paraula donada en el
seu moment pel director general,
Herminio García, i la formalitat
dels compromisos adquirits, per-
què sembla que utilitza distints
arguments segons els particulars
interessos polítics i personals del
moment. El Sindicat no s’explica
com és possible que un curs siga
inadmissible iniciar les classes
un divendres i d’altre siga el dia
més adient. 

El director general es va compro-
metre a obrir un procés de nego-
ciació sobre el calendari escolar
per ajustar-lo a les noves neces-
sitats del sistema educatiu, un
compromís ara qüestionat i que
només mostra que
l’Administració pretén vendre
fum a les famílies i a la societat
valenciana. Sembla que només
es busca el titular de premsa i els
trenta segons del telenoticiari,
però sense cap interés de planifi-
car racionalment les activitats
acadèmiques. Així, mentre afir-
men que el País Valencià és el
primer de l’Estat en iniciar les
classes, els responsables polítics
silencien que existeix una nor-
mativa consensuada sobre el
nombre total de dies lectius i
que, per tant, si les classes
comencen abans també s’acaben
abans. 
El Sindicat proposa iniciar les
classes en Infantil i Primària el
dilluns 9 de setembre i acabar-
les el divendres 20 de juny.

La nova norma reguladora de l’accés
dels psicopedagogs valencians al
Grup A rep el rebuig del Sindicat

125 valencians exigeixen l’acord pactat al Congrés dels Diputats

ALL-I-OLI

L' STEPV-Iv s'oposa a la solució
contemplada per la Llei 24/2001,
de Mesures Fiscals,
Administratives i d'Ordre Social
(Llei d'Acompanyament dels
Pressupostos), per a l'accés dels
psicopedagogs dels SPEs al Grup
A (Cos de Professorat de
Secundària). Representants d’a-
quest col·lectiu es van reunir el 6
de febrer a l’institut Lluís Vives
de València i van acordar "rebut-
jar el concurs-oposició que es
planteja com a solució a la pro-
blemàtica de l'accés al Grup A,
doncs no recull l’esperit de la pro-
posició no de llei aprovada per
unanimitat pel Congrés dels
Diputats, que incomprensible-
ment el Govern ha desautoritzat
mitjançant la llei. Aquesta llei
permet que les comunitats autò-

nomes convoquen una oposició,
la qual no varia en absolut la
situació existent, està regulada en
el Reial Decret 575/91 per a l’ac-
cés del professorat del Cos B al
Cos A, que consisteix en un con-
curs-oposició".
El col·lectiu presentarà les perti-
nents peticions per a que es refor-
me la normativa i aconseguir que
es produesca la integració en els
termes aprovats al Congrés dels
Diputats en la proposició no de
llei. Mentre que a la resta de
l’Estat aquest conflicte està pràc-
ticament solucionat —en alguns
casos, com en el País Basc, amb
normatives que permeten la inte-
gració directa, i en altres a través
de sentències judicials—, al País
Valencià queden encara per inte-
grar-se un total de 125 professio-
nals afectats.

Educació no accepta les propostes sindicals per a millorar l’actual situació 

L'Administració Educativa ha res-
post que, en no ser acceptada la
seua proposta literalment, es dei-
xen les coses com estaven fins
aleshores. 

L’STEPV-Iv qualifica de lamen-
table aquesta actitud i recorda
que des de fa més d'un any
l'Administració manté una cam-
panya als mitjans de comunicació
sobre la necessitat de realitzar
canvis en la gestió de les borses
de treball i llança crítiques als
representants del professorat. Els
canvis reclamats, tanmateix, no
es materialitzen a les meses de
negociació. 

Després d'un any sense conéi-
xer els canvis suposadament pro-
posats, l’Administració presenta
ara una proposta insuficient que
no dóna solucions reals a les subs-
titucions de les baixes i que
empitjora les condicions de tre-
ball i els drets laborals del profes-
sorat interí. L’Administració, en
lloc de continuar la negociació,
l’ha tancada amb una actitud pre-
potent, ja que en realitat només
es pretenia que els sindicats
donaren l’assentiment a la seua

iniciativa. Arribats a aquest punt,
el Sindicat es pregunta si calia
cremar tants esforços per deixar-
ho tot igual. L’STEPV-Iv respon-
sabilitza la Conselleria
d’Educació de no voler millorar
les coses i d’incrementar els pro-
blemes existents, ara i en el futur.

L’STEPV-Iv ha presentat alter-
natives concretes: dotació de més
recursos en els negociats de Per-
sonal de les direccions territorials;
un sistema més àgil de comunica-
ció de les baixes a l'Admi-
nistració; la restricció provincial
per a tot el col·lectiu interí, tant
per les adjudicacions de vacants
com de les substitucions; contrac-
tes anuals per als substituts i la
seua zonificació-comarcalització.
Cap d'aquestes propostes ha estat
acceptada. El Sindicat espera
finalment que l'Administració
reflexione i convoque de manera
urgent una negociació que solu-
cione la problemàtica existent.

La proposta de la Conselleria
La Direcció General de

Personal va presentar el 12 de

febrer una primera proposta que
es resumeix en els punts
següents:

- Tot el professorat interí sense
vacant en juliol podrà triar una,
dues o tres províncies per fer
substitucions. 

- Entre l’1 i el 15 de setembre, el
professorat que ho desitge podrà
sol·licitar no fer substitucions
durant el curs 2002/03 i no caldrà
justificar els motius. Això no afec-
tarà a l’ordenació de les borses. 

Amb la normativa ara vigent
només es podia renunciar en
determinades situacions perso-
nals o laborals. 

La Conselleria formula la nova
proposta amb la condició que les
persones que comuniquen dins
d’aquest període que volen fer
substitucions no podran renun-
ciar per cap motiu quan se’ls con-
voque. La renúncia, en aquest
cas, comportarà l’eixida de la
borsa. 

El tractament a partir del curs
2002/03 serà idèntic per a  les
contractacions del professorat a
temps parcial.

L’STEPV-Iv exigeix negociar les 
borses de treball i les substitucions

ALL-I-OLI

L’STEPV-Iv critica l'actitud de la Conselleria
de Cultura i Educació de negar-se a modificar
diversos aspectes que afecten a la gestió de les
borses de treball. Les propostes fetes per les
organitzacions sindicals tenen com a objectiu
millorar la gestió de les borses, aconseguir

que siguen més àgils i que les baixes es cobrei-
xen més ràpidament. Els sindicats han presen-
tat una alternativa consensuada que accepta
alguns dels aspectes de la proposta de
l'Administració amb millores significatives, i
rebutja els apartats que contradiuen els acords
sindicals signats en 1999 i 1993.

Les gratificacions previstes per jubilació anticipada al
País Valencià són menors a les de la mitjana estatal

ALL-I-OLI

La Conselleria de Cultura i
Educació ha presentat un esbo-
rrany de decret pel qual es regu-
la la gratificació extraordinària a
percebre pel personal que obtin-
ga la jubilació contemplada en
la Disposició Transitòria Novena
de la LOGSE. La proposta de
l’Administració valenciana, que
fins ara no contemplava cap
retribució per aquest concepte,
consisteix a aportar una quanti-
tat que duplica la establida pel
Ministeri. 

El Sindicat considera insufi-
cient l’aportació amb què la
Conselleria d’Educació pretén
gratificar la jubilació anticipada
prevista a la LOGSE i que supo-
sa una quantitat idèntica a la

que paga el Ministeri. Atés que
hi ha comunitats autònomes que
aporten fons molt superiors als
del MECD per tal d’estimular
l’acollida del professorat a
aquesta modalitat de jubilació,
el Sindicat estima que el criteri a
seguir hauria de ser com a
mínim considerar la mitjana del
que paguen el conjunt de les
diferents administracions edu-
catives.

La proposta de l’STEPV és
que la Generalitat duplique la
seua aportació, el que represen-
taria triplicar la percepció total,
atés que la Sots-secretaria
d’Economia i Hisenda continua-
ria aportant la quantitat actual.
El Sindicat també pretén que
aquesta quantitat siga revisada

cada any i que es reconeguen
els seus efectes retroactius des
de gener de 2001. La
Conselleria s’ha limitat per ara a
prendre nota de les propostes
sindicals.

Avanç insuficient
D’altra banda, la Llei
d’Acompanyament dels
Pressupostos Generals de l’Estat
de 2002 ha aprovat la pròrroga
de la jubilació anticipada per un
període de quatre anys, a partir
de l’octubre de 2002. El Sindicat
valora favorablement la iniciati-
va legal però la considera insufi-
cient, ja que demana una prò-
rroga indefinida.

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. / J.B.
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El document s’aprova per unanimitat de totes organitzacions de la Mesa Sectorial

Al llarg del primer trimestre del
curs 1999/2000 s'iniciarà la
negociació en la Mesa Sectorial
de les plantilles corresponents a
la Formació Professional especí-
fica. 8. Per a l’aplicació progres-
siva del model de plantilles con-
tingut en el present acord, fins al
moment en què estiguen
implantats de manera general
els ensenyaments d’Educació
Secundària Obligatòria i
Batxillerat, i sense perjuí de l’in-
crement que es puga produir per
la implantació dels cicles forma-
tius de Formació Professional
Específica, per a l’atenció dels
quals es preveu un increment
inicial de 1.198 llocs, en els cen-

tres públics d’Educació
Secundària es preveu un incre-
ment de plantilla de 3.200 nous
llocs sobre l’actual plantilla real
(…) La Comissió de Seguiment
del present acord modularà el
ritme d’implantació de l’incre-
ment de manera que el no con-
solidat en un curs acadèmic s’a-
cumularà al curs següent fins a
completar l’increment net total
en l’última fase".

Sobre la base d’aquests dos
redactats —encara que amb una
mica de retard, ja que la negocia-
ció es va encetar durant el curs
2000-2001 i ha conclòs en el pri-
mer trimestre del curs 2001-

2002—, tant l’Administració com
el cinc sindicats amb representa-
ció a la Mesa Sectorial
d’Educació, es va encetar un pro-
cés de negociació que ha donat
com a resultat el document que
ara es presenta, i que ha de con-
cloure en una nova negociació
que aplicarà centre a centre els
criteris establits en el document.
El procés de negociació ha estat
llarg i complicat, però la pressió i
la presentació d’un document uni-
tari per part dels cinc sindicats en
qüestions bàsiques, van fructificar
el 19 de desembre de 2001 en un
principi d’acord, al qual totes les
organitzacions van donar el vist-i-
plau. 

Signat un acord  sobre plantilles
corresponents a la FP específica

ALL-I-OLI

L’Acord sobre dotació de plantilles i condicions de
treball del professorat dels instituts i seccions
d’Educació Secundària per a l’aplicació de la
LOGSE, en l’apartat II, diu: "7. En els centres que hi

haja Formació Professional Específica i/o progra-
mes de Garantia Social s’incrementarà la plantilla
prevista en els models de centre continguts en el
present document amb el professorat necessari per
a impartir els citats ensenyaments. 

Punts claus de l’acord 
- Els centres amb Cicles

Formatius i Programes de
Garantia Social incrementa-
ran les hores dels càrrecs
directius.

- Els caps de Departament
de Formació i Orientació
Laboral i Economia es crea-
ran a partir de 12 hores lecti-
ves.

- En la determinació dels
grups d'alumnes hi haurà un
annex amb els criteris per a la
consolidació i creació de nous
grups.

- Es contemplaran més
hores de reducció per als
caps de Departaments de
famílies professionals singu-
lars, amb un gran nombre de
cicles formatius i una certa

complexitat en la seua orga-
nització.

- Els responsables d'Equips
i Manteniment de les aules
taller tindran un reducció
d'entre dues i quatre hores
lectives.

- El professorat gaudirà de
dues hores complementàries
setmanals per a la coordina-
ció de les tasques dels cicles
formatius.

- S’assignarà la plantilla
necessària per desdoblar tots
el mòduls susceptibles de fer-
ho. 

- Es crearà la figura de la
Coordinació de Cicles
Formatius en aquells IES
amb més de quatre famílies
professionals i d'aquells IES

amb menys de quatre cicles
formatius, amb una reducció
horària de tres hores setma-
nals. 

- Es generalitzaran els
Programes de Garantia
Social en tots els centres que
tinguen quatre o més cicles
formatius, independentment
dels centres que els tinguen
per les convocatòries establi-
des a l'efecte. 

- Apareixen referències a la
prevenció dels riscos laborals
amb una sèrie de compromi-
sos, com ara la formació en
matèria de prevenció dintre
de la jornada laboral. 

L’acord complet es pot con-
sultar al web sindical de
l’STEPV-Iv.

La Mesa Tècnica de Concurs de
Trasllats de Secundària es va
tancar el 5 de febrer i la publica-
ció de les plantilles al DOGV es
preveu per a final de mes. En la
Mesa, s'han establit una sèrie de
criteris generals que després
s'han d’aplicar centre a centre i
especialitat a especialitat.

Criteris aplicats
1) Tenint en compte que

durant el mes de març estan
convocades dues Meses per
tractar la reubicació/recolocació
i les plantilles modulars de
secundària i l’apartat II, 5 de
l’Acord de Plantilles, s’ha pres
com a criteri general per a les
localitats amb més d’un centre
de Secundària i amb problemes
per recol·locar tot el professorat,
reservar totes les places possi-
bles de les especilitats dels
antics BUP i COU per donar una
eixida satisfatòria a la major part
del professorat afectat.

2) Tenint en compte l’apartat
II, 6 de l’Acord de Plantilles ,
s’ha pres com a criteri general
reservar places de noves espe-
cialitats en ciutats on ja existei-
xen problemes, que en un futur
poden servir per donar eixida a
professorat afectat. Es tracta de
localitats on hi ha professorat de
Física i Química i professorat de
Matemàtiques, professorat
d’Administració d’Empreses,

per eixample. Per altra banda,
s’ha reduït al màxim el nombre
de places de Tecnologia, l’opta-
tiva d’Informàtica, Economia,
etc., per poder donar eixida a la
recol·locació del professorat d’a-
questes especialitats. No obstant
això, el nombre de places de
Tecnologia, Informàtica i
Economia, en relació al nombre
de professorat que hi ha en
expectativa i a la mobilitat del
definitiu, és molt superior a la
resta d’especialitats.

3) Tenint en compte l’Apartat
II, 3 de l’Acord de Plantilles  ,
s’ha pres com a criteri general
estabilitzar i treure a concurs
totes les vacants que complien
els requisits establerts, tant per a
Secundària com per a Formació
Professional, sempre que no es
contradiren els criteris dels
apartats anteriors. No obstant
això, aplicant aquest criteri
general, han aparegut divergèn-
cies amb l’Administració a l’hora
de crear i/o estabilitzar algunes
vacants per diversos motius.

En primer lloc, per a
l’Administració, les vacants es

conformaven a partir de les con-
fessions de cada centre, i tot i
que s’ha assegurat que es con-
templa la futura configuració de
Mapa Escolar i de la Plantilla
Modular, s’ha comprovat i
denunciat que en molts casos
aquestes premises no es com-
plien. A més a més, hi ha moltes
vacants que pengen dels
Programes d’Adaptació
Curricular o dels Programes de
Garantia Social i com que
aquestes hores encara no estan
assignades a cap especialitat
concreta, no es poden estabilit-
zar.

Pel que fa a les vacants de
Llatí-Grec-Cultura Clàssica,
l’opció de l’Administració ha
estat crear la primera vacant de
Cultura Clàssica i la segona de
Llatí o de Grec, segons la càrre-
ga horària que tinguera l’espe-
cialitat. El Sindicat ha demanat
que, si hi havia suficients hores
per crear com a primera vacant
la de Llatí o la de Grec, es crea-
ra com a Llatí o com a Grec i no
com a Cultura Clàssica, però
l’Administració ha contestat

negativament, en contra de l’o-
pinió de tots els sindicats. No
obtant això, en el desplegament
centre a centre, si que s’ha acon-
seguit modificar algunes d'a-
questes vacants.

4) En l’especialitat d’Equips
Electrònics, tots els sindicats van
demanar que es crearen tantes
places com professorat existent
en expectativa de destinació per
solucionar un problema que s’a-
rrossega des de fa massa temps.
Finalment eixiran a concurs 21
places d'Equips Electrònics, la
qual cosa no donarà eixida a la
problemàtica d'aquest col·lectiu. 

Valoració de l’STEPV-Iv
Tot i que el Sindicat valora favo-
rablement el treball realitzat i la
disposició de l’Administració a
atendre algunes de les deman-
des sindicals, expressa les seues
discrepàncies.

- Els concursos de Secundària
encara s’estan treballant a partir
de les confessions i no segons
plantilles modulars, que és allò
que s’hauria d’haver fet si

l’Administració haguera tingut
la voluntat de desplegar i com-
plir tots i cadacun dels apartats
de l’Acord de Plantilles. S’hauria
d’haver contemplat la construc-
ció de centres, l’adscripció de
col·legis a IES durant el curs
1996-1997, l’assignació per
especialitat de les plantilles
modulars, l’atribució docent, la
formació del professorat, la cata-
logació lingüística de llocs de
treball, etc. L’endarreriment en
totes aquestes qüestions estan
condicionant massa, any rere
any, els concursos de trasllats de
Secundària.

- Tot i ser un concurs d’àmbit
autonòmic, com que la faena no
està feta i els centres no estan
construïts, el resultat no satisfa-
rà les expectatives creades i no
resoldrà tota la problemàtica
que comporta no comptar amb
plantilles estables als centres.

S’ha de denunciar una vegada
més la falta de voluntat política
per abordar i negociar de forma
global la problemàtica de
l’Educació Secundària. El fet
d’abordar els temes de forma
parcial du com a consequència
que de manera reiterada cada
any es repetesquen i s’agreugen
els mateixos problemes.

La Mesa Tècnica del concurs de trasllats de
Secundària finalitza amb un acord genèric

S’estableix una moratòria de
dotze anys en l’exigència del
coneixement del valencià

L’excepcionalitat no ha d’afectar als centres amb PEV o PIL 

ALL-I-OLI

Atesa l’experiència dels darrers
anys, l’excepció al compliment
de la norma general —l’exigèn-
cia de coneixement de valen-
cià—, expressada amb caràcter
general podria donar peu a que
es continuara adjudicant llocs de
treball en programes d’Educació
Bilingüe sense les cauteles
necessàries, tal i com ve passant
en els darrers anys. L’STEPV-Iv
ho considera raonable per deter-
minats casos, però injustificat en
els programes d’ensenyament en
valencià.

Per altra banda, la dispensa
per dotze anys (deu a partir del
curs 2003-04) del coneixement
de valencià als funcionaris de
carrera dels centres on no s’im-
partesca cap dels programes
d’ensenyament bilingüe, és no
sols excessiva, sinó contradictò-
ria amb l’obligació de
l’Administració de fer l’oferta
de la matèria de valencià en
tots els centres, independent-
ment que les famílies puguen
exercir amb posterioritat a l’o-
ferta el seu dret a l’exempció.
Segons l’STEPV-Iv, cap profes-
sor disposat a adquirir els
coneixements de valencià esta-

blits ha necessitat més de deu
anys per aconseguir-ho, per la
qual cosa podria ser molt més
curta. Una dècada no sembla
un termini pensat per facilitar
la formació del professorat, sinó
més aviat per renunciar a fer
avanços de cap mena en aques-
tes zones. Les conseqüències
seran que l’alumnat no podrà
aprendre valencià o tindrà mol-
tes dificultats per a fer-ho, a
més que es pot entrebancar
l’actitud favorable de molts pro-
fessors i professores que ja
imparteixen la matèria. En tot
cas, en aquests centres es farà
impossible cap promoció del
valencià a llarg termini.

Per altra banda, caldria que el
Decret comprometera
l’Administració a establir plans
de formació per atendre tota la
demanda de formació lingüística
i que ho fera en condicions molt
favorables i facilitadores. S’han
d’evitar els llargs desplaçaments
del professorat després d’acabar
la seua jornada laboral i s’ha de
poder fer cursos amb ràtios bai-
xes per facilitar l’aprenentatge,
sobretot a les persones que
tenen un grau de coneixement
del valencià molt lleu.

/ XELO GARCIA
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Profesionales de la educación firman el Manifiesto de Jabalquinto 

Durante los días 13, 14 y 15 de diciembre
tuvo lugar en la sede Antonio Machado de
Baeza, adjunta al palacio de Jabalquinto, un
foro de debate sobre la calidad del sistema
educativo, organizado por la Universidad
Internacional de Andalucía y con la colabora-
ción de la Consejería de Educación y Ciencia

de la Junta de Andalucía. Los participantes
en el debate son profesionales de los dife-
rentes niveles del sistema educativo y proce-
dentes de distintas comunidades autónomas
del Estado español, preocupados y compro-
metidos con la búsqueda de la calidad del
sistema educativo en términos de equidad,

eficacia, relevancia y satisfacción para todas
las personas implicadas. El presente mani-
fiesto es una primera síntesis del debate que
pretende estimular la discusión pública y la
reflexión serena sobre la anunciada ley de
(contra)reforma, denominada Ley de
Calidad.

Primero el debate, después la ley

Como si no hubiera apren-
dido nada del proceso en
torno a la LOU, todo

parece indicar que el Gobierno
se apresta a reformar la ense-
ñanza no universitaria, y en
particular la obligatoria, con el
mismo despliegue de arrogan-
cia, imprudencia y arbitrarie-
dad del que ya ha hecho gala.
El Gobierno sigue un plan
cuyos puntos esenciales son
sobradamente conocidos: ha
señalado a la comprensividad
como el enemigo a batir, acha-
cándole la responsabilidad de
deteriorar el sistema educativo
y de provocar un incremento
del fracaso escolar. Sin pruebas
que avalen esa acusación, arro-
pándose en el malestar de un
cierto sector del profesorado,
remachando unos cuantos slo-
gans, sin haber provisto los
medios necesarios ni tomado las
medidas imprescindibles, se
arroja por la borda una forma
de favorecer el derecho de
todos los ciudadanos a la edu-
cación obligatoria en condicio-
nes de igualdad. Tras la oportu-
nista bandera de la calidad –un
concepto ambiguo cuyos crite-
rios no se explicitan–, unilate-
ralmente enarbolada, esconde
una política cuya intencionali-
dad es la de retrotraer al siste-
ma educativo hacia un modelo
caducado que entiende que la
educación mejora cuando se
vuelve más elitista y, en conse-
cuencia, selecciona, clasifica y
estratifica al alumnado.

Los profesionales, el público y
la sociedad son hoy conscien-
tes, qué duda cabe, de los efec-
tos no deseados, producidos por
la forma precipitada en que se
ha desarrollado la LOGSE y el
deficiente apoyo económico,
pero sería un error regresar a
viejas fórmulas, ensayadas
sobradamente entre nosotros,
con los efectos ya conocidos, de
segregación, fracaso de los más
necesitados y academicismo.
Las dificultades de implanta-
ción de un sistema comprensivo
son, sin duda, retos a superar,
sin arrojar por la borda los
logros alcanzados en materia de
garantía de la igualdad y de
reconocimiento de la diversi-
dad, o sin haber explorado sufi-
cientemente sus posibilidades. 

Los problemas de fracaso,
abandono e indisciplina que se
detectan en el sistema educati-
vo español, especialmente en la
etapa secundaria, no pueden
imputarse sin más a la amplia-
ción de la escolaridad obligato-
ria hasta los dieciséis años ni a
la implantación de un currícu-
lum comprensivo. En todos los
países desarrollados aparecen
problemas similares, y en algu-

nos de modo más grave y vio-
lento, con independencia de la
estructura organizativa de las
etapas y de la configuración del
currículum. La LOGSE no
aumenta el fracaso. Corregir el
que existía en porcentajes
escandalosos fue una de las
razones para promulgarla. Por
ello, nos parece necesario
advertir que propuestas como
establecer itinerarios más o
menos fijos y excluyentes, o
agrupar al alumnado por nive-
les ya han sido experimentadas
en otros países, se han mostrado
incapaces de solucionar los pro-
blemas mencionados, han

generado segregación y exclu-
sión, y han sido finalmente
abandonadas. La calidad de la
educación, entendida en térmi-
nos de adquisiciones culturales
sustantivas, de desarrollo de la
responsabilidad, de formación
de actitudes para la conviven-
cia, de mejora de la igualdad de
oportunidades, de preparación
de todos para los retos del pre-
sente y el futuro previsible,
necesita otros diagnósticos,
otras reformas y muy distintas
medidas debatidas y consen-
suadas entre todos los sectores
implicados.

Ciertamente, nunca como hoy

había sido la sociedad tan cons-
ciente de la importancia del sis-
tema educativo para la convi-
vencia política, la cohesión
social, el progreso económico,
la distribución de las oportuni-
dades vitales y la realización
personal, por un lado, y de las
dificultades de traducir todo
ello en políticas públicas y prác-
ticas profesionales efectivas,
por otro. Pero, en un ámbito
como el de la educación, no sólo
importante y complejo en todo
caso, sino necesitadotambién
de un elevado grado de consen-
so entre la comunidad amplia,
el público interesado y los pro-

fesionales que la sostienen,
debe venir primero el debate y
después la ley, y no al contrario.

Un debate que debe abordar,
efectivamente, las fórmulas
concretas mediante las que con-
jugar comprensividad y diversi-
dad, convivencia y libertad,
igualdad y calidad, pero tam-
bién la necesidad de elevar la
moral y el estatus profesional
del profesorado y otros agentes
educativos, agilizar y mejorar el
funcionamiento de las organiza-
ciones escolares, desarrollar
proyectos curriculares útiles y
relevantes, establecer nuevas
relaciones entre los centros de
enseñanza y las comunidades a
las que sirven, y lograr que la
sociedad sepa, controle y apoye
lo que hace su sistema educati-
vo y que los agentes de éste se
sientan obligados y respaldados
por aquélla.

En suma, un debate no basa-
do en apresurados diagnósticos,
medias verdades, utilización
interesada de datos estadísticos
o de comparaciones improce-
dentes con otros países, todo
ello tendenciosamente mezcla-
do con rumores y consignas
sobre la “caída del nivel”, los
“objetores escolares”, la “crisis
de disciplina” y otros slogans
publicitarios, en vez de conside-
rar con honestidad los logros y
las insuficiencias del sistema
actual y las oportunidades y los
riesgos de su reforma. Un deba-
te en el que todos puedan apor-
tar su experiencia y sus ideas y
del que surja el mayor consenso
posible. Un debate, pues, y tras
él las reformas que sean nece-
sarias, con el apoyo de los pro-
fesionales y de la sociedad.

Baeza, 16 de diciembre de
2001.

Amparo Tomé, Ángel I. Pérez
Gómez, Antonio Guzmán,
Eduardo García, Emilio Iguaz,
Encarnación Soto, Félix
Angulo Rasco, Francisca
Mingues Lado,  Francisco
García, Francisco Santos,
Jaume Martínez Bonafé, Jesús
Palacios, Joaquín Ramos, José
Gimeno Sacristán, José
Manuel López Alcaraz, José
Ojeda Díaz. Juan Bautista
Martínez Rodríguez, Jurjo
Torres Santomé, Manolo
Alcalá, Manolo Zafra, Mariano
Fernández Enguita, Marina
Fuentes Guerra, Marina
Subirats, Miguel Ángel Santos
Guerra, Nieves Blanco, Rafael
Porlán Ariza, Ramón Porras.

Un debate que debe abordar,  efectivamente,  
las  fórmulas concretas mediante las  que conjugar 

comprensividad y diversidad,  
convivencia y l ibertad,  igualdad y calidad,  

pero también la necesidad de elevar la  moral  
y  el  estatus profesional  del  profesorado 

y otros agentes educativos,  
agil izar y mejorar el  funcionamiento 

de las  organizaciones escolares.

JORDI BOLUDA
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De les paraules als fets
Maria Lozano

L'evolució del feminisme ha
estat lligada a la reivindi-
cació de la paraula. Des de

sempre, la demanda de reconei-
xement de tantes i tantes dones
silenciades per l'anonimat s'ha
centrat en la recuperació de la
pròpia veu. La veu i la paraula
són metàfores que suggereixen
l'exercici del poder en tots els
sentits i que en les nostres socie-
tats han sigut prefigurades pels
barons en un joc desigual de
regles truncades. Després d'anys
de lluites i esforços, moltes
dones han pogut
trencar l'espill fet
per l'home occi-
dental, blanc i de
classe mitjana-alta
segons la seua prò-
pia mesura, i així
fer miquetes una
imatge de veu dis-
torsionada i parau-
la aliena. No obs-
tant, no és possible
celebrar els avan-
ços d'una conquista
social com la que
ha suposat el movi-
ment feminista
sense reconéixer
les escletxes que
s’hi han produït.
D'entre totes les
dificultats que
troba el moviment,
hi ha una que es
troba en el centre
del debat de qual-
sevol proposta de
t r a n s f o r m a c i ó
social: Com fer de
la teoria una pràcti-
ca efectiva? Des de
Simone de
Beauvoir, el femi-
nisme ha pres la
paraula i s'ha con-
vertit progressiva-
ment en un interlo-
cutor imprescindi-
ble en qualsevol
fòrum de discussió
acadèmica. El clàs-
sic “No hi ha res
més pràctic que
una bona teoria”
ha sigut molt esgri-
mit per les teòri-
ques i crítiques
feministes, que han consolidat
una via d'accés de veu i de
paraula no sols de i per a dones,
sinó, sobretot, de i per a una ciu-
tadania compromesa amb la jus-
tícia i la igualtat en tots els
nivells. Les discrepàncies entre
els corrents teòrics dins del femi-
nisme enriqueixen sobremanera
aquesta aportació i les propostes
d'estudi i participació política es
multipliquen a mesura en què
s'acreix el debat. Des de la
Universitat és fàcil percebre
l'augment d'aquest tipus de pro-
ducció intel·lectual i les seues
repercussions en la vida cultural
de les principals ciutats. Els
grups d'estudi sobre gènere es
multipliquen, i també creix l'in-
terés en associacions cíviques i
ONG per aquests temes.
D'aquesta manera, observem
que no sols s'ha estés, sinó que
s'ha normalitzat la posada en cir-
culació de les teories feministes.
Ara bé, ¿per què sent tan fàcil
d'explicar aquestes teories,
resulten tan difícils d'aplicar en
la vida quotidiana? Sorprén
veure en el nostre entorn la
quantitat de pràctiques comunes
que xoquen amb les reivindica-
cions —tant del feminisme de la
igualtat com del feminisme de la
diferència—, i aquesta contra-

dicció resulta quasi esperpèntica
quan la protagonitzen persones
vinculades a ambdós corrents.
He parlat de la Universitat,
àmbit que conec especialment, i
puc dir que ací les tradicionals
inèrcies de poder, competitivitat
i autocomplaença se superposen
en moltes ocasions a la paraula
transformadora. És més senzill
parlar de feminisme que ser
feminista, com és més còmode
reflexionar sobre la justícia
social que comprometre's amb
ella. Els fòrums, jornades, cursos,

llibres i commemoracions s'han
institucionalitzat tant que en
ocasions oblidem que l'acció
social ha de ser estructural i no
episòdica, que la igualtat reque-
reix una reformulació de les nos-
tres pràctiques quotidianes en el
treball i en la nostra vida social, i
que el respecte per la diferència
només té sentit quan realitzem
una constant autocrítica de les
nostres pròpies identitats socials.
No crec que siguen aquests mals
temps per a la pràctica, com
auguren els pessimistes davant
el pensament únic. Tampoc s'ha
aconseguit la igualtat dels gène-
res —o el respecte per les dife-

rències, si es prefereix—, com se
celebra des de la intel·lectualitat
més integrada. El diagnòstic en
tot cas és agredolç i convé obser-
var-ho no únicament des d'una
perspectiva generalitzada o aca-
dèmica, sinó, especialment, des
de l'experiència més pròxima.
Les relacions laborals són molt
sensibles en aquest punt i adver-
teixen de les innumerables
carències que té una societat
que es pretén igualitària.
Trencar les inèrcies del mercat i
de la ideologia patriarcal pot fer-

se de forma molt
més senzilla des
d'un nivell teòric i
discursiu que des
de l'àmbit laboral
o familiar concret.
L'educació té per
davant un dels
reptes més urgents
quant a les aporta-
cions feministes, el
de socialitzar en la
paraula i en l'acció
transformadora.
L’alumnat ha d'a-
propiar-se de la
paraula proposada
per la teoria femi-
nista i fer sentir la
seua pròpia veu,
però ha de posicio-
nar-se en les seues
pràctiques quoti-
dianes respecte a
la vertadera revo-
lució del feminis-
me, que consisteix
a impregnar els
fets socials d'un
caràcter distint. És
paradoxal que, en
la mesura en què
es consolida la
teoria feminista,
l'acció del feminis-
me es diluïsca
cada vegada més,
i, per això, cal
revisar els objec-
tius d'aquest movi-
ment social. Són
molts segles exi-
gint veu pròpia
com per a acabar
endormiscades per
un cant de sirenes;
són molts els pati-

ments per a aconseguir accedir
a les paraules i acabar enreda-
des en elles. En aquest terreny
és molt el que s'ha aconseguit
per a algunes i molt el que resta
per aconseguir per a la majoria.
Però, mentre avancem en la
generalització de veus i parau-
les, no hauríem d’oblidar les
nostres mans. Probablement
d'elles hàgem d'extraure la ver-
tadera revolució del segle XXI.

Maria Lozano és professora de

Periodisme i membre del Comité

d'Empresa de la Universitat UCH-CEU de

València.

Congreso Interdisciplinar sobre
Educación y Género
20, 21 y 22 de marzo de 2002

Organización: 
Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer

Universidad de Málaga

Teléfonos de contacto: 952 132 624 / 132 564
Correos electrónicos: garenas@uma.es
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És més senzill parlar de feminisme que 
ser feminista, com és més còmode

reflexionar sobre la justícia social que
comprometre's amb ella.

L ’altre dia, la meua ger-
mana i jo comentàvem
el que faríem per tal

de celebrar el Dia de les
Dones, i els meus nebots,
que ens estaven escoltant,
van preguntar: “¿Per què
celebreu el dia de les
dones?”.  L’Albert, fins i tot
va afegir: “¿Quan se celebra
el dia dels homes?”.

Per què celebrem el Dia de
les Dones? Bona pregunta,
caldria respondre. En la con-
versa que he referit amb els
nebots els vam fer un recor-
datori de la història:  el grup
de dones que lluitant pel
seus drets es van tancar dins
la fàbrica en què treballaven
i l’amo, cansat de veure-les
allà dins, va pensar que la
millor forma de traure-les
era botar-li
foc a la fàbri-
ca. El resul-
tat, de sobres
conegut, va
ser que el
patró les va
cremar a
totes, preci-
sament un 8
de març. Des
d ’aleshores
es comme-
mora el Dia
Internacional
de la Dona
Treballadora,
per tal de
lluitar i defensar els nostres
drets.

Fins ací la història està
clara. Gràcies al treball i a la
lluita de moltes dones —de
molts homes també—, les
dones gaudim en la nostra
societat dels mateixos drets i
deures que els homes, reco-
neguts legalment i aplicats
sense distinció. Aleshores, si
ja som iguals... Per què un
dia de les dones?

Vaig fer una ullada al meu
entorn  més immediat (famí-
lia, amistats, treball, cone-
guts...) i vaig detectar algu-
nes “diferències”, assumides
per la major part de la socie-
tat, però que posats a analit-
zar-les no estan gens clares.
Sense anar més lluny, la
doble jornada de la dona,
que treballa fora i dins de sa
casa per guanyar-se un sou i
portar-la endavant, respecti-
vament. El treball domèstic
no sols suposa cuinar, netejar,
planxar, etc., tasques que en
molts casos es comparteixen
amb la parella i la família. La
feina de casa suposa també
fer-se càrrec de l’educació
dels fills i les filles, preocu-
par-se de com els ha anat en
l’escola, si han estudiat i fet
els deures, assistir a les reu-
nions de “pares”, parlar amb
la mestra o el mestre…
Perquè és la mare la que per
regla general demana permís
al treball per parlar amb el
professorat, la que telefona
per demanar cita per reunir-
s’hi, etc. 

Això pel que fa a l’educa-
ció, però i si les criatures es
posen malaltes,  ¿què passa?
¿qui busca l’àvia, la sogra, la
tia o la veïna perquè se n’o-
cupe?  ¿qui perd un dia de
treball, o arriba tard, perquè
s’han posat malalts?  També
està el dentista, l’oculista,
les vacunes, les revisions
periòdiques amb el pedia-
tre...  Sí,  ja sé que alguns
pares confirmen les excep-
cions a la norma, però dintre
d’aquestes excepcions
també és la mare la que con-
trola el calendari i si tot s’ha
fet com estava previst. És la
dona la que controla que tot
rutlle bé dins la casa.

I què  hem de dir de la
cura de les persones majors?
Sembla que per acord de la

població ens
toque a les
dones fer-nos
càrrec dels
que no es
poden valdre
bé per ells
m a t e i x o s .
També hi ha
excepcions en
aquests casos:
tinc quatre
amigues que
s’ocupen  per-
s o n a l m e n t
dels seus
pares i mares
a sa casa, tot i

tindre germans, i només
conec un amic que va aten-
dre personalment a sa mare
en casa fins que va morir.

¿Què passa en el treball?
Jo visc en un lloc on hi ha
fàbriques de bosses i de
barrets, una zona amb molt
de treball submergit, fona-
mentalment femení. Són
dones que cusen i apeguen
en sa casa les peces de les
bosses a ratos perduts, però
que en realitat fan una jor-
nada laboral mal pagada,
sense estar assegurades,
perquè si volen tindre algu-
na cobertura se l’han de
pagar elles.

A tot això hi hauria d’afe-
gir el llenguatge sexista en
la vida quotidiana, en els lli-
bres, la publicitat; les situa-
cions estereotipades de mol-
tes sèries de televisió, les
pel·lícules... I el més estrany
és que moltes situacions es
viuen en la més absoluta
normalitat, sense que ens
preguntem per què són així.
Amb aquest panorama, a les
dones no ens queda altra
eixida que seguir lluitant per
una igualtat real i efectiva
per tal de conscienciar-nos i
aconseguir-la junts, les
dones i els homes. Tots ple-
gats hem de construir una
nova societat on no faça falta
seguir reivindicant un dia de
les dones.

M.ª Teresa Savall Muñoz és mestra

d’Educació Primària.

Per què 
un ‘dia de les dones’

M.ª  Teresa  Savall 

Tots plegats 
hem de construir

una nova societat 
on no faça falta

seguir 
reivindicant 
un dia de les

dones.

ARXIU
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Hace unos días, un
compañero de traba-
jo me decía que la

actitud de la madre trabaja-
dora frente a la actividad
laboral es menos agresiva
que la de sus compañeros
hombres, porque somos
capaces de colocar las cosas
en perspectiva y situar los
problemas conforme a un
esquema de valores más lógi-
co y humano. Estoy segura de
que su intención era elogiar
una actitud femenina, que
como cualquier generaliza-
ción es, por sí misma, inco-
rrecta, pero que probable-
mente es, en ese contexto
general, cierta. Lo que no
comparto es el carácter
supuestamente elogioso de
aquella reflexión, por confun-
dir racionalidad en la escala
de valores con lo que real-
mente constituye una actitud
resignada de la mujer frente
al trabajo, la promoción, las
expectativas, las relaciones
con compañeros y superiores,
las jornadas imposibles, las
horas extraordinarias intem-
pestivas, los permisos inexis-
tentes y, por si fuera poco, las
propias normas e incluso los
convenios colectivos, que
siguen configurando la carre-
ra profesional femenina como
una verdadera carrera de
obstáculos.

Ciertamente,
existe una pre-
o c u p a c i ó n
actual de los
poderes públi-
cos por alterar
el panorama
normativo tra-
dicional, pero
no puede
decirse que se
trate de una
postura nueva
(la primera ley
i m p o r t a n t e
sobre concilia-
ción de respon-
s a b i l i d a d e s
data de 1989)
ni original (sin
duda, el Estado
español se
encuentra obligado a cam-
bios normativos por la Unión
Europea), y ni siquiera sufi-
ciente (los objetivos comuni-
tarios siguen muy lejanos).
Un breve repaso a esta vorá-
gine normativa puede darnos
idea del fenómeno: inicial-
mente, la Ley 9/1989 amplió
la posibilidad de suspensión
por maternidad y lactancia al
padre, pero sometiéndolo a
múltiples requisitos, la mayo-
ría de ellos injustificados y
mantenidos actualmente
pese  a las reformas (por
ejemplo, para que el padre
pueda acceder al permiso
sigue siendo necesario que la
salud de la madre no corra
peligro). Más adelante, la Ley
39/1999, de conciliación de
responsabilidades, y el RD
1.251/2001 ampliaron el
tiempo de duración del per-
miso de titularidad paterna,
clarificaron cuestiones rela-
cionadas con la suspensión
por maternidad adoptiva
(sobre todo, internacional) y

crearon la figura de la sus-
pensión por maternidad par-
cial compatible con el traba-
jo. Entre aquélla y estas nor-
mas fueron, asimismo, conti-
nuas las previsiones que
afectaron a otros aspectos de
la suspensión/prestación por
maternidad: se intentó dar
solución a la problemática de
los trabajos tóxicos durante la
situación de maternidad por
medio de la creación de la
figura de la incapacidad tem-
poral por riesgo durante el
embarazo, se desvinculó la
maternidad de la situación de
enfermedad y se configuró la
nulidad de los despidos reali-
zados durante cualquiera de
las situaciones vinculadas al
embarazo, la maternidad o al
cuidado de los hijos (lactan-
cia, excedencia y reducción
de jornada por guarda legal).
Asimismo, por medio de la
Ley 12/2001 se crearon per-
misos y reducciones horarias
específicas y puntuales para
la situación de hospitaliza-
ción del neonato.

Nada que objetar al recien-
te y hasta desmesurado inte-
rés de los Poderes Públicos, si
no fuera porque la profusión
normativa obedece realmen-
te a una falta total de pers-
pectiva global en relación
con el trabajo de la mujer,
creando confusión en los

interlocutores
sociales y en
las propias tra-
b a j a d o r a s .
Efectivamente,
se ha actuado
con escasa
amplitud de
miras, sobre
cuestiones evi-
dentes y pun-
tuales, sin con-
figurar meca-
nismos imagi-
nativos y efec-
tivos de conci-
liación de res-
ponsabilidades
que no frenen
las expectati-
vas profesiona-
les de las muje-

res. Sigue sin solucionarse el
problema de la promoción
del permiso paterno, porque
su mera permisión no produ-
cirá el efecto deseado y los
empresarios seguirán alegan-
do la maternidad real o
potencial de la mujer para
negarle el ascenso o la con-
tratación. Siguen faltando
permisos específicos para el
cuidado de los hijos. Y sigue
faltando, en definitiva, una
actitud comprometida y acti-
va de los Poderes Públicos,
que se tome en serio la  con-
ciliación de responsabilida-
des y no siga jugando con la
resignación de la madre tra-
bajadora. 

Amparo Ballester es profesora de

Derecho del Trabajo en la Universitat

de València

Del trabajo femenino, 
la maternidad 

y la resignación

Amparo Ballester

Sigue faltando 
una actitud 

comprometida y
activa de los 

poderes públicos
que no siga 

jugando con la
resignación 
de la madre 
trabajadora

Parlem-ne més sovint
Lluïsa Parra 

Si mirem enrere, només una
vintena d’anys, podem dir
que hem avançat en la

“igualació de sexes”. Les dones
hem arribat a ser presents més
que no abans (abans érem excep-
cionals) en alguns àmbits reser-
vats als hòmens: sanitat, justícia,
educació superior, literatura... Per
bé que encara no són iguals
hòmens i dones pel que fa al nom-
bre i al lloc dels àmbits que n’ocu-
pen. Dels àmbits, ens haurem de
preguntar pels valors que hi sub-
jauen, pels continguts que es
transmeten, pels currículums
explícits o implícits i els papers de
les dones. Potser coincideixen
amb els dels mitjans audiovisuals,
potser no. Traeixen aquests molts
dels currículums explícits que allò
políticament correcte vol divulgar.

És a dir, de manera explícita
ningú no nega la igualtat d’home
i dona, la bondat dels valors tradi-
cionalment assignats a les dones o
femenins: intuïció, dolçor, com-
passió, debilitat... (allò domèstic i
privat, més pròxim a la natura). Fa
acte de presència en algunes
sèries, fins i tot en algunes propa-
gandes i pel·lícules tendres o
còmiques.

Ara bé, imperceptiblement, les
veus en off de les propagandes o
la imatge també —a més de molts
altres programes i pel·lícules—
continuen proclamant que els
valors, tradicionalment masculins i
assignats encara a hòmens, són
més importants: decisió,
tranquil·litat, calma, disciplina,

plaer pel risc, ambició, fogositat,
racionalitat… Allò universal,
general, pròxim a l’intel·lecte més
sublim. Per no parlar d’aquells
teleprogrames “fem”, on conti-
nuen reproduint-se els valors
negatius sobre les dones més vells
que la picor (histèriques, frívoles,
xerrameques, capritxoses, engan-
yoses...), que si bé hi participen
hòmens també —d’ells hi ha tant
de model diferent— es contraresta
l’efecte. Cosa que no podem dir de
les dones, ja que, ben mirat, no hi
ha tants models, degut al fet que
no fa tant de temps com l’home
que és present a l’esfera pública
sense connotacions tan pejorati-
ves, perquè encara n’hi ha. Us
remet a l’estudi de Laura Freixas
“Mujer y literatura”.

¿Què tindrà a veure tot aquest
estat de coses amb l’educació? ¿I
amb la violència domèstica? ¿Hi
estaran relacionades? L’imaginari
col·lectiu diuen que és molt
important. Ara i ací la televisió,
subreptíciament, ens fa aquest
paper: dones alliberades per tal o
tal empresa, alliberades però,
conviuen amb dones que es fan
càrrec de la llar, xiquets, ancians,
marits... ¿Se’n diu esquizofrènia
d’allò impossible de ser dues per-
sones alhora? ¿Per què els
hòmens no es mostren així?  És
només el termòmetre.

Si tornàvem a l’estat de la qües-
tió inicial del discurs, direm que
hem lluitat per la igualtat de
sexes. “Primer ser iguals, i des-
prés ens qüestionarem altres

coses”. Potser no, és evident que
no: no som iguals encara. Ara bé,
veient el camí cap a la igualtat en
valors tradicionalment masculins,
i no en valors masculins i feme-
nins, pagaria la pena que hòmens
i dones hi reflexionàrem.

Altres docents han denunciat
en aquestes pàgines com “allò
masculí” entre xiquetes i xiquets
va on vol i “allò femení” va allà on
el deixen (a propòsit d’uns xiquets
més dolços i sensibles que els
companys no admetien, mentre sí
admetien les xiquetes més forte-
tes). ¿On és a l’escola l’aprenen-
tatge d’aqueixos valors bàsics que
tots necessitem per poder conviu-
re, estimar-nos nosaltres mateixos
i els altres, tenir cura d’allò més
elemental...? ¿Continguts curricu-
lars, educació en valors, les trans-
versals? ¿N’hi ha prou amb això?
¿S’hi aplica vertaderament?
¿Com? ¿I a casa, què se’n fa?

Per favor, parlem-ne més  sovint
i fem-ho arribar a la resta de la
societat, ja que per poder viure en
comunitat aquestes habilitats per-
sonals mínimes, lligades a uns
valors bàsics, les hem abandonat
de fet. Alguna part del professorat
malda per fer-hi un foradet.
L’Escola, però, com a institució, les
ha bandejat, com també els mit-
jans audiovisuals, que només ens
mostren els resultats.

Lluïsa Parra i Verger és professora
d’Educació Secundària

Ajuda  a la  dona  indígena
Immaculada Asins

A juda a la Dona Indígena és una ONGD
que treballa a Mèxic. El projecte va
dirigit a dones d'origen maia que viuen

a la costa est de la península del Yucatán, en
una zona anomenada Riviera Maia, immersa en
un gran procés de desenvolupament turístic.

A una banda de la carretera es construïxen
grans complexos hotelers, i a l'altra sorgixen
poblats de forma espontània, habitats pels tre-
balladors  dels centres turístics. Són, bàsica-
ment, immigrants d'altres zones del país i molts
d'ells són d'origen guatemaltec. Són persones
que han deixat el seu poble i s'han instal·lat en
aquestes zones costaneres, amb oferta de llocs
de treball masculins, sobretot obrers de la cons-
trucció. Dones i hòmens també treballen nete-
jant, servint taules, arreglant jardins, etc. Els
salaris són baixos, i això encara es fa més greu
perquè, com és típic en les zones turístiques, els
preus són molt alts i fan impossible a la major
part de les famílies accedir a unes condicions
de vida dignes.

Ajuda a la Dona Indígena col·labora amb l'as-
sociació civil local Transformar Educando, dirigi-
da per la sociòloga Gloria Calderón. Dóna suport
als programes en marxa perquè continuen fun-
cionant (alfabetització d’adults, anglés i el pro-
grama "diez-catorce", que escolaritza els
xiquets que, per haver de treballar o cuidar els
germanets, no poden assistir a l’escola pública).

Encara que els fruits obtinguts resultaven
globalment satisfactoris, un informe de Gloria
Calderón mostra que el percentatge de dones
que se n'estaven aprofitant era mínim.
Coneixem la situació tan delicada en  què es
troben els pobles indígenes: la seua forma de
viure, creences, llengua, tradicions... està per-
dent la lluita front el món occidental, el castellà
o l'anglés, l'economia monetària. Però, en un i
en l’altre món, hi ha una realitat que roman: la
discriminació de la dona.

La dona indígena és l’última baula de la
cadena. Patix el masclisme, estés a la societat
mexicana; les seues obligacions tradicionals la
lliguen a les tasques domèstiques i no perme-
ten que puga fer coses per al seu benefici per-

sonal; sofrix l'alcoholisme  dels hòmens i la vio-
lència que genera; manca d'autoestima, i fins i
tot està acostumada que la violència de la seua
parella masculina.

Ajuda a la Dona Indígena està posant en
pràctica dos projectes dirigits a la dona. Per una
banda, i com que les dones maies no anaven a
escola,  hi ha una mestra d'alfabetització que
acudix a les seues cases. L'altre projecte, més
complex, ha sigut la creació d'una escola-taller
tèxtil.

Quant a les classes particulars d'alfabetitza-
ció, no suposen una acceptació del masclisme i
discriminació. Pel contrari, es tracta que, siga
com siga, aquestes dones adquirisquen cons-
ciència de la seua situació i tinguen els recursos
necessaris per a eixir endavant. I el taller tèxtil
és la base per a la creació d'una cooperativa
que done una professió i una autonomia a les
seues integrants.

Les classes de confecció van acompanyades
de classes d'administració i de xerrades de
temes com democràcia, autonomia, drets repro-
ductius, participació en la comunitat, violèn-
cia..., incidint en tres eixos: gènere, classe i
ètnia; i intentant que augmente l'autoestima de
les participants.

Trobem problemes com, per exemple la
recerca de finançament dels nostres projectes
(funcionem sobretot amb les quotes dels socis i
amb l’ajuda a les institucions); La inestabilitat
d'aquesta població indígena que, ja desarrela-
da, canvia de lloc de residència o de treball
amb facilita; i, bàsicament, la problemàtica
específica de la dona que, en quedar-se emba-
rassada o sorgir qualsevol imprevist en la seua
vida, deixa fàcilment les classes.

Dos anys després d’iniciat el treball, els socis
i sòcies d'Ajuda a la Dona Indígena tenim la
satisfacció què produïx veure com, als poblats
de la Riviera Maia, la situació i les expectatives
de les dones que participen en el nostre pro-
grama ha millorat.

Inmaculada Asins és presidenta de l’ONGD Ajuda a la Dona

Indígena. C/ Campoamor 90, p. 28, 46022 València.



Modelos emergentes en
los sistemas y 
las relaciones de género
Teresa del Valle (Coord.)
Narcea; Madrid, 2002

Les pautes conductuals d’ho-
mes i dones han experimentat
un notable canvi als darrers
anys. Els nous models de rela-
ció entre els sers humans han
estat condicionats especialment
per les transformacions en les
estructures i sistemes de gène-
re. Aquest llibre recull un estu-
di interdisciplinar en el qual
conflueixen la pedagogia i l’an-
tropologia feminista per des-
criure i analitzar els models
emergents d’allò que s'ha ano-
menat “la nova dona” i “el nou
home”. Es tracta d’una investi-
gació patrocinada per l’Instituto
de la Mujer de Madrid i realit-
zada entre 1996 i 1999 per per-
sones de les universitats del
País Basc, Autónoma de Madrid
i València. La metodologia
emprada es basa en dinàmi-
ques comunes de treball, elabo-
ració, reflexió i debat, amb
recollida de dades i elabora-
cions personals. El nucli d’a-
questes dades són les entrevis-
tes en profunditat realitzades
en distints llocs i temps, on són
significatives especialment les
variables d’edat, classe social i
ideologia. Les estructures sobre

què s’observa la variació de les
relacions de gènere són el tre-
ball, les emocions i el poder,
àmbits tractats de forma aïlla-
da, al temps que s’hi presenten
com àrees interrelacionades.
L’aposta per una perspectiva
antropològica feminista i per
una pedagogia crítica està pre-
sent en cadascuna de les
seqüències del treball, els
resultats del qual no sols per-
meten diagnosticar el manteni-
ment de velles construccions
simbòliques, sinó que també
apunten el moviment cap a
noves elaboracions culturals
sobre el gènere que caldrà tin-
dre en compte per afrontar els
processos de socialització en la
nova centúria.

Maria Lozano

Las modernas de
Madrid. Las grandes
intelectuales españolas
de la vanguardia
Shirley Mangini
Península; Barcelona, 2001. 

És aquest un llibre de gran interès
per al coneixement i recuperació
de la nostra història i memòria
col·lectiva. La pretensió, com indi-
ca Mangini, professora de la
Universitat de Califòrnia, és dur a
terme una biografia col·lectiva
que reflectesca les motivacions,
ideologies, èxits i derrotes d'unes
dones excepcionals que van viure
Madrid en una època —
República, Guerra Civil, derrota i
exili— de grans canvis i avanços
socials. Avui, amb vint-i-cinc anys
de democràcia, encara ens calen
noves investigacions sobre el
període republicà, tan transcen-
dent per als avanços en l'emanci-
pació femenina. L'autora analitza
la situació de la dona a la fi del
segle XIX i principis del XX, el
pas de la “dona nova” a la “dona
moderna”, i ens assenyala quins
van ser els inicis del feminisme a
l'Estat espanyol. L’autora mostra
el paper que van jugar no només
dones reconegudes com Maruja
Mallo, Rosa Chacel i María
Zambrano, sinó que recupera
noms com Carmen del Burgo,
María de Maeztu , Matilde Huici,
Concha Méndez, Carmen Baroja i
tantes altres. Les “modernes”

eren una minoria, que proposava
dur l'educació a la resta de dones
com una cosa primordial per a
acabar amb la seua submissió. I
aquests principis i formes d'en-
tendre l'educació són encara
vàlids en l'actualitat: la nostra
escola pública encara no s'ha lliu-
rat de l'ensenyament religiós, ten-
deix encara a ser centralista i aca-
dèmica, i a desvincular-se dels
problemes quotidians, com ens
posa de manifest la política edu-
cativa del Govern. El llibre dóna a
conèixer dones valuoses, que per
ser dones han estat silenciades i
encara no han estat recuperades
en el nostre col·lectiu cultural, el
que posa en evidència que queda
molt camí per recórrer. 

Elia Serrano
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Dones i literatura infantil

Aquest article pretén ser un homenatge

A totes les que es rebel·len contra la
idea de ser ombra,

A totes les que van a la cerca d’una
imatge que done dignitat a la seua exis-
tència,

A totes les que, malgrat els entrebancs
de la societat masclista, continuen enda-
vant amb el seu desig,

A totes les que amb la seua experièn-
cia s’han convertit en promotores de
somnis per a totes les ciutadanes,

A totes les que desafien l’autoritat
masculina,

A totes les que s’organitzen i alcen la
seua veu per a denunciar i exigir.

I al camp de la literatura?  

Segons Felicidad Orquín, crítica literà-
ria, la literatura infantil i juvenil ha pre-
sentat al llarg de la seua història tres
models diferents sobre el paper de la
dona a la societat.

1.- El primer model, “fase femenina”,
presenta una interpretació sexista del
món, reflex de la cultura dominant i de
l’ordre social establert. Sorgeixen uns lli-
bres amb els següents trets:

- Llenguatge masculí,
- Rols socials creats per l’home,
- Els protagonistes són xics i homes.

Les xiques tenen un paper secundari i
passiu.

És una literatura en la qual els models
i els rols socials no són criticats.

2.- El segon model, “fase feminista”, és
conseqüència dels moviments feminis-
tes, que crearen les bases ideològiques
que  sensibilitzaren la societat contra el
sexisme dominant.

Sorgeixen uns llibres amb els següents
trets: 

- Es critiquen els models i valors tradi-
cionals.

- Són obres militants que pretenen
crear nous arquetipus femenins.

- Es defensa l’activitat i creativitat de
les dones i l’abolició de les institucions
jeràrquiques.

3.- El tercer model, fase “de la dona”,
es caracteritza per la presa de conscièn-
cia del sexisme i genera un nou ordre
social construït col.lectivament.

Apareixen  llibres amb dones protago-
nistes i amb els següents trets:

- Recerca de la identitat dels personat-
ges.

- Capacitat per analitzar les pròpies
emocions i autodescobrir-se.

A les bibliografies, el col·lectiu de LIJ
d’Elx rebutja els llibres que pertanyen al
primer model, fase femenina, ja que
corresponen a una literatura amb funció
continuista.

Dels llibres que pertanyen al segon
model, fase feminista, valorem la seua
postura crítica contra els models socials i
els dogmes.

Els llibres que des de SI recomanem a
les nostres bibliografies són els que per-
tanyen al tercer model, fase de la dona,
ja que es tracta d’una literatura amb una
funció alternativa que ens fa prendre
consciència del nostre paper actiu en la
construcció de nous models socials.

Citem les paraules de Milagros Rivera
Garretas: “Per a nomenar el món cal
arriscar-se a juntar, també quan s’escriu,
la raó i la vida; la cultura i la natura; la
paraula i el cos. Es tracta d’un art perillós
perquè té la capacitat  de moure a qui el
llig a actuar en la seua pròpia vida”. Són
una bona proposta  per a encetar aquests
nous models socials.

Acabem amb una relació de llibres de
literatura infantil i juvenil que haurien de
formar part de les nostres biblioteques
d’aula, tant per la seua qualitat literària i
nivell estètic com pel seu contingut ètic,
en la línia d’allò exposat al document del
col·lectiu.
Doncs jo vull ser. Tony Ross. Cruïlla (4-5
anys).
Perquè t’estimo. Pascal Teulade.
Corimbo (4-5 anys).

La estupenda mamá de Roberta.
Rosemary Wells. Altea (4-5 anys).
Oliver Button és una nena. Tomie de
Paola. Susaeta (6-7 anys).
Papà. Philippe Corentin. Corimbo (6-7
anys).
Munia i la senyora Setsivelles. Asun
Balzola. Lumen (8-9 anys).
La campi qui pugui. Philippe Corentin.
Corimbo (8-9 anys).
Històries de Franz. Christine Nöstlinger.
Cruïlla (8-9 anys).
Rosa Caramel. Adela Turín. Lumen (8-9
anys).
La bossa groga. Lygia Bojunga Nunes.
Joventut (10-11 anys).
Artur i Clementina. Adela Turín. Lumen
(10-11 anys).
Rosalinde tiene ideas en la cabeza.
Christine Nöstlinger. Alfaguara (10-11
anys).
Matilda. Roald Dahl. Ed. Empúries (12-
13 anys).
La iaia. Peter Härtling. Ed. La Magrana
(12-13 anys).
El diari de Júlia. Christine Nöstlinger. La
Magrana (12-13 anys).
El tigre de Mary Plexiglàs. Miquel
Obiols. Columna (12-13 anys).
L’illa dels dofins blaus. Scott O’dell. Ed.
La Galera (12-13 anys).
Quan un toca el dos. Anna-Greta
Winberg. Ed. La Magrana (12-13 anys).
El papá de noche. María Gripe. Ed.
Juventud (12-13 anys).
Estrella blanca, brillante amanecer. Scott
O’dell. Noguer (12-13 anys).
Agnes Cecilia. María Gripe. SM (14-15
anys).
Caperucita en Manhattan. Carmen
Martín Gaite. Siruela (14-15 anys).
(Existeix edició en castellà de tots els lli-
bres ressenyats, excepte de Diari de
Júlia, El tigre de Mary Plexiglàs i Quan
un toca el dos.)  

Que entienda sus sueños mejor que yo entiendo los míos y que los pueda seguir siempre. 
Carmen Martín Gaite

Reivindicar la otra cara de la mujer que obedece, la otra cara de la mujer que decora, la otra cara de la mujer
que consuela y calla; reivindicar la cara que hay detrás de todas estas máscaras. 
Eduardo Galeano

Relación de sitios 
de mujeres en Internet

Mujeres en 
la Red
Asociación Universitaria de
Estudios de las Mujeres
(www.audem.com)
Entre sus objetivos está
potenciar los estudios sobre
mujer y género en la docen-
cia y en la investigación.
Coordina los institutos,
seminarios y centros de
estudios de género de las
universidades del Estado
español.

Creatividad Feminista
(http://creatividadfeminis-
ta.org)
Un sitio que se va constru-
yendo sin más recursos que
la rebeldía creadora y la
imaginación a contraco-
rriente.

Derechos de la mujer
(http://www.derechos.org/d
dhh/mujer/)
Interesantes documentos
sobre los derechos humanos
en relación a las mujeres.

Mujeres en Red
(www.nodo50.org/mujeres-
red/)
Uno de los sitios en castella-
no más combativos y com-
pletos en informaciones
sobre la situación de las
mujeres en el planeta.
Contiene listados de organi-
zaciones, publicaciones y
convocatorias.

Espai de Dones
(http://www.pangea.org/dona/)
Espacio sobre temática femi-
nista, con artículos, reflexio-
nes, lecturas y temas de
actualidad.

Mujeres en Zona de
Conflictos (www.mzc.es/)
Organización No
Gubernamental para el
Desarrollo, formada para
actuar ante aquellas situa-
ciones en las que la vida o la
seguridad de las mujeres
peligre, en aquellos países
en estado de guerra abierta
o conflicto manifiesto. 

Asociación de Mujeres
Afganas. Rawa.
(www.rawa.org)
Organización sociopolítica
de mujeres afganas que
lucha por la paz, la libertad,
la democracia y los derechos
de la mujer en Afganistán.

Revista Lolapress
(www.lolapress.org)
Trata de la vida de mujeres,
de sus experiencias regiona-
les, culturales y políticas, los
diferentes feminismos y
otros temas. Pretende difun-
dir y promover debates
internacionales e informar
sobre ellos.

Amaranta
(www.amaranta.com)
Su contenido resalta los tra-
bajos y las obras realizados
por las mujeres en distintos
ámbitos de la cultura, la lite-
ratura, las artes y cualquier
otra disciplina de interés.

Programa de Coeducación
(www.bues.uab.es/ice/coe-
ducacio/)
Muestra un programa coe-
ducativo realizado por el
Grupo de Recursos en
Educación, así como algunos
libros y artículos de interés
para el desarrollo de estas
cuestiones.
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Porto Alegre denuncia les
escandaloses xifres de la
violència de gènere 

La globalització agreuja les diferències de gènere en el món

Violència conjugal, violacions, ablació, tràfic
sexual i crims d'honor conformen una llarga llista
de problemes que el Fòrum Social Mundial de
Porto Alegre denuncia i acompanya de propostes
per a eliminar-les. Les diverses formes que adqui-

reix en el món la violència contra les dones confi-
guren estadístiques desalentadores, que el Fòrum
Social Mundial de Porto Alegre, a iniciativa de la
Marxa Mundial de Dones (MMD), va donar a
conèixer a la ciutat brasilera.

Algunes d'aquestes xifres
apunten que entre un 20 i un
50% de les dones del món
sofreix en diversa mida la vio-
lència familiar; cada any, 5.000
dones i xiquetes són víctimes
dels "crims d'honor"; i una de
cada deu dones en el món és
objecte d'una violació al llarg
de  la seua vida, segons UNI-
CEF, la majoria a mans d'homes
coneguts. La llista segueix: al
voltant de 130 milions de dones
han estat sotmeses a l'ablació
(mutilació genital femenina), i a
elles se sumen cada any dos
milions de dones més, a un
ritme de 6.000 al dia, el que
suposa que una xiqueta sofreix
aquest tipus d’extirpació cada 5
minuts. Quant a la indústria del
sexe, les estimacions eleven a
entre 9 i 40 milions les dones
atrapades en un negoci que
reporta cada any 52.000 milions
de dòlars (uns 60.000 milions
d'euros) a les xarxes de crim
organitzat. En aquest mercat
del sexe es veuen embolicades
a l'any aproximadament 4
milions de dones i nenes, que
són comprades i venudes a
futurs esposos, proxenetes o
comerciants d'esclaves. I
aquest brut negoci fa el seu
agost en els llocs més empobrits
del planeta. Només en la regió
del Sud-est asiàtic, en els últims
deu anys han caigut en les xar-
xes del tràfic sexual prop de 70
milions de dones i xiquetes.

Altra pràctica que va sortir a la
llum en Porto Alegre va ser la
crema de dones en l'Índia per
motius relacionats amb el seu
dot –una mitjana de cinc al
dia–, encara que s'estima que la
xifra és superior atès que molts
casos mai es confessen. Però la
violència contra la dona no es
circumscriu només als països
del Sud. Una investigació rea-
litzada en els 15 estats mem-
bres de la UE l'any 2000 revela
que el dos per cent de les treba-
lladores, el que equival a tres
milions de dones, ha sofert
assetjament sexual en el tre-
ball, i que el nou per cent de les
treballadores del sexe han estat
objecte d'intimidació i assetja-
ment moral. 

Globalització que engrandeix
les diferències 

Enfront d'aquests flagels, en
la conferència de Porto Alegre
sobre 'La cultura de la violència
i la violència domèstica', la
Marxa Mundial de Dones va
apuntar que "el patriarcat,
aquest sistema mil·lenari de
desigualtats, basat en la preten-
sió que existeix una inferioritat
natural en les dones com éssers
humans, genera violència" —
informa Rita Casaro, de l'agèn-
cia Ciranda.

Així mateix, segons la cana-
denca Diane Matte, de la
secretaria de la Marxa, "la

participació igualitària de les
dones és considerada una
amenaça i la violència és un
instrument per a mantenir els
privilegis de l'opressor". En
aquest sentit, l'actual model de
globalització contribuiria a
agreujar les diferències i amb
elles la violència. "Amb la glo-
balització capitalista neolibe-
ral, que es recolza en la divisió
sexual del treball per a crear
desigualtats suplementàries
entre els homes i les dones, no
ha fet més que afavorir l'aug-
ment de la violència", va con-
siderar Matte. Per la seua
banda, la francesa Suzy
Rojtman va dirigir dures críti-
ques als governs que tanquen
els ulls al problema del negoci
sexual, així com a les persones
que participen en ell sense
escrúpols. Rojtman va asse-
nyalar que el fenomen del trà-
fic sexual i la prostitució creix
tant en els països pobres com
en els rics, i alguns conten amb
el turisme sexual per a millorar
la balança comercial, abando-
nant les víctimes a la seua prò-
pia sort. "En  Europa de l'Est,
les dones són segrestades i
dutes a bordells, que són fre-
qüentats per membres de les
forces de pau i de les ONG, va
denunciar Sashi Sail, repre-
sentant índia de l’MMD.

Tribunal Internacional de la
Violència 

Per a lluitar contra totes
aquestes xacres, les integrants
de la Marxa Mundial de Dones
van proposar la creació d'un
Tribunal Internacional de la
Violència. Per a la psicoanalis-
ta Jurandir Freire Costa, la
situació actual de la violència
contra les dones se sustenta en
dos pilars: la capacitat per a
justificar l'agressió, basada en
una cultura patriarcal; i la
capacitat d'ignorar o de reco-
nèixer que es tracta d'una
agressió. En el primer dels
casos, Freire Costa defensa la
necessitat de reivindicar que
siga respectat, amb la força de
la llei, el dret que tota persona
té a no ser molestada, agredi-
da, humiliada ni ofesa, i que
els agressors reben el seu càs-
tig. En segon lloc, va apuntar

la urgència de "criticar les
bases del consens moral que
permeten la violència". Allí on
resideix la cultura de la violèn-
cia, es fa precís treballar en
una educació no sexista, que
elimine d'arrel la idea de les
diferències entre homes i
dones com base justificant de
la discriminació. 

El Fòrum Social Mundial va
reunir des del 31 de gener fins
el 5 de febrer en Porto Alegre
(Brasil) a ONG, moviments
civils i experts de tot el món
contraris a l'actual model de
globalització excloent i defen-
sors d'un sistema alternatiu que
tinga en compte a l'ésser humà,
sense distincions.

L’Institut Català de la Dona rep més denúncies sobre publicitat, mitjans de comunicació i llibres de text

En 2001 va augmentar el nombre de queixes 
presentades per missatges sexistes 

En totes les fotografies sobre apa-
rells i novetats electròniques publi-
cades per la revista Stuff, per
exemple, s'utilitza a la dona com
objecte i la seua imatge va acom-
panyada moltes vegades de frases
“realment ofensives”, segons
l’ICD. Però, a més de la publicitat,
els missatges sexistes poden tro-
bar-se en llibres, fulletons i en la
informació dels mitjans de comuni-
cació. Segons l’ICD, el contingut
sexista és palés en un article publi-
cat pel diari Marca en el qual opi-
nen sobre una dona que va saltar a
un camp de futbol: “Sense vergon-
ya cap, sense pudor algun, aquesta
‘gordita’... —no es tractava de cap
anunci d'una clínica d’aprima-
ment, encara que ho semble—. A
la jove li sobra algun que altre

kilet, ¿no? Amb una senzilla lipo-
succió de gluti se soluciona”. 

La major part de les queixes
rebudes per l’ICD critica el tracte
“denigrant i vexatori” per a les
persones de gènere femení, el
foment de la discriminació sexista
de les tasques de la llar i l'ús del
cos de la dona com objecte, encara
que també s'han rebut queixes
relacionades amb l'abús d'un este-
reotip negatiu que afecta a les
dones, el foment de la violència de
gènere i el llenguatge sexista. Els
sectors de la neteja i la llar, l'auto-
moció i l'alimentació són els que
més queixes van rebre. Des de l'or-
ganisme català destaquen que en
l'actualitat el llenguatge utilitzat en
els missatges “no és groller ni de
mal gust, perquè saben que la

societat no ho accepta, però a
vegades el contingut és sexista
sense que se n'adonen”. En 2001,
el 52% de les queixes tramitades
per l’ICD van consistir en la retira-
da o la modificació dels continguts
sexistes. “Aquestes accions van
acompanyades d'informació i
suport a les empreses perquè
entenguen per què el seu missatge
és discriminatori”. 

D’altra banda, l'Institut Oficial
de RTVE i l'Institut de la Dona han
alertat que els homes apareixen
vora sis vegades més que les dones
en els informatius de ràdio com
protagonistes de les notícies i qua-
tre vegades més en els informatius
de televisió. Les dones només
estan presents en un 15% del
temps dels informatius de ràdio i

en un 18% dels de televisió. En els
últims anys la dona ha augmentat
la seua participació en diverses
àrees socials, però això no té un
reflex proporcional en els mitjans,
pel que cal “construir representa-
cions més acords amb els temps
actuals per a avançar en una igual-
tat real”. A més, quan apareixen
en els informatius, la major part de
les dones ho fan en qualitat d'espo-
ses, mares o filles, mentre que els
homes apareixen representats com
a professionals de més alt estatus.
L’estudi s'ha realitzat prenent com
a mostra programes informatius de
les emissores RNE, Ser, Onda Zero
i Cadena Cope, i de les cadenes de
televisió TVE-1, La 2, Telecinco i
Antena 3. 

JORDI BOLUDA

Els missatges sexistes en publicitat, mitjans
de comunicació o llibres de text van aug-
mentar en 2001 de manera important. Les
queixes de particulars i entitats han acon-
seguit la retirada de bona part d'aquests
continguts. Les dades els ha facilitat

l’Institut Català de la Dona (ICD), que
durant l'any passat va rebre un 50% més de
queixes per continguts sexistes que en anys
anteriors. “Durant els últims anys el nom-
bre de queixes per aquest tipus de contin-
guts era estable però en 2001 va augmentar

de manera considerable”, expliquen des
d'aquest organisme, que en 2001 va actuar
un total de 23 ocasions. La major part dels
missatges sexistes van poder veure’s a tra-
vés de la publicitat i sobretot en els anun-
cis publicats en la premsa. 

8
de març

DIA DE
LES DONES

MANIFESTACIÓ

+ de 150 anys
de feminisme...

I continuem

València, Glorieta,
19.30 h.



L es manifestacions dels
responsables del
Ministeri d’Educació,

Cultura i Esports sobre la pro-
jectada Llei de Qualitat de
l’Educació, sorprenen especial-
ment en relació amb el restabli-
ment de l’una revàlida al final
de l’ensenyament secundari
postobligatori, un requisit
indispensable per a obtenir el
títol de Batxiller que permet
l’accés a la universitat.

Aquesta prova, de la qual es
desconeixen les condicions
acadèmiques i administratives,
representa una greu involució
pedagògica que ens remet a
criteris anteriors
a la Llei General
d’Educació de
1970. Des del
Govern, la nova
revàlida es vol
justificar amb
diversos i
vagues argu-
ments: cal un
nivell d’exigèn-
cia en els estu-
dis actuals per
tal d’aportar un
índex de quali-
tat ara inexis-
tent i requerir
esforços a l’a-
lumnat que l’ac-
tual sistema no
exigeix. La
implantació de
la revàlida, a
més, baixaria l’actual percen-
tatge de fracàs escolar que
supera la mitjana europea.

Davant d’aquestes raons, cal
replicar que els suposats
"nivells", la qualitat del siste-
ma i la reducció del fracàs
escolar no tenen res a veure
amb unes proves finals, o amb
d’unes que s’apunta que
podrien establir-se en finalit-
zar cada etapa educativa, per
molt amenaçadores que resul-
ten. La qualitat, la reducció
del fracàs escolar i un alt nivell
d’exigència sols s’obtenen
mitjançant intervencions enèr-
giques al si de les diferents
etapes, cicles, nivells i cursos,
amb una política d’aporta-
cions de mesures pedagògi-
ques i didàctiques adequades
i de recursos materials i
humans que permeten tractar
les diferents situacions de
diversitat de l’alumnat, el qual
presenta un ampli ventall d’in-
teressos, actituds i aptituds,
conseqüència inherent a l’es-
colarització de la totalitat de la
població, amb un objectiu irre-
nunciable i absolutament
democràtic: l’oferta indiscrimi-
nada d’una educació per a tots
els ciutadans i totes les ciuta-
danes, de manera que no
puga dir-se que ningú no ha
tingut el màxim de possibili-
tats educatives. 

S’ha de valorar així mateix de
retrocés la introducció d’itine-
raris curriculars des del segon
cicle de l’ESO (14 anys), els
quals obliguen a una selecció
prematura que determinarà el
futur formatiu de l’alumnat a
una edat en què no es té enca-
ra ni la maduresa psíquica ni
l’experiència personal suficient
per determinar-se en un sentit o
en un altre. Aquesta opció és
radicalment injusta i antidemo-

cràtica perquè nega possibili-
tats formatives en avortar-les
prematurament, com ho
demostra la seua pràctica en
països del nostre entorn.

D’altra banda, la revàlida
atempta frontalment contra l’a-
valuació contínua que els
docents realitzen dia a dia sobre
l’alumnat que tenen al seu
càrrec i sobre la seua pràctica
docent. És, sense dubte, una
prova de desconfiança sobre el
professorat des del moment que
s’ha de ratificar mitjançant una
prova les qualificacions practi-
cades sobre cada una de les
matèries que ja han experimen-

tat un procés d’a-
valuació com-
plex: el professo-
rat patirà així una
revàlida de les
seues avalua-
cions. Mitjançant
la revàlida, en
una sèrie d’exer-
cicis i jugant-se-
la a una sola
carta, el Govern
ventila tot el
debat entorn de
la qualitat, el
nivell d’exigència
i la valoració que
mereix l’esforç
continuat de l’a-
lumnat.

La revàlida, a
més, significa la
r e i n t r o d u c c i ó

fraudulenta de la selectivitat. Si
bé aquesta ha acabat oficial-
ment com se la coneix fins ara,
la nova prova presentada com la
culminació del Batxillerat s’ins-
tal·la com a premissa i requisit
indispensable per obtenir el títol
de Batxiller que al seu torn és
imprescindible per accedir a la
universitat. La reintroducció de
la revàlida ve agreujada pel fet
que les universitats poden esta-
blir, segons la LOU, els procedi-
ments que consideren oportuns
per tal d’admetre l’alumnat
quan la demanda de llocs esco-
lars supere l’oferta establerta
per les Comu-
nitats Autò-
nomes, de ma-
nera que molts
es trobaran amb
dues proves de
selectivitat: la
revàlida del
Batxillerat i la
corresponent a
l’accés a deter-
minats estudis
universitaris, per
suposat els més
sol·licitats. No
cal dir que l’ac-
cés a aquestes carreres, sense
selectivitat, només seguiran a
l’abast dels qui puguen pagar
les elevades tarifes de les uni-
versitats privades.

La nova reforma plantejada
és, doncs, radicalment injusta,
discriminatòria i atempta con-
tra la igualtat d’oportunitats de
les persones en relació amb el
dret a l’educació, perquè, entre
altres coses, crea un munt
d’obstacles injustificats, i consi-
dera que la selecció és l’índex
màxim de la qualitat, mentre no
es fa res per crear les condi-
cions bàsiques per tal que la
qualitat es manifeste en resul-
tats educatius per a la immensa

majoria. Tampoc no soluciona
en absolut el problema de la
desmotivació del professorat,
impel·lit a una Reforma de gran
abast pedagògic i didàctic
sense poder canviar els parà-
metres de la seua experiència
anterior com a docent. Ni la
revàlida ni els itineraris curricu-
lars faran que el professorat
supere el pessimisme escèptic
que el domina. Només un canvi
radical d’expectatives podrà
superar la situació i aquest sols
vindrà quan la diversitat de l’a-
lumnat tinga un tractament
suficientment individualitzat,
amb l’aportació de recursos que
això requereix.

Cal desmentir, d’altra banda,
l’afirmació interessada que l’ac-
tual promoció automàtica de
curs impedeix un tractament
eficaç dels problemes d’apre-
nentatge o els retardaments
maduratius, perquè és falsa:
amb les normes actuals, es pot
repetir fins a tres vegades al
llarg de l’ensenyament obliga-
tori, una en Primària i dues en
Secundària. Això significa que
l’alumnat que arriba a complir
18 anys sense haver superat
l’ensenyament obligatori
queda expulsat del sistema, la
qual cosa suposa ja una sanció
de conseqüències importants
per a la trajectòria escolar de
les persones. Potser calga flexi-
bilitzar la repetició, però no és
veritat que ara hi haja una
inevitable promoció automàti-
ca.

La llarga experiència obser-
vada a casa nostra i en d’altres
països diu que els itineraris i
d’altres obstacles selectius,
pensats per impermeabilitzar
uns sectors de població escolar
d’altres, suposen una elitització
de l’ensenyament que deixa
minories en el sistema i despla-
ça majories a fora. L’abast
socioeconòmic de la reforma
anunciada és evident: queda
fracturada la possibilitat d’i-
gualtat perquè afavoreix unes
classes socials sobre d’altres.

Amb tot, per a
qualsevol solució
reformista que es
vulga engegar,
cal comptar amb
les consultes i el
diàleg entre la
totalitat de la
comunitat educa-
tiva. Aquestes
consultes i diàleg
no s’han produït
fins ara, i segons
els precedents
d’aprovació de la
LOU, no es d’es-

perar que es produeixen. De fet,
s’està abordant als mitjans de
comunicació com a pura propa-
ganda política, amb declara-
cions d’associacions professio-
nals minoritàries com a coarta-
da acadèmica. Tanmateix, cal
mobilitzar tots els afectats per
tal de preparar respostes peda-
gògiques a l’altura dels temps
que corren i pressionar per tal
que l’Administració s’avinga a
dialogar i negociar les reformes
que vol introduir.

Toni Viñas és professor de la

Universitat de València. STEPV-IV.
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Toni Viñas

Es presenten dues candidatures
progressistes al rectorat de la
Universitat de València 

La presentació pública d’ambdues
candidatures ha posat de manifest
diverses coincidències envers el
paper de la universitat respecte a la
societat i la trobada a faltar en el
passat i en el present d’una relació
de respecte mutu entre el poder
polític i la institució universitària,
tot desitjant un més alt grau de
col·laboració per tal d’aconseguir
cotes més altes en la qualitat de la
docència i de la investigació.

Pel que fa a la relació entre la
representació dels treballadors
docents i no docents i la institució
universitària, l’STEPV-Iv ha reiterat
la seua aposta per tal que —siguen
quins siguen els resultats— els pro-
cessos negociadors entre les dues
parts es resolguen amb acords i
solucions que donen respostes als
problemes laborals que puguen
suscitar-se en el nou període, previ-
siblement marcat per les incidèn-
cies derivades de l’aplicació de la
LOU, una norma a la qual les dues
candidatures han coincidit en
manifestar el seu rebuig.

L’autogestió universitària permet
combinar, d’una banda, l’actitud
reivindicativa sindical i, per altra,
una franca col·laboració i conside-
ració de la missió que desplega la
universitat com institució amb les
limitacions objectives a què es
troba sotmesa. El Sindicat pretén
vincular-se a les sol·licituds de la

Universitat de València de recla-
mar de la Conselleria d’Educació
un finançament addicional derivat
de les obligacions retributives i que
haurà de fer front a la regulació de
les noves figures contractuals pre-
vistes en la LOU, així com la fixació
de les retribucions del personal
contractat i dels nous complements
addicionals per a tot el personal
docent i investigador. 

L’STEPV manté una actitud de
neutralitat respecte a les dues can-
didatures presentades per tal com
ambdues es presenten amb pro-
grames democràtics i progressistes,
en la línia dels dos rectorats ante-
riors presidits per Ramon Lapiedra
i Pedro Ruiz, particularment en l’o-
posició a la redacció final de la
LOU i en defensa de l’autonomia
universitària.

Arran el debat suscitat amb
motiu de la campanya electoral, el
Sindicat ha reiterat la voluntat d’a-
bordar amb el nou equip rectoral la
situació i perspectives d’estabilitat i
promoció del PDI contractat i fun-
cionari, l’exigència efectiva del
requisit lingüístic per al personal, la
docència en valencià i l’organitza-
ció de la Gerència en vistes a una
major eficàcia en la resolució dels
problemes del personal d’Admi-
nistració i Serveis, així com els
aspectes retributius i la reclassifica-
ció dels llocs de treball a l’alça. 

ALL-I-OLI

Josep Lluís Barona i Francisco Tomàs, professors de la Universitat de
València, encapçalen les dues candidatures presentades  als comicis
del 26 de febrer que elegiran el primer rector de l’Estat després de la
promulgació de la Llei d’Ordenació Universitària (LOU). 

Los MRPs frente a la llamada 
Ley de Calidad de la enseñanza

Las últimas declaraciones de
altos cargos del Ministerio
de Educación adelantando

algunos aspectos de la llamada Ley
de Calidad, vienen a confirmar los
temores sobre la opción por una
educación selectiva, segregadora y
antidemocrática que nos retrotrae a
los tiempos del franquismo.El
gobierno del PP siempre mantuvo
una postura contraria a la Reforma
y fue creando un clima social favo-
rable a sus posiciones mediante la
utilización sesgada de los resulta-
dos de ciertos estudios y mante-
niendo una inoperancia absoluta a
la hora de dotar de medios y dar
respuesta a los problemas que se
iban presentando en los centros. En
suma, se dinamita desde dentro la
reforma para predisponer a la opi-
nión pública a favor de sus postula-
dos y dejando pudrirse la situación
para dar más fuerza a sectores afi-
nes del profesorado que siempre
estuvieron en contra de la LOGSE
y que, desde organizaciones de
carácter corporativista, hacen todo
lo posible para torpedearla.

Se está ocultando a la sociedad la
precariedad de medios, tanto
humanos como materiales, con la
que se implantó, la ausencia de
programas de formación para un
profesorado que tiene que afrontar
nuevos retos educativos: compren-
sividad, atención a la
diversidad,etc. Pero lo más grave
es que se obvia el hecho de que no
se ha llevado a cabo ningún análi-
sis riguroso del sistema educativo
que lo abarque en su totalidad y
que pudiera servir para detectar los
fallos existentes y apuntar posibles
remedios.Si se hubiera llevado, se
apreciaría la diferencia cualitativa

entre un sistema obligatorio y
general hasta los 16 años (LOGSE)
y uno selectivo desde los 14( el del
PP).Aún aplicando los parámetros
ministeriales, el llamado " bajo
nivel" no es tal ya que se debe rela-
cionar con la proporción de pobla-
ción que accede a estos estudios.
Queremos denunciar la ausencia
de debate social sobre un asunto
de tanta trascendencia así como el
hecho de que los problemas educa-
tivos son comunes a los países de
nuestro entorno dotados con siste-
mas diversos.

Las medidas apuntadas por el
ministerio no solamente no mejora-
rán los problemas educativos exis-
tentes en los centros sino que pro-
fundizarán las desigualdades de
todo tipo discriminando aún más a
los sectores más desfavorecidos de
la sociedad. La opción por postula-
dos como separación a los 14 años,
reválida para la obtención de título,
primacía absoluta de los conteni-
dos... no se enfrenta a los proble-
mas sino que los deriva y posible-
mente agrave. Para evitarlo, es
necesario profundizar en los cen-
tros en la puesta en práctica de los
principios más progresistas de la
Reforma: comprensividad, aten-
ción a la diversidad, gestión demo-
crática, coordinación entre nive-
les..., en la consideración de que si
algún modelo educativo está
fallando, es precisamente el pro-
puesto por el ministerio pues el
modelo de la Reforma, por desgra-
cia, nunca tuvo las condiciones
favorables para implantarlo en su
plenitud.

Confederación Española de Movimientos de

Renovación Pedagógica.

Es considera que
la selecció és l’índex

màxim de la 
qualitat, i no es fa
res per crear les

condicions perquè la
qualitat es 
manifeste en 

resultats educatius
per a la immensa

majoria

Els obstacles 
selectius suposen

una elitització de
l’ensenyament que

deixa minories en el
sistema i desplaça

majories a fora

Barona i Tomàs coincideixen en rebutjar la LOU
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El nou marc tindrà eficàcia general i afectarà un sector molt heterogeni

ALL-I-OLI

Després de més d'un any de
negociacions, el 10 de desem-
bre es va signar, per part de
FSIE, CCOO i STEPV-Iv, el I
Conveni Col·lectiu per a
empreses d'atenció especialit-
zades en l'àmbit de la família,
la infància i la joventut a la
Comunitat Valenciana. Aquest
conveni d'àmbit autonòmic és
el primer de l'Estat que pretén
regularitzar la situació del sec-
tor, i tindrà una eficàcia gene-
ral perquè afectarà una gran
varietat de centres en un sector
desregulat. El conveni permet
el control de fons públics desti-
nats a uns centres fins ara no
controlats, aporta millores a les
condicions laborals dels treba-
lladors i treballadores del sec-
tor, i reconeix categories labo-
rals que no existien als altres
convenis d'aplicació, com el
d'Ensenyament Concertat. A

partir d’ara, els agents socials
incidiran i participaran en
aquest sector,  que té una
important diversitat empresa-
rial. És desitjable que el

Conveni emmarque la primera
etapa pel millor i major control
econòmic i laboral del sector,
objectius en els quals l'STEPV-
Iv ha centrat els seus esforços. 

Es signa un nou conveni autonòmic per
a empreses especialitzades

ARXIU

ALL-I-OLI

El 25 de enero se constituyó la
Mesa Negociadora del IV
Convenio de Enseñanza
Concertada, para tratar la adecua-
ción de las obligaciones inheren-
tes a la Administración a las dis-
ponibilidades presupuestarias
derivadas de la Disposición
Transitoria del Convenio sobre la
paga de antigüedad. Las partes
acordaron incluir en el Convenio
un apartado que textualmente
señala: "Podrá establecerse un
plazo posterior al 31 de diciembre
de 2003 para el abono de los dere-
chos, previo acuerdo entre las
organizaciones empresariales y
sindicales que alcancen la mayo-
ría de su representatividad con la
correspondiente Administración
educativa. En los acuerdos podrá
hacerse coincidir el devengo de
los derechos con los calendarios
del abono que se pacten. En todo
caso, dichos acuerdos deberán ser
enviados a la Comisión Paritaria
del Convenio, para que ésta pro-
ceda a depositarlos ante el orga-
nismo competente y su posterior

publicación en el BOE".
Esta modificación fue suscrita

por las patronales EyG, ASPEC y
CECE, y los sindicatos FSIE, USO
y CCOO. Desde CIG y la
Confederación de STEs se entien-
de que la propuesta permite abrir
la negociación autonómica y res-
peta la representatividad en este
ámbito. No obstante, para estas
organizaciones la pérdida del pre-
mio de jubilación y su transforma-
ción en una paga de antigüedad
han motivado la renuncia a firmar
el Convenio.

Hay que recordar que la modi-
ficación de la Transitoria III se
produce para adecuarla a la exi-
gencia del Acuerdo entre la
Consejería de Educación y las
organizaciones empresariales y
sindicales de la enseñanza priva-
da concertada de la Comunidad
de Madrid, firmado el 10 de
enero. El punto séptimo del
Acuerdo señala: "La eficacia del
presente Acuerdo queda condi-
cionada a la modificación de
aquellos términos del IV
Convenio Colectivo que den

cobertura legal al contenido del
mismo". En el Acuerdo, esta
Consejería se compromete a
financiar la paga extraordinaria
por antigüedad, según estable-
cen el Artículo 61 y la
Disposición Transitoria del IV
Convenio. La Consejería tam-
bién se hará cargo parcialmente
de la paga de los docentes dados
de alta en el pago delegado a
partir de la firma del Acuerdo.
Finalmente, los abonos se mate-
rializarán, según las disponibili-
dades presupuestarias, entre
2002 y 2006. El cálculo de la
paga se hará computando para la
mensualidad a abonar por la
Administración el promedio de
jornada realizado en los tres últi-
mos cursos escolares en la nómi-
na de pago delegado. 

En la actualidad la paga de
antigüedad sólo se abona en
Navarra. El Acuerdo de Madrid
es el primero de sus característi-
cas en el conjunto del Estado. En
el País Valenciano estos aspectos
están en proceso de negociación.

La Comunidad de Madrid es la primera que acepta financiar la paga 

Modificada la Transitoria del IV
Convenio sobre paga de antigüedad

La Patronal valenciana eludeix les seues obligacions 

La Generalitat presenta tres 
propostes alternatives per fer 
efectiu el pagament de l’antiguitat 

ALL-I-OLI

La paga extraordinària d’an-
tiguitat a l’empresa, establida
al IV Conveni Col·lectiu i que
afecta als treballadors i treba-
lladores del sector
d’Ensenyament Concertat,
encara es troba en procés de
negociació.

A la darrera reunió nego-
ciadora sobre aquest tema
l’Administració va retirar la
seua proposta inicial de fer
efectiu el pagament en 10
anys, i en el seu lloc va pre-
sentar tres propostes dife-
rents de finançament d’a-
questa paga:

1. Retardar l’aplicació de
les plantilles d’ESO dos exer-
cicis pressupostaris. En gener
de 2004 s’aplicarien les pre-
visions per a 2002, i en gener
de 2005 s’aplicarien les de
2003.

2. Demorar-les un exercici
pressupostari. Així, en gener
de 2003 s’aplicarien les de
2002 i en gener de 2004 les
de 2003.

3. Ajornar-les nou mesos.
Allò pressupostat per gener
de 2002 s’aplicaria en setem-
bre, i les de gener de 2003 es
materialitzarien en setembre.

En el primer cas el retard
suposaria a l’Administració
disposar d’un efectiu econò-
mic d’uns quatre mil milions
de pessetes i només hauria
d’aportar-hi mil milions, dels
quals 400 ja estan pressupos-
tats per jubilacions. Per tant,
l’operació només li represen-
taria a l’Administració un
cost de 600 milions de pesse-
tes. En la segona proposta es
disposaria d’un efectiu de
2.500 milions, més els 400
pressupostats per jubilacions;
en aquest cas l’aportació
seria d’uns dos mil milions de
pessetes. En l’últim supòsit
l’efectiu disponible seria de
1.500 milions de pessetes,
més 400 per jubilacions; l’a-
portació giraria al voltant
d’uns 3.500 milions. A més a
més, es reduiria el percentat-
ge de les despeses de funcio-
nament al 2%, utilitzant la
resta fins arribar al percentat-
ge pressupostat (al voltant
d’un 10%) per l’abonament
de la paga. Aquest apartat
implica la negativa de les
empreses a incrementar el
complement retributiu del
PAS, amb l’excusa de no
haver percebut el mòdul sen-
cer. En la proposta de
l’Administració figura l’apar-
tat "Demora de les despeses
de funcionament d’Educació
Infantil". És a dir, en un
àmbit de negociació que no
correspon, l’Administració
comunica la seua previsió
d’aplicar el concert ple a les
unitats d’Educació Infantil,
que s’hauria d’aplicar mitjan-
çant una modificació pressu-
postària, ja que la Llei de
Pressuposts no preveu aquest
canvi. 

De les propostes presenta-
des per l’Administració la
menys desfavorable és la ter-
cera, ja que l’ajornament en
nou mesos de l’aplicació en
les plantilles es donaria en la
majoria dels centres, inde-
pendentment que s’abonés la
paga, doncs difícilment un

centre reestructura, és a dir,
redueix, l’horari lectiu al seu
professorat, la seua plantilla,
a meitat de curs. Pel contrari,
l’empresa ajorna aquesta
aplicació fins l’inici del curs
següent, en setembre.
Tanmateix, es desconeix quin
seria el calendari i els criteris
de pagament a les persones
amb dret a percebre’l.

En cap de les propostes  hi
ha cap aportació per part de
les patronals, ja que els
diners ixen de tres col·lectius
diferents: El professorat
d’ESO, al qual se l’impossibi-
lita aplicar l’augment de
plantilla —i per tant reduir la
seua jornada lectiva—, signat
a l’Addenda de 2000, així
com la reducció horària pre-
vista al conveni en arribar a
les ràtios previstes de profes-
sor per unitat. Al PAS no se li
augmentarà el complement
retributiu de 2002, i possible-
ment tampoc en 2003, per no
reduir-se el percentatge pac-
tat, com estava signat amb
les patronals. El col·lectiu de
pares i mares d’alumnes
d’Educació Infantil, en no fer-
se efectiu el concert ple,
haurà de continuar abonant
les quantitats fixades per
e s c o l a r i t z a c i ó .
L’Administració haurà d’in-
crementar els seus pressu-
posts amb els diners proce-
dents dels impostos dels ciu-
tadans i ciutadanes. I tot això
es farà en benefici de les
patronals, les úniques gua-
nyadores del procés. Després
de causar un greu perjuí als
treballadors i treballadores
del sector —amb el suport
inestimable d’FSIE i USO—,
eliminant el premi de jubila-
ció en el conveni, la patronal
es nega a fer-se càrrec del
pagament.

L’STEPV-Iv continua man-
tenint la proposta inicial d’a-
jornar tot el que siga necessa-
ri l’abonament de la paga per
tal de no perjudicar les condi-
cions laborals i econòmiques
del sector, sempre que totes
les persones que complis-
quen 25 anys en el període
d’abonament també perce-
ben aquesta paga. Aquesta
proposta continua sent rebut-
jada per l’Administració.

L’embolic provocat per
FSIE i USO és ben notori.
D’una banda, les patronals
han eludit fer un pla de pen-
sions —establit per llei—. A
més, aquesta negociació for-
çada per les patronals, i amb
el suport dels dos sindicats
referits, està ajornant altres
negociacions decisives, com
ara: Plantilles d’Infantil i
Primària, Educació Especial,
Batxillerat i Cicles Formatius,
pla de jubilacions anticipa-
des, recol·locació dels aco-
miadats, etc. I tot això perquè
els treballadors i les treballa-
dores del sector siguen els
que paguen les conseqüèn-
cies. Al final del procés la
paga d’antiguitat a l’empresa
la pagaran els propis treba-
lladors i treballadores. I, per
si això fóra poc, l’última
paraula encara la tindrà
Hisenda. 

ARXIU



É s un comentari prou
comú escoltar als mes-
tres queixar-se de tot

allò que va mal a l’escola, de
tot el que abans era possible i
ara no, de com estan els alum-
nes actuals de maleducats,
dels actes d’indisciplina i de
l’escàs interés que
tenen per estudiar. És
com qui té un dolor
continuat i es limita a
queixar-se o en tot cas
a prendre’s algun anal-
gèsic, però no es deci-
deix a anar al metge
per investigar la causa
que provoca la malal-
tia. 

Els mestres solem
descarregar la culpa i
la responsabilitat de
l’actual estat de coses
sobre els demés (alum-
nes i famílies,
A d m i n i s t r a c i ó . . . ) .
Sembla que l’escola no
té cap grau de respon-
sabilitat i que està pro-
cedint com cal, per tant
els que ha de canviar
són els altres. Ni tan
sols ens solem plante-
jar un dubte raonable,
un ¿estarem fallant en
alguna cosa?, ¿no serà
que cal modificar
algun element de l’es-
tratègia educativa i del
paper de l’escola, una
tradició que portem
endavant perquè així
ens vam ensenyar a ser
mestres? És un bon
moment per preguntar-
nos si l’escola està fent
actualment el que toca. 

1.- El curs començà
amb un acte terrorista
de repercussió interna-
cional d’un fort efecte impac-
tant i que després ha desem-
bocat en unes accions militars
i nous atemptats terroristes
(biològics) que han impregnat
tots els noticiaris cada dia.
Davant un fet de tant d’interés
per a la premsa, la TV i la
societat, ¿l’escola ha fet el que
toca? ¿És que això no interes-
sa als alumnes? ¿Estem
donant-li un tractament ade-
quat o passem d’això? I si
estem tractant-lo, ¿hem inten-
tat els mestres de cada escola
posar-nos un mínim d’acord
sobre com afrontar-lo amb un
poc de coherència?

2.- Darrerament cada any
l’IPC de l’Estat s’incrementa
al voltant d’un 4% anual, però
el govern ens puja als funcio-
naris el sou només un 2%.
Sembla que ja és un costum
per a sempre.  Els darrers anys
els sindicats convoquen una
vaga de tots els funcionaris i
de tots els sectors, els mestres
som els que menys la recol-
zem. ¿Vol dir que estem d’a-
cord amb aquesta mesura o
que ens dóna igual tot el que

passe?
3.- Pels mitjans de comuni-

cació i per conferències s’ha
donat a conèixer grans projec-
tes d’infrastructures que tin-
dran grans repercussions
sobre el nostre medi local o
comarcal i del país, com són

l’AVE, la Transformació de
l’Horta, El Transvasament
Xúquer-Vinalopó, el Pla
Hidrològic Nacional, la
Incineradora de Residus
Tòxics (Benifaió), la Central
Elèctrica de Catadau o la línia
d’Alta Tensió de Castelló a
Tavernes. Alguns d’aquests
projectes tenen més oposició
social a altres comarques que
a la Ribera, com el
Transvasament (a la Vall
d’Aiora) o el PHN (al Delta de
l’Ebre)

Sobre aquest tema, ¿estem
fent el que toca a l’escola?
¿Ens incumbeix o l’escola no
s’hi deu posar en els temes
que són de fóra? Sembla més
estesa la segona opinió, que
això és clavar-se en política,
etc. etc., però caldria recordar
a l’efecte el que diu el  currí-
culum de l’Àrea de
Coneixement del Medi, en el
seu objectiu nº 5.

4.- Sembla evident que els
alumnes actuals solen tindre
més mala educació que fa, per
exemple, 30 o 40 anys. Ai,
com han canviat!, però, és que

tot ha canviat tant! Abans
generalment sols treballaven
fora de casa els homes, i les
mares podien dedicar-se a
educar millor els fills; ara
solen treballar els dos.
Necessàriament aquesta man-
cança educativa s’ha de notar

molt. Damunt, la societat ha
deixat de ser "educadora" en
el grau que ho era. I quan una
peça o més de l’arc educatiu
(família – societat - escola) no
està acomplint la missió tal
com abans la exercia, el con-
junt es ressenteix. Aleshores,
pot la funció educativa i for-
mativa seguir les pautes com
abans: a) la família principal
educadora, b) l’escola sobretot
instructora? Que ha de fer
l’escola del segle XXI: educar
o instruir? Què cal primar
actualment? 

És possible que el protocol
educatiu tradicional ja no siga
vàlid i calga modificar-lo per
adaptar-lo als nous temps,
però, ¿tot el pes educatiu ha
de recaure sobre els mestres o
també hi ha altres elements de
la societat i l’Administració
que hi deuen col·laborar? 

5.- Però potser allò que més
ens amarga als mestres és que
el desig d’aprendre entre els
alumnes s’haja pràcticament
esfumat, com el perfum d’una
botella que hem deixat oberta.
Perquè als mestres allò que de

veritat ens agrada és ensenyar
i sobretot que els demés
aprenguen. Ara be, quan no hi
ha interés per aprendre, no
s’aprén. I l’alumne que no
posa intenció d’aprendre allò
que pretenem ensenyar-li sol
crear més situacions conflicti-

ves a l’aula. ¿I qui
té la culpa? ¿La
tenen els alumnes,
que no volen
aprendre el que
l’escola vol ensen-
yar-los; o la té l’es-
cola, que no li
ensenya allò que ell
pot aprendre i de la
manera que li pot
interessar? 

Davant els canvis
tan grans que s’han
generat en les
darreres dècades
¿s’ha adaptat l’es-
cola a tota la inno-
vació que ens ha
envaït o seguim,
dalt o baix, igual?
¿Estem preparats
per a ser mestres en
el segle XXI? ¿La
LOGSE fracassa
perquè el planteja-
ment era erroni, o
principalment per-
què l’Administració
no ha destinat els
fons necessaris i no
ens va formar de
manera apropiada? 

Una escola que,
pràcticament,  igno-
ra els canvis gene-
rats pel pas del
temps, que ignora el
seu medi, que se
separa de la societat
enlloc de barrejar-se
amb ella i dur-la a

dins..., eixa escola no està pre-
parant per a la vida real, pre-
para per a una "idea de vida",
per a una vida fictícia però
què ja no és la real. Per tant,
¿com ha de generar interés en
els seus usuaris, els alumnes? 

Sembla evident que l’escola
està malalta i també que
aquell que vol curar-se de
veritat no va evadint el pro-
blema i esperant que ho solu-
cionen altres, és ell el que ha
d’afrontar la realitat. Trobe
que en aquest moment és
necessari que els mestres fem
una profunda reflexió a partir
de la qual determinem: què és
el que hem de fer nosaltres
per millorar la situació i també
que exigim a altres sectors de
la societat o l’Administració
perquè s’ocupen d’aquelles
responsabilitats que a nosal-
tres no ens pertoquen.

Roger Pons i Vidal és mestre i membre

de CODERI, Col·lectiu d’Ensenyants

de la Ribera. 
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L’escola, ¿està fent el que toca?
Roger Pons

Una fiesta en
Porto Alegre

Miles de personas, dicen que
diecisiete mil, comulgaron
juntas el mismo grito: contra
el neoliberalismo y por la
escuela pública y popular.
Otro mundo es posible! Fue,
ciertamente, una fiesta. Una
fiesta anticapitalista. Una fies-
ta por la educación y la liber-
tad. Nos acogió una ciudad
que ensaya con éxito desde
hace más de catorce años fór-
mulas de democracia directa:
el orçamento participativo, le
llaman. Nada de votar cada
cuatro años y quedarnos en
casa frente a la tele. La gente,
en Porto Alegre, está en la
calle, discutiendo y tomando
decisiones. Cada año. Seis
meses para discutir, y los seis
siguientes para ejecutar y
controlar. La ciudadanía, en
Porto Alegre sabe que la sani-
dad, los transportes públicos o
la educación dependen de la
asamblea, del encuentro deli-
berativo, de la participación
popular. Por eso hubo un Foro
allí. Las imposiciones del
Banco Mundial para
Latinoamérica tienen en
aquella ciudad un duro hueso
que roer: el Frente Popular
encabezado por el Partido de
los Trabajadores. Asi que nos
abrieron sus puertas para dis-
cutir sobre los efectos de la
globalización sobre los siste-
mas educativos y las culturas
del os pueblos. Y para discutir
sobre lo que hacemos para
frenar el avance neoliberal.
Para intercambiar estrategias
y conocer experiencias y pro-
yectos populares. 

He tenido el privilegio de
vibrar en el interior de un
estadio de deportes xon las
palabras de un Alcalde que
defendía la educación pública
desde las políticas del socia-
lismo. Y era aplaudido fervo-
rosamente por los padres y las
madres, por el profesorado,
por los estudiantes. He tenido
la suerte de caminar una ciu-
dad que por unos días se puso
al servicio de quienes pensá-
bamos la escuela pensando
las utopías. Y he disfrutado de
la responsabilidad de hablar
en un tinglado del puerto de
aquella ciudad de los
Movimientos de Renovación
Pedagógica. En nombre de
nuestros Movimientos de
Renovación Pedagógica. Por
unas horas la experiencia
social y pedagógica de los
MRPs se cruzó en un diálogo
fructífero con el ejemplar
modelo de sindicalismo social
y revolucionario de la CTERA
argentina. Con el Movimiento
de los Campesinos sin Tierra
brasileños. Con el movimien-
to estudiantil chileno y uru-
guayo. Un encuentro desde el
reconocimiento de las dife-
rencias para compartir estra-
tegias de lucha y resistencia
social al capitalismo neolibe-
ral. Aquella Mesa se tituló:
Movimientos de Resistencia
Social al Neoliberalismo. 

Algo se mueve en el
mundo. Lentamente. A veces
es un movimiento impercepti-
ble a los sensores de organi-
zaciones e instituciones muy
esclerotizadas. Y no llegan a
detectarlo. Por eso parece que
su vida sea como la de aque-
lla canción de Julio Iglesias.
Sin embargo, algo se mueve
en el mundo. Y uno de los epi-
centros más potentes está en
Porto Alegre. 

Jaume Martínez Bonafé

TEMARIO DE TECNOLOGÍA  (Secundaria)
Muy buenos resultados en oposiciones

ELABORACIÓN PROPIA

ELENA GRAU  Tel.: 96 185 78 26

www.intersindical.org

L’escola està  malalta i  aquell  que vol  curar-se
de veritat  no va evadint  el  problema i  esperant

que ho solucionen els  al tres ,  és  el l  el  que ha
d ’afrontar la  reali tat .  

ARXIU
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2000 treballadors laborals passaran a ser 
funcionaris durant l’any 2002
L’11 de gener el DOGV publicà l’Ordre de 20 de des-
embre de 2001, per la qual es convoquen cursos d’a-
daptació del règim jurídic del personal laboral de
l’administració del Govern Valencià que ocupa llocs
de naturalesa funcionarial. Donada l'errada pel que
fa al model de sol·licitud en l'exemplar per a
l'Administració, el DOGV del 14 de gener publicà la
corresponent correcció d’errades. El procés és volun-
tari, per la qual cosa si alguna persona no vol partici-
par es quedarà al seu lloc de treball sense cap pèrdua
dels seus drets. Això sí, haurà de tenir en compte la
pràcticament nul·la possibilitat de mobilitat.

El termini per a presentar instàncies finalitzava el
4 de febrer, però s’ha reobert a causa de la modifi-
cació en les Relacions de Llocs de Treball de tres
llocs de supervisor de recepció, que han passat a ser
funcionarials, com la resta de llocs reservats al per-
sonal subaltern. Això ha obligat la Direcció General
de la Funció Pública a ampliar el termini de presen-
tació d'instàncies per al procés de funcionarització
en vint dies més, fins el 25 de febrer. La Direcció
General publicarà cap a mitjan març la relació d’ad-
mesos i l’IVAP farà el calendari dels cursos.

Cal mencionar la disposició addicional que deixa
a voluntat del personal laboral temporal que ocupa
llocs de naturalesa funcionarial, la decisió que con-
tinuar amb aquest caràcter o passar, a petició prò-
pia, a tenir la condició de funcionari/ària interí/na.
No hi ha termini per a presentar aquesta petició. A
hores d’ara no es recomana, ja que existeix la possi-
bilitat de reclamar el reconeixement legal de l’anti-
guitat en la Generalitat Valenciana, gràcies a canvis
legislatius recents, però per a poder fer-ho cal man-
tenir la condició de personal laboral.

Pla de Formació Contínua de la Generalitat 
per al 2002
El dijous 17 de gener, i presidida pel conseller, es va
reunir la Mesa de Formació, dins del marc de la
Mesa General de la Funció Pública. L’objectiu de la
Mesa era l’aprovarció del Pla de Formació Contínua
per a 2002. L’STAPV-Intersindical Valenciana no va
signar l’acord, ja que no participa de l’Acord de
Formació Contínua de l’Estat. S’han incorporat
algunes millores suggerides pel Sindicat, però han
quedat fora les millores més importants reclamades:
a) formació a distància o descentralitzada en les
capitals comarcals, i b) informació unificada entre
Administració i els sindicats que fan cursos de for-
mació contínua. Amb aquestes propostes el Sindicat
pretén que tot el personal tinga les mateixes possi-
bilitats d’accés als cursos, i evitar que algunes per-
sones facen molts cursos cada any i moltes altres no
en facen cap. En l‘anterior número
d’INTERSINDICAL hi ha un model d’escrit per
sol·licitar la formació a distància o comarcalitzada.

La congelació salarial de 1997 torna 
a ser jutjada
El Tribunal Suprem fallarà el 26 de febrer sobre el
sou dels empleats i empleades públics. S’ha assen-
yalat aquesta data per a votació i fallo del recurs del

Govern Central contra la Sentència de l’Audiència
Nacional que declarava nul·la la congelació salarial
de 1997, instada per la Federació d’Ensenyament de
CCOO. També es fallarà un altre recurs similar pre-
sentat davant el Suprem i que no havia estat enviat
a la Audiència Nacional. Tots dos s’han acumulat,
de forma que la solució es resoldrà en una mateixa
sessió.

Més dies moscosos en 2002 
Durant 2002 hi haurà més dies de lliure disposició

en aplicació del calendari laboral que estableix el
Decret 34/1999. Per això, els dies de lliure disposi-
ció seran: 

Alacant capital: 2 dies més (pel 23 de juny i el 12
d'octubre): 8 en total. 

Castelló capital: 2 dies més (pel 29 de juny i el 12
d'octubre): 8 en total. 

València capital: 1 dia més (pel 12 d'octubre): 7 en
total. 

La resta de localitats tindran com a mínim un dia
(pel 12 d'octubre) i s'haurà de comprovar si alguna
festa local cau en dissabte o diumenge.

Publicades les Ordres de Millora
d'Ocupació i de Personal Interí

El DOGV de 6 de febrer va publicar l'Ordre de 7
de gener de 2002, de la Conselleria de Justícia i
Administracions Públiques, per la qual es regula la
millora d'ocupació, i la de 30 de gener de 2002,
sobre regulació de borses d'ocupació temporal, tres
anys després de la introducció de la millora d'ocu-
pació en la llei de Funció Pública i del Decret 33/99.
La comissió de seguiment de les borses de millora
d'ocupació, que ha de dur endavant la gestió i la
convocatòria de les borses, s'ha de constituir en
breu. La disposició addicional primera diu que els
sindicats han de nomenar un titular i un suplent en
el termini d'un mes. Cal esperar que amb el nome-
nament per tots els sindicats les borses comencen a
funcionar de manera immediata.

D'altra banda, el personal laboral fix o funcionari
de carrera que ocupa com a funcionari interí algun
lloc d'un grup superior al que pertany, pot sol·licitar
que se'l nomene en millora d'ocupació, amb la par-
ticularitat que no tindra reserva de plaça, per haver-
la perdut en demanar l'excedència.

Pel que fa a les borses de personal interí, la
Comissió de Seguiment resta indeterminada, però
aquest Sindicat demanarà que siga la mateixa que
la de millora d'ocupació, amb l'objectiu que es cons-
tituesquen també el més prompte possible.

La Comissió de Condicions de Treball 
El 23 de gener es va reunir una Mesa Tècnica sobre
la reforma del funcionament de la Comissió de
Condicions de Treball. S'ha arribat a un consens
que el Sindicat estima molt positiu, ja que arreplega
la majoria de les demandes de l’STAPV-Iv. L’Acord,
ratificat en la Mesa Sectorial del dia 25, conté com a
punts més destacats els següents: la CCT negociarà
la creació, modificació i amortització de tots els llocs
de treball; les propostes, quan tinguen caràcter
departamental, es negociaran entre representants

de la Conselleria afectada i els sindicats presents en
la Mesa Sectorial i quan siguen interdepartamentals
es negociaran amb la Direcció General de Funció
Pública, que sol·licitarà certificació sobre l’existèn-
cia de dotació pressupostària; les propostes, nego-
ciades segons els dos apartats anteriors, es realitza-
ran durant dos períodes anuals, de gener a març i de
setembre a novembre, es ratificaran en les reunions
de la CCT d’abril i desembre, respectivament, i
finalment es publicaran les Relacions de Llocs de
Treball.

Algunes pagues extra no es van cobrar bé
Algunes conselleries han aplicat un prorrateig al
càlcul de les pagues extra del personal que va pren-
dre possessió durant el passat semestre en un grup
superior per haver aprovat un procés de promoció
interna. L’esmentat prorrateig és erroni, ja que s’ha
de meritar l'import complet del sou base del grup
superior. 

Es desconeix a quantes persones se'ls ha aplicat
erròniament, ja que algunes conselleries ho han
resolt de manera satisfactòria. Les persones que
estiguen en aquest cas han de revisar la nòmina de
desembre i posar-se en contacte amb el Sindicat,
que disposa d’un model de reclamació per a aquests
casos

Segueixen els problemes amb 
el cobrament de les nòmines
Gener sempre duu problemes per ser el mes de tan-
cament de l'exercici anterior, el que provoca que hi
haja molt poc de temps per a introduir noves inci-
dències en la nòmina. Això afecta en
l’Administració Pública a un reduït nombre de per-
sones. Altre problema és el derivat de la posada en
marxa d’una nova aplicació informàtica per a les
nòmines. S’ha aprofitat l’entrada de l'euro per a fer-
ho i, finalment no ha hagut problemes per a cobrar
a partir del dia 29.

En canvi, prop de 2000 persones interines docents
d'Alacant i València que ja tingueren problemes en
la percepció de la nòmina de desembre no l’han
cobrat tampoc en gener. En protesta per aquesta
irregularitat, el Sindicat va convocar el 5 de febrer
concentracions de protesta, perquè la única solució
de la Conselleria d’Hisenda només era avançar uns
pocs dies el cobrament de la nòmina de febrer.
Hisenda es nega, com li exigeixen els sindicats, a
abonar una nòmina extraordinària per a aquest per-
sonal.

Les RLTs seran impugnades per  l’STAPV-Iv 
Les Relacions de Llocs de Treball de la Generalitat
Valenciana es van publicar l’1 de febrer de 2002.
Seran recorregudes davant els Tribunals per
l’STAPV-Iv, en coherència amb els recursos a les dos
anteriors publicacions, també impugnades i que es
troben pendents de sentència. 

Entre els motius per a la presentació del recurs,
cal destacar l'absència de negociació real de les
Relacions, ja que l'Administració va aprovar les
Relacions igual que les ha lliurat als sindicats, sense
fer cas a les propostes de negociació presentades.

TTeennss  ccoorrrreeuu  
eelleeccttrròònniicc??

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
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Del 27 al 30 de març s’analitzaran els canvis en l’educació al País Valencià i al món

La globalització centrarà els debats 
del congrés de l’Escola Valenciana

És precisament l’extensió plane-
tària del neoliberalisme el que
explica, segons els organitzadors
del congrés, l’extensió de la
pobresa. “Tampoc hem de perdre
de vista el fenomen de les migra-
cions i les seues conseqüències,
sense oblidar-nos de la uniformit-
zació de pautes socioculturals i
lingüístiques i del paper de les
noves tecnologies i dels mitjans
de comunicació, tot això que
coneixem com a globalització”,
segons s’indica al programa del
congrés. 

Els actes congressuals aniran
precedits per nombroses presen-
tacions arreu de les comarques
valencianes i que organitzen els
diferents col·lectius integrats en la
Federació d’Associacions per la
Llengua. Les Universitats

d’Alacant, de València i la Jaume
I de Castelló han enllestit també
una sèrie d’activitats lligades al
congrés.

L’estructura del tercer congrés
preveu la distribució dels contin-
guts en quatre apartats, amb con-
ferències, aules de debat i apara-
dors. Han confirmat la seua pre-
sència a l’event distints intel·lec-
tuals de renom, com Ignacio
Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique, o Arcadi Oliveres,
que impartirà la conferència inau-
gural. Al llarg de les distintes ses-
sions de treball, les persones
assistents al congrés tindran l’o-
portunitat de debatre amb altres
experts de prestigi, com Marta
Maffei (dirigent sindical de l’en-
senyament a l’Argentina), Josep
Maria Baldaquí (Universitat

d’Alacant), Ernest Querol
(Universitat Oberta de
Catalunya), Carme Junyent
(Comité Tècnic de l’Informe
Unesco sobre les llengües del
món), Manuel Delgado
(Universitat de Barcelona), Xavier
Lluch (diversitat cultural), Vicent
Partal (Vilaweb) o Jaume
Carbonell (Cuadernos de

Pedagogía), entre molts altres.
Per a formalitzar les inscrip-

cions al congrés, fins al 14 de
març, i demanar tota classe d’in-
formació, cal dirigir-se a la seu
d’Escola Valenciana, C/ Conchita
Piquer, 2, de València, Tel.
963472783, o consultar el web de
la pròpia Federació:
http://www.fev.org.

Anaya, a la biblioteca virtual de
Quaderns Digitals 
Quaderns Digitals, la publicació
virtual del Centre d'Estudis Vall
de Segó, ha ampliat la seua
oferta de continguts amb la
posada en marxa de La
Biblioteca Virtual, espai on és
possible trobar textos en format
digital, un espai obert a la inclu-
sió de treballs d'investigació,
tesis, articles i obres de temàtica
distinta. En aquesta primera
fase s'inclou la bibliografia de
Gonzalo Anaya, professor emè-
rit de la Universitat de València
i membre del Consell Escolar
Valencià, ben conegut per la
seua vinculació amb els
Moviments de Renovació
Pedagògica, especialment a
l’Escola d’Estiu del País
Valencià. Totes les obres edita-
des es troben en format obert,
tant en html i en versió de llibre
electrònic Microsoft Reader

http://www.quadernsdigitals.n
et/biblioteca.asp 

Pangea, l’Internet solidari
Pangea no és un proveïdor

comercial d'Internet. Es tracta
d'una ONG que té com a objectiu
facilitar la comunicació a les per-
sones i col·lectius sense ànim de
lucre que treballen pel canvi, la
justícia social, l'educació, la pau,
el medi ambient, el desenvolupa-
ment, la cooperació..., tractant de
reduir les diferències entre el
Nord i el Sud, així com les des-
igualtats de gènere. Amb les sues
quotes, els socis, a més d'obtenir
connexió i diversos serveis,
donen suport a un projecte soli-
dari de comunicació tant al nostre
país como a d'altres: Colòmbia,
Mèxic, Perú... Pangea pertany a
l'Associació per al Progrés de les
Comunicacions (APC) amb nodes
associats a més de 60 països, i
treballa per fomentar la coopera-
ció i la solidaritat. Des de la web
de Pangea es pot accedir a  una
gran quantitat d’informació i pro-
postes dels col·lectius integrants
de l’associació, com ONG, MRP,
grups ecologistes, etc.

http://www.pangea.org/ 
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Redactat un manifest en
defensa de les Jornades de
Sociolingüística d’Alcoi

ALL-I-OLI

Diverses entitats cíviques
d'Alcoi (l'Alcoià) han elaborat
un manifest i han iniciat una
campanya de firmes per a recla-
mar que l'Ajuntament de la
població "reconsidere la seua
decisió i que es torne a dotar
econòmicament una partida
destinada a sufragar les
Jornades de Sociolingüística,
perquè puguen continuar realit-
zant-se amb total normalitat",
segons informen els responsa-
bles de la iniciativa. La campa-
nya respon a la retirada dels
pressupostos municipals d'en-
guany d'una partida dedicada a
la celebració de les Jornades de
Sociolingüística que amb caràc-
ter anual venien realitzant-se en
la ciutat des de feia uns anys, el
que ha estat qualificat com "una
nova prova de desafecte per la
llengua dels valencians".
Davant aquesta mesura, diver-
ses entitats cíviques alcoianes
han elaborat un manifest i han
iniciat una campanya de recolli-
da de firmes, que es prolongarà
fins el pròxim 30 de març, per a
sol·licitar als responsables de
l'Ajuntament la reposició de la
partida econòmica, el manteni-
ment i el suport a les Jornades
de Sociolingüística. 

El manifest assenyala que les
Jornades de Sociolingüística
"han anat consolidant-se fins
arribar a formar part de la vida
cultural de la ciutat", i afegeix
que la convocatòria "constitueix
des dels seus inicis un referent
important des del punt de vista
cultural i científic, i no només
per a Alcoi i les poblacions veï-
nes, sinó també per a tota la
comunitat lingüística". 

El document destaca la "voca-
ció de transcendir fronteres" de

les Jornades, ja que, segons s’as-
senyala al manifest, "són cone-
gudes a tots els cercles acadè-
mics i intel·lectuals espanyols
que s'interessen per la
Sociolingüística". Referent a
això, es cita les publicacions
generades per aquestes troba-
des. El manifest també apunta
que les Jornades han propiciat a
Alcoi "un discurs nou, cívic i fora
de l'àmbit acadèmic que ha reu-
nit intel·lectuals de prestigi,
comunicòlegs, sociòlegs, lingüis-
tes, antropòlegs, politòlegs i eco-
nomistes". Segons les entitats
d’Alcoi promotores de la cam-
panya, amb aquesta iniciativa
"s'ha generat un fòrum d'idees i
de reflexions que ens ha permés
seguir les preocupacions can-
viants de la nostra realitat lin-
güística i han aportat arguments
i vies de desenvolupament d'una
política lingüística pràctica i apli-
cable a la realitat sociolingüística
del País Valencià i de tota la
comunitat lingüística catalana".
El manifest afirma que "no s'en-
tén com l'Ajuntament ha tingut
tan poques prevencions a l'hora
d'eliminar una activitat total-
ment consolidada i amb un gran
prestigi, que ha demostrat una
gran capacitat de convocatòria al
llarg de totes les seues edicions".

La campanya és una iniciativa
de l'Associació Cultural Amics
de Joan Valls, la Coordinadora
Alcoià-Comtat pel Valencià,
l'Associació Cultural Alcoià-
Comtat, el Centre Ovidi
Montllor-Casal Jaume I de
l'Alcoià i el Comtat, el Club
d'Amics de la Unesco d'Alcoi, i
compta amb el suport dels sindi-
cats integrants de la
Intersindical Valenciana.

ALL-I-OLI
“L’Escola Valenciana en el món de la globalització” és el
lema que presidirà el tercer congrés que del 27 al 30 de
març tindrà lloc a la Facultat de Filologia de la ciutat de
València. El congrés intentarà respondre al sentit i la fun-
ció de l’escola, “una escola en valencià, arrelada al medi
i potenciadora del coneixement i l’estima de l’entorn”, en
una nova etapa caracteritzada per l’avanç implacable a
escala mundial de les polítiques neoliberals.

Albert Sansano

ARXIU

Carta oberta al Síndic de Greuges
Síndic de Greuges 

Pasqual Blasco, 1. 03001-Alacant

Em dirigesc a vostè com a per-
sona que s’estima la llengua
que escriu i, per tant, com a part
afectada pel projecte de modifi-
cació dels currículums de l’as-
signatura Valencià: llengua i
literatura d’ESO i batxillerat,
perquè considere que la pro-
posta del govern valencià limita
el dret a rebre un ensenyament
de qualitat i representa un
greuge comparatiu respecte als
criteris seguits en l’assignatura
Castellà: llengua i literatura.

Pel que fa als continguts del
nou currículum, considere que
l’exclusió del decret de mínims
d’autors no nascuts en terres
valencianes ofereix una visió
localista i empobridora de la
nostra literatura i impedeix
entendre el fenomen literari
com un bé cultural que va més
enllà de les fronteres geogràfi-
ques, polítiques o administrati-
ves, com un bé que uneix els
valencians, catalans i mallor-
quins (o els territoris hispànics
de l’antiga Corona d’Aragó,
segons la llei de creació de
l’AVL). D’altra banda, l’exclusió
de figures importants de la nos-
tra literatura obre un procés de
dialectalització i minorització
que de cap manera contribueix
a combatre els prejudicis lin-
güístics i culturals que han
arrelat en una part de la socie-
tat valenciana.

Tampoc no compartesc els
objectius expressats en el nou
decret, ja que ens retornen a un
enfocament historicista de l’es-
tudi de la literatura des del qual
resulta impossible desenvolu-
par estratègies de lectura i
reescriptura de textos, així com
fomentar el gust per la lectura.
No cal dir que un enfocament
d’aquest tipus té conseqüèn-
cies especialment negatives en
el context social actual, on els
estudis sociolingüístics indi-

quen un coneixement i un ús
de la llengua escrita força baix.

L’aplicació d’aquest currícu-
lum de mínims limita la llibertat
de càtedra del professorat, ja
que el temps escolar és reduït i
no poden dedicar als autors no
valencians el tractament que
mereixen d’acord amb la seua
rellevància literària i cultural,
amb la qual cosa es coarta el
dret a dur a terme un ensenya-
ment científic i responsable de
la literatura.

També critique el procedi-
ment seguit pel govern valen-
cià, que no sols ha elaborat el
projecte sense tenir en compte
els col·lectius implicats, sinó
que ha fet cas omís del rebuig
expressat des de diferents
àmbits del món universitari i
educatiu, del món de la cultura
i de la creació literària, i dels
nostres representants sindicals,
que públicament i en privat
han demanat als responsables
encetar un procés d’anàlisi i de
valoració per a poder esmenar
les deficiències i les incon-
gruències observades en la
proposta de currículum.

Finalment, considere que és
un greuge no donar al valencià
el tractament atorgat a l’assig-
natura de Castellà: llengua i
literatura, on s’han inclòs autors
pel seu valor literari, sense
exclusions relatives al lloc de
naixement. A més del greuge
comparatiu, el tractament
donat a l’assignatura de valen-
cià contribueix a perpetuar la
situació diglòssica o de literatu-
ra de segona classe respecte
del castellà, cosa que va en
contra del que estableixen la
Constitució Espanyola (article
3r), l’Estatut d’Autonomia (arti-
cles 2n i 7é), i la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià,
que demanen el foment i la
protecció de la nostra llengua i,
per tant, de totes les seues
manifestacions literàries i cul-
turals. 

All-i-oli proposa als lectors que s’adrecen al Síndic de Greuges

amb l’stepv,

bon rotllo



Si observem atenta-
ment la manera de
parlar de la majoria

dels nostres jòvens, ens
adonarem que:

1. El seu llenguatge és
molt més pobre que el de
les generacions prece-
dents. S’han perdut una
gran quantitat de parau-
les, expressions, girs i
modismes. La seua forma
de parlar és un valencià
escanyolit i depauperat
que cada vegada està
més a prop d’allò que
podríem anomenar
valencià bàsic.

2. El seu valencià,
malauradament, cada
volta s’acosta més al cas-
tellà, tant en el lèxic com
en la fonètica, la morfo-
logia i, fins i tot, en la sin-
taxi. Utilitzen una quan-
titat molt més gran de
paraules, locucions, girs i
modismes calcats del
castellà que les genera-
cions precedents i, a més
a més, tendeixen a
emprar els mots que s’as-
semblen més als seus
equivalents castellans i deixen
d’utilitzar-ne d’altres que se n’a-
llunyen més i que són d’ús habi-
tual en persones de més edat, i
així diuen infectar en lloc d’en-
denyar, anís en lloc de batafalu-
ga, empatxar en lloc d’enfitar,
últim en lloc de darrer, baixar en
lloc de devallar, canviar en lloc
de baratar, dilapidar en lloc de
balafiar, etc. I el que és més
greu, tendeixen a substituir
paraules valencianes vives i per-
fectament conegudes per tothom
pels seus equivalents castellans,
i així canvien pernil o cuixot per
jamón, ulleres per gafes, eixugar
per secar, oroneta per golondri-
na, etc. En els darrers anys he
observat a València ciutat i
diverses poblacions properes la
tendència a usar el verb traure
amb el significat de dur o portar,
sens dubte perquè aquest verb
té un aspecte semblant al verb
castellà traer. Un altre fenomen
que he observat de pocs anys
ençà entre els més jòvens és la
pèrdua del pronom adverbial en.
Avui és fàcil trobar xiquets i ado-
lescents valencians que a una
pregunta com: vols tres olives?,
contesten: no, vull quatre.
Aquests fenòmens, avui encara
restringits, correm el risc que
acaben generalitzant-se i, si la
llengua continua castellanitzant-
se a aquest ritme, prompte el
valencià serà un dialecte del cas-

tellà. Serà una fusió per absor-
ció.

3. Molts jòvens valencians, que
són fills de pares valencianopar-
lants, però que la seua primera
llengua ha estat el castellà per-
què així ho han decidit els seus
pares, aprenen a l’escola un
valencià estàndard bastant
acceptable i són capaços d’usar-
lo amb certa desimboltura, però
no ho fan quasi mai quan parlen
entre ells, fins i tot si alguns dels
interlocutors són valencianopar-
lants. Normalment, entre ells
parlen sempre castellà. I per
suposat, quan parlen valencià,
ho fan en un valencià estàndard
molt escanyolit i sovint amb una
fonètica acastellanada. El nostre
lèxic tradicional, normalment, el
desconeixen per complet, espe-
cialment la fraseologia lèxica. En
realitat són castellanoparlants
que han estudiat valencià a l’es-
cola, de la mateixa manera com
jo vaig estudiar uns quants cur-
sos de llatí als anys 50 que mai
m’han servit de res. I a ells tam-
poc els servix de res el valencià
que aprenen, almenys no els ser-
vix per a la cosa vertaderament
important que ha de servir una
llengua: per a parlar-la amb nor-
malitat i de manera espontània i
quotidiana amb tothom.

4. Empren diverses paraules i

expressions estranyes al parlar
tradicional dels valencians, que
són les que usa normalment la
llengua estàndard i que, indub-
tablement, han aprés als llibres,
a l’escola o a la televisió, ja que
és completament impossible que
els hagen arribat per tradició
oral, com per exemple: calar foc
en lloc de botar foc, guix en lloc
d’algeps, manllevar en lloc
d’amprar, tenir cura en lloc de
tindre compte, endreçar en lloc
d’arreüssar, abans d’ahir en lloc
de despús-ahir, ensopir-se en
lloc d’embeltir-se, així que en
lloc d’ensé que, desar en lloc
d’alçar o gall dindi en lloc d’an-
dià, titot o polit.

Què podem fer per redreçar
aquesta situació i aconseguir sal-
var el nostre valencià tradicional
del trist destí al qual pareix que
està condemnat? És evident que
la família valenciana de l’any
2002 no és la família patriarcal
tradicional que ha sigut el nucli
de la nostra societat des del neo-
lític fins ben entrat el segle XX.
Avui els xiquets ja no deprenen
la llengua fonamentalment dels
membres més grans de la seua
família, sinó que una part impor-
tantíssima del seu bagatge lin-
güístic la reben de l’escola i dels
mitjans de comunicació. Fem,
per tant, que l’escola i els mitjans
de comunicació transmeten als
xiquets el nostre llenguatge tra-

dicional. A l’escola la
responsabilitat és dels
mestres, dels ensen-
yants. Els ensenyants
heu de ser capaços de
discernir els fets de
llengua legítims, enca-
ra que particulars, d’a-
quells espuris i indesit-
jables, i de recuperar
aquells mots, locucions,
girs i modismes que,
sent vàlids i correctes,
han estat arraconats fins
ara en l’ús de la llengua
estàndard per altres
mots, locucions, girs i
modismes de procedèn-
cia forània. Els ensen-
yants s’hauríeu d’esfor-
çar a impedir que la
llengua continue degra-
dant-se i empobrint-se
i, per un altre costat,
hauríeu d’intentar acon-
seguir que el parlant,
avui xiquet o adolescent
però demà adult, recu-
perara la consciència de
la dignitat de la pròpia
expressió, que no pen-
sara que la seua manera
de parlar és incorrecta.
Hem patit, i continuem

patint, segles de diglòs-
sia castellà-valencià, i no seria
gens desitjable que ara comen-
çàrem a patir una diglòssia
valencià correcte-valencià inco-
rrecte, on precisament el valen-
cià incorrecte fóra el nostre
valencià popular, el nostre valen-
cià tradicional, el que hem here-
tat oralment dels nostres avant-
passats i que és el que més s’adiu
amb la nostra idiosincràsia.

Per aconseguir que l’escola i
els mitjans de comunicació subs-
tituïsquen amb èxit la família
patriarcal en la transmissió a les
jòvens generacions de la nostra
forma de parlar tradicional ens
cal, primer que res, que els pro-
fessionals de la llengua tingueu
clar que això ha de ser així. Si
vosaltres no ho teniu clar, si no
poseu tot el vostre afany a acon-
seguir salvar la llengua que els
valencians ens hem transmés de
generació en generació des de
l’Edat Mitjana fins avui, aquesta
llengua no se salvarà. I els valen-
cians haurem perdut el nostre
senyal d’identitat més important
com a poble, perquè podeu estar
ben segurs que si no salvem la
nostra llengua tradicional, els
valencians del futur parlaran tots
castellà.

Eugeni S. Reig és autor del llibre Valencià

en perill d’extinció

En escrits anteriors publi-
cats en aquesta revista
s’han tractat els comple-

xos desplaçaments de població
provocats pel model econòmic
de la globalització, amb perso-
nes forçades a acceptar situa-
cions i treballs degradants que
esdevenien subjectes il·legals,
sense drets. En aquest context, el nostre
País s’ha convertit en un espai d’arribada.
En les anàlisis anteriors ens hem referit a
la pèssima qualitat democràtica de la Llei
8/2000, que considera els immigrants com
a no persones, especialment els “sense
papers”. També hem afirmat que sense
drets polítics no pot haver-hi drets
humans. L’aniversari de la Llei
d’Estrangeria ens permet ara abordar
altres qüestions.

Des de la segona meitat dels anys 80 ens
trobem immersos, de grat o per força, en la
lògica del capital, és a dir, la raó —les
raons— del mercat i la tecnologia. Aquestes
raons han imposat un ordre global consis-
tent en la lliure circulació del capital, en el
desenvolupament d’elements institucionals
propis del lliure mercat: expansió del
comerç en totes les direccions, internaciona-
lització dels mercats financers, una nova

societat basada en la informació i la comuni-
cació, i un mercat de treball mundial. 

Com a fenòmen complex que és, no es pot
abordar a la lleugera, i menys encara tergi-
versant la seua naturalesa. La immigració no
és cap invasió ni cap amenaça, ni cap risc
d’agressió externa, ni tan sols un problema.
Aquest tractament irresponsable sols pot
provenir d’aquells que intenten legitimar les
seues injustes i tèrboles polítiques. Per a la
nostra anàlisi, la immigració ha de ser, és,
una qüestió, un tema, un fet indubtablement
complicat i hem d’acostar-nos-hi amb molta
cura i interés. 

La Llei 8/2000 respon al model irrespon-
sable i capciós de la política del PP, amb  una
enorme distància entre el que diuen i el que
fan. En allò que afecta  les persones immi-
grades documentades, se’ls fa molt compli-
cat el reagrupament familiar, no tenen dret
al vot —són ciutadans de segona, paguen

impostos, però la seua opi-
nió i les seues necessitats no
hi compten. A les persones
indocumentades  se’ls ha
permés —o facilitat— l’en-
trada, però no se les reco-
neix, no existeixen i han de
treballar en la clandestinitat.
Tenen el deure de no pertor-

bar l’ordre establert, però amb el risc de
caure en la marginalitat i l’explotació, sense
drets de reunió, associació, sindicació, ni de
justícia gratuïta en tots els procediments.

Tot i l’enduriment  d’aquesta llei,  els pro-
nòstics del Govern no s’han complit: ni s’ha
reduït el nombre d’immigrants indocumen-
tats, ni l’arribada de pasteres, ni l’acció de
les màfies. Ben al contrari: s’està produint un
augment de la inseguretat de les persones
immigrades, s’està dificultant la seua inte-
gració, i al temps que es projecta una mala
imatge s’incentiva el racisme social. A un
any  de la publicació de la Llei d’Estrangeria
el panorama de la igualtat dels éssers
humans se’ns presenta, ara i ací,  ben xungo.
Aquest panorama configura la immigració
com una tasca sindical indefugible.
Elvira Mondragón coordina la Comissió sobre

Immigració i Societat. STEPV.
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Com parlen el valencià 
els jóvens del segle XXI?

Eugeni S. Reig

Llei d’Estrangeria 
i racisme social

Elvira Mondragón

Joan V. Albero

Drogues 
màgiques /i II

D urant  la primera meitat
del segle XIX l’ús de la
morfina va anar en

expansió fins que la classe
mèdica, alertada pels nombro-
sos casos de morfinomania,
adoptà les corresponents pre-
caucions. A mitjan de segle, el
doctor Alexander Wood desco-
brí l’agulla hipodèrmica.
Aquest fet suposà el ressorgi-
ment dels partidaris de l’ús de
la morfina, que deien: “Si admi-
nistrem morfina per via oral,
s’originen trastorns i s’ha d’es-
perar un  temps relativament
llarg perquè sorgisca efecte. No
sabem mai amb exactitud quina
dosi hem d’emprar. Quan la
donem per la boca, la morfina
pot despertar la fam i fer mal al
pacient. Si l’administrem mit-
jançant l’agulla hipodèrmica,
sabem exactament quanta se
n’ha d’administrar; els resultats
són molt més ràpids i mai pro-
dueix hàbit”.

Malgrat aquest nou descobri-
ment, la morfina seguia pro-
duint hàbit, els metges ho
sabien i ho denunciaven, però
la societat no volia adonar-se’n;
els periòdics i revistes de l’èpo-
ca eren plens d’anuncis de pro-
ductes miraculosos que propor-
cionaven remeis contra el refre-
dat, el càncer, el reuma, la
gota..., això sí, tots carregats
d’opiacis.

En 1898, el professor Heinrich
Dreser, de l’empresa Bayer,
comunica al congrés de natura-
listes i metges alemanys el des-
cobriment d’un nou producte
paregut a la morfina que supri-
mia el dolor, curava la tos irri-
tant, no ocasionava trastorns
intestinals com la morfina, pro-
duïa somni, no produïa hàbit,
havia estat utilitzada per curar
morfinòmans i era absoluta-
ment inofensiva. Era, química-
ment parlant, la diacetilmorfi-
na, batejada pel seu descobri-
dor com “droga heroica” ate-
nent els problemes que era
capaç de resoldre, més conegu-
da amb el popular nom d’heroï-
na.

L’eufòria pel nou descobri-
ment durà poc de temps. A poc
a poc fou desemmascarada l’he-
roïna i comprovats els seus
efectes malèvols com a droga
generadora d’hàbit. No tardà en
ser prohibida en la majoria dels
països per la seua toxicitat, qua-
tre vegades superior a la de la
morfina.

Aquesta és, en resum, la histò-
ria del cascall (Papaver somnife-
rum) i dels productes que se
n’obtenen, als que caldria afe-
gir-ne d’altres ben coneguts,
com la codeïna i la metadona,
que, coses de la vida, s’utilitza
per combatre la síndrome d’abs-
tinència dels heroinòmans. 

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

JORDI BOLUDA



E S C R I T  A V U I

Va ser el company Robert,
treballador de Correus,
alcoià i patriota de pedra

picada, qui em comunicà la bona
nova:

- Llibres antics d’aquesta comar-
ca, dius? Bé, has d’anar a Misèria i
Companyia, al carrer Sant Nicolau.

Unes hores més tard
escodrinyava els pres-
tatges d’aquella botiga
tan particular, veritable
arxiu dels records i de
les arts gràfiques
alcoianes. Allí em vaig
trobar amb la millor
mostra que he fullejat
de la important publi-
cística de caràcter
social que s’editava al
País Valencià durant
els convulsos anys
trenta. Hi era, per exemple, la
millor tradició àcrata d’Alcoi, repre-
sentada per la revista Redención i
el seu suplement el qual, traslladat
a València, esdevendria la presti-
giosa Estudios, que tanta predica-
ció tenia a Llatinoamèrica. Entre
aquestes companyes de lluita es
trobava un exemplar de  la publi-
cació que us presentem,  Orto,
Revista de Documentación Social,
de la qual la fundació Instituto de
Historia Social, amb seu al Centre
de la UNED d’Alzira, n’ha fet
darrerament una edició facsímil.
Cal dir que la revista no havia estat
oblidada, almenys en els àmbits
acadèmics dels Països Catalans. La
trobem al volum Bibliografia dels
moviments socials de Catalunya,
País Valencià i Balears i també és
tractada a El pensament econòmic
català durant la República i la gue-
rra civil (1976), on s’assenyala que
Orto és un intent de lligar doctri-

nalment el marxisme i l’anarcosin-
dicalisme.  Xavier Paniagua, l’his-
toriador i ex-diputat socialista, és
l’autor d’un exhaustiu estudi preli-
minar de l’edició esmentada, d’on
transcric les següents línies: “En los
20 números de la revista predomi-
nan los temas económicos y los

análisis de la situación
del capitalismo y sus
posibles alternativas.
Cornelissen, Besnard y
Pestaña  son los auto-
res que más frecuentan
sus páginas (...) En
general la revista no
hace referencia a
temas coyunturales y,
en todo caso, aborda
temas internacionales,
como la extensión del
fascismo. Los artículos

están dentro del campo teórico y
referidos a cuestiones como las
condiciones de trabajo, las conse-
cuencias del paro o las perversas
influencias de la Iglesia y su pro-
yección económica”. L’ànima de la
revista foren els dos redactors,
Marín Civera i Josep Renau;
aquest darrer s’encarregava de les
qüestions gràfiques.  De Marín
Civera, un de tants lluitadors
valencians mig desconeguts, cal-
dria destacar la seua capacitat per
actualitzar  el pensament de l’es-
querra al seu temps. La seua tasca
com a divulgador també va ser efi-
caç, com ho testifiquen els 60
números que va editar a València
de Cuadernos de Cultura. D’altra
banda  participà en les inquietuds
valencianistes i s’integrà amb la
millor intel·lectualitat republicana
en la Secció d’Estudis Econòmics
de  l’Institut d’Estudis Valencians. 
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Temes i llibres poc habituals

S ón moltes les veus que
protesten perquè la majo-
ria dels suplements de

cultura només recorden la litera-
tura per a infants i joves quan
s’acosten les festes de Nadal o
quan acaba el curs escolar.
D’aquesta manera, s’assemblen
més a un catàleg de possibles
regals que a una necessitat cul-
tural imprescindible per a tots.

Afortunadament, no tots els
mitjans fan el mateix i, entre
altres, el diari Levante els dime-
cres i els divendres, l’Avui i El
País els dijous dediquen una
part del seu espai al comentari
de les novetats. També revistes
com Faristol o Clij informen i
analitzen els llibres de literatura
per infants i joves. No és molt,
però tampoc és el no-res.

I com que no volem esgotar
l’espai de què disposem només
amb informació sobre informa-
ció, passem a comentar alguns
llibres amb característiques poc
habituals. La mort no és un tema
present en la literatura per als
més petits; de fet, fins la dècada
dels seixanta es mantenien
vigents lleis que prohibien
explícitament tractar-la en
aquestes obres. Ara sabem que
si el fet de la mort no es pot ama-
gar, tampoc no podem acallar-
ne l’interés que mostren alguns
infants; per això, no és estrany
que cada vegada més s’hi publi-
quen obres sobre aquest tema.

Un clàssic de 1984 és Jo les
volia, on Maria Martínez des del
text i Carme Solé des de la il·lus-
tració (Edicions Destino) retrata-
ven el dolor d’una nena per la
pèrdua de la mare mitjançant la
metàfora de les trenes tallades.
Enguany, Javier Sobrino a
Aldebaran (Editorial Galera.
Col·lecció Cues de Sirena) entra
en el cor d’un nen que ha perdut
l’avi, és a dir, que ha perdut un
amic entranyable, un company
de converses a qui s’enyora i
que s’hi troba a les estreles. 

Mar Cortina a On és el iaio?
tracta de nou el tema, ara des
d’un sorprenent realisme; des-
criu el sentiment de soledat i de
desconsol, d’alguna manera de
dolor, que provoca la mort en la
quotidianitat d’una nena, tal
vegada des de l’experiència de
l’autora com a presidenta de la
Asociación Española de
Tanatología. I ho fa des de l’ab-
sència, des dels buits que l’avi
ha deixat cada vegada que mira
l’engronsadora, que sent el
temps buit, que passeja per un
parc sense ell o que escolta his-
tòries contades ara per altres
veus. Les il·lustracions d’Anna
Peguero, fetes amb llapisseres
de colors càlids, funcionen com
un bon contrast endolcidor.
Perquè, francament, el conte és
trist. O és trista la mort? 

A poc a poc, al llarg de la his-
tòria de la humanitat hem ban-
dejat la malaltia i la mort de la
nostra vida quotidiana i, sobre-
tot, l’hem arraconada de la vida
dels nens, com si no foren una
part més de la nostra vida.
Potser històries com aquestes
acosten els nens a fets tan
humans que massa sovint els
amaguem.

I continuem amb els temes o
els llibres no habituals: Edebé
acaba de publicar La Bíblia per
a tu, una nova versió dirigida als
adolescents. Una selecció de
textos bíblics acompanyada
d’una introducció, de notes i
reflexions que acompanyen el
text i que poden ajudar a con-
textualitzar alguns fragments i
facilitar la comprensió d’un lli-
bre de lectura obligatòria per als
joves. El fet de ser creients o no
simplement canvia la manera
de llegir aquestes pàgines, però
no canvia la necessitat (l’obliga-
ció) de llegir La Bíblia, perquè
els personatges, la ideologia, els
fets aquí narrats, han alimentat
bona part de, entre altres, la
nostra literatura. 

I si hem parlat d’un tema i
d’un llibre poc habitual, acabem
amb un protagonista també poc
habitual.  Si això és una escola,
jo sóc un tigre, escrita per la
catalana Montserrat Viza i
publicada a la col·lecció
Grumets de La Galera, conta la
història de la integració d'un
nen a la primera escola. La
dedicatòria de l'inici ja dóna de
pistes del contingut  del llibre:
"Per a les roses que, amb un
cert retard, s'obren al mes de
maig". El protagonista és En
Carles, un nen que "va necessi-
tar moltes atencions i grans
quantitats de medecines" i que
a l'escola necessita més temps
que la resta dels  companys.
Una història que conta els esfor-
ços d'un nen que només vol un
poc més de temps. De nou, un
personatge que forma part de
les nostres vides i tan poc pre-
sent a la literatura. 

Gemma Lluch

Edgar Morin
Tenir el cap clar. Per organitzar
els coneixements i aprendre a
viure
La Campana; Barcelona, 2001. 
186 pàgs.

Edgar Morin és un prestigiós
sociòleg francés, que en aquesta
ocasió posa el seu punt de mira en
l’ensenyament. Un ensenyament
que compartimenta els coneixe-
ments en comptes d’articular-los
com un teixit útil. Morin aposta per
l’establiment de relacions entre tot
allò que afecta el ser humà i donar
a tothom una capacitat de pensar
adaptada a la realitat d’un món
global, perquè no es tracta d’acu-
mular sabers, sinó de tindre un cap
ben construït per poder relligar
tants coneixements separats. Per a
fer això, afirma, convé resistir la
pressió dels experts i els tecnòcra-
tes. Amb gran claredat aquest
pensador examina un dels proble-
mes més angoixants d’aquest nou
segle: l’expansió incontrolada de
coneixements. 

Paulo Freire
Pedagogía de la indignación 
Morata
Madrid, 2001. 154 pàgs.

El brasiler Paulo Freire és ja un
dels referents pedagògics més
consistents del segle XX. El seu
focus d’atenció preferent es va
adreçar a aquells que s’hi troben
en els marges de la societat —els
“globalitzats” segons els designis
unilaterals dels globalitzadors,
que diria Vázquez Montalbán—.
La voluntat freireriana d’assolir
una consciència crítica i optimista
en les persones, que les faça
capaces d’adonar-se’n que és pos-
sible transformar la realitat, la va
reflectir en distints llibres, entre
els quals La pedagogia de l’opri-
mit és potser el referent més relle-
vant. Aquesta obra de Freire
recull els seus últims treballs i
constitueix un testimoni per als
ensenyants convençuts que una
altra educació és possible.

AA. DD.
Organización y gestión escolar  
Cisspraxis
Barcelona, 2001. 228 pàgs.

Cinqué títol de la col·lecció Biblio-
teca Básica para el Profesorado,
uns llibres que aborden qüestions
d’actualitat educativa a partir de
les ressenyes de qualificats espe-
cialistes que comenten un ampli
ventall de textos escollits al voltant
d’una temàtica concreta. En aques-
ta ocasió s’aborden, entre altres
aspectes, els relacionats amb la
participació i el poder en els cen-
tres, les relacions interpersonals,
els temps i els espais i la resolució
de conflictes. El volum està prolo-
gat per Jaume Carbonell, director
de la revista Cuadernos de
Pedagogía, el qual destaca com a
novedós el tractament de la pers-
pectiva de gènere, “on es posa de
relleu la discriminació, l’autoritat
femenina i el paper de les anome-
nades “dones emprenedores”.

AA. DD.
D’un país que ja anem fent.
Miscel·lània d’homenatge a
Josep Lluís Bausset 
Abadia de Montserrat 
Barcelona, 2001. 138 pàgs.

És aquest un llibre que, amb motiu
del noranta aniversari del profes-
sor Bausset, arreplega trenta
col·laboracions d’importants autors
valencians, entre ells Joan Fuster,
Ernest Lluch, Lluís Alpera,
Francesc de P. Burguera, Martí
Domínguez, Antoni Ferrando,
Josep Iborra, Toni Mestre, Vicent
Pitarch o Isabel-Clara Simó. El text
pretén ser una mostra d’afecte i de
reconeixement envers la seua tra-
jectòria discreta, però exemplar
com a home de país i com a pro-
motor de la llengua i la cultura dels
valencians en totes les seues mani-
festacions, a les èpoques bones i a
les dolentes. Són testimonis i refle-
xions de deixebles i amics de
Josep Lluís Bausset, ben coinci-
dents en el retrat d’aquest home-
not de l’Alcúdia.

Francesc Aledón 
Les nostres auques 
L’Eixam, Denes i Camacuc. 
Tavernes Blanques

El mestre Francesc Aledón, que
treballa al col·legi públic Platero
y Yo, d’Aldaia, publica aquest lli-
bret escrit a partir dels fets més
quotidians i significatius de la
vida escolar al primer cicle
d’Educació Primària. Són auques
ben seqüenciades i il·lustrades
que contenen xicotetes històries
de gran senzillesa i claredat, his-
tòries que parlen de les set
vocals, del comptar, de les visites
al zoo, a la televisió i al parc, de
les vacances, així com xicotetes
narracions rimades: la història
del pi xicotet i de la garrofera
màgica. Tot plegat constitueix
una manera senzilla i rimada de
quefers escolars per contar i lle-
gir amb els infants més menuts,
per memoritzar-los i per recre-
ar-los. 

Ferran Pastor

Orto (València, 1932-1934)
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1. Las desigualdades que obser-
vamos entre las naciones y dentro
de cada una de ellas son escanda-
losas. La pobreza se conjuga a
menudo en femenino, y también
con el color de la piel y el origen
étnico. Exigimos, con toda urgen-
cia, medidas concretas para elimi-
nar la pobreza y la miseria que
sufren centenares de millones de
niñas y niños en el mundo; 250
millones de ellos deben trabajar
para sobrevivir. Niños y niñas
explotados, que viven en la calle,
son arrastrados a la prostitución,
esclavizados o militarizados.

2. Constatamos que en los países
del Sur más de cien millones de
niños, en su mayoría niñas, no tie-
nen acceso a ninguna educación
escolar. Novecientos millones de
personas en el mundo, casi uno de
cada tres adultos, viven con el peso
del analfabetismo. La inmensa
mayoría no tiene aceso a la ense-
ñanza secundaria y mucho menos
a la enseñanza superior, sin embar-
go necesaria para el desarrollo. La
gran mayoría de la población indí-
gena no tiene acceso a una educa-
ción que respete su lengua y su
cultura. 

3. Con la mayor preocupación
vemos que ni las políticas sociales
y educativas ni las inversiones
están a la altura de las dificultades
existentes ni de los compromisos
suscritos en estos últimos años por
los gobiernos en diversos foros
mundiales o regionales. En
muchos países la educación está
estancada, las infraestructuras
educativas se deterioran, la educa-
ción se privatiza. «Clientes, pro-
ductos, competencia, rendimiento»
son hoy en día palabras de un pro-
yecto peligroso para el porvenir de
la educación pública.

4. En primer lugar, rechazamos
los tratados o proyectos que no res-
peten los intereses y la participa-
ción de los pueblos, como es el
caso del ALCA. Reafirmamos que
la educación no es una mercancía;
nos oponemos enérgicamente a la
comercialización en curso de la
educación y a que se incluyan la
educación, la cultura, la salud y los
servicios públicos en general en los
acuerdos sobre liberalización del
comercio.

5. Tenemos la convicción de que
otra educación es necesaria. La
educación es un derecho social
universal fundamental de los pue-
blos y de las personas, que se debe
asegurar mediante un servicio
público financiado y bajo respon-
sabilidad del Estado. Este derecho
comprende no sólo la formación
general, sino también la formación
profesional y técnica.

6. Reclamamos una educación
pública gratuita y de calidad para
todas y todos, que sea plenamente

accesible durante toda la vida.
Exigimos de los gobiernos que, lo
más pronto posible, mejoren el
acceso a la educación infantil (0 a 6
años), ofrezcan una educación
básica obligatoria de un mínimo de
nueve años, y adopten políticas
para reducir radicalmente las des-
igualdades frente a la educación. 

7. Afirmamos que se necesita una
enseñanza superior pública con
una financiación adecuada del
Estado, gratuita, de calidad y
mayor cobertura. Debe respetar la
libertad académica, la autonomía
institucional (sin competencia
entre universidades), y garantizar
que la investigación esté al servicio
del desarrollo de la sociedad y no
subordinada a las necesidades e
imposiciones de las empresas pri-
vadas.

8. Apoyamos una visión de la
educación de adultos que garanti-
ce el derecho a la educación públi-
ca para el conjunto de la población
adulta, favoreciendo la creación de
condiciones igualitarias para una
cultura de la educación a lo largo
de la vida. Reivindicamos una
acción concertada urgente para
eliminar el analfabetismo.
Reconocemos la importancia de las
actividades de educación popular
ligadas al sector no mercantil. 

9. Proclamamos que una educa-
ción integral de calidad debe for-
mar personas libres y críticas, ciu-
dadanas y ciudadanos activos y
comprometidos, respetuosos de la
diversidad, de la democracia y de
los derechos humanos, abiertos al
mundo y preocupados por el por-
venir del planeta. Defendemos una
educación que desarrolle el acceso
igualitario a todos los niveles de la
enseñanza, que sea un instrumen-
to de justicia social y de emancipa-
ción de las personas y de los pue-
blos, que promueva la igualdad
entre las mujeres y los hombres y
entre las personas de diferentes

orígenes y generaciones. 

10. Afirmamos que los alumnos
discapacitados o con dificultades
de adaptación o de aprendizaje, los
niños y niñas de la calle, trabajado-
res o itinerantes, los niños y niñas
víctimas de la guerra, deben tener
acceso a servicios especiales que
les permitan la inclusión en el sis-
tema educativo. Pedimos acciones
concretas para prevenir el sida y
garantizar asistencia integral a los
afectados.

11. Apoyamos la lucha de las
naciones autóctonas y de los pue-
blos indígenas, que reivindican un
control de sus instituciones educa-
tivas para asegurar el respeto y el
fomento de su lengua, cultura y
patrimonio. Exigimos que se preste
una atención especial a la ense-
ñanza rural y el respeto de la cultu-
ra campesina.

12. Exigimos establecimientos y
aulas que respeten normas de
higiene y seguridad que garanti-
cen la protección del personal y de
los alumnos y que ofrezcan una
acogida y equipamientos de cali-
dad (libros de textos, bibliotecas,
etc.). Afirmamos que una utiliza-
ción eficaz de las nuevas tecnologí-
as de la información y comunica-
ción para fines educativos debe
responder a las necesidades y a las
prioridades de las comunidades, y
no a los intereses mercantiles. Se
necesita desarrollar un acceso uni-
versal a las nuevas tecnologías de
la información y de la comunica-
ción, y establecer la participación
de los educadores en la elabora-
ción y diseño de los programas
educativos.

13. Estamos a favor de una ges-
tión democrática de las institucio-
nes educativas, basada en la parti-
cipación de los educadores, los
alumnos y la comunidad, en el
marco de la educacion pública.
Consideramos que las políticas

educativas deben ser ampliamente
debatidas y acordadas con la parti-
cipación de las organizaciones sin-
dicales de la educacion y la comu-
nidad y sujetas a un proceso de
evaluación.

14. Exigimos que se respeten los
derechos humanos y sindicales,
entre ellos el derecho a la negocia-
ción colectiva y a la huelga.
Seguiremos luchando por la profe-
sionalización del personal educati-
vo, por una sólida formación inicial
y continua de nivel superior, por un
número de plazas adaptadas a las
necesidades, por un salario justo y
por un mejoramiento de sus condi-
ciones de trabajo. en conformidad
con las convenciones y recomen-
daciones de la UNESCO y de la
OIT referentes a la situación del
personal educativo.

15. Exigimos que se ponga fin al
trabajo infantil y pedimos en con-
secuencia a los gobiernos que
hagan que se respeten todas las
declaraciones, pactos y convenios
que hayan firmado, particularmen-
te la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del
Niño, sobre todo en lo referente a
la eliminación del trabajo infantil.
Debe desarrollarse una política de
pleno empleo, de atención social y
de salud pública que impacte posi-
tivamente en la escolarización de
niños y niñas.

16. Para asegurar una educación
de calidad para todos a lo largo de
la vida reclamamos un financia-
miento de la educación pública por
parte del Estado, que alcance al
8% del producto interior bruto.
Para eso, pedimos: el cese de las
políticas de ajuste estructural
impuestas por las organizaciones
financieras internacionales; un
aumento de la ayuda internacional
al desarrollo de la educación, sin
condición; la adopción de un
impuesto sobre las transacciones
financieras, y la utilización de los

recursos así recuperados para las
prioridades sociales, particular-
mente la educación y la salud, y
que estos fondos sean invertidos en
planes de acción concretos para
realizar la educación para todas y
todos, bajo un control democrático;
la condonación de la deuda exter-
na ilegítima de numerosos países;
la reducción de los presupuestos
dedicados a gastos militares.

17. Exigimos de los gobiernos
que se doten inmediatamente de
un plan de acción trienal que inclu-
ya objetivos y plazos precisos en
cuanto al mejoramiento del acceso
a los diversos niveles de educación,
a la reducción de las desigualda-
des y a un financiamiento adecua-
do y justo. Exigimos también que
inviertan en diversos programas
para los niños y niñas de 0 a 6 años
y para sus familias.

18. Reconocemos la importancia
de acrecentar la solidaridad nacio-
nal e internacional en educación,
y afirmamos nuestra voluntad de
colaborar con todas las organiza-
ciones, fuerzas y personas que
actúan en el sentido de la presen-
te declaración. Nos compromete-
mos a: exigir como prioridad al
Estado una financiación adecuada
y suficiente para la educación
pública, al menos el 6% del PIB;
promover en la opinión pública la
escolarización de niñas y niños;
presionar a los Estados y gobier-
nos del Norte para que respeten el
compromiso de dedicar al menos
el 0’7% de su PIB a la ayuda al
desarrollo; apoyar las decisiones
de acción de cooperación y de
solidaridad enfocadas a reforzar
los sindicatos de la educación y
aumentar los lazos entre sindica-
tos, movimiento asociativo en
torno a la educación, con énfasis
hacia las organizaciones de muje-
res; facilitar una amplia participa-
cion de todos los actores en la defi-
nición y la aplicación de las políti-
cas educativas; oponernos a la
mundialización neoliberal y a la
dominación del capital financiero;
actuar en favor de una regulación
democrática de los flujos financie-
ros; continuar las acciones acorda-
das con formas apropiadas en
cada país.

19. Persistiremos en las campa-
ñas en desarrollo para: poner fin al
trabajo infantil; alcanzar los objeti-
vos de la campaña mundial para
una educación pública, gratuita y
de calidad para todas y todos;
reforzar las movilizaciones en el
marco del llamamiento del Foro
Social Mundial, y particularmente
por las campañas contra el AGCS,
el ALCA, la ofensiva de la OMC y
por la condonación de la deuda
externa; impedir la privatización y
la comercialización de la educa-
ción y de los otros servicios funda-
mentales.

Declaración del Seminario sobre Educación del Foro Social Mundial de Porto Alegre

Otra educación 
es posible y necesaria

Los delegados y delegadas al
Seminario Mundial sobre
Educación, representando a
organizaciones educativas y
sociales de diversas regiones

del mundo, nos sentimos indig-
nados por las consecuencias
injustas e inhumanas de las
políticas neoliberales sobre el
desarrollo de las naciones y de

las personas. Tenemos la con-
vicción de que otro mundo y
otra educación son posibles y
necesarios. El acceso universal,
el reparto y el intercambio del

saber al nivel mundial son hoy
en día cuestiones centrales.
Esto exige que el saber sea
reconocido como bien común de
la humanidad.

ARXIU
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