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El Sindicat reobri el debat sobre la jornada
continuada al País Valencià

Entrevista amb Mari Carmen Ferrer > 9

Els pressupostos tornen a evidenciar la urgència de la clàusula 
de revisió per al personal de les administracions públiques > 4

Sobre la jornada continuada —la concentració de les
activitats lectives reglades durant el matí— el Sindicat
ha anunciat l’interés de reprendre un debat que trenque
l’espiral de silenci sobre aquesta opció. La qüestió no és
nova, però mentre que altres comunitats autònomes
disposen des de fa temps d’una normativa específica
sobre jornada, la regulació legal al País Valencià s’ha
ajornat de manera incomprensible per part de les
autoritats educatives, un fet que ha anat soterrant un
conflicte que mereix ser analitzat des de distintes
perspectives, no només la que afecta les condicions
laborals dels treballadors i les treballadores de

l’ensenyament. L’entrevista que ALLIOLI ha mantingut
amb una de les persones que millor coneix el
desplegament de la jornada continuada a Castella-la
Manxa recupera un debat necessari i serveix de punt de
partida per a que pròximes contribucions concebudes
des de distintes perspectives troben el seu espai en
aquestes pàgines.

En 2008 tornarem 
a perdre diners
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Educar i treballar a casa?Asèpsia de quiròfan
Maria Lozano Estivalis 

PA I ROSES

Jaume Martínez Bonafé

TEATRES DE L’ESCOLA 

E
ntre a algunes aules de
secundària –i d’universitat, no cal
dir-ho– i sembla que estiga en un
quiròfan. Tot és pulcre, net,

asèptic, indefinit. Les parets estan buides i
el mobiliari simple i ordenat, sols invita a
l’ordre burocràtic de la reproducció de
sabers prefabricats. És increïble. Potser és
l’únic lloc de la vida on no hi ha la vida.  Per
què a ningú li interessa fer tornar aquest
espai més càlid i més seu, més de tots i
totes, més identitari? A ningú: ni als
mestres ni als estudiants. Entren a l’aula
com si entraren a la consulta del dentista:
pura circumstància que no poden defugir. 
L’arquitecte que va inventar l’aula on jo
treballe era un virguero. Va posar a la paret
unes rajoles d’aquestes que porten molts
foradets, i els foradets els hi va posar
mirant cap a nosaltres. De manera que
totes les parets són milions de forats i no hi
ha manera de penjar-hi res. L’altre dia, una
estudiant em comentava que feia unes
quantes hores que estava allí dintre i que es
trobava marejada: ho atribuïa als forats. No
sé, tal vegada és a causa de l’acústica, però
en una aula, a més de parlar el professor,
passen moltes més coses. O n’hi haurien de
passar. Aquell arquitecte també va inclinar
el pis de l’aula i hi va posar una gran tarima
de pedra per a la taula del profe, i va fixar al
terra unes quantes fileres de bancs, tants
que hi caben vora un centenar de persones.
Qui va concebre aquell espai es va inspirar
en l’aula de Fray Luis de León que hi ha a la
Universitat de Salamanca. I segurament en
la seua memòria d’estudiant: escriure
apunts i fer exàmens, com es feia a les
pedagogies de les catedrals i els monestirs
al segle XIII. Això em recorda que una
vegada va vindre el rector a inaugurar
l’Escola d’Estiu del País Valencià i es va
trobar que havíem arrimat tots els bancs a
les parets. Li va xocar el que havíem fet i, en
preguntar-nos per què ho havíem fet, li vam
dir que allí dintre, durant una setmana,
entrava la renovació pedagògica. Després,
és clar, vam tornar a la normalitat i els
bancs van recuperar la posició que la
institució requeria.  

El cas és que quan  arribes a l’habitació de
la teua casa veus penjat el pòster del Che,
la fotografia de Torres i la senyera palestina.
O la quadribarrada i la de l’arc iris i la de la
marihuana de Bob Marley. Ixes al carrer i
tota la ciutat és pura ideologia: cartells,
mostradors, arquitectura, anuncis…  tota
una completa simbolització del capitalisme
espectacular que ens subjectivitza a poc a
poc, dia a dia, passet a passet. Però l’aula hi
resta al marge, neta, sense ideologia,
objectiva, neutra, buida de vida. L’aula és
marciana.

F
a uns dies, un diari informava de
la sanció imposada a una parella
que ha tret els fills del col·legi
per educar-los pel seu compte.

L’argument d’aquests pares sembla
impecable, “tenim dret a donar als
nostres fills la millor educació”. A més,
destaquen els efectes positius per als
xiquets d’aprendre en l'ambient familiar.
El rendiment acadèmic sembla confirmar
la seua línia argumental. Enfront
d’aquests pares, la ministra del ram,
contesta lacònica que “cal complir la llei”,
sense al·ludir a cap criteri pedagògic,
cultural, social o polític. 

Si el periodista i/o el mitjà hagueren
anat més enllà de l'anècdota ens podrien
mostrar un conflicte que afecta la mateixa
concepció de l'espai públic. Podríem
preguntar-nos, per exemple: és possible
educar en el respecte a la diferència des
de l'endogàmia familiar? Si privem els
subjectes d'espais de reconeixement,
conflicte i negociació, no els neguem la
possibilitat de créixer cognitivament i
vitalment en paràmetres democràtics? A
qui beneficia, en última instància, aquesta
defensa aferrissada d’educar en exclusiva
des del nucli familiar?

El mateix dia, un altre diari saludava
complagut la tendència de les empreses a
flexibilitzar les jornades laborals i a
permetre que es treballe des de casa.
Aquestes mesures, raonava el periodista,
faciliten la conciliació de la vida laboral i
familiar, eliminen tensions i permeten
augmentar la productivitat. 

Educar i treballar a casa són dos
fenòmens nous amb un fons comú:
l'aïllament dels ciutadans. L'aparent
benestar de la llar i l’autogestió del temps
oculta el que és realment significatiu:
l’impuls a la competència i a l’increment
de la productivitat com a paràmetres
exclusius de la vàlua del treballador i la
negació dels espais i l’acció compartits
amb els altres. Sembla com si ara
s’intentara resoldre amb pedaços
individuals un aspecte clau —la funció
política del treball en la nostra vida— que
hauria de meréixer una reflexió i una acció
conjunta. 

Però, és possible plantejar-nos tot això
amb una educació i una vida laboral
recloses en l’àmbit privat? Fa temps que
el feminisme denuncia que la frontera
entre l’àmbit públic i el privat acaba
sempre reproduint desigualtats i
esquemes de dominació. No caiguem en
més paranys.

La rajola i l’escola de Rojales
Joan Blanco

EL MORTER

EL PARDAL

F
a 20 anys, Rojales era una
tranquil·la i agradable
població del sud
d’Alacant. Els seus cinc

mil habitants d’aleshores han
donat pas als vint mil actuals. Les
hortes dominaven el paisatge. El
riu Segura, orgull dels seus
habitants, era un record de vida.
L’escola era l’escola del poble.
També hi venien xiquets i xiquetes
d’altres llocs, però pròxims, de
Formentera del Segura o Los
Palacios.

L’antic secà de conreus
mediterranis va ser substituït per
amples urbanitzacions, amb una
immigració que a poc a poc ha
configurat una Babilònia cultural
on la llengua anglesa s’ha obert
pas entre d’altres fins competir
amb el castellà.

Ara, amb un alumnat de trenta
nacionalitats reunits en un centre
massificat i sense espais, la
diversitat els ha abocat a un repte
compartit amb molts altres
centres: la integració.

La de Rojales, però, no ha sigut
mai una escola amorfa sinó que
sempre ha sabut mantindre ben viu
el compromís amb l’escola pública
i amb tot allò que l’envolta. Per això
no estranya que el centre encare la
nova realitat amb ganes de trobar
solucions, d’integrar, de sumar
gent i cultures nouvingudes al un
projecte de solidaritat i compromís
amb la causa de la igualtat, la
llibertat i la justícia. 

Rojales, com tantes altres
localitats, necessita centres nous i
en condicions dignes. La situació es
veia vindre des de fa molts anys,
però la rajola ha anat més de
pressa que l’atenció a les
necessitats educatives. Fa unes
setmanes l’escola va ser notícia per

haver repartit una convocatòria a
les famílies d’un dels cursos
només en anglés. Ara, quan
l’esperada construcció d’un nou
centre fa les primeres passes, amb
terrenys reservats i projectes
preparats, el nou govern municipal,
d’acord amb la Conselleria
d’Educació, pretén allunyar l’escola
a uns quants quilòmetres del nucli
urbà, enmig de les noves colònies

xaleteres. 
Es tracta, diuen, d’un

mecanisme d’estalvi per evitar
desplaçaments. En la pràctica,
donada la dispersió de les colònies
que no estalvia el transport, és un
mecanisme de segregació que
separa l’alumnat segons el seu
origen, no sols geogràfic, i trenca
qualsevol mecanisme integrador.

Si es té en compte que un
altíssim percentatge d’immigrants
són anglesos no és d’estranyar que
la presència del castellà –per no
parlar del valencià- serà una pura
anècdota més prompte que tard.

Patriotisme casolà? En absolut.
A Rojales es juga la dignitat d’un
sistema d’educació que segueix
fent esforços per sumar i integrar
diversitats i no per crear murs
d’incomunicació. Si el sistema
públic no ho garanteix, qui ho farà? 

La situació es veia vindre
des de fa molts anys,
però la rajola ha anat
més de pressa que
l’atenció a les
necessitats educatives

Entre a algunes aules de
secundària –i d’universitat, no
cal dir-ho– i sembla que estiga
en un quiròfan. Tot és pulcre,
net, asèptic, indefinit

Si privem els subjectes
d'espais de reconeixement,
conflicte i negociació, no els
neguem la possibilitat de
créixer cognitivament i
vitalment en paràmetres
democràtics?

Josep Herrero

ENSENYAMENT PÚBLIC
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Per a les administracions
públiques que en nadal tornaran a
malbaratar energia elèctrica i no
tindran vergonya de dir que
promouen l’estalvi energètic i la
lluita contra el canvi climàtic.

Per a l’amic Gonzalo Anaya, que
amb 93 anys segueix rebent
homenatges i publicant llibres que
ara també revelen la passió pel
cinema d’aquest mestre de
mestres.

OLI

ALL

A
mb un any de retard s’ha
constituït la nova mesa
sectorial d’Educació,
d’acord amb el resultat de

les eleccions sindicals de 2006
guanyades de manera incontestable
per l’STEPV, que va obtindre més del
doble de representació que la
segona força.

En la nova mesa estan represen-
tats STEPV, CCOO i ANPE, que van
superar la barrera del 10% de les
juntes de personal, a més d’UGT,
que malgrat no arribar a aquest
percentatge s’hi incorpora per impe-
ratiu legal, en obtindre representa-
ció en altres sectors.

No hi estarà, però, CSIF, en impe-
dir-ho la darrera modificació de la
normativa electoral, reformada preci-
sament amb el suport d’aquesta
organització, juntament amb CCOO i
UGT amb la intenció d’entrebancar la
presència d’altres sindicats. És un
efecte paradoxal i pervers d’una
modificació legal concebuda per a
restringir la irradiació, pel qual un
sindicat representatiu en un àmbit
superior tenia dret a estar en els
àmbits inferiors. Amb aquesta regula-
ció, la Intersindical Valenciana, que és
amb diferència el sindicat més votat
en el conjunt de la funció pública
valenciana, no és la primera organit-
zació en nombre de delegats. En la
pràctica, només CCOO i UGT conser-
ven el dret a estar presents en tots els
fòrums de negociació i representació,
encara que no obtinguen ni un sol
representant en un àmbit determinat.

Moltes coses han de canviar en
el mòn sindical per a que la demo-
cràcia arribe a tots els racons, per a
que es respecte la voluntat dels tre-
balladors i les treballadores. Mentre
uns vots “pesen” més que altres
això no serà possible.

Trenta anys d’institucions demo-
cràtiques han estat incapaces d’as-
segurar el principi constitucional
d’igualtat. Per això, a cada pèrdua
d’audiència electoral dels grans sin-
dicats li corresponia un nou procés
de reforma per tal d’assegurar a
eixes organitzacions el manteniment
d’una quota de representació que
han anat perdent.

Però no sols han perdut audièn-
cia. També han perdut judicis de
forma reiterada. De fet, els tribunals
de justícia ens han reconegut drets
que ens corresponien. A colp de
sentència s’han produit algunes
modificacions. La darrera, la publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado
per a garantir l’accés de la resta de
sindicats als plans de formació
dotats generosament per l’adminis-
tració i obtinguts en bona part a tra-
vés de les quotes obligatòries de
tots els treballadors i les treballado-
res, els que voten als “tres magní-
fics” i els que voten als altres sindi-
cats.

Una persona, un vot, és potser
una bona expressió del que ha de
ser la voluntat popular. En el món
sindical, encara, es només una pos-
sibilitat entre d’altres.

EDITORIAL
Una persona, un vot?

Fórmules per a la fórmula 1 Dotze anys depurats
Carme Miquel

A LA PORTA DE L’AULA 

Tudi Torró

DES DEL SUD VALENCIÀ

D
es que vaig començar a escriure
aquesta columna m’he resistit a
parlar de la Inspecció
d’Educació, més per prudència

que per falta de ganes. Tanmateix, aquesta
vegada no puc deixar de recordar un fet que
ha marcat profundament  la meua
professió.

Fa exactament 12 anys va canviar el
signe polític del govern de la Generalitat i
en la Conselleria es respirava un ambient
que no presagiava res de bo. En el manual
del polític professional –si existeix– hauria
de constar que les persones amb
responsabilitats polítiques no únicament
han de ser justes; també han d’administrar
el poder que els ciutadans posen a les
seues mans amb responsabilitat,
equanimitat i honorabilitat, ja que aquest
poder no prové de la seua vàlua personal,
sinó del que els trasllada la ciutadania. Per
això mateix, el treball polític implica
esforçar-se pel bé comú, en cap cas s’ha
d’instrumentalitzar per satisfer ambicions
ni venjances personals.

Però les coses són com són i en la vida
se’ns encreuen fites i personatges que ens
marcaran per sempre. : responsabilitzant
injustament uns professionals d’un fet
imputable únicament a l’Administració que
els havia nomenat.

Han passat 12 anys i la Justícia, amb la
celeritat que la caracteritza,  acaba de
pronunciar-se amb una sentència que
proclama la necessitat de restituir el “dany
moral” als inspectors destituïts, que no
tenien cap responsabilitat en el fet que es
jutjava. 

Perquè una sentència diga el mateix que
tothom ja sabia, aquests companys i
companyes han hagut d’esperar 12 anys.
Com es restitueix ara el dany moral que
han hagut de patir? Amb diners, potser?
Més val això que res, però no n’hi ha prou.
Sobre el mateix afer encara hi ha recursos
pendents, i aquesta sentència no afecta tots
els inspectors depurats. Pel mateix cas els
tribunals han dictat sentències diferents i
encara n’hi ha pendents d’altres, per danys
patrimonials. 

L’única i possible solució que pot restituir
el dany moral, encara que tard –moltes
persones afectades ja estan jubilades–,
seria la plena reincorporació als seus llocs
de treball. Seria l’única via perquè el servei
d’Inspecció recuperara amb plenitud la
dignitat professional i el respecte de tota la
comunitat educativa.

S
egurament, una part important de
l’alumnat està entusiasmat amb la
celebració de la fórmula 1 a
València. I, d’explicacions, n’hi ha

diverses. D’una banda, el món de la velocitat
resulta fascinant a molta gent, ja que fa
pujar l’adrenalina i provoca emocions.
Alhora, aquest tipus de competicions són
elements de socialització perquè tothom hi
pot dir la seua i intercanviar experiències.
D’altra banda, els pilots protagonistes, per
la seua gosadia i perícia esdevenen herois
que es converteixen en models a imitar o, si
més no, són profundament admirats. I,
finalment, no oblidem l’enorme influència
de tota la propaganda política i el ressò
mediàtic existent sobre això.

Però hi ha un fet evident. Com apunta el
col·lectiu Fórmula Verda, “la celebració de
les proves de fórmula 1 planteja, no només
greus impactes ambientals per a la ciutat,
sinó que també té una funció educativa
d’allò més negativa. Fomenta en la població,
i sobretot en la joventut, el “culte” a un
vehicle i a un model de transport que s'ha
convertit en el principal factor de
contaminació, d'emissions de CO2 -i per tant
d'agudització de l'efecte hivernacle i del
canvi climàtic-, d'accidentalitat, de
malbaratament energètic i de dependència
del petroli, un recurs cada volta més escàs i
car”. 

Per tot el que he esmentat, seria
interessant aportar a l’alumnat –i també a la
ciutadania- una visió racional i crítica sobre
el que representa tot el muntatge de la
fórmula 1 a València. Sé que hi ha una
dificultat evident per a fer-ho ja que,
d’entrada, ens podem trobar amb unes
idees prèvies i unes emocions que es
resistiran a acceptar qualsevol anàlisi que
les contradiga. Però educar és això, aportar
elements per a l’anàlisi, afavorir dubtes,
possibilitar el contrast d’informacions,
plantejar dilemes... En aquest sentit, seria
bo comptar amb un dossier de textos
apareguts en premsa o d’altres que aporten
dades i plantegen opinions diverses. De
moment, ací van uns apunts:

1. La construcció del circuit està
licitada per un valor de més de 60 milions
d’euros. S’ha de fer en huit mesos i s’hi
treballarà dia i nit.

2. El projecte, segons algunes
estimacions, augmentarà la contaminació
acústica aproximadament un 30% per sobre
dels límits legals de soroll, a més
d'incrementar les emissions atmosfèriques i
d'ocupar l'antic llit del riu Túria i dels seus
voltants, que són considerats zones verdes
en l'actual pla general d'ordenació urbana
de València. 

Les proves de fórmula 1
fomenta en la població, i
sobretot en la joventut, 
el “culte” a un vehicle i a un
model de transport que s'ha
convertit en el principal factor
d'emissions de CO2

En 1996, 54 inspectors i
inspectores d’Educació del
País Valencià  van ser
depurats per uns senyors que
acabaven d’estrenar-se en el
poder 

ENSENYAMENT PÚBLIC



Un centenar de delegats i delegades sindicals es concentren a la porta de la Generalitat i exigeixen la clàusula de revisió salarial per a 2008

Allioli
Les retribucions previstes pels
pressupostos de l’estat per als
empleats públics experimentaran
un augment del 2% en tots els
conceptes retributius, i un 1%
anual de la massa salarial bruta
per a incorporar el 33% del
complement específic a la paga
extraordinària. 
El govern valencià no ha fet cap
esforç pressupostari, “ni un euro
addicional dels seus recursos
propis” per millorar les

retribucions del conjunt del seu
personal. A la vista de l'evolució
de l'IPC, tot el personal de la
Generalitat tornarà a veure reduït
el seu poder adquisitiu un any
més. La Generalitat s’ha negat a
incrementar aquestes partides i
només aportarà un 0,3% destinat
al pla de pensions de gestió
privada que es proveeix des de
2006, que encara no s’aplica i que
Intersindical reclama destinar a
salari directe. L'augment tornarà
a ser, una vegada més, del 2% i la

nova pèrdua de poder adquisitiu -
si es té en compte que és
previsible que l'IPC, a finals d’any,
arribe al 4,1%- suposa un 2,1%.
Aquesta pèrdua se suma a les
dels darrers anys, en què, de
forma contínua, s’han anat
signant acords amb augments
salarials inferiors al cost de la
vida. La pèrdua del poder
adquisitiu dels darrers 10 anys ha
arribat al 8,4% (al 20% si
escomputa des de 1991).

Clàusula de revisió salarial
Intersindical Valenciana ha exigit
l'establiment de la clàusula de
revisió salarial perquè en els
últims anys les previsions d'IPC
no s'ajusten a l'IPC real i el
personal afectat perd cada any
poder adquisitiu. 

El projecte de pressupostos
generals de l'estat (PGE) per a
2008 no contempla la clàusula de
revisió salarial. Els pressupostos
de 2008 recullen l'acord signat en
la mesa general de negociació de
les administracions públiques,
signat per CCOO, UGT i CSIF. 

La Confederació Intersindical
s’ha reunit amb tots els grups
parlamentaris de les Corts
espanyoles i del Senat, i els ha
proposat d’incloure la clàusula de

revisió. Les esmenes als
pressupostos, formulades en
aquest sentit per IU i ERC, van ser
rebutjades per la majoria
governamental.

Concentració de delegats
El 9 de novembre, un centenar de
delegades i delegats de la
Intersindical Valenciana (IV),
Interins de la Generalitat
Valenciana (IGEVA), Col·lectiu
Autònom de Treballadors (CAT) i
Associació de Funcionaris Interins
Docents (AFID) es van concentrar
a València davant la Presidència
del Consell per a exigir l’aplicació
de la clàusula de revisió salarial
per a tot personal de la
Generalitat i exigir una negociació
real que permeta articular
mesures que pal·lien la pèrdua
constant de poder adquisitiu i la
creació d’un fons addicional de
l'1% que permeta recuperar les
pèrdues sofertes  en els darrers
anys. Aquests sindicats han
anunciat noves accions de
pressió.

D’altra banda, la Intersindical
ha presentat als diversos grups
parlamentaris de les Corts
Valencianes propostes concretes
per millorar les retribucions del
personal que treballa la
Generalitat Valenciana i per
millorar els serveis públics.

El 26 de novembre es va constituir a la
Conselleria la mesa sectorial
d'Educació, l'òrgan de representació i
negociació col·lectiva dels més de

50.000 docents de
l'ensenyament públic

valencià.
Transcorregut un

any des de les
últimes

eleccions
sindicals, la
constitució
de la nova
mesa aplica
les
disposicions

de l'Estatut
Bàsic de

l'Empleat Públic
(EBEP), en vigor

des de maig. La
composició de la nova

mesa queda així: STEPV, 6

membres (50.72% de la
respresentació), CCOO, 3 (23,91%);
ANPE, 2 (14,49%); UGT, 1 (10,86%). 

Discriminació sindical
El Sindicat ha criticat la nova
regulació de les meses de
negociació en les administracions
públiques pactada pel Ministeri
d'Administracions Públiques amb
CCOO, CSIF i UGT perquè endureix
els requisits per accedir a les
meses de negociació. Mentre que
en l’àmbit polític el percentatge
mínim per participar és del 5%, en
el camp sindical la frontera
s’estableix en el 10%. A més, als
sindicats CCOO i UGT se’ls permet
accedir a totes les meses
negociadores, independentment de
la seua representació, fins i tot si
no participen en les eleccions
sindicals d'un determinat sector.
En canvi, als altres sindicats se’ls
exigeix un mínim del 10% de
delegats sindicals, que no dels
vots, d'un sector. 

En aplicació de la llei, en la nova
mesa d'Educació hi ha
representades quatre
organitzacions, en compte de les
sis anteriors. Resulta paradoxal
que la llei, pactada per CCOO, CSIF
i UGT per dificultar o impedir
l'accés a les instàncies
negociadores a altres forces
sindicals, ha deixat fora de la mesa
d’Educació a la mateixa CSIF, una
de les organitzacions que va donar
suport al text legal. En altres
sectors, com Justícia, la
Intersindical Valenciana ha estat la
forá exclosa. En la mesa general de
negociació de les administracions
públiques, STEPV va demanar, en
solitari, que el conjunt
d’organitzacions representatives
del sector públic estigueren
presents en totes les meses
sectorials de negociació, però cap
altre sindicat li va donar suport. La
proposta va obtindre la negativa de
CCOO i UGT i el silenci de CSIF.

STEPV ha manifestat de manera
rotunda que no s’havia d’excloure
cap sindicat: “Si cinc sindicats com
Intersindical Valenciana, CCOO,
UGT, CEMSATSE i CSIF, amb
representació suficient en la mesa

general de negociació de les
Administracions Públiques, poden
negociar qualsevol aspecte general
o sectorial, no n'hi ha motius per
excloure’ls de les meses
sectorials”. Tanmateix, CSIF, UGT i
CCOO  no han volgut acceptar-ho. 

Negociació pendent 
STEPV confia que amb la
constitució de la mesa sectorial
d'Educació, s'actualitze el seu
reglament de funcionament i
s'agilitzen els processos de
negociació dels nombrosos temes
pendents, entre ells el pla Concilia,
la jornada continuada, la gestió de
les borses de treball, les condicions
laborals del professorat interí, els
plans de prevenció i de salut
laboral, la convivència als centres
educatius valencians i un acord
retributiu per al conjunt del
professorat.

La constitució de la nova mesa sectorial deixa fora els
sindicats que no van arribar al 10% dels vots
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La nòmina dels empleats públics valencians només pujarà un 2% en
2008, mentre que l'IPC d’enguany ja aplega al 4,1%

Els pressupostos de
l'estat per a 2008 no
inclouen la clàusula de
revisió salarial

Representivitat dels sindicats a la mesa sectorial d’educació

Concentració de delegats davant el Palau de la Generalitat / A.S.



El govern valencià sembla haver
optat per una “moderació inversora”
en els pressupostos d’Educació de la
Generalitat per a 2008. Els augments
són a penes detectables en les
diverses partides pressupostàries. El
gros dels increments es destina als
concerts de batxillerat, després de
vora una dècada de creixement
inversor en les unitats concertades
en tots els nivells educatius, molt
especialment en tots els trams de
l'educació secundària. Una vegada
més destaca l'interès i afany del
govern valencià per afavorir les
empreses titulars dels centres
privats amb les quals va subscriure
concerts educatius, mentre deixa de
banda les urgents necessitats
educatives existents en l’escola
pública.
En batxillerat es registra un
increment d’un 28,19%, justa la
quantitat que necessiten les
empreses per a enfrontar la
concertació de les unitats de segon
de batxillerat durant l'últim
quadrimestre de l'any. Si els
comparem amb els pressuposts del
2006 l’increment de la despesa
s’eleva fins al 42,71%, una quantitat
considerable si es té en compte que
es tracta d’una etapa no obligatòria i
que hi ha prou oferta educativa als
centres públics.

Sense noves infrastuctures
Continua el retrocés de les
inversions en la construcció i
adaptació dels centres docents
públics pendents des de la publicació
de la LOGSE (1990), unes inversions
encara necessàries per a la
implantació dels ensenyaments
previstos en aquella llei orgànica. La
construcció de centres apareix
dotada pressupostàriament amb una
reducció del 2,7% sobre la de 2007.

Les dotacions pressupostàries de
2008 no responen a la necessitat de
noves construccions que atenguen la
demanda d’escolarització als centres
públics. A més, cal considerar que
les quantitats reflectides al projecte
de pressupostos sovint no es
materialitzen, perquè tampoc no es
porten a terme les construccions
previstes. Així passen els anys sense
resoldre definitivament problemes
que haurien d’estar resolts des de fa
molt de temps.
Els barracons, els edificis vells i amb
necessitats urgents de reparació,
adequació i modernització, són una
mostra més que no tots els
valencians i valencianes gaudeixen
d’uns centres en les mateixes
condicions de qualitat i dignitat.
Aquestes deficiències en la
infrastructura escolar provoquen

enormes diferències en els
estàndards educatius, especialment
en les poblacions i zones més
desfavorides que, a hores d’ara,
haurien de ser una prioritat per al
govern valencià.

Despeses dels centres públics
La partida dedicada a despeses de
funcionament dels centres docents
públics no reflecteix increments
importants per a atendre els centres
nous de 2007 i de 2008 i tots els
programes i despeses de
funcionament de la Direcció General.
Els increments són mínims: un
2,98% per a primària i un 3,6% per a
secundària. Això suposa en la
pràctica una congelació dels diners
que reben les escoles i els instituts,
quan no una disminució:  en molts
casos, les diverses partides que

arriben directament als centres no
cobreixen els increments de preus
d'aquells béns necessaris per al seu
funcionament ordinari, com ara
combustible, electricitat, telèfon,
manteniment d'equips informàtics...  

Gratuïtat de llibres i materials 
Per a 2008, amb la implantació del
bo-llibre, la línia de subvenció per a
l’alumnat de primària és de 31.301,84
euros, enfront dels 20.053,60 euros
de 2007. Això suposa un increment
del 35,93 %, inferior al de 2007, i amb
el qual tampoc s’arriba a garantir la
gratuïtat dels llibres de text i altres
materials curriculars per a tot
l’alumnat de l’etapa.

Menjadors escolars
Les ajudes de menjador, que
possibiliten l’escolarització de
l’alumnat més desfavorit, tenen un
increment del 3,8 % amb un total de
31635,50 euros respecte als
30.418,75 euros de 2007. 

Promoció i ús del valencià
Per a l’actual govern de la
Generalitat, la partida per al
programa de promoció i ús del
valencià no és, un any més, una de
les seues prioritàries. Al programa
es dediquen 7.035,35 euros, amb un
increment del 3,84% respecte a 2007.

Formació de persones adultes
La formació de persones adultes
(FPA) no mereix l'atenció que els
agents socials demanen des de la
promulgació de la llei de persones
adultes, de 1995. La línia per al
finançament de tots els programes
municipals i de les entitats de FPA
representa tan sols 4.287,75 euros,
un 10% més que en 2007, una xifra
molt allunyada de les necessitats per
a impulsar la FPA.

DESPESES DE LA GENERALITAT EN CONCERTS EDUCATIUS
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Els pressupostos valencians de 2008 
ignoren la Llei d’Educació

La Generalitat no assigna “ni un sol euro” a la implantació de la LOE en el País Valencià 

Els pressupostos d’Educació s’han
d’orientar de forma clara i rotunda
cap a un compromís social amb
l’ensenyament públic. Amb aquesta
orientació general, el Sindicat
traslladarà les seues propostes als
grups parlamentaris de les Corts.
STEPV aposta per assolir un

increment real per a les despeses
de funcionament dels centres, les
ajudes a l’escolarització, la
dignificació i el reconeixement
social del professorat. A més, els
pressupostos han de garantir la
correcta planificació i adequació
urgent de la xarxa de centres

públics, com exigeixen les normes
en vigor des de 1990 i que, en
aquests moments, afecta un 90 %
dels centres d’ensenyaments de
règim especial (conservatoris,
escoles d’idiomes, escoles d’art i
disseny), un 80% dels centres
d’educació infantil i primària i un 20

% dels instituts d’educació
secundària que, un any més,
continuen esperant el seu torn en
barracons o en instal·lacions
pendents de reforma i adequació.

Compromís amb l’escola pública

En 2004, l’aleshores conseller
d'Educació, Esteban González,
anunciava un pla d'actuacions per a
la qualitat del sistema educatiu
(PACSE) en aplicació i
desenvolupament de la llei de
qualitat (LOQE), aprovada en solitari
pel Partit Popular. Arribats a 2007,
el sistema educatiu valencià ha de
desplegar i aplicar la llei d'educació

(LOE), aprovada pel parlament
sense el vot del PP. 
El Consell està invertint els seus
esforços a retardar al màxim
l’aplicació de la LOE, una norma de
rang orgànic que, per tant, és de
compliment obligat per a tots els
governs autonòmics. Aquestes
maniobres de l’Administració
Camps, justificades només per

l’enfrontament amb el govern
espanyol, repercutiran molt
negativament en el sistema
educatiu valencià. 
Si González Pons va anunciar un
PACSE, el conseller Font de Mora
anuncia ara, ni més ni menys, una
llei valenciana de l'educació
elaborada a corre-cuita en el seu
departament per tal de presentar-la

en societat abans de cap d'any.
L’últim despropòsit de
l’Administració del PP rau
precisament en el fet que aquest
projecte de llei, que hauria d’entrar
en vigor en 2008, així com un seguit
de desplegaments previstos per la
LOE, no té cap reflex en els
pressupostos presentats per a 2008.

Partidisme malaltís

EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ EN CONSTRUCCIÓ DE CENTRES 
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Primària

Secundària

ETAPA/NIVELL 2006 2007 2008 Diferència
2007-08 %

EI/ PRIM/EE 231.359,14 289.486,32 301.672,00 12.185.68 4,04

ESO 149.615,33 216.668,13 224.235,00 7.556,87 3,37

Cicles FP GM 24.053,77 24.862,40 26.005,00 1.142,6 4,39

BATXILLERAT 11.919,52 14.941,77 20.808,00 5.866,23 28,19

En batxillerat es registra
un increment d’un
28,19%, justa la quantitat
que necessiten les
empreses per a enfrontar
la concertació de les
unitats de segon de
batxillerat durant l'últim
quadrimestre de l'any

Les maniobres de
l’Administració Camps,
justificades només per
l’enfrontament amb el
govern espanyol,
repercutiran molt
negativament en el
sistema educatiu
valencià



Les escoles oficials d’idiomes (EOI)
pateixen uns problemes endèmics:
instal·lacions obsoletes, manca
d’infraestructures, insuficient
oferta de centres i de places, i
escassa oferta formativa específica.
Amb el desenvolupament normatiu
de la llei d’educació (LOE), les EOI
han iniciat el curs 2007/08 amb la
implantació dels nivells bàsic i
intermedi d’un nou pla d’estudis.
La poca previsió de l’Administració
valenciana ha afegit un nou
element de preocupació i conflictes
en aquests centres. Per si fóra poc,
el desplegament del nou
currículum dels ensenyaments
d’idiomes de règim especial, fet
públic només una setmana abans
de l’inici del curs, està dificultant
encara més la tasca dels
professionals i l’alumnat. 

STEPV ha qualificat
d’”inadmissible” la mala
planificació de l’Administració per a
les EOI. “Contràriament al seu
discurs oficial, la Conselleria
d'Educació mostra amb aquests
fets la manca d’interés real que té
a promoure l’aprenentatge de les
llengües”. El Sindicat dóna suport a
les reivindicacions del professorat i
denúncia novament la Conselleria
per la seua incapacitat per a
planificar i gestionar les EOI i els
seus ensenyaments. 

L’alumnat, víctima del caos
A l’alumnat, la falta de planificació i
d’informació li està ocasionant
greus problemes, especialment de
caire organitzatiu. El caos que ha
provocat l’aplicació dels nous
currículums, segons confirmen
diversos docents de les EOI,
s’explica perquè la Conselleria no
va impartir unes instruccions
clares que explicaren com calia
incorporar al nou sistema
l’alumnat procedent dels
ensenyaments que s’extingien. Les

mateixes fonts indiquen també que
la implantació del nivell intermedi
va ser “massa precipitat”. 

Amb aquests antecedents, el
malestar creix entre l’alumnat: hi
ha estudiants que s’han matriculat
en un nivell que no els corresponia
i que s’han quedat sense plaça, en
l’EOI de València, un total de 13.000
alumnes. Paradoxalment, en
aquest mateix centre han quedat
sense ocupar 48 places d’anglés,
30 francés i 15 de valencià, totes
del nivell intermedi-2. 

La falta d’instruccions clares ha
provocat actuacions dispars. Amb
la normativa ara en vigor les
persones amb el títol de batxiller
estan habilitades per a accedir
directament al nivell intermedi.
Però en desconéixer aquesta
possibilitat, hi ha alumnat
matriculat en el nivell bàsic que
està estudiant en un nivell inferior.
A més, mentre que, en algunes
EOI, alumnes amb batxiller han
accedit al nivell intermedi, a
València s’ha vetat aquesta
habilitació. D’altra banda, s’ha
impossibilitat accedir al nivell
intermedi de valencià les persones
amb batxiller, tot i que han cursat
valencià en l’institut. 

En les EOI del País Valencià, la
incorporació de l’alumnat
procedent d’ensenyaments a
extingir es va realitzar al juny,
d’acord amb les instruccions en
vigor de la mateixa Conselleria, que
no havia publicat encara el decret
regulador d’aquests ensenyaments
amb les equivalències amb el
sistema anterior. Educació no va
donar instruccions, ni va informar
de la possibilitat d’establir proves
de nivell per a l’alumnat, tot i que
l’esborrany del currículum sí que
preveia aquestes proves.
Mentrestant, altres administracions
autonòmiques, com ara el govern
balear, havien promulgat a l’abril

les instruccions relatives a la
matrícula. 

Cal recordar que sobre la
situació en les escoles d’idiomes,
STEPV va denunciar en el seu
moment la Conselleria d’Educació
per l’escassa atenció que prestava
a aquests ensenyaments, per la
descoordinació i la falta de
planificació.

L’esforç del professorat
A pesar de la gravetat de les
incidències, la pràctica totalitat
d’EOI del País Valencià s’han
esforçat perquè les activitats
lectives es desenvolupen de la
millor manera possible. Pel que fa
a l’EOI de València, la direcció,
atenent el malestar del claustre, es

va dirigir al director general
d’Innovació perquè intervinguera i
resolguera la problemàtica
denunciada. Fins ara, no ha
obtingut cap resposta de
l’Administració. 

STEPV considera que “la
Conselleria ha d’assumir la seua
responsabilitat i solucionar els
problemes provocats per la seua
mala planificació”. El Sindicat
proposa la convocatòria de noves
proves de nivell, i que l’alumnat
compte amb tota la informació
detallada sobre la nova normativa.
El Sindicat també planteja a
l’Administració que revise les
disposicions discriminatòries per a
la llengua pròpia del País Valencià. 

Revisar els nivells
El  professorat de les EOI fa temps
que reclama revisar els nivells que
han de certificar aquests centres.
El Reial Decret 1629/2006 que fixa
els aspectes bàsics del currículum
dels ensenyaments d’idiomes de
règim especial, atribueix al nivell
elemental la certificació del nivell
A2 del marc europeu; a l’intermedi,
el nivell B1 del marc; i a l’avançat,
el B2. Les direccions de les EOI del
País Valencià van reclamar el
reconeixement del nivell C1 per als
certificats de nivell avançat. Abans
de la promulgació de la nova
disposició legal, els certificats
d’aptitud o de cicle superior
expedits per les escoles d’idiomes
eren equivalents als de nivell
avançat d'institucions com
l'Instituto Cervantes, el British
Council o  l’Alliance Française, a les
quals se'ls atribueix un nivell de
certificació C1.

Amb la nova normativa, tot i que
a aquests estudis se’ls afig un any
més de durada, el nivell de
certificació C1, en lloc de
mantindre’s, desapareix. Amb això,
en acabar els estudis, les EOI
certificaran a partir d’ara un nivell
inferior, tot i que els estudiants hi
dedicaran un any més. 

Finalment, la impossiblitat que
les EOI certifiquen un nivell C1
provocarà que cap ciutadà espanyol
puga disposar, a través del sistema
educatiu públic, la certificació C1,
llevat de la universitat.

Les escoles oficials d’idiomes, abandonades
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El professorat denuncia la imprevisió i el desinterés de la Conselleria cap a aquests ensenyaments

Conselleria no va
impartir instruccions
clares que explicaren
com calia incorporar al
nou sistema l’alumnat
procedent dels
ensenyaments que
s’extingien

Amb la normativa ara en
vigor les persones amb
el títol de batxiller estan
habilitades per a accedir
directament al nivell
intermedi. Però en
desconéixer aquesta
possibilitat, hi ha
alumnat matriculat en el
nivell bàsic que està
estudiant en un nivell
inferior

Escola Oficial d’Idiomes de València / A.S.
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Allioli
Un any més la Conselleria
d'Educació ha presentat el
document de criteris de
creacions, i supressions d'unitats
escolars d'infantil, primària i
primer cicle de l'ESO i no ha fet

cas de les propostes i
suggeriments de millora fetes pel
Sindicat. 
STEPV ha defensat una major
inversió de recursos en la xarxa
pública, reduint les ràtios,
millorant les plantilles, dotant de

personal complementari (auxiliars
de gestió, bibliotecaris,...),
adequant els centres i
augmentant els diners per a les
despeses de funcionament.
D'entre les propostes destaquen
la reducció de la ràtio
mestre/alumnes per a les unitats
d'infantil i educació especial;
l’adequació de la ràtio dels
centres incomplets (CRAs) per
atendre adequadament l'alumnat;
el trasllat definitiu de tot

l'alumnat de primer cicle de
l'ESO; la modificació de la
normativa que regula l'admissió
de l'alumnat per tal que la
distribució siga efectivament
equilibrada i equitativa pel que fa
a l'alumnat amb necessitats
educatives especials i
compensació educativa i
immigrants; la dotació de
personal d'administració en tots
els centres públics.

Allioli
L'homologació retributiva dels
òrgans unipersonals amb altres
comunitats autònomes va ser una
de les reivindicacions bàsiques en
la plataforma i la mobilització que
l’STEPV va encetar en gener de
2007 i acabà amb una vaga
seguida per la major part del
professorat: els equips directius
del País Valencià no podien
continuar sent els pitjors pagats
de tot l'estat.

Fruit de la mobilització, la
conselleria va acceptar entrar a
negociar, les retribucions dels
equips directius. L'acord de 8 de
maig contempla un apartat
dedicat a l'increment del
complement específic per càrrecs
directius i assigna una quantitat
global de 15 milions d'euros que
s'ha de distribuir ponderadament
entre els tipus de centres i els
diferents tipus de càrrecs
directius.

La negociació, ara
STEPV no va firmar aquell acord
per les seues deficiències en altres
aspectes retributius i laborals. És
competència de la mesa sectorial
d'educació negociar la distribució
d'aquests diners, i ja hi ha hagut
reunions tècniques per establir-ne
els criteris. L'administració està
barrejant conceptes i vol aprofitar
els 15 milions d'euros per
actualitzar alhora la normativa de
pagament per òrgans unipersonals
i estalviar-se diners sense resoldre
els problemes dels equips directius.

Més diners
STEPV considera que ara calen
més diners per solventar les tres
reivindicacions que s'intercalen en
la negociació: homologació
retributiva, reclassificació,
adequació i reducció de les
tipologies dels centres, a més de la
inclusió de tots els òrgans
unipersonals que ara no cobren.

L'assignació dels 15 milions
d'euros de l’acord de 8 de maig són
en concepte d'homologació, i no
s’hi ha d’incloure altres conceptes,
com pretén l’Administració.
Aquests diners han de servir per
augmentar l'actual complement de
direcció i reduir les diferències
entre aquest complement i la resta
dels membres dels equips
directius: la concepció d'equip de
treball i de repartiment de
responsabilitats s'ha de reflectir en
una menor diferència entre els
complements retributius dels
diferents càrrecs.

Si es diferencien els conceptes,
és evident que l'administració ha
de posar més diners per actualitzar
una normativa obsoleta, per
incorporar al cobrament els
càrrecs dels centres més menuts,
les escoles rurals, els centres
específics d'educació especial, les
escoles infantils, les seccions dels
IES, els centres d’FPA, tots els que

ara no cobren, i també per a
simplificar i millorar l'actual
classificació dels centres.

El Sindicat considera que, tot i
que la tasca educativa ha de ser
una acció compartida entre tot el
professorat del centre, no es pot
consentir que els equips directius
del País Valencià siguen els pitjor
pagats de l'estat.

Personal d'administració i serveis
El Sindicat proposa dotar els
centres de personal
d'administració i serveis i alliberar
els equips directius i els equips
docents de tasques que no els són
pròpies. És una reivindicació antiga
que cal enfrontar. Per aquest
motiu, STEPV ha anunciat que
seguirà donant suport a les
mobilitzacions i accions de pressió.

Els centres escolars denuncien l’actitud de la Conselleria per la manca endèmica d’educadors i personal d’administració i serveis

STEPV insisteix sobre els complements retributius dels equips
directius valencians, “els pitjor pagats de tot l’estat”

Allioli
Una de les principals novetats de
l'Ordre d'avaluació de primària,
abordada en la mesa sectorial del
26 de novembre, és la
informatització dels documents
oficials d'avaluació, que suposa la
desaparició de l'actual "llibre

d'escolaritat". També és nova la
referència de l'avaluació a les
competències bàsiques i la
concepció quantitativa dels
resultats de l'avaluació, que
recupera les denominacions SB,
NT, BI, SU i IN. El Sindicat ha
plantejat que la normativa

arreplegue l'obligació de
coordinació amb l'educació infantil
i la implicació de les famílies en els
processos d'ensenyament-
aprenentatge. En aquest sentit, la
informació a les famílies ha de
contemplar les entrevistes i les
reunions de grup, així com la
possibilitat d'expressar l'avaluació
de manera qualitativa. Per a
l'ensenyament secundari, les
novetats més importants són
l'avaluació a les competències
bàsiques, els programes de
diversificació, que es podran iniciar
a partir de la repetició de segon de
la ESO, la transformació dels
programes de garantia social en
programes de qualificació
professional inicial (que també
condueixen a l'obtenció del Títol de
l’ESO) i la desaparició dels
programes d'adaptació curricular
en grup.

Els portaveus de l'STEPV en la
mesa van plantejar propostes per
tal que siguen incorporades a la
normativa de Secundària:

Una avaluació inicial per detectar
el grau de desenvolupament dels
aprenentatges bàsics i el domini

dels continguts de les diferents
matèries partint de l'informe
individualitzat del final de primària.

Proves extraordinàries no
obligatòries en setembre i
autonomia de cada centre per
determinar quan les fa.

Nou decret sobre les necessitats
educatives especials que
arreplegue i sintetitze tota la
normativa actual i la descripció
dels nous programes:
diversificació, qualificació
professional inicial, programa de
reforç, plans  individualitzat de
repetició de curs...

Els departaments didàctics, a
començament del curs, faran
públics els criteris generals per a
l'avaluació dels aprenentatges i la
promoció així com els continguts
mínims exigibles per a la superació
de les diferents matèries, els
procediments de recuperació i les
mesures de suport establertes per
tal que l'alumnat puga continuar
participant, com ara, en una part de
les sessions d'avaluació.

Manteniment del consell
orientador en finalitzar l'etapa.

La mesa sectorial aborda les ordres d'avaluació

El Sindicat esmena la proposta de planificació 
educativa en favor de l'escola pública

Aspecte d’una reunió de la mesa sectorial, a la Conselleria d’Educació/ ALLIOLI



Allioli 
El conseller Font de Mora ha anun-
ciat que l'atenció psicològica per a
l'alumnat que ho necessite també
serà coberta per 180 psicòlegs pri-
vats en una nova proposta d'exter-
nalització i privatització de serveis,
la qual cosa suposa duplicar ser-
veis que ja existeixen en l'àmbit

públic: els departaments d'orienta-
ció i els serveis psicopedagògics
escolars (SPE), en educació, les
unitats de salut mental, en el sec-
tor sanitari, i els gabinets psicope-
dagògics municipals. Tots aquests
serveis tenen unes funcions molt
clares i estan coordinades per tal
d'atendre l'alumnat amb necessi-

tats educatives especials. Aquesta
mesura no s'ha negociat en cap
àmbit, ni ha tingut en compte els
professionals de l'educació, els sin-
dicats i les associacions de pares i
mares. Tampoc no hi ha cap
memòria econòmica que quantifi-
que el cost de la proposta.
El Sindicat ha criticat que durant 13
anys no s'hagen negociat les
plantilles dels SPE, que estan
obsoletes, o els motius pels quals

no s'augmenten les plantilles de
psicòlegs i pedagogs dels
departaments d'orientació dels
instituts de secundària. El Sindicat
ha exigir al conseller una resposta a
totes aquestes qüestions.
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ENSENYAMENT 

Allioli
L'enquesta presentada el 24 de
novembre pel conseller
d'Educació sobre la situació del
sector està pensada perquè les
respostes sempre afavorisquen
la política del govern valencià.
D'aquesta manera, la conclusió
és que el ciutadà dóna suport a
la política educativa de la
conselleria en un intent d'acallar
les veus crítiques.
El Sindicat ha instat la
ciutadania a “no caure en les
preguntes-parany i no deixar-se
manipular” i a “mantenir una

actitud crítica i constructiva
respecte al model educatiu
valencià i el model de societat
valenciana en general”.

Acaben de celebrar-se les segones
oposicions a la Inspecció educativa
en el període democràtic. Hem de
recordar que la Llei 30/1984 de
Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública va liquidar els
Cossos d'Inspectors i va crear el
Cos d'Inspectors al Servei de
l'Administració Educativa (CISAE),
amb els efectius personals que en
aquell moment existien. I en el seu
lloc crea l'anomenada "funció
inspectora" per la qual uns docents
eren seleccionats mitjançant
concursos de mèrits per a exercir
temporalment tasques d'inspecció
per tres anys, prorrogables prèvia
avaluació positiva. Al País Valenciá
se celebraren dos d'aquests
concursos: el primer en 1986
(accediren 65 funcionaris) i el segon
en1989 (accediren 23). Aquest
sistema va durar onze anys fins a
1995 en el qual la Llei Orgànica de la
Participació, Avaluació i Govern dels
centres recrea el Cos d'Inspectors
d'Educació, permetent la integració
dels membres del CISAE i dels
funcionaris que estaven nomenats
en funció inspectora. 

Al País Valencià, la regulació
normativa sobre la inspecció
educativa està totalment desfasada.
Al govern no li ha interessat
actualitzar-la com preveia la
LOPEGCE (1995). Són dotze anys en
els quals s'està funcionant amb un
decret de 1992 (modificat en 1993). 

I per què ha succeït açò? La
resposta és molt senzilla:
L'Administració educativa
valenciana governada pel PP ha
utilitzat i utilitza la inspecció
educativa com un sistema clientelar
de reconeixement de favors. 

En setembre de 1995 s'estrena
el govern del Consell i es troba amb
una sentència que condemna
l'Administració educativa per errors
en un concurs de trasllats (de 1985,
del Cos d'Inspectors de Batxillerat) i
de passada anul·la tant el concurs
de mèrits d'accés a la funció
inspectora de 1986 (funcionaris
docents) com el d'adscripció als
llocs de funció inspectora del País
Valencià dels membres del CISAE
(inspectors dels anteriors cossos
d'inspecció de batxillerat i
inspectors tècnics d'EGB). Els
responsables polítics de la
Conselleria d'Educació no ho van
dubtar i, en una decisió inèdita en
l'Administració pública, van
carregar la culpa dels errors
administratius a 55 funcionaris
docents que van cessar, millor dit,
van ser depurats, en els seus llocs
el dia 15 de gener de 1996, i van ser
substituïts immediatament per
altres funcionaris designats "a dit",
sense cap tipus de concurs de
mèrits. De la resta de la sentència,
no es va saber mai res.

L'administració mai abans no
havia acomiadat dels seus llocs de

treball a uns funcionaris docents
amb onze anys d'experiència, l'únic
delicte dels quals va ser acollir-se a
la legalitat vigent per presentar-se
a les places d'inspecció educativa.
La depuració es va fer sense
possibilitat alguna de reintegrar-se
–com es va fer en altres comunitats
davant situacions similars– als seus
llocs, excepció feta d'un grup reduït,
i això evidència les intencions
polítiques dels "executors" de la
sentència. 

Posteriorment en 2001 es va
convocar la primera oposició al Cos
d'inspectors d'Educació, oberta a
tots els docents i en la qual van
copar el 80% de les 54 places
aquells funcionaris que des de 1996
venien ocupant-les amb
nomenaments digitals. 

Ara, en 2007, de nou s'han
reproduït els fets en el segon
concurs oposició: set de cada deu
inspectors aprovats ja treballaven
en llocs d'inspecció des de fa anys,
nomenats sense concurs,
simplement per afinitat política,
personal o familiar. És la primera
vegada en la història de la inspecció
d'educació del País Valencià que
treballaran junts una família
inspectora completa: pares i filla o
un pare i el seu fill o filla.

La pròpia Administració ha restat
credibilitat a aquests concursos i,
tant en 2001 com ara, s'ha obstinat
a triar a dit el tribunal que havia de

jutjar als candidats. Així, tots els
membres dels tribunals han estat
designats per l'administració tot
sembrant el dubte sobre la seua
imparcialitat i sobre el respecte als
principis d'igualtat, mèrit i capacitat
de tots els funcionaris docents
presentats i pogueren presentar-se
a les proves. Si a això unim el
sistema "digital" de nomenament
dels inspectors interins, queden
molt pocs elements per a confiar en
una inspecció d'educació
professional i independent que
complisca les funcions que té
encomanades, entre elles, i
principalment, la garantia del dret a
l'educació de tota la ciutadania. 

STEPV-Iv ha recorregut aquestes
oposicions perquè la designació del
tribunal hauria de fer-se per sorteig
i no de manera discrecional per
part de l'administració educativa. El
Sindicat continua reclamant a la
Conselleria la negociació d'una
normativa que actualitze
l'organització i funcionament de la
inspecció, i evite que continue sent
una recompensa per determinats
serveis prestats. 

El Sindicat denuncia la conselleria per seguir recompensant amb places d’inspector els “serveis prestats” pels docents afins al govern del Partit Popular

La inspecció educativa: menys professional, més dependent

La Generalitat manipula la
ciutadania amb les seues enquestes 

Conselleria privatitza l'atenció psicològica de l'alumnat

Allioli
Organitzat per la Internacional de
l’Educació, entre el 12 i el 14 de
novembre, representants sindicals i
experts en matèria d’ensenyament
universitari dels cinc continents van
debatre a Màlaga, en el marc de la
VI Conferència Internacional
d’Ensenyament Superior, les
qüestions més inquietants que
afecten al futur de la universitat.
Una representació de l’STEPV va
participar en les sessions. Entre els
ponents hi havia membres
d’organismes i associacions
internacionals com la UNESCO, la

OIT, la OCDE, el Sindicat Europeu
d’Estudiants, i representants del
MEC. Davant els reptes de la
globalització, el fòrum va debatre la
necessària adaptació de les
institucions superiors
d’ensenyament, l’espai comú
d’ensenyament superior i la
mobilitat del professorat, el
personal d’investigació i els
estudiants. També es van denunciar
els perills de l’actual model de
desenvolupament -com ara la
privatització i la mercantilització de
l’àmbit acadèmic- i les seues
conseqüències, com la situació
precària d’alguns treballadors i el
sotmetiment de la llibertat
acadèmica a determinats
interessos.

Sindicalistes i experts aborden a
Màlaga el futur de la universitat
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ENTREVISTA

Rafael Miralles Lucena
Mari Carmen Ferrer Abellán (Albacete, 1958),
mare de dos fills, és una mestra vinculada
des de sempre amb els STE, organització en
la qual ha ocupat importants responsabilitats
provincials i regionals. A més de
coordinadora regional del sindicat a Castella-
La Manxa, va pertànyer al secretariat de la
Confederació d’STE i va estar al capdavant de
l’àrea de la dona i de la d’educació a l’exterior.
Ferrer, amb una contrastada trajectòria en
l’ensenyament i en l’àmbit social, ha estat
una destacada impulsora de la jornada
continuada, un tema sobre el què ha impartit
conferències i ha publicat treballs en diverses
revistes educatives i sindicals. L’impacte i els
resultats de la implantació de la jornada
continuada són els eixos d’aquesta entrevista
feta a Albacete i en què Ferrer dóna resposta
a les qüestions més controvertides.

Com es va plantejar, a Albacete, el debat
sobre la jornada continuada? 
Fa ja molts anys, abans fins i tot que
s’implantara a Canàries i Andalusia, un grup
de docents vam començar a interessar-nos
per l’assumpte i a parlar-ne, i a poc a poc
vam gestar un projecte de ciutat educadora
per a Albacete. 

Amb quines resistències més importants es
van haver d’enfrontar? 
El professorat, en les seues tutories,
explicava en què consistia la jornada
continuada a les famílies sense massa
problemes i tots ho anaven entenent. Les
principals resistències van vindre després,
per part de la Federació d’Associacions de
Pares d’Alumnes.

Per què s’hi van oposar? 
Les seues reticències  són difícils d’entendre
i, de fet, en les enquestes realitzades a
posteriori, més del 90% de les persones
consultades s’hi han manifestat favorables,
un fet molt curiós tenint en compte les
resistències inicials. Sembla que les famílies
anaven per una banda i l’aparell organitzatiu
de les AMPA per una altra. 

Que no devia ser perquè temien per una
retallada en les hores de classe? 
Amb la jornada continuada no es
comprimeixen les assignatures perquè
l’alumnat té les mateixes hores. Les mares i
els pares es queden molt tranquils quan
comproven que no es perd absolutament cap
classe. 

Des d’una perspectiva pedagògica, no és
contraproduent que l’alumnat concentre els
seus esforços en activitats successives
sense descansos i acabe esgotat? 
Això no ocorre, perquè les cinc hores de
classe preceptives són les mateixes de
sempre, encara que es reparteixen d’una
altra manera i el rendiment escolar no
disminueix. Els que hem impartit classes
amb els dos sistemes podem assegurar que
l’alumnat aguanta perfectament les cinc
hores. A mi m’agrada posar el símil de la
posada en funcionament d’una caldera de
calefacció, que costa bastant de calfar, ja que
és exactament el mateix que passa en classe
a les dotze: quan l’alumne es troba en el punt
àlgid, just quan millor treballa i comprén, el
que abans féiem era tallar-lo perquè se

n’anara a dinar i a descansar durant un
període molt llarg de tres hores, de què
tornava amb la panxa plena i en ple procés
digestiu. Què passava llavors? Que els
xicotets s’adormien i els grans no seguien tan
atents com ho estaven al final de les sessions
del matí.

Llavors, no hi ha motius de preocupació? 
Els pares i les mares han de confiar en els
professionals de l’ensenyament, que som els
que millor coneixem els processos
d’aprenentatge. Les cinc hores lectives no
són un període d’una intensitat tremenda, ni
abans ni ara, perquè hi ha assignatures i
activitats, diguem-ne, “de menor intensitat”.
La destresa de les mestres és el millor
indicador perquè l’alumnat estiga atent i
rendisca al màxim. 

Els centres d’Albacete han augmentat
l’oferta educativa?
Un dels grans avantatges de la jornada
continuada és que permet usar bé els centres
escolars, abans infrautilitzats perquè
tancaven a les cinc i ningú protestava. Ara, els
centres obrin almenys fins a les sis, tot està
molt ben articulat i els nous horaris faciliten
la conciliació de la vida professional i familiar,
sobretot a les dones. 

Hi ha qui diu que la jornada continuada no té
res a veure amb una suposada millora de la
qualitat educativa. 
Hi ha famílies que pensen això, però prompte
s’adonen que els rendiments acadèmics són
idèntics als de la jornada partida o, fins i tot,
millors. Els docents hem comprovat que
l’alumnat està més motivat que abans.

Per a implantar la nova jornada, cal exigir
més despesa pública en educació?
Sempre cal demanar més inversions en
educació, però per a implantar la jornada
continuada no cal, en principi, un increment
de la despesa pública.

Llavors, no s’han d’ampliar les plantilles
docents? 
En absolut, el professorat és el mateix, llevat
que en faça falta més per altres motius. El

que sí que cal és rendibilitzar les plantilles
actuals i aconseguir que les activitats
extraescolars arriben a tot l’alumnat, no
només a aquell que se’l pot pagar, com
ocorria abans. 

Com creu que es podria obrir aquest debat
pendent al País Valencià?
Podria ser útil donar a conéixer els resultats
de les enquestes realitzades en llocs on la
jornada ja està implantada. En el nostre cas,
per exemple, no s’ha reduït la qualitat
educativa, sinó que més aïna ha augmentat,
perquè les activitats lectives s’han
complementat amb altres que abans estaven
més restringides. El millor és que siga el
mateix professorat el que prenga la iniciativa
en l’aula explicant-ho a les mares i els pares. 

No es tracta, doncs, d’una reivindicació
laboral?
És clar que no! Però jo encara diria més. Des
del meu punt de vista, es tracta d’una
reivindicació pedagògica. El meu alumnat
està encantat i rendeix més a mesura que
.avança el matí, sense mostrar cap símptoma
de fatiga, sóc jo la que al final acabe
esgotada. 

Quins canvis representa per als ensenyants
la nova jornada? 
Ara ens podem organitzar molt millor. A més
dels matins, venim a l’escola els dimecres
durant tres hores a la “vesprada pedagògica”,
que aprofitem per a fer les reunions de
claustre i de cicle, les comissions de
coordinació pedagògica i les tutories. Per
cert, a les vesprades vénen moltes més
famílies a parlar amb les mestres. 

Mari Carmen Ferrer Abellán, mestra de Primària a Albacete

“La jornada continuada dels centres
escolars és una reivindicació pedagògica”

Les cinc hores de 
classe són les mateixes però
repartides d’una altra manera, 
i el rendiment escolar no
disminueix

Tot està molt ben articulat i els
nous horaris faciliten la
conciliació de la vida
professional i familiar, sobretot
a les dones

El millor és que 
siga el mateix professorat el
que prenga la iniciativa 
en l’aula explicant-ho a les
mares i els pares

Mari Carmen Ferrer, a la seua aula a Albacete / R. M.



Allioli
L’ensenyament privat i concertat
necessita reprendre l’activitat
negociadora urgentment. STEPV
considera que “cal exigir una
negociació col·lectiva que resolga
definitivament els problemes que
pateix el sector”, uns problemes
que afecten a la situació laboral
del professorat, però també a la
del personal d’administració i
serveis (PAS).

El Sindicat ha denunciat que
les organitzacions majoritàries
del sector no exerceixen les
seues responsabilitats. En aquest
sentit, l’acció negociadora de FSIE
es qualificada d’”absolutament
ineficaç”, atés que els seus
responsables “estan més
preocupats per atacar
demagògicament els adversaris
que per defensar el interessos
dels treballadors i les
treballadores davant la patronal”.
L’estat de les negociacions amb la
conselleria i les patronals i la
deixadesa dels sindicats
majoritaris, configura una situació

“lamentable” en el sector, segons
l’STEPV.

Complement retributiu del PAS
El PAS, el col·lectiu  més oblidat
del centres concertats, “pateix les
conseqüències de la poca activitat
negociadora”. Segons explica el
Sindicat, l’any 2005, les patronals i
FSIE i USO, van trencar la fórmula
per actualitzar el complement
retributiu d’aquest col·lectiu, un
sistema que permetia augmentar
aquest complement de forma
significativa. Ara les patronals
proposen eliminar el procediment
perquè, segons argumenten,
conté “problemes de redacció i
interpretació”. STEPV va

denunciar en el seu moment que
Educació no havia abonat als
centres les quantitats pactades
per al seu funcionament, i les
conseqüències que això tindria en
forma de retalls retributius per al
PAS. El Sindicat segueix
denunciant que la situació actual
no és millor: “el complement
retributiu no s’ha actualitzat ni el
2006, ni el 2007, i no hi ha
perspectives de resoldre-ho
immediatament”. Només s’ha
produït una única reunió amb la
patronal, que es va limitar a
escoltar les propostes del
sindicat, sense respondre a cap de
les seus reivindicacions.

Professorat sense recol·locar
La situació dels docents no és
millor que la dels companys del
PAS, ja que arrossega conflictes
laborals des de fa molt de temps.
La denúncia de l’STEPV en aquest
sentit és contundent: “No es
preveu un acord a curt termini per
al pagament de sexennis, que es
negocien des de 2004. L’ampliació

de plantilles d’infantil encara no
s’ha aplicat. Les plantilles de
batxillerats i cicles formatius
segueixen pendents. El pagament
dels 25 anys no és encara
efectiu…”. Tots aquests temes,
assegura el Sindicat, “estan sense
tancar des de fa anys. A tot això
ara també s’han d’afegir altres
qüestions importants com la
reducció horària o la jornada
escolar”. La situació que més
preocupa a l’STEPV és la falta
d’un acord de recol·locació que
garantisca l’estabilitat laboral,
perquè “les mesures que
s’apliquen a hores d’ara són
inoperants i de fet no s’està
recol·locant ninguna persona”. El
Sindicat ha demanat a
l’administració la convocatòria
urgent de la comissió de
seguiment “perquè cal millorar
les condicions laborals i salarials
del sector i reprendre les
negociacions”.
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La “irresponsabilitat” i “ineficàcia” dels sindicats majoritaris fa el joc a la patronal

El PAS i el professorat d’ensenyament privat plantegen la urgència
d’abordar la negociació col·lectiva

ENSENYAMENT PRIVAT

La situació que més
preocupa a l’STEPV és
la falta d’un acord de
recol·locació que
garantisca l’estabilitat
laboral

Madres y padres del CP Miguel de
Cervantes de Elx
Más allá de políticas y políticos,
reivindicamos la sensibilidad y la
solidaridad de la sociedad con los
más desfavorecidos para que
alcancen la igualdad de
oportunidades, que no únicamente
el cheque escolar igual para todas y
todos, porque no todas ni todos
somos iguales, ni tenemos el
mismo poder adquisitivo. 

Lo que venimos reclamando a la
Conselleria es que  atienda la
desigualdad de las niñas  y niños
que tienen alguna dificultad física o
psíquica para que puedan aprender
como los demás, para que esa
carencia no les impida alcanzar un
nivel cultural adecuado. Ni siquiera
pedimos más de lo que ya parecía
que estaba consolidado (que
también lo pedimos porque se
necesita más para que los que
tienen menos puedan llegar donde
llegan los que tienen más). 

Nos quitaron las substitutas de
la fisioterapeuta y de la educadora
que ayudaban a nuestras hijas e
hijos en la escuela a suplir sus
carencias y a desarrollar su
aprendizaje  con normalidad, como
el resto de criaturas. Cuando las
profesionales titulares alargaron
sus permisos de maternidad con el
derecho a acumular la lactancia, la
Conselleria quitó a las substitutas y
nuestros hijos e hijas se quedaron

sin sus imprescindibles y valiosos
servicios. De eso hace ya más de un
mes y podríamos estar tres meses
así si no se remedia. Y aquí empezó
nuestra labor (calvario) como
madres para intentar suplir las
atenciones –a todas luces imposible
porque no tenemos su preparación-
de ese personal, en algunos casos
dejando el trabajo algún día y/o en
algún momento.

Parece que para que unos
disfruten de sus legítimos derechos
otros tuvieran que pagar unas
consecuencias negativas, un
castigo (las niños y niñas afectados
porque sus dolencias empeoran,
las madres y padres que tenemos
que dejar el trabajo en algunos
momentos para atender a nuestras
hijas e hijos, las maestras y
maestros que a veces tienen que
hacer parte del trabajo de los
profesionales que faltan dedicando
menos tiempo a sus propias
funciones, las conciencias de las
personas que disfrutan de su
permiso porque podrían pensar
equivocadamente que son
culpables de algo). Nuestros hijos e
hijas tienen el derecho a disfrutar
de ese servicio que es el que les
posibilita desarrollar un  valor que
la constitución consagra como
fundamental: el derecho a la
educación de todas y todos los
ciudadanos de una sociedad
moderna. 

Y eso es lo que ahora no se
garantiza y eso es lo que exigimos
para no estar discriminados con el
resto de alumnos y alumnas. Y para
eso, creemos, no es necesaria ni
mucha sensibilidad, ni mucha
solidaridad, pero parece que quien
debiera resolverlo carece de esos
valores en lo que respecta a este
tema: la atención a personas con
algún  grado de discapacidad. Y
repetimos: no pedimos más que lo
que ya teníamos, parece que en vez
de avanzar en materia de derechos
sociales se retrocediera. 

Para entender la necesidad de
esos cuidados los responsables de
la Conselleria podrían imaginarse
por un momento que alguna o
alguno de sus descendientes forma
parte de ese colectivo minoritario.
¿Serán capaces de hacerlo? Y si lo
son ¿continuarán sin resolverlo? Y
si se inhibe  la Generalitat
Valenciana, ¿no debería el gobierno
del estado intervenir para
garantizar el derecho a la
educación de ese alumnado?

Pese a que lo hemos intentado
casi todo y recurriendo a todos
nuestros contactos, pese a que
estamos indignadas, cabreadas y a
veces cansadas por el esfuerzo que
estamos realizando este último
mes, no vamos a parar hasta
conseguir el derecho a la
escolaridad en condiciones para
nuestras hijas e hijos.

Solo pedimos sensibilidad y
solidaridad, y no solo a los políticos
que pueden solucionarlo, sino a
toda la sociedad para que impida
que esto ocurra ahora y en el

futuro. Nos atrevemos a hacer una
llamada a todos los colectivos de la
sociedad implicados (asociaciones
de madres y padres, partidos
políticos, sindicatos, asociaciones
de discapacitados, maestras y
maestros, ...) a que nos apoyen y
acudan a los actos de movilización
que convocaremos hasta que
logremos solucionar al problema.

El derecho a la educación del alumnado 
con necesidades especiales

POLÍTIQUES EDUCATIVES

Para entender la
necesidad de esos
cuidados los
responsables de la
Conselleria podrían
imaginarse por un
momento que alguna o
alguno de sus
descendientes forma
parte de ese colectivo
minoritario
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Rosa Roig
Des dels precedents en els anys
trenta, amb una clara intenció
unificadora, des de l’esforç per
difondre les Normes del 32 del
mestre Carles Salvador, esforç
convertit en “lliçó” i “cursos de
llengua”. Amb la humil contribució
a la difusió de la literatura en
català de l’Editorial Torre. Des del
primer Institut de Filologia
Valenciana de Manuel Sanchis
Guarner fins a la intervenció
fonamental i compromesa de la
Universitat, tot preparant
ensenyants. Des de les assemblees
unitàries en la Transició, que
impregnaren l’esperit d’aquest
Sindicat, de compromís per la
llengua i amb la llengua. Des de la
Norma, única i escassa, insuficient
i confusa de l’Estatut del 1982,  fins
a la creació  de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, que es
declara hereva de l’esforç
unificador.

Han passat 75 anys de vida en
una societat que va creure en la
república i després va perdre una
guerra i l’oportunitat de fer una
autèntica transició cap a la
modernitat. Una societat que va
patir una dictadura i va lluitar per
una democràcia que encara estem
construint.  Només la voluntat ens
va moure en el passat i va
aconseguir que es transformés la
realitat. Ho explica Enric Valor, en
el seu discurs d’investidura com a
doctor honoris causa de la
Universitat d’Alacant: l’any 1932,“el
panorama era desolador” i, tot i
així, sorgí la norma, de la voluntat. I
ens empaità, i una eina,
aparentment tan mínima, ens va
fer avançar, segueix dient Valor.
“Les Normes havien obert el
camí”. 

Ara, 75 anys més tard, amb un
ampli ventall de voluntats
recordant les Normes, compartim
les paraules de la junta de personal
docent de Castelló per tal de
“refermar el compromís
d’ensenyar la nostra llengua i en

valencià a les noves generacions
que formem”. Hem de treballar per
“arribar a un acord que possibilite
la recuperació del valencià en tots
els àmbits d’ús social i fer de la
nostra llengua una eina de
comunicació i de cohesió”.

Hi ha moltes voluntats, però ens
falta la institució. Per al  pròxim
aniversari, les institucions de tots
els valencians i valencianes han de
protagonitzar els actes (no només
els fórmula 1, l’America’s Cup o la
visita del Papa).

I mentre arriba el futur, ens
acompanyen novament les
paraules del mestre Enric Valor:
“Les Normes de Castelló han creat
una gran i saludable inèrcia de
lectors i escriptors. L’idioma s’ha
consolidat i es consolida, més a
més, segons el seu ensenyament
va ampliant-se, i així ha pogut i pot
resistir els embats absurds i
inimaginables que sofreix, perquè
una nodrida colla de bons
valencians han petjat terra ferma
en el seu treball renovador”.

1932-2007. L’acord de Castelló va unificar la normativa lingüística del valencià

75 anys de les Normes que van obrir el camí

ADÉS I ARA

A
mb aquest suggeridor títol, allà pel
setembre de 1982, escrívia Carme Miquel
un article a ALLIOLI subtitulat “Inventar
una llengua, contractar a dit, titolar

burreres...”. Es tractava de la introducció a un
dossier amb les conclusions de l'Escola d'Estiu i
d’altres treballs on es donava compte de la política
lingüística de l’aleshores president del Consell,
Enric Monsonís, i de les corresponents respostes
del professorat. La data de tals afers coincidia amb
el 50è aniversari de les Normes de Castelló. 

Les novetats d'aleshores, pel que feia a
l'ensenyament, es presentaven en aplicació de
l'anomenat Decret de bilingüisme: per una banda,
unes “orientaciones pedagógicas para la
enseñanza del idioma valenciano (sic)” i, en
paral·lel, una convocatòria per a la contractació de
professorat de BUP i FP per impartir valencià.

Publicades en castellà —tota una declaració
d'intencions— aquelles “orientaciones” eliminaven

l'estudi dels dígrafs tj, tg, tx, tz i l·l. Respecte als
estudis de literatura, també desapareixien Ramon
Llull, les quatre grans cròniques, la referència a
Bernat Metge, la literatura del segle XX i, per
acabar-ho d'adobar, es convertia la “renaixença”
en el “Renacimiento”. Perquè tot açò fóra possible,
la Conselleria  tenia previst exigir al professorat
amb títols de l'ICE (de la Universitat), equiparats
aleshores amb els del GAV i Lo Rat Penat, un
“reciclatge” per tal que pogueren impartir “llengua
valenciana” a l'ensenyament. 

Al juliol d'aquell estiu, la Conselleria va
convocar una contractació de 180 professors per
anul·lar-la tot seguit, perquè Hisenda no va posar
els diners que costava. La data, ben triada per
assegurar-ne la difusió, no era el més encertat. La
norma exigia que les sol·licituds s'emplenaren
personalment i als locals de la Conselleria, al
mateix temps que invalidava totes les cursades
amb anterioritat i ordenava que s'entrevistaren

tots els sol·licitants. Aquella actuació
administrativa –ho contava Adela Costa en el
mateix ALLIOLI— va meréixer la resposta més
contundent signada pels sindicats, el Col·legi de
Doctors i Llicenciats i Acció Cultural.

Faltava poc més d'un any perquè la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià fóra aprovada
(novembre de 1983). Les eleccions eren imminents
i Carme Miquel tancava l'article amb uns
interrogants: “Guanyarà la dreta? Si guanya el
PSOE, assumirà la Conselleria d'Educació? En
aquest cas, posarà en pràctica una política
racional, àmplia i eficaç? Accediran els grups
nacionalistes al parlament i al Consell, amb la
qual cosa la normalització lingüística s'hi veuria
reforçada?”

El temps i, per descomptat, les consciències, ho
han contestat tot. Per a qui ho preferesca, també hi
ha les estadístiques.

“La Conselleria,
realitzada”
Vicent Esteve

1913 Proclamació de
les normes

unificadores per al
Principat

1918 Pompeu Fabra
publica la seua
Gramàtica Catalana

1930 La Societat
Castellonenca de

Cultura publica
La llengua

valenciana.
Notes per al
seu estudi i

conreu, de
Lluís Revert

1933 Carles
Salvador
publica el

Diccionari
Ortogràfic

Valencià

1951 Lo Rat Penat
comença els seus
Cursos de Llengua,
seguint les Lliçons de
Gramàtica valenciana
amb exercicis pràctics,
de Carles Salvador 

1950 Editorial Torre,
que publicà en plena

postguerra més de
seixanta títols,edita la
Gramàtica valenciana,

de Manuel Sanchis
Guarner 

1976-77 STEPV, que es
constitueix arran les

assemblees unitàries
que el professorat

engega durant la
Transició, aposta de

bon començament per
la valencianització de

l’ensenyament 1978 Manuel Sanchis
Guarner promou i
dirigeix l’Institut
Interuniversitari de
Filologia Valencia

1982 L’Estatut
d’Autonomia estableix
la cooficialtat de
valencià i castellà.
però evita tota
referència a la unitat
de la llengua

1978 Acció Cultural
enceta, entre d’altres

projectes, les
Campanyes Carles

Salvador sobre llengua
i cultura

1983 La Llei d’Ús i
Ensenyament del

Valencià, promoguda
per la majoria

d’esquerres a les
Corts valencianes

ordena la introducció
del valencià en

l’ensenyament, tot i
que no aspira a assolir

la normalització
lingüística en l’àmbit

social

1998 La Llei de creació
de l’Acadèmia

Valenciana de la
Llengua declara

l’objectiu d’elaborar la
normativa del

valencià, a partir de
l’acord ortogràfic de

les Normes de
Castelló”

1986 Federació
d’Escola Valenciana
organitza la primera
Trobada d’Escoles en
Valencià a Benifaió i la
Xara

1966 Enric Valor
publica el seu Curso de

lengua valenciana, a
l’Editorial Gorg 1974 L'Institut de

Ciències de l'Educació
comença a preparar
centenars
d'ensenyants que
assumiran
l’ensenyament del
valencià a escoles i
instituts

LA NORMATIVITZACIÓ DEL VALENCIÀ

1932

“Les Normes de Castelló
han creat una gran i
saludable inèrcia de
lectors i escriptors.
L’idioma s’ha consolidat i
es consolida, més a més,
segons el seu
ensenyament va
ampliant-se, i així ha
pogut i pot resistir els
embats absurds i
inimaginables que
sofreix”Elaboració: Allioli



Allioli
Milers de dones unides per
reclamar mesures i actuacions
contundents contra la violència de
gènere,, manifestacions i
concentracions que denunciaven
els atacs contra les dones.
Intersindical Valenciana va

participar tant a la manifestació
del 25 de novembre a València,
com en la  concentració que
tingúe lloc a Alacant amb el lema:
"El masclisme mata"...un any més,
en la qual es va recordar, una a
una, les dones assassinades al
llarg de l’any 2007.
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PETJADES DE DONA

S
óc més agressiva del que sembla”,
s’autodefineix a les entrevistes Doris
Lessing, amb la duresa pròpia de qui
ha crescut en unes condicions

extrordinàries i de qui ha patit una infància
marcada pel seu naixement a Iran, filla d’un
militar de l’Imperi Britànic, i el posterior
trasllat a l’actual Zimbabwe. A l'Àfrica
descobrí alhora la bellesa de la naturalesa i la
discriminació racial que tan bé va plasmar en
els seus Contes africans (1964). 

És tota aquesta duresa la cuirassa d’una
dona sensible que intenta protegir-se d’allò
que li ha tocat viure? La seua obra,
compromesa políticament i socialment, ens
explica la seua evolució com a persona: a El
Quadern Daurat (1965) una jove novel·lista
pateix una crisi personal, que la fa replantejar-
se temes com el sexe, la follia, la política i la
maternitat, i és el retrat del clima moral i

intel·lectual dels anys cinquanta, amb el
rerefons d’una societat a punt de viure l'esclat
de les reivindicacions feministes. Aquesta
novel·la va significar la consagració de Lessing
com a icona del feminisme, encara que ella no
ha volgut mai convertir-se en la portaveu
d’aquest moviment. 

Si de vegades reflecteix les tensions socials
i els problemes particulars viscuts per la
joventut britànica a l'época del govern de
Margaret Tatcher, com fa a La Terrorista bona

(1985), d’altres ens introdueix als destins de
dues dones ben diferents, que un bon dia
s'entrecreuen, i s’estableix entre elles una
intensa relació que farà que totes dues canvien
la forma d'enfrontar-se a les seus pròpies
problemàtiques, en La Bona Veïna (1983). 

La maduresa en l'amor la plasma a L'amor
una altra vegada (1996): és en arribar als
seixanta anys quan es veu sorpresa per la
seua arribada i decideix viure'l amb tota la
seua calma i consciència. 

Ara vull felicitar-la pel seu recent Premi
Nobel de Literatura (2007) i compartir el que
va expressar al lliurament del ‘Premio
Príncipe de Astúrias’: cal aconseguir educar
persones cultes, capaces de exercir la
professió en el qual s'han especialitzat però, a
més a més, poder entendre el món per poder
canviar-lo. I en això, la lectura ha d’ocupar un
lloc destacat. 

Doris Lessing

Pilar Gregori

Les dones es manifesten contra la violència de gènere

Paqui Alemany
Existeix una gran preocupació
social pel comportament dels
adolescents del tram 12-18 anys,

tant en l’àmbit familiar com en
l’educatiu i pel que fa a la relació
amb els seus iguals. Com si d’una
foto es tractés, en els centres de
secundària es reprodueixen els
hàbits, les preocupacions i la
conducta dels adolescents. Ara bé,
la comunitat educativa d’aquests
centres ha de reconduir tota
aquesta càrrega pròpia de
l’adolescència cap a actituds que
potencien l’aprenentatge, la bona
convivència en els centres i milloren
les relacions socials entre els
iguals i el conjunt de la comunitat
amb un únic objectiu, assolir l’èxit
personal i professional dels
estudiants.

Com es materialitza aquesta
tasca tan complexa? Qui ha de
responsabilitzar-se de quines coses
i quan s’ha de treballar en aquesta
direcció? Són només  algunes de
les qüestions que ara es debaten en
els centres educatius i també en
altres àmbits socials i polítics. En
aquest sentit, la diversitat de
respostes a aquests reptes
reflecteix les posicions ideològiques
dels actors implicats.

A l’institut d’educació secundària
Mare Nostrum d’Alacant, en
introduir l’ESO, vam apostar perquè
al centre es respirara un bon clima
de convivència que ens permetera
treballar en condicions i obtindre
uns millors resultats acadèmics. 

Primerament, alguns professors
i professores, a títol individual,

realitzàvem activitats, en classe o
en la tutoria, relacionades amb la
prevenció de conflictes. Aquesta
tasca ens va aconsellar aprofundir
en la nostra formació específica i a
participar en projectes europeus
amb altres països, (Hipòcrates I,
Hipòcrates II). Així, des de l’institut
vam començar a intercanviar
experiències amb altres centres
anglesos, suecs, italians i
albanesos, entre d’altres.

Amb la col·laboració del Servei
d’Atenció a les Famílies (SAF), ens
ens vam acostar a la teoria
sistèmica, perquè molts conflictes
plantejats pels alumnes estaven
relacionats amb el seu entorn
immediat, familiar i social. A partir
d’aquell moment, vam treballar
amb les famílies, algunes de les
quals van ser ateses pel SAF amb
teràpies de grup familiar i amb
altres adolescents. 

El següent pas va ser la formació
d’un grup de professorat en
“mediació de conflictes”. El nucli
inicial va anar ampliant-se a altres
docents, personal no docent,
alumnat i famílies. Així, es va
constituir l’equip de mediació del
centre, un col·lectiu integrat per
tots els sectors de la comunitat
educativa. Només quedava abordar
la part més important i delicada, la
inserció de l’equip de mediació en
l’organigrama del centre. 

En primer lloc, el centre va
assignar a l’equip una ubicació

permanent dins del mateix institut,
un despatx que, a més d’atendre les
mediacions, es configurava com un
espai de referència per a plantejar
qualsevol problema relacionat amb
la convivència. El despatx es va
dotar amb mobiliari i documentació
sobre resolució de conflictes. Vam
començar a elaborar unes fitxes
que reflectien les incidències que
sorgien. 

L’atenció del despatx era a
càrrec de docents que hi realitzaven
les adaptacions curriculars
individuals. Es va nomenar una
persona coordinadora a la qual se li
va adjudicar un horari per a atendre
les noves tasques establides, tot i
que la Conselleria, a l’efecte
d’assignació horària, encara no
reconeix aquesta figura.
Posteriorment, es va elaborar un
pla d’acció tutorial, amb activitats
de prevenció de conflictes i estudi i
pràctica de técniques de mediació
entre l’alumnat.

Fa dos cursos que l’IES funciona
amb aquest organigrama i fins ara
els resultats són molt prometedors.
Han disminuït considerablement
els expedients disciplinaris, ha
millorat la convivència, es respira
un ambient tranquil, es treballa a
gust i els resultats acadèmics són
molt millors.

Sense suport de l’administració, el professorat de l’IES Mare Nostrum, d’Alacant, posa en marxa un pla de convivència per a millorar el clima de treball en el centre

La tranquil·litat arriba a l’institut

“

Foto: TANIA CASTRO

Foto: ALLIOLI

Lessing va nàixer a Iran i es va
traslladar a Àfrica, on va
descobrir la bellesa de la
naturalesa i la discriminació racial
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FENT CAMÍ

“

Allioli
En l’última mesa sectorial de
novembre, el màxim responsable
de la Direcció General de
Personal que acudia en
representació de Conselleria, va
rectificar algunes de les
posicions fixades per l’esborrany

de decret de drets i deures que
havia presentat Educació als
representants sindicals en una
sessió anterior. Conselleria
accepta ara la renegociació de
les bases d’un nou document
“centrat en la convivència
escolar”, que inclourà “un

conjunt de mesures preventives
de conflictes“ articulades al
voltant de “la mediació”.

Al principi de la sessió, STEPV
va sol·licitar que el document
eliminara totes les referències
que afecten i modifiquen les
condicions laborals del
professorat, els drets i deures de
les famílies i del personal no
docent. L’”excés” en la regulació
que el document inicial pretenia
introduir va provocar la reacció
dels sindicats, que van presentar
un important volum d’esmenes i
alternatives. Amb aquesta
oposició generalitzada, la
totalitat de les organitzacions
representades en la mesa van
acordar rebutjar el nou
document d’Educació. STEPV va
proposar la reconversió del
document inicial en un “decret
de convivència”.

STEPV, que s’oposa
frontalment a que el decret
incorpore cap apartat sobre el
personal docent, ha advertit que
“estan pendents de negociació
les normatives específiques que
afecten al professorat i que han
de ser objecte de negociació
urgent en el desplegament de la

LOE”. Es tracta dels decrets que
aproven el reglament de la
Conselleria, els que estableixen
els reglament de Secundària i de
Primària i l’ordre sobre
instruccions d’inici de curs.

L’alternativa de l’STEPV
El Sindicat ha reiterat que “el

sistema educatiu valencià
necessita d’un pla global de
convivència integral més enllà
d’un decret de drets i deures” i
ha presentat un document
alternatiu a la proposta de la
Conselleria. En el text de l’STEPV
es proposa la creació d’equips de
mediació per afrontar els
conflictes, la regulació dels drets
i deures de l’alumnat i tot un
conjunt de mesures per a
millorar la convivència, com ara
l’extensió dels departaments
d’orientació a les escoles, la
dotació de professorat als
departaments d’orientació dels
instituts, la incorporació de nous
professionals especialistes en
serveis a la comunitat o els
convenis amb les AMPA per tal
de promure escoles de família,
entre altres iniciatives

STEPV-Iv presenta un document alternatiu a la proposta inicial de drets i deures

Conselleria rectifica i diu que ara accepta negociar 
la convivència a les aules

Allioli
Intersindical Valenciana rebutja la
llei de mesures en matèria de
Seguretat Social que ha aprovat el
Congrés dels Diputats. El Govern,
prenent com base l'acord sobre
mesures en matèria de seguretat
social subscrit el 13 de juliol de
2006, amb CCOO, UGT, CEOE i
CEPYME, ha aprovat
modificacions de la Llei de la

Seguretat Social que signifiquen
una reculada en la seua acció
protectora. En concret: 

A l'efecte del còmput dels anys
cotitzats per a la jubilació se
suprimeixen les pagues
extraordinàries. Ara per a accedir
a la pensió mínima es puja el
període de cotització dos anys i
mig, passant a quinze anys
efectius.

S'introduïxen mesures
regressives en la incapacitat
permanent. La base reguladora
de la prestació es relaciona amb
els anys cotitzats com ocorre amb
la pensió de jubilació. Fins i tot es
reduïxen prestacions a grans
invàlids.

Es relaciona l'edat amb la
incapacitat permanent
diferenciant les bases
reguladores en funció d'aquest
criteri. 

S'endureixen les exigències per
a la jubilació parcial. 

Es posposa la jubilació parcial i
anticipada en les Administracions
Públiques, alentint, sense cap
justificació la possibilitat
d'utilitzar aquest instrument com
factor de modernització i
actualització de les plantilles. 

Es gratifica econòmicament a
l'empresariat i a les treballadores
i treballadors perquè perllonguin
la vida laboral després dels 65
anys dificultant amb la mesura
l'accés al mercat de treball de les
persones joves i d'altres
col·lectius.

La llei de mesures en matèria de seguretat social, una
nova reculada en drets bàsics

ALLEGRO MA NON TROPPO 

A
rran de l'incident diplomàtic de la
darrera Cimera Iberoamericana, a
l’Estat espanyol s'ha tornat a
desplegar una nova ofensiva mediàtica

contra el dictador, caudillo, golpista i populista
petrolero  Hugo Chávez. Després del menyspreu
envers Fidel Castro i Evo Morales s’han perfilat
nous objectes de les crítiques de la “premsa
democràtica”, com Daniel Ortega, president de
Nicaragua. Tots són presidents triats
democràticament, amb tot el dret a expressar-
se en públic per defensar els interessos dels
seus pobles. 

Si en la cimera, aquests polítics hagueren
acabat felicitant el rei i Espanya, ningú no els
hauria qüestionat. Cal recordar que les cimeres
de l’anomenada “comunitat iberoamericana”
van ser creades en els anys noranta per uns
governs dretans, més controlats des de les altes
instàncies d’organismes com l’FMI, el BM o

l’OMC, per a generar el fals miratge d'una
comunitat de nacions hereves del passat
colonial de l'antic imperi espanyol. Per a la
Corona espanyola, la cimera és un excel·lent
saló d'espills que li permet adquirir un
reconeixement internacional i una imatge
nostàlgica que serveix per a conjuminar, no
només els espanyols, sinó també els seus antics
pobles colonitzats. 

A l’Estat espanyol i a la Unió Europea,
representada pels governs ibèrics, la cimera els
serveix també per a dissenyar estratègies
d'intervenció econòmica, fer aliances i

consolidar espais d'influència política. No en va
les empreses transnacionals es troben darrere
del 85% de la inversió estrangera directa i del
66% del comerç mundial. Empreses com Repsol
YPF, BBVA, Telefónica, Ferrovial, Mapfre, Sol
Meliá, SCH, i un llarg etcètera copen sectors
clau de les economies llatinoamericanes. 

En aquest context, no és estrany que
proliferen les critiques ferotges contra el
president d’un país com Veneçuela, escenari
d’una lluita mediàtica desigual entre
antichavistes (60 diaris, 200 radios i 60
televisions) i bolivarians (amb dues emissores
públiques, Canal 8 i Radio Nacional, i una
televisió alternativa), on aquests últims són una
ínfima minoria que només fa el que pot. Com ha
passat en la darrera cimera de Xile, on per
primera volta, alguns dels convidats ja no es
resignen al silenci.

A Iberoamèrica, els
convidats ja no callen
José Antonio Antón Valero

Les cimeres iberoamericanes van
ser creades en els anys noranta
per uns governs dretans més
controlats per l’FMI, el BM o l’OMC

Foto: TANIA CASTRO



Jornada continuada
http://www.stea.es/jornada.htm

Violència de gènere, de nou
http://cv.uoc.edu/DBS/a/materials/n
ewsletter/nwlet_15/info15.htm
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El somni de Cassandra 
Director: Woody Allen. Repartiment: Collin
Farell, Ewan Mcgregor,Hayley Atwell, Tom
Wilkinson. Guió: Woody Allen. Música: Philip
Glass. Fotografia: Vilmos Zsigmong. Gènere:
Drama. Països: EUA i Regne Unit 2007.

L'última pel·lícula de Woody Allen, El somni de
Cassandra, com altres pel·lícules seues
(Delictes i faltes, 1989; Match Point, 2005;
Scoop, 2006), rastreja els problemes morals i
ètics de la novel·la Crim i càstig, de Fiodor
Dostoievski. La família, l'ambició, l'assassinat
i la culpabilitat són elements essencials que
embasten la trama del film. Una trama que
s'inicia amb un agradable somni, la compra
d'un veler batejat com a Cassandra’s dream
pels germans Ian (Ewan Mcgregor) i Terry
(Collin Farell), i acaba en un fatal malson, la
mort d'ambdós en l'interior del vaixell.
Probablement, no podria ser d'una altra
manera: el mite de Cassandra prediu fets
terribles abocats a finals tràgics. 

Ambició i lleialtat a la família 
L'ambició i la lleialtat a la família caracteritzen
els dos germans protagonistes. D'una banda,
l'ambició du Terry a participar en partides de
pòquer d’apostes desmesurades que el
porten a un endeutament progressiu.
L'ambició arrossega Ian a invertir en ruïnoses
empreses immobiliàries. Definitivament,
personatges de Dostoievski, “com que tot el
món s'enriqueix valent-se de diferents
procediments, jo també volia enriquir-me al
més de pressa possible”. 

D’altra banda, la lleialtat a la família els
impulsa a cometre un assassinat: matar un
membre de la fundació que presideix el seu
oncle per salvar la reputació del germà de la
seua mare. D'aquesta manera, justifiquen
l'homicidi per l'amor a la seua mare i al seu
oncle, amb qui mantenen un deute moral i
econòmic. 

Però no és un crim només d'ambició. Terry
i Ian arriben a persuadir-se que és necessari
obrar com obren, que l'excel·lència del fi
justifica la seua conducta. Arriben a pensar,
com el Raskolnikov de Crim i càstig, que “en
casos semblants violentem fins el nostre
sentiment moral; comerciem amb la nostra
llibertat, amb la nostra tranquil·litat, amb la
nostra consciència, amb tot”. 

Consciència moral revoltada 
El sentit de culpabilitat de Terry comença a
colpejar la seua consciència moral, una
culpabilitat que intenta silenciar amb pastilles
i alcohol. És inútil, perquè el sentiment de
culpabilitat no deixa de fer-se present i només
el càstig de la societat el podrà apaivagar.

El somni de Cassandra serà, però, un crim
sense càstig policial. Del somni, doncs, al
malson que posarà fi tràgicament a la vida
d'aquests personatges.

Begoña Siles Ojeda 

El fi justifica els mitjans 

ENXARXATS

Joan V. Pérez Albero

Joan Cortés

NATURA VALENCIANAEN PANTALLLA

En una edició anterior, féiem
referència a les plantes
holoparàsites, aquelles que no
poden realitzar la fotosíntesi i, per
tant, depenen totalment de l’hoste
que parasiten i, a les
hemiparàsites, plantes que sí que
fotosintetitzen i sols depenen en
part de l’hoste.

Una planta holoparàsita molt
comuna a les brolles de les nostres
comarques litorals és la margalida
d’estepa (castellà: colmenilla del
jaguarzo o melera), Cytinus
hypocistis, que parasita les arrels
de l’estepa blanca (Cistus albidus).
No té fulles verdes sinó unes
fulletes rogenques en forma
d’esquama que envolten les flors
groges i que solen aparéixer en
l’època de floració en forma
d’inflorescències en grupets de cinc
a quinze. A aquesta planteta se li
atribueixen propietats medicinals
com a astringent.
Altres paràsites freqüents en les
brolles de romer, timó i estepa són
les denominades comunament com
a frares, i que pertanyen al gènere
Orobanche. Hi ha espècies com
l’Orobanche hederae, que parasita
una sola espècie, l’heura o
l’Orobanche latisquama, de flors
groguenques o porpres que
parasiten diverses espècies com
romers, timons o estepes. Totes
elles viuen sobre l’arrel de l’hoste i
sols se les pot veure quan
desenvolupen llurs òrgans florals
per assegurar-ne la reproducció.

Una altra planta, en aquest cas,
hemiparàsita de diverses gèneres
de Juniperus -ginebres i  savines-
és l’Arceutobi, (castellà: muérdago
del enebro), Arceuthobium oxycedri,
freqüent en les comarques dels
Ports i el Baix Maestrat. És de color
verd groguenc de 2 a 10 cm, amb
fulles reduïdes a esquames i que
quan fructifica desenrotlla una baia
verdosa.

Plantes paràsites (2)

Una pàgina web molt sòlida que
compta amb el reclam incitador
d’un joc perquè els adolescents de
la casa s’apropen d’una manera
lúdica a un tema tan esfereïdor com
el canvi climàtic. Intenta connectar
tan bé amb aquesta part del gènere
humà que sol passar d’aquests
temes fent servir el seu llenguatge.
També hi podrem trobar un recull
d’informació amb un estil molt
diàfan i una col·lecció d’enllaços per
a qui desitja saber-ne més. El canvi
climàtic és el clàssic tema que sol
crear obsessions addictives no
aptes per a hipocondríacs. L’únic
remei davant aquesta possibilitat és
actuar amb la nostra capacitat, dins
la nostra vida, sobre les nostres
relacions personals i el nostre
entorn. I no et cremes més la sang. 

Els guardians del clima
http://www.guardianesdelclima.com

L’odi és una arma molt perillosa que
encanona allò que no comprenem,
que ens desconcerta, que ens
resulta estrany... i que disparem
contra les persones diferents, contra
les idees que no ens quadren, contra
la realitat que no compartim... L’odi
també és capaç de canalitzar la
nostra mala experiència emocional i
sol camuflar-se de moltes maneres:
amb la jaqueta del racisme i la
xenofòbia, amb la camisa de
l’homofòbia, amb els pantalons de la
intolerància, amb la samarreta del
masclisme... Però si obrim amb
ganes els ulls, descobrirem que la
vida és el temple de la diferència, la
diversitat, el contrast, la
discrepància, la desigualtat, la
asimetria, la disparitat. Caldrà
buscar l’harmonia de la coexistència
més fèrtil.

Acceptar la diversitat
http://www.atlasdeladiversidad.net/

Potser costa més esforç propagar
bons hàbits de consum que fer
l'última càrrega de la cavalleria
lleugera contra el sistema que, amb la
màxima de “com més sucre més
dolç”, confon grau de benestar amb
capacitat de consum. I, d'altra banda,
saber explicar-ho raonablement amb
paraules senzilles i arguments sòlids
resulta extremament complicat i no
sempre el missatge qualla en el
cervell de les consumidores i els
consumidors hiperactius. Un altre
vessant diferent és el debat sobre
consum responsable, una qüestió que
és políticament incorrecta per als
grans interessos comercials. Com
més a cegues i més emocionats,
millor comprem.

La jornada continuada requereix un
debat que cal programar amb
coordenades de temps i d’espai. És
una qüestió que se n’eixirà de mare
si determinats mitjans de
comunicació, amb la frivolitat que els
caracteritza, s’hi acarnissen. Per això
cal que dins de l’àmbit de les
comunitats educatives es promoga
aquest debat amb la major quantitat
d’informació possible, amb un ampli
ventall de perspectives i amb la
participació activa i entusiasta dels
sectors implicats en el dia després.
La desinformació és un camp de
batalla extremadament dur que pot
ser l’origen de desavinences i de
fractures. Tant en l’ensenyament
públic com en l’ensenyament privat-
concertat, la jornada continuada pot
tindre un munt de conseqüències, a
banda, és clar, de les educatives, i es
pot vertebrar de diferent manera. 

FENT CAMÍ
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Alguns joves protagonitzen casos
que, com els pimentons de Padrón,
“couen” a les seues famílies. El
llibre analitza els problemes amb
els fills -la paga, les eixides, els
horaris, l’esforç, la beguda, el
sexe…- i aporta ferramentes útils
amb destreses que servisquen en la
pràctica.

La educación de los hijos como 
los pimientos de padrón
Emilio Pinto
Gedisa, Barcelona 2007, 318 pàg.

Nacidos para comprar. Los nuevos
consumidores infantiles

Juliet B. Schor
Paidós. Barcelona 2006. 365 pàg.

Amb noves tècniques publicitàries i
a través de tots els canals, una
allau d’anuncis sobre productes
arriba als xiquets i als joves i els
influeix no només en allò que volen
comprar, sinó en allò que creuen
que és la seua mateixa identitat.
Revelador i imprescincible.

L’autor del Curs de Sociolingüistica
reuneix articles publicats (Saó,
Levante-EMV, El País, Avui, L’Espill,
Serra d’Or, L’Avanç, entre d’altres),
amb les seues preocupacions en
aquesta matèria, especialment la
substitució lingüística i el procés de
normalització. 

Quina política lingüística?

Toni Mollà
Bromera, Alzira 2007. 197 pàg.

La globalitza… què?

Josep Villarroya
Bullent, València 2007, 128 pàg.

El professor d’institut que ha
escrit aquests fulls vol ajudar
l’alumnat a comprendre millor el
món en què viu: “Raonar i discutir
amb el jovent pot arribar a ser
molt gratificant, car és bastant
més receptiu i obert que la resta
de la societat”. Villarroya pensa
que les utopies són possibles i cal
construir-les.

Per a commemorar el primer
centenari del seu naixement, la
Universitat de València presenta una
impressionant exposició antològica
de l’artista i intel·lectual que pot
visitar-se a l’edifici de la Nau fins el 6
de gener. Aquest catàleg fa un
recorregut pel llegat de Renau, amb
una àmplia mostra de la seua obra
comentada.

Josep Renau (1907-1982).
Compromís i cultura

Les famílies i els ensenyants
presten atenció a les manifestacions
de conductes disruptives i violentes,
el maltractament entre iguals o
altres conflictes de conducta que es
manifesten en els entorns escolars.
L’autor, membre d’un equip
d’orientació, analitza algunes
situacions i tracta de donar resposta
a aquests reptes.

Prevención e intervención ante
problemas de conducta
Manuel Armas
Wolters Kluwer, Madrid 2007. 
359 pàg.

Cèsar Ferrandis Martínez 

ESCRIT AHIR

L’1 d’abril de 1939 va fer miques tot el que
s’havia avançat tant nacionalment com
literàriament. Captiu i desarmat, però
també afusellat o exilat, el valencianisme
tractarà de refer-se l’endemà de la desfeta.
Ben d’hora, el més valent de cada casa
torna a posar fil a l’agulla, cadascú dins les
seues possibilitats en el marc del nou règim
per bastir una infraestructura nacional i
literària que assegure la supervivència.

Aquest article obri una sèrie que
radiografiarà la immediata postguerra, els
anys més difícils, un cicle que es tancarà al
començament dels anys cinquanta amb
l’eixida de la col·lecció L’Espiga, de l’editorial
Torre, que representa una certa normalitat,
si més no en l’àmbit editorial.

El sollevament militar de 1936 esbandí de
mica en mica qualsevol possibilitat de
seguir fent via cap a la consecució nacional i
literària. Els estralls de la guerra només
deixaren en peu, a mitjan 1939, unes
reunions clandestines d’uns quants
militants d’Acció Nacionalista Valenciana,
entre ells Vila Cabanes, Sanmartín, Adlert i
Casp. Una de les primeres coses que feren
fou engegar de nou Pensat i Fet, una revista
monolingüe i en perfecta normativa
fabriana, que eixia al carrer per Falles, de
1940 i de 1941, a desgrat d’haver de posar-
hi les fotos de l’insurrecte i la seua filla. 

Mentretant, a Castelló de la Plana,
Bernat Artola editava, en 1941, un recull de
poemes, Festívoles. D’altra banda, Enric
Duran i Tortajada, vinculat amb l’òrbita de
Lo Rat Penat, pagava de la seua butxaca
l’edició de Els Sonets de la Llar, amb un
sonet prefacial d’Almela i Vives, en 1942. Es
tracta dels dos primers reculls de poesia
editats al País Valencià després de la
guerra.

Ricard Sanmartín Bargues tingué el
“patriotisme” d’invertir els guanys
econòmics del Pensat i Fet, primer en un
viatge a Barcelona, per l’octubre de 1942,
juntament amb Carles Salvador, Xavier Casp
i Miquel Adlert, per reunir-se amb el bo i
millor de la nostra cultura, com ara López-
Picó, Foix, Sagarra o Carles Riba. L’any
següent, Sanmartín pagaria part de les
edicions del llibret de Casp, Volar..., i del de
Carles Salvador, Nadal, flor cordial.
Transcorreguts només quatre anys d’aquell
Año de la Victoria els valencians havíem
estat capaços d’editar quatre volums de
poesia en la llengua que ens volien
anorrear.

Les edicions dels “anys difícils”

ESCRIT AVUI

“Naomi Klein denuncia l’estafa de
les polítiques econòmiques de
l’Escola de Chicago i la seua
connexió amb el caos i el
vessament de sang per tot el món”
(Tom Robbins, actor i director de
cine). L’autora de No logo mostra
ara la història secreta d’allò que
coneixem com a “lliure mercat”.

La doctrina del shock. El auge del
capitalismo del desastre
Naomi Klein
Paidós, Barcelona 2007, 708 pàg.

Eines. Papers per al canvi 
social, núm. 1

Diversos autors
València 2007. 32 pàg.

Publicació en paper i amb accés
lliure (www.revistaeines.com), que
naix amb vocació de permanència.
En el primer número, Berta Chulvi
publica un extens i documentat
informe sobre l’educació en el País
Valencià. Hi ha també una
entrevista amb Mª Consuelo Reyna.

Primer número de la revista del
Grup Enderrock, amb treballs sobre
l’Orquestra Àrab de Barcelona, Maria
del Mar Bonet i Miguel Poveda. A
destacar l’entrevista amb el xativenc
Pep Gimeno, Botifarra, cantador
d’estil i una de les revelacions dels
darrers temps.

Sons de la Mediterrània, núm 01

Grup Enderrock, Barcelona 2007, 122
pàg.

Universitat de València, València
2007. 500 pàgs.

ESCRITS



En el marc del IX congrés de la Confederació de
STES-intersindical celebrat a Salamanca entre
el 15 i el 18 de novembre, s’ha constituït la
Confederació Intersindical, una nova plataforma
integrada per organitzacions sindicals de tot
l’estat. Les 300 persones delegades van aprovar
la constitució de la formació conformada per
sindicats de base territorial, que seguiran
mantenint la seua sobirania i s’integraran en
l’organització estatal. Una nombrosa delegació
de la Intersindical Valenciana va participar
activament en els debats. Entre els 37
membres del nou Secretariat elegit pel
congrés, n’hi ha quatre del País Valencià.

D’acord amb les línies aprovades en
Salamanca, la Confederació Intersindical
“representa una altra manera, més
participativa, més democràtica i menys
jeràrquica de practicar el sindicalisme”. El
congrés, al qual s’hi va unir el Sindicat
Ferroviari, va expressar la responsabilitat que
suposa per a la nova organització seguir
mantenint el suport de milers d’afiliades i
afiliats que han protagonitzat trenta anys de
lluita i activitat sindical.

En la Intersindical estan representats
treballadors i treballadores de l’ensenyament
públic i privat, de Renfe i Adif, les

administracions públiques, sanitat, empreses
del transport, el metall, la neteja o les
assegurances, entre altres. 

La Confederació Intersindical reclama a
l’estat que garantisca els drets de la
ciutadania i que respecte la plurinacionalitat,
la pluriculturalitat i el plurilingüisme. Defensa
els drets dels pobles de l’estat per a
aconseguir majors quotes de govern, incloent
el dret a l’autodeterminació. També proclama
el dret de totes les persones a la salut, a un
habitatge digne, a una educació pública de
qualitat i el dret a la salut en el treball.

Rosa Roig
Com molt bé va explicar la representant de la
Internacional de l’Educació, la brasilera Juçara Maria
Dutra Vieira, escoltar durant més de dues hores
intervencions de convidats al congrés podria
semblar “pesat i innecesari, si nó fòra una bona
mostra d’unitat, de globalització”.
Més de dues hores de salutacions en llengües
diverses i confuses, que intentaven aproximar-se a
l’idioma de la ciutat del congrés.  Accents que ens
feren viatjar per tot el món. Un turc traduït al castellà
d’Andalusia; un anglés, amb un accent grec que
semblava català, traduït a una versió poc ortodoxa
del castellà; un portugués a mig camí entre el

castellà i una nova llengua en la qual ens enteníem. 
Hi havia riquesa i varietat en els participants de tot
l’estat, Aragó i Galícia, Catalunya i Andalusia.
Tanta riquesa, tanta varietat! Discursos carregats
d’energia revolucionària i discursos de
circumstàncies. Discursos fets amb els peus a la
terra i el cor en la lluita. La passió de tants.
Convidats italians que tornaven a escriure el nom
del sindicat, més apropiat, més poètic: ells deien
“el sindicat de la saviesa”. 
Salutacions sinceres de bon veïnat però sense
afinitats ideològiques, contrastant amb paraules
institucionalment correctes però escasses de
contingut. Confesions íntimes que buscaven

complicitats: algú que es proclamava republicà,
algú que es refeia de les ferides de lluites
internes. I des d’Argentina l’afirmació que la
justícia és possible, però es fa d’esperar.
Al final la voluntat de reconéixer la lluita de l’altre,
dels altres, de tots i totes, el reconeixement del
futur necessari, l’alegria de les paraules que ens
encoratgen i ens reafirmem en la voluntat
d’avançar al nou futur, diferent i necessari, com
ens recordava la companya brasilera.
En els discursos, la voluntat de defensar els
serveis públics, els drets dels ésssers humans. En
l’organització del congrés, la generositat
d’inaugurar-lo amb les paraules dels convidats. A
Salamanca vam veure com la globalització es pot
construir des de maneres diverses i amb formes
molt humanes.
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Confederació Intersindical, 
el futur necessari
El IX congrés de la Confederació de STES-i
aposta pel  sindicalisme del segle XXI

L’ÚLTIMA

Una diversitat enriquidora

A Salamanca vam
veure com la
globalització es pot
construir des de
maneres diverses i
amb formes molt
humanes

La Conferació
Intersindical reclama
a l’estat que
garantisca els drets
de la ciutadania i que
respecte la
plurinacionalitat, la
pluriculturalitat i el
plurilingüisme

Aspecte d’una sessió del congrés de la Confederació Intersindical / ALLIOLI


