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M

olts problemes de la normalització del valencià en les administracions públiques són deguts a la falta de garanties que
havien d’haver-se reglamentat a través de
normes bàsiques com la Constitució, l’Estatut o la Llei d’Ús. I tot això quan el valencià
és, segons l’Estatut, la llengua pròpia. Caldria esperar, doncs, que el valencià fos la
llengua habitual de l’administració de la
nostra Generalitat i de la resta de les administracions públiques. I calia, doncs, que la
principal norma global que ha de regular la
funció pública valenciana solucionara les
mancances.

Cap altra comunitat autònoma
amb llengua pròpia distinta
del castellà ignora l’exigència
del requisit lingüístic
Però no ha sigut així. Mentre que el coneixement del castellà és exigible a qualsevol ciutadà o ciutadana, d’acord amb el que
preveu la Constitució, la llengua oficial i
pròpia del País Valencià no podrà ser exigida al personal empleat públic que ha d’atendre la ciutadania en aquesta mateixa
llengua si prospera la Llei de la Funció Pública Valenciana que ara es tramita a les
Corts després de negociar-se amb els sindicats.
Que la Generalitat no considere el valencià com a llengua normal de funcionament
era previsible, si atenem l’escassa consideració que hi dedica, però no és tan normal
que no ho facen organitzacions que reclamen la seua dignificació i no tenen miraments a eixir al carrer a reivindicar-la. Al
País Valencià no és possible allò que sí que
ho és en altres llocs; per a qui governa, en
primer lloc, però també per alguns sindicats.
Cap altra comunitat autònoma amb llengua pròpia distinta del castellà ignora l’exi-
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gència del requisit lingüístic per a accedir a
la funció pública. A Catalunya i al País Basc,
els governs nacionalistes van aprovar la
norma fa molts anys, fins i tot administracions del Partit Popular, a les Illes Balears o
a Galícia —amb Fraga de president de la
Xunta— van establir el requisit.
Hauria de ser habitual que per accedir a
la funció pública s’hagueren d’acreditar coneixements lingüístics abans de participar
en les proves, com qualsevol altre dels requisits: ciutadania espanyola, edat, no haver
estat inhabilitat, disposar de la titulació requerida, coneixement del castellà, si s’és
estranger...
Cap d’aquestes exigències bàsiques es
poden justificar a posteriori. Però la manca
de concreció de la nova llei arriba a dir que
en els concursos, s’hi podran valorar mèrits
com el coneixement del valencià o d'altres
idiomes comunitaris. Compte, que la possibilitat posa els coneixements de valencià al
mateix nivell que els d’alemany, francés o
romanés, posem per cas.
Moltes organitzacions socials, polítiques
i sindicals van signar el manifest Compromís pel Valencià, promogut per la Mesa per
l’Ensenyament en Valencià, Escola Valenciana, Institut Interuniversitari de Filologia,
Confederació d’Associacions de Pares i Mares Gonçal Anaya, Intersindical Valenciana,
CCOO, UGT, BLOC, PSPV, EV, EUPV, ERPV,
Acció Cultural del País Valencià, entre altres
entitats i partits. Una de les demandes més
clares era l’exigència del requisit lingüístic.
No era una demanda tancada, perquè permetia establir fórmules graduals per adquirir i demostrar els coneixements sobre la
llengua. Amb tot i això, dels sindicats representats a la mesa general de la Funció Pública, només Intersindical Valenciana s'ha
manitngut fidel a aquells compromisos adquirits. Altres encara segueixen fent jocs
malabars per intentar explicar la seua incapacitat per a assumir uns compromisos solemnes que mai no haurien de ser objecte
d’intercanvi en la negociació. Perquè no es
pot repicar i estar en la processó.

ALL

Al govern de la Generalitat i a les
organitzacions sindicals que han
impedit la consideració del valencià
com a requisit per a accedir a la
funció pública.

OLI

Als mestres morts per defendre la
democràcia a Hondures; als
treballadors i les treballadores de
l’ensenyament d’aquest país
centreamericà, que resisteixen i es
mobilitzen contra el colp d’estat.

C

onfie en que el senyor Lluís
Bertomeu, del Partit Popular de la
Comunitat Valenciana, em cedisca
de bon grat el títol d’un article seu,
publicat en Levante-EMV el passat 30 de
juliol, encara que suprimida la seua
interrogació. I és que, segons ell, estem
d'enhorabona, els valencianoparlants, ja que
«vint-i-cinc anys després de l'aprovació de la
Llei d'Ús i Ensenyamanent del Valencià, ara
tenim l'oportunitat històrica de millorar esta
situació (la del valencià). El govern valencià
està tramitant la reforma de la llei de la
funció pública valenciana, on podria fixar-se
el requisit lingüístic valencià». Bertomeu va
fer molt bé en aclarir-ho, perquè el requisit
lingüístic castellà ja s'aplica, i en exclusiva. I
afegeix encara més: «No podem ser l'únic
territori amb llengua pròpia que no atenga
esta realitat i no la solucione al servici dels
seus ciutadans».

Són les persones que formen
part del govern valencià i les que
dirigeixen els sindicats les que
podríen haver fet possible
el requisit lingüístic valencià
Són aquestes paraules de concòrdia,
doncs concòrdia és que els funcionaris
públics hagen de conéixer les dues llengües
oficials, com proclama el nostre Estatut. Al
cap i a la fi, si ho va fer Fraga a Galícia, per
què no ho podem fer ací? El cas és que, el
govern del Partit Popular i la majoria dels
sindicats que integren la mesa general de la
funció pública, amb l’excepció
d’Intersindical Valenciana, no han volgut que
açò fóra possible i ho van expressat
formalment, quanta ironia, el mateix dia que
el Sr. Bertomeu escrivia tan esperançadores
paraules, en l'acord pel qual es lliurarà a les
Corts un projecte de llei, mancat —per a 25
anys més?— del requisit lingüístic valencià.
El Sr. Bertomeu, del PPCV —què en
dèiem, d'ironies?— també va encertar en
els dos arguments que l'impulsaven a
l'optimisme: «La nostra responsabilitat i
fidelitat ens exigeix posar fi al conflicte, a la
divisió, i apostar pel diàleg, per entendre'ns.
Per sort (...) tenim una institució que
encarna l'acord en matèria lingüística entre
els valencians: L'Acadèmia».
Responsabilitat i fidelitat són qualitats
només atribuïbles a les persones, a la seua
conducta regida per uns principis morals,
però no mai a les entitats, partits, sindicats
o governs. Són les persones que formen
part del govern valencià i les que dirigeixen
els sindicats les que podrien haver fet
possible el requisit lingüístic valencià. Són
les persones que formen part de l'Acadèmia
les que han de dir la seua per a restituir el
valencià a la seua condició de llengua pròpia
i oficial. Són les persones fidels a la seua
condició de valencianoparlants les que
s’hauran de rebelar (què hi farà el Sr.
Bertomeu?) per tal de capgirar, durant la
tramitació de la llei de la funció pública a les
Corts Valencianes, una deslleialtat i una
irresponsabilitat envers el valencià com la
que es va perpetrar en ple estiu.

S

aben aquell que diu que ens
apujaran el sou 60 euros?
Es compleixen quatre anys de
l’acord que, en el marc de
desplegament de la LOE, el 20 d’octubre de
2005, signaven els representants del
Ministeri amb els sindicats de la mesa
estatal, llevat dels STES.
Fem-ne memòria. L'acord arreplegava,
entre altres punts: el compromís de
negociar un estatut docent abans del 30 de
juny de 2006; la creació d’un nou
complement vinculat amb l’especial
dedicació només per a una part del
professorat —de 60 euros almenys—; un
ambiciós pla de formació permanent; la
pròrroga de la jubilació LOGSE amb
l'actualització de les indemnitzacions en un
mínim del 25%; la millora del sistema de
promoció dels docents a un cos superior
(del B a l'A) i també a la universitat; l'accés
al cos de catedràtics mitjançant concurs de
mèrits; la reducció del nombre d'interins al
8% mitjançant un nou reial decret; manca
de perjuís a determinades especialitats
perjudicades pels nous horaris de la LOE...
STES no va signar l'acord perquè que no
arreplegava millores reals, només era una
cortina de fum per aconseguir el suport
sindical a la llei. Tot barata res.

Es compleixen quatre anys de
l’acord que en l’àmbit estatal van
signar els representants del
Ministeri amb altres sindicats.
Convé recordar el silenci sospitós
d’algunes organitzacions sindicals envers la
negociació de la LOE, una norma que no ha
servit per a avançar en la dignificació de
l’escola pública i millorar les condicions
laborals del professorat.
Aquell acord s’anunciava com a part d’un
gran pacte per l’educació, tot i que, en realitat,
servia per a obrir la porta a noves formes de
subvencions a l’ensenyament privat.
Han passat quatre anys des de la
signatura de l’acord i les millores
anunciades pels seus defensors encara no
s’han vist enlloc. Al silenci de la tramitació
de la llei, ha seguit un silenci vergonyós
d’amagar durant aquest temps un acord
que mai no es va complir, com si mai no
hagués existit. Eixe grandiloqüent pacte per
l’educació —que havia de donar estabilitat al
sistema i que va aconseguir que la majoria
d’organitzacions progressistes el valoraren
com a “raonablement positiu”— estava
valorat en 60 euros. Una quantitat que el
col·lectiu docent mai no cobrarà.
El professorat va ser el gran absent en el
debat de la LOE. També ho va ser en l’inici
dels debats d’un estatut docent, retirat pels
seus promotors quasi al temps que naixia.
Aleshores, de què va ara l’anunci del
ministre Gabilondo d’un altre “gran pacte
per l’educació”? Si atenem el que ha passat
amb altres pactes recents, amb els
incompliments d’uns i les submissions
d’altres, no ens resultarà difícil contestar-li.
Esperarem a conéixer-lo; ens agradaria no
repetir el passat.
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Combatre el fracàs escolar
des dels primers nivells

La Justícia tomba l’ocurrència
del conseller d’impartir
Ciutadania en anglés

STEPV valora l’últim l’informe de l’OCDE

L'Organització per la Cooperació i el
Desenvolupament Europeu (OCDE),
una entitat que té com a objectiu coordinar les polítiques econòmiques
i socials, en el seu informe Panorama de l'Educació 2009, constata clars
avanços així com la persistència de
forats negres en el sistema educatiu espanyol. Entre els primers, per
primera vegada la població adulta
entre 25 i 64 anys que arriba a un títol postobligatori (FP, batxillerat o
universitat) és major (51%) que la
que s'ha quedat només en l'ensenyament obligatori (49%). Fa fa deu
anys, aquesta xifra era del 69%.
No obstant això, aquests indicadors mantenen l’estat espanyol lluny
de la mitjana de la Unió Europea i
l'OCDE, a 18 punts d'ambdues mitjanes. La mitjana de la població espanyola amb estudis superiors (29%)
és, fins i tot, superior a la dels països de l'OCDE (27%) i la UE (24%), i
el percentatge d'alumnes que van
acabar el batxillerat (45%) també
està lleugerament per sobre del
43% de la UE.
En canvi, tornen a aparèixer diferències notables en els titulats de FP
de grau mitjà, un 39% enfront del 51%
de la UE, una de les debilitats del sistema espanyol, que adquireix major
notorietat enmig d'una crisi econòmica que estan pagant els treballadors, especialment els joves, les dones i, sobretot, les persones amb
menor qualificació.
L’autèntic forat negre del sistema
està en les taxes d'abandonament dels
estudis després de l'ensenyament
obligatori, sense cap titulació especialitzada, que es xifra ja en el 31%.
Encara que les consideracions
més economicistes del problema,

STEPV guanya el recurs
contra l’ordre que havia
indignat la comunitat
educativa

A.S.

consistents a advertir que cal preparar a la població per a recuperar
i mantenir el creixement econòmic,
també pels beneficis que reporta a
l'estat la inversió en la formació de
les persones, destaquen la falta de
titulats en nivells intermedis. És, segons aquesta perspectiva, el principal desfassament del sistema espanyol. Per això, cal estendre la
justícia social en el camp educatiu,
per a que els fills de les famílies amb
més baix nivell acadèmic —les de
rendes més baixes, molts d’ells aturats— milloren els perfils socioeconòmics dels seus pares.
Cal augmentar la inversió pública
en educació, des del 4,9% del producte
interior brut actual, fins als nivells de
països com França (5,6%) i Finlàndia
(6,1%), i que es destine, fonamental-

ment, a recuperar per al sistema
educatiu a la joventut exclosa o mal
preparada. En 2007, el fracàs escolar
al País Valencià era del 37’8%, només
per sota de Ceuta i Balears.
STEPV comparteix les tesis de
Manuel García Ferrando, catedràtic de
sociologia de la Universitat de València, qui d’acord amb un altre estudi de
la consultora McKinsey, en línia amb
l’informe de l'OCDE, afirma que “cal
centrar els majors esforços financers
a evitar el fracàs escolar en les primeres etapes de l'educació bàsica,
perquè en fer-ho en etapes més
avançades no només és més costós
sinó que també, amb massa freqüència, bastant inefectiu. I per a
això gens millor que comptar amb un
professorat socialment respectat i
professionalment motivat”

El professorat, principal responsable del fracàs
escolar, segons el conseller Font de Mora
El conseller acusa del
fracàs escolar al
professorat, per falta
d’autoritat, i als
estudiants per falta de
disciplina
Allioli
Una vegada més, Alejandro Font de
Mora atribueix les culpes del fracàs
escolar als altres. Ara li ha tocat al
professorat, per la falta d’autoritat, i
als estudiants per la falta de
disciplina.
Oblida el conseller d’Educació que
des de fa 14 anys el Partit Popular és
el responsable de l’educació valen-

ciana, també del fracàs del sistema
educatiu. Oblida el conseller que durant el seu mandat s’ha incrementat
l’autoritarisme de l’administració envers la comunitat educativa, especialment el professorat, la politització
de la inspecció educativa, l’obertura
d’expedients als directors, el control
de la formació en centres...
L’autoritat del professorat no s’ha
perdut, a pesar que l’administració
educativa ha abandonat el professorat i ha desatés les seues necessitats.
És molt greu que el conseller i el seu
equip desconeguen greu el que realment passa als centres educatius.
STEPV ha denunciat la falta de
transparència i d’informació sobre el sistema educatiu. Des de 1995 la Conse-

lleria d’Educació oculta les dades sobre
el resultats acadèmics dels estudiants
valencians. Qualsevol notícia sobre estadístiques educatives valencianes sempre són de fons alienes a la Conselleria,
per part del Ministeri, l’OCDE o algunes
revistes especialitzades.
El Sindicat ha exigit al president
Camps la dimissió del conseller Font
de Mora, per la seua incompetència en
l’adopció de mesures contra el fracàs
escolar. A més, STEPV reclama la suspensió definitiva de noves “ocurrències” experimentals de laboratori, i que
qualsevol mesura siga pactada amb el
professorat, que s’ha de responsabilitzar d’aplicar tots els plans i programes de millora de l’educació al País
Valencià.

Allioli
El Tribunal Superior de Justícia del
País Valencià ha estimat el recurs interposat per STEPV contra l’ordre de 10
de juny de 2008 de la Conselleria d’Educació que preveu la impartició de Ciutadania en anglés. La sentència desestima tots els arguments de l’administració i de la Concapa, la confederació
de pares de centres catòlics.
L’alt tribunal declara nuls distints articles: el que estableix l’opció B per a cursar la matèria a través d’un treball; el
que determina l’obligació d’impartir
l’assignatura en anglés; el que legitima
l’objecció de consciència; el que fixa l’avaluació de la matèria. També anul·la la
disposició addicional que preveu l’extensió del model a altres assignatures,
i la Resolució, del mes de setembre de
2008, que obliga el professorat d’anglés
a entrar a l’aula juntament amb els titulars de Filosofia o Geografia i Història.
El text de la sentència explica que
l’opció B de l’ordre “incorre en una il·legalitat, ja que estableix dues matèries
diferents de les prefixades en el decret
112/07” sobre el currículum de secundària, que defineix Ciutadania “com
una sola matèria que ha de ser impartida per un professor”. També s’hi
argumenta que impartir-la en dues
modalitats només és possible per a
atendre l’alumnat amb necessitats
educatives especials: “Emparar en
aquesta definició qualsevol altra actuació adreçada a protegir diferèn-

cies o opcions ideològiques i morals és
pervertir-la [l’atenció a la diversitat] i
intentar ocultar actuacions mancades de legitimitat”. L’opció B, a més,
trenca el caràcter d’avaluació contínua
perquè l’alumnat no coneix tot el currículum i la llibertat de càtedra, ja que
els òrgans de coordinació didàctica no
poden “adoptar els llibres de text i altres materials”.
L’ordre, continua el veredicte judicial, “va més enllà de la possibilitat de
definir un programa bilingüe o plurilingüe i adquireix la condició d’universal elevant una llengua estrangera a la
condició d’oficial”. En aquest sentit, l’alumnat hauria de ser avaluat pels coneixements en la matèria però també
en el grau d’adquisició de l’anglés, la
qual cosa contradiu la LOE i “està
convertint il·legalment aquesta llengua
estrangera en oficial o cooficial”.
La Generalitat, afirma la sentència,
“no té competència per a establir
que una matèria curricular bàsica i
obligatòria s’impartisca obligatòriament en una llengua estrangera en
tots els centres i per a tot l’alumnat
sense excepció”.

Manifestació a València 29N /A.S.

Camps perd una altra
oportunitat per normalitzar
l’ensenyament valencià
La remodelació del
Consell manté l’equip
que va provocar les
mobilitzacions
Allioli
El president ha perdut una bona ocasió per a normalitzar la situació que
travessa l'ensenyament valencià i les
relacions amb la comunitat educativa. En l’última remodelació del seu
gabinet, Camps, en compte d'apostar
decididament pel diàleg i el consens,
ha optat per mantindre la política de
confrontació, sectarisme i privatització del conseller d’Educació. Amb el
manteniment de Font de Mora, el president del Consell assumeix plena-

ment les decisions del conseller i esdevé el màxim responsable de tot el
que passe fins el final de la legislatura. Camps mostra així que és insensible al clam de la comunitat
educativa i la societat valenciana que
li han demanat de manera reiteradat
i insistent la destitució de Font de
Mora.
Aquesta política d'ignorar la comunitat educativa, menystenir l'ensenyament públic i d'empitjorar les
condicions laborals del professorat,
hi haurà més mobilitzacions, totes les
necessàries fins que es produïsca un
canvi de política educativa i una
substitució dels principals actors
responsables de la lamentable situació que travessa l'ensenyament
valencià.
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FUNCIÓ PÚBLICA

‘Una Administració encara
més sotmesa’ amb la nova
llei de la funció valenciana
Intersindical Valenciana rebutja l’esborrany de Llei
presentat per la Generalitat

A finals de juliol, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques va
arribar a un acord sobre el text de la Llei
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana amb quatre dels cinc
sindicats de la Mesa General de la Funció Pública. Intersindical Valenciana va
ser l'única organització sindical que no
va subscriure l’acord. El text no millora la professionalitat del personal que
treballa per a les administracions valencianes, no manté ni amplia els
drets de què ja gaudia, i tampoc no introdueix millores per al conjunt de la
ciutadania valenciana, premises que
han guiat el Sindicat en la negociació
de la llei.
La llei augmentarà la precarietat, ja
que una part important dels llocs de
treball dependran de la voluntat dels
càrrecs polítics, amb la qual cosa es

configura una administració més sotmesa al partit polític que estiga en el
poder. El Partit Popular no ha apostat
per una funció pública amb major
professionalitat i major independència
a l’hora d’aplicar la legislació vigent.
Durant la negociació, Intersindical Valenciana va defensar un model que havia de configurar una administració del
segle XXI. Totes van ser rebutjades:
 Provisió de tots els llocs per
concurs, que seleccione amb
criteris de mèrit i capacitat i no de
lleialtat o confiança
 Participació social i sindical en el
Consell Assessor de la Funció
Pública, en lloc d’un òrgan intern
només amb membres del Govern.
 Aposta decidida per acabar amb la
temporalitat.
 Tribunals d’oposicions en què la

Davant la negociació
retributiva del personal
empleat públic per a 2010
A ningú no se li escapa que estem patint una profunda crisi econòmica
que alguns, sense pal·liatius, volen fer
que repercutisca íntegrament sobre
les classes treballadores amb expedients de regulació d’ocupació i acomiadaments massius, demandes de
reforma del mercat laboral i retallades en les condicions laborals i les
prestacions socials o noves retallades
i privatitzacions dels serveis públics.
No oblidem, però, que els orígens de
la crisi els hem de buscar en la caiguda del sistema financer, en la feblesa del nostre teixit productiu i en
el model de creixement econòmic
que han tirat avant els governs, amb
la qual cosa, resulta una obvi que on
no estan les causes no hem de buscar les solucions.
La causa de la crisi no han sigut ni
els costos salarials, ni les prestacions
socials ni el sector públic. Per tant,
qualsevol negociació retributiva, mediatitzada per la crisi, com l’actual, no
es pot plantejar amb l’objectiu de la
contenció salarial com a fórmula de
reversió de la crisi, puix, en cap cas,
han de ser el conjunt de treballadors
i treballadores els que suporten el pes
de la recuperació econòmica; una
premissa que és igualment vàlida
per a la negociació retributiva del sector públic, com dels milers de con-

Una part important dels
llocs de treball
dependran de la voluntat
dels càrrecs polítics
El PP no ha apostat per
una funció pública amb
major professionalitat
i major independència

venis col·lectius pendents de negociació. A més a més, cal recordar que
en el sector públic una gran part dels
empleats i empleades tenen salaris
inferiors als 1.000 euros /mes i que la
pèrdua de poder adquisitiu ha sigut

major part del tribunal és elegit
per sorteig.
 Escola Valenciana d’Administració
Pública: l’IVAP, l’EVES, l’IVASP i
els CEFIREs s’integrarien en una
gran escola de formació del
personal de les totes les
Administracions; encarregat, a
més, de la selecció del personal
de la Generalitat.
 Requisit lingüístic, de
coneixement dels dos idiomes
oficials. Cap altre sindicat ens va
donar suport i CSIF va amenaçar
en alçar-se de la taula.
 Comissió de serveis per concurs,
mitjançant convocatòria pública.
 Possibilitat del doble accés en el
torn lliure.
No hi ha res positiu?
Les úniques novetats reals són l'organització dels cossos i escales, l’obligació d'executar les Ofertes públiques cada dos anys,i la regulació de la
carrera horitzontal (professional) com
a nou complement retributiu.
No calia una llei nova per a introduirles: es podria haver fet una llei de cossos i haver modificat la llei actual per
introduir la carrera professional, però
es va optar per fer un text nou.
Res a objectar, si no fora perquè des
de l’administració es pretén que els
sindicats considerem un èxit sindical
mantenir qüestions que ja estaven
incloses en l'actual normativa, com la
millora d'ocupació, ofertes públiques
o concursos anuals, que ja estava en
vigor però no es complia per manca de
voluntat política.

una situació progressiva, a excepció
de l’últim any, per la diferència entre
els increments salarials aplicats sobre les estimacions de l’augment de
l’IPC i la inflació real.
En uns moments en el quals és
d’importància transcendental la destinació de fons públics a programes
de protecció social i reinserció laboral que requereixen un gran esforç
dels poders públics, les mesures fiscals anunciades pel govern, com són
l’augment de l’IVA, no són satisfactòries, ja que faran recaure als sectors
socials més desfavorits l’eixida de la
crisi. Cal una fiscalitat progressiva i
una lluita veritable contra el frau fiscal.
D’aquestes consideracions genèriques, se’n poden traure tres conclusions, que perfilaran el nostre posicionament davant la negociació dels increments retributius en el sector
públic: el rebuig a la congelació o
contenció salarial i la recuperació del
poder adquisitiu perdut els darrers
anys.
Les reivindicacions retributives que
es plantegen des de la Intersindical Valenciana són:
 Increment retributiu d’un 2 % sobre
la massa salarial per l’any 2010, sobre
la base d’una previsió d’un increment
de l’IPC entre l’1,5 i el 2%.
 Establiment de la clàusula de revisió
salarial amb caràcter indefinit i des d’aquest mateix any 2010.
 Incorporació del 0’3% de la massa salarial destinat als fons de pensions a la
millora de les retribucions dels empleats i empleades públics.

Almenys, ens quedem igual?
En alguns assumptes s'ha empitjorat
greument la regulació actual:
 Tots els llocs de cap de servei es
proveiran per lliure designació.
Fins ara això era l’excepció.
 Els sindicats no estaran presents
en les comissions avaluadores
dels concursos de trasllats.
 Negociació de les RPTs i de la
classificació de llocs de treball: no
s’accepta incloure-hi una
referència explícita en l’apartat de
matèries objecte de negociació.
Si a tot l’anterior afegim la situació
dels serveis públics, farcits d'empreses d'assistències tècniques, amb
un percentatge important de personal interí, de becaris, de falsos autònoms... tenim un panorama en què
l'Administració tindrà de tot excepte
personal funcionari estable i independent.
En aquestes condicions, simplement no
era possible que Intersindical Valenciana
donara suport a aquesta llei.
I ara què?
El text pactat encara ha de ser aprovat pel Consell com a projecte de llei
i enviat a les Corts. Malauradament, no
és probable que puga modificar-se en
assumptes importants durant la seua
tramitació parlamentària, ja que el
Partit Popular compta amb majoria absoluta i, sobretot, l’aval de quatre sindicats. Això no obstant, Intersindical Valenciana expressarà les seues propostes en esmenes que oferirà als
grups parlamentaris, per tal de millorar el text acordat.

Intersindical
rebutja la
congelació
salarial
Comunicat sobre l’acord
del govern espanyol
i els sindicats CCOO,
CSIF i UGT
Allioli
Intersindical Valenciana rebutja la
congelació salarial proposada
pel Govern espanyol i acceptada
per CCOO, CSIF i UGT, que suposa un augment del 0,3% per a
2010. La previsió de l'IPC oscil·la
entre l'1,5% i el 2%. Són falses les
afirmacions que asseguren que el
personal del sector públic ha
tingut augments superiors a l'inflació real, un fet que només s’ha
produït en 2009, perquè en anys
anteriors, s'ha perdut poder adquisitiu. Des de 1990 fins 2009,
amb governs del PP o del PSOE,
s'ha retallat en un 14,3% el poder
adquisitiu del sector. La proposta de clàusula de revisió salarial
prevista per 2012 és un avanç
insuficient, ja que hauria d’incorporar-se indefinidament. La
clàusula, que ha de ser automàtica per a compensar la desviació
real de l'IPC, s’ha d’abonar cada
any, i no fer-se efectiva al final de
vigència de l'acord, a càrrec dels
pressupostos de l'estat de 2013.
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ENSENYAMENT
APORTACIONS A UN DEBAT

en els centres escolars (PREVI). També va
marginar el CEV de l'Observatori per a la
convivència escolar en els centres. Font de
Mora diu que el decret que regula la
convivència en els centres docents valencians ja
estableix que “el professorat té dret a tindre la
consideració d'autoritat pública”. És a dir, no
amplia —com no podria ser d'una altra
manera— el que recullen altres disposicions
generals sobre la consideració dels funcionaris
com a autoritat pública.

SOBRE L’AUTORITAT DEL PROFESSORAT A L’AULA

I SI INSTAL·LEM
TRONES?
Albert Sansano
Fa uns dies, en llegir que a més de convertirnos en autoritat, pretenien reinstal·lar les
tarimes a les aules, recordava quan, en els
meus temps d'estudiant d'educació, un
professor ens recordava com la tarima va ser
l'evolució natural de la trona, per transformar
les aules en el nou espai transmissor de la
cultura dominant, quan l'ensenyament encara
era patrimoni exclusiu de l'Església.
No puc deixar de citar ací l'autoritat que, a
l’institut, exercia sobre nosaltres el professor
de filosofia. Don Fernando, que ja havia fet
classe a ma mare, no necessitava tarima, ni
alçar la veu, ni expulsar ningú. Des del seu
saber i coherència —sabia reconéixer en públic
els seus errors i defendre'ns davant alguna
injustícia— havia aconseguit establir unes
relacions de reconeixement i d'estima mútues.
Érem adolescents i no faltaven altres espais
autoritaris del centre on desenvolupàvem les
nostres estratègies de rebel·lia.
I és que amb el debat sobre l'autoritat i
sobre els pactes en educació, hi ha qui només
vol marejar la perdiu. És cert que hi ha
problemes de disciplina en els centres i que hi
ha un sector del professorat que es queixa i a
més busca solucions. Però, quin és el problema
en xifres?
En primer lloc, cal denunciar la falsedat de
les dades que se'ns presenten. Ja fa anys que
el departament de Sociologia de la Universitat
de Salamanca denuncia els qui viuen de
l'alarma social, especialment organitzacions

corporativistes, fent passar nyaps per
investigacions, donant dades a qui les vol sentir.
També l’informe Talis de l’OCDE (juliol, 2009)
indica que només un 18% del professorat de
l'Estat espanyol situa la disciplina com la
primera de les seues preocupacions, i en canvi,
és un 61% el que exigeix major i millor
formació com a solució, un 26% en noves
tecnologies i un 35% en necessitats especials
d'aprenentatge.
I ara parlem d’Alejandro Font de Mora,
conseller valencià d’Educació i bon mestre a
marejar la perdiu. Sobre la convivència escolar,
per exemple, què ha fet el conseller que el
legitime per a parlar de pactes escolars i exigir
a l'estat que resolga la qüestió a través d'un
pacte educatiu? Efectivament, no res. Font de
Mora va ignorar els dictàmens del Consell
Escolar Valencià (CEV) sobre el pla de prevenció
de la violència i la promoció de la convivència

Amb el debat sobre
l'autoritat i sobre els pactes
en educació, hi ha qui només
vol marejar la perdiu

La Conselleria aprova concerts
amb centres de Castelló
que segreguen l’alumnat

Res de res
Hem denunciat l’absoluta falta de
transparència sobre les actuacions del pla
PREVI. El País Valencià és l'únic lloc on la
comunitat escolar no participa en l'observatori

CONVIURE I PREVINDRE
LA VIOLÈNCIA
A.S.
 Un pla de prevenció de la violència i de
promoció de la convivència ha de tindre en
compte uns eixos bàsics:
 Dotar els centres d'un equip
psicopedagògic més i millor dotat.
 Incrementar les hores de tutories.
 Dotar el centre de major flexibilitat
horària per a organitzar els seus
programes.
 Desenvolupar l'actuació del consell
escolar de centre. El professorat, les
famílies, l’alumnat i el personal
d'administració i serveis han de complir el
reglament de règim intern aprovat
democràticament.
 Desenvolupar equips de mediació
intersectorials.
 Impulsar una formació en centres, amb
programes de mediació per a tots els
membres de la comunitat educativa.
 Impulsar programes per a capacitar el
professorat en el tractament del nou perfil
d'alumnat que té a les aules:
ensinistrament amb les noves tecnologies,
atenció a les necessitats específiques…

per a la convivència. Un organisme per cert
que, des de la seua creació, no ha fet públic cap
informe rigorós sobre la situació de la
convivència a les nostres aules. I no ha fet res
perquè, després de més d'un any, no es
coneixen els resultats de les mesures previstes
en el decret mencionat.
Així, per exemple, les unitats específiques
per a atendre l'alumnat amb trastorns greus,
permanents o temporals, de la personalitat o
de la conducta, no s’han constituït. Ara se n'ha
creat una, amb caràcter experimental, en el
centre d'educació especial Hortolans de
Borriana. I què passa amb l'alumnat de
València i d'Alacant que no té cap centre de
referència com aquest?
No ha fet res perquè, respecte a les aules de
convivència, no ha informat si han estat
creades i quin és el resultat del seu
funcionament. Pel que fa a la mediació, una de
les poques mesures acceptades a instància del
CEV, els equips de mediació per a la resolució
de conflictes ja funcionaven abans del decret.
És el professorat, l'alumnat i les famílies els
que els fan funcionar, al marge dels
responsables de l’administració. Coneixem
centres amb grups que tenen conflictes amb
una professora o un professor. Coneixem
experiències en què davant els inevitables
conflictes escolars s'ha optat —malgrat
l'administració— per una resolució dialogada i
democràtica. En uns casos, es promou la
figura dels estudiants mitjancers; en altres,
s’hi estableixen contractes amb els estudiants i
les seues famílies. En alguns col·legis públics,
en zones especialment conflictives, la
comunicació amb l’entorn familiar és tan fluïda
i oberta que les agressions són simplement
inconcebibles. En tots aquests centres la
valoració social del professorat és altíssima. El
millor clima escolar sol emergir quan els
docents tenen un lloc de treball estable i més
experiència, quan col·laboren entre ells i quan
el nombre d'alumnes per aula és menor.
També sabem que els qui aposten per la mera
transmissió directa dels coneixements, per
adjudicar a l'alumnat una funció passiva i poc
participativa, solen percebre un clima escolar
pitjor. De què parlem, llavors? De tornar a la
trona?

Educació pagarà els triennis
al funcionariat docent en
pràctiques
30 anys

Allioli
Segons la LOE, els concerts educatius
tenen per objecte garantir la impartició de l’educació bàsica obligatòria i
gratuïta en centres privats, mitjançant l’assignació de fons públicsper a
satisfer necessitats d’escolarització,
atendre a poblacions escolars de condicions socials i econòmiques desfarides o realitzar experiències d’interès
pedagògic.
La Generalitat, però, ha aprovat
aquest curs concerts públics amb tres
col·legis privats catòlics de la província
de Castelló: els centres Miralvent i Torrenova a Betxí, pertanyents a Foment
de Centres d'Ensenyament (controlat per
l'Opus Dei), i el Mater Dei a Castelló. Ni
a Castelló ni a Betxí, aquests centres no
atenen precisament poblacions escolars
de condicions desfavorides. Però, a
més, els centres Torrenova i Miralvent

segreguen l’alumnat per raó de sexe a
Primària. Torrenova és mixte en Infantil però exclusivamnet per a xiquetes en
Primària i Miralvent per a xiquets. El curs
passat ja es va concertar infantil i enguany s’ha extés el concert a totes les
etapes educatives, de Primària a Batxillerat.
Mentre a Castelló hi ha 300 barracots i nombrosos centres necessitats de
remodelació o reforma, mentre només
es pot impartir anglès en infantil en el
50% de les escoles per falta de professorat, mentre per estalviar dietes es cataloguen com a compartides i no itinerants escoles situades a més de 40km
(Almassora i Torreblanca), mentre es
restringeix any rere any la inversió en
l’escola pública, el senyor Font de Mora
promou concerts amb centres religiosos ultraconservadors, elitistes i segregacionistes.

Allioli
La Conselleria s’havia negat fins ara
a reconèixer al professorat que estava
en situació de funcionari en pràctiques el dret a percebre les retribucions corresponents als triennis que
venien cobrant com a funcionariat interí, incomplint així l’article 10.3 de les
ordres de convocatòria d’oposicions.
STEPV va iniciar el curs passat una
campanya per reivindicar que al professorat opositor del 2008 –i ara del
2009- que, com a interins, tenien reconeguts triennis, se'ls reconeguera
el dret a percebre durant la fase de
pràctiques la remuneració corresponent més els triennis reconeguts.
Doncs bé, la Conselleria ha anunciat
que el professorat en pràctiques
d’enguany, és a dir, els opositors del
2009, cobraran els triennis durant la
fase de pràctiques sempre i quan s’a-

cullen a l’article 10.3 esmentat que
diu: “Els aspirants que havent superat les fases del concurs i oposició ja
estiguen prestant servicis remunerats
en l’administració com a funcionaris
de carrera, interins o com a personal
laboral, sense perjuí de la situació administrativa o laboral que d’acord
amb la normativa vigent els corresponga, hauran de formular opció
per la percepció de remuneracions,
durant la seua condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat
amb el que preveu el Reial Decret
456/1986, de 10 de febrer, modificat
pel Reial Decret 213/2003, de 21 de
febrer”. STEPV es congratula de l’èxit de la campanya i que finalment
l’administració aplique la seua pròpia normativa i desbloquege una situació injusta que es venia arrossegant des dels darrers anys.

comunicant-nos
www.intersindical.org
/stepv

016
Telèfon d’ajuda
Dones maltractades
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ENSENYAMENT
PLANTILLES INCOMPLETES

El conseller
presenta el curs
amb dades
manipulades
i improvisacions

CIUTADANIA EN ANGLÉS
MANCA DE PROFESSORAT D’ANGLÉS
BARRACOTS
RETALLS PRESSUPOSTARIS...

TEST SINDICAL
A L’INICI DE CURS
Infantil i Primària

Secundària

Una dura realitat que contrasta
amb la propaganda de la
Conselleria

Comença el curs amb les
plantilles incompletes
i centres en mal estat

El Sindicat va fer un sondeig en uns 400
centres d’Infantil i Primària. Aquests
són els resultats.
Plantilles Centenars de places estaven sense cobrir. En els centres Específics d'Educació Especial i en les
aules d'integració en centres d'Infantil
i primaria faltava personal especialitzat: fisioterapeutes, educadors i
educadores...
Anglés a E. Infantil i Primària Aproximadament el 50% dels centres enquestats podran impartir la matèria
d’anglés, tot i que en molts casos sense mestre especialista sinó amb mestres de primària amb l’habilitació
d’anglés, amb la qual cosa, part de les
tasques que venien realitzant (suports, reforços, guàrdies, etc.) es dedicaran a impartir aquesta llengua,
empitjorant, doncs, la qualitat de l’atenció educativa.
Aules prefabricades En general, es
mantenen les mancances d’espais
en els centres, (espais habilitats per
a biblioteca, audiovisuals, psicomotricidad, etc). També s’ha constatat que
hi ha molts centres necessitats de reformes urgents: calefaccions, banys,
espais saturats, manca de gimnàs, biblioteca, menjador... Moltes d’aquestes reformes s’haurien d’haver dut endavant per adaptar els centres a la
LOGSE (1990) i, ara, a la LOE (2006).
El percentatge de centres d’infantil i
primària que encara no tenen les
adaptacions fetes se situa al voltant
del 76%.
S’han detectat alguns casos en
què tot el centre es troba en barracots
a Alacant, Torrevella, Guardamar del
Segura, La Xara, El Perelló, Montse-

rrat, Alaquàs, Torrent, Catarroja, Sedaví, Almassora, Castelló, Onda…
EpC en anglés Aquest curs es completa el calendari d’aplicació de la LOE
en tercer cicle de Primària i, en concret, en la impartició de l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania en
5è de Primària. La intenció de la
Conselleria era d’obligar a impartir
aquesta assignatura en anglés, com
va passar en Secundària el curs passat. Finalment, l’obligatorietat s’ha
convertit en voluntarietat per als centres d’impartir-la en aquesta llengua.
Dels centres enquestats pel Sindicat,
només un impartirà EpC en anglés i
la majoria han optar impartir-la en valencià (75%).
Aquestes dades confirmen la manca de planificació de Conselleria per a
implantar en tots els centres docents
la LOE pel que fa a la incorporació d’una llengua estrangera en Educació Infantil i Primària. Aquesta incapacitat de
complir la llei contrasta amb la propaganda del Conseller del seu pla plurilingüe que es concreta en tres centres,
que ni tan sols ha sigut capaç de consensuar amb la comunitat educativa.

Llengua en què
s’imparteix EpC
Nombre de centres

VALENCIÀ

ANGLÉS

1
300

El passat 15 de setembre va començar
el curs per a 318.037 alumnes d’ESO,
batxillerats i cIicles formatius al País
Valencià, distribuït entre 371 centres
públics i 473 concertats i privats.
STEPV ha realitzat 91 enquestes
d’entre els 371 instituts públics, una
mostra significativa per extrapolar els
resultats al conjunt de centres de secundària. D’aquestes dades en destaquem:

Les despeses de les
famílies valencianes en
educació durant el curs
2009/10, són de les més
elevades de tot l’estat

Plantilles 51 centres (el 61% dels
enquestats) han manifestat que tenen
la plantilla incompleta perquè els
falta professorat de diverses especialitats. Per tant, molts centres començaran el curs amb manca de
professorat.
Infraestructures Un 20% dels centres
tenen barracots destinats a tots tipus
d’usos i especialment a aules d’ESO
i Batxillerat. El 38% dels centres enquestats tenen més de 20 anys i només una desena d’aquests han tingut
alguna remodelació o adaptació des
d’aquesta fins ara.
Algunes de les queixes més comunes dels centres respecte a instal·lacions se centren en aspectes

La Plataforma es concentra en la inauguració del curs
pel president Camps
Representants de la Plataforma per
l’Ensenyament Públic es van concentrar
davant el col·legi número 2 de Vilamarxant (el Camp de Túria), on el president de la Generalitat i el conseller

d’Educació inauguraven el curs escolar. Un portaveu de la Plataforma va llegir el manifest que s’havia enviat als
claustres i a les ampes, per a ser llegit en l’inici del curs. En acabar l’acte,

com problemes en desaigües i calderes per a les dutxes del gimnàs, deficiències de construcció en centres
nous, esquerdes estructurals, goteres, manca d’espai per ubicar l’alumnat, humitats, calefacció deficient...
Alumnat En quasi la meitat dels centres s’ha incrementat el nombre d’alumnat, bàsicament per l’oferta de
nous cicles formatius i els Programes
de Qualificació Professional Inicial
(PQPI) que han permés recuperar
alumnat que no haguera obtingut el
Graduat Escolar.
Batxillerat tecnològic Dels centres
enquestats, 25 havien sol·licitat un batxillerat tecnològic, però la Conselleria
ha denegat a 10 d’aquests centres
aquesta modalitat de batxillerat.
Ensenyament en valencià La Conselleria no ha autoritzat moltes de les
peticions de nous grups en valencià
(tal com denunciava el Sindicat a final del curs passat) en molts centres.
La catalogació lingüística dels llocs de
treball de secundària continua sense
aplicar-se, amb la qual cosa es perjudica a aquest alumnat.

Centres de secundària amb
barracots
En percentatge

20%

Francisco Camps i Alejandro Font de
Mora van abandonar el centre per la
porta de darrere, per a evitar la protesta
de les persones concentrades. D’altra
banda, el proper 24 d’octubre se celebrarà la primera Jornada de Plataformes del País Valencià, al Centre Octubre de València.

Allioli
En la roda de premsa de l’inici de curs,
Alejandro Font de Mora, va reiterar l’aposta del seu departament per “l’ensenyament plurilingüe” que, segons
ell, es tradueix en la posada en marxa de tres centres de primària que impartiran el 80% de les matèries en anglés, un model que no ha estat consensuat en la mesa sectorial ni el
Consell Escolar Valencià.
STEPV ha recordat que “un model d’ensenyament plurilingüe ha de
garantir que l'alumnat valencià domine les dues llengües oficials en el
mateix nivell de competència i, com
a mínim, una llengua estrangera en
acabar els seus ensenyaments obligatoris”. El Sindicat recorda que cal
“implantar els programes d'immersió lingüística i d'ensenyament
en valencià en la totalitat dels centres públics i privats i assegurar-ne
la continuïtat en secundària obligatòria i postobligatòria”.
Quant a la introducció d'una primera llengua estrangera a partir
d’Infantil i Primària, regulada en la
LOE, STEPV planteja que “l'administració ha d’ampliar les plantilles
i dotar els centres de professorat especialista en anglés, crear grups reduïts per a garantir la seua eficàcia
i posar en marxa un pla específic de
formació en llengües, en l’horari de
treball”.
Conselleria no ha considerat cap
d’aquestes mesures i està reconvertint llocs de primària en llocs
d’anglés, aprofitant el professorat
habilitat en aquesta llengua. Això,
adverteix STEPV, “empitjora la qualitat de l’ensenyament, perquè la
maniobra es presenta falsament
com un increment de professorat
que impartirà la matèria Infantil i
Primària”. L’ampliació progressiva
d’aquest pla a altres centres en
pròxims cursos, prossegueix el Sindicat, “perjudicarà l’ensenyament
del valencià, que no compta amb les
mateixes garanties ni està en el mateix pla d’igualtat que el castellà”.
Infraestructures i ajudes
Quant a les noves infraestructures
escolar, el conseller no va fer cap referència a l’eradicació del miler
d’aules prefabricades esteses per tot
el País. Quant a les ajudes per la
compra de llibres de text, l’administració encara no s’ha compromés
a garantir que els materials i els textos curriculars siguen gratuïts. El
mateix ocorre amb altres servies fonamentals, com el transport, el
menjador escolar i d’altres complementari, així com les activitats extraescolars.
Les despeses de les famílies valencianes en el capítol educatiu durant el curs 2009/10, són les més
elevades de tot l’estat, uns 993 euros, només superades per la Comunitat de Madrid i Catalunya.
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Objectiu: represa de les negociacions
i dimissió de l’equip de Font de Mora

Les EOI i els
centres d’adults
denuncien que
Educació els
menysprea

STEPV assenyala que continuarà treballant “per un canvi real” de la política

educativa del govern valencià

Allioli
“Canviar la política educativa de l’administració, caracteritzada per l’actitud impositiva i prepotent, que ha dut
l’ensenyament públic a una situació inèdita, fruit d’un preocupant dèficit democràtic del govern valencià i de la
Conselleria d’Educació: recessió dels
drets laborals, repressió i persecució
política contra professorat, direccions
de centres i d’entitats, manca de voluntat de negociació i d’arribar a
acords, imposició de normes absurdes,
boicot al valencià…”. El comunicat
públic de STEPV, presentat amb motiu de l’inici del curs 2009/10, recorda
que en el curs anterior “la resposta del
professorat i de la comunitat educativa ha sigut massiva, unànime i contundent. Les mobilitzacions i l’èxit de
la vaga del 28 d’abril obrin la porta a
l’esperança”. El Sindicat ha reiterat la
necessitat de “canviar els màxims
responsables de la Conselleria d’Educació i d’obrir un procés de negociació, amb voluntat d’assolir acords
que beneficien el sistema educatiu i no
obeïsquen als criteris partidistes del
govern valencià”. En l’inici de curs,
STEPV ha elaborat una relació amb els
principals conflictes que segueixen
latents, “per l’actitud intransigent del
conseller Font de Mora”.
Adjudicacions telemàtiques El nou
procés d’adjudicació telemàtica de
places docents en infantil i primària,
amb l’oposició de STEPV, ha provocat
nombrosos problemes, molts dels
quals amb acabat amb desenes de reclamacions que l’administració ha
desestimat. Molts mestres s’han hagut de desplaçar fins a destins més
llunyans, i han empitjorat la seua qualitat de vida.
Anglés en educació infantil Segueixen
sense dotar els llocs de treball que, per
aplicació de la LOE, s’han de cobrir per
a impartir la segona llengua estrangera
en el primer cicle de primària i en el
segon d’infantil. La Conselleria no ha
ampliat les plantilles, sinó que ha
procedit a reconvertir llocs de primària en anglés, aprofitant el professorat
habilitat en aquesta llengua. A més, els
programes de compensació, atenció a
l'alumnat nouvingut i amb necessitats
educatives específiques exigeixen tindre més professorat.
Personal d’administració i serveis Els
centres d’infantil i primària necessiten
PAS per a atendre la ingent burocràcia, que en molts moments col·lapsa
els col·legis.
Noves plantilles La Conselleria s’ha
negat a negociar unes noves plantilles

Els problemes
d’infraestructures i la
sempre creixent demanda
de places en aquests
centres es repeteixen any
rere any

per a adaptar els centres a les noves
necessitats derivades de la LOE.
Salut laboral Continuen pendents d’aplicació els acords i normatives en matèria de salut laboral del professorat:
plans d’autoprotecció de centres; coordinadors i coordinadores de salut laboral de centre; planificació de la vigilància de la salut dels docents; reconeixements mèdics preceptius;
vigilància epidemiològica; decret sobre
adaptació dels llocs de treball per
raons de salut.

Allioli
La massificació, una oferta insuficient
de places i unes instal·lacions obsoletes i mal preparades és el trist panorama amb què s’han topat, des de principi de curs, els claustres de professorat i un total de 70.000 alumnes de
290 centres d’ensenyaments artístics,
escoles oficials d’idiomes i escoles de
formació d’adults, que pateixen una
problemàtica que no és nova.

Infraestructures Hi ha més d’un miler
d’aules prefabricades o barracons, en
totes les ciutats i en molts pobles. Des
de 1996 no s’ha acabat cap dels programes d’infraestructures del govern
del Partit Popular —mapa escolar, Creaescola, Milloraescola—. L’últim episodi que mostra la falta de planificació del Consell és l’anunci d’un nou
mapa escolar en el marc de la futura
Llei Valenciana d’Educació.

Escoles oficials d’idiomes
Les EOI han experimentat una demanda creixent que no es correspon
amb l’escassa oferta de places que
presenta l’administració, i amb l’estat
de les instal·lacions, sovint obsoletes
per a prestar el servei educatiu. El professorat reclama la construcció de
nous centres, alguns dels quals estan
anunciats des de fa anys. Finalment,
l’última normativa de la Conselleria,

Fracàs escolar Els índexs de fracàs escolar al País Valencià són dels més alts
de l’estat, i les mesures per combatre’ls
i els recursos de l’administració són
clarament insuficients per a abordar el
problema.

La manca de voluntat
negociadora per part de
l’administració podria
provocar mobilitzacions

Més privatització En les ciutats i pobles
mitjans, és constant el creixement de
noves unitats concertades. S’afavoreix,
amb diners públics, el creixement de
centres privats que ja abracen tots els
trams educatius, inclosos els no obligatoris, mentre no s'inverteix suficientment en la xarxa pública.
Desplegament de la LOE L’aplicació de
la Llei d’Educació al País Valencià, amb
un desplegament de caire partidista, ha
afectat el professorat interí, el de Filosofia i el Tecnologia, entre altres. La
normativa pendent de desplegar s’ha
negociat tard i malament, i no s’ha
aprovat amb el consens de la comunitat
educativa.

A.S.

autoritzada pel Tribunal Superior de
Justícia del País Valencià. Malgrat
això, el conseller es nega a demanar
disculpes a la comunitat educativa
per la seua gestió en aquest tema.

Ensenyament en valencià Els ensenyaments en valencià s’han vist greument afectats. Malgrat la demanda d’alumnat i els acords dels claustres i consells escolars, la Conselleria ha
denegat a molts centres les sol·licituds
de noves línies. L’ensenyament en valencià només arriba al 25% de l’alumnat, majoritàriament en la xarxa
pública i amb greus problemes per
continuar els estudis en aquesta llengua en els instituts.

Gestió democràtica L'aplicació interessada de la LOE ha provocat un
greu retrocés en la gestió democràtica dels centres docents. L’administració
ha perseguit determinats directors
de centres per sostindre diferències
ideològiques. El director de l’institut Las
Norias, de Monfort, s’enfronta amb una
sanció de tres anys d’inhabilitació. El
director del col·legi Eduardo López Palop, de població, no ha estat renovat en
el càrrec i se li ha obert un expedient.
Alguns d’aquests punts, presents en el
manifest de la Plataforma per l’Ensenyament Públic —que van motivar
les importants mobilitzacions del curs
passat i la vaga del 28 d’abril— segueixen pendents de resoldre. Però
també hi ha altres temes pendents de
negociació, reivindicats pel Sindicat els
darrers anys.

Ciutadania en anglés L’obstinació de la
Conselleria d’impartir Educació per a
la Ciutadania en anglés ha sigut des-

Jornada escolar L’administració continua negant-se a obrir la negociació
sobre la jornada i el calendari escolars.

Les noves realitats socials demanen
nous models de jornada i temps escolars més adequats a les necessitats
de la comunitat educativa. Una jornada contínua permetria que l'alumnat
cobrira les seues necessitats en activitats esportives de base, culturals,
musicals, aprenentatge d'idiomes estrangers, que en les actuals circumstàncies només està a l’abast de les famílies amb més recursos econòmics.
Professorat interí Educació s’ha negat
a tancar un nou acord de millora de les
condicions laborals de 15.000 docents
en situació d’interinitat, un col·lectiu
que encara es regeix per un acord de
1993.
Nou acord retributiu L’aplicació de
l’acord retributiu del maig de 2007 conclou pel gener de 2010, amb el compromís de negociar un nou marc. En
aquest context, STEPV ha advertit que
exigirà garanties per tal que el professorat valencià se situe entre els millor retribuït de l’Estat i que els increments salarials afecten tot el professorat i que no establisca diferències
salarials per realitzar un mateix treball.

pendent encara d’adaptar-se a la
LOE, no preveu les noves formes
d’accés a aquests ensenyaments. El
professorat de les EOI ha denunciat la
situació d’aquests centres, i la nova
normativa dictada de la Conselleria,
que amenaça l’oferta dels idiomes minoritaris. La manca de voluntat negociadora per part de l’administració
podria provocar la convocatòria de mobilitzacions en el sector.
Formació de persones adultes
Els centres de FPA reclamen des de fa
temps el compliment dels compromisos que preveu la llei de formació de
persones adultes (1995). Demanen un
pla de construcció; l’adequació i dignificació dels centres, per a garantir en
condicions dignes l’oferta educativa
des de l’alfabetització fins al graduat en
ESO; l’elaboració d’una normativa,
amb plans territorials específics; la signatura del conveni general multilateral entre la Generalitat i les corporacions locals, per a reordenar les competències i el finançament de la FPA;
l’increment de personal d’administració i serveis i la dotació d’equips multiprofessionals. Un altre problema,
agreujat per la crisi econòmica, és
l’augment de la demanda per a obtindre el títol de graduat escolar. A conseqüència d’això, les ràtios han experimentat un significatiu increment.
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Aprovats els estatuts de l’Institut
Superior d’Ensenyaments Artístics
sense consultar el professorat
Les irregularitats en el procés de redacció dels estatuts de l’ISEA i la
manca d’informació en la mesa d’Educació motiven el recurs de l’STEPV
Allioli
El govern valencià ha aprovat els estatuts de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEA), constituït fa
dos anys, sense que durant aquest
temps se n’haja informat la mesa sectorial d’Educació, on està representat
el professorat. Com que es tracta d’un
tràmit preceptiu, perquè afecta les
condicions laborals dels docents, STEPV
ha presentat un recurs contra la disposició.
L’ISEA, creat en 2006 i dependent de
la Conselleria d’Educació, té tretze
centres d’ensenyaments artístics superiors: l’escola d’art dramàtic, els
conservatoris de música i dansa i les escoles d’art i superiors de disseny i de ceràmica.
Els estatuts de l’ISEA, redactats
per l’administració sense cap debat
amb els representants del professorat,
contenen punts que ultrapassen les
seues funcions, com ara els processos
de selecció dels docents o l’elecció de
la direcció dels centres, entre altres. Segons els estatuts, l’institut gestionarà
els centres, el personal que hi treballa,
l’alumnat i els estudis que s’hi imparteixen.
STEPV ha manifestat que “seguirà
atenent al desenvolupament de l’ISEA
i vetlarà pels interessos del professorat, especialment pel manteniment
de les borses de treball”. Aquests ensenyaments compten amb l’índex
més alt de professorat interí de tots
els sectors.

El MEC, amb les
universitats privades
El BOE del 9 d’octubre publicava la
resolució que autoritza determinats títols de grau, com el Disseny
Multimèdia i Gràfic i el de Disseny
de Moda, a la Universitat Camilo
José Cela de Madrid i el títol de
Ciències de la Dansa a la Universidad Europea de Madrid. La disposició que beneficia les dues universitats privades comporta “una
clara competència amb els centres d’ensenyaments artístics superiors, que no tenen rang universitari però que, d’acord amb la LOE,
expedeixen titulacions de grau,
equivalents a tots els efectes a les
universitàries”, ha denunciat la
Confederació de STES, la qual ha
anunciat que hi interposarà un recurs en contra. La disposició, aprovada pel Consell de Ministres del 4
de setembre, contradiu les promeses de l’anterior titular de departament d’Educació —un compromís de l’aleshores secretària
d’estat, Eva Almunia, que continua
en el seu lloc—, la qual va negar
que el govern donaria via lliure a
les pretensions de les universitats
privades. El Sindicat considera inacceptable que en la mesura haja
pogut pesar l’interés de l’actual ministre de beneficiar les dues universitats referides.
Escola d’Art i Superior de Disseny de València / A.S.

Iniciat el contenciós
administratiu contra
l’ordre de batxillerat

Milers de docents es
queden sense cobrar la
nòmina del setembre

STEPV ha recorregut per la via contenciosa administrativa contra l’ordre
de modalitats de batxillerat, aprovada
per la Conselleria i publicada en el Diari Oficial del 30 de juny. D’acord amb
el procediment legal, Educació ha
traslladat el recurs a la instància judicial que ha de continuar-ne el procés. L’actual redacció de l’ordre de batxillerats, que estableix les modalitats
diürna, nocturna i a distància, impedeix
que els centres puguen oferir la modalitat de Ciències i Tecnologia, si no
tenen un mínim de dotze alumnes, i
aules adequades per a cursar les assignatures que conformen la branca
tecnològica. El Sindicat entén que
l’ordre vulnera la legalitat ja que discrimina l’alumnat que vol cursar
aquesta modalitat.Prèviament, l’associació de professorat de Tecnologia,
junt amb STEPV, CCOO, UGT i CSIF, havien presentat un recurs d’alçada
contra l’esmentada ordre..

La descoordinació entre les conselleries d'Economia i Hisenda i la d’Educació està en l’origen de la indignació
d’una part de docents, bona part interins, dels milers que han canviat de
destinació com a conseqüència del
concurs de trasllats o dels procediments d’adjudicacions de places i de
comissions de serveis, als quals l’administració no va ingressar la nòmina
del setembre. STEPV va demanar explicacions als responsables de la Conselleria d’Educació i una solució immediata. El problema, que s’arrossega des de cursos anteriors, afecta
especialment la direcció territorial
d’Educació d’Alacant, que manca de
personal per a gestionar les nòmines
del personal que a principi de cada
curs ha modificat la seua destinació laboral. Les conseqüències del mal
funcionament administratiu són particularment greus per al professorat
amb càrregues familiars i per a la ma-

joria dels docents que ha de fer front
a despeses inajornables com ara hipoteques, lloguers o desplaçaments
diaris fora del lloc de residència.

Arxivada la denúncia
contra Font de Mora per
les sentències del català
La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià
(TSJCV), presidida per Juan Luis de la
Rúa, ha decidit arxivar la denúncia de
STEPV contra el conseller d’Educació,
Alejandro Font de Mora, per incompliment de sentències i malversació de
fons públics per no afegir la Filologia
Catalana entre les titulacions que
permeten l’exempció de la prova de valencià en les convocatòries d’oposicions en els cossos de mestres i de secundària. La sala argumenta que sentències anteriors del TSJCV i del
Tribunal Suprem consideren “equivalents ambdues titulacions [...] i per tant
els posseïdors de l’esmentada titulació queden exempts de realitzar la pro-

va de coneixements del valencià”. La
sala desestima la invocació del delicte de malversació de fons perquè “les
costes dels processos seguits per
l’administració no són aliens a la seua
pròpia activitat com a tal”. Amb tot i
això, es reconeix que “la inclusió expressa de l’esmentada titulació de
Filologia Catalana en les successives
ordres evitaria els plantejaments que
ara ens ocupen i possiblement altres
processos contenciosos administratius”. La interlocutòria no admet recurs.El Sindicat ha informat que continuarà presentant recursos contra les
ordres d’oposicions docents “mentre
no es reconega expressament la titulació de Filologia Catalana com a vàlida per a l’exempció de les proves de
valencià”.

Les fallades en
el programa
Ítaca provoquen
problemes
organitzatius
als centres
Els equips directius
reclamen que se’ls dote
amb personal
administratiu
Allioli
El programa Ítaca per a la modernització de la gestió informàtica, pressupostat amb més de sis milions d’euros
i presentat en el seu dia pel conseller
Font de Mora amb tota la pompa, s’ha
convertit en un malson per als centres
d’infantil i primària. El programa amb
què la Conselleria va dotar tots els centres públics valencians —col·legis, instituts, escoles oficials d'idiomes, conservatoris i altres centres públics d'ensenyament preuniversitari— està
connectat a un superordinador ubicat
en la mateixa la Conselleria d'Educació, des d'on es gestiona tota la informació, tant de l'alumnat com del professorat. Totes les escoles han verificat múltiples errors en el sistema, que
han provocat conflictes i alteracions organitzatives. En alguns casos, fins i tot,
els problemes han acabat amb la paciència dels equips directius i el professorat, que ha manifestat la seua indignació per les reiterades fallades.

Els problemes han
acabat amb la paciència
dels equips directius
i el professorat
“Desapareixen” alumnes matriculats
en els llistats, hi ha noms que es modifiquen sense cap explicació, s’impedeix la tramitació de les beques de
transport i de menjador escolar... Les faltes d'assistència a classe del setembre,
per exemple, no s’han pogut introduir ni
gestionar des d’Ítaca, que també ha impedit actualitzar els horaris docents. El
caos provocat pel programa informàtic
en la gestió de les beques de menjador
ha impedit fer el càlcul del total d’usuaris, una dada imprescindible per a
poder contractar el personal educador.
Amb el programa de gestió Ítaca,
l’administració pretenia agilitzar les tasques burocràtiques dels centres educatius, però el material tecnològic no
hi va anar acompanyat d’una dotació de
personal administratiu per a gestionarlo. El resultat, comprovat pertot arreu,
és que el programa no resol els problemes de gestió. Més de dos mil centres públics en pateixen les conseqüències.
Els centres educatius realitzen una
complexa tasca burocràtica que necessita personal administratiu, una
reivindicació reiterada per STEPV. Els
equips directius supleixen aquestes carències amb una dedicació extra per a
gestionar assumptes decisius per a la
comunitat educativa, com ara la tramitació de beques.
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Davant la grip A:
les responsabilitats
de la Generalitat

L

a salut, segons l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), és «l’estat complet
de benestar físic, mental i social, no
solament l’absència d’afeccions o malalties». L’extensió del concepte al món del treball és ben clara: una bona salut és garantia
d’un treball ben fet.
En els darrers mesos, una nova malaltia, ja
catalogada per les autoritats sanitàries com a
pandèmia, irromp per tot el món. La grip A és
una variant del virus de la grip comuna o estacional, i les seues simptomatologies no són
massa diferents. Tanmateix, els mitjans de comunicació no han escatimat recursos per a
abordar la nova malaltia. Alguns asseguren que
hi ha en joc poderosos interessos econòmics de
multinacionals farmacèutiques que pretenen
crear entre la població un estat d’alarma i de
por, pels suposats efectes de la malaltia. També hi ha qui lleva ferro a l’assumpte i diu que no
n'hi ha per a tant. Aquestes últimes veus es recolzen en l’anàlisi de l’evolució de la malaltia a
l’hemisferi sud, on els seus efectes no han sigut
tan virulents com s’esperava.
Ningú no discuteix, però, que per a evitar el
contagi les úniques mesures adequades són les
higièniques: rentar-se sovint les mans amb
sabó, no tossir o esternudar a la cara d’un altre
i usar mocadors de paper o fer-ho en la mànega. Per les seues característiques, la grip A,
serà difícil d’aturar, llevat que ens aïllem els
uns dels altres o ens mantinguem a més d’un
metre dels altres, distància que permetria trencar la cadena de transmissió.
Però les persones són sers socials. Vivim,
ens relacionem i interactuem amb la resta de
semblants; la pròpia organització social i laboral impossibilita l’aïllament radical per a evitar
el contagi. Pel que fa al món del treball, i més
concretament en l’àmbit educatiu, és molt difícil posar-li fre a la grip A per les característi-

ques d’aquests entorns. Com en qualsevol altre
sector de la societat, la malaltia serà igual de
benigna o de maligna que la grip convencional.
I entre tanta controvèrsia mediàtica, l’administració valenciana, una vegada més, fa tard
per a informar els centres educatius i per a
desenvolupar plans que garantisquen la normalitat en els moments de màxima incidència
de la malaltia i que asseguren un sistema de
substitucions del professorat malalt que resulte
àgil, ràpid i eficaç.
Sense un pla ben definit, perillen les garanties en l’organització dels centres i en les condicions laborals del seu personal. La inexistència
dels coordinadors i coordinadores de salut laboral a cada centre —denunciada en nombroses
ocasions pel Sindicat— dificulta que progressen
les actuacions en matèria informativa i preventiva. Aquesta coordinació permetria vehiculitzar
eficientment en cada centre tota la informació a
l’abast. La Conselleria, però, segueix incomplint
una mesura aprovada ara fa més de dos anys.
La previsió de crear una comissió permanent de coordinació de responsables d’Educació
i Sanitat, sense comptar amb els representants
de les treballadores i dels treballadors, no garanteix que el seguiment de l’evolució de la malaltia i les informacions que se’n donen, siguen
transparents i objectives. Contràriament al que
s’ha aprovat en altres departaments, com ara
Justícia i Administracions Públiques, la Conselleria d’Educació no ha dotat els centres de recursos econòmics extraordinaris per a fer front
a les mesures d’higiene enfront de la pandèmia
—mocadors de paper, hidroalcohols…—. L’administració sembla ignorar la ja escassa partida de despeses de funcionament amb què dota
l’educació pública. Educació oblida també impartir instruccions a les empreses de gestió indirecta de determinats serveis, com el transport escolar, el menjador o la neteja.

Exigències a l’administració
La Generalitat s’ha limitat a repetir les recomanacions del Ministeri d’Educació i el de Salut, sense adequar-les ni adaptar-les a la realitat educativa. Des del mes de juliol, STEPV
ha exigit a la Conselleria d’Educació, de manera urgent i extraordinària, que es reunisca
amb els sindicats i que convoque el comité de
seguretat i salut laboral. La petició encara no
ha sigut atesa per les autoritats. El Sindicat
també ha sol·licitat reunir-se amb la comissió
paritària de seguretat i salut en el treball per
a desenvolupar protocols que desenvolupen
les mesures d’intervenció. STEPV planteja a
l’administració valenciana “treballar de valent
en l’assumpte, amb la màxima eficiència i rapidesa” i fer efectives les següents mesures:
 Les directius establertes al pla —que ja
hauria d’estar elaborat i en vigor— han de ser
clares i factibles per a ser aplicades al centre
i a l’aula. Cal definir què cal fer quan qualsevol persona del centre, estudiant o personal
treballador, presente símptomes de grip, i
proporcionar les eines necessàries per a ferhi front.
 Cal una planificació amb anticipació suficient, amb una previsió de substitucions per
A.S.

si es produeix un pic de l’epidèmia.
lEn la comissió permanent de coordinació ha
d’estar la representació de les treballadores i
dels treballadors, a través dels delegats i delegades de prevenció. S’ha de traslladat tota
la informació necessària a les persones i als
òrgans corresponents.
 Les directrius s’han de fer efectives en tots
els centres, públics, concertats i privats, per
evitar situacions de desconcert entre el professorat i les famílies.
 Cal una formació específica sobre la grip A
per al professorat, per a aclarir dubtes sobre
com aplicar les recomanacions.
 Les escoles han de disposar de recursos,
facilitats per l’administració, que faciliten l’aplicació de les recomanacions: sabó als lavabos, mocadors i eixugamans de paper, servei
de neteja instruït i suficient…
 Les mesures organitzatives que comporten
modificacions de les condicions laborals del
professorat i dels equips directius han de ser
negociades amb la representació sindical dels
docents en els òrgans pertinents. Sense
aquesta negociació prèvia no es pot responsabilitzar la direcció dels centres.
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Quins són els símptomes

QUÈ ÉS LA GRIP A?

Febre alta (igual o superior a 38º C)

Augment de la secreció nasal, congestió

La nova grip, anomenada grip A H1N1, és una malaltia de les vies
respiratòries provocada per un virus molt contagiós. Aquest virus té
l'origen en tres virus diferents.

Tos, mal de coll i de cap,
dificultats a l’hora de respirar

1

Virus de la grip humana

5
2

En algun moment, encara no se sap
quan, aquest nou virus s'hauria transmès, per via respiratòria, als humans.

Virus de la grip aviària

Nàusees, vòmits i diarrea

3

Virus de la
grip porcina

Com es contagia?
La nova grip es contagia de persona a persona, a través de les secrecions de nas i boca quan
tossim, esternudem, parlem o cantem; o per contacte directe amb l'ajuda de les mans o
els petons. És una malaltia extremadament contagiosa a partir de l'aparició dels primers
símptomes. Els llocs amb major risc de contagi són espais tancats com guarderies, escoles,
residències d'ancians o albergs.

4

Aquests tres virus es combinen
en el porc i donen lloc a un de nou.

EL VIRUS H1N1

6 metres

Té tractament?

El fet que aquest virus també posseïra
un component humà facilita que es puga
transmetre de persona a persona per via
respiratòria, que és com s'ha contagiat. Per
tant, el contagi no pot produir-se mai per
menjar carn de porc, ni per la ingesta de cap
altre aliment.

La nova grip està causada per un virus que
no té cap tractament. Així i tot, existeixen
medicaments que, sempre que s'administren
durant les primeres 48 hores de la malaltia,
fan que siga més suportable, s'acurte i
els símptomes siguen més lleus. Aquests
medicaments són d'ús qüestionable, ja que
poden tindre efectes secundaris i només
poden ser receptats per un metge.

Es pot previndre?
Existeix una vacuna considerada la millor
forma de previndre la nova grip, la qual es
prepara cada any depenent dels diferents
tipus de virus que circulen pel món. Sol ser
ben tolerada, però no es pot administrar
a persones amb al·lèrgia a
les proteïnes de l'ou, amb
antecedents de reacció
greu a la vacuna o que
hagen patit la síndrome
de Guillain-Barré sis
setmanes abans de la
vacunació.

El virus pot afectar persones de totes les
edats, i algunes mutacions importants poden
causar complicacions greus i arribar a
provocar la mort, sobretot a nens i gent gran.
La la nova grip no és un simple refredat o una
grip estacional. Les dues classes de grip són
malalties respiratòries agudes i tenen símptomes compartits, però el microorganisme que
causa la grip porcina és diferent.

Font: OMS, Ministeri de Sanitat i Política Social, Conselleria de Sanitat i elaboració pròpia / Gràfic: Amadeu Sanz

OCTUBRE 2009 / 228 / 11

Mesures preventives bàsiques

Fases d’alerta en una pandèmia
Una pandèmia és una malaltia epidèmica estesa a molts països i que afecta alhora molts
individus del mateix país. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) utilitza una sèrie de
fases d'alerta de l'1 al 6 per informar de la gravetat del brot i de les mesures necessàries
que cal prendre.

Feu servir mocadors de paper per tapar-vos la
boca i el nas quan tossiu i esternudeu.

Llanceu els mocadors de paper després de
fer-los servir a un recipient tancat.

Fase actual de la pandèmia

Renteu-vos sovint les mans amb aigua i
sabó o preparats amb alcohol. Minimitzeu
el contacte de les mans amb secrecions
respiratòries.

Beveu líquids amb abundància (aigua, sucs...).
És recomanable el consum de productes rics
en vitamina C, com les mandarines i el suc de
taronja natural.

1

> Risc baix de casos
humans

2

> Risc elevat de casos
humans. Alerta de
pandèmia

3

> Transmissió nul·la o limitada entre humans

4

> Proves majors de
transmissió entre
humans

5

> Proves significatives
de transmissió entre
humans

6

> Proves d'una transmissió sostinguda
i eficient entre
humans

Telèfons de consulta

Grups de risc

Telèfon d'informació i atenció
al ciutadà del Ministeri de
Sanitat i Política Social

> Dones embarassades.
> Persones amb malaltia pulmonar crònica
(inclosa displàsia broncopulmonar, fibrosi
quística i asma moderat-greu persistent).

901 400 100
(informació no mèdica)

> Persones amb malaltia cardiovascular
crònica (exclosa la hipertensió).
> Persones amb diabetis mellitus tipus I i
tipus II amb tractament farmacològic.
> Persones amb insuficiència renal
moderada-greu, pacients en diàlisi.

Centre d'Atenció Telefònica
de la Conselleria de Sanitat

> Persones amb hemoglobinopaties i
anèmies moderades-greus.
> Persones amb asplènia (falta de la melsa).
> Persones amb malaltia hepàtica crònica

900 100 355

avançada (hepatitis crònica, cirrosi hepàtica).
> Persones amb malalties neuromusculars

Quedeu-vos a casa, si esteu malalts. Fins 24
hores després de baixar la febre, manteniu el
distanciament social.

En una sala d'espera o de camí a la consulta
del metge, la utilització d'una mascareta pot
evitar contagiar altres persones.

A més…
Manteniu l'habitació amb entrada de llum solar, ben ventilada i airejada amb la finestra oberta
una vegada al dia.
No us automediqueu mai i utilitzeu els serveis de salut amb responsabilitat.
No compartiu utensilis de menjar ni coberts. Eviteu beure d'un mateix got.
Als primers símptomes, utilitzeu els analgèsics i antitèrmics habituals.
Seguiu estrictament les recomanacions dels professionals sanitaris.
Manteniu-vos ben informats i no doneu crèdit ni als rumors ni als comentaris.

greus (esclerosi múltiple, altres).
> Persones amb immunosupressió (inclosa
l'originada per la infecció pel VIH o per
fàrmacs o en els receptors de trasplantaments).
> Persones amb obesitat mòrbida (índex de
massa corporal igual o superior a 40).
> Menors de 18 anys que reben tractament
continuat amb àcid acetilsalicílic, per la
possibilitat de desenvolupar una síndrome
de Reye.
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ESPECIAL GRIP A

Contra l'alarma social:
informació

L

Una bona organització
evita riscos

L'

administració educativa és la responsable de garantir que als centres
de treball s'hagen pres les mesures
necessàries, no solament per combatre la propagació de la pandèmia, sinó per
minimitzar al màxim les repercussions que la
grip A puga ocasionar a la prestació del servei
públic, a la qualitat d'aquesta prestació i a les
condicions de treball dels treballadors i treballadores.
És, per tant, indispensable que els protocols
d'actuació no indiquen sols mesures
higièniques, preventives i resolutives, sinó que
proposen models organitzatius, que obliguen
també a la mateixa administració a crear
recursos complementaris i a planificar-ne la
gestió. Perquè siguen funcionals, aquests
models han de ser participatius i amb un alt
grau d'autogestió.
Quant a aquests models organitzatius, el
pes de la seua gestió ha de recaure
principalment en l'administració, l'única capaç
de garantir, per la seua capacitat política
global, que els serveis públics funcionen amb
normalitat i que les condicions de treball del
professorat adscrit als centres siga l'òptim, en
qualsevol circumstància.
Als centres educatius, el protocol comet un
error ben habitual: carrega l'equip directiu amb
més competències de les que ja li atorga la
normativa, sense que, en contrapartida,
s'assignen més recursos i s'assenyale com es
gestionaran. L'estructura administrativa que
dissenya el protocol és, com sempre, piramidal
—equip directiu, inspector, responsables
polítics— i el professorat i el personal no
docent adscrit al centre no són beneficiaris de
cap estratègia, ni informativa ni formativa. Els
reajustos estructurals que cada centre
educatiu ha d'aplicar davant la incidència de la
pandèmia es deixen en mans del lliure arbitri
de l'equip directiu sota la coordinació d'una
comissió mixta educativosanitària, amb
l'assessorament del servei de prevenció, el
nomenament de personal considerat essencial,
la supervisió de la inspecció educativa i
comptant amb un inventari de mesures
higièniques de retalla i apega.
Però qui fa què, en companyia de qui, inspirat
en quins criteris i amb quins objectius previstos
quan al centre educatiu ocórreguen certes
coses? Qui ha d'elaborar aquest pla d'actuació,
semblant al plans d'autoprotecció de riscos
laborals que encara no s'han universalitzat als
centres per deixadesa de l'administració? En
l'esborrany de protocol del servei de Prevenció
de Riscos Laborals del Sector Docent no
Universitari això és un secret, o no s'ha volgut
especificar. El protocol tampoc no aclareix per
què no es recorregué, per exemple, als delegats

i les delegades de prevenció, els quals tenen,
per llei, unes competències assignades, un
camp d'acció delimitat, també per llei, i compten
amb una formació bàsica, amb un horari per a
dedicar-s'hi. A més, amb una estructura pròpia
organitzada, els delegats i les delegades de
prevenció poden ser un bon referent per als
centres educatius. L'esborrany del protocol no
menciona, ni una sola vegada, aquestes
persones.
Ningú no ha previst tampoc que, en general,
els treballadors i les treballadores dels serveis
públics disposen d’una informació suficient
sobre la nova grip, no com a ciutadans i
ciutadanes sinó com a treballadors i
treballadores. Si no disposen d'aquesta
informació, els resultarà difícil imaginar-se a
quins riscos laborals s’exposen i com poden
evitar-los, de quina manera es pot mantindre
el funcionament òptim del servei i quina podria
ser la seua aportació professional en les
estratègies preventives i resolutives.
És a dir, no hi ha hagut cap intenció, per
part de l'administració, d'informar-ne els
treballadors i les treballadores de
l’ensenyament, ni s'ha invertit cap mesura per
millorar el seu nivell de competència per mitjà
d'un programa de formació, abans que el
servei públic s'haja vist sensiblement afectat
per l'embat de la pandèmia. Que n'hi hauria
hagut prou? Segons molts docents consultats,
n'hi hauria hagut prou amb accions
planificades i immediates que evitaren l'estat
de desorientació i confusió en què ara mateix
es troben. Què han de saber, quines actituds
han de cultivar, quins criteris els han
d'orientar, quins objectius han de seguir
aquests treballadors i treballadores?
L'administració valenciana, sens dubte, s'ha
quedat ostensiblement curta.
Una altra qüestió del dia a dia als centres
educatius són els mecanismes de substitució
de baixes laborals. L'esborrany de protocol del
servei de Prevenció de Riscos Laborals del
Sector Docent no Universitari anuncia un
sistema de suplències intern, però es
desconeix si l'administració pensa fer un esforç
i augmentar el calendari, la intensitat i
l'eficàcia de l’actual sistema d'adjudicacions de
vacants per suplir les incapacitats laborals
temporals del professorat.
Una altra qüestió a considerar és si la
recomanació de l'esborrany de no tancar
centres educatius —llevat de casos molt
concrets— i d’establir suplències internes
entre el personal essencial respon al fet que
l'administració aposta per la baixa intensitat de
la pandèmia o cau en la ja coneguda actitud
entre alguns paisans del “ja us apanyareu”. En
fi, paciència i el cap a la faena.

La grip A H1N1 es reflectirà en unes
dades estadístiques contundents,
però els rumors poden fer més mal
que la mateixa malaltia. No es tracta d'una afirmació gratuïta: es fonamenta en
fets constatats en els quals el pànic ha jugat
un paper multiplicador de les conseqüències
d'una catàstrofe col·lectiva.
Cal, per tant, contrarestar aquests rumors
amb informació veraç, i fer servir les
estratègies i els mitjans necessaris perquè
aquesta arribe a tot el món, de la manera
més ràpida possible i amb el missatge més
entenedor i suggeridor. El corrent
d'informació ha de ser constant i la
informació ha d’estar permanentment
actualitzada. Els rumors s'alimenten
principalment de l'existència de llacunes
informatives, dels estats emocionals alterats,
de la desesperació col·lectiva, de la desraó. I
com més creix l'onada de rumors més
complicat és calmar la mar picada que
provoca.
Els rumors, a més, es cobren les seues
víctimes, que, en aquesta pandèmia, seran
els afectats i les afectades. Com en els
períodes més foscos de l'edat mitjana, les
víctimes, a més de patir la infecció, seran
objecte de discriminació social. No es pot
permetre aquest tipus de discriminació. En
aquest terreny, la informació és el millor
remei.
Qui té l'obligació d'informar-ne?
Fonamentalment, les administracions

El rumor té un alt poder
de seducció, enganxa
emocionalment, venç amb
facilitat la feble resistència
de l'interlocutor
Les campanyes informatives
són competència de
l'administració, però poden
col·laborar-hi moltes
organitzacions

públiques amb competències en els sectors
on s'haja produït la crisi o el conflicte. D'altra
banda, però, les organitzacions socials també
s'han d'implicar en aquesta tasca perquè
tenen un compromís amb els seus afiliats,
amb els seus associats, i amb l'àmbit ciutadà
en què desenvolupen la seua acció social.
Si el que pretenem, davant una crisi
sanitària d'aquesta envergadura, és establir
un canal informatiu, caldra afanyar-se per a
estructurar-lo i donar-li forma, perquè els
rumors corren més de pressa i s'escampen a
més velocitat que la informació que vol
desmentir-los. En aquest sentit, és
imprescindible ser rigorosos amb la tria de
continguts informatius, els criteris i les
estratègies per a difondre’ls. Quan es tracta
de desactivar la bomba de rellotgeria dels
rumors sobre la pandèmia de la nova grip,
totes les precaucions són poques. Cal buscar
la major efectivitat possible, també per
prevenció: per evitar la incidència de la
malaltia i les seues seqüeles socials,
laborals, sanitàries i econòmiques. En
comunicació, tant de mal poc provocar
l’excés com el dèficit d’informació.
Tanmateix, convé no caure en el parany de
considerar que la rumorologia és sempre
inexacta, desestructurada, mancada de
trellat. Res més lluny d'aquesta percepció,
perquè el rumor té un alt poder de seducció,
enganxa emocionalment, venç amb facilitat
la feble resistència de l'interlocutor i
estableix les bases operatives perquè la
transmissió es faça
com més prompte
millor, amb més
contundència i amb
més vehemència.
Quan ens n'adonem,
estem perdent el
partit contra aquestes
informacions errònies,
malintencionades i
manipuladores.
Per descomptat,
l'organització de
campanyes
informatives és
competència de
l'administració, però
no cal perdre de vista
en quins aspectes
poden col·laborar
moltes organitzacions, com ara els
sindicats, sobretot als centres de treball i,
fins i tot al cercle de relacions personals
més pròxim. ¿Quantes vegades hem deixat
córrer un comentari alarmista infundat que
hem sentit mentre preníem un café o en
una reunió? La nostra inhibició provoca que
el rumor genere desassossec a altres
persones. Si no coneixem totes les
respostes hem de promoure el debat, molt
elemental si es vol, sobre afirmacions
sense contrastar. Amb tot, cal una
informació exhaustiva, i mitjans perquè
tothom puga accedir-hi.
Cada persona pot contribuir al combat
contra els rumors infundats, les
informacions parcials i l'anecdotari
simplista que amb tota seguretat
embolcallarà l'evolució de la pandèmia. En
aquest sentit, cal que tothom incidisca en el
entorn social i laboral més immediat, per
convertir la informació en una eina capaç
de desarborar els factors que alimenten
l'alarma social.
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ESPECIAL 30 ANYS D’ALLIOLI
HOMENATGE A LA GENERACIÓ DEL SINDICALISME
ASSEMBLEARI I L’ESCOLA VALENCIANA

TRENTA ANYS MÉS
ENS ESPEREN
Joan Blanco Paz

P

oques vegades ens aturem. En el Sindicat, cada vegada que traiem al carrer un exemplar d’Allioli comencem a
pensar en un altre. Garantir l’eixida
puntual de les nostres publicacions implica participar en una carrera que mai no s’atura. Al
País Valencià, vam ser els primers en treure una
revista, hem fet vora de tres-centes edicions ordinàries i extraordinàries. I com no en teníem
prou, se’ns van ocòrrer altres iniciatives que
també han estat imitades, una vegada i una altra, pels altres sindicats: calendaris, guies informatives de concursos, oposicions i adjudicacions, cartells sobre la nòmina, els permisos...
Ens vam avançar a complementar l’edició impressa amb un web, que ara mateix és una eina
de referència indispensable per a l'ensenyament
valencià. Per a millorar el servei, hem dotat de
recursos a l’àrea de comunicació i publicacions i
hem ampliat el seu equip humà. Tot per a assegurar un objectiu, posar la informació a l’abast
de les persones: són elles les que, al capdavall,
han de prendre decisions. La política de comunicació és sens dubte un puntal clau per a la democratització de l’acció sindical. A l’abril de
1997 vam inaugurar el nostre web. Amb uns inicis tan modestos —poc més d’un miler de visites al mes— era difícil imaginar un futur com
l’actual. En més de dotze anys, però, les visites
han crescut de manera exponencial. A punt
d’enregistrar els deu milions d’accesos, el web
és el complement de la revista impresa, l’altra
cara d’un mateix compromís.
Disposem d’un bon equip de treball i d’unes
bones instal·lacions, però no sempre ha estat

així. Moltes vegades ens va tocar alhora escriure, maquetar, fotografiar, il·lustrar... I fer-ho en
condicions ben adverses, on era normal acabar
d'enllestir-ho en la mateixa impremta.
Eixe esforç ha estat reconegut per les treballadores i els treballadors de l’ensenyament i
així, des de 1987, fer l’Allioli posterior a cada
procés electoral és una festa en la Redacció. El
professorat no ha deixat de regalar-nos una
nova majoria electoral i ens torna a exigir continuar en el tall.
Hem gaudit i ens hem sentit orgullosos d’haver publicat articles que han tingut un ampli
ressò, o edicions emblemàtiques, com el número extra dedicat a Joan Fuster. En distints moments, hem presentat aquestes edicions especials en societat i ho hem aprofitat per a festejar-ho: hem ballat i ens hem divertit a la salut
d’Allioli. A vegades, amb edicions singulars, com
un número extra que li vam regalar a Vicent
Luna i Pilar Ganuza, companys de Benicarló que
s’acabaven de jubilar. Però també hem treballat
plens de ràbia i d’impotència, amb els ulls plorosos, quan hem hagut d’escriure per a acomiadar-nos de companyes i companys imprescindibles, entre altres, Melchor Botella, Anna Ros,
Juan Gómez, Toni Viñas o, en aquest mateix
exemplar, de Mingo Ortolà, persones estimades
que avui haurien d’estar ací.
Alguns no érem periodistes i hem hagut de
fer un llarg recorregut, des del voluntarisme i la
improvisació, per a aprendre a escriure i a dissenyar la informació amb programes informàtics que ens semblaven al principi impossibles
de manejar. Però, sobretot, hem tingut la sort de

fer amics i amigues,
desplegant complicitats
que ens han ajudat a superar les nostres mancances.
Jaume Muñoz va ser
el primer protagonista
d’aquest miracle informatiu. Després hem estat Vicent Esteve i jo mateix els qui, en distints
períodes, hem dirigit la
publicació. Al marge de qui comandara la nau
de l’Allioli sempre hem tingut clar que es tractava d’un projecte col·lectiu de molta gent què
quasi sempre hi aporta de manera anònima els
seus coneixements. Amb aquesta gent hem intercanviat aprenentatges i il·lusions, sense perdre mai de vista el rumb que ens guia: construir
una eina útil per al treball sindical.
En trenta anys de presència ininterrompuda,
l'evolució de la revista ha avançat en paral·lel
als canvis educatius, i ha estat testimoni de fets
decisius. En l’anterior edició commemorativa
dels 30 anys vam rescatar de la memòria dificultats i reptes d’altres moments perquè per a
una organització jove com la nostra, sense lligams amb cap organització social o política, era
fonamental garantir l'eixida regular d'unes planes que en poc de temps es van convertir en indispensables per a la pràctica sindical.
Hem fet molta faena. M’ho recordava un sindicalista com Vicent Maurí quan repassava l’altre dia la col·lecció d’Allioli i em confessava que
s’havia sorprés en comprovar la quantitat i qua-

litat del nostre treball sindical. Té raó, tot i que
moltes vegades no ens parem a pensar sobre
les conseqüències de les nostres intervencions i
com ens han servit de manera decisiva per a
avançar.
“De la màquina d’escriure a l’era digital.
Allioli és la principal revista d’informació i d’opinió sindical i educativa del País Valencià. El nostre web també ho és. La primera, des de 1979,
l’altre des de 1997. L’una, amb quasi tres-cents
exemplars publicats, l’altre, amb deu milions de
visites. Sempre amb la informació al dia. Reflexionant, opinant, amb transparència i rigor, i el
compromís de compartir la nostra mirada amb
tots i amb totes, sense limitacions. Gràcies, sobretot a les persones que ens lligen. Continuem
comunicant-nos.” Amb aquestes paraules tancàvem l’edició commemorativa. Però la faena no
s’hi atura. Trenta anys més ens esperem.
Joan Blanco Paz és director d’Allioli
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UNA JORNADA HISTÒRICA
Més de 400 persones s’aplegaven a
Gandia, el dissabte 17 d’octubre, per
celebrar el 30è aniversari d’Allioli. La
commemoració servia també per a
homenatjar la generació que, al final
de la dictadura i durant la primera
transició, va erigir el vitalíssim moviment assembleari d’ensenyants. Era
la llavor del que seria, a partir de
1979, el Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l’Ensenyament del
País Valencià.

Ben acompanyats
A més de les persones homenatjades, a l’acte de Gandia s’hi van sumar distintes personalitats de la societat civil valenciana i una àmplia
representació d’entitats, organitzacions socials i partits polítics. Entre
ells, Zequi Castellano, Emili Piera i
Manolo Jardí (periodistes); Diego
Gómez,Vicent Moreno, Vicent Romans i Àngel Martí (Escola Valenciana); Vicent Bataller (Federació MRP
del País Valencià); Lluís Hurtado
(BEA); Josep Àngel Mas (Tirant lo
Blanc); Toni Gisbert i Robert Llorca
(Acció Cultural del País Valencià);
Àngel Giménez i Esteve Romero
(USTEC-STES); Luis Montilla i Pilar
Balches (Confederació STES); Biel
Caldentey (STEi Illes Balears); José
Luis López Lillo, Paco García i Enrique Fuster (STE Regió de Múrcia);
Manuela Ferrer (AFID); Pilar Sarrión
(PSPV-PSOE); María Ángeles Martínez (EUPV); Enric Morera i Facund
Puig (Bloc); Miquel Real (Iniciativa
PV). Entre les persones que es van
adherir a l’acte i van enviar una salutació solidària, estava el director
de Cuadernos de Pedagogía, Jaume
Carbonell.
El Partit Popular, així com els
responsables de l’administració educativa valenciana, que també estaven
convidats, no hi van assistir.

En un matí assolellat, amb una
temperatura esplèndida, el degoteig
d’autobusos i de cotxes, arribats a la
capital de la Safor des de les distintes
comarques, s’aturava al complex San
Marcos, on s’hi havia habilitat un
gran menjador. A l’exterior del recinte, un jardí era testimoni de trobades successives entre companyes i
companys de lluita que tornaven a
coincidir, en alguns casos després de
més d’una dècada. Intercanvis d’abraçades, besades, somriures, records, anècdotes... I l’alegria de compartir, amb orgull, més de trenta
anys, un projecte arrelat a la terra,
per transformar l’escola i la societat.

En una taula, s’amuntegaven
centenars d’exemplars de l’edició
extraordinària d’Allioli, que els assistents retiraven i fullejaven amb
atenció, mentre un grup de dolçainers i tabaleters amenitzava l’ambient. Dalt l’escenari, habilitat amb
senyeres i pancartes commemoratives, Beatriu Cardona —una jove sindicalista de Cocentaina— i Llorenç
Giménez —contacontes de professió, també afiliat— donaven pas a
les successives intervencions. Després dels parlaments, en nom dels
equips d’Allioli i del Sindicat —
Jaume Muñoz, Joan Blanco, Rosa
Roig, Toni Piera, Vicent Mauri—,

arribava un dels moments més
emotius de la jornada: Pepe González Box, històric militant de la Vega
Baixa del Segura, repassava en nom
de totes les persones homenatjades
els principals trets identitaris del
Sindicat. Les seues paraules, el testimoni d’una generació de persones
que van posar els fonaments de
l’organització més important de l'educació valenciana, servien per a
connectar vells i nous reptes. Els
sons de la Muixeranga van cloure
l'acte. Els brindis, ja dins el menjador, posaven el colofó a una jornada
que ja forma part de la història, la
nostra història.
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ADÉS I ARA

VICENT ESTEVE

L’Allioli de fa
30 anys

T

othom guarda una part del seu passat en paper, tot i que no en siga conscient. Si traguérem de la capsa un rebut de la llum de fa vint anys, ens aborronaríem, però si traguérem una nòmina, ens
en faríem creus. I què dir dels pamflets revolucionaris que tanta tendresa ens inspiren? Superada la primera impressió, podríem reconstruir el record, sempre sotmés a les regles de l'oblit. Escriure la història ja seria una
altra cosa. De la pròpia, no podem ser més que
testimonis, però no autors. Una bona part dels
nostres papers sindicals, dels nostres records, algun dia també de la història de l’STEPV,
es reuneixen al voltant d'un nom ple de reminiscències sensorials: Allioli.
Un Allioli de fa 30 anys ens conta moltes
coses de nosaltres mateixos. De nosaltres o,
ara ja es pot dir, dels nostres pares. Per
començar, érem menys i menys
“especialitzats”. Qualsevol de nosaltres
podia escriure la seua aportació a la revista i
enviar-la a A bústia oberta. Tampoc no seria
molt difícil esdevindre Corresponsals, atés
el nombre de comarques. Una firma invitada
tenia el seu lloc reservat a Parle vosté, com
ara Joan Fuster, Vicent Ventura o Josep
Vicent Marqués. Per un forat anomenat Això
era, guaitàvem als nostres ancestres
escolars. I a Vidas ejemplares es feia una
nota biogràfica, amb certa dosi d'humor o
d'ironia, però exempta de mala llet. Mestres
com érem, dedicàvem un Raconet a
l'expressió oral i corporal dels infants, just
al damunt d'Anem d'excursió, perquè un
país que no es coneix no es pot estimar. Cal
reconéixer que de tant en tant se'ns n'anava
la mà: ¿Què feia Escriuen els xiquets —hui
diríem i les xiquetes— en una revista
sindical? Probablement, molta gràcia. Una
altra contribució per pal·liar la ignorància
del propi entorn va ser Història urbana, o
qui era el tal que donava nom al nostre
carrer. No cal dir que la revista del sindicat
del valencià en donava lliçons: Millorem el
llenguatge, amb un mestre de primera fila,
com l'Enric Valor. A Claqueta es parlava de
cinema, i a Experiències, de treballs a
l’escola, per exemple: “Parque Alcosa. Una
escola en lluita”. Encara hi havia espai per a
una secció sobre Els llibres i una altra,
Boerias, que s'explicava així: “El campo de
la legislación es áspero, farragoso y de no
grata lectura en la mayoría de los casos y
para el común de los ciudadanos”. Cap al
final es podia trobar Esplai, amb una clara
intenció que trobem raonable. També es
publicava molta informació sindical.
Aquella revista intensiva i simpàtica,
una farmaciola d'urgència per a atendre
les carències d'un temps famolenc, ha
esdevingut una publicació més
professional, més centrada en la
informació sindical i més connectada amb
la resta del món, sense perdre ni un gram
de la seua íntima inserció nacional. O no
hem canviat totes i tots?
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Trenta anys
després
Des de noves talaies,
tres dècades enllà,
continuem atiant el foc
vora d’una nova llar,
canosa ara, penada ans.
Foníem els darrers llums
per obrir porta i finestres
a cendroses, a opaques
i estrangulades dècades,
closes en tardor perenne.
Descloíem forrellats
acarnissats durant anys,
dibuixant nou pervindre.
Sense dret a la paraula
noves lliçons escrivíem.
Ara, en dos mil nou,
tres dècades enllà,
continuem atiant focs,
movent aturats rellotges
o enlairant corcats puntals.
Alé en lliures primaveres
pintades de nostàlgia,
cantem antigues corrandes,
novelles cendres aventem
per sobre de minses propostes
i de paraules alienants.
Àlex Agulló
(adaptació d’un poema dedicat a
l’Ovidi Montllor)

Una part de la delegació de Castelló
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A LA GENT QUE ALBIRAVA LA FI D'UN “SILENCI ANTIC I MOLT LLARG”

METÀFORA DE LA ROSA
Ella tenia una rosa,
una rosa de paper,
d'un paper vell de diari,
d'un diari groc del temps.
Sí, “ella” és real, de carn i os, primera condició
per a la gosadia i l'enteniment. És real i ha
vingut a dinar. Mireu-la: és la generació que pels
anys setanta albirava la fi d'un “silenci antic i
molt llarg”. I es va arromangar i es posà a pastar
un nou País, on havia d'habitar una nova escola,
riallera i esclarida, de casa, nostra, i tanmateix
oberta al món de bat a bat.
Sí, i tenia una rosa, el fruit madur d'una llavor
convenientment adobada amb amor a la terra,
acaronada per la veu materna i protegida amb
saviesa. Que la rosa fora de paper no té massa
importància, o sí, ja que tot allò que en té,
d'importància, acaba als papers. I sí, la rosa
també ha vingut. Mireu-la: és l'escola i l'institut
que brollen en cadascú de nosaltres, quan
parlem, quan treballem, quan lluitem. Són els
pètals els infants, la jovenalla, els pares i les
mares, els ensenyants. No inclourem “els
amos”, només saben que manar. Aquests d'ací,
tan agrupats, podrien ser el Sindicat. El perfum,
a manera de senyal, és l'energia, la rauxa que
solem demostrar sempre que cal.

Fins que un dia d'aquells dies
va manar l'ajuntament
que fos cremada la rosa,
perquè allò no estava bé.
No cal dir, en aquesta història, qui és
l'ajuntament. Hem quedat que tot és als papers.
La rosa no fou cremada, per bé que es va
intentar, i ja sabeu com es posa, de vegades,
l'ajuntament. El poble no s'empassà allò que “no
estava bé”, per molt que ho digués santa Rita o
sant Antoni del porquet.

Però, com una consigna,
circula secretament
de mà en mà, per tot el poble,
una rosa de paper.
I a aquella generació l'ha succeïda una altra
la qual també ha vingut a dinar. Mireu-la: és la
gent de l’any 2000, que continuen arromangats,
amb les mans empastifades, perquè continuen
el treball: quin quefer dóna la rosa!
I així és com la rosa té vida pròpia, tot i que
siga de paper. De paper han sigut moltes de les
fogueres que ha encés l'ajuntament. Perquè hi
ha paper que és aliment, i l'aliment manté la
vida, i mentre hi haja vida, sempre hi podrà
haver una rosa, l'escola i el sindicat, ni que siga
de paper.
Gent lletrada com sou, s'haureu reconegut en
el poema i en la seua utilització metafòrica. La
poesia parla de coses reals, més tractant-se de
Vicent Andrés Estellés. La bellesa de llenguatge
no resta credibilitat a la tragédia, a l'emoció ni a
la militància.
Aquesta trobada és, abans que res, un acte
d'agraïment. D'agraïment personal i
d'agraïment històric. Els ensenyants d'avui us
devem una escola pública potent, encara
insubstituïble, les millors condicions de treball
que han tingut mai les treballadores i els
treballadors de l'ensenyament, la supervivència
d'una empenta renovadora i l'arrelament de tot
açò a una realitat nacional. I també us devem la

creació de l'instrument que, encara hui, vetla pel
seu manteniment i perquè siga possible
millorar-ho abans de transmetre’l a les futures
generacions d'ensenyants. Es tracta del
sindicalisme assembleari i autònom que
vosaltres vau crear per a un temps ja passat,
però que hem fet servir fins trenta anys després.
Açò diu molt del vostre encert inicial. Per tant,
per tot, moltes gràcies.
Aquesta festa us l'han preparada alguns dels
vostres companys i companyes de generació,
encara en actiu, i d'altres que no us han conegut
perquè, quan han arribat al centre de treball o al
sindicat, ja no hi éreu. Per unes hores, tindran,
tindreu, l'oportunitat de conéixer-vos i
comprovar que, efectivament, els uns sou tan
importants com es diu, i els altres segurament
també ho seran. En qualsevol cas, uns i altres
fugirem dels mites.
Comprovarem que quan algú com nosaltres
s'ha entestat a fer les coses bé, encara que siga
contracorrent, ho ha aconseguit. I també
comprovarem que les generacions que ens han
succeït o estan a punt de fer-ho, corren el mateix
risc d'encertar o d'equivocar-se, com qualsevol.
Finalment, eixirem d'ací amb la seguretat que
allò que compta, que ha comptat durant aquests
trenta anys, és ser coherents amb nosaltres
mateixos i honestos amb tothom. Els ho devem
també als companys i companyes que no han
arribat fins ací. I com els trobem a faltar!
Així, doncs, aquest acte és, també, la
renovació d'un compromís, just en un temps
difícil per als treballadors i les treballadores,
complicat per al futur de l'escola pública, quan
estem immersos en el desgovern i la més
grollera instrumentalització de la política.
Precisament, quan som més necessaris.
El sindicalisme assembleari i autònom,
nascut del compromís amb la gent del seu País i
al servei d'una escola popular, democràtica i
valenciana, té i tindrà una llarga vida per davant.
Amigues i amics, endavant amb l'STEPV!
Secretariat Nacional de l’STEPV
Gandia, la Safor, 17 d’octubre de 2009

La rosa és l'escola, l'institut
i la universitat que brollen en
cadascú de nosaltres, quan
parlem, treballem, lluitem
Els ensenyants d'avui us devem
les millors condicions que han
tingut mai les treballadores i els
treballadors de l'ensenyament
Les generacions que ens han
succeït o estan a punt de fer-ho,
corren el mateix risc d'encertar
o d'equivocar-se, com qualsevol

Pilar Sarrión, secretaria d’Educació del PSPV, Mari Ángeles Martínez, Coordinadora
d’Educació d’EUPV i Enric Morera, Secretari General del Bloc
REPORTATGE GRÀFIC: ÀLVAR ANYÒ, GRÀCIA AUSIÀS,
JORDI BOLUDA, ROSA ROIG, PEP RUIZ I TOMÀS TAPIA
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Les Intersindicals del País
Valencià, Catalunya i Balears
signen un protocol d'actuació
Les tres organitzacions sindicals reclamen l'establiment
de marcs de relacions laborals propis

Allioli
Intersindical Alternativa de Catalunya
(IAC), Intersindical Valenciana (IV) i
STEI–Intersindical de les Illes Balears
(STEI-i) es van reunir, el 10 de setembre, per signar un protocol de treball
unitari.
Les tres organitzacions, tot i mantenint la seua autonomia, fa anys que
mantenen una relació preferent i estable en diversos assumptes sindicals, socials, culturals i lingüístics. Les tres intersindicals comparteixen a més història, llengua, cultura i una realitat
social i econòmica molt semblant. El
protocol té com objectius afavorir les relacions i el treball en comú en els diferents àmbits sectorials i transversals:
la salut laboral, la política lingüística, els
moviments socials, feminisme, el medi
ambient, la cooperació internacional...Les tres organitzacions sindicals
reclamen l'establiment de marcs de relacions laborals propis, amb l’assumpció de les competències en matèria laboral per part de la Generalitat
de Catalunya, la Generalitat valenciana i el Govern de les Illes Balears.
Els sindicats s’han compromés a treballar “per aturar l’actual dinàmica
mercantilista, privatitzadora i d’externalització dels serveis públics, així
com les contínues agressions que pateixen els seus treballadors i treballadores amb el tancament d'empreses,
l'aprovació d’eros o la congelació salarial en el sector públic i privat.
A més, les tres intersindicals han donat suport a la campanya Televisió
sense fronteres, en especial per a la
lliure recepció de TV3 al País Valencià
i les Illes Balears.

Presentada a València la
iniciativa legislativa
popular “per una televisió
sense fronteres” per a
poder veure TV3

Diferents entitats socials, culturals, sindicals i cíviques, entre ells Intersindical Valenciana, van participar en la presentació de la Iniciativa de llei proposada a les Corts espanyoles per a que
les emissions de TV3 es puguen rebre
al País Valencià.
Els responsables d'Acció Cultural
del País Valencià (entitat impulsora de
la iniciativa) han destacat que el projecte de llei pretén resoldre l'intent de
tancament de TV3 al País Valencià, però
també el reconeixement dels espais de
comunicació català, basc i gallec.
La campanya es concreta en la recollida d'un mínim de 500.000 signatures en el conjunt de l'estat espanyol
fins el pròxim 24 de març.
www.televisiosensefronteres.cat

30è aniversari de l’MRP
Col·lectiu de mestres de la
Safor

Membres de les tres Intersindicals reunits a Barcelona el 10 de setembre / Arxiu

El Moviment de Renovació Pedagògica Col·lectiu de mestres de la Safor, celebra en 2009 els 30è aniversari de la
seua legalització, tot i que els inicis es
remunten al 1974. Per a commemorarho, el Col·lectiu ha organitzat diverses
activitats sobre el passat i present del
grup, la inauguració d’una exposició retrospectiva i diverses conferències.
Més informació:
www.mestrescomarquescentrals.cat

Intersindical participa en la manifestació contra la pobresa A València,
10.000 persones van eixir al carrer sota
el lema: "contra la pobresa: més fets
i menys paraules". En la pancarta,
Carmen Gómez, del Secretariat de la
Intersindical. Intersindical i CAT van
portar una pancarta sota el lema: "la
crisi que la paguen els bancs i els rics".
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“Molts mestres estan impulsant la
resistència i les mobilitzacions”
Beti Matamoros, portaveu del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras

R. M. L.
Els mestres estan jugant un paper molt actiu en
les protestes contra el règim encapçalat per Micheletti. Bona part de les mobilitzacions i la resistència i contra el colp al país centreamericà
estan protagonitzades per “una majoria de mestres” —n’hi ha uns 60.000—, els quals “fan una
tasca molt important entre els estudiants, als
qui tracten de convéncer perquè no responguen
a les provocacions de les autoritats i les forces
repressives”. Ho conta, a la seu de la Intersindical, Beti Matamoros, portaveu del Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras, que
ha viatjat a València per explicar la situació que
viu el país i demanar la solidaritat de les institucions i les organitzacions socials.
A més dels mestres, en el Frente, que té el
suport dels partits polítics, s’hi han incorporat
artistes, intel·lectuals, professorat universitari i
altres professionals. La plataforma unitària de
la resistència contra el colp exigeix el restabliment immediat de l’ordre constitucional. La
portaveu hondurenya puntualitza, però, que el
Frente no es pronuncia sobre les posicions polítiques de Zelaya, tot i que exigeix el seu retorn
a la presidència: “No som defensors de Zelaya,
nosaltres defensem el sistema democràtic, volem eixir d’aquesta crisi amb la convocatòria
d’una assemblea general constituent”.
Tot i que no es corresponen exactament
amb els sindicats, Beti Matamoros comenta
que, a Hondures, hi ha col·legis magisterials,
les organitzacions del professorat que lluiten
en defensa dels drets dels docents. “Però els
col·legis magisterials no s’autodefineixen com
a organitzacions de classe, ni formen part de
cap central obrera”. Dels sis col·legis que hi ha
al país, els cinc més actius contra el colp d’estat han impulsat una vaga general en el sistema educatiu, que els dijous i els divendres
paralitza totes les activitats en els centres.
Com a represàlia per a aquesta mobilització, el
règim colpista ha suspés les quotes als col·legis, fet que significa que els docents han deixat
de percebre els seus salaris.

Sis mestres morts
Hondures, un país amb a
penes cent anys d’història,
recorda la representant de
l’oposició al colp, “ha estat
utilitzat molt sovint pels
Estats Units com una plataforma per a invadir altres països llatinoamericans”. Des del colp d’estat,
el nou règim només ha reconegut quatre morts,
com a conseqüència de la
repressió dels agents armats enviats per Micheletti contra els manifestants opositors. “Però
aquests només són els
morts oficials, perquè ja
tenim un informe que dóna
a conéixer que hi ha molts
més morts extrajudicials,
entre ells sis mestres”,
assegura la portaveu del
Frente.
El professorat, protagonista de la resistència contra el colp a Hondures
Matamoros relata el cas
de l’últim mort, Félix, un
mestre i actiu membre de
la resistència que solia anar amb la seua moto
davant de les manifestacions per obrir el pas.
Condemna generalitzada
“Félix desapareix inexplicablement un dia i s’inicia la seua cerca per tot arreu, es visiten els
El 28 de juny, a Hondures, un colp d’estat
centres sanitaris, s'hi fa una batuda molt inva acabar amb la destitució del president
tensa, però sense cap èxit. Tres dies després de
Manuel Zelaya i la designació de Roberto
la desaparició, el seu cos sense vida apareix inMicheletti com a nou mandatari. Les
explicablement en el depòsit d’un hospital, no
forces armades van violar el domicili de
se sap qui l’ha deixat allà. Les autoritats indiZelaya i el van expulsar del territori
quen que la mort s’ha produït “per atropellahondureny. El Congrés va decretar l’estat
ment”, però el seu cos no té senyals d’haver esde setge i va suspendre les garanties
tat atropellat, tots els colps els té concentrats
ciutadanes contingudes en la Constitució.
en el cap, amb senyals evidents d’agressions
El nou govern no ha estat reconegut per
fetes amb algun objecte contundent, com un
cap país ni cap institució internacional,
tub metàl·lic. La moto que duia Félix és descocom ara les Nacions Unides,
berta més tard, amagada en una comissaria de
l’Organització d’Estats Americans ni la
policia, gràcies al treball dels col·legis magisteUnió Europea, entre altres. Totes
rials”.
aquestes organitzacions condemnen el
colp d’estat i exigeixen la restitució de
Repressió contra els sindicats
Zelaya a la presidència del país.
Amb una població de tres milions d’habitants,
només el 7% d’hondurenys pertany a alguna de
les organitzacions sindicals, que no reben cap
Sindicalistes contra
tipus de transferència o ajuda per part de l’esl’esclavitud
tat. Les dificultats per a poder constituir organitzacions de treballadors i la dura repressió
Les molt adverses condicions laborals i
contra els líders sindicals ajuda a entendre les
la repressió que tradicionalment han
baixes xifres d’afiliació, així com “la desafecció
exercit els governs contra els
de la gent per la política en un país on, en les
treballadors i les treballadores
últimes eleccions, hi va haver un 54% d’abstend’Hondures expliquen la persistència de
ció”, indica Beti Matamoros. Arran el colp d’esles maquiladoras, una mena de polígons
tat, les centrals obreres ultimen la convocatòindustrials peculiars, amb molta mà
ria d’una vaga general.
d’obra femenina que, segons explica Beti
Matamoros, “són autèntics focus
d’esclavitud”. Amb tot i això, subratlla,
“hi ha dones i homes valents que han
aconseguit formar un sindicat en eixos
llocs, a pesar de la duresa de la repressió
que han patit. Gràcies al seu testimoni, el
Tribunal Permanent dels Pobles ha
condemnat la situació que pateix la gent
que treballa a les maquiladoras”.

ÚLTIMA HORA

Carta d’un mestre
hondureny a Pere
Polo, de l’STEI-i
Estimado Pedro Polo:
Espero te haya ido muy bien en tu
viaje. Te comunico que el gobierno
golpista hondureño presidido por
Roberto Michelety, decidió cancelar
el año escolar hondureño a partir de
ayer 16 de octubre. De acuerdo a este
decreto las niñas, los niños y los
jóvenes no deberán volver a clases
hasta el próximo curso. Sin embargo,
los docentes nos hemos rebelado en
todo el país, en vista que, las leyes
educativas hondureñas expresan
tácitamente que el año escolar
empieza el 1 de febrero y termina el
30 de noviembre. El lunes 19 de
octubre seguiremos normalmente en
clases y concluiremos nuestra labor
educativa el 30 de noviembre.
Esta medida arbitraria es tomada
por el gobierno golpista para
desarticular la resistencia nacional
contra el golpe de estado debido a
que los educadores y educadoras
somos una de las fuerzas principales
que luchamos por la restitución del
orden constitucional que tiene entre
otros objetivos la restitución del
presidente José Manuel Zelaya
Rosales a la Presidencia de la
República, quien fue víctima de un
golpe de estado planificado y
ejecutado por la derecha nacional e
internacional.
La gran mayoría de los docentes
seguiremos en nuestras aulas con
nuestros educandos. El Ministerio de
Educación está utilizando una serie
de medidas intimidatorias hacia el
magisterio nacional, expresando
entre otras que a quienes no
obedezcan se les cancelará sus
salarios, inclusive, amenaza con
sanciones y destituciones.
En el magisterio nacional, sobre
todo en la capital, se especula que a
partir del 1 de noviembre serán
tomados los centros educativos por el
ejército nacional. Por el momento
estamos tomando algunas medidas
preventivas, por ejemplo sacar la
documentación necesaria de las
escuelas para evitar que la
destruyan. Además, si el hecho se da,
levantaremos una acta testimoniando
lo sucedido. Te seguiré informando
de lo sucedido.
C.L.
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EN LA MORT DE MINGO ORTOLÀ PLA
COORDINADOR DE SALUT LABORAL DE L’STEPV
Gredos
en la memòria

Sentim la teua
presència, Mingo

L’home que era terra
i era estel

J.B.P
Sota les altes branques de les pinades de la serra de Gredos, un grapat de persones contemplàvem, amb llàgrimes als ulls i el cor trencat,
com era introduït, en una fosa cavada en aquella
terra aspra, el fèretre del combatent per la llibertat que acabàvem d’envoltar amb una improvisada bandera roja. Eren les nou de la vesprada
i semblava com si el sol es resistira a pondre’s.
Era el 19 de juliol i el company havia caigut el
dia anterior, víctima d’un accident absurd i inesperat. Un dels presents va proclamar “¡Mingo,
hermano, no te olvidamos!”, multitud de punys
s’enlairaren i amb la veu trencada per la ràbia,
començàrem a entonar La Internacional, l’himne
de la classe treballadora. Palada a palada, el fèretre va anar cobrint-se d’una terra —roja— que
anava barrejant-se amb les flors que hi llençava
la gent. A poc a poc, la comitiva va anar disgregant-se i vam retornar als nostres llocs d’origen. Deixàvem allí un tros de la nostra lluita, de
la nostra memòria col·lectiva. L’esperit mariner i
mediterrani de la Marina oriünda de Mingo descansava per sempre més entre les muntanyes
del la Meseta que tant va estimar.
Mingo, lluitador des de la més tendra adolescència, havia fet un recorregut imparable, sense
treva, tota sa vida. Des del compromís polític al
compromís social, amb una intensa vida sindical
que va desplegar durant més de vint anys en
STEPV, no hi ha hagut combat social que no
comptara amb la seua insubornable adhesió.
Des de la rotunda radicalitat en defensa de les
causes justes, Mingo era, però, tranquil i conciliador, disposat a escoltar i debatre, a convéncer
i ser convençut.
A Gredos deixàrem un tros de les nostres
il·lusions i les nostres esperances. La lluita
encara és llarga i Mingo sempre restarà entre
nosaltres.

Josep Lluís González Meseguer
Mingo Ortolà es va comprometre amb cos
i ànima amb totes les tasques sindicals relacionades amb la salut laboral. Va ser
delegat de prevenció del primer
comité de seguretat i salut laboral
docent no universitari de València,
del qual va arribar a ser secretari i
president. El compromís, però, va
cristal·litzar en 2004, en responsabilitzar-se de la coordinació de l’àrea de Salut Laboral de l’STEPV.
MIngo exigia que la prevenció
de riscos laborals fóra una realitat
en l’àmbit de l’ensenyament. Per a
això, calia canviar les condicions
que generen accidents o malalties
relacionades amb el treball,
i cercar les que creen benestar.
La pressió, la denúncia insistent
va donar els seus fruits amb la
signatura dels acords de juliol de
2006. A l'octubre, però, les autoritats se'n van desdir… Des de llavors, l'exigència i la mobilització en
defensa de la salut, tasques on ell
va deixar la seua empremta, han
marcat l’actuació del Sindicat.
Mingo va dinamitzar els òrgans de
participació, la comissió sectorial
de seguretat i salut laboral
i els tres comités del País Valencià.
La unitat sindical va ser un clar
objectiu en el seu treball: sempre
va intentar aconseguir mobilitzacions i acords unitaris entre les
distintes organitzacions. També va
fer costat als companys i les companyes de l’ensenyament privat,
els assessorava en les negociacions dels convenis i en les reunions plenàries. També va respondre amb cura a les demandes del
sector sindical de les universitats.
Estava estretament coordinat amb
la Intersindical Valenciana, i col·laborava amb els STES.
Prestava una atenció especial a
la conscienciació i a la formació
dels treballadors i les treballadores, es va vincular amb l’Escola
Sindical Melchor Botella, i va escriure molts treballs — Allioli, QSL,
Intersindical, El Clarión, Cuadernos
de Pedagogía...—. També va participar en campanyes sobre violència en el treball, el reconeixement
de les malalties professionals, la
situació del professorat interí i itinerant, la convivència escolar, els
plans d'autoprotecció...
Si la seua generositat, preparació tècnica i intel·ligència eren
notòries, va sobreeixir en el treball quotidià. Dia a dia, Mingo assessorava i donava suport, amb
Acte d’homenatge en memòria de
proximitat, sensibilitat i fermesa,
MINGO ORTOLÀ PLA
al professorat que es presentava
(Dénia, 1960-Hoyo del Espino, 2009)
en el Sindicat per patir distints
Coordinador de l’àrea de Salut Laboral
problemes de seguretat i salut en
el treball. D’ell vam aprendre
sempre. La presència del seu llegat, el testimoni del seu compromís amb el treballadors i les treDivendres, 6 de novembre, a les 20h.
Sala d’Actes IES Benlliure
balladores de l’ensenyament
carrer Convent de les Carmelites, 13
—amb la classe obrera— ens
València 46010
ajuda a seguir aprenent.

Josep Manuel Esteve
I
Del teu coll alçat dins una gran boira
ix un començament d’estel madur,
una corbella dolça, una dalla
amable amb els humils, potent de l’ira
que s’aixeca contra la injustícia
de la confraria silent que no
pot comprendre ni s’empassa la fel
que, com cap de fibló, judica els actes.
II
Dels teus ulls profunds d’encertat esguard,
la calma que ara envaeix la presència
de multituds i soledats després
de cada clamor, cada puny dreçat.
Mai no haurem vist que s’alcen tants clavells,
mai no haurem entés revolucions,
la permanent crida de qui és sensat.
Si encara no hem comprés pacientment
el cargol de mar de la teua oïda,
no albirarem més horitzó que el mur
d’aquells que imposen o una mirada
desenfocada, un llarg desesper.
III
Del fil de veu que encara es repeteix
cada paraula pren un eco fort,
la vigència del gest generós,
el fum d’un cigarret extraviat
a la porta del treball, un consell,
la saviesa dels anys condensada
en una melodia greu i dolça,
l’homenatge a la revolta senzilla:
l’esperança que brolla del teu rostre,
l’únic consol de la justa mesura,
treballadors guarits pels teus afanys,
assetjats empeltats de força nova,
el megàfon que vol denunciar
cada incompliment, cada acte, vergonya
que, com la nafra que cal desinfectar,
es transforma en crit contra els covards.
Com Sísif alliberat de la càrrega
que es duu al turó, ara l’aixequem,
ara entre tots redrecem el teu cos
i, en aquesta amorosa cerimònia,
et tornem a convocar entre els vius.

