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4ra fa quinze anys
JAUME MUNOZ*

Quinze anys són molts per a una
revista. Sobretot si s'anomena ALL-I-
OLI. En el primer número de la
revista es deia que "si cal buscar-li
alguna significació a aquest nom, és
la de la intenció contundent de
deixar-se de formalismes, retòrica i
elucubracions, per anar a la realitat viva, a
l'experiència constatada i a l'acció ferma i
estudiada. Vol ser una eina d'informació i treball
sindical, un lloc de confluència i contrast
d'experiències pedagògiques i un mitjà per a
conèixer la realitat comarcal i, a partir, d'ella portar
a les nostres escoles una visió viva del País
Valencià". El temps ha confirmat la vigència i encert
dels nostres objectius sindicals i la nostra confiança
en les propietats dietètiques de l'ALL-l-OLL

Uui ALL-I-OLI és ja un punt de referència per a tot
aquell que vulga esbrinar què ha sigut la renovació
pedagògica, la lluita sindical i la normalització
lingüística en els darrers quinze anys. També és
una mostra de la coherència de l'STEPV, de la seua
fidelitat als principis que el feren néixer i de la
vigència de la seua alternativa.

Al marge de les grans paraules, darrera de l'ALL-I-
OLI també hi ha hagut persones. És molt
engrescador veure que la majoria de les que
col·laboraren en els primers números, encara
mantenen el seu compromís amb la mateixa
empemta i il.lusió que aleshores. Posar noms no
tindria massa sentit. De fet ,la major part dels
treballs publicats en la revista han aparegut,
conscientment, sense firmar. Acertadament o no,
sovint s'ha considerat que les firmes podien
mediatitzar el debat. Seria una injustícia, però, no
retre des d'ací un sentit record a Melcior Botella,
com activista, com a persona, com a amic i com a
un dels més prolífics col·laboradors d'ALL-I-OLI. Mi
ha més: la nostra revista, des del principi, en la
forma i en el fons, ha sigut d'àmbit de País
Valencià. Això ha sigut possible gràcies a l'esforç
de molts, però sense el treball de Melcior moltes
veus de les comarques del sud se les hauria dut el
vent. La seua no se l'endurà. El peculiar valencià
que parlava, fruit de l'esforç i del compromís amb
la nostra llengua, encara és una lliçó viva.

* Primer director de l'ALL-I-OLI



L'AH-i-OH ha fet quinze anys.
El mes d'octubre de 1.979 veia
la llum el número 0.

Al llarg d'aquests anys la seua
història ha caminat paral.lela a
la del sindicat. Del 12 al 14
d'abril de 1979 es va constituir,
a la ciutat d'Elx, el ler. Congrés
de la Federació d'STEs del País
Valencià, integrada pels sindi-
cats provincials SATE de Valèn-
cia, STEA d'Alacant i STEC de
Castelló, que va decidir la consti-
tució del Sindicat de Treballa-
dors de l'Ensenyament del País
Valencià (STEPV). Una de les pri-
meres conseqüències va ser
l'edició de \'All~i-Oli, Quaderns
dels Treballadors de l'Ensenya-
ment del País Valencià.

Una nova fase començava,
però darrere quedava un tre-
ball fet. Seria injust no recor-
dar les revistes que la van pre-
cedir. Revistes, com els fulls
Informatius, més modestes i
fetes de forma quasi artesanal,
sense les qua ls fa l tar ia per
explicar eixa part tan rica i par-
ticipativa de la nostra història
que va suposar la transforma-
ció dels Moviments Unitaris
d'Ensenyants en els diferents
STE, i la constitució de la Unió
Confederal d'STEs (UCSTE). En
aquests exemplars trobarien
fets destacats com la lluita per
una gestió democràt ica en
l'escola Pegaso de Barcelona
(Full Informatiu n2 1, Novem-
bre del 77 ) , o del Jaume I
d'Alfafar (ne 3), la constitució
de la UCSTE, les vagues dels
primers convenis de la privada
i la política de subvencions, la
presentació de les Alternatives
de l'ensenyament, les lluites
per l 'estabil i tat , la vaga de
l'exclusiva.

ftffterfaf
JOAN BLANCO PAZ*

La nova etapa va significar
una aportació qual i ta t iva a
l'ensenyament. UAH-i-Oli va ser
la primera revista de l'ensenya-
ment del País Valencià i l'única
que al llarg d'aquests anys ha
mantingut la seua periodicitat
informant i reflexionant puntual-
ment sobre els fets educatius.
Repassar les diferents edicions
suposa reviscolar els darrers
quinze anys, que tantes novetats
han aportat al món de l'ensenya-
ment. És la millor forma de con-
templar els canvis educatius, la
lluita llarga i contínua per fer de
l'educació un fet integrador i
solidari. És, en definitiva, reviure
el treball fet.

En els seus 115 números (15
de la primera època, 8 de la
segona i 92 de la tercera i quar-
ta, a més a més dels números
extra) és possible reviscolar la
nostra pròpia història: l'Estatut
de Centres, l'addicional V-, la
introducció del valencià a
l'ensenyament, la partició de la
UCSTE, els convenis de l'ense-
nyament privat, la responsabili-
tat civil, l'homologació, la lluita
contínua pel dret a un treball
estable del professorat interí, les
Escoles d'Estiu i la Renovació
Pedagògica, els treballs de l'àrea
de la dona, el Congrés d'Unitat
STEC-UCSTE, la lluita per una
Reforma Progressista, l'obra de
Joan Fuster, la reconversió a
l'ensenyament...

També podr íem observar
l'important treball per incorpo-
rar, de manera constant i pro-
gressiva, el va lenc ià a les
seues pàgines. Lluny queda ja
aquella presència quasi simbò-
lica.

Parlar de VAll-i-Oli significa
parlar de les persones que ho

han fet possible, dels diferents
Consells de Redacció, entre els
quals sempre va destacar la
"pluma àgil" de Melchor, dels
treballadors i les treballadores
de la impremta, de les col·labo-
racions, d'eixe esforç col·lectiu
que ha garantit l'edició continua-
da.

Però parlar de VAll-i-OH signifi-
ca, també, reconèixer pública-
ment el treball de la persona
que es va responsabilitzar de la
seua direcció durant tants anys,
eixe bon periodista que és Jau-
me Munoz. La seua perseveràn-
cia podria explicar moltes de les
claus de la seua periodicitat.
Lluny queden ja aquelles edi-
cions més modestes dels anys
en què el nostre sindicat, i la
Confederació, va fer la seua
peculiar "travessia del desert".

Ara, noves persones ens hem
incorporat al treball, la majoria
de les quals no visquérem els
orígens. També el sindicat s'ha
renovat, amb la incorporació de
milers de companys i compa-
nyes que han accedit els darrers
anys a l'ensenyament. Nous sec-
tors s'hi han incorporat. L'All-i-
OH també ho ha notat.

Que aquest aniversari siga un
al·licient més per continuar la
nostra tasca. Seguirem treballant
per un model sindical participa-
tiu, per una Escola Popular i
Valenciana de Qualitat. I YAll-i-
Oli seguirà arribant als centres
de treball.

Entre tots i totes anem a acon-
seguir-ho.

Cridem ben fort: "All-i-Oli".
per molts anys!

* Director dels "Quaderns de
l'Ensenyament del País Valencià".
All-i-Oli



REPRODUCCIÓ DE l'ALL-1-OU NUMERO O, OCTUBRE 1979

Ens han improvisat un altre curs: -'concursillos" tardans, retard en
l'adjudicació de places, col·legis sense equipament, xiquets al carrer,
pares en assemblees, conflictes... Tot açò agreujat pel retard en l'apari-
ció de tot un cos de normativa legal que a més a més suposa un buit en
l'ordenació del sistema educatiu: Estatut dels Treballadors, Estatut de
la Funció Pública, Reglament de Centres Docents no universitaris,
Finançament de l'ensenyament obligatori, Llei d'ensenyament mitjà,
Llei d'Autonomia Universitària, Estatut del Professorat, Llei de la Dedi-
cació Exclusiva a l'E.G.B. Aquesta situació es troba enrarida perla falta
del reconeixement pla dels drets sindicals y més concretament per la
manca d'unes eleccions sindicals clarificadores.

Tot açò cal emmarcar-ho en un context més ample on ens trobem:

— La crisi econòmica, el cost de la qual volen fer recaure sobre els tre-
balladors i que és especialmente significativa en la reducció de les
despeses públiques en Sanitat i Educació, amb un clar interès de
desprestigiar la sanitat pública i l'escola estatal. Reducció que
contrasta amb l'augment progressiu que any rera any rep l'ensenya-
ment privat.

— La forta ofensiva de la patronal aparellada amb els acomiadaments i
els idearis de centre.

— L'inici del procés autonòmic al País Valencià dificultat per una dreta
que s'oposa grollerament a la recuperació de la nostra identitat com
a poble i que té una especial incidència en l'ensenyament.

L'aparició d'"ALL I OLI" títol al que si cal buscar-li alguna significació
és la de la intenció contundent de deixar-se de formalismes, retòrica i
elucubracions per anar a la realitat viva, a l'experiència constatada i a
l'acció ferma i estudiada, vol ser una eina d'informació i treball sindical,
un lloc de confluència i contrast d'experiències pedagògiques i un mitjà
per a conèixer la realitat comarcal i a partir d'ella portar a les nostres es-
coles una visió viva del País Valencià.

Volem una revista oberta en el sentit que arreplegarà i hi tindrà cabu-
da tot allò que ens permeta d'avançar cap a l'escola pública y valen-
ciana. La normalització lingüística i cultural, conjugada amb el respecte
a que cadascú s'expresse en la seua llengua, és un objectiu al que des
d'aquest moment, restem oberts.

"ALL I OLI" vol ser un reflex de la participació i la lluita que ara,més
que mai, es fa necessària i a la que fem una crida a tots els treballadors i
treballadores de l'ensenyament.

•Nos han improvisació un nuevo curso: la
no puntualidad de los concursillos, retraso
en la adjudicación de plazas, colegios fal-
tos de equipamiento, nifïos en la calle,
padres en asambleas, conflictes... Todo es-
to agravado por el retraso en la aparición
de todo un cuerpo de normativa legal que
supone ademàs un vacío en la ordenación
del sistema educativo: Estatuto de los Tra-
bajadores, Estatuto de la Función Pública,
Reglamento de Centros Docentes no uni-
versitàries, Financiación de la enseftanza
obligatòria, Ley de Ensefíanzas medias,
Ley de Autonomia Universitària, Estatuto
del Profesorado, Ley de la Dedicación
Exclusiva en la E.G.B. Esta situación se en-
cuentra enrarecida por la falta del pleno re-
conocimiento de los derechòs sindicales
clarificadoras.

Todo esto es necesario enmarcarlo en un
contexto mas amplio en el que nos en-
contramos:
— La crisis econòmica, cuyos costos

quieran hace recaer sobre los trabaja-
dores y que es especialmente significa-
tiva en la reducción del gasto publico en
Sanidad y en Educación, con un claro
interès de desprestigiar la sanidad
pública y la ensefianza estatal. Reduc-
ción que contrasta con el aumento
progresivo que recibe la ensefianza pri-
vada afïo tras afto.

— Fuerte ofensiva de la patronal acompa-
fïada de los despidos y los idearies de
centro.

— El inicio del proceso autonómico en el
Pals Valencià dificultado por una de-
recha que se opone cerrilmente a la re-
cuperación de nuestra identidad como
pueblo y que tiene una especial incidèn-
cia en laenseftanza,

La aparición de "ALL I OLI", titulo al que
si alguna significación hay que buscarle,
es el de la intención contundente de aban-
donar los formalismos, la retòrica y las elu-
cubraciones para ir a la realidad viva, a la
experiència constatada y a la acción firme
y estudiada, quiere ser un instrumento de
información y trabajo sindical, un lugar de
confluència y contraste de experiencias pe-
dagógicas y un medio para conocer la reali-
dad comarcal y a partir de ella llevar a
nuestras escuelas una visión viva del Pafs
Valencià.

Queremos una revista abierta en el senti-
do de que recogerà y tendra cabida en ella
todo aquello que nos permita avanzar ha-
cia la escuela pública y valenciana. La nor-
malización lingüística y cultural, conjuga-
da con el respeto a que cada cual se expre-
se en su lengua, es un objetivo al que, des-
de este momento, estamos abiertos.

"ALL I OLI" quiere ser un reflejo de la
participación y la lucha que ahora, mas que
nunca, es necesarla y a la que llamamos a
todos los trabajadores y trabajadoras de la
ensefianza.



f J anys tie vlüa d'esccla
PILAR TORMO SAINZ

É
rem molt joves,
l ' e s c o l a r i t z a c i ó
generalitzada dona-
va els últims retocs
i les escoles havien
eixamplat el seu

claustre amb noves persones.
Per la manera de vestir desco-
bries a la porta de l'escola quin
mestre o quina mestra anava a
ser la teua persona confident, el
teu còmplice; era potser la pri-
mera pista.

Un grapat cada vegada més
nombrós havíem pres contacte
amb les escoles d'estiu, els
grups del moviment cooperatiu
o els sindicats amb un nou llen-
guatge que traduïa les inquie-
tuds en alternatives de treball i
els problemes en reivindicacions
a fer en una institució vella, tris-
ta i esgotada. Sentíem la força
de la raó i l'alegria de saber què
dir a l'escola. Cada vegada es
sentia amb més claredat a què
teníem que dir que no.

El silenci era la característica
en la vida en l'aula i, front a
d'ell, "recuperar la veu" era tot
un eslògan d'identificació per als
que teníem inquietuds. Les pri-
meres eixides en l'aula (arrelem
l'escola al medi); els itineraris
pedagògics", Obrim l'escola a la
vida"; les primeres assemblees
d'aula, les primeres normes con-
sensuades, les primeres cançons
en la llengua desterrada, els pri-
mers jocs per recuperar l'aspec-
te lúdic, les primeres obres de
teatre..., no eren activitats des-
connexes; qualsevol activitat es
convertia de seguida en revulsiu,
en un canvi radical; les parets
s 'omplien dels treballs de
l'alumnat i a la vella fórmula de
no despistar s 'enfrontava la
necessitat de despertar-lo, d'invi-
tar-lo a un projecte, una manera
de fer i una manera de viure
l'escola i la vida, de canvi i reali-
tat que estàvem convençuts i
convençudes de lograr aviat.

Ens mancar ien destreses,
però els objectius eren clars:
l'escola al servei de l'alumnat,

per fer persones lliures, actives,
solidàries i responsables dels
canvis socials en el projecte
d'una escola pública popular i
valenciana.

Tot això demanava molt de
treball gratuït, "voluntarisme" es
deia, que la gent alegrement
donava, tot i pensant que les rei-
vindicacions cuallarien en un
programa de canvi que normalit-
zaria el que aleshores era una
situació extraordinària.

TENIM VEU I ENS DONEN UNA
PARTITURA PER CANTAR: LA
GRAN AFONIA, TEMPS DE
SILENCIS

Passen els anys i van pro-
duint-se els canvis. Se pensa en
la generalització d'experiències
renovadores i ens donen una
Reforma del Sistema Educatiu
on poc a poc va canviant el llen-
guatge i va a ésser substituït pel
nou sense connectar amb les
inqu ie tuds i el per a què de
l'escola. A l'aula van penetrant
eslògans desarrelats dels signifi-
cats que els van generar. Al pro-
fessorat "l'adoctrinen" en noves
fórmules que no inviten al canvi
de la seua pràctica quotidiana.
D'ara endavant es generalitzarà
"l'educació del Medi", es faran
it ineraris , educació per a la
salut, educació ambiental;
caldrà posar l'accent sobre la
motivació de l'alumnat! ...a toc
de decret s'obriran els òrgans
de participació i tothom per reial
decret farà una pedagogia activa
basada en objectius, procedi-
ments i actituds.

Per la porta gran i amb altaveu
entren les didàctiques, les espe-
cialitats, els grans discursos des-
connexos dels problemes de la
realitat a la que deuen servir, tot
això a més a més discutit per
separat, parcel.ladament i deslli-
gat del per a què té que servir
avui l'escola.

El Professorat i l ' a lumnat
espectadors i espectadores (que
no actors i actrius) de la pròpia
reforma educativa, assistiran

novament a èpoques de silenci,
del veure desfilar davant seu
llenguatges que l'emmudiran.

ATREVIR-SE A DUBTAR,
ATREVIR-SE A PARLAR

Però la v ida continua més
enllà dels discursos que l'expli-
quen, i amb la saturació dels
eslògans que la bombardegen, a
l'escola apareixen problemes
sobre els quals reprendre la
situació. L'alumnat de la reforma
no existeix i els llibres de text
continuen organitzant igualment
la rutina de les aules. Ara certa-
ment es fan moltes coses, però
continua no estant clar si els
protagonistes de l'educació són
alguna cosa més que consumi-
dors i consumidores (sense cri-
teris) de "sabers diferents".

La necessitat de buscar refe-
rents, de qualificar les pràcti-
ques alternatives dotant-les de
cos argumental, la necessitat de
teoritzar la pràctica com una
manera de fer valdré experièn-
cies renovadores, és una nova
manera més p rofunda de la
defensa d'alternatives que no
empobrisquen la vida de les
aules.

Refer la producció col·lectiva
i reprendre els fonaments de la
nostra acció educativa, atrevir-
se a reinventar les pràctiques
de les aules, a dubtar dels dis-
cursos dominants, són invita-
cions històriques del que cal fer
ara.

Necessitem fer un ensenya-
ment que siga significatiu i, per
tant nascut del debat i la reflexió
col·lectius. Necessitem i sabem
que aprendre a pensar és més
difícil que escoltar el Professo-
rat, manejar un llibre de text i
motivar (amb la demanda de
recursos) l'alumnat.

Esbrinar la relació existent
entre el nostre t rebal l i les
inquietuds socials que organit-
zen els interessos de l'alumnat
és la tasca prioritària. Refer el
projecte global és la pròxima
fita.
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REPRODUCCIÓ DE L'AÍ1-/~OÍ/ NÚM. 13, MARÇ-ABRIL 1981

Durant algun temps, serà difícil referir-se a qualsevol aspecte de la
vida política y sindical sens al·ludir al criminal intent del 23 de febrer.
L'ombra del «Tejerazo», hi serà present al llarg de molt de temps, no
sols pel constant perill de repetició de la jugada, sinó també per la, ja
ara evident, dretització de la vida política de'Estat. Els retalls a les
llibertats, els privilegis del castellà, les renovades tendències
centralitzadores, els retalls a la llibertat d'expressió, el futur tan negre
de les autonomies, son conseqüències que ara comencem a sofrir; i
aquestes són sense dubte, els preliminars de noves mesures que en
un futur tendiran a «reforçar» l'Estat i són també, una mostra del
que, en terrenys més concrets —l'ensenyament, l'ensenyament al
País Valencià— podem esperar.

No cal ésser un linx per a situar els creixents entrebancs amb els
quals, en un marc com aquest, es trobaran les tendències que
defenen la democratització de l'escola, la normalització lingüística, la
lluita pels drets sindicals plens, la lluita contra els privilegis de
l'Església en l'ensenyament. Apostar per aquesta línia front a la dels
qui situen el fals problema d'elegir entre una democràcia centralista i
autoritària o una dictadura és difícil, però és sense dubte, l'única
aposta possible. El camí per a desenrotllar-la és una discussió oberta.

En qualsevol cas, dues dates pròximes ens situen en aquesta realitat.
El 25 d'abril ha segut possiblement fins ara, la data en la qual han
coincidit amb més claredat, forces que es situen inequívocament per
la plena autonomia per al País Valencià. El 25 d'abril d'enguany no
pot oblidar que aquesta autonomia ha estat prop d'ésser esclafada
pel pas dels tances i que era es troba més amenaçada que mai per
eixe gir centralista que la UCD aborda amb entusiasme davant la
passivitat —quan no col·laboració— de les files de l'esquerra
parlamentària.

Un altre tant succeeix amb el 1 de maig. L'exemple del conveni de
privada pot aprofitar, junt amb d'altres que afecten altres sectors, per
a mostrar que, la dretització que afecta a la vida política fa també
que calga plantejar la defensa de les conquestes socials conquerides
pels treballadors en els darrers anys, front a un clar augment de
l'agressivitat de la patronal, i per a fer patent que el rebuig enèrgic
dels treballadors a les provocacions colpistes és abans de tot,
defensar i ampliar la llibertat.

Difícil serà referirse, durante algun tiempo, a
cualquier aspecto de la vida política o sindical sin
aludir al criminal intento del 23 de febrero pasado.
La sombra del «tejerazo» estarà presente durante
mucho tiempo, no solo en el constante peligro de
repetición de jugada, sinó también por la ahora ya
evidente derechización de la vida política del país.
Los recortes a las libertades, los privilegios —aún
mas— al castellano, las renovadas tendencias
centralizadoras, los recortes a la libertad de
expresión, el negro futuro de las autonomías, son
consecuencia que empezamos a sufrir, la
avanzadilla, sin duda alguna, de nuevas medidas
que en el futuro tiendan a «reforzar» el Estado y
una muestra de lo que en terrenos mas concretos
— la ensenanza, la ensenanza en el País Valencià —
podemos esperar.

No hace falta ser un lince para situar las crecientes
dificultades con las que, en un marco semejante,
van a tropezar las tendencias que defienden la
democratización de la escuela, la normalización
lingüística, la lucha por los derechos sindicales
plenos, la lucha contra los privilegies de la Iglesia
en la ensenanza. La apuesta por esta línea frente a
la de los que sitúan el falso problema de elegir
entre una democràcia centralista y autoritària o una
dictadura, es difícil, però es sin ninguna duda la
única posible. el camino para desarrollarla es una
discusión abierta.

En cualquier caso, dos fechas próximas nos sitúan
esta realidad. El 25 de abril ha sido, posiblemente
hasta ahora, la fecha en la que con mayor claridad
han coíncidido fuerzas que se sitúan
inequívocamente por la plena autonomia para el
País Valencià. El 25 de abril de este afío no puede
olvidar que esta autonomia ha estado a punto de
ser aplastada por el paso de los tanques y de que
ahora se encuentra mas amenazada que nunca por
ese giro centralista que la UCD aborda con
entusiasmo ante rnàs pasividad —cuando no
colaboración— que la que desearíamos entre las
filas de la izquierda parlamentaria.

Otro tanto pasa con el primero de mayo. El ejemplo
del convenio de la privada puede servir, junto a
otros que afectan a otros sectores, para mostrar
que la derechización que afecta a la vida política
hace también necesario plantear la defensa de las
conquistas sociales alcanzadas por los trabajadores
en los últimos anos, frente a un perceptible
aumento de la agresividad de la patronal, y para
hacer patente que un enérgico rechazo de los
trabajadores a las provocaciones golpistas es sobre
todo defender y ampliar la libertad.
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prcsresista. Trabaiamcs per el luturc

JOSÉ MANUEL LÓPEZ GRIMA

H
ablar del Sindica-
to, como le llama-
mos muchos tra-
bajadores y traba-
jadoras de la ense-

nanza del P. Valenciano de for-
ma espontànea y.carinosa, es,
sin duda, contar la historia viva
de luchar por i m p l a n t a r en
nuestro País una Escuela Públi-
ca Popular y Valenciana de Cali-
dad y dotaria del reconocimien-
to social necesario, que haga
que quienes en ella realizan su
trabajo tengan un reconoci-
miento y una situación socio-
laboral digna de la tarea que
realizan.

No se puede hablar de esta-
b i l i dad , de exc lus iv idad , de
permanecer en la comunidad
en la que uno o una quiere
vivir, de responsabilidad civil,
de homologación retr ibutiva,
de formación permanente del
profesorado, de un sistema
retributivo lineal e igual, ni se
pueden entender las luchas
por: Estatuto de Centros,
LODE, Adicional XV, LOQSE,
sin tener presente y en un lugar
de primer orden al STEPV.

Cuando hablamos de algu-
nos de estos temas, nos referi-
mos a luchas, a negociaciones,
a alternativas que nuestro sin-
dicato ha estado liderando en
los centres de trabajo y en la
calle, con el conjunto de los
trabajadores y trabajadoras,
con el fin de consegui r , de
estos proyectos, sus posiciones
mas progresistas.

Movi l i za r e in tentar hacer
partícipe al conjunto de compa-
neros y companeras a lo largo y
ancho de todo el país, ha sido
una de nuestras principales

prioridades; fruto de ello nació
nuestra forma de organización
a nivel comarcal.

Hemos trabajado y seguimos
trabajando cualquier tema de
una forma global, para evitar
que cualquier conquista o logro
pudiera hacernos perder nues-
tro proyecto.

Luchar , en esta sociedad,
con una herramienta como es
el STEPV, autònoma, unitària y
asamblearia, no ha sido fàcil y
nos ha dado grandes proble-
mas, al enfrentarnos con unos
aparatós burocràticos y jerar-
quizantes. Però, sin duda algu-
na, a la hora de evaluar nues-
tras características nos reafir-
mamos en ellas plenamente.

Sabemos que no podemos
estar conformes con la Escuela
que tenemos, però somos
conscientes de lo que había
cuando empezamos a trabajar,
por los anos setenta. Para
muchos companeros y compa-
neras que pueden creer que
esto siempre fue así, mas o
menos, les digo que, entonces,
partimos de la peor situación
posible a todos los niveles: los
salarios, las infraestructuras,
ratios, formación inicial y per-
manente, así como la falta de
los mas imprescindibles dere-
chos humanos, tanto para el
alumnado como para el profe-
sorado.

Trabajar por la Qestión
Democràtica de los Centros,
con la participación de todos
los sectores implicades en la
educación de nuestro pueblo;
la creación de infraestructuras
en Primària y en Secundaria,
así como la extensión de la Uni-
versidad, ha sido, sin duda

alguna, una lucha de anos, que
exige que tengamos que parar-
nos para ver el fruto de tantas
luchas y de tantas sanciones
por parte de las distintas admi-
nistraciones.

Trabajar por compensar las
grandes diferencias de partida
debe ser, en estos momentos,
una de nuestras principales
prioridades. Entenderemos y
haremos entender a las admi-
nistraciones de lo mucho que
hay que hacer en la Escuela
que queremos.

Una organización como la
nuestra, autònoma de todos los
poderes de este país, que ha
querido al mismo tiempo aban-
derar luchas como la normaliza-
ción lingüística, las libertades
sin cortapisas, la coeducación,
el caràcter científico y racional
de la escuela; atacar el racismo,
la xenofòbia, y estar en contra
de cualquier imperio y adoctri-
namiento, ha encontrado y
seguirà encontrando enormes
dificultades. Nuestro caràcter
sociopolítico no ha quedado en
la letra; no ha habido una lucha
justa del conjunto de los traba-
jadores y trabajadoras que no
haya contado con nuestro
mayor esfuerzo. Luchas como
la ecologia, el pacifisme, el
interculturalismo, por la defen-
sa de los pueblos de su cultura,
han encontrado, y seguiran
encontrando en nuestra casa un
lugar adecuado.

Però también tenemos a lo
largo de nuestra historia algú-
nas f rus t rac iones ; hay que
tenerlas presentes para intentar
resolverlas:

- Trabajamos, como nadie,
por una reforma educativa que



adecuara profesorado, infraes-
tructuras, formación inicial y
permanente, gestión y compen-
sación de las desigualdades
sociales que llegan a la escue-
la, adaptada a una Sociedad
libre, progresista, y, lamenta-
blemente, no la pudimos fir-
mar. No pudimos hacer com-
prender al conjunto de los tra-
bajadores y trabajadoras, a los
otros sindicatos y al Gobierno,
la necesidad de solucionar
unas reivindicaciones historicas
como: el Cuerpo Único de
Ensenantes, la Formación
como Deber y Derecho para
todos y todas y la Estabilidad
para el conjunto de trabajado-
res y trabajadoras que en esos
momentos formamos parte del
sistema educativo, así como la
falta de un sistema de financia-
ción que la hiciera posible y, al
mismo tiempo, que ilusionara a
grandes colectivos de futuros
docentes. Ello impid ió que
pudiéramos firmar aquello por
lo que tanto habíamos luchado.

- También nos propusimos la
unidad de todos los trabajado-
res y todas las trabajadoras
progresistas de la ensenanza, y
al pasar el tiempo nos encon-
tramos con algo bien distinto,
por lo que planteo que el traba-
jo en esta dirección debe ser
una cuestión de primera línea
de nuestra organización.

Vienen tiempos propios de
los que han ganado, el capita-
lismo, con planteamientos neo-
liberales muy duros para el
conjunto de trabajadores y tra-
bajadoras, como: el Despido
Libre, el Cheque Escolar, Priva-
tización de los servicios ele-
mentales como la sanidad y la
educación, congelación de
plantillas, reducción del gasto
publico. Todo ello, acomparïa-
do con el aumento de posicio-
nes integristas, racistas, insoli-
darias y consumistas, basadas
en la competència sin límite, va
a necesitar de unas organiza-
ciones obreras con posiciones
muy claras y valientes para

resistir en un primer momento
y después progresar hacia una
sociedad mas justa y solidaria
con las personas del mundo y
la Naturaleza.

Ahora se necesita mucho a
personas comprometidas y
con una clara conciencia de
los problemas que nos rode-
an. Hemos planteado que
luchar , conquistar y mejorar
sin crear conciencia en el con-
junto de los trabajadores y
trabajadoras puede ser algo
tremendamente peligroso. Si
no es así, y esto empieza a
perderse , c u a n d o hay que
contar con la gente para traba-
jar, se hace difícil que entien-
da por què t iene que estar
contigo. Memos estado exi-
giendo, en la medida de nues-
tras posibilidades, el control,
la participación, la decisión de
todas las luchas libradas por
parte de los afectades de for-
ma directa y asamblearia y no
de forma buròcrata y jeràrqui-
ca por parte de organizaciones
que quieren controlar todo.
Muchas veces no ha sido posi-
ble, y mal que nos ha ido.

Trabajar para el fu tu ro de
nuestro país pasa por hacer de
nuestro modelo de organiza-
ción algo tan valido y atractivo
que se convierta en el centro
en donde aglutinar a los secto-
res progresistas. Al mismo

tiempo, tenemos que darnos
cuenta, y que también lo haga
el conjunto de trabajadores y
trabajadoras, de que las con-
quistas sociales se consolidan
con el esfuerzo y la generosi-
dad de los trabajadores y tra-
bajadoras con buena situación
en el trabajo, y que la otra par-
te, sus enemigos, no las consi-
deran y cuando pueden las
deterioran o las quitan.

Podemos, y debemos, ir aca-
bando con el paro, con las
angustias de tanto joven que
no ve futuro por ninguna parte,
con tantas dosis de integris-
mos, xenofòbia y tantas injusti-
cias, si llegamos a creer que la
solución a todos esos proble-
mas pasa por un proyecto
colectivo que nos i lus ione y
reconozcamos que merece la
pena dedicar parte de nuestro
tiempo, dinero e inteligencia
(Nuestra Energia).

Nuestro mayor sentido de
ser como organización es lo
que aquí planteo: No es, ni
mucho menos, una plataforma
que enriquezca a nadie, ni un
lugar para el descanso; quien
así lo entienda, que sepa que
éste no es su lugar. Estar para
servir, para apostar por el pro-
yecto solidario de la humani-
dad en su liberación de todos
y todas y sin destrucción de la
Naturaleza.
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PATRONAL DE LA ENSEfiANZA
PRIVADA

SON INSACIABLES
Slempre se ha dlcho que la derecha en este país carece de la més mínima imagínación, Habré que

aPiadir ahora que a falta de imaglnaclón està desarrollando una gran capacidad de folklorismo. ^Comc
podemos claslflcar el recurto presantado por la FederacJón de Padres Catóücos aflrmando que era
discrlminatorio que no se concedleran ayudas a los alumnos que habían renunciado a un pueato es-
colar gratuito, estatal o subvenclonado, en au zona de residència? ^Y què decir de las propuestas de

'encierros, huelgas de hambre, bloqueo telefónlco de la admlnlstraclón..., o clerre de centros, en con-
tra de la apllcaclón de la LODE? La derecha, animada por el éxlto conseguido en Francia, prepara su
guerra, una guerra muy «sui generis».

Porque aquí hay que decir las cosas clararnente: la LODE no tiene nada que ver con el proyecto
francès, como sln ninguna vergüenza nos recuerdan nuestros gobernantes socialistes, y la LODE no
es ninguna amenaza para la ensefianza privada, sinó que consolida deflnltivamente una red escolar
privada subvencionada con fondos públlcos. Y porque la estratègia de la derecha no es cargarse la
LODE, sinó mantener una sltuaclón de presión y chantaje permanente que obligue al gobierno a Ir ha-
ciendo continuamente concesiones: elaboraclón de la LODE con cambios en su redactado original,
modificeciones introducidas en el debaté en el parlamento, con pacto gobierno-Convergència i Unió,
política de subvenciones que ha supuesto unos aumentos increïbles.

La derecha està jugando al farol y no les estó resultando mal el juego. La amenaza de cierre de
centros no es més que eso: una amenaza, como pudimos comprobar el curso pasado cuando, apro-
vechando la convocatòria de huelga que habíamos realizado por la negociación del convenio, se in-
tento concretar el tan anunciado cierre y el fracaso fue rotundo. Y esto es debido a que no hay ningu-
na base objetlva que les permita justificar esa medida ante trabajadores, padres y el conjunto de la so-
ciedad, y que esta decisión se volverfa contra ellos, desprestigióndolos més de lo que estén. La «san-
ta alianza» de CECE, FERE, Padres Católicos, FESIE y Alianza Popular, etcètera, podré movilizar a
aus incondicionales en encierros, manifestaciones, etcètera, però que no esperen ningún apoyo de
ningún sector, de ésos que ellos dicen defender, si instrumentalizan los centros de ensefianza me-
diante medidas como el cierre. Y de eso ellos son conscientes.

Por nuestra parte, nos preocupen las continues concesiones que se estén haciendo a los empre-
sàries de privada y la falta de un planteamiento claro de potenciar la ensefianza pública, garantizando
a todos los que lo soliciten un puesto escolar publico en unas condiciones dignas. Quizé sea èste el
momento de relanzar nuestra propuesta de «frente por la escuela pública» que, desgraciadamente,
debido al planteamiento de apoyo critico a la LODE (clararnente contradictorio con el objetivo de es-
cuela pública) por parte de algunas organizaciones sindicales, hoy modificado en el caso de CCOO,
no fue posible el curso pasado. Un frente capaz de incidir en la realidad educativa dando una salida
progresista a los problemes planteados: desarrollo de la LODE, sistema de conciertos con los centros
privades...

Como tareas més inmediatas, que no lo son únicamente de los trabajadores de la ensefianza priva-
da, estén el llegar a un acuerdo con la administración para que de solución a los problemes de escola-
rización y de los trabajadores de los centros que por causas objetivas: malas instalsciones, falta de
matrícula..., o por boicot de los empresarios, no puedan mantenerse. Tambión plantear las exigen-
cias mínimas que deben cumplir los conciertos con los centros subvencionades, garantizando la liber-
tad de cótedra, gestión y control democrótico, y el cumplimiento de sus obligaciones como servicio
publico.
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EL DIA NACIONAL DEL PAÍS VALENCIÀ
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Han passat quinze anys
CARME MIQUEL DIEGO

H
an estat quinze
anys d'atacs a la
normalització lin-
güística, d'intents
de retrocés, d'acti-
tuds entrebancado-

res on han confluït la irracionali-
tat, la mentida i la ignorància
dels grups més reaccionaris de
la dreta valenciana.

Han estat quinze anys d'acti-
tuds vacil·lants. Passes endavant
i passes endarrere. Legislació
positiva i mesures administrati-
ves negatives. O viceversa. Un
tira i afluixa. Un deixar fer, pel
que fa a la normalització del
valencià a l'escola, de l'esquerra
valenciana.

Han estat quinze anys de tas-
ca constant per la construcció
d'una escola valenciana quinze
anys d'avanços ferms, de tre-
ball, no sempre fàcil, per fer
via cap a la normalització lin-
güística al si de l'escola i de la
societat. Treball, lluita i resul-
tats que tenen els ensenyants
com a protagonistes.

Repassar l'ALL-I-OLI és repassar
aquesta història recent. La cròni-
ca, el dia a dia de la lluita per l'es-
cola valenciana; ha estat present
sempre a les pàgines de la revista
des del seu número O. Ho ha
estat des de quatre vessants:

- Informant d'allò que passava.
- Argumentant. Donant-hi res-

postes. Publicant documents.
- Proposant-hi accions, coordi-

nació i grups de treball.
- Aportant eines: recursos

didàctics, guies de lectura, expe-
riències.

"...Quan diem que volem una
escola arrelada al medi, volem
dir una escola que utilitze com a
vehicle d'expressió normal la
llengua de la comunitat i que
estudie la realitat del xiquet.
Aqueixa escola es fa fent-la.
Fem-la, doncs!", deien Ximo
Gómez i Elvira Mondragon, de la
Secretaria de Política Lingüística,
al número 1.

I hem anat fent escola. Les
coses han canviat. Ara, milers dels
nostres alumnes estudien el i en
valencià, la anormalització avança
i es consolida. 1 l'ALL-I-OLI no és
gens aliè a aquests avanços.

Però tornen a bu fa r mals
vents. I per si de cas algú intenta
desfer-nos la tasca feta o impe-
dir nous avanços, no està mala-
ment repetir algunes de les
paraules aparegudes en les nos-
tres primeres revistes. Com
aquestes de març-abril de 1981,
al núm. 13:

"...És palès que des de diferents
angles s'està intentant una decisiva
lluita contra l'idioma, que vol avo-
car a la seua mort definitiva.

És evident que més que mai
cal una lluita a favor de l'idioma.
Una lluita coordinada, continua-
da i seriosa, que siga la resposta
al cerrilisme, la incultura i els
intents genocides.

La consecució d'un ensenya-
ment racional i científic en una
escola popular valenciana es tro-
ba en aqueix camí. I aquesta és
la nostra tasca ineludible". 15
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f J anys de Kencvació
ALBERT SANSANO ESTRADERA*

R
ecordar en dos
fu l l s XV anys de
Renovació Pedagò-
gica...

"Han passat
anys, molts anys..."

He tingut que recórrer al n2 O
de 1' "ALL-I OLI"...

Tió és casual trobar-se una
referència a la IV Escola d'Estiu
del País Valencià. Era Octubre
de 1979, i si repassem el seu
Consell de Redacció, els corres-
ponsals comarcals, o simple-
ment els signants d'alguns arti-
cles, eren persones lligades a
l'organització dels MRPs i les
Escoles d'Estiu que funciona-
ven al País. No era casual que
Melcior Botella, Ferran Zurriaga,
Carles Mulet..., per anomenar a
tres persones de tres comar-
ques del País, signaren, o esti-
gueren darrera d'alguns articles
o treballs.

En el seu origen, el movi-
ment de mestres progressista,
sindical o pedagògic, eren la
mateixa gent, i 1"'ALL-I-OL1", el
òrgan d'expressió d'un sindicat
que replegava la con t inu ï ta t
d'eixe moviment progressista,
no podia ser el reflex d'altra
cosa. L'"ALL I OLI" d' aquells
anys era reflex en el seu contin-
gut d'eixa dualitat d'intervenció
(sindical i pedagògica) en tots
els seus números. Junt a orga-
nitzar la lluita contra l'Estatut
de Centres o la defensa del
poder adquisitiu, estaven els iti-
neraris didàctics, els espais i
propostes que feien els MRPs.

Però, que fèiem llavors als
MRPs, a les Escoles d'Estiu.

Quatre anys darrera, a Juliol
de 1976, els ensenyants que
estaven organitzats en ACIES
(actual MCEP), al Institut de
Renovació Pedagògica, Col.legi

de Doctors i Llicenciats, l'Agru-
pació d'Ensenyants de Forma-
ció Professional i l'Associació
d'Antics Alumnes de Magisteri
(plataforma conspirativa per la
qual alguns començàrem a rea-
litzar la doble tasca sindical i
pedagògica), organitzàrem la I
Escola d'Estiu en València. Un
any més tard, al marc de la II
Escola, l'Assemblea recolzà la
constitució d'un sindicat unitari
d'ensenyants, i al llarg de l'any
següent es constituirà el SATE,
que s' incorporà a la Comissió
Organitzadora de la III Escola
d'Estiu en substi tució de les
altres organitzacions parasindi-
cals existents.

Al 1979, any al que l'STEPV
ja està constituït a nivell de
País, i amb eixes sigles apareix
en la Comissió Organitzadora,
1' Escola, amb la incorporació
dels Col·lectius de la Safor, la
Marina, la Ribera i el Baix Vina-
lopó, començà també el seu
procés descentral i tzador i
simultàniament es celebrà a
Dénia i València. És una Escola
que necessita una vegada més
davant els moments que viu la
societat valenciana. Un Acta de
la C.O. del 12 de Febrer de
1980 manifesta:

"Bandera: Serà la quatribarra-
da... No es podrà utilitzar cap
altra bandera com a representa-
ció del País Valencià.

Llengua: S'utilitzarà la deno-
minació llengua catalana en els
documents i programa de
l'escola; en les notes a la prem-
sa i en documents dirigits al
públic en general es faran acla-
riments didàctics del tipus: nom
científicament acceptat de la
l l engua que es parla al País
Valencià...

Of ic ia l i t zac ió de l'escola:

S'acceptaran subvencions que
no condicionen ideològicament
l'escola i es convidaran autori-
tats i persones que representen
institucions que estiguen
d'acord amb els principis ide-
ològics de l'Escola d'Estiu...".

1980 és un any en què es
dóna forma a una legislació que
venia perfi lant-se des de fa
anys. "Les mobilitzacions -grà-
cies a les aliances (traïcions)
parlamenàaries- no han pogut
frenar el procés, i així la gestió
democràtica i el camí cap a l'Es-
cola Pública s'hi veuen greu-
ment entrebancats..., i la nor-
malització lingüística és, com a
mínim, retardada i distorsiona-
da gràcies a un decret de bilin-
güisme anodí, acientífic i confu-
sionista".

El tema general serà "L'Esco-
la del País Valencià front a la
nova legislació educativa", i CC
OO i CNT s'incorporen per pri-
mera vegada a la Comissió
Organitzadora.

En 1981, any en què les
actes de la C.O. i els programes
de les Escoles d'Estiu parlen de
que estem coordinats a nivell
d'Estat, es fa la primera Escola
a Castelló. Un any més tard,
mentres celebrem les Normes
de Castelló i lamentem la mort
de Sanchis Quarner, els MRPs i
les Comissions Organitzadores
iniciem el debat d'instituciona-
lització.

La VIII Escola d'Estiu (1983)
inaugurà la seu d'Elx. Va ser
un any al que afirmàrem que
"tenim condicions diferents...
el reconeixement oficial, tant
del MEC com de la Conselle-
ria, per a la nostra tasca i el
consegüent r e co l zamen t
econòmic varen suposar una
injecció d'un cert optimisme



davant la nostra faena per a la
renovació pedagògica...". Va
ser l'any del I Congrés Estatal
dels MRPs (Barcelona), i al tor-
nar, quan l'optimisme va obrir
pas a les possibles contradic-
cions entre el poder socialista
i els MRPs, va a ser el moment
en què es redactaren les con-
clusions de la passada Escola.
Ara afegíem "que les relacions
amb les admin i s t r ac ions
demanen una clarificació dels
objec t ius" i, per a ixò, la
necessitat de l 'acord de
l'assemblea de cloenda de
legalització d 'un organisme
encarregat de garantir la conti-
nuïtat de l'Escola serà l'objec-
tiu central de 1984 "una orga-
nització que recolze i acoble a
tots els que creiem en l'alter-
nativa de l'escola pública". Un
projecte un i ta r i que signen
tots els sindicats a excepció
de FETE-UQT.

Varen ser anys de massivitat
a les Escoles d'Estiu. Una mas-
sivitat que ens desbordava i
ens feia reflexionar sobre els
objectius i el model d'Escola:
com no caure en ser una plata-
forma substitutòria de les obli-
gacions de les administracions
en el reciclatge del professo-
rat, i com l'aprofundir el nostre
caràcter de Moviment renova-
dor i crític, sense oblidar que
més de 2,500 professors i pro-
fessores per any passaven per
les seus de l'Horta, Baix Vina-
lopó, la Plana, més les noves
seus de l 'Al t Pa lància i la
Safor , que s ' incorporaven
quan anàvem a celebrar els 10
anys.

La vertebració dels Movi-
ments a nivell de País, començà
a 1986. A Guardamar vàrem
celebrar les I Jornades de País i
a les III Jornades decidírem
constituir una Federació de la
que avui formen part el MRP
Escola d'Estiu de les Terres del
Sud, el Moviment Cooperatiu
d'Escola Popular (MCEP), el MRP
Escola d'Estiu Marina-Safor, el
Col· lectiu de Mestres de la
Safor, el Col·lectiu de Mestres
de la Ribera, l'Associació per la

Renovació Pedagògica de l'Hor-
ta Sud, el MRP Escola d'Estiu
del País Valencià -comarques
centrals- i el MRP Escola d'Estiu
de Castelló. Tots plegats, vàrem
fer l'esforç d'organitzar el 1989
a Gandia el II Congrés de MRPs
de l'Estat Espanyol. L'esforç de
l'organització dels companys de
la Safor, i els treballs d'un Con-
grés que replegava la "ressaca"
d'una dura vaga l'any anterior, i
al que els MRPs, del País Valen-
cià aportàrem el debat sobre el
nostre model d'escola front al
llançament de la Reforma, enca-
ra és recordat posi t ivament
pels MRPs assistents.

En efecte, el nostre esforç
per redefinir l'espai dels MRPs i
les escoles d'estiu va a ser el
nostre treball l'any 89, i aquest
treball l'incorporàrem al tema
general de la XV Escola (1990):

"L'Escola d'Estiu ha estat
l'espai de la trobada, de l'inter-
canvi i la cooperació, de la
reflexió, la crítica i la recerca
d'estratègies.

Un espai d'autonomia...
Un espai unitari...
Un espai cultural alternatiu...
...hem trobat formes culturals

alternatives...
Un breu moment de la histò-

ria social i pedagògica del País
Valencià. Ens queda molt per
f e r . . . La s i tuac ió està que
bufa: una LOGSE que no és
progressista, una Reforma que
ha perdu t el nord diverses
vegades i ha deixat pel camí
oportunitats irrecuperables, i
les qüestions de sempre: una
organització escolar burocratit-
zada, una cu l tu ra curricular
cientifista i elitista, cap canvi
en infrastructures, devaluació
de la força de treball, plans de
formació obsolets. . . i una
maquinària administrativa que
sembla funcionar per al man-
teniment dels interessos dels
adminis t radors , complicant
innecessàriament la vida en
les escoles".

Sí, es tracta de 1990, de la
XV... Alguns ens dien que per
què a la XVI el tema general
era "Què fem nosaltres amb

una Reforma com aquesta?".
Que si érem elitistes, deslli-
gats del p e n s a m e n t a les
escoles.

"Han passat anys, molts
anys..."

Fa quinze del número "O" de
l'ALL-I-OLI, anem a fer 20 anys
de la 1§ Escola d'Estiu, i enca-
ra tenim que recordar que al
1986 vàrem rebre 7'6 milions
de subvencions, 75% de les
ajudes de Renovació Pedagògi-
ca de la Conselleria, que al
89 -Congrés de Gandia i llança-
ment de la Reforma, eren 12
milions i el 76%, que vàrem
anar baixant any darrere any
fins els 9'2 -36'9- en 1993, i
enguany, més tard que mai, a
finals d'Octubre de 1994, amb
totes les activitats realitzades,
ejicara no coneguem la sub-
venció assignada!

Afortunadament , encara
podem animar-nos sentint al
Gonçal Anaya, buscant la uto-
pia, retrobant-nos a nivell de
País i comprovant que reivindi-
car el "Cap a una Escola Públi-
ca, Popular i Valenciana" és una
consigna que encara necessita
d'una plataforma organitzativa
com els MRPs.

* President de la Federació de
MRPs del País Valencià
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ACORD SINDICATS
CONSELLERIA

BIC TRÀNSIT GLÒRIA
MUNN CHATO

LA CARRERA
DOCENT
PARALITZADA

PRIVADA: LA VAGA
CONTINUA

Acabem de signar un acord amb la Conselleria. Un
acord que, a la seua vegada, ha sentat les bases per a
que es poguera signar un altre a nivell estatal, en la ma-
teixa línia, però més concret. Un èxit per als treballadors
de l'ensenyament, que han vist acomplides moltes de les
seues reivindicacions més antigues i sentides: el tracta-
ment de l'homologació independentment del Estatut del
Professorat, i la congelació —esperem que eterna— de
l'anomenada carrera docent. Tot això, amb una conques-
ta menys formal que les anteriors, però no menys certa:
la possibilitat que durant aquest curs puguen realitzar-se
les eleccions sindicals.

Els treballadors de l'ensenyament tenen motius per a
felicitar-se. No se'ls ha regalat res. Ha estat precís un
procés de mobilització permanent els darrers dos anys
per aconseguir fer realitat les nostres reivindicacions.
Procés de mobilització que ha tingut l'últim episodi els
passats dies 27, 28 i 29 de gener, amb la vaga massiva
dels centres de batxillerat, i en menor mesura de forma-
ció professional, en moltes zones de l'Estat.

No ens han regalat res, i que ningú tinga por de fer
una valoració positiva del procés de mobilitzacions se-
guit i dels acords alcançats per por que el professorat
quede «desmobilitzat». Dissortadament, la desastrosa si-
tuació de l'ensenyament en general, i del professorat en
particular, no invita justament a la desmobilització. A més
a més, cal afegir que és a partir de la mobilització i de la
negociació, com és possible arribar a imposar les nos-
tres reivindicacions, i que són aquestes victòries les que
fan possible la consolidació del moviment i el augment
de la seua capacitat de lluita. Defensar el contrari no és
únicament fer antisindicalisme, sinó que és oposar-se a
l'única via possible d'avanç i de consolidació.

De moment un cosa ha restat ben clara: hem estat ca-
paços de paralitzar durant dos anys l'aplicació de l'addi-
cional quinzena i de congelar-la, a més a més, també hem
aconseguit acabar amb el xantatge de l'Administració,
que també ha estat el del seu sindicat, de «o carrera do-
cent o no hi ha un duro». Aquesta vegada, com d'altres,
s'ha demostrat que no es pot ser més papiste que el
papa, ni més Administració que l'Administració: s'aplica
ja el nou sistema retributiú, amb els augments que el MEC
s'havia compromès, i de carrera docent, res.

En altre ordre de coses, l'ensenyament privat ha vis-
cut unes jornades històriques els dies 28 i 29 de gener,
que caldrà repetir els dies 10, 11 i 12 de febrer si no
s'arriba abans a un acord amb la patronal. Han estat molts
anys de tancament i de provocació de la patronal, i el sec-
tor de l'ensenyament privat ha dit que ja n'hi ha prou
d'una forma quasi unànime. De la mateixa manera que
s'ha plantejat amb tota claredat l'altra assignatura pen-
dent: el cumpliment per part de l'Administració dels seus
compromisos d'homologació amb l'estatal. Estem segurs
que si mantenim la participació dels treballadors que s'ha
conseguit les darreres setmanes, mantenim la unitat i
continuem consolidant l'organització, tant en el que fa al
sindicat com a l'assemblea, que ambdues coses són in-
dispensables, el nostre futur no pot ser molt més millor,
i tancarem definitivament el període de desmoralització
que s'ha viscut els darrers anys.
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REPRODUCCIÓ DE L'AU-/-Ol/ N. 46, ÈPOCA III, SETEMBRE 1987

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROFESORADO

VAMOS A POR
TODAS

Al principi del curs passat, el STEPV feia arrïvar als centres un cartell amb la
següent introducció;

«El tema de les responsabilitats del professorat davant els accidents dels alum-
nes, tant dins d'horari escolar com en les activitats extraescolars i complementà-
ries, ha estat sempre una preocupació constant dels ensenyants, L'actuació duta a
terme fins ara per tal de paliar el problema ha estat variada i sempre parcial, i s'ha
basat sobretot en l'assegurança del professorat per part d'alguns col·legis i dels
alumnes per part d'algunes APA. D'altres centres han preferit retallar els riscs re-
tallants o anulant les eixides fora del centre, amb totes les conseqüències que com-
porta a l'hora de plantejar-se una pedagogia activa i arrelada al medi. En qualsevol
cas, el ben cert és que els sectors més progressistes de l'ensenyament són els
que més riscs estan patint amb la situació actual.

El STE del PV, el dia 28 d'octubre, va demanar a la Conselleria una taula sin-
dical extraordinària, amb el següent ordre del dia: 1) Defensa del professorat en pro-
cediments penals per part de la Generalitat. Concreció. 2) Segur de responsabilitat
civil del professorat i dels alumnes. Situació i aplicació. 3) Propostes de tipus le-
gislatiu tendents a clarificar o canviar les responsabilitats en temps de recreu i en
la realització d'activitats extraescolars.»

Aquest era també un dels aspectes reivindicatius que la UCSTE va concretar
clarament davant de la negociació de l'Estatut del Professorat.

Al llarg d'aquest curs, la sensibilització dels col·lectius d'ensenyants davant
aquest tema va anar en augment: la successió de demandes judicials contra profes-
sors (S. Sebastiàn de los Reyes, Bagà, Instítuto de Bachillerato Núnez de Arce, de
Valladolid...) i la tasca de conscienciaciós duta a terme per la UCSTE han estat ele-
ments fonamentals. La convocatòria que va fer la UCSTE d'una vaga en la Comuni-
tat Autònoma de Madrid, amb una participació de la pràctica totalitat dels centres
d'EGB i nombrosos centres de Mitges, va marcar un fita d'aquest procés de lluita i
conscienciació.

Al mateix temps, als centres escolars començava a generar-se un ambient d'in-
hibició davant les activitats extraescolars, plantejant-se en alguns claustres la para-
lització d'aquestes activitats mentres es mantinguera la situació d'indefensió del pro-
fessorat: l'aparició d'uns enfrontaments'injustificats entre els diferents sectors de
la comunitat escolar i el retrocés en els plantejaments d'una pedagogia activa i arre-
lada al medi, es convertien en uns perills immediats.

La resposta de l'Administració davant aquesta situació ha estat totalment insa-
tisfactòria: donar llargues al problema. Cal dir, però, que el procés de negociació
amb el MEC va obligar-nos a aprofundir en el problema i a buscar solucions reals.
La conclusió a la qual arribàrem va ser que la solució passava necessàriament per
un canvi legislatiu.

Aquesta modificació legislativa és independent del tema de la pòlissa de res-
ponsabilitat civil, compromís reflexat als acords que el STEPV va signar amb la Con-
selleria en la mesa sindical i que ha estat incumplit. Cal dir que la Generalitat de Ca-
talunya, que avança en la línia d'assumir directament la cobertura de la responsabi-
litat civil, reconeix ella mateixa les limitacions d'aquesta via. Com podeu veure al do-
cument que reproduïm.

Hem estudiat informes enviats per sindicats de diferents països europeus, in-
formes que la UCSTE va sol·licitar a través de la CMOPE, Organització Mundial del
Professorat, de la qual UCSTE és membre. Hem vist el tractament del problema de
la responsabilitat civil dels professors en aquests països i la valoració que els sindi-
cats feien de la situació. I hem analitzat les diferents vies de canvi legislatiu. La con-
clusió és la iniciativa popular que a continuació presentem.

Aquesta és la primera vegada que s'utilitza aquest mecanisme de participació
democràtica contemplat en la Constitució. La defensa del projecte al Congrés dels
Diputats exigeix el recolzament de 500.000 signatures. Serà la Junta Electoral Cen-
tral qui determinarà els requisits d'aquestes signatures, amb l'única limitació legal
de ser presentades en sis mesos.

L'exposició de motius i el contingut del projecte estan clars. Volem insistir,
però, que aquesta iniciativa no és únicament la via de solució d'un problema del pro-
fessorat, sinó que és una solució que es dóna des de la comunitat escolar a un pro-
blema que és de tota la comunitat escolar.

CATALUNYA

RESPONSABILITAT
CIVIL DEL
PROFESSORAT

El mestre, com tot altre professional,
és responsable de les seues actuacions.
En cas de l'ensenyament públic, el mes-
tre és un funcionari de l'Administració
que té encomanades tasques docents i
administratives. En el desenvolupament
d'aquestes tasques es generen dos ni-
vells de responsabilitat:

a) La del professor, en tant que per-
sona que actua subjecte de drets i deu-
res.

b) La responsabilitat del funcionari
dóna lloc a una responsabilitat paral·lela
de l'Administració. Aquesta és responsa-
ble de les activitats i resultats que es de-
rivin de l'acció exercida pels seus fun-
cionaris.

En el cas de produir-se danys com a
conseqüència del funcionament normal o
anormal d'un servei públic, es pot gene-
rar responsabilitat civil. En aquests ca-
sos l'Administració assumeix

—La defensa del funcionari afectat
—El pagament de les despeses pro-

cessals
—La indemnització a la persona per-

judicada pels danys.
Conseqüentment, el Departament

d'Ensenyament, en situacions on es
qüestiona la responsabilitat civil, assu-
meix la defensa jurídica del funcionari do-
cent i, en el seu cas, el pagament de to-
tes les despeses processals i d'indem-
nització que se'n puguin derivar.

Quant a la responsabilitat penal, la Ge-
neralitat garanteix als professors tant ia
seua defensa com el pagament d'in-
demnitzacions.

D'altra banda, en manifestacions pú-
bliques, l'Honorable Conseller d'Ensen-
yament s'ha manifestat a favor d'un can-
vi en la normativa bàsica existent al res-
pecte i ha anunciat la realització de ges-
tions que permetin adequar-la a la reali-
tat educativa actual.
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La participació educativa,
un element de transformació

BALTASAR VIVES I MONCHO*
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H
an passat més
d 'onze anys des
que es va crear el
Consel l Escolar
Valencià. El màxim

òrgan de participació educativa
del País Valencià va ser el pri-
mer de l'Estat espanyol a posar-
se en marxa, la qual cosa no
representa només una iniciati-
va, sinó que també demostrava
l'afany que les autoritats educa-
tives d'aleshores i, al capda-
vant, qui ostentava la titularitat
de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, Ciprià Cis-
car, tenien de profunditzar en
la democratització de l'escola a
través de la participació fins i
tot abans de promulgar-se la
Llei Orgànica del Dret a l'Educa-
ció (LODE).

La participació és un dret
constitucional a través del qual
les ciutadanes i els ciutadans
tenen l'ocasió de prendre part
en el poder col·lectiu del món
de l'ensenyament. És, alhora, el
motor que mou -que ha de
moure- l'acció educativa, un
element de qualitat i un instru-
ment democra t i tzador . En
aquest sentit, la participació és
una peça fonamental en l'engra-
natge del nostre sistema educa-
tiu i, per tant, els consells esco-
lars assumeixen una importàn-
cia decisiva en la construcció
de l 'escola va lenc iana , una
escola que volem que forme en
valors com ara la llibertat, la
solidaritat, la tolerància, l'auto-
determinació, l'esperit crític i la
no discriminació.

Haig de va lo ra r pos i t iva -

ment el paper que el Consell
Escolar Valencià ha desenvo-
lupat al llarg d'onze anys d'e-
xistència, encara que no sem-
pre aquest paper ha estat
i n t e r p r e t a t de la mate ixa
m a n e r a per par t dels seus
màxims responsables. Hi han
intervingut diverses actituds i
diverses maneres d'entendre
la participació, d'acord amb el
t a r a n n à de cada persona i
amb les d i s p o n i b i l i t a t s de
cada moment.

La d inàmica de f u n c i o n a -
ment del Consell Escolar
Valencià ha de ser impulsada
necessàriament pel treball de
les persones i organitzacions
que hi participen. Però perquè
hi haja aquest impuls s'han de
donar , al meu parer, les
següents condicions:

Primera: Que l'Administració
educativa consulte periòdica-
ment, per mitjà de la petició de
dictàmens, al Consell Escolar
Valencià en qüestions puntuals
o genèriques que afecten al sis-
tema educatiu.

Segona: Que el Consell Esco-
lar Valencià emeta dictàmens
fidels al pensament i inquie-
tuds de la comunitat escolar, ja
que els seus membres en són
representants.

Tercera: Que l'Administració
faça cas i valore els dictàmens i
opinions que emet el Consell
Escolar Valencià sobre normati-
va educativa.

No sempre, però, ha estat
receptiva l 'Adminis t rac ió als
dic tàmens, recomanacions,
suggeriments o opinions del

Consell Escolar Valencià. De
vegades, f i n s i tot el propi
CEV no ha sabu t a p r o f i t a r
d a v a n t l ' A d m i n i s t r a c i ó l a
força que la seua poderosa
representativitat social gene-
ra. Aquesta situació, tant en
un sentit com en l'altre, ha
canviat , i ara s'ha establert
una l í n i a de c o m u n i c a c i ó
entre el màxim òrgan de par-
ticipació educat iva del País
Valencià i la Conselleria d'E-
ducació i Ciència, cosa que
ha repercutit positivament en
les relacions entre ambdós
organismes, de la qual cosa
es b e n e f i c i a la c o m u n i t a t
escolar.

La prova més fe faen t d'a-
questes noves relacions entre
Conse l l Escolar Va l enc i à i
Administració és la periodici-
tat amb la qual el conseller
d'Educació i Ciència sol·licita
de comparèixer davant el ple-
nari del Consell Escolar Valen-
cià per a explicar determina-
des iniciatives legislatives.

Així doncs, el CEV ha entrat
en un període de consolidació
que fa possible el normal
desenvolupament de les fun-
cions que Ja legalitat vigent li
confereix i l'acceleració d'un rit-
me de treball constant i pro-
ductiu, canalitzat a través de
les diferents comissions que el
mateix CEV ha creat. Conse-
qüència d'aquesta activitat és
el preceptiu informe anual que
sobre la situació de l'ensenya-
ment a la Comunitat Valenciana
elabora el Consel l Escolar
Valencià.



Tanmateix, el Consell
Escolar Valencià té
encara una assignatura
pendent: arribar a la
societat. El màxim
òrgan de participació
educativa del País
Valencià no és massa
conegut. Cal, doncs,
divulgar, d i f o n d r e ,
donar a conèixer la
seua importància. El
CEV representa un
fòrum d'opinió i debat
permanent i com a tal
exerceix un paper
moderador entre els
agents socials que inter-
venen en l'educació. La
principal missió d'a-
quest òrgan és aconse-
guir el consens entre
els membres que hi són
representats, amb la
finalitat de prestar un
ajut, des del diàleg, a
l'Administració i també
a la mateixa comunitat
escolar. I, per aquesta
raó, considere que la
societat n ' h a d'estar
assabentada. Potser no
hem sabut transmetre
aquest missatge o pot-
ser no hem sabut fer
servir els mitjans ade-
quats perquè arribe a la
societat valenciana,
però és clar que hem
d'insistir-hi.

La meua experiència en
aquest òrgan em reaferma en
les nombroses raons sociològi-
ques i pedagògiques que afa-
voreixen la participació i la
democratització en l'escola.
Per tant, crec que des de totes
les instàncies s'ha de donar
l'estímul suficient per implicar
el major nombre possible de
ciutadans i ciutadanes en els
consells escolars per tal de
dotar d ' u n major c o n t i n g u t
democràtic el fet educa t iu ,

Els Consells Escolars:

Una oportunitat $|£
desaprofitada?

C
ALDRÀ esperar unes setmanes abans de

poder comentar en profunditat els Pre-
ssupostos Generals de l'Estat. L'únic que

sabem es que els diners destinats al MEC han
baixat un 3% respecte a l'any anterior. Aquesta
baixada té una primera explicació en les transfe-

rències produïdes a les diferents Comunitats
Autònomes. És una explicació que, a més a
més, se va a utilitzar com a coartada pera justifi-
car el que és justificable i el que no ho és. En
aquest sentit, el que podem constatar es que la
suma del pressupost del MEC, el de «Diversos
Ministeris», ents territorials i Fons de Compensa-
ció Territorial —partides que directa o indirecta-
ment incideixen en matèria educativa— apenes
si supera un 11% respecte a l'any anterior. Per-
centatge per baix de l'augment que ha tingut el
Ministeri de Defensa i que, per altra banda, és

millorar encara més la qualitat
d'ensenyament i avançar en el
model d'escola que emana de
la LOQSE.

Perquè crec en la participa-
ció, crec també que el futur del
Consell Escolar Valencià -i el
de la resta de consells escolars-
resulta esperançador. L'estreta
relació que ara mateix servem
amb l'Administració educativa i
la millor disposició d'aquesta
envers les nostres peticions; la
col·laboració de les organitza-
cions i entitats que integren la

comunitat escolar, les més
importants de les quals són
representades en el CEV; la
labor que exerceixen els mem-
bres d'aquest organisme mit-
jançant les comissions de tre-
ball; i l'obertura del mateix CEV
a la societat que serveix; tot
això, constitueix la base del
meu entusiasme i el s ímbol
d ' u n sistema educa t iu més
democràtic, eficaç i modern.

* Pres ident del Conse l l Escolar
Valencià 23
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Cuince afíes de lucha per la estabilidad
PEPE GONZALEZ BOX

D
ecir, a estàs altu-
ras, que la lucha
por la estabilidad
en el empleo ha
sido y cont inua
siendo una cons-

tante en nuestra pràctica sindi-
cal no supone revelar nada nue-
vo a los y las ensenantes que
han seguido nuestra trayectoria,
no únicamente en estos últimos
quince anos, sinó desde antes
incluso de que nos constituyéra-
mos como Sindicato de Trabaja-
dores de la Enserïanza del País
Valenciano. Así, desde el ano
1974, en que se dan las prime-
ras movilizaciones por este
tema, la exigència de la estabili-
dad y la igualdad en cuanto a
condiciones laborales y econó-
micas con el profesorado funcio-
nario ha estado presente en
todas las plataformas reivindica-
tivas, siendo asumida no sola-
mente por el profesorado afecta-
do, sinó también por una gran
parte del funcionario.

Al calor de estàs luchas el
colectivo va tomando conciencia
de su condición como trabajado-
res y trabajadoras y, fruto de esa
toma de conciencia, se estructu-
ra como movimiento dentro de
la ensenanza, surgiendo las
famosas coordinadoras (de PHNs
y de EQB), y comienza a reivindi-
car soluciones a sus problemas.
Las demandas de los interines
se fundamentan en el anàlisis
que se hace del sistema de acce-
so al funcionariado y, en un pri-
mer momento, del hecho de
tener que ser funcionario para
conseguir la estabilidad.

Los planteamientos del colec-
tivo a este respecto son:

1. Afirmar que la capacitación
para ensenar la dan los estudiós
realizados y la titulación conse-
guida al finalizar los mismos,
siendo la prueba evidente de
esto que la misma Administra-
ción, a pesar de no aprobar la
oposición, los contrata como
profesores.

2. El considerar la oposición
como un sistema de selección,
en el que influyen múltiples fac-
tores, y que no sirve para deter-
minar quién/es estan capacita-
des para ensenar. Sistema que
no valora la experiència en el

trabajo (en contra de lo que es
corriente en el mundo de la
empresa) y que, por lo dicho
anteriormente, se considera
arbitrario e inadecuado para el
fin al que, teóricamente, se le
destina.

3. Exigir igualdad de condicio-
nes en el trabajo (laborales,
salariales y de estabilidad) que
el profesorado propietario.

Consecuentemente con estos
planteamientos las alternativas
que se ofrecieron fueron:

Sustituir la oposición por un
contrato laboral indefinido, acce-
diéndose al mismo después de
una experiència laboral de tres
anos y de un seguimiento y eva-
luación del trabajo realizado
durante ese tiempo. Reciente-
mente, y ante la cerrazón por
parte de la Administración de
aceptar esta fórmula como vàli-
da, ni aun haciéndola compati-
ble con la continuación de la
oposición, la postura se recon-
vierte quedando definida como
acceso al funcionariado después
de tres anos de experiència en
el trabajo con el seguimiento y
evaluación correspondientes.

Estàs reivindicaciones, con-
juntamente con las de igualdad
a nivel laboral y sslarial con el
resto del profesorado funciona-
rio, y que se materializaban en
la frase "a igual trabajoigual
salarío, " constituyeron el núcleo
de las movilizaciones protagoni-
zadas durante bastante tiempo
por el profesorado interino y
secundadas, en un ejemplo de
solidaridad, por una parte impor-
tante de profesorado propieta-
rio. Habría que recordar al res-
pecto las huelgas de los anos...
y las movilizaciones que las
acompanaron (en algunos luga-
res -como Alicante- se llego a
boicotear la convocatòria de las
oposiciones y dieron como
resultado la convocatòria de
oposiciones restringidas que per-
mitieron el acceso al funciona-
riado de bastantes miles de pro-
fesores/as interinos); también
las mas recientes de 1988, que,
aunque no consiguieron el acce-
so al funcionariado por méritos
-que era lo que demandaba el
colectivo-, permitieron estable-
cer un sistema en el que se valo-

raba la experiència prèvia. Y si
esto fue así en la ensenanza
pública, también en la ensenan-
za privada se hizo lo propio,
pudiendo destacar al respecto
las luchas por conseguir incluir
en los respectivos convenies
clàusulas que aseguraran la esta-
bilidad del profesorado y del res-
to de personal no docente que
trabaja en los centros de ense-
nanza, la exigència de equipara-
ción con el profesorado de la
pública y, mas recientemente las
movilizaciones por la recoloca-
ción del profesorado despedido
de los llamados "centros en cri-
sis". Estàs movilizaciones dan
como resultado la firma de un
acuerdo sobre profesorado de
centros en crisis, que trata de
asegurar, si así lo desea el/la
interesado/a, la continuidad en
el trabajo en otro centro y el
denominado acuerdo de analo-
gia retributiva, que permitirà
equiparar en cuanto a salarios al
profesorado de la púbica con el
que trabaja en la privada concer-
tada.

Como puede verse, los plante-
amientos que históricamente
hemos hecho sobre este tema y
que han sido asumidos por el
colectivo de inter inos, han
supuesto una constante de nues-
tro sindicato en pro de la estabi-
lidad. En este sentido, también
hay que considerar los acuerdos
sobre profesorado interino fir-
mados con Conselleria, que,
aunque no son unos acuerdos
sobre estabilidad, sí eliminan la
arbitrariedad de otras adminis-
traciones educativas de rebare-
mar al profesorado según el
resultado de la oposición.

Como puede deducirse de
estàs líneas, el problema de la
estabilidad no es un tema resuelto
se han dado pasos en algunos
momentos, avances que han sido
fruto siempre de la lucha del pro-
fesorado. El camino que queda
por recórrer seguramente todavía
serà largo y en cada momento
habrà que analizar y definir cuàl
serà la estratègia y los medios
para avanzar en este objetivo, con
la seguridad de que para el STEPV,
fieles a nuestra trayectoria, seguirà
siendo un punto fundamental de
nuestras reivindicaciones.
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CORRECCIÓ D'ERRADES

En el n.s 84 de gener-
febrer, pàg. 12, no us vam
dir que, malhauradament,
Josep M.a Llompart havia
mort. Per contra, la mort
d'Enric Soler i Godes ens
dugué a publicar l'article
que ARCADI GARCIA li
dedicà, però sense
a d v e r t i r - v o s - h o .
Finalment, el que es va
constituir va ser "La
Internacional de la
Educación".

En aquests moments no podem fer altra cosa que rebel.Iar-nos contra els últims fets i
esdeveniments que estem veient al voltant nostre i que ens afecten com a persones i més

encara com a dones.
Hem de DIR NO a tots els actes de violència contra dones, com les violacions en
llocs molt a prop nostre, o en llocs on són utilitzades com a arma de guerra.

També havem de DIR NO a la violència racista, que s'ha concretat en actuacions vio-
lentes contra les dones immigrants.

I també DIEM NO a l'ocultació dels drets de les dones, a la capacitat que s'atribueixen
els poders establits de decidir per nosaltres en temes com l'avortament; a qui vol deixar
que les coses segueixen com estan i no fa res per prendre mesures d'acció positiva per a
canviar la realitat; a qui segueix fent una educació sexista. Això també són actes "vio-

lents" per a les dones i xiquetes, encara que molt menys visibles.
Des de l'STE-PV et convidem a DIR NO i participar des del teu centre, des de la teua

aula i/o matèria, des del teu entorn, amb una actitud positiva i amb eines com les que
pots trobar en aquest exemplar, en la tasca comú de produir canvis mitjançant els quals,
poc a poc, arribem a un dia en què el mes de març només siga un recordatori històric de

la discriminació que un dia patíem les dones.
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Avui cap persona no ignota que el 8 de març és una dota molt signifi-
cativa per a les danès, un dia revindicaliu i d'exigència. Actualment
es parla sovint sobre la problemàtica de la dona, i és així perquè des
de fa anys la nostra veu ho anat obrint-se camí, trencant el silenci
que amagava o donava per bo, per «natural», l'opressió i deslgual-
dats del genèric DONA.

La nostra veu, la nastro acció ha esdevingut com una mena d'alè
de vent, a vegades suau i a vegades fort, i s'ha fet sentir: l'avorta-
ment, una qüestió tabú fa solament uns anys, és avui reconeguda
com un dret de les dones per una bona part de la societat; els mols
tractes han estat denunciats i són coda vegodo més les dones que
s'atreveixen a fer-ho; lo violació ho estat tipificada com a delicte contra
la llibertat sexual de les persones i l'acorralament sexual als llocs de
treball començo a ser denunciat.

Les nostres reivindicacions han travessat el mur dsl silenci, hem avançat
i no volem que ens imposen res. Tanmateix, oquest mur construït
a base de moltes complicitats masclistes, encara no l'hem deslroit,

El govern del PSOE ens segueix negant el dret a decidir sobre el nostre
cos, l'avortament continuo sent un delicte.

Així, moltes dones seguiran patint mals tractes a la llar familiar i no
tindran cases d'acollida on buscar recer; perquè aquest govern és molt
ronyós quan es tracta de destinar recursos econòmics per a millorar
la condició de la dono, i també a l'hora de posar milions per a la
nostra formació i promoció.

Encaro hi ha sectors socials que disculpen els violadors i opressors
sexuals, i l'expressió «ella s'ho ha buscat», és una bona evidència
de la seua manera de pensar i de sentir.

Fins i tol alguns companys de treball troben «natural» que sigam les
dones les primeres en acomiadar-nos d'una empreso.

El fusligament sexual per part de patrons, encarregats i també
d'alguns companys és una realitat, de lo que avui les dones {a parlem
en veu alta.

I com que aquesta situació no ens agrada i volem acabar amb ella
diguem: NO ACEPTAREM RES A LA FORÇA.

AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT I DECIDIT PER LA DONA.

NO MES AGRESSIONS SEXUALS, NI AL TREBALL, NI AL CARRER,. NI
A (ASA.

CAMPANYA UNITÀRIA

8D£MAK,DIADEIADONATREBÍIIADOIIA
El problema de la discriminació de les do-

nes al si d'una societat patriarcal, potser molta
gent pensava I pensa que només amb el reco-
neixement social I Institucional d'aquesta discri-
minació real quedava solucionat. Que reco-
nèixer la discriminació era superar-la, i reco-
nèixer la «igualtat» entre homes i dones; era
aconseguir-la.

Això no ha estat així. Per tant, el tema no és
un tema tancat, ni superat. Mirem què passa a
l'ensenyament.

L'Escola Mixta —des de les escoles infantils
fins la Universitat—, on alumnes de sexes dife-
rents comparteixen el mateix espai i la mateixa
docència, no ha donat els resultats que moltes
i molts esperàvem. I quan diem resultats ens es-
tem referint a canvis qualitatius, que s'haurien
d'haver traduït en una modificació de compor-
taments, actituds I actuacions a tots els nivells.

D'ací a poc temps s'haurà aprovat la LOG-
SE (Llei d'Ordenació General del Sistema Edu-
catiu), una nova Reforma del sistema educatiu
ens espera, però les expectatives reals de can-
vi, des de la nostra perspectiva, no es ga-
ranteixen.

L'avanç cap a una escola no discriminatòria
i realment coeducativa no es produeix. No es va
més enllà d'una declaració de principis, que no
es concreta en mesures que desenvolupen les
condicions gràcies a les quals la coeducació ço--
mence a ser una pràctica quotidiana.

Parlem ara del PROFESSORAT. Parlem de
persones de sexes diferents que comparteixen
un mateix treball, la docència. I parlem d'un sec-
tor on, en principi, podríem pensar que és un
sector on no es reprodueixen actituds que sí
que són constants en d'altres sectors del món
laboral. Reflexionem.

La participació de les dones en el sistema
educatiu, com a treballadores, comporta grans
diferències entre els distints nivells, entre les di-

ferents branques d'estudi i també en el reparti-
ment de tasques als centres. La tònica general
és que a menor edat de l'alumnat més profes-
sorat femení i viceversa. A nivell d'EGB, les do-
nes s'especialitzen més en Pre-escolar I Cicle
Inicial i els homes en Cicle Superior i en con-
cret en les assignatures de Matemàtiques I
Ciències. En Secundària, les dones ocupen
molts més llocs als centres de BUP que als de
FP, i en assignatures trobem, a BUP, més do-
nes en assignatures de lletres que en assigna-
tures de ciències; i a FP hi ha moltes més do-
nes impartint assignatures teòriques que pràc-
tiques.

A nivell d'Universitat, la proporció HOME-
DONA és totalment inversa que en Educació In-
fantil. És a dir, dins de l'ensenyament, l'univer-
sitari està pràcticament ocupat per homes.

D'altra banda, s'observa que la major part
de càrrecs directius són ocupats per homes.
Amb la qual cosa ens trobem, habitualment,
amb la paradoxa que centres on la plantilla és
ocupada majoritàriament per dones els càrrecs
directius són ocupats per la minoria d'homes.

I un últim detall, qui ocupa predominantment
el treball en precari del sistema educatiu —IN-
TERINITAT— són les dones.

En aquesta situació va a implantar-se la Re-
forma Educativa en un context en el qual: «El
problema ja no és quantes dones accedeixen al
sistema educatiu, sinó a quins sectors acce-
deixen, amb quines dificultats es troben i les di-
ferents eixides professionals respecte als seus
companys homens.»

Des de l'STE-PV llancem la proposta d'un
pla d'acció sindical específic, per a tractar d'a-
vançar en aquest tema. S'ha d'entendre com
una proposta de debat. És un pla d'acció sindi-
cal que, amb les vostres aportacions, esperem
millorar i ampliar.
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Universitat de València:
Un Impuls renovador

RAFA XAMBO i RAFA CASTELLÓ*

S
i algú tornés a la
Universitat de Valèn-
cia, després de 15
anys d'absència,
s'hi trobaria amb

una institució molt canviada,
reconeixible per la persistència de
certes qüestions, però renovada
per la solució d'altres.

Fa 15 anys, tot i haver estat
capdavantera en la reivindicació
democràtica, la Universitat encara
no havia realitzat el seu procés de
transició institucional cap a una
forma d'organització democràtica.
La majoria parlamentària d'UCD
havia estat retardant l'aprovació
d'una llei orgànica que regularà
les relacions universitàries en el
marc constitucional. Aquesta llei
orgànica, que en tot el procés fou
batejada de molt diverses formes,
en l'etapa final era anomenada
Llei d'Autonomia Universitària
(LAU), però acabà aprovant-se
com a Llei de Reforma Università-
ria (LRU), ja amb un govern del
PSOE.

No va ser un procés tranquil, ni
políticament ni professional, si no
tot el contrari, un procés conflic-
tiu; vagues de professors i d'estu-
diants, per separat i conjunta-
ment, pressionaven en el sentit
de defendre els interessos d'uns i
d'altres, en la redacció de la nova
reglamentació d'una Universitat
que encara mantenia unes estruc-
tures i un funcionament arcaics i
reaccionaris, que topetaven amb
la voluntat de modernització i pro-
grés d'una majoria dels seus inte-
grants.

Finalment, però, amb l'aprova-
ció de la LRU, la Universitat acon-
seguia un status més en sintonia
amb l'estructura del nou estat
democràtic; l'autogestió i el reco-
neixement del dret dels estu-

co diants a participar en ella, serien

els canvis polítics més destaca-
bles. En paral·lel, es produïa tam-
bé un reconeixement dels drets
professionals del sector del pro-
fessorat més castigat laboralment,
els Professors No Numeraris,
coneguts com a PNNs.

En aquest context, la Universi-
tat de València, durant el curs
1984-85, celebrà el seu Claustre
Constituent amb la il·lusió i l'entu-
siasme de qui comença una nova
etapa vital amb unes expectatives
altament positives. Aquest Claus-
tre, presidit ja pel Rector Ramon
Lapiedra, culminà amb l'aprova-
ció dels Estatuts de la Universitat
de València i l'elecció, com a pri-
mer Rector de la nova etapa
democràtica, del mateix Ramon
Lapiedra. El procés, però, posava
de manifest que els drets recone-
guts no són drets adquirits si no
es mantenen i defensen amb
tenacitat davant certs sectors uni-
versitaris, presents a tots els esta-
ments -Personal Docent i Investi-
gador (PDI), Estudiants, i Personal
d'Administració i Serveis (PAS)-,
més proclius a l'immobilisme i la
reacció, així com davant els
intents d'ingerència d'altres insti-
tucions.

Els atacs vingueren, de nou,
sobre les qüestions simbòliques:
tots podem recordar els enfronta-
ments, que encara cuegen, sobre
el posicionament lingüístic de la
Universitat i el disseny definitiu
del nou escut per a una Universi-
tat renovada, amb Mare de Déu o
sense. Enfrontaments en què
s'utilitzaren mitjans de pressió
aliens a la pròpia Universitat,
estratègia que a l'hora posava en
dubte la seua autonomia nominal.

S'ha parat menys atenció al
canvi estructural proposat pels
Estatuts de 1985, i que podríem,
resumir en una democratització i

descentralització a fons. El canvi
més visible, en aquest sentit, és
la potenciació de les estructures
departamentals en detriment dels
centres -Escoles i Facultats-, de
manera que, progressivament, els
Departaments universitaris són
més responsables de l'activitat
docent i investigadora de la Uni-
versitat de València, potenciant
així la iniciativa i creativitat indivi-
dual i col·lectiva del PDI.

En aquests 15 anys, l'estructu-
ra de l'Estat també ha canviat. Ha
passat d'una estructura fortament
centralitzada al que anomenem
Estat de les Autonomies, de
manera que el finançament uni-
versitari, que depenia de l'Estat
central, ara és una competència
de la Generalitat. Així, del total
d'ingressos de la Universitat, el
77,6% depenen dels Pressupos-
tos de la Generalitat, però com
aquests depenen dels de l'Estat
central, en últim terme, s'ha
avançat poc pel que fa a autono-
mia financera (el curs 1981-82, el
56,4 per cent depenia de l'Estat) i
només, darrerament, s'han signat
acords de finançament amb la
Generalitat que intenten fixar
millor els criteris, amb previsions
plurianuals. En açò podríem dir
que la sort de l'autonomia univer-
sitària va l l igada a la sort de
l'autonomia dels valencians, però
en un altre escaló. I és que, a
diferència de la imatge d'aïlla-
ment universitari que des
d'alguns sectors vol vendre's, la
dependència universitària de la
societat que l'envolta és indiscuti-
ble, i les dades que acabem de
donar també tenen una segona
lectura: en aquests 15 anys, el
finançament de la Universitat
depèn més dels diners públics
que de les butxaques dels matri-
culats, globalment considerats.



Es cert que les dotacions pres-
supostàries de la Universitat han
augmentat significativament, dels
1.556 milions en el curs 1981-82
als 16.013 mil ions del curs
1993-94. Tanmateix aquest esforç
pressupostari es manifesta insufi-
cient davant l'esforç modernitza-
dor universitari -noves estructu-
res departamentals, nous plans
d'estudi, investigació...- i l'incre-
ment, quantitatiu i qualitatiu, de
la demanda d'estudis superiors
d'una societat com la valenciana,
que ha viscut importants canvis
sòcio-econòmics els darrers 15
anys, que desborda les capacitats
d'oferta de la nostra Universitat.

Amb tot aquest procés de can-
vi, la Universitat no s'ha vist impe-
dida per desenvolupar una de les
seues funcions centrals: la investi-
gació. Per tal de fer-nos una idea
de la importància de la producció
científica que es realitza a la Uni-
versitat de València, es pot indicar
que el curs 92-93 es destinaren
2.400 milions de pessetes -el
curs 1981-82 se'n destinaren 40-
a investigació, la major part dels
quals s 'obtingueren de fonts
externes, és a dir, de les ajudes i
beques de les institucions públi-
ques i privades, així com de la
Comunitat Europea, es publicaren
més d'un miler d'articles en revis-
tes internacionals i més de 700
llibres -a principis dels 80 se'n
publicaven entre 5 i 10-, i es pre-
sentaren prop de 2.500 ponèn-
cies a reunions científiques.

Aquestes dades i altres indica-
dors comparatius situen la Univer-
sitat de València per damunt de la
mitjana europea quant a produc-
ció científica. A més, el conjunt
de propostes acceptades i
finançades per la Comunitat Euro-
pea situen la nostra Universitat
molt per damunt de la mitjana de
l'Estat.

Així, des que s'inicià el primer
rectorat de Ramon Lapiedra fins
ara, s'ha produït una intensa reno-
vació. Un llarg camí que comença-
va amb la inauguració del Cam-
pus de Ciències, a Burjassot,
l'elaboració i aprovació democrà-
tica dels Estatuts que regulen la
vida universitària, la creació de
nous estudis, el creixement del
nombre d'estudiants i professors,

l'aparició dels numerus clausus i
la modernització d'instal.lacions i
equipaments. De fet, en l'actuali-
tat, la nostra Universitat, amb més
de 65.000 estudiants, prop de
2.700 professors i més de 1.500
persones dedicades a l'adminis-
tració i els serveis universitaris, és
una de les més importants del
conjunt hispànic.

Durant els deu anys de recto-
rat de Ramon Lapiedra, la investi-
gació i la producció científica han
estat l'objectiu clau de la Universi-
tat, malgrat que la faramalla inte-
ressada de certs sectors reaccio-
naris de la ciutat de València
només ha tingut ulls per a atacar
el posicionament lingüístic de la
Universitat, posicionament que,
òbviament, no és altra cosa que
la defensa de criteris científics
elementals que la Universitat no
podia ni pot bandejar. Malgrat
aquesta campanya d'intoxicació
permanent, la realitat és que
s'han incrementat notablement
les relacions amb nombroses uni-
versitats i empreses arreu del
món; s'han incorporat equipa-
ments, cada vegada més sofisti-
cats, per a la investigació; s'ha
implantat la xarxa informàtica, i
s'ha fet un gran esforç inversor.
Ací, també cal recordar les contí-
nues tensions amb la Generalitat
pels problemes de finançament.

Tot i això, en els darrers anys,
la producció científica ha estat
superior a la mitjana europea.

Com no podia ser d'una altra
manera i s'ha palesat sempre que
ha calgut, la Universitat, en el
període del rector Lapiedra, ha
mantingut la preocupació i el
debat sobre els problemes valen-
cians que, en els millors
moments de la seua història,
l'havien caracteritzat com la cons-
ciència crítica del País Valencià.

El nou equip del rector Pedró
Ruiz encara la tasca de renovar i
preparar la nostra Universitat per
a les necessitats actuals. Conti-
nuar impulsant la investigació i
millorant la docència, fer front a
la massificació, agilitzar els meca-
nismes de gestió i mantenir el
compromís amb la societat hau-
rien de ser fites claus d'aquest
període.

Al nostre parer, hi ha tres qües-

tions centrals que demanen amb
urgència ser centre del debat uni-
versitari. La primera fa referència
a l'avaluació de la posta en marxa
dels nous plans d'estudi, els quals
han generat problemes d'espai i
de recursos que cal corregir -no
sembla raonable posar en marxa
nous plans partint d'un increment
zero, la qual cosa ha fet que
diversos departaments en aques-
ta transició es troben en greus
dificultats per a atendre plans
nous i vells-, a més dels greuges
comparatius de càrrega docent en
funció del nombre d'alumnes per
grup i les "trampes" que es fan en
alguns centres, quant a les clas-
ses pràctiques, amb la martingala
del treball per a casa que compta-
bilitza com a crèdit per al profes-
sor. El segon debat és el de la
necessitat de continuar impulsant
la normalització lingüística i erra-
dicar la docència en castellà en
els grups de valencià; cal, en
aquest sentit, un control més
estricte dels departaments que no
compleixen i ofertar tantes pla-
ces com hi calguen amb perfil
lingüístic.

Finalment, last but not least,
no és tolerable per més temps la
reedició que s'està fent de la
condició de PNN. Cada vegada
són més els contractes d'asso-
ciat a temps parcial, ni tan sols a
temps complet, que la Universi-
tat està realitzant, amb el que
això significa de treball precari i
explotació de llicenciats que no
reuneixen les característiques
que es demanen per llei per a
aquesta mena de contractes i
que, en molts casos, no tenen
cap altre treball. Cal abandonar
la perspectiva estrictament eco-
nomicista, els diners que la Uni-
versitat s'estalvia així si parem
compte que amb el que costa un
titular es poden contractar tres
associats, i començar a prendre
mesures per tal que, qui vulga,
puga accedir a condicions de tre-
ball més dignes. Almenys, caldria
començar per oferir ampliacions
de contracte als associats a
temps parcial abans de traure
noves ofertes de treball.
* Professors del Dep. de Sociologia i

Antropologia Social de la Universi-
tat de València

29



QUINZE ANYS DE CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS

La participació ccm a
utcpia pcssibie

D es de finals dels
setanta fins al
moment actual la
idea de la demo-
cràcia basada en

la participació, que passava
per la constitució i consolida-
ció del Consells Escolars
Municipals en la vessant edu-
cativa, ha anat relaxant-se i
en el moment present potser
estem en un bon moment per
a la reflexió sobre la necessi-
tat de seguir exigint un espai
per a fer propostes al poder
polític i poder dir la nostra,
com a ciutadans i ciutadanes,
sobre allò que es decideix per
a nosaltres.

A finals dels anys 70 la demo-
cratització social l'enteníem com
una dimensió global que havia
d'afectar i canviar el funciona-
ment de les institucions, com els
centres educatius, els ajunta-
ments... i arribar a modificar la
manera de prendre les decisions
en cada centre de poder repre-
sentatiu de la col·lectivitat. Es
tractava de portar endavant l'ob-
jectiu últim de la democràcia, és
a dir, que les decisions sobre
l'organització social foren preses
consultant i comptant amb les
opinions d'aquells i aquelles als
quals afectaven.

Aquest objectiu de democrà-
cia que ara diríem "participativa",
com si fóra possible entendre
una democràcia "no participati-
va", tenia la seua expressió en
cada poble o ciutat quan es con-
sultava a les Associacions de
Veïns i Veïnes, quan es tenien
en compte les propostes col·lec-
tives per a organitzar les zones
educatives, quan es coordinaven
les actuacions de serveis socials

30 en els barris, etc.

ASSUMPCIÓ BOIX GUILLO

En aquests anys, els desitjós
de participació forçaren el fun-
cionament d'òrgans de consulta
a nivell municipal, com els Con-
sells Escolars, els Consells
Econòmics, els Consells de la
Dona, els Consells de Participa-
ció Veïnal..., en els que estaven
representades totes les associa-
cions i col·lectius que treballa-
ven en cada àmbit, i realment
aquests òrgans foren la base per
a que sorgiren iniciatives accep-
tades pel poder polític, com
demanar que es feren escoles o
instituts en les zones deficità-
ries, que es construïren centres
de salut en cada barri, que es
crearen gabinets psicopedagò-
gics municipals, que es crearen
centres socials en els barris...

Si ens fixem en l'aspecte úni-
cament educatiu, en determina-
des ciutats del País Valencià,
com a Elx, s'organitzà la ciutat
en zones que funcionaven com
a nuclis de participació, i en
cada zona, que era normalment
un barri de la ciutat o les parti-
des del camp, func ionava el
Consell Escolar de Zona, en el
qual estaven representats els
centres de tota la zona a través
d'una persona del claustre i una
altra de l'Associació de Pares i
Mares, a més a més de represen-
tants dels sindicats i de les Asso-
ciacions de Veïns. Aquests Con-
sells de Zona, que sempre foren
òrgans oberts, on no se li nega-
va l'entrada a n ingú i tothom
podia acudir a plantejar la seua
proposta o el seu problema,
eren la base de totes les propos-
tes que es feien a l'Ajuntament
sobre ubicació de les noves
construccions, necessitats i dis-
tribució de centres d'Educació
Infantil, EQB i Mitges. A més a

més, servien per a vertebrar i
l'organització conjunta de les
activitats lúdiques i renovadores
que, partint de les escoles,
implicaven a tot el barri i la ciu-
tat en la recuperació de festes
populars, com Carnestoltes, i
altres de tipus reivindicatiu, com
"El Dia de la Pau", "El Dia de la
Dona"..., i per a coordinar els
processos de matriculació i equi-
librar el nombre de xiquets i
xiquetes en les diferents escoles
de la ciutat.

Com a òrgan que arreplegava
les propostes de cada Consell
de Zona es va crear el Consell
Escolar Municipal, que era on es
portaven les propostes que cada
barri havia fet per a solucionar
els problemes plantejats, i així
es coordinaven aspectes que
afectaven a tota la ciutat, com
ara la necessitat de tindré aules
d'Educació Especial en cada
zona, centres d'FP en tots els
barris, atenció psicopedagògica
per a tots els alumnes dels pri-
mers nivells, línies d'ensenya-
ment en valencià en totes les
zones... Al mateix temps, el CEM
debatia i podia presentar modifi-
cacions al Pressupost d'Educació
de l'Ajuntament de la ciutat, i
era in fo rma t , sobre tots els
temes que es referiren a l'educa-
ció, tant en l'àmbit estricte de la
ciutat com en altres més
amples, però que l'afectarien en
el futur, com, per exemple, parti-
cipar en el debat social sobre la
Reforma Educativa pre-LOQSE.

Si ara mirem la situació, acti-
vitat i pràctica real en cada Con-
sell Escolar Municipal i el funcio-
nament dels Consells de Zona,
observarem que aquests últims
pràcticament no es reuneixen
allà, on existeixen, o només per



a tasques de matriculació, i sen-
se més representació que la Ins-
pecció i les direccions dels cen-
tres, i els primers, poques vega-
des són realment un òrgan de
consulta i es limiten a reunir-se
quan ho marca la Llei de Con-
sells Escolars, per a temes molt
concrets i amb poques aporta-
cions des de cada centre, barri,
etc.

Caldrà que valorem la utilitat i
el benefici que ha suposat per a
millorar la realitat educativa de
cada poble o ciutat l'existència
dels CEMS, i tindré en compte
que les hores de dedicació, els
esforços per arribar a consen-
suar propostes en cada zona,
etc., que han dedicat molts ciu-
tadans i ciutadanes, molts d'ells
ensenyants, i on no ha faltat mai
l'STEPV, han estat recompensats
per la realitat de les fites aconse-

guides, bé en forma de construc-
cions escolars, millors serveis
educatius i socials, línies d'en-
senyament en valencià, recupe-
ració de festes i altres activitats
de la nostra cultura popular...

A més a més, estem en un
moment en el que altres valors
sembla que són més apreciats que
la participació en òrgans on "no es
guanya res personalment", i tam-
poc el poder polític afavoreix el
funcionament dels òrgans de con-
sulta, i més bé es tendeix a provo-
car un funcionament "burocràtic"
que a valorar-los com a motor de
la dinàmica i les iniciatives socials.

Davant aquesta situació, des
de l'STEPV exigirem que els Con-
sells Escolars Municipals siguen
l'espai de consulta i debat per
on passen tots els temes que
afecten al poble o ciutat, bé
directament o bé a mig termini, i

que es facilite la presa de deci-
sions consensuades sobre
temes que en poc de temps van
a afectar directament a tot el
País, com l'aplicació generalitza-
da de la Reforma i l'elaboració
del mapa escolar:

- Centres que seran d'EEII,
Primària i Secundària.

- Especialitats de Batxillerat
que deuen fer-se en cada centre.

- Mòduls de formació profes-
sional i especialitats que s'im-
plantaran.

- Programes de garantia social
i gestió d'aquests...

Com es veu, la participació
seguirà essent una eina útil i
profitosa en el futur, i això ens
ha de portar a no abandonar el
camí seguit fins ara i a ampliar-lo
a tots els temes que vagen sor-
gint, especialment en moments
de canvi com el present.
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SENYOR SUAREZ

Amb tots els respectes. No som un poble
cridaner. Som un poble sensat, treballador
i, ai!, massa sofrit. Però, encara que un
dels vostres predecessors al govern de
Madrid digué "que tenemos a los valen-
cianos por més muelles", ara tenim ben
clar què és el que volem. I el que volem ho
exigim.

Heu rebut telegrames, n'estareu assa-
bentat, de les mobilitzacions que hi ha ha-
gut aquí al País Valencià amb motiu del
Decret de Bilingüisme i l'Ordre Ministerial
que el desenvolupa. Menyspreen la veritat i
la realitat.

Sabeu per què? No volem eixa manipula-
ció de la veritat científica i de la realitat his-
tòrica. El vostre partit, ací al País Valencià,
no serveix els vertaders interessos del poble
valencià. Almenys en el terreny de la llen-
gua i el seu ensenyament.

La nostra llengua és el català. I el Decret
no ho reconeix així. La nostra literatura, la
Literatura Catalana, i acadèmics de la llen-
gua castellana amb probada solidesa
científica així ho manifesten, ho declara
ben palès. I els valencians volem que eixa
llengua tinga a l'escola el mateix tracta-
ment que la castellana. I eixe tractament
vol dir que siga obligatòria. I l'Ordre Minis- ,
terial no deixa gens clara eixa obligato-
rietat.

Volem que la patent per a ensenyar el ca-
talà a l'escola valenciana la done la Univer-
sitat, que n'és l'única institució competent
en matèria científica com aquesta. El Con-
sell no és qui per a donar titulacions. Sabeu
que els qui ocupen ara els càrrecs dins la
Conselleria d'Educació no ens ofereixen,
als valencians, cap mena de credibilitat per
a dur endavant les seues obligacions de
servir al poble valencià en l'ensenyament
deia llengua?

Els mestres valencians sí que sabem
quina llengua ensenyarem. Sabem que és
la mateixa que utilitzava Ausiàs March. I un
català, Muntaner, digué de nosaltres: "són
vers catalans e parlen del bell catalanesc
del món".

Ara, si llegiu aquesta carta, pregunteu a
qui en sap d'això, amb quina llengua ha es-
tat escrita. I sabeu qui me l'ha ensenyada?
Ma mare. I sabeu on l'he apresa? Ací, al
País Valencià.

Diga el que diga el Decret, i l'Ordre, se-
nyor Suàrez, escolteu a aquest poble. Que
no demana. Exigeix.

Pere de Vilafranca. Castelló.
La Plana Alta.

PETITA HISTÒRIA

ELS
REGALS
DE NADAL

Ja fa molt de temps es deia pel carrer:
"passes més fam que un mestre d'escola".
I era cert. Els mestres passaven fam.

Els que manaven, consideraven que el
seu treball no mereixia més. A l'escola s'en-
senyava a llegir i a escriure, i, per anar a
plegar garrofes o moure el teler, no calia
tant. A més a més, era temps de post-
guerra. Ja de xiquets, s'anava a l'era de
bon matí, o a fer brossa pels animals; no hi
havia temps per a més.

I, el mestre, sabia que mentre la gent no
"entenguera de lletres", la misèrrima si-
tuació que patia no canviaria. Però, no sols

ho sabia el mestre; qui millor ho sabien eren
tots aquells que treien bona tallada de les
esquenes dels demés. I eixa era la raó per la
que se li pagava poc; per assegurar-se que
amb sorolls de fam a la panxa, no li queda-
rien forces per a ensenyar massa coses a la
gent.

A canvi, i per tal que es conformés un po-
quet, al mestre se'l cridava per "DOM... i
se'l considerava una persona de "prestigi",
com al rector, el metge o el boticari.

Mentrestant, la gent del poble, per bon
cor uns, i per voler tenir el favor dels pode-
rosos uns altres, anaven cobrint les neces-
sitats que l'Estat no cobria, i li duien al
pobre mestre, les gallinetes, el plateret de
figues, o el que la collita del temps donarà
desi.

Molts mestres es sentien impotents da-
vant d'aquesta situació. Uns altres lluitaren
amb totes les seues forces. D'altres s'aco-
modaren.

Avui, els xiquets tenen dret a l'ensenya-
ment. Els mestres tenen un sou just, i,
quan creuen que no és així, exigeixen un
augment al seu PATRÓ, L'ESTAT. No vo-
len carregar a les esquenes dels pares les
deficiències del patró.

Però, la història no ha passat debades. I
en molts pares, potser mesclat amb un sen-
timent d'agraïment, encara està present la
figura del mestre qui mirava malament al
qui no li havia dut la gallineta, el plateret de
figues... o el regal de nadal. Tal vegada sen-
se adonar-se'n dels orígens, tots, pares i
mestres, ens hem vist inserits dintre d'un ri-
te social que a ningú no beneficia i que té
unes víctimes: els xiquets que obrin els ulls
quan veuen que els companys li duen el re-
gal al mestre i la seua mare els ha dit que
aquesta setmana no té diners... que tal ve-
gada l'altra...

ES FA SABER
Som un grup d'amics, i volem muntar espectacles d'animació, al

carrer, pera xiquets.
Per això, ens fa falta algun instrument que faça soroll, i siga fàcil de

tocar. Com pot ser un bombo, platerets, o bé l'instrument musical que,
als poblets utilitzen els escombraires "pregoners", com a reclam.

A més, voldríem aconseguir una o dos dolçaines i material que ens
ajude a aprendre a tocar-les.

Res més, amics. Tothom que ens vulla vendre alguna cosa d'estes,
pot adreçar-se, a:

Constante Graver'. Prim, 36-3.°-3.a. Castelló.
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I ara, quinze anys més
VICENT ESTEVE MONTALVA*

E
nguany el curs està marcat per
dos grans fets: l'exigència d'una
negociació global del procés de
reconversió derivat de l'aplicació
de la LOQSE, inclosa la consoli-
dació del valencià com a llengua
pròpia de l 'ensenyament, i la
convocatòria d'eleccions sindi-
cals, dos fets que són la porta
d'entrada als propers 15 anys de
la història educativa del nostre
País i, alhora, de la petita histò-
ria del nostre sindicat.

Ja fa 18 anys que els STEs
mantenim una alternativa sindi-
cal que es defineix, fonamental-
ment, perquè vol que els treba-
l ladors i les treballadores de
l 'ensenyament , docents i no
docents, siguen protagonistes de
les seues pròpies decisions.

És un bon moment per refle-
xionar col·lectivament sobre els
darrers anys de l'ensenyament i
sobre allò que volem canviar o
consolidar en els que vénen per
davant.

El nostre és un model que té
futur, com ho demostra el crei-
xement en afiliació i la incorpo-
ració de nous sectors. Un model
cada vegada més necessari per
a molts treballadors i treballado-
res desencisats de pràctiques
sindicals restringides a la deci-
sió de minories dirigents. Per
això són importants les elec-
cions sindicals, río és una qües-
tió de sigles; es tracta de soste-
nir amb els vots de totes les
persones que t reba l lem a
l ' ensenyament una fo rma
d'organització social profunda-
ment democràtica i autònoma i,
per tant, capaç de generar unitat
en l'acció, cosa que ens enfor-
teix com a col·lectiu i, al mateix
temps, ens permet inserir-nos

al si de la nostra societat i tre-
ballar en peu d'igualtat junt a
d'altres organitzacions i grups
per objectius socials i polítics
més generals.

La Reforma del Sistema Edu-
catiu ha pres una direcció cada
vegada més preocupant per a
amplis sectors del professorat,
sobretot per al més esperançat
en que la Reforma fóra la gran
ocasió per a transformar en pro-
funditat l'escola i la seua pròpia
imatge davant la societat. Cal
una garantia de finançament per
a possibilitar els canvis, per a
passar del paper a la realitat,
però també una orientació pro-
gressista per a consolidar un sis-
tema públic de qualitat al servei
del nostre poble.

Des dels STEs hem denunciat
que s'està produint una vertadera
reconversió del sistema sense
una negociació que aborde cadas-
cuna de les intervencions, però
des d'una perspectiva global. Ens
preocupa especialment el cost
que aquesta reconversió tinga en
qualitat i quantitat de llocs de tre-
ball. Ens preocupa una escola
que voldríem cada vegada més
participativa, més autònoma i
menys jerarquitzada, un focus de
convivència i d'investigació i inno-
vació constant.

Sens dubte, els propers 15
anys seran tan apassionants com
els que deixem enrera. I serà
necessària la conjunció de totes
les forces i voluntats que fins
ara han fet possible els avanços
que ara ens disposem a ampliar
amb noves conquestes.

Avancem per a guanyem el
futur.

* Consell de Redacció de l'AIl·l-Oli i
coordinador d'aquest número
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ELS CALENDARIS DE L'STEPV (1983-1993)
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