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“En classe, hemde perdre
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El sistema educatiu públic
NO HA DE PAGAR
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les conseqüències de la crisi



� Quant a la mobilitat geogràfica i les
modificacions substancials de les con-
dicions de treball, la reforma incre-
mentarà el poder de l’empresariat per
a limitar més els drets de les treballa-
dores i treballadors. La reforma intro-
dueix més arbitrarietat per a modificar-
les, doncs l'única causa que caldrà al·le-
gar per a justificar-les és que els
canvis milloren la competitivitat de
l’empresa en el mercat. Les empreses
podran deixar d’aplicar increments
salarials, encara que conculquen el que
dispose el conveni col·lectiu. Només
caldrà al·legar que els increments po-
den posar en perill l’estabilitat i el
manteniment de l’ocupació en l’em-
presa.
� Implicarà una limitació de la nego-
ciació col·lectiva. Un exemple: la no apli-
cació en convenis col·lectius de la clàu-
sula d’inaplicació del règim salarial o el
fet d'equiparar el laudo arbitral amb la
mateixa validesa que el que estableix el
conveni. L’SMAC haurà de considerar la
situació econòmica de l'empresa per a
prendre una decisió, el que represen-
tarà menor independència de la justí-
cia.
� S’ampliaran les causes d'acomiada-
ment objectiu —el decret no les espe-
cifica—. Això comporta que es produi-
ran més acomiadaments, a raó de 20
dies per any de servei, tant a nivell
col·lectiu com individual. Es facilitaran
noves causes d'acomiadament objec-
tiu perquè les empreses podran al·le-
gar pèrdues en retallar el període en
que s'han produït, un temps que la nor-
ma no ha concretat.
� S’augmenta el dret de l'empresariat
a suspendre el contracte de treball i a
introduir la seua suspensió amb re-
ducció de jornada.
El canvi modifica la Llei General de la
Seguretat Social. Fins ara, per a cobrar
la prestació parcial per atur calia reduir
la jornada un 33%. A partir d’ara os-
cil·larà entre el 10 i el 70% de la jornada.
Això representarà un elevat cost per a
l'estat, en un moment que cal exigir una
contenció de la despesa.
� S’introduirà la no prohibició de l'e-
xistència d'agències de col·locació amb
finalitats lucratives, les anomenades
ETT, a les quals l'administració públi-
ca podrà cedir-li personal. Sorprén
que la mesura afecte al personal amb
professions considerades perilloses,
que fins ara estaven protegides.
� S'estendrà el contracte de foment,
amb bonificacions i reduccions per a les
empreses d’entre el 50 i el 80 per cent
en les quotes de la Seguretat Social, di-

ners que deixaran d'ingressar les ar-
ques públiques. Si per a la gent jove ja
era difícil accedir al treball, la reforma
no ho facilitarà: una persona jove que
comence a treballar en 2010 només co-
brarà 379,98 euros, tot i que la seua em-
presa no abonarà la quota de la Segu-
retat Social.
�Es limitaran els drets de consulta, in-
formació i participació de la repre-
sentació de les treballadores i treba-
lladors, quant a la forma, el contingut
i els terminis.
� Pel que fa als contractes de durada
determinada, només es limitarà el
contracte per obra o servei i augmen-
tarà la indemnització, de manera gra-
dual i en funció de la data de subscripció
del contracte, de 8 dies a 12 dies (en
2016, inicialment previst per 2014). Es
perd l’oportunitat de limitar i regular la
resta de contractes temporals, per
això és una falsa reducció de la tem-
poralitat. És positiu que la reforma con-
temple expressament el terme “grup
d'empreses”, de manera que es fre-
naran les pràctiques fraudulentes
d’empreses que traspassen persones
dins del mateix grup d'empreses, per
a no formalitzar contractes laborals fi-
xos.
� Afectarà les prestacions de la Segu-
retat Social i l'INEM: jubilacions i in-
capacitats de les persones afectades
pels nous contractes o suspensions, to-
tals o parcials. La cotització es redui-
rà i serà més difícil accedir a les pres-
tacions esmentades (la majoria re-
quereixen periodes de carència).
� S’introduiran diferències en les con-
dicions laborals i salarials en una ma-
teixa empresa o sector. El Fons de Ga-
ranties Salarials (FOGASA) es farà cà-
rrec de part de les indemnitzacions per
acomiadament, concretament, de vuit
dies: a les empreses els resultarà
cada vegada més barat acomiadar, i
això provocarà l'increment de la des-
pesa pública. Resulta contradictori
que la reforma pretenga redir-la: el FO-
GASA no només pagarà vuit dies al cent
per cent, també pagarà el 40% de la in-
demnització per acomiadament ob-
jectiu.
� L'acomiadament improcedent s'a-
barateix, passant de 45 a 33 dies d'in-
demnització. Als únics que afavoreix la
mesura és als empresaris, que podran
acomiadar més barat. Ara mateix, en un
acomiadament anomenat “improce-
dent” la causa al·legada per a procedir
a l'acomiadament és injustificada. El
que caldria és, com a mínim, garantir
o ampliar la indemnització de 45 dies.
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D e manera recurrent, els governants apunten a la
responsabilitat del professorat en la millora de la qualitat
educativa i, per tant, del futur de la societat. A la institució

escolar se li atribueix una gran capacitat d’actuació en qualsevol
camp. Què fer amb la violència? L’escola ha de previndre-la i tractar
els seus efectes. Què fer amb l’obesitatinfantil? Treballar a l’aula els
hàbits alimentaris. Què fer amb el tabaquisme, l’alcoholisme, els
embarassos no desitjats i tants altres conflictes? La solució sempre
cal desviar-la a l’escola. L’escola és el marc idoni per a construir
coneixements, també per a la formació d’una ciutadania exemplar 
i solidària.

No hi ha intervenció social que no coincidisca que l’educació és
indispensable per al progrés de la societat. La millor garantia del
futur d’un país avançat descansa en l’escola. I en el centre d’aquest
discurs hi ha el professorat. Cal dignificar-lo, incentivar-lo,
recompensar l’esforç que realitza. 

Alguns governants diuen ara que cal reforçar l’autoritat del
professorat per fomentar el respecte i el bon clima de convivència a

les aules. De fet, el ministre
Gabilondo anunciava que
promulgarà “l’Estatut del
personal docent i investigador,
actor fonamental en la
generació del coneixement, la
investigació, la innovació i la
transferència a la societat. El
docent reforçarà la seua
autoritat social i econòmica". 

Què ha passat després? Si qui trenca, paga, les mesures per a
reduir el dèficit han tingut l’efecte pervers d’assenyalar els
culpables que han de pagar la crisi i, a continuació, de perpetrar
l’atemptat més greu contra la dignificació de la tasca docent: la
crisi també la pagarà el personal empleat públic. Dels banquers i
les grans fortunes, no se’n diu res.

Les retallades neoliberals del govern central han seguit
immediatament imitades pels responsables autonòmics. Al
sistema educatiu valencià, la Generalitat del PP apunta ja cap el
personal interí i a les retallades a les ràtios dels grups,
l’ensenyament del valencià, els desdoblaments, les direccions dels
centres, els ensenyaments artístics o professionals i un llarg
etcètera. D'altra banda, una allau d'indignes personatges es dedica
ara a insultar i menysprear el professorat i el personal empleat
públic en tertúlies i articles de premsa. Impunement, des dels
poders públics els professors són gilipolles i “cal rematar-los”. 
No passa res. És aquest el reconeixement social que les diferents
administracions diuen defensar?

Molta gent que ens dediquem a ensenyar arrosseguem un pecat
original: el privilegi de pertànyer a la funció pública, de treballar pel
futur, un "pecat" que ha aconseguir calar entre companys 
i companyes que han interioritzat la culpa d'accedir a una ocupació
estable. La campanya per a segrestrar les consciències dels
ensenyants acaba de començar però els seus efectes seran
desvastadors si no despertem de la letàrgia. 

És l’hora d’exigir menys demagògia i més respecte. 

EDITORIAL

A l’educació, més respecte 

El professorat sembla
haver interioritzat 
un sentiment 
de culpabilitat 
pel fet de tindre 
una ocupació estable

Allioli

Contra la reforma laboral 
Intersindical Valenciana aposta per una mobilització
general que obligue Zapatero a rectificar

Intersindical Valenciana
s’oposa a la reforma laboral
aprovada pel govern
espanyol perquè representa
un clar retrocés en els drets
de les treballadores 
i treballadors. Les mesures
anunciades no serviran per a
respondre a una crisi
econòmica i social que no ha
estat generada per la classe
treballadora sinó pel sistema
capitalista, la banca i la
patronal. 

Aquesta reforma laboral
és un atac frontal contra els
sectors més desfavorits de la
societat: retallades salarials,
congelació i revisió del
sistema de pensions,
augment de l'IVA 
i l'electricitat, copagament
sanitari... Són mesures que
aprofundiran en la
precarització del mercat
laboral i en el
desmantellament de l'estat
del benestar. La
Intersindical exigeix la
retirada d’aquesta reforma
laboral i de totes les mesures
antisocials, així com un
canvi total en la política
social i econòmica que
permeta el repartiment just
de la riquesa i una ocupació
de qualitat. 

Cal una resposta unitària
i contundent del conjunt de
la classe treballadora.
Intersindical ha convocat
reunions i assemblees
obertes per a abordar la
necessitat de convocar la
Vaga General, el 29 de
setembre, 
i impulsar mobilitzacions
que obliguen a rectificar el
govern espanyol.

ı Les mesures de la reforma 
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a Conselleria d’E-
ducació vol aplicar
una retallada sen-
se precedents en
els centres educa-
tius per al curs
2010/11. No  auto-
ritza programes
d’atenció a la di-
versitat ni unitats a

secundària que fins ara es concedien
sense problemes ni desdoblaments
en els mòduls dels Cicles Formatius.
Fusiona unitats de programes lingüís-
tics diferents a costa dels programes
d’ensenyament en valencià. Deixa sen-
se garanties de continuïtat el Batxille-
rat Tecnològic en segon curs. Hi ha cen-
tres que perdran el batxillerat nocturn.
Es reduiran dràsticament les hores de
gestió dels equips directius de centres
de secundària.

Per a STEPV, les conseqüències
d’aquestes mesures són “molt greus”:
desplaçament de desenes de professors
i professores de Cicles Formatius, pèr-
dua de centenars llocs de treball del
professorat interí, increment de les
ràtios en les aules i consegüent em-
pitjorament de les condicions laborals
del professorat i de la qualitat de l’en-
senyament, greus problemes organit-
zatius i de gestió. “L’eliminació d’unitats
durà aparellada la reducció de dotacions
de professorat, amb la qual cosa cen-
tenars de docents en situació d’interi-
nitat quedaran sense vacant. A més del
professorat interí, en Formació Pro-
fessional també es veurà afectat per-
sonal amb destinació definitiva que
serà desplaçat del seu centre. Tot aicò
provocarà una important retallada de les
plantilles docents. El Sindicat estima
que les mesures poden afectar entre
quatre i 20 docents per centre, segons
el seu tamany i el nombre de mòduls
formatius. Es tracta per tant d’un au-
tèntic expedient de regulació d’ocupa-
ció (ERO) encobert”.

“Educació pretén retallar per al
curs 2010/11 uns 15 milions d’euros a
costa del sistema educatiu per a fer
front a la crisi, que ni el professorat ni
l’alumnat han provocat. A aquestes
quantitats cal afegir-li els més de cent
milions d’euros de retallades en les re-
tribucions  —d’acord amb les mesures
contemplades en el decret-llei del go-

L’eliminació d’unitats
durà aparellada 
la reducció de dotacions
de professorat

Les retallades afectaran
al professorat dels cicles 
i es perdran centenars 
de llocs interins

Conselleria posa en marxa un autèntic expedient de regulació d’ocupació
encobert en Secundària

NÒMINA SOU BASE C. DE DESTÍ C. ESPECÍFIC TOTAL PÈRDUA TRIENNI EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE
FINS MAIG JUNY-DES. FINS MAIG JUNY-DES. FINS MAIG JUNY-DES. FINS MAIG JUNY-DES. FINS MAIG JUNY-DES. PÈRDUA PAGA PÈRDUA TRIENNI

Mestres 985,59 958,98 498,26 473,35 608,97 578,52 2092,82 2010,85 -81,97 35,73 34,77 -378,63 -11,71
Mestres ESO 985,59 958,98 613,60 582,92 608,97 578,52 2208,16 2120,42 -87,74 35,73 34,77 -384,40 -11,71
Prof. Tècnic FP 985,59 958,98 613,60 582,92 610,33 579,81 2209,52 2121,71 -87,81 35,73 34,77 -384,47 -11,71
Secundària i EE 1161,30 1109,05 613,60 582,92 612,77 582,13 2387,67 2274,10 -113,57 44,65 42,65 -599,00 -20,67
Catedràtic/a 1161,30 1109,05 734,94 698,2 666,63 633,30 2562,87 2440,55 -122,32 44,65 42,65 -607,75 -20,67

“EL SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC

LES CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI”

vern espanyol i els vora de quatre mi-
lions d’euros de retallades a determi-
nades partides educatives dels pres-
supostos de 2010 aprovades les da-
rreres setmanes per la Generalitat. No
és la millor mesura per a combatre el
fracàs escolar que al País Valencià se
situa en percentatges pròxims al 40%”,
ha advertit STEPV.

El Sindicat ha traslladat a l’admi-
nistració la seua protesta i l’exigència
del manteniment de les unitats però les
prioritats del Consell per a fer front a
la crisi no inclouen el professorat ni l’a-

lumnat ni el valencià. Es castiga el sis-
tema educatiu en la política d’estalvi,
que no afecta les partides superflues
sinó el seu cor. Educació ha apuntat cap
a partides pressupostàries que afecten
a la comunitat educativa del sistema
públic i al valencià en lloc de, per
exemple, deixar de concertar ensen-
yaments no obligatoris, eliminar pre-
tesos programes contra el fracàs es-
colar: uniforme escolar, ensenyament
de xinés, subscripcions a mitjans de co-
municació, gestió de la construcció de
centres, manteniment de CIEGSA, etc.

Entre les mesures de resposta a
aquestes mesures, el 15 de juny STEPV
va convocar concentracions de protesta
a les tres capitals valencianes i ha fet
arribar als claustres dels instituts
d’FP un model amb fulls de signatures
per a exigir a l’administració el man-
teniment dels desdoblaments. També
està promovent una campanya infor-
mativa dirigida a l’alumnat i a les fa-
mílies, amb noves mesures de pressió,
“per a evitar les agressions i impedir
que el sistema educatiu públic pague
les conseqüències de la crisi”.

L

HA DE PAGAR
NO

Les retallades en la nòmina
Les nòmines del professorat es veuran modificades per efecte del DECRET LLEI 3/2010, de 4 de juny, del Consell, de mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic valencià
(DOCV de 6 de juny). Les retallades per a 2010 afecten les nòmines des de juny fins a desembre (7 mesos) i la paga extra de desembre (la de juny no està afectada). La retallada prevista per a 2011 
inclou les 12 mensualitats i les dues pagues extra.
A més, cal afegir la part corresponent a sexennis i altres complements. En la propera edició de la revista, publicarem un quadre actualitzat complet. També el podeu trobar en el web del sindicat.
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Per justícia

Hi ha qui va pensar que la convocatòria va ser un
error, que la vaga no servia per a res, que no mo-
dificaria les retallades. Tenien una part de raó.
El canvi de tendència és difícil, però les retalla-
des no són mesures dirigides a exigir un com-
promís passatger a unes suposades persones pri-
vilegiades, sinó que ho són per a una llarga tem-
porada i, a més, s’incrementaran amb altres
mesures.

Per coherència

Les formes —i el fons— que van envoltar la con-
vocatòria podien haver sigut millors, però això no
depenia de la Intersindical. Ni el moment dels
atacs —triat pel govern i els poders econòmics—
ni la major part de les respostes —com la data
i el disseny de la mobilització, entre altres qües-
tions— els vam triar nosaltres. A més, l’actitud
de les organitzacions que es van arrogar, en ex-
clusiva, la representació del col·lectiu va ser la
d’ignorar la resta de forces sindicals, que al País
Valencià constituïm vora el 50% de la represen-
tació sindical, i negar-se  a preparar la mobilit-
zació de manera unitària. Malgrat la falta d’uni-
tat transmesa al personal empleat públic, que ig-
norava els motius per anar-hi separats, des de

la Intersindical hem sigut conscients de la ne-
cessitat d’una resposta unitària a uns atacs tan
greus. Però la mobilització continua i de les equi-
vocacions cal treure conseqüències. Intersindi-
cal està disposada i en condicions a treballar uni-
tàriament. I així serà

Per dignitat

Amb la decisió de triar el personal empleat pú-
blic com a exemple de sector on obtindre diners
per a pal·liar el dèficit, el govern espanyol ens ha
assenyalat com a responsables d’aquest mateix
dèficit i com el principal grup al qual aplicar les
reduccions. A ulls de la societat, ens és més exi-
gible la solidaritat que a la banca o el capitalis-
me especulatiu. Per això, paguem nosaltres i els
altres no.

Per solidaritat

Una part de la societat creu que som un col·lec-
tiu privilegiat i s’alegra de les retallades que ens
han aplicat. Però la patronal insisteix a fer ex-
tensibles les retallades als convenis, i la refor-
ma laboral anunciada intentarà aprofitar les cir-
cumstàncies per a imposar velles reivindicacions
de la dreta econòmica i política, les quals tenen

poc a veure amb l’actual crisi. Ara s’anuncien tam-
bé retallades en l’ensenyament concertat, que té
les retribucions regulades per conveni, després
en vindran d’altres. En moltes ocasions, les mi-
llores en el sector públic han sigut una referèn-
cia per al sector privat i els seus avanços s’han
estés a aquest darrer, fet que ha provocat un efec-
te positiu entre la resta de treballadors i treba-
lladores. Ara, per contra, el funcionariat només
és la punta de llança per a aplicar els atacs a tota
la població. Plantar cara en aquest sector no és
només un mecanisme de defensa corporativa
d’un grup privilegiat sinó que serveix per a
plantar cara a les agressions ja aprovades o en
camí. És, per a qui tinga dubtes, una decisió so-
lidària.

Per no perdre més

La retallada salarial és un moviment que obri la
porta a altres retallades. Potser el més conegut
és el de l’augment de l’edat de jubilació als 67
anys. Que ningú es lamente de no haver sigut con-
seqüent ara. Quasi definitivament hem perdut la
jubilació anticipada als 60, però podem obtindre
propina per a arribar als 67, i, a més, acompan-
yada de la reducció de llocs de treball o les bai-
xes sense cobrir. Les males notícies no vénen so-
les.

Per indignació

Els governs haurien de regular les maniobres
especulatives i l’enginyeria financera que ens
ha dut a la desfeta però, com sabem, són ob-
jecte de pressions. D’una banda, els de sem-
pre, aplicant les mateixes receptes de sempre,
perquè paguen els més febles. D’altra banda,
les persones afectades. La major o menor pres-
sió incideix en la inclinació de la balança, en-
cara que els governs europeus ja estan situats
en una part de la llengüeta i no en el centre. A

major resistència, major capacitat de modifi-
car les seues respostes; a menor, la desfeta i
les mans lliures per a seguir aplicant noves re-
tallades.

Per defendre el que hem guanyat en dècades

Si Europa disposa d’unes condicions que no exis-
teixen en altres països, com els EUA o Àsia, és
per una llarga tradició de lluita per aquestes con-
questes, incloent-hi les vagues. El problema no
és només el 5%, ara vindrà la pujada de l’IRPF
(doble descompte), els impostos indirectes (tri-
ple), l’IVA (quàdruple)... i la retallada d’altres drets.
No tardarem a pagar per a anar al metge o per
a determinats conceptes relacionats amb l’edu-
cació: les matrícules universitàries, els serveis
educatius...

Per urgència

Davant determinats fets, cal adoptar mesures
contundents, com quan es desborda un riu.
Està bé netejar-ne les ribes, deixar d’ocupar els
llits fluvials o afavorir les obres de retenció d’ai-
gües. Són mesures de cultura preventiva que cal
practicar i que serviran a mitjan i llarg termini.
Però quan el riu ix de mare, incontrolat, quan la
força de les aigües augmenta vertiginosament en
qüestió d’hores, cal oposar-hi altres mesures in-
evitables, des del treball de les excavadores fins
als sacs terrers en els marges. I ara estem en
aquesta última situació: cal fer les dues coses.
Aquest és el treball de les organitzacions socials,
dels sindicats i les xarxes socials democràtiques.
Però posar-se a la faena per a assolir-ho i que
done resultats no és qüestió d’hores, sinó de me-
sos i anys. Correm el risc que quan estiguem pre-
parats, ja no hi haja camps ni ciutats que hàgem
de defendre perquè l’aigua ja se’ls haurà endut.

Per oportunitat

La vaga general és només una de les mesures,
és una mesura immediata, ni la millor ni l’úni-
ca, i caldrà complementar-la amb altres. La vaga
general no és un simple instrument reivindica-
tiu, sinó una acció política que serveix per a opo-
sar-se a determinades polítiques o per a pren-
dre la iniciativa, segons els casos.

Per actuar col·lectivament

En les actuals condicions, és impossible iniciar
un procés de presa de consciència pas a pas. La
vaga i les mobilitzacions que comporta al seu vol-
tant són un marc adequat per a introduir i debatre
altre tipus de propostes. És en situacions de “ten-
sió” que cal prendre decisions. Davant la con-
vocatòria d’una vaga, el col·lectiu de persones
afectades té l’oportunitat de reflexionar i res-
pondre. En les darreres setmanes s’ha discutit
més sobre la crisi que en els últims dos anys però,
malauradament, la pressió dels propagandistes
del poder econòmic —amb la col·laboració in-
estimable de la majoria dels mitjans de comu-
nicació— ha fet que bona part de la classe tre-
balladora interioritze el discurs que cal estrén-
yer-se el cinturó i assumir una responsabilitat i
un sacrifici que no li correspon.

La resistència, però, ha de continuar. Hem
d’explicar que les retallades salarials i la refor-
ma laboral no són mesures aïllades, sinó que te-
nen un abast molt més ampli, que s’intentarà es-
tendre a altres aspectes, com ara l’augment de
l’edat de la jubilació. O responem quan toca —com
quan es desborda un riu— o farem tard. Dèca-
des d’avanços socials poden ser arrossegats per
la riuada neoliberal i antisocial.

Per què vam convocar 
la vaga del 8 de juny
Dècades d’avanços socials poden ser
arrossegats per la riuada neoliberal i antisocial

Concentració a València el passat huit de juny AMADEU SANZ

Allioli
El Sindicat ha decidit reduir la quota
sindical en una quantia semblant a la
retallada, situant-la en la quantitat co-
rresponent a 2008 i la mantindrà
mentre dure la retallada. No és una

gran quantitat, perquè tampoc ho és
la quota semestral, però és just i per
això calia fer-ho. El Sindicat assumeix
allò que afecta a la seua afiliació. L'e-
xercici de la solidaritat és un tret
distintiu dels qui practiquem polítiques

progressistes. I ara, les polítiques
socials progressistes són més ne-
cessàries que mai. STEPV és més ne-
cessari que mai per a exigir respec-
te al nostre treball i plantar cara a una
situació injusta. 

STEPV ha de fer un esforç per a
mantindre la seua capacitat de mo-
bilització i, a més, per atendre totes
les obligacions que té com a sindicat
majoritari i per a assegurar els ma-
teixos serveis al conjunt de l'afilia-
ció i, fins i tot, ampliar-los en la me-
sura de les nostres possibilitats.Tam-
bé a l’afiliació i al professorat   li

demanem un esforç perquè açò siga
possible. 

Participa, mobilitza't, solament
amb unes organitzacions sindicals
fortes i compromeses amb la de-
fensa de les seues afiliades i afiliats
i del conjunt de treballadores i tre-
balladors podrem fer front a políti-
ques errònies i, sobretot, injustes.

STEPV RETALLA LA QUOTA SINDICAL
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Les adjudicacions
telemàtiques i les
oposicions, més
opaques

Allioli
El Sindicat va denunciar, el curs
passat, que les adjudicacions tele-
màtiques no garanteixen la trans-
parència del procés com ho feien les
presencials: "Abans, les persones
participants i els sindicats contro-
laven tot el procés perquè eren
presents en els actes: els llistats de
participants, ordenats per prioritat,
i les vacants existents es coneixien
prèviament a l’acte d'elecció". En el
procediment telemàtic, en canvi, "es
desconeixen les vacants existents
i es tria sobre la totalitat dels cen-
tres, amb vacants o sense". En-
guany, l'administració nega la pos-
sibilitat de conéixer en quin ordre
s’ha de participar, i la publicació del
llistat de participants —per ordre al-
fabètic i no per prioritat— incre-
menta l’opacitat del procés i fa
créixer la inquietud i preocupació
del professorat afectat. STEPV con-
tinuarà exigint que els llistats dels
col·lectius que encara no han iniciat
el procediment s'ordenen per prio-
ritat. De la mateixa manera, la
Conselleria ha deixat de publicar els
llistats de participants del con-
curs-oposició dels cossos docents
i el d’accés a cossos de catedràtics
de secundària i EOI.

Restriccions per als interins
En el procediment de tria provincial
per al funcionariat interí dels cossos
de secundària, la convocatòria es-
tableix una mena de cup del pro-
fessorat que hi podrà participar. Al
procés presencial anterior, tota la
gent que integrava les borses era
convocada en juliol i, quan s'esgo-
taven les vacants, cada docent tria-
va les províncies on volia fer subs-
titucions. Si, com es desprén del text
de la convocatòria, ara hi ha un cup
limitat de persones per a accedir a
les adjudicacions telemàtiques, qui
no siga convocat perdrà l'opció de
triar en juliol una o més províncies.

ACTUALITAT

L’acord sobre el professorat interí: un
llarg procés farcit d’incompliments
El tram final de la negociació amb la Conselleria va frustrar les expectatives
d’assolir un bon acord

Per a STEPV, un “bon acord” ha de reunir alguns
trets generals:
� Universal. La seua aplicació ha de ser extensible
a tot el col·lectiu. La restricció de província s’ha d’a-
plicar a totes les borses i especialitats i a tot el pro-
fessorat.
� Sense discriminacions. No pot ser utilitzat com
a marc de referència la causa de la marginació re-

tributiva que contempla l’acord de 8 de maig, que
representa una burla per al col·lectiu. 
�Tractament igualitari i normalitat democràtica. Tota
decisió que afecte al professorat interí s’ha d’abordar
en l’àmbit mesa sectorial, com amb la resta del per-
sonal funcionari. L’administració vol segregar la po-
testat de vetlar i interpretar l’acord a una “comis-
sió de seguiment”.

� Aplicació immediata de les millores. 
� Negociació d’altres punts. L’acord de provisió de
llocs ha de permetre negociar altres aspecte.
Abans que finalitze el termini del nou acord, l’ad-
ministració s’ha de comprometre a negociar la mi-
llora de les condicions laborals. 

� Extensió de la restricció de província a totes les
borses i especialitats i per a tot el professorat in-
terí. El nou acord diu que la restricció de provín-
cia s'aplicarà “progressivament” i en aquelles bor-
ses “que es determine”. Això, que no garanteix l’a-
vanç més important que incorpora el document,
segmenta el professorat interí. 

� Retirada de la referència a l'acord de 8 de maig
de 2007. Es tracta d’un acord que va discriminar el
professorat interí i va impossibilitar negociar un nou
acord. És una burla presentar el nou acord com a
conseqüència d’aquell. 
�Modificació de l’acord de la comissió de seguiment.
La comissió de seguiment només ha de tindre la po-

testat de vetllar i interpretar l'acord. Qualsevol al-
tra decisió ha de tractar-se en la mesa sectorial. 
� Compromís de l'administració de negociar,
abans que finalitze el nou acord, la millora de les
condicions laborals. Es tracta d’un compromís rao-
nable, no immediat i que permet assumir la ne-
gociació amb temps suficient. 

El protocol de negociació signat entre
l’administració i els sindicats (febrer
de 2005) incorporava la necessitat
d’establir un acord sobre la situació del
professorat interí, un aspecte que
STEPV venia reclamant de manera in-
sistent en cursos anteriors. Educació
va incomplir els seus compromisos,
una actitud que va motivar la vaga del
29 de març de 2007, en la qual s’exi-
gia, entre altres punts, millores en les
retribucions, en el sistema de provi-
sió i en les condicions laborals del
col·lectiu. Aquella mobilització va des-
bloquejar una negociació, que final-
ment es va traduir en l’acord retribu-
tiu de 8 de maig de 2007. El Sindicat
va explicar la seua negativa a signar
aquell acord, entre altres raons, per
marginar el professorat interí i el
més jove. A última hora, l’acord va in-
corporar un punt que comprometia
l’administració a tancar una negocia-
ció sobre gestió de borses ababs d’a-
cabar el curs. Novament, la Conse-
lleria va incomplir el  compromís, i les
negociacions es van haver de repren-
dre en la mesa sectorial.

A principis del curs 2009/10, en la
mesa sectorial, el director general de
Personal retirava la seua proposta ini-

cial sobre el professorat interí i con-
vocava els sindicats a constituir un
grup de treball, al qual va presentar,
el 27 de novembre, un “document de
partida” per a iniciar les negocia-
cions.

Oportunitat frustrada

STEPV va reconéixer que el nou do-
cument representava “un canvi d’ac-
titud de i una nova oportunitat” i hi va
presentar nombroses propostes, so-
bre la gestió de les borses i les adju-
dicacions, entre altres. Les aportacions
a la proposta inicial “van donar cohe-
rència i van estendre les millores a tot
el col·lectiu” i eren “un signe espe-
rançador per a millorar les condi-
cions laborals”, va expressar el Sindi-
cat. Novetats incorporades a propos-
ta d’STEPV, com ara “voluntarietat”,
“universalitat en la restricció provin-
cial”, “cobrament fins el  31 d'agost si
s'ocupa una vacant ofertada abans del
31 de desembre”, “voluntarietat de
continuïtat o no, en una reducció de jor-
nada”, eren indicadores de l’avanç
del procés.

Però, “es van quedar moltes coses
pel camí”, tot i que “el Sindicat va fer
un últim esforç per millorar el docu-

ment, amb quatre propostes de mí-
nims, per tal de propiciar el consens”.
La negativa a assumir-les per part de
l'administració —amb el suport d’al-
tres sindicats— va impossibilitar “l’a-
cord que desitjàvem”. Després de ne-
gar-se a incorporar les propostes d’S-
TEPV, l’administració va anunciar que
no podia denunciar l'acord de 1993. 

L’acord d'abril

L’acord del 30 d’abril de 2010 manté
el contingut del de 1993 i l’addenda de
1999, i incorpora les prescripcions le-

gals de rang superior que s’haurien
d’aplicar encara que no hi haguera cap
acord, com ara maternitat, paternitat,
adopció, cura de fills i filles, entre mol-
tes altres. Però només se centra en la
gestió de les borses i ignora les con-
dicions laborals, sobre les que no
planteja cap millora significativa. 

L’acord de 1993 establia que, de no
denunciar-se per alguna de les parts
abans dels sis mesos posteriors al fi-
nal del curs acadèmic, s'entendria
prorrogat per un curs més. STEPV va
advertir en el seu moment que calia
denunciar aquell acord o, de mane-
ra alternativa, que fóra aprovat per
unanimitat. “Però ni l’administració
ni cap altre sindicat van fer cap es-
forç per buscar una eixida a la si-
tuació”.

Campanya de difamació

Algunes organitzacions sindicals
han acusat STEPV de ser responsa-
ble que l’administració no aplique mi-
llores al professorat interí. “Saben
que és fals”, els ha respost el Sindi-
cat. “L’administració ha demostrat
que no necessita el suport de ningú
per a prendre les decisions que li
convinguen. A més, la majoria de mi-
llores que consten en el document,
s’aplicaran a partir de setembre de
2011”. STEPV recorda que “els que
ara es presenten com defensors
dels drets del professorat interí no
van donar suport a les propostes que
vam presentar en el procés nego-
ciació, unes propostes sobre les
que, semblava que no estaven en
contra ni tampoc implicaven cap es-
forç econòmic per a l’administració.
La campanya de difamació que ara
han desplegat revela l’escàs interés
que els mereix el professorat interí.
Només semblen interessats a ata-
car-nos per a obtindre un rèdit en les
pròximes eleccions sindicals”.

Com hauria de ser un bon acord?

L’acord que proposem

LA GUIA DE LES
ADJUDICACIONS 
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Allioli

PROFESSORAT SENSE DESTINACIÓ I NO DEFINITIU

ADJUDICACIONS 2010 LES VÍCTIMES DEL NOU MODEL DE FUNCIÓ DOCENT. Professorat sense
sexennis, pàg. 2-3 / GUIA DE LES ADJUDICACIONS TELEMÀTIQUES TRÀMITS ADMINISTRATIUS
pàg. 4-5 / PROFESSORAT NO DEFINITIU  EL CONCURS DE TRASLLATS. El barem de mèrits en el
concurs de trasllats, pàg. 6-7 / PRESTACIONS BÀSIQUES I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  MUFACE
pàg. 8 / LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA DEL PROFESSORAT NO DEFINITIU (OPOSITOR DE 2009 I/O
PROVISIONAL) I OPOSITOR DE 2010.  Enxarxats. La junta de personal docent. El comité de salut
laboral, pàg. 9 / ITINERÀNCIES REGULACIÓ DE LES ITINERÀNCIES. Com obtindre la titulació de
valencià, pàg 10 / FORMACIÓ LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT, pàg. 11 /
PERMISOS I LLICÈNCIES. Llicències retribuïdes. Llicències no retribuïdes. Reducció de jornada.
Permisos, pàg. 12-13 / TUTORIES I ASSIGNACIÓ DE GRUPS pàg. 14 / EL COBRAMENT DELS
SEXENNIS pàg. 15 / LA RETALLADA DEL JORNAL pàg. 16

JA TENS DISPONIBLE 

LA GUIA DE LES

ADJUDICACIONS 

A LA WEB D’STEPV

El Sindicat va fer un
últim esforç per millorar
el document, amb quatre
propostes de mínims

L’acord del 30 d’abril
incorpora prescripcions
legals, se centra en la
gestió de les borses i no
planteja cap millora
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La consulta popular
torna a qüestionar
la política de Font
de Mora 
Allioli
Un total de 46.597 persones, correspo-
nents a 342 centres educatius del País
Valencià, van participar, el 6 de maig, en
la primera fase de la consulta popular so-
bre la política educativa de la Generali-
tat promoguda per la Plataforma per
l’ensenyament públic. El 96% dels vots
van dir que sí a les reivindicacions de la
plataforma, mentre que només el 2,7%
dels vots van ser negatius. La platafor-
ma, promotora de la campanya per a ve-
rificar el grau de rebuig de la comunitat
educativa sobre la política del govern va-
lencià i del conseller Font de Mora,
pretenia prendre el pols a la societat per-
què hi diguera la seua. La negativa de la
conselleria a atendre les demandes de
la plataforma, concretades en els tret-
ze punts del Manifest per l’Ensenyament
Públic, està en l’origen de les mobilit-
zacions —tancades en centres, con-
centracions, manifestacions i jornada de
vaga— que s’han desplegat en tot el te-
rritori valencià des del curs 2009/10.

STEPV s’oposa a
modificar l’ordre
d’optatives de
secundària
Allioli
La Conselleria d’Educació ha manifes-
tat la seua intenció de modificar l’ordre
que regula l’ensenyament de matèries
optatives de secundària i d’introduir-
hi quatre noves: Llengua i cultura xi-
nesa, Anglés pràctic, Ampliació de ge-
ografia i història d’Espanya i Empre-
nedors i iniciativa empresarial. Les
noves assignatures responen, asse-
gura Educació, “a les noves demandes
i interessos de l’alumnat i les seues fa-
mílies”. STEPV ha qüestionat, però,
que “cap persona més que el conseller
haja demanat la incorporació del xinés
al sistema educatiu, ni cap altra de les
matèries que es volen imposar. Font de
Mora segueix obsessionat a manipular
la realitat”. “Si la Conselleria és, com
afirma, tan sensible a les demandes so-
cials —prossegueix el sindicat— hau-
ria de resoldre favorablement les sol·li-
cituds reiterades dels centres que de-
manen nous programes d’ensenyament
en valencià i a què se’ls denega any rere
any sense cap explicació”.

Pel que fa al cas de la introducció de
la llengua i cultura xineses, STEPV va
presentar en el seu moment un recurs
contra el conveni entre la conselleria i
l’entitat Hanban, dependent del go-
vern xinés, per a contractar el profes-
sorat que havia d’impartir la matèria en
deu centres educatius al maig. Per al
sindicat, “incloure el xinés dins l’ofer-
ta general a tots els instituts del País Va-
lencià no contribueix a millorar el sis-
tema educatiu públic valencià i suposa
donar carta de naturalesa a un proce-
diment de contractació irregular i il·le-
gal. La conselleria hauria d’atendre
altres aspectes prioritaris com la llui-
ta contra el fracàs escolar”.

El director de Las Norias, víctima 
de l’assetjament de la Conselleria
Educació obri un altre expedient a José Luis Santiago per a intimidar 
el professorat però provoca més protestes de la comunitat educativa

Allioli
“Alguns professors, eixos que diuen
aleshores i gairebé, no sé que volen
dir, però són uns gilipolles. Eixos
que volgueren posar-nos a nosaltres
cap per avall, no els donarem el
gust, els rematarem. Els remata-
rem”. Alfonso Rus, secretari del
PP i president de la Diputació de Va-
lència, es va ratificar en aquestes
paraules, pronunciades en un acte
del seu partit, davant la jutgessa que
el va processar arran la demanda
per injúries i amenaces interposa-
da per Escola Valenciana i STEPV. En
la vista oral, celebrada el 7 de juny
en els jutjats de Xàtiva (Costera), Rus
es va refermar en les seues decla-
racions: “No sé si es bueno o malo
pero me quedé a gusto porque son
unos sinvergüenzas”.

Finalment, el jutjat d’Instrucció
número 2 de Xàtiva ha absolt l’al-
calde de Xàtiva, Alfonso Rus, de les
faltes d’amenaces i injúries profe-

rides al professorat durant un acte
del Partit Popular celebrat el 25 d’a-
bril de 2009

El juí, que va durar vora dues ho-
res, va congregar mestres arribats
des de diverses comarques. “Hem
donat una lliçó de democràcia al

president de la Diputació, sabem
que els insults del senyor Rus van
contra mestres i professors que
cada dia treballem per un ensen-
yament de qualitat al País Valencià”,
va assegurar, a l’eixida de la sala,
Diego Gómez, mestre i president

d’Escola Valenciana.
La defensa del president de la Di-

putació va explicat que “la palabra
gilipollas no es insultante, como por
ejemplo lo puede ser la palabra la-
drón”. L’advocat hi va afegir que “po-
ner a Paco Camps boca abajo sig-
nifica llamarle asesino”. També va
insistir que les paraules del dirigent
del PP es dirigien només a tres pro-
fessors que hi havia davant del Pa-
lau de la Generalitat al costat d’un
grup d’alumnes, una argumentació
que per al president d’Escola Va-
lenciana “està fora de lloc, perquè
entre la gent que protesta en un es-
pai públic no es pot distingir qui és
i qui no és professor”.

“Alfonso Rus ha tingut l’oportu-
nitat de demanar disculpes públi-
ques per les seues declaracions,
però durant el juí ha preferit reafir-
mar-se”, va indicar STEPV. 

La sentència, que no és ferma ,
pot ser recorreguda per les orga-
nitzacions demandants, les quals
han indicat que no descarten plan-
tejar-la després que siga estudiada
pels seus serveis jurídics. El PP s’ha
mostrat “orgullós” que “aquesta
decisió vença sobre els intents de
determinats col·lectius de judicia-
litzar la vida política”.

Allioli
Avís per a navegants: criticar a Font
de Mora té conseqüències greus. És
el missatge que la Conselleria d’E-
ducació vol trasmetre al professo-
rat, en particular als càrrecs direc-
tius.

José Luis Santiago, director de
l’institut Las Norias de Monfort (Vi-
nalopó Mitjà) va denunciar l’assetja-
ment que patia per dos inspectors i
va presentar la seua dimissió. Més de

15 dies després, la Inspecció li co-
municava l’obertura d’un nou expe-
dient que cal sumar a la sanció de 20
dies de suspensió de sou i funcions
motivada per l’exhibició al seu insti-
tut d’un cartell amb el rostre del con-
seller cap per avall. La Conselleria no
accepta la dimissió de Santiago, al
que pretén infringir un càstig exem-
plar i humiliant amb un procedi-
ment que pot acabar revocant-lo del
càrrec.

L’Associació de Directors de Se-
cundària (ADIES) ha denunciat que els
motius al·legats per la Inspecció són
insuficients per a la incoació d’un l’ex-
pedient. L’agressió contra el director
de Las Norias ha provocat la reacció
de la comunitat educativa, que ha or-
ganitzat diversos actes de protesta en
les tres capitals valencianes contra la
persecució a José Luis Santiago i en
defensa del dret a la llibertat d’ex-
pressió.

Alfonso Rus diu en el jutjat que només 
va dir ‘gilipolles’ a tres professors
La jutgessa de Xàtiva decideix absoldre el president de la Diputació de
València pels insults que va proferir al professorat 

Alfonso Rus, al banc dels acusats el passat 7 de juny MIQUEL LLÀTZER

Acte de suport a José Luís Santiago, en Monfort, el 6 de juny de 2009.  AMADEU SANZ

Conselleria pretén
infligir un càstig
exemplar i humiliant,
com a avís al
professorat rebec



Allioli
Els motius esgrimits per Alejandro Font
de Mora sobre la conveniència de pro-
mulgar una llei d’autoritat del profes-
sorat no tenen cap fonamentació en la
realitat social valenciana, segons les
dades fetes públiques per l’Observa-
tori per a la Convivència sobre la si-
tuació del sistema educatiu. El con-
seller ignora el diagnòstic realitzat per
aquesta institució dependent de l’ad-
ministració valenciana, la qual asse-
gura que el que ocorre en les aules no
requereix cap mesura com les que pre-
veu la llei d’autoritat. Els centres do-
cents són espais de formació i de
convivència i ja hi ha normes suficients
per a regular en positiu els possibles
conflictes escolars. Els casos aïllats de
violència s’han d’abordar amb l’apli-
cació del Codi Penal.

Que una llei autonòmica establisca
per al professorat la consideració
d’autoritat pública no és ni bo ni roín:

simplement no afig res a la situació ac-
tual, ja que tota agressió contra un fun-
cionari públic ja està considerada un
delicte contra l’autoritat i tipificat com
a tal en el Codi Penal, amb penes de
presó d’un a tres anys, segons estableix
l’article 551.

La llei anunciada pel conseller és in-
necessària, ja que només pretén ocul-
tar els problemes reals de l’educació
valenciana i convertir els problemes de
convivència en una mera qüestió judi-
cial o d’ordre públic que no aportarà
cap solució als conflictes que sorgei-
xen en les aules.

STEPV ha demanat en la tramitació
de l’avantprojecte afegir al projecte me-
sures concretes que donen suport al
professorat en l’exercici de les seues
funcions, més enllà de la declaració
d’”autoritat pública”, una qualificació
que és competència de les Corts es-
panyoles mitjançant la modificació del
Codi Penal, amb efectes en tot l’Estat.
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Amb el Codi Penal,
ja en tenim prou
Sobre el projecte de llei d’autoritat 
del professorat

Allioli
L’administració ha acceptat diver-
ses esmenes presentades per
STEPV a l’esborrany del decret
que adscriu a Educació la gestió del
personal i dels llocs de treball de la
inspecció educativa, actualment
dependents de la Conselleria d’Ad-
ministracions Públiques. Amb el
nou document, els inspectors no
podran cobrar el complement per
haver realitzat amb anterioritat
tasques de direcció en centres do-
cents, a més del corresponent a l’e-
xercici de la inspecció. D’altra ban-
da, d’acord amb la LOE, l’adminis-
tració no podrà consolidar els
actuals inspectors accidentals en
futures borses de treball per al no-
menament d’inspectors acciden-
tals. Pel que fa a les oposicions al

cos d’Inspecció, la convocatòria
preveu que l’accés al cos es realit-
zarà mitjançant concurs oposició,
i es constituiran borses d’inspectors
accidentals per a qui no el supere.
Les proves, que es faran a partir del
27 de setembre a Xest, han de co-
brir vint vacants. Dues de les pla-
ces estan reservades a docents
amb discapacitat. El document
presentat per la conselleria incor-
pora un barem de mèrits que, se-
gons el parer d’STEPV, “és un ves-
tit a mida per als actuals inspectors
accidentals perquè puntua per
apartats als quals no té accés cap
aspirant que no siga inspector ac-
cidental”. Tanmateix, malgrat les
protestes sindicals, l’administració
ha decidit mantindre-hi aquest
apartat.

Els inspectors traspassats 
des d’Administracions Públiques 
no cobraran el complement 
de direcció de centres docents

Allioli
El govern valencià, a través d’una or-
dre publicada al Diari Oficial, ha
decidit modificar de manera unila-
teral la gestió  el servei de menjador
escolar en els centres públics. A par-
tir d’ara, la Conselleria d’Educació
convocarà un concurs d’àmbit pro-
vincial dirigit a les empreses que as-
piren a gestionar el servei, un pro-
cediment que estableix condicions
estrictes —fiances, plantilles, ho-
mologacions, capacitat de donar un
servei massiu— que obrin el pas per-
què només hi concòrreguen les
grans empreses del sector. Amb
aquesta mesura, la Conselleria limita
la funció dels consells escolars dels
centres a indicar la prioritat entre les
tres empreses que li presentarà i
contractarà la pròpia
administració.

“La Generalitat
condena el menja-
dor a ser considerat
com un servei com-
plementari, sense
garanties d’univer-
salització ni de gra-
tuitat”, ha advertit
STEPV. “L’objectiu
dels actuals gestors
valencians és incre-
mentar el control de
la vida escolar en
tots els àmbits, i im-
pedir que les asso-
ciacions de mares i
pares supervisen un
servei que paguen
de la seua butxaca.
Fins ara, els con-
sells escolars dis-

senyaven i aprovaven el servei, des
del projecte de nutrició fins a la ges-
tió econòmica. A partir d’ara, un grup
reduït d’empreses elegides per la ad-
ministració seran les autèntiques
controladores dels menjadors”.

Al País Valencia, entre els més de
mil centres amb oferta de menjador
hi ha situacions diverses, tot i que
abunden les xicotetes i mitjanes
empreses locals que s’abasteixen de
productes locals. Aquestes empre-
ses, apunta el Sindicat, “no podran
complir els requisits prescrits”. Les
beneficiades són les grans com-
panyies del sector que elaboren el di-
nar de manera centralitzada i la
transporten als centres. “Això tam-
bé provocarà una pèrdua significa-
tiva en la qualitat alimentària”.

La gestió dels menjadors
escolars públics passarà a
unes poques empreses
Conselleria ha decidit modificar de manera
unilateral la gestió  el servei 

El BOE publica 
les ajudes per al
programa 2.0 
per a 2010

Allioli
El BOE publica hui l’acord del Consell
de Ministres que estableix els criteris
de distribució i les quantitats destina-
des a cada comunitat autònoma per a
l’aplicació del programa Escola 2.0 per
a l’any 2010.
Aquest programa se centra en el des-
envolupament dels aspectes següents,
finançat al 50% amb les autonomies:
1. Transformació en aules digitals de

les aules de 5é i 6é d’educació pri-
mària i 1r i 2n d’ESO.

2. Dotació d’ordinadors per a tot l’a-
lumnat d’aquests cursos.

3. Oferta i desenvolupament d’ac-
cions de formació de professorat i
dels coordinadors TIC.

4. Desenvolupament dels continguts
educatius digitals.
La quantitat destinada pel MEC per

al País Valencià arriba als 11.065.740
€, d’un total de 93.544.959 €; és a dir,
l’11’8% del pressupost. Només An-
dalusia i Catalunya superen la quan-
titat assignada al País Valencià.

STEPV demana al conseller d’E-
ducació que es replantege la seua ne-
gativa a participar d’aquest projecte i
facilite a l’alumnat del País Valencià
el contacte amb les noves tecnologies
i les noves maneres de treballar en els
centres educatius.

Una ‘incidència
administrativa’ va
llevar les ajudes a
STEPV
Allioli
Després de tres mesos, el conseller
d’Educació, Alejandro Font de Mora, en
resposta a una pregunta parlamentà-
ria plantejada pel grup socialista en les
Corts sobre els motius de la retirada de
les subvencions a STEPV en els pres-
supostos de 2010, l’ha atribuït a una “in-
cidència administrativa”.  

La resposta del conseller és in-
creïble ja que el propi Sindicat li va pre-
sentar escrits advertint-li de la dis-
crimació en els mesos de novembre
i desembre de 2009 i en gener de 2010.
En aquests escrits se li requeria per-
què modificara els Pressupostos de la
Generalitat i se li sol·licitava una es-
trevista. Cap dels dos requeriments no
van obtindre resposta.

La Conselleria d’Educació va reti-
rar les subvencions per representa-
tivitat sindical i pel conveni de pro-
moció del valencià, en un intent d’em-
mudir la veu de l’organització sindical
majoritària de l’ensenyament. 

“Cal que la Conselleria ens resti-
tuesca els nostres drets, amb un re-
torn a la situació del 2009, és a dir, a
una distribució dels diners per a aju-
dar l’activitat sindical proporcional a
la representativitat de cada organit-
zació”, ha indicat STEPV..

L’’autoritat’ que demana STEPV

STEPV ha plantejat la introducció en el debat parlamentari sobre el projecte
de llei d’autoritat del professorat mesures que ajuden a millorar el sistema
educatiu valencià, com ara:
� Crear el servei d’assessorament al professorat: ajuda integral en tots els

aspectes relacionats amb els possibles conflictes en l’exercici de les
seues funcions docents.

� Garantir a tot el personal docent dels centres docents públics i dels
privats concertats l’adequada defensa jurídica i protecció en els
procediments que se seguisquen davant de qualsevol ordre jurisdiccional.

� Establir el servei de prevenció de riscos laborals: promoció de la salut i la
seguretat en el treball.

� Fer costat al professorat per assegurar la jubilació parcial, la reducció
horària lectiva per als majors de 55 anys i la creació de llocs singulars de
treball docent.

� Dotar els centres de personal educatiu especialitzat: aplicació dels plans
de convivència.

� Dissenyar un pla específic de formació del professorat en estratègies i
tècniques de gestió de la convivència i de l’aula.

� Crear una comissió interdepartamental (Educació, Benestar Social,
Immigració i Sanitat) per elaborar un pla integral d’atenció al professorat
dels centres que escolaritzen alumnat amb riscos d’exclusió social i amb
problemes greus de convivència.

Convertir la convivència a l’àula en una qüestió d’ordre públic no aporta solucions AMADEU SANZ
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Allioli
Després de vora trenta sentències
del Tribunal Superior de Justícia va-
lencià (TSJCV) i del Tribunal Suprem
—les darreres, amb imposició de cos-
tes a l’administració—, el conseller
Alejandro Font de Mora ha signat
dues resolucions en què, entre les ti-
tulacions que eximeixen de fer la pro-
va de valencià, figuren les llicenciatu-
res “que disposa l’annex del Reial De-
cret 1954/1994, de 30 de setembre”, un
circumloqui formal que remet a una
norma legal que només recull la de-
nominació de Filologia Catalana per a
referir-se a matèries connexes amb la
llengua pròpia. L’àrea de coneixe-
ment de Filologia Catalana és, des de
fa més de 25 anys, l’única existent amb
vigència i reconeixement de l’Estat.
Una sentència de 1997 del Tribunal
Constitucional ja va establir que “ca-
talà” i “valencià” eren denominacions
equivalents i plenament constitucionals
per a referir-se a la llengua pròpia, i
que català era el nom acadèmic de la
llengua que l’Estatut de la Universitat
de València anomena valencià.
Des d’aquell pronunciament, el TSJCV
i el Tribunal Suprem han recordat al go-
vern valencià en successives sentèn-

cies que “aquella llicenciatura [Filologia
Catalana] avala sobradament el co-
neixement de la llengua d’aquesta
comunitat, denominada oficialment
‘valenciana’ en el seu Estatut d’Auto-
nomia i ‘catalana’ en l’àmbit acadèmic”.

STEPV ha denunciat en reiterades
ocasions que l’ús ideològic i partidis-
ta de la legislació significa “un abús i
un dispendi vergonyós per als ciuta-
dans: per als representants dels opo-
sitors, que han d’interposar recurs; per
als tribunals, que s’han hagut de pro-
nunciar fins a 28 vegades sobre la ma-
teixa qüestió i per al conjunt de la ciu-
tadania, que retribueix la tasca dels tri-
bunals i les successives imposicions
de costes a què la justícia ha con-
demnat la Generalitat en un incom-
pliment contumaç i conscient”.

Acció Cultural del País Valencià,
STEPV i les universitats públiques
valencianes han mostrat la satisfac-
ció perquè el govern valencià ha re-
conegut finalment el seu error i s’ha
vist obligat a canviar de rumb. “Animen
a assumir amb normalitat el respec-
te per la llei, per la ciència, per la uni-
versitat i pels interessos dels matei-
xos valencians”, han manifestat.

El govern valencià reconeix
per fi Filologia Catalana en
les oposicions als cossos
docents de 2010
La Generalitat recorre a un circumloqui per admetre
que català i valencià són la mateixa llengua

Allioli
La Conselleria d’Educació ha pre-
sentat a la representació sindical una
reforma de la regulació de les acti-
vitats de formació del professorat. La
nova disposició, que pretén modifi-
car el decret que des de 1993 regu-
la els sexennis, estableix nous pa-
ràmetres, restringeix la formació i li-
mita les opcions i preferències dels
docents.

“La nova ordre confirma l’esgo-
tament del sistema de sexennis i per
extensió, dels sistemes retributius je-
rarquitzadors”, ha indicat STEPV.
“Per a fer una tasca professional amb
idèntic grau de responsabilitat sem-
pre hem defensat la formació com un
dret i un deure dels docents, inte-
grada en la jornada laboral i retri-
buïda com a tal”.

El sistema que vol implantar Edu-
cació “empitjora l’actual ja que els
crèdits de formació es mesuraran
pels percentatges fins ara inexis-
tents”, assegura STEPV. En el projecte
de l’administració, el 70% dels crè-
dits correspondran a activitats que
desenvolupen les competències cien-
tífiques i didàctiques, el 20% a les tèc-

niques i el 10% a les de desenvolu-
pament personal i de centre. No
comptaran per a sexennis les activi-
tats realitzades fora de l’horari lec-
tiu, les extraescolars i d’altres que fins
ara sí que computaven.

La conselleria s’ha mostrat deci-
dida a no acceptar cap moratòria en
l’aplicació de la nova disposició, com
ha demanat STEPV. La intransigèn-
cia d’Educació provocarà que, en
publicar-se l’ordre, tot el professo-
rat que estiga a punt de complir un
nou sexenni i no s’ajuste als nous re-
quisits perdrà el reconeixement del
sexenni. A les persones afectades no
se’ls valorarà la formació realitzada
fins llavors i hauran de certificar ac-
tivitats suplementàries, d’acord amb
la nova ordre. El col·lectiu més afec-
tat serà el funcionariat incorporat al
sistema en els últims anys, que en-
cara no ha completat el primer se-
xenni.

El sindicat es va oposar oportu-
nament als sexennis, un model
que és conseqüència de l’acord
que l’administració i altres sindicats
van signar en 1991. Aquest sistema,
segons ha argumentat STEPV en

reiterades ocasions, “discrimina
una gran part del professorat, so-
bretot interins, professorat en pràc-
tiques i docents amb menys de sis
anys d’antiguitat, que no perceben
cap retribució per aquest concep-
te. L’administració retribueix amb
salaris diferents professionals que
fan la mateixa tasca i amb el mateix
grau de responsabilitat. El sexen-
nis han convertit la formació per-
manent en una cursa per col·lec-
cionar crèdits, fet que la devalua 
i la converteix en una mercaderia”.

Diversos mitjans digitals (L’Informatiu,
Comarcàlia...) han publicat aquesta foto en la qual es
veu, en un acte del Partit Popular a La Costera,
destacats responsables del partit, entre els quals el
president de la Diputació, Alfonso Rus, el portaveu
del PP a les Corts, Rafael Blasco, Vicent Betoret,
entre d’altres, amb un retrat del president del
Govern, José Luís Rodríguez Zapatero, cap per avall.
No deixa de ser un ironia que el mateix Rus, el que
deia que els mestres són “uns gilipolles”, i que
també és alcalde de Xàtiva, afirmava que l’exhibició
del retrat d’una persona invertida és, al seu poble,

com dir-li “assassí”, fent referència al retrat de Felip
V.  Com es demanava el periodista de L’Informatiu: li
estarien dient “assassí”? Està clar que el criteri
canvia quan s’aplica a uns o altres. Caldria que algú
li ensenyara la foto als responsables de la
Conselleria d’Educació. Mentre, José Luís Santiago,
director de l’IES Las Norias de Aspe, està patint un
calvari per haver comés la gran falta d’haver permés
la col·locació en l’IES Las Norias de Monfort
(Vinalopó Mitjà) d’una imatge del conseller Font de
Mora cap per avall,  altres no deixen de convertir-lo
en acte festiu i reivindicatiu.

La nova regulació dels
sexennis perjudicarà 
el professorat incorporat 
al sistema des de 2004
“Educació retribueix amb salaris diferents professionals
que fan la mateixa tasca”, denúncia el sindicat

El conseller posa límits a la llibertat
d’expressió en els centres educatius
Allioli
La Conselleria d’Educació ha pre-
sentat als sindicats un document
amb instruccions per a regular l’ús
adequat dels espais públics i dels
taulers d’anuncis en els centres do-
cents. En les instruccions, redacta-
des pel departament que dirigeix
Font de Mora, s’adverteix a les di-
reccions dels col·legis i instituts que
tenen l’atribució de “complir i fer
complir les lleis i altres normes en
vigor” i que els correspon “garantir
l’ús adequat dels taulers per tal d’e-
vitar que servisquen de suport a
conductes injurioses o ofensives”. La
norma prohibeix l’exhibició de car-
tells de temàtica sexual o obscena,
els que continguen aspectes difa-
matoris contra persones i institucions

i els que siguen contraris a la llei, etc.
STEPV ha advertit que les instruc-
cions intenten impedir les imatges
del conseller Font de Mora cap per
avall, cartells que pengen en molts
centres docents: “Les instruccions
del conseller són un insult a la in-
tel·ligència i al sentit comú de la co-
munitat educativa i els seus directius,
suficientment madurs per a deter-
minar quin tipus d’informació es pot
col·locar en llocs públics. En realitat,
són mesures per a coartar la lliber-
tat d’expressió de les associacions
d’alumnes, les ampas i els i sindicats,
i a més són del tot innecessàries per-
què hi ha normativa de rang superior
que regula els aspectes que pres-
sumptament el conseller pretén re-
glamentar”.

El diccionari català-alemany de l’Institut Ramon Llull AMADEU SANZ

El nou sistema
empitjorarà l’actual en
mesurar els crèdits per
percentatges inexistents

Els sexennis han
convertit  la formació
permanent en una cursa
per col·leccionar crèdits

Rus i Blasco, de festa amb Zapatero cap per avall
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Allioli
Educació regularà la constitució i ges-
tió d'un fitxer d'”experts docents” per
a impartir accions formatives de for-
mació professional per a l'ocupació en
centres integrats públics d’FP, un fit-
xer que inclourà diferents especialitats
del catàleg nacional de les qualifica-
cions professionals. L’administració
convocarà l'accés a les diferents es-
pecialitats del fitxer de persones ex-
pertes, les quals hauran d’acreditar
formació i experiència professional i
docent, a més de superar una prova
d’avaluació. Per a mantindre’s en el fit-
xer, cada expert serà avaluat com a do-
cent per la comissió de coordinació pe-
dagògica respectiva. 

Les accions formatives a càrrec de
les persones expertes no podran ex-
cedir de 25 hores de docència direc-
ta. Per al professorat interí o funcio-
nari de carrera s’estableixen límits a
la docència en els dos sistemes: 18 ho-
res en FP inicial i set en formació ocu-
pacional. Així, a més de les 18 hores
lectives setmanals lectives en cicles,
el professorat podrà realitzar fins un
màxim de set hores addicionals set-
manals, que es retribuiran a banda. 

STEPV ha proposat que les ac-
cions formatives s’incloguen en la
programació general anual i la defi-
nició dels llocs de treball necessaris
sense hores extra. El Sindicat, que ha
participat en la regulació del fitxer
d’experts, ha demanat que les estades
de formació en empreses de funcio-

naris de carrera o interins autoritza-
des per l'administració siguen consi-
derades en el barem de mèrits com a
experiència professional no docent.
També ha proposat augmentar fins a
un màxim de 15 punts l'experiència do-

cent, i rebaixar a 10 punts l'experièn-
cia docent en formació professional per
a l'ocupació en les empreses privades.

Pel que fa a la prova d'avaluació de
la competència professional, el Sindi-
cat proposa eximir de la prova al per-

sonal funcionari, mentre que l’admi-
nistració planteja adjudicar-li cinc
punts, a més dels que puga obtindre
en la prova. Si es vol millorar la qua-
lificació, el professorat podrà pre-
sentar-se a la prova. 

Allioli
La Universitat de València va retirar fi-
nalment les proves d’accés per a tèc-
nics superiors de formació professio-

nal que havia convocat de forma pre-
cipitada. La retirada es va produir
després que STEPV denunciara la
seua irregularitat, que havia provocat

les protestes d’estudiants i professo-
rat de cicles, expressades en distintes
assemblees.

El Sindicat ha sol·licitat informació
a la Conselleria d’Educació sobre l’a-
just dels calendaris de finalització
dels mòduls de formació en centres de
treball (FCT) i del projecte. STEPV
planteja que l'alumnat de grau supe-
rior que desitge accedir a la universi-
tat dispose del mateix temps de pre-
paració que els estudiants de batxi-
llerat. També ha sol·licitat la constitució
d'un grup de treball que realitze pro-

postes dels temaris al Ministeri d'E-
ducació i que la Direcció General res-
ponsable de l’FP establisca ponts de
diàleg amb la universitat. 

STEPV ha insistit perquè Educació
presente una campanya d’explicació i
promoció dels cicles formatius, per a
eliminar els prejudicis entorn d'a-
quests ensenyaments. El Sindicat re-
corda que l'article 3 de la LOE situa els
cicles formatius de grau mitjà i supe-
rior al mateix nivell que el batxillerat
i els ensenyaments universitaris, res-
pectivament.

Allioli
L'ordre que regula els consells so-
cials dels centres integrats públics
(CIP) de Formació Professional (Dia-
ri Oficial, 26/04/2010) dóna un termini

de tres mesos per a elegir els seus
components. Al País Valencià, el
consell social dels centres integrats
públics (CIP) de formació professio-
nal és un òrgan amb funcions simi-

lars als consells escolars, però exclou
els pares i les mares i el mateix
alumnat. L’administració ha disposat
la composició d’aquests consells:
quatre representants de la Genera-

litat (un exercirà la direcció del cen-
tre), quatre del claustre, quatre re-
presentants d'agents econòmics i
socials (amb presència en el Consell
Valencià de l'FP), dos membres d'or-
ganitzacions empresarials i dos dels
sindicats considerats “més repre-
sentatius”. El Sindicat ha anunciat la
seua oposició. “A la Intersindical i a
l’STEPV, organització majoritària del
professorat, se’ns impedeix partici-
par en els consells socials i inter-
vindre en l'elaboració del pla d’FP se-
gons contempla la Llei de llibertat
sindical.

El sindicat exigeix dignificar
els cicles formatius
La Universitat de València retira les proves d’accés
per les protestes  dels afectats i la denúncia d’STEPV

Els estudiants i les famílies, fora 
dels consells socials dels CIP d’FP 
El sindicat majoritari en l’ensenyament, exclòs dels consells per no estar
considerat “més representatiu”, segons la LOLS

Allioli
Més de 60 persones van assistir al
congrés d’estudi del sector produc-
tiu de la construcció (ESPCON) , ce-
lebrat a Aldaia (Horta sud). L’encon-
tre va propiciar la reflexió sobre els
estudis d’FP, les qualificacions pro-
fessionals i les perspectives per al
sector de la construcció. Les perso-
nes assistents van coincidir a des-
tacar la intensa participació d’a-
lumnat procedent d’altres centres,
com l’IES La Marxadella de Torrent
i l'IES núm. 2 de Xest. En el congrés
es va presentar el marc europeu de
les qualificacions professionals i es
van abordar diversos aspectes rela-
cionats amb el futur del sector de la
construcció, com ara la rehabilitació,
la renovació i la sostenibilitat.

El projecte de l’IES Salvador Gadea

En el transcurs del congrés es van
presentar les conclusions de la in-
vestigació d’un col·lectiu d’alumnes
i docents de cicles formatius de
l’IES Salvador Gadea d’Aldaia. La
qualitat d’aquest  projecte, acollit a
les ajudes que convoca la Conselle-
ria d’Educació, ha estat reconegut de
manera destacada per l’adminis-
tració, que li ha adjudicat vora de
25.000 euros. 

El desenvolupament del projecte
va anar a càrrec d’un grup de docents
d’Edificació i Obra Civil, sota la di-
recció de Jorge Antón Jornet. Els in-
vestigadors van observar la realitat
valenciana de l’FP i el model pro-
ductiu de la construcció, van analit-
zar les qualificacions professionals
existents i les van comparar amb el
Catàleg de l’Institut Nacional de les
Qualificacions Professionals. En les
conclusions de l’estudi s’apunta la
necessitat d’incrementar la coordi-
nació entre els ensenyaments de l’FP
i el sistema productiu. Més infor-
mació: www.espcon.és 

El futur del sector
de la construcció, 
a debat 

Més de seixanta docents
i estudiants d’FP es
reuneixen a Aldaia 

Classes d’automoció a la Ciutat de l’Aprenent de València JORDI BOLUDA

FOTO: DINO (WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/MUKLUK/)

La Conselleria gestionarà un fitxer 
dels “experts docents” dels centres
integrats públics
La Conselleria regularà la formació per a l’ocupació en els centres d’FP



Maestros que no sólo son
respetados
Entre tantas reformas urgentes que se
acumulan (laboral, pensiones, cajas), no
encuentro mención a la que
seguramente es la más decisiva para
nuestro futuro: la reforma educativa, la
superación de un sistema que arrastra
problemas, carencias y atrasos desde
hace décadas. Es cierto que la educación
ha conocido reformas de todos los
colores, una por Gobierno. Pero, a falta
de una a fondo y en serio, seguimos igual
o peor.
En ese panorama, la educación la

salvan los buenos profesores, que son
muchos. Aquellos que no pasan por una
Ley de Autoridad como la aprobada en
Madrid, pues no precisan de tarimas y
disciplina para ser respetados en clase.
Profesores que se sobreponen a las
muchas carencias del sistema y logran
no sólo ser respetados, sino también ser
queridos.
Hace cuatro días, enterramos en

Badajoz a una de las mejores: Lourdes
Rodríguez (...) durante dos décadas se
convirtió en una de esas maestras que
salvan alumnos, que con su dedicación y
su pasión cubren los muchos agujeros
del sistema educativo y demuestran que
otra forma de educar es posible, que no
todo está perdido. La echamos de
menos.
Isaac Rosa (Público, 13 de juny de 2010)

RETALLS DE PREMSA
PEPE HERRERO

EL PARDALET

Per als governs i les
formacions polítiques que
han aprovat o donat suport a
les reformes laborals 
i retallades socials més greus
de la història recent, entre
elles les que afecten al servei
públic educatiu.

En reconeixement al coratge
cívic del professorat que ha
plantat cara a la resignació 
i ha participat en les
mobilitzacions de juny en
defensa dels drets socials, la
dignitat de l’ensenyament 
i la justícia social.

OLI

ALL
Un govern valent?
Era necessària la reforma
laboral? Calia suspendre
la revalorització de les
pensions i reduir les
retribucions del personal
funcionari? Eren
inevitables les retallades
en la inversió pública? El
govern espanyol ha pres
mesures “difícils però
necessàries”, segons
Obama. “O ens suïcidem 
o ens prostituïm, no hi ha
cap altra opció”, ha dit un
expresident autonòmic.
Altres han esgrimit la
“valentia” política del
govern. Què fa un govern
valent, seguir al dictat la
doctrina neoliberal o
plantar-hi cara? Per què
no crea, per exemple, una
banca pública sota control
social que estimule
l’economia productiva?
Per què no incrementa els
impostos a la gent rica, 
o grava les transaccions
especulatives, o redueix la
despesa militar, 
o prohibeix els
acomiadaments en
empreses amb beneficis?
On està la valentia del
govern?
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Preguntar no és ofendre
PANXO

P er iniciativa del grup Ires de Sevilla, es va
impulsar un manifest amb el títol No es
verdad, al qual vam donar suport gent de

tot arreu i que ja va per quasi les deu mil signa-
tures. La idea era respondre a un entramat dis-
cursiu de la dreta política que pràcticament diu
que açò ja no és el que era, els nivells baixen, a
l’escola no s’ensenya, ja no hi ha autoritat i co-
ses per l’estil: el sistema educatiu està fet un de-
sastre. El manifest respon: No es de veres i, en
qualsevol cas, el que manca és una anàlisi de les
dificultats i una revalorització de les bones pràc-
tiques que ja es desenvolupen a les aules. El do-
cument esta penjat en la xarxa, i no cal ara in-
sistir en els seus arguments. És una altre el tema
i una altra la pena, ara.

El manifest té deu punts que s’expliquen en
un parell de fulls, ben clarets. Han generat al llarg

dels dos darrers cursos molts debats i discus-
sions en molts claustres i han format part del de-
bat entre les xarxes de la societat civil. Una bona
oportunitat, doncs, per a revisar mancances, ana-
litzar  problemes, corregir errors, avançar en les
coses ben fetes.

Doncs no. El PSOE i el govern espanyol han
preferit inventar-se un Pacte, ignorar aquestes
iniciatives ciutadanes progressistes i redactar no
sé quants punts que han hagut de corregir a la
baixa... per al final quedar-se a soles esperant un
Partit Popular que tots intuïem des del principi
que mai no havia de passar per aquest carrer.

Doncs això, una pena. Els i les que assumim
el manifest No es verdad pensem que, en efec-
te, és important revisar els continguts que s’hi en-
senyen i molts dels mètodes didàctics obsolets.
No podem corregir moltes coses de l’escola si no

corregim moltes coses de la societat, puix l’una
és reflex de l’altra. No es pot ficar un profe de se-
cundària a l’aula amb una formació tan antipe-
dagògica com la que estan rebent actualment,
amb màster i sense. La universitat no pot viure
aïllada i d’esquena a l’experiència quotidiana, així
no port formar els futurs educadors.

En fi, hem de creure en els xiquets i les xi-
quetes i estimar la seua capacitat per a créixer
de manera integral en tots els vessants racionals,
emocionals, ètics i estètics. Els hem d’ensenyar
a resoldre els problemes rellevants del nostre
temps, ajudar-los en la investigació i utilitzar tots
els múltiples i potents recursos per treballar la
informació i el coneixement.

Ja veuen: cap revolució. Pura saviesa conre-
ada en moltes escoles d’estiu i entre moltes xar-
xes de mestres renovadors. 

TEATRES DE L’ESCOLA

JAUME MARTÍNEZ BONAFÉ

No podem corregir moltes
coses de l’escola si no
corregim moltes coses de
la societat

No és de veres!
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ENTREVISTA EVA FERRIOLS, COORDINADORA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ DEL COL·LECTIU LAMBDA

“En classe, hem de
perdre la por de
parlar de
l’homosexualitat”

Rafael Miralles Lucena
Des de 2008, Eva Ferriols (Paiporta, Horta sud,
1968), membre del col·lectiu Lambda de les-
bianes, gais, transexuals i bisexuals, és profes-
sora de Llatí de l’institut d’Abastos, de València,
però va ser mestra durant 14 anys d’una esco-
la privada catòlica on la diversitat sexual no exis-
tia: “Allí jo era invisible com a lesbiana”. Tota la
gent la coneix com a Eva, però al seu carnet d’i-
dentitat consta com a María José. “Quan em vaig
sentir definida, quan vaig saber qui era i em vaig
sentir empoderada, em vaig canviar de nom, això
va afectar la meua identitat, no només la sexual:
m’agradava sentir-me Eva, perquè el nom em
donava molta energia. Ara estic pendent de for-
malitzar la substitució oficial”. La coordinado-
ra d’educació de Lambda denuncia “el binaris-
me home-dona, un sistema fals que cal qües-
tionar, perquè ara comptem amb el
reconeixement i el suport legal de la LOE, que
diu ben clar que a l’escola s’ha de treballar la di-
versitat afectivosexual”.

Què té de fals la relació home-dona?

El sistema sexe-gènere és un producte del nos-
tre imaginari cultural, és un esquema que exclou
totes les masculinitats i totes les feminitats no
hegemòniques, és a dir, pràcticament tota la po-
blació. A través de distintes vies, molt particu-
larment de la publicitat, el sistema potencia no-
més determinats models, però això no és veri-
tat. Sabem que els homes no sempre són
valents, ni són els nostres salvadors. Afortuna-
dament.

Això que diu, es pot abordar a l’aula?

Per descomptat, perquè la sexualitat no és pri-
vada sinó pública, i és essencial en la identitat de
tots els éssers humans. La diversitat sexual és
un element que també defineix la nostra reali-
tat perquè, de més a més, ens defineix com a per-
sones. En classe hem de parlar d’aquestes co-
ses com ho fem amb el racisme, les desigualtats
econòmiques o la pluralitat religiosa.

Com fer-ho? Des de plantejaments
transversals a totes les matèries?

La diversitat sexual encara està lluny de ser abor-

dada a l’aula com prescriu la llei.  El problema
de la transversalitat és que és insuficient. Per a
transferir als llibres de text la revolució feminista,
per exemple, s’ha deixat tot a la bona voluntat de
les editorials i hi ha coses que cal comentar amb
molta cura perquè es puguen entendre. En la
classe de Literatura, per exemple, no es pot en-
tendre la poesia de Lorca i el seu assassinat ig-
norant la seua condició d’homosexual, això s’ha
d’explicitar.

El professorat, està capacitat per a fer-ho?

Aquest és el primer problema, la falta de for-
mació. Darrere de la identitat sexual o de la trans-
sexualitat hi ha realitats que cal conéixer. Per sort,
comencen a sorgir iniciatives des de les institu-
cions, també des dels sindicats. Des del nostre
col·lectiu estem col·laborant ja amb l’Escola Sin-
dical de STEPV en l’organització de cursos es-
pecífics.

Què ofereix Lambda?

Per a tractar la diversitat sexual, facilitem in-
formació a tota la gent que ens en demana, ma-
terials didàctics i orientació per a treballar en els
centres educatius, estem permanentment a la
disposició del professorat que necessite asses-
sorament i recursos concrets.

Quines coses bàsiques ha de saber qualsevol
ensenyant?

Per començar, no donar mai per feta l’hetero-
sexualitat del seu alumnat perquè, en qualsevol
classe, hi solen haver persones amb una orien-
tació homosexual o bisexual, fins i tot transse-
xuals.

I què més?

Doncs quan ens referim a les relacions perso-
nals, deixar de parlar del nóvio o la nóvia i par-
lar de la parella. I quan en classe ens referim a
“la família”, deixar de parlar només del pare i la
mare, perquè hi ha també moltes famílies ho-
moparentals o lesboparentals. Recorde una
mestra de dos xiquets fills d’una parella de do-
nes que es mostrava preocupada perquè els con-
tes del pare i la mare no li servien i no coneixia
materials per a abordar la diversitat de famílies.

Disposem d’orientacions didàctiques
adequades?

I tant! Hi ha recursos molts bons per a treballar
a l’aula.

Per a tots els nivells educatius?

Tenim moltes publicacions adaptades a les dis-
tintes edats de l’alumnat, per al professorat i tam-
bé per a joves que vulguen eixir de l’armari. Pre-
cisament, un dels objectius de Lambda és faci-
litar recursos a qui ens en sol·licite,

També per a combatre l’homofòbia?

L’homofòbia és un dels casos d’assetjament i de
fracàs escolars més freqüent en els instituts, tot
i que sol ignorar-se. L’insult més freqüent entre
els xics és “maricó” mentre a les xiques se les
insulta dient-los “puta”. Si a l’institut sentim
aquests tipus d’insults no podem fer l’orella sor-
da, hi hem d’intervindre perquè hi ha qui aban-
dona els estudis quan se sent víctima d’aquest
assetjament, sobretot si té ploma. Ningú no ha
de patir a causa de la seua orientació sexual.

Ni tampoc per cap altra discriminació...

És clar, però un xiquet negre víctima de racisme
arriba a sa casa i els seus pares el reforcen. En can-
vi, la gent homosexual, lesbiana, bisexual o trans
arriba a sa casa i la seua família, o no ho sap, o no
n’està encara conscienciada, i no pot reforçar-
lo com cal, aquest és el gran drama que sofreix.
El professorat ha d’impedir que ningú patisca per
l’assetjament homofòbic, hem de perdre la por de
parlar de l’homosexualitat en classe.

Com ha d’actuar una professora o un
professor amb un estudiant homosexual?

Des de la tutoria, hem de parlar amb qualsevol
persona que creiem que pot estar passant-ho ma-
lament, però amb molt de respecte, sense posar-
lo contra la paret: “Sé que ets homosexual, ix de
l’armari ja”. A mi mai no m’ha fet falta comen-
tar-ho explícitament perquè en classe plantege
aquestes coses de manera normal i l’alumnat ho-
mosexual se sent a gust. Però insistisc, cal for-
mar-se i demanar assessorament; l’alumnat és
molt receptiu quan li parles de manera oberta
perquè el sexisme i l’homofòbia són injustos i als
xiquets els agrada ser justos.

Per on es pot començar?

L’important és la naturalitat, parlar obertament
de la sexualitat com una més de les diversitats
culturals presents en la societat, la nacionalitat,
la classe social, la religió... Si en classe silencies
l’homosexualitat per evitar reaccions homofòbi-
ques contra algun alumne, el que estàs fent en
realitat és protegir-lo de manera equivocada per-
què contribueixes a invisibilitzar-la i a reforçar
l’heterocentrisme social. Si un xiquet o una xi-
queta sabera que pot tindre una orientació ho-
mosexual, heterosexual o bisexual no hi hauria
tants problemes. Però per a arribar fins ací cal
que la diversitat sexual estiga normalitzada en
la societat.

Eva Ferriols, a l’institut d’Abastos, de València.  AMADEU SANZ

En qualsevol classe hi solen
haver persones amb una
orientació homosexual o
bisexual, fins i tot transsexual

DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL
Informació i recursos educatius

� Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals. C/ Vivons, 26,
baixos. 46006 València. Tel./fax: 963 34 21 91.
educació@lambdavalencia.org
http://www.lambdavalencia.org
� Col·lectiu Baubo i Bloc Karici.
http://www.rosasanchis.com
� Els Quaderns de l’Inclou.
http://arsmm.com/quaderns/index.html
http://diversidadafectivosexual.blogspot.com
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Es manté la
jubilació parcial
anticipada fins al
final de 2012

Allioli
Els treballadors i les treballadores de
centres d’ensenyament privats con-
certats que tinguen previst sol·licitar
pròximament la jubilació parcial anti-
cipada, podran acollir-se a dues ex-
cepcions fins que se signe un nou con-
veni en el sector. La primera excepció
condicionada preveu que la jubilació
parcial als 60 anys serà efectiva si el re-
llevista és contractat a jornada completa
i amb contracte de durada indefinida. La
segona preveu la jubilació parcial als 60
anys i sis mesos si el rellevista és con-
tractat en altres condicions: a jornada
parcial —ni que siga amb contracte in-
definit—, a jornada completa, però amb
contracte de durada determinada, o a
jornada parcial amb contracte de durada
determinada. L’INSS ha confirmat
aquestes apreciacions. El BOE del 24 de
maig ha publicat un reial decret llei pel
qual s’adopten mesures extraordinàries
per a la reducció del dèficit públic i que
deroga el règim transitori de la jubila-
ció parcial, d’acord amb la disposició fi-
nal sisena, tret d’alguna correcció d’e-
rrors que poguera publicar en el futur.
Però, adverteix STEPV, “se suprimeix el
règim transitori de la jubilació parcial,
no la jubilació parcial”. D’altra banda, la
norma no estableix cap període de
gràcia. Com que queda suprimit el rè-
gim transitori, els requisits per a acce-
dir a la jubilació parcial, a partir del 25
de maig, són: jornada completa, 61
anys, mínim de sis anys d’antiguitat en
l’empresa, reducció de jornada entre el
25% i el 75%, 30 anys cotitzats, la per-
sona rellevista ha d’estar en l’atur i amb
contracte de durada determinada. 

Per la seua part, la Secretaria
d’Estat de la Seguretat Social ha as-
segurat que “es manté la vigència del
contingut normatiu d’un conveni —que
transcendeix l’estricta relació entre les
parts negociadores, com ara la jubi-
lació parcial— mentre se’n negocia un
de nou, llevat que s’haguera pactat una
altra cosa —que no és el cas—, una ve-
gada finalitzat el període de vigència
del conveni i denunciat aquest per una
part legitimada”. D’acord amb aques-
ta interpretació, mentre es negocie el
sisé conveni col·lectiu i fins al 31 de
desembre de 2012, el personal afec-
tat podrà accedir a la jubilació parcial
als 60 anys en les condicions esmen-
tades.

Allioli
La sala social del Tribunal Superior de
Justícia valencià ha acordat suspendre
la vista judicial del conflicte col·lectiu
contra la Conselleria d’Educació pels
endarreriments salarials de 2008 als

docents d’ensenyament concertat del
País Valencià, un procés instat en so-
litari pel sindicat FSIE. El tribunal ha
ajornat la vista, que havia de celebrar-
se el 20 de maig, fins al 23 de setem-
bre, per estimar que el procediment de

l’organització demandant no està ben
plantejat. La sala entén que el deute
econòmic de l’administració valencia-
na amb els treballadors i treballadores
de l’ensenyament privat concertat no
pot qualificar-se de “conflicte col·lec-

tiu” sinó de conflicte plural, en el qual
són preceptives les reclamacions prè-
vies a títol individual. Al mateix temps,
la sala ha requerit tots els sindicats del
sector que negocien amb l’adminis-
tració una data per a l’abonament dels
endarreriments, un dret que ja tenen
reconegut.

STEPV i tots els altres sindicats, que
tenen més de la meitat de represen-
tació en el sector, van advertir sobre la
inadequada iniciativa de FSIE davant
dels tribunals de justícia perquè, en
contra la sentència del Tribunal Su-
perior  Valencià, a més, es podria in-

terposar un recurs al Suprem, el qual
podria tardar dos anys més a dictar una
nova resolució. “Aquest retard donaria
arguments legals a la conselleria”, de-
nuncien els sindicats, “per a ajornar el
pagament del deute durant aquest
període”. STEPV ha informat que en
dictar-se una sentència ferma i favo-
rable als interessos del sector, com és
preceptiu, “cada docent haurà de re-
clamar individualment l’aplicació de la
sentència a través d’una demanda
als centres de treball i a la conselle-
ria, i això pot allargar encara més el
procés”.

Allioli
Representants d' USO, CCOO, FETE-
UGT i STEPV van protagonitzar un
tancament, el 17 de maig, en les de-
pendències de la Conselleria d'Hi-
senda. Dos dies després, dos cente-
nars de delegades i delegats es van
concentrar a les portes del Palau de la
Generalitat per a lliurar un escrit al
president amb les reivindicacions de

l’ensenyament privat concertat. Els sin-
dicats denuncien que les conselleries
d’Educació i d’Hisenda arrosseguen
des de fa dos anys distints endarreri-
ments als més de 14.000 treballadors
i treballadores, un total de 15 milions
d’euros. Ambdós departaments s’a-
cusen mutuament de ser responsables
de la situació. Les mobilitzacions uni-
tàries en l’ensenyament privat, in-

usuals en els últims anys, visibilitzen
el malestar en el sector, que s’uneix
per a pressionar a l’administració i exi-
gir-li que complisca els acords pen-
dents. El 15 de juny tots els sindicats
van exigir per escrit al conseller que
els convoque a una mesa sindical i els
informe sobre les actuacions previs-
tes per a resoldre la greu problemà-
tica que es pateix.

Suspesa la vista judicial sobre 
els endarreriments de 2008
La majoria sindical havia advertit dels inconvenients de dur 
el conflicte als tribunals

L’ensenyament concertat 
es mobilitza i exigeix negociar
els temes pendents
Les mobilitzacions unitàries mostren el malestar del sector

� Descongelació del
complement autonòmic del
PAS (des de 2005).

� Negociació de plantilles d’FP,
infantil i centres específics
d’EE concertats.

� Pagament dels deutes sobre
triennis (des de 2006). 

� Pagament del deute sobre
homologació salarial (des de
2008).

� Descongelació en
l'abonament de les pagues
d'antiguitat (des 2009).

� Abonament del deute per
l'error de càlcul en la nòmina
reguladora (abril 2010).

� Recol·locació de treballadors 
i treballadores de la borsa de
centres en crisi.

Millores pendents

Concentració pel compliment dels acords davant el Palau de la Genralitat GRÀCIA ÀUSIAS



Allioli
Amb el lema Atreveix-te a saber, el Grup
de Treballadors (coalició entre CCOO,
STEPV i UGT) va obtindre en les eleccions
sindicals de la Universitat CEU Cardenal
Herrera del 20 de maig, sis dels dèsset
delegats del comité d’empresa. La can-
didatura Unión para el Diálogo va acon-
seguir-ne set, i el CSIF quatre.

L’empresa, amb una plantilla de més
de 700 persones, ha ampliat la seua
oferta formativa en els últims anys.
Des que en 2001 es va convertir en un
centre totalment privat —els estudis que
es cursaven fins llavors estaven con-
certats amb universitats públiques— un
grup de persones va promoure la cons-
titució del comité d’empresa per nor-
malitzar les relacions laborals. “Era
una paradoxa que en la major empresa
del País Valencià en l’àmbit educatiu, les
treballadores i treballadors no hi tin-
guérem cap representant”, apunta Ma-
ría Lozano, afiliada a STEPV i membre
del comité d’empresa des de 2001. “No
va ser fàcil trencar amb el paternalisme
de la direcció ni enfrontar-se amb les en-
vestides dels nous òrgans directius,
poc inclinats a negociar”, prossegueix
Lozano. “Des del Grup de Treballadors
(GT), integrat per persones independents
i afiliades a sindicats de classe, hem ges-
tionat nombroses reclamacions indivi-
duals i propostes d’acció col·lectiva,
iniciatives per a les quals hem tingut el
suport i l’assessorament del nostre
sindicat, entre altres ajudes”.

Després de nou anys de treball sota
la sigla del GT, la candidatura unitària
s’ha presentat en 2010 com a coalició
sindical amb la sigla GTCEU, un plan-
tejament insòlit que va ser acceptat
per les tres organitzacions sindicals. “En
l’ensenyament privat és tot un repte l’ar-
ticulació d’estratègies sindicals con-
vergents, que resulten claus per a la par-
ticipació i la neutralització de pors i al-
tres inèrcies immobilistes. En centres on
els propietaris confonen sovint la llibertat
d’establir el seu ideari amb el poder d’a-
niquilar simbòlicament i realment la plu-
ralitat ideològica, la unitat és la força dels

qui no tenen més alternativa que vendre
la seua força de treball”, indica una al-
tra portaveu de la coalició. “En un con-
text tan advers, el primer repte del
GTCEU va ser atrevir-se a presentar-
se a les eleccions amb la sigla dels prin-
cipals sindicats de classe en l’ensenya-
ment. Donat el canvi operat en la plan-
tilla, després d’anys d’acomiadaments
i noves contractacions a les quals es va
aplicar un filtre ideològic molt estricte,
el discurs de la coalició sindical havia
d’enfrontar-se amb les posicions ofi-
cialistes dominants entre aquests sec-
tors”. En aquest context, des de la can-
didatura consideren “valuosíssims” els
resultats obtinguts: “La coalició GTCEU
ha desplegat una campanya neta i trans-
parent, acompanyada de propostes per

a l’acció sindical, la campanya ha donat
continuïtat a un treball sindical coherent
i compromés de més de nou anys, com
mai s’havia vist en aquesta universitat”.

Ha destacat l’extraordinari suport a
la candidatura manifestat pel personal
de manteniment i serveis: 34 vots d’un
total de 42 emesos. “La seua respon-
sabilitat i el seu sentit comú represen-
ten un referent ineludible per a nosal-
tres, els seus vots són un estímul per a
seguir compromesos en la defensa
col·lectiva dels interessos laborals i
socials”, destaquen des del GTCEU.

ENSENYAMENT PRIVAT

Allioli
Convocades pels STES, una cinquan-
tena de sindicalistes de l’ensenyament
concertat arribades de tot l’Estat van
reflexionar el 21 i el 22 de maig a Va-
lència sobre el sentit que té per a l’or-
ganització “una escola concertada
amb voluntat de servei públic que ha
d’avançar cap la integració en una
xarxa pública”, segons va explicar una
portaveu de la trobada. “Ha de ser una
escola plural, democràtica, partici-

pativa, tolerant, arrelada al medi i so-
lidària”. Les jornades, celebrades a la
seu de la Intersindical, van servir
sobretot per a dissenyar els treballs
previs a la campanya de les eleccions
sindicals del curs 2010/11.

“STEPV fa seues les reivindicacions
dels treballadors i les treballadores de
l’ensenyament concertat; som un
sindicat participatiu i obert i no man-
tenim lligams amb les patronals ni els
partits polítics. Per a nosaltres és fo-
namental la transparència i la infor-
mació completa i contínua”. Amb
aquestes paraules va cloure les jor-
nades Norbert Vila, un històric sindi-
calista del sector. En les sessions prè-
vies, l’equip jurídic del sindicat va ex-
plicar algunes qüestions tècniques
referides a tipus de contractes, aco-
miadaments, jubilacions, nòmines,

oferta de treball oberta, homologació
de jornada i de retribucions amb
l’ensenyament públic, contractes en
precari, recol·locació automàtica i
voluntària, protecció de la maternitat,
de la gent major, malalts crònics, per-
sonal eventual, entre altres assump-
tes. Juan Miguel Muñoz, de la Inter-
sindical Valenciana, va  informar so-
bre la normativa electoral i les
competències dels delegats i dele-
gades i dels comités d’empresa. Per
la seua banda, Joan Moliner es va de-
tindre a analitzar distints aspectes
dels convenis col·lectius, en particu-
lar els aspectes que cal reivindicar per
a millorar el conveni en vigor. Final-
ment, un taller va permetre conéixer
algunes estratègies comunicatives
que convé posar en marxa davant les
pròximes eleccions sindicals.

El sector prepara ja les eleccions sindicals
del curs 2010/11
La Confederació d’STES reuneix a València una cinquantena de sindicalistes
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É s temps d'afrontar nous reptes. La llista més
votada en la UCH destacava com a principal
reclam no estar “contaminada” pels

sindicats, una dada significativa, sobretot si se sap
que el número tres d'Unión para el Diálogo va ser
fins a fa poc vicerector de la universitat i
responsable de dos acomiadaments declarats nuls
per la justícia, per vulneració de la llibertat sindical. 

Els vots a aquesta candidatura i l'important índex
d'abstenció són significatius de la desvinculació de
l'acció col·lectiva dins de l'empresa, així com de la
desconfiança i el recel que suscita entre determinats
sectors de la plantilla la presència dels sindicats.

Hi han algunes raons de fons. Quan se'ls
demanava participar en la candidatura, algunes
persones responien: “jo només vinc a treballar”.
Com si els representants dels treballadors
vinguérem a una altra cosa! És curiosa aquesta
dissociació, que exclou la crítica o la reflexió
conjunta sobre les condicions laborals: com
contrastar aquest segrest de la racionalitat laboral
no utilitària si no és amb pràctiques cooperatives i
transformadores? 

Amb el contracte, l'empresari no ens compra la
llibertat de pensament, la capacitat d'acció col·lectiva
ni el dret a dubtar: ningú no pot obligar a qui treballa
a hipotecar les seues idees o els seus somnis a canvi
d’un salari, tampoc ens pot obligar a acceptar

qualsevol abús laboral. Almenys, sense que la
imposició no implique conseqüències. Tenim la
responsabilitat —el GTCEU, els sindicats i el conjunt
de la classe treballadora— de fer valdre els nostres
drets i de crear xarxes de suport, sensibilització i
compromís. Són tasques urgents per a fer front a
una alienació que tant complau al mercat. 

La gent que s'incorpora per primera vegada a un
lloc de treball sol desconéixer què és un conveni
laboral i alguns desconfien de les organitzacions
sindicals perque creuen que defensen interessos
distints, fins i tot oposats als seus. Però l'acció
sindical s'articula a través de tasques essencials per
a establir una interlocució eficaç. Si no som capaços
d'explicar-lo, els recels cap als sindicats seguiran
derivant en suports a candidatures “independents”. 

El repte és contrastar aquestes miopies amb una
acció sindical creativa, integradora d'experiències de
tot tipus, amb una informació exhaustiva sobre el
que significa la negociació col·lectiva. I tot això
amanit sempre amb una participació real:
l'assemblea oberta a tots els treballadors i les
treballadores i una autocrítica fèrtil i mobilitzadora.
De manera molt especial en l'actual conjuntura, la
queixa no pot ser coartada per a la inacció.

María Lozano Estivalis pertany al comité d’empresa
de la Universitat CEU-UCH de València.

La coalició a què dóna suport el Sindicat obté sis
delegats en la universitat Cardenal Herrera-CEU
Eleccions sindicals en la major empresa de l'ensenyament del País Valencià

Menys queixes i més acció sindical
MARIA LOZANO ESTIVALIS

En un context tan advers,
el GTCEU es va presentar
amb la sigla dels
principals sindicats de
classe de l’ensenyament

La campanya ha donat
continuïtat a un treball
sindical coherent 
i compromès de més 
de nou anys

L’expresident Aznar va ser investit, el 2009, com a doctor honoris causa pel CEU-UCH ARXIU
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L’actual política lingüística de la Ge-
neralitat mostra clars indicis d’invo-
lució pel que fa a l’extensió i consoli-
dació de les prescripcions de la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià
(LUEV). Ara es dirigeix a defendre un
model falsament anomenat plurilingüe
que usen com a coartada social. Se-
gons ells, l’anglés s’ha de convertir en
llengua vehicular en detriment del va-
lencià. 

Per a ofegar l’ensenyament de la
llengua, l’administració ha actuat va-
lent-se del Diari Oficial i les inspec-
cions: retallades d’unitats en ESO en
els programes d’ensenyament en
valencià (PEV); negativa a autoritzar
canvis de programa en infantil; blo-
queig  a l’increment de línies en va-
lencià i d’immersió per al curs
2010/11; retallada de l’oferta en va-
lencià per a batxillerat; minorització
de l’ús del valencià en els programes
d’immersió (PIL) —s’impedeix des-
envolupar la incorporació progressi-
va i es redueix l’extensió a una única
assignatura no lingüística—; reta-
llada de les partides pressupostàries;
no catalogació dels llocs de treball en
secundària; anunci d’exigir coneixe-
ments d’anglés en les oposicions
docents.

El lent creiximent, un 1% anual,
aconseguit en 15 anys per a infantil i
primària, arriba enguany al 33%, però
es perd en secundària, que només es-
colaritza en valencià un 20% del total
de l’alumnat. Es desconeixen dades
detallades de percentatges en se-
cundària obligatòria. Només un16%
d’alumnes estudien el batxillerat en va-
lencià i un 4% ho fan en cicles forma-
tius. En els centres específics d'edu-
cació especial ningú no pot estudiar en
la llengua pròpia del País. Als centres
de persones adultes i als d’ensenya-
ments artístics tampoc no hi consta l’a-
lumnat que estudia en valencià. I en
l’ensenyament superior, un estudi re-
cent revela que a penes un 1’8% de
l’estudiantat universitari rep ensen-
yament només en valencià. 

La xarxa privada concertada ofereix
un escàs 6% d’alumnes amb progra-
mes en valencià o d’immersió. El per-
centatge s’ha de matisar, atés que la
distribució territorial configura un
país sense cohesió lingüística. L’en-
senyament en valencià es fragmenta
—cal preguntar on queda el famós
“equilibri”, reclamat pel govern va-
lencià—, entre el 60% a Castelló, el
16% d’Alacant i el 28% de València.

L'exempció a l'assignatura de va-
lencià que contempla la (LUEV) per a
les zones de predomini lingüístic cas-
tellà, o per a l’alumnat nouvingut, re-
presenta un 28'66 % a Alacant, un
21'73% a València i un 8,67% a Caste-
lló. A més a més les noves instruccions
de Conselleria per a aquestes zones
contemplen que serà la “voluntat ex-
plícitament manifestada pels pares” i
no els acords del centre el que deter-
minarà l’aplicació d’un programa lin-
güístic o un altre. Dades que confor-
men un paisatge poc afavoridor per a
la consolidació del valencià en el con-
junt del sistema educatiu. 

Contra la incorporació progressiva

L’administració està empenyada a com-
batre “l’abús”, en paraules dels res-
ponsables polítics, dels programes
d’incorporació progressiva del Valencià
(PIP). Per a això ha modificat el pro-
grama, de manera que la introducció
progressiva de l’idioma es quedarà en,
“com a màxim”, una assignatura més:
un retorn als primers moments d’a-
provació de la (LUEV). Argumenta l’ad-
ministració que molts centres han
convertit “d’amagat” els PIP en PEV i
davant d’això “cal amputar”.  

Quants programes d’immersió
“abusius” hi ha?  Quantes víctimes han
creat? 

Però Educació no en dóna proves
fefaents, cap ni una, sinó més bé el
contrari. De les dades de la Conselle-
ria del curs 2009/10, se’n desprén que
255.004 alumnes d’ESO, batxillerat i bi-
cles formatius —un 80% del total—
s’ha escolaritzat en programes d’in-

corporació progressiva. D’aprenen-
tatges en valencià, quatre de cada cinc
estudiants en tindran els justets.

En 1995, un 17% de l’alumnat
d’infantil i primària estudiava en va-
lencià. Quinze anys després, la xifra
quasi s’ha duplicat (33%). Però per a
fer-ho possible hem necessitat 15
anys (!) d’un colossal compromís so-
cial i educatiu provinent sobretot de
fora de les institucions oficials. L'a-
firmació reiterada del conseller d’E-
ducació que insisteix que l’alumnat es-
colaritzat en valencià ha crescut un
180%  des que governa el PP només
mostra la seua visió interessada.  

La Federació Escola Valenciana de-
nuncia any rere any que l’adminis-
tració fa oídes sordes a la demanda
d’ensenyaments en valencià de les fa-
mílies i el professorat, però té difi-
cultats per a quantificar-la. De fet, la
Conselleria mai fa públiques aques-
tes xifres. Hi ha indicis sobrats per a
sospitar les raons d’aquests silencis. 

En els centres privats, concertats
o no —el 40% del total de l’alumnat—
, l’oferta de programes en valencià i
d’immersió és pràcticament inexis-
tent. Cas a part, és el de les zones de
predomini lingüístic castellanoparlant,
que tenen un important pes demo-
gràfic, amb 740.382 d’habitants. Qua-
si la cinquena part del total de la po-
blació del País Valencià..

Enguany, la Conselleria ha deixat
d’atendre la petició de noves línies
d’ensenyament en valencià per a in-
fantil en un centre privat concertat de
Picassent, i en centres públics d’Al-
càsser, Benifaraig, Catarroja, Misla-
ta, Paiporta, Silla, Xirivella, Alzira,
Castelló, Vila-real o València. En cur-
sos anteriors també ha deixat d’a-
tendre peticions en aquesta direcció. 

Educació, nega l’autorització a les
noves línies PEV i PIL i explica que “l’e-
quilibri de les dues llengües oficials
es veuria perjudicat en autoritzar
una nova línia”. No obstant això, les xi-
fres despullen la fal·làcia d’aquest ar-
gument.

Pas a pas

Q uè passa quan un molí de vent queda
sense la font que l’alimenta? Doncs que
a poc a poc s’atura, imperceptible-

ment s’atura. Aquesta és l’estratègia que ha fet
servir, des de fa 15 anys, el govern valencià del
PP per aturar la normalització lingüística del
nostre país. A la primeria dels vuitanta, la nor-
malització del valencià era un molí de vent amb
el vent a favor, acompanyat de lleis que l’im-
pulsaven, però amb això no n’hi havia prou, ells
ho sabien, no el van aturar de sobte, l’han anat
aturant a poc a poc. Sabedors que la implica-
ció del govern és peça clau, no han parat es-
ment a desactivar els agents educatius que
haurien d’impulsar-lo: El Servei d’Ensenya-
ments en Valencià, la Inspecció d’Educació, els
centres de professors, el professorat... No és
una queixa, es tracta d’una amarga realitat, les

dades ens ho corroboren de manera aclapa-
radora.

Sembla que el valencià, el seu ús i el seu es-
tudi, molesta el govern valencià, perquè és un
handicap per a avançar en la modernitat del
país, per a ser més competitius... Com deia no
fa molt un alt càrrec de la Conselleria d’Edu-
cació, ja n’ni ha prou. “Cal no promocionar més
el valencià, ara toca l’anglés, el xinés i l’hindú
[sic], que són llengües de futur”.

I de les paraules als fets, no s’han tallat un
pèl a l’hora de mamprendre les restriccions:
desautorització de la demanda de noves línies
d’ensenyament en valencià; aturada de la
campanya de promoció del valencià durant el
període d’admissió en la majoria de les po-
blacions; reducció dels seguiments dels pro-
grames d’educació bilingüe que la Inspecció

educativa ha de realitzar; desmantellament del
Servei d’Ensenyaments en Valencià amb la des-
titució de 19 de les 34 assessories actuals. I fi-
nalment, la perla de la corona. Aprofitant un de-
cret sobre elecció de directors —aprovechan-
do que el Pisuerga pasa por Valladolid, en diuen
en castellà— pretenen modificar la normativa
que regula el Programa d’Incorporació Pro-
gressiva, restringint-lo de tal manera que
siga inoperant com a programa bilingüe.

Tot això amb unes dades que ens parlen, a
la ciutat d’Alacant, d’un 7% d’ensenyament en
valencià, un 16% a la de València. Per a ells,
queda clar que, amb aquestes xifres, la llen-
gua ja està sobradament promocionada. Però
nosaltres també sabem que, pas a pas, man-
tenint-nos ferms en les nostres conviccions
arribarem a bon port.

DES DEL SUD VALENCIÀ

TUDI TORRÓ

El valencià, el seu ús 
i el seu estudi, molesta 
el govern valencià 
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Curs 2009/10. Línies d’infantil i primària
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De primària a secundària
Curs 2009/10. Percentatge d’alumnat

PEV (Programa d’Ensenyament en valencià)

PIL (Programa d’Immersió Lingüística)
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La política lingüística 
del PP, al descobert
De l’entrebanc a l’ensenyament 
del valencià a la involució activa

Polítiques educatives



Dimarts 21 de setembre

Salut 
i treball

� Malalties professionals 
i accidents

� Mobbing
� Condicions de treball
� Prevenció
� Dignificar el treball
� Negociacions

Seu Intersindical Valenciana, 
de 16 a 20 h.
Juan de Mena, 18. 
València 46008

Matrícula oberta a la web
de l’Escola Sindical
www.escolasindical.org/

Polítiques educatives

Ángel Gabilondo presenta el document final del Pacte el passat 22 de abril  MEC
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Al final, el pacte polític i social pro-
posat pel ministre d’Educació no va
cristal·litzar, malgrat l’ampli con-
sens social sobre la seua necessitat.
“Ángel Gabilondo havia realitzat
excessives concessions a la dreta i a
l’ensenyament concertat”, va apun-
tar STES-Intersindical, “tot i que el
Partit Popular no el va signar per
desgastar el govern”. Però fins i tot
organitzacions amb posicions pròxi-
mes a la proposta ministerial, tam-
poc s’hi van adherir.

El sindicat va traslladar al mi-
nistre, el 5 de maig, un escrit que ex-
plicava detalladament la seua posi-
ció de no rubricar el pacte. L’ende-
mà, vençut el termini fixat per
l’administració, tampoc s’hi va ad-
herir ningú, encara que només al-
guns van exposar públicament les
seues raons.

Segons STES, “el pacte que ne-
cessitem ha de traduir el compromís
de tota la societat per l’ensenyament
públic, que és la columna vertebral
del nostre sistema educatiu. La
nostra confederació ha treballat du-
rant mesos amb la millor disposició

E l dijous 6 de maig era el dia
assenyalat. Nosaltres ens hi
vam avançar: el dimarts 4, el

Secretariat Confederal acordava no
subscriure el pacte, el dimecres
enviàvem al ministre les raons del
sindicat i immediatament les féiem
públiques. Vam optar per la transpa-
rència.

Què va passar el dia 6? Encara
que en desconeixem els detalls,
podem deduir-ne el sentit d’alguns
silencis clamorosos. Segons va con-
tar la cadena SER: “Tras la ruptura
[del pacte] del PP, el ministerio ne-
goció durante horas para intentar fir-
mar un pacto social pero la división
sindical impidió a Gabilondo esceni-
ficar ese apoyo (...) diferencias in-
ternas en el seno de los sindicatos
(...) hicieron imposible la utilización
global de las siglas (...) que Ángel Ga-

bilondo había dado por hecho hasta
el último minuto (...) Esas horas de
negociación contrarreloj se des-
arrollaron en un clima de altísima
tensión y crispación, e incluyeron
contactos al más alto nivel por par-
te de los sindicatos.”

Si pel que fa a la posició del PP
sobre el pacte l'únic optimista era el
ministre, respecte al suport social
que tindria el document érem més
els convençuts. Ens equivocàrem: no
ens podíem ni imaginar que, després
que el govern va aconseguir sumar,
les últimes setmanes, diverses opi-
nions favorables al document, la jor-
nada del 6 de maig li fóra tan ad-
versa.

Clar i ras: llevat d’STES, altres or-
ganitzacions van decidir a última
hora no apostar a cavall perdedor. De
fet, ningú no podrà trobar enlloc cap
explicació sobre la seua negativa.
Només CCOO va al·ludir a “serias ob-
jeciones respecto al papel que se
asigna a la red de centros públicos”
i CEAPA va optar per l'ambigüitat: “se
ha constatado que el pacto político ya
no es posible, pero el pacto social es
imprescindible”. Això, ho deien el dis-
sabte 8 de maig. A quina hora!, de-
via pensar Gabilondo.

Passada la ressaca, el 27 de
maig, el ministeri va oferir a les co-
munitats autònomes els progra-
mes continguts en el Pacto para la
década 2010-2020 , i tothom va dir
que sí. Per cert, el primer a apuntar-
s’hi va ser el mateix Font de Mora!

Hi ha qui té la cara folrada de va-
queta.

� Educació infantil. Trobant i tot que
les mesures considerades global-
ment són positives, hi falta el com-
promís de crear una xarxa pública i
gratuïta.
� Educació primària. No preveu l’in-
crement de professorat d’educació
especial i de suport, ni un reforç de
l’acció tutorial, ni la disminució de les
ràtios ni la dotació de personal d’ad-
ministració i serveis.
�Educació secundària. La majoria de
propostes en termes de “fomentar”
i “promoure”.
� Qualitat i atenció a la diversitat.
STES proposava reduir ràtios i mi-
llorar l’orientació i la tutoria, amb
més places i més professorat. Cal un
currículum més atractiu, on el que
és teòric o aplicat no es diferencie del
que és bàsic o acadèmic. Quan el sis-
tema nega l’èxit a un percentatge ele-
vat d’alumnes, cal plantejar-se què
i com s’ensenya.
� Formació professional. No recull
mesures plantejades per STES: po-
tenciació d’una xarxa pública de
centres amb garantia d’escolaritza-

ció de tot l’alumnat i generalització
dels ensenyaments en règim noc-
turn; l’FP pública ha de rebre els fons
públics i ampliar-ne l’oferta, també
en funció de la seua rendibilitat so-
cial.
� Professorat. Hi manquen concre-
cions per a materialitzar “la neces-
sitat d’una formació de qualitat”,
inicial i permanent. El sistema de re-
tribucions o la possibilitat de pro-
rrogar el sistema de jubilacions an-
ticipades es deixa en suspens fins a
la negociació d’un futur estatut do-
cent.
� Democràcia. Manté arraconada la
democràcia escolar, ja que traslla-
da als centres públics un model de
direcció propi de l’empresa privada.
� Finançament. El model és clara-
ment insuficient. Una bona part dels
1.570 milions d’euros compromesos
inicialment —en què queden ara?—
es destinaven als centres privats
concertats. STES va plantejar un
escenari pressupostari progressiu,
per a arribar fins al 7% del PIB de-
dicat a educació.

Per què no vam signar?

STES no subscriu el pacte 
promogut pel Ministeri 
d’Educació
“L’ensenyament públic ha de ser la columna vertebral 
del sistema”

El forat negre
del ‘pacte’

DE COLLITA PRÒPIA

VICENT ESTEVE

La desfeta del
Consell Escolar
Valencià,
consumada

Allioli
El 3 de juny es consumava en el
DOCV la desfeta del Consell Escolar
Valencià (CEV), organisme que ha
servit de fòrum de debat i partici-
pació de la comunitat escolar des de
la seua creació. Amb l’excusa d'a-
daptar-lo "a la realitat educativa i so-
cial actual", el conseller Font de
Mora ha alterat la seua composició
per convertir en un instrument dò-
cil i silent una institució que, molt so-
vint, havia dictaminat en contra de la
seua política educativa. Com a an-
tecedent, el conseller ja va mostrar
el seu menyspreu al CEV, quan de-
clarava que “com les Corts, el CEV
no serveix per a res”. La reforma su-
posa l’expulsió del CEV dels Movi-
ments de Renovació Pedagògica,
presents des de la seua constitució,
i la reducció de la presència del pro-
fessorat, dels pares i mares, i  de l’a-
lumnat, els sectors bàsics de la co-
munitat educativa, i l’increment de
l’empresariat i les patronals educa-
tives.

Altres organitzacions
van decidir a última
hora no apostar a cavall
perdedor

El pacte no apostava per
l’Escola Pública i la
diluïa en una xarxa de
centres sostinguts amb
fons públics 

per omplir de contingut un possible
acord en matèria educativa i, de fet, d’al-
gunes mesures del pacte proposat ens
sentim copartícips, i a d’altres els do-
nem suport sense objeccions. Però,
moltes que considerem rellevants no hi

estan. A més, el pacte no va apostar per
l’Escola Pública, sinó que la va diluir en
una única xarxa de centres sostinguts
amb fons públics per a afavorir l’avanç
de la privatització”.

JORNADA DE FORMACIÓ



Q uerida Luisa, déjame decirte primero que
agradezco muchísimo, a quien sea que se
le haya ocurrido, que me permitáis decir

estas palabras sobre ti. Y tal día como hoy, un 8
de marzo, un día de celebración de las mujeres
que  a ti jamás se te pasa de largo.

Hace muchos años que nos conocemos, y des-
de entonces, de una u otra manera,  hemos tra-
bajado juntas. Recuerdo que nos presentó Tudi
Torró, entonces asesora de valenciano, en una
reunión en San Vicente. Tú como directora del pri-
mer colegio con línea en valenciano, el Bec de l’À-
guila, y yo como inspectora de la zona. 

Y las dos asturianas. Un buen principio, pues
como todo el mundo sabe, ser asturiano impri-
me un no sé qué. Aunque a Luisa más. Luisa tie-
ne el toque mineral y la sal del Cantábrico, aun-
que también las tormentas y las marea de
aquella tierra brava.

Luisa es mineral. Lo sabemos todos. Tiene una
fuerza que envidiamos, pero que es más digni-
dad que poderío, que es capaz de sostener un
mundo y de derrumbarse ante la sonrisa de un
niño, ante la necesidad de los débiles. Luisa tie-
ne la chispa, el humor, la socarronería y las ga-

nas de juerga proverbiales de los asturianos. A
su lado es imposible sentirse sola. Imposible,
pase lo que pase. 

Y tiene sus mareas, esas que te llevan el agua
hasta los pies y te dejan sin arena donde apoyarte.
Pero las pasa sola. Siempre te enteras cuando
vuelve la bajamar y te sientas con ella en la ori-
lla y te habla, como si tal cosa, de la dura trave-
sía que acaba de hacer. En fin, Luisa… ¿qué te
puedo decir? Sabes que tus amigos estamos aquí.

Pero la verdad es que te voy a echar de me-
nos. Fuiste una directora ecuánime y muy que-
rida. Como otros muchos padres y madres de
alumnos del Bec de l’Àguila, te añoré cuando
cambiaste la dirección por el sindicato, cada día
del resto de la estancia de mis hijas en el cole-
gio. Siempre has defendido el derecho a la edu-

cación por encima de cualquier privilegio gremial.
Y no es tarea fácil, pero tú lo has hecho siempre.

Como compañera del Consejo Escolar Muni-
cipal,  has tenido una capacidad de entender, de
prever, de proponer y de consensuar, que para
sí hubiesen querido los múltiples políticos que han
dirigido la educación en nuestra ciudad, Sant Vi-
cent del Raspeig. Desde aquellas sesiones flash
que duraban cinco minutos, con Carlos Navas, en-
tonces concejal de educación,  hace ya 20 años,
a las imposibles e interminables intervenciones
de algunos papás traumatizados de hoy… ¡ha llo-
vido tanto! ¡Cuántas horas invertidas, cuántas ho-
ras trabajadas, cuántas horas vividas!

Y, cosas de la vida, hace diez años casi que tra-
bajamos juntas en el instituto. Claro que nos ve-
mos poco, pues a la hora del café, como buena

fumadora,  sales disparada con tus amigas al bar
donde aún se puede echar una caladita.  Y allí,
como en todas las tertulias, se arreglan los mun-
dos, que están, por cierto, bastante necesitados
de ideas y de gente buena, luchadora e inteligente
como tú. 

Dentro de poco vas a dejar el instituto y vas a
empezar otra etapa de tu vida. Te vamos a
echar de menos muchísimo. Pero, mira, apro-
vecha tú que puedes, y cuando te sientes delan-
te del mar, el mar que sea, que nosotras, por
suerte, tenemos dos dentro del alma,  acuérda-
te de los que seguimos en la brecha y ven de vez
en cuando a darnos un poquito de tu fuerza y de
tu sabiduría.

8 de marzo de 2010

*Escrit amb motiu del xicotet homenatge que
STEPV va fer el passat dia 8 de març, dia de la

dona, a Luisa Rada. Luisa ha estat, des de la
seua fundació, membre del Sindicat, on ha
desplegat una gran activitat paral·lela a la

docència. El text està redactat en castellà, per
tractar-se de la llengua comuna entre Luisa 

i l’autora.

Polítiques d’igualtat

Jornades sobre medi ambient

O rganitzades des de la Intersindical i
l’Escola de Formació Melchor Botella,
entre el 5 i el 8 de maig es van celebrar

unes jornades sobre medi ambient que van fi-
nalitzar amb la realització d’un itinerari per
una xicoteta conca hidrogràfica. Des d’una vi-
sió general de la situació ambiental del País
Valencià, les intervencions van analitzar la si-
tuació i vam mostrar possibles actuacions fa-
vorables per a la defensa del medi ambient i
el territori, passant per la temàtica de la nova
cultura de l’aigua, l’estat de les zones rurals
i el canvi climàtic relacionat amb la crisi glo-
bal.

La trobada ressenyada respon a l’interés
creixent per la conservació sostenible del te-
rritori i a la necessitat d’adoptar formes de vida
saludables en tots els àmbits, individuals i

col·lectius. Per a aconseguir-ho, cal conéixer la
situació mediambiental, actualitzada i referida
tant a l’entorn pròxim com al global. Però n’hi
ha més: la crisi econòmica i la crisi ambiental,
amb el canvi climàtic com a problema plane-
tari, tenen un mateix origen que no és cap al-
tre que el model econòmic que vivim, basat en
un creixement il·limitat i desordenat. Es trac-
ta d’un creixement afavorit per un sistema fi-
nancer descontrolat que provoca endeuta-
ments sense límits i bambolles —immobiliàries
i d’altre tipus—, amb un suposat progrés que
esgota els recursos naturals i causa residus i
contaminacions impossibles d’assimilar per la
natura.

És una urgència històrica trobar models al-
ternatius a l’actual sistema, l’actual manera de
produir i de consumir, sense oblidar que les cri-

sis, l’econòmica i l’ambiental, són d’abast glo-
bal, però afecten més els més febles. Per
tant, les eixides de les crisis han d’incidir alhora
en la justícia ambiental i en la justícia social.

Les jornades de la Intersindical han sigut
útils i han marcat un camí de formació que ha
de continuar en futures edicions. Han aportat
informació i han afavorit la sensibilització so-
bre la necessitat de preservar i/o restaurar tant
el territori valencià com el medi ambient glo-
bal. I d’aquesta manera han posat el seu gra-
net de sorra en la definició i construcció col·lec-
tiva d’una nova cultura que ha de reconéixer el
valor de la conservació i l’aprofitament integral
i solidari de tots els recursos naturals, així com
la necessitat de viure un progrés diferent que
no consisteix a “tindre més” sinó a “tindre mi-
llor”.

A LA PORTA DE L’AULA

CARME MIQUEL

És una urgència històrica
trobar models alternatius
a l’actual manera de
produir i consumir
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“Els usos del temps” va ser l’eix que
va guiar les dues jornades de l’orga-
nització de dones dels STES, celebra-
des el 7 i 8 de maig a Sevilla. Les as-
sistents va abordar el doble significat
del temps, la dicotomia entre el temps
real, el quantitatiu (kronos), el del re-
llotge, el que marca la vida i la mort,
el temps relatiu, el temps qualitatiu
(kairós), el temps que marca el plaer,
el dolor, l’amor...

Elena Sintes Pascual, responsable
de la ponència sobre Polítiques públi-
ques i usos socials del temps, va re-
flexionar sobre algunes conseqüències
per a les relacions entre les dones i els
homes en la societat neoliberal i pos-
moderna. “Les dones són sempre les
més perjudicades en l’ús del seu
temps”, va dir. Sintes va diferenciar en-

tre el temps de les persones —el
temps de treball remunerat, el fami-
liar i domèstic, el personal i d’oci— i el
temps del territori. Va enumerar les di-
ferents polítiques públiques sobre el
temps, les polítiques locals del temps
i les polítiques del temps a Europa i va
explicar els assaigs socials per tal de
racionalitzar els horaris, com la re-
ducció de la jornada laboral. Sintes es
va detindre en una paradoxa: “Les 35
hores tampoc no ens han afavorit
massa, ells ara se’n van al gimnàs i no-
saltres seguim en casa”. Com a rep-
tes immediats, la ponent va destacar
la importància de la gestió del temps,
l’extensió de polítiques transversals
d’aplicació d’aquesta gestió, el canvi de
la cultura social del temps i la neu-
tralització de les polítiques del temps,

“que causen injustícia i desigualtat”.
Per la seua banda, la ponència d’I-

nés Campillo sobre Gènere, treballs i
temps socials va recordar les defini-
cions de treball i temps plantejades en
la revolució feminista a finals dels anys
setanta del segle XX. D’altra banda,
Campillo va explicar que un estudi so-
bre l’ocupació de les dones estableix
que el treball de les mestresses a l’es-
tat espanyol equival, en termes mer-
cantils i laborals, a 34 milions de llocs
de treball a temps complet amb el sa-
lari mínim interprofessional.

Un taller sobre les dones als STES
i una taula redona sobre els “invisibi-
litzats” treballs de cura van completar
les jornades.

Les dones dels STES debaten
a Sevilla sobre els usos del
temps
Polítiques públiques, treballs i temps socials i treballs de
cura, entre els temes abordats

Querida Luisa*

GRACIA JIMÉNEZ TIRADO
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Reunió del Consell
Nacional d’STEPV
a Xàtiva
Allioli
El passat 29 de maig es va reunir a Xà-
tiva el Consell Nacional ordinari de
STEPV . En l’ordre del dia figurava el
programa electoral amb que el Sin-
dicat concorrerà a les properes elec-
cions sindicals previstes per al més de
desembre en l’ensenyament public i
l’universitari, i en el sector privat a par-
tir del mes de setembre.

En l’apartat corresponent a l’en-
senyament públic es va aprovar el pro-
grama amb el titol Per un ensenya-
ment públic vertebrador d’un sistema
educatiu, integrador i compensador de
les desigualtats estructurat en di-
verses seccions, com ara la gestió de-
mocràtica,  l’estabilitat i  la millora de
les condicions de treball i de les re-
tribucions. A més, el sindicat defen-
drà un model de formació per a la mi-
llora de l'ensenyament, la convivèn-
cia en els centres, la compensació de
les desigualtats i l'atenció a la diver-
sitat, la conciliació de la vida familiar
i laboral, la igualtat de les dones i el
model sindical assembleari i partici-
patiu. Pel que respecta al sector pri-
vat, es van aprovar les característiques
de la campanya, el nostre paper en el
sector concertat i les reivindicacions
relatives a l’accés als locs de treball,
la formació continuada, les retribu-
cions i la jornada, plantilles i ràtios, els
serveis socials a l’escola, el PAS i els
convenis. També es va tractar sobre el
procés de retallades i les mobilitza-
cions previstes en el marc de la vaga
general del 8 de juny.

A casa nostra

La mort d’Empar Granell  commociona l’escola valenciana 

La presidenta de la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la defensa i l’ús del
valencià i una de les fundadores d’Escola Valenciana, va morir el 7 de maig.
Granell, nascuda a Borriana (Plana Baixa), era una destacada militant del
sindicat que va desenvolupar la seua vida professional a Ontinyent (Vall d’Al-
baida). Havia rebut, entre altres distincions, el premi d’actuació cívica Llu-
ís Carulla (2008). En el acte de comiat, les persones assistents en van des-
tacar l’energia, la generositat i la bondat, el magisteri creatiu i rialler, el com-
promís cívic i la fidelitat al seu poble i la seua terra.

Es jubila Albert Sansano després de quaranta anys de militància

Al llarg d'aquests anys, l'Albert ha estat lligat, ininterrompudament, al tre-
ball sindical i a la defensa de l'escola pública. En l'actualitat és membre del
Secretariat Nacional de STEPV i del Secretariat Confederal de la Intersin-
dical Valenciana, com a responsable de Polítiques Educatives i de l'Àrea de
moviments socials, respectivament. Per això, i aprofitant que també feia sei-
xanta anys, des de la seua familia i des de diferents àmbits en que partici-
pa l’Albert, es va organitzar una festa per a celebrar el seu aniversari, la ju-
bilació i la partida cap a una nova vida al Brasil. Més de 200 persones hi van
participar.

Cel Obert és el títol del llibre que la nostra companya
Quina Barba, coordinadora del sindicat en La Safor,
va presentar el dijous 6 de maig a Gandia. L'autora és
mestra i anteriorment ha publicat altres llibres de
narrativa juvenil, com El braçalet de la princesa mora
(Tabarca Juvenil, 2004) o Sònia i els maquis (Tabarca).
En l’acte també va participar Manolo Cabanillas,
membre del Col·lectiu de Mestres i de l'Escola d'Estiu
Marina-Safor, i professor de l'IES Joan Fuster de
Bellreguard i Miquel Aleixit, ex-president del Consell
dels Joves de Gandia.

Amb aquesta novel·la de misteri i aventures, on les
emocions i els plantejaments sentimentals també hi

són presents, l’autora, a més de convidar-nos a la
diversió, ens endinsa amb subtilesa en el món dels
íbers, a partir d’un motiu argumental centrat en un
projecte arqueològic.

L’obra està acompanyada per una guia de lectura
que fa un recull molt interessant d’activitats per a
treballar el text. Els treballs suggerits pretenen
incitar un treball interdisciplinar, que comença amb
l’estudi de la geografia d’una part del territori
valencià, la nostra història, i arriba a la reflexió sobre
aspectes que conformen una part important de la
nostra vida, com ara el dol quan perdem un ésser
estimat.

Quina Barba presenta ‘Cel Obert’, 
un relat adreçat al lector més jove

ADJUDICACIONS DE JULIOL

Com tots els anys, el Sindicat posarà
a disposició de l’afiliació i de tot el
professorat un servei especial
d’atenció i d’assessorament mentre
duren les adjudicacions. També
editarà les guies específiques amb
tota la informació disponible.

I recorda, la informació més
actualitzada del mes de juliol estarà
en el web del sindicat: desenllaç de
les oposicions, adjudicacions
telemàtiques, resolució de
concursos...
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Les micorizes són associacions de fongs amb les
arrels de les plantes. Una part del miceli del
fong es troba dins dels teixits de la planta i l’al-
tra està en contacte amb el sòl. És una relació
simbiòtica perquè tant la planta hoste com el
fong en resulten beneficiats. Els fongs reben
glucosa i altres matèries orgàniques de la planta,
la qual pot absorbir més nutrients minerals, en-
cara que que els fongs micorizes transfereixen
quantitats considerables de nitrogen a les seues
plantes hostes; el nitrogen inorgànic és absorbit
pel fong i és incorporat als aminoàcids. Els ami-
noàcids es queden en el fong fins que es degrada
i després es transfereixen a la planta. La proli-

feració de fongs micorízics podria tenir un paper
molt important en el cicle del nitrogen i, en con-
seqüència, disminuir l’ús abusiu de fertilitzants.
Les micorizes més comunes predominen en
plantes herbàcies (el blat), lleguminoses (les fa-
veres), arbusts mediterranis (el romer o la la-
vanda) i arbres (els pins, les alzines, les pome-
res, els cirerers o les pruneres).

Quan en els llibres de text, se’ns descriu el sis-
tema d’absorció de les plantes únicament se’ns
presenta un protagonista, l’arrel, ignorant l’altre
protagonista d’una associació que fa que moltes
plantes puguen viure i prosperar en augmentar la
seua capacitat d’explorar volums de terra molt su-

periors a com ho faria el seu sistema reticular sen-
se la participació del fong i, per descomptat, no s’hi
fa cap esment que la majoria dels bolets comes-
tibles formen micorizes amb les arrels de molts
d'aquests arbres i arbusts. Els micòlegs han clas-
sificat els fongs històricament en micorízics, sa-
pròfits i paràsits, en funció de la seua relació amb
la planta hoste. Algun micorízic com la tòfona ne-
gra (Tuber melanosporum), al cap de pocs dies de
la seua formació ja no presenta cap relació amb
la planta hoste i creix de forma sapròfita. El rovelló
(Lactarius deliciosus) actua més prompte com un
paràsit en envair les cèl·lules del còrtex de les
arrels del pi i herbes del voltant.

Les micorizes

D ins de “l'ajustament general per la cri-
si”, el govern espanyol ha suprimit 800
milions de euros a la cooperació in-

ternacional, l’ajuda oficial al desenvolupa-
ment (AOD), que perdrà més del 15%. En el cas
valencià, la retallada ha suposat un 45%, vora
de 30 milions, que deixen la participació en el
0,21% a penes, una xifra que burla el pacte con-
tra la pobresa, assumit per la Generalitat. La
Coordinadora Valenciana d’ONGD, amb més de
110 col·lectius de tot l’espectre ideològic, ha de-
nunciat que la Consellería de Solidaritat 
i Ciutadania ha repartit les subvencions, uns
13,5 milions, entre organitzacions pròximes al
PP, sense tradició en la cooperació i desvin-
culades de la Coordinadora. Les adjudica-
cions, denuncia la Coordinadora, s’han dut a
terme amb opacitat.

Sobre les retallades en cooperació inter-
nacional, hi ha qui considera que els països i
pobles empobrits són una realitat llunyana.
Ningú no pot ignorar que més de mil milions
de persones passen fam en el món, i en mo-
ren uns 14 milions cada any per aquest motiu.
Ells no tenen capacitat d'estrényer-se cap
cinturó.

La crisi que patim és el resultat d'un món
desigual i injust, on l'1% de la gent més rica
posseeix el 40% de la riquesa del planeta. En
què queda llavors la xarrameca dels líders po-
lítics, que en 2000 van proclamar en les Nacions
Unides la necessitat d’assolir en 2015 els
“objectius del mil·lenni”? Què n'hi ha, d’aque-
lla resolució de 1970 que instava els governs
dels països industrialitzats a aportar el 0,7%
del seu PIB a la cooperació internacional?

Pensem que al nostre país la despesa mi-
litar representa el 4,7% del total pressupostat
per l'Estat, uns 50 milions d’euros diaris. En ple-
na crisi econòmica, quants diners va costar
l’última desfilada militar del Dia de les Forces
Armades?

La fam, la misèria, la por, la repressió... for-
men part d’una estratègia política i són armes
de destrucció massiva que ajuden a perpetuar
un sistema d'esclavitud sovint encobert. Per això,
l'ajuda a un desenvolupament humà, socialment
i ecològicament sostenible, és un deure moral
i ètic, a més de polític. Restituir pel saqueig per-
petrat durant segles per les potències colonia-
listes als països del Sud, ser solidaris amb la
gent que pateix i lluita, donar suport als seus
projectes emancipadors: aquesta és l’autènti-
ca responsabilitat de la cooperació solidària. 

ALLEGRO MA NON TROPPO

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

La fam, la misèria, la por,
la repressió... formen part
d’una estratègia política 
i són armes de destrucció
massiva

Retallar la solidaritat?

NATURA VALENCIANA

PERSONES JUBILADES

Fent camí

JOAN PÉREZ ALBERO

Constituït el Sindicat de Persones Pensionistes i Jubilades de la Intersindical Valenciana

El passat 15 de juny es va reunir en la seu de València de la Intersindical Valenciana, un nombròs grup de persones jubilades i pensionistes dels diferents sindicats que formen part de la Intersindical
Valenciana. En la reunió es va aprovar la ponència d'Organització i s'han triat les persones que formen part dels diversos òrgans de representació i direcció: Secretariat Nacional i Consell Nacional.
A més, es va aprovar la ponència d'Acció Sindical que analitza l'actual situació econòmica, la reforma laboral, la congelació de les pensions, l'aplicació de la Llei de Depedència i altres temes.



Escrits

La Societat
Castellonenca de
Cultura i el franquisme

Homes, Isabel-Clara
Simó, Bromera, Alzira
2010. 209 pàg.
Entre la ironia i l’enginy,
l’estima i la tendresa, l’es-
criptora alcoiana capgira
molts dels estereotips
masculins més arrelats i
ens mostra un original
repertori de mascles d’a-

vui, vint-i-dos protagonistes que desfilen a tra-
vés d’històries breus i incisives.

Amorrats al teclat, Llo-
renç Valverde, El Gall,
Mallorca 2009, 433 pàg.
Amb pròleg de Manuel
Castells —per a molts, el
Macluhan del segle XXI—
, aquesta tria d’articles
estan embastats per un
fil conductor. L’observa-

ció del procés d’un nou entorn de comunica-
ció, la cultura digital, el seu potencial i també
les seues contradiccions.

Siento, luego existo,Chema
Sánchez Alcón, CCS, Madrid
2009, 163 pàg.
“No podem viure sense
emocions, però no podem
deixar-nos guiar per emo-
cions; no podem actuar sen-
se desitjos”, diu José Anto-

nio Marina en el pròleg a aquest llibre amb vo-
luntat didàctica, dirigit sobretot a docents que
desenvolupen tallers d’educació emocional i en
valors.

Paulo Freire y la formación de
personas educadoras, Ana
María Saul, Denes – Ed. del
CREC , Xàtiva 2009, 359 pàg.
Compendi amb una trente-
na textos, que culminen
els treballs d’altres tants
autors i autores, que in-
vestiguen l’obra de Paulo

Freire, en particular el pensament del pedagog
brasiler sobre la formació de l’educador. D’in-
terés per a docents en procés de formació.

Viejas y nuevas ideas en
educación.Una historia de
la pedagogía, Carlos Fer-
nando Díaz Pinto, Popular,
Madrid 2010, 247 pàg.
Aquestes pàgines fan un
reflexió sintètica i amena
sobre els principals au-
tors, els corrents i les es-

coles pedagògiques, des del segle XV fins a la
segona meitat del XX. També serveix com a re-
ferència per a la posada al dia i la discussió del
professorat més experimentat. 

Un país al desert. Entendre el
conflicte sahrauí, Francisco
Collado Cerveró, Bullent, Va-
lència 2009, 139 pàg.
Miquel, un xiquet valencià,
explica els dos mesos de va-
cances que passa amb Zag,

que ve des del Sàhara a un territori i una so-
cietat ben diferents de la seua vida al desert.
El relat és un magnífic pretext per a acostar-
se a la realitat i el drama del poble sahrauí.

El nuevo profesor de Se-
cundaria. La formación inicial
en el marco del EEES, Isido-
ro González Gallego, Graó,
Barcelona 2010, 355 pàg.
En aquest llibre es defensa
que la docència és una pro-
fessió explícita i amb con-

tingut propi, i que la tasca de formar-se com a
docent va més enllà de la formació com a expert
en els continguts científics d’una matèria; ig-
norar-ho provoca conseqüències lamentables.

La escuela enredada. For-
mas de participación escolar
en la Sociedad de la Informa-
ción, Ángel San Martín Alon-
so, Gedisa, Barcelona 2009,
286 pàg.
¿Per què la nostra escola ha

fracassat fins ara a l’hora d’abordar l’educació
de la ciutadania i l’alfabetització crítica en ma-
tèria audiovisual? El títol de l’obra apunta al des-
concert de la institució escolar davant les TIC
i aposta sense reserves pel seu ús educatiu.

ESCRIT AVUI

ENXARXATS  �

ESCRIT AHIR

Lewis Carroll va escriure en 1865 Alícia en el país
de les meravelles i en 1871 la segona part, A tra-
vés de l’espill i el que Alícia va trobar allí. Tim Bur-
ton adapta la segona part de l’obra de Carroll a
la nova mirada cinematogràfica del 3D en una
conjunció perfecta: la tradició narrativa del se-
gon conte (de fades) es potencia amb una posa-
da en escena creada pel director per enregistrar
l’obra en tres dimensions. No podíem esperar
menys d’un dels millors directors del cinema fan-
tàstic que es fa ara mateix.

La narració d’Alícia es configura sota els pa-
ràmetres de l’univers de la imaginació, on poden

ocórrer coses inexplicables des d’una realitat ob-
jectiva. Els successos més recurrents dels relats
fantàstics són, entre altres, la comunicació en-
tre el que és animat i el que és inanimat, els trets
antropomorfs i/o zoomorfs dels
objectes i els éssers vius, la
semblança laberíntica dels es-
pais, els espills que no reflec-
teixen la realitat o la fragmen-
tació del cos. I amb tots aquests
successos, i molts més, es tro-
ba Alícia en el seu univers oní-
ric: “És el meu somni”, repeteix.

Alícia tanca, com la majoria
dels contes fantàstics, una història d’iniciació. Açò
és: el protagonista actiu haurà de portar a ter-
me una tasca perquè adquirisca l’estatut d’he-
roi. A pesar de l’estranyesa que suposa que la
dona ocupe aquesta posició, Alícia serà l’heroï-
na, ella s’encarregarà de matar el monstre per

posar fi al terror que la malvada reina Roja im-
posa als seus súbdits.

La recompensa per a Alícia serà arribar a ser
subjecte, a saber i a interrogar-se pel seu de    sig

i prendre, conseqüentment,
les decisions de la seua vida.
Aquesta és, al capdavall, la di-
fícil tasca de tot heroi, de tota
heroïna. Perquè saber el pro-
pi desig és pronunciar “no”
sense gens de por. “No em ca-
saré amb tu”, li diu Alícia al
seu promés perquè en la his-
tòria onírica que ha viscut ha

aprés a emprar la força suficient per a enfron-
tar-se amb el seu desig.

I és molt difícil dir no, tots ho sabem per ex-
periència pròpia. Perquè el no pot suposar, a més
de la pèrdua de l’amor, la solitud i la incomprensió
dels altres.

L’heroïna

EN PANTALLA

Alicia en el País de las Maravillas
Director: Tim Burton. Guió: Linda Woolverton.
Repartiment: Johnny Deep, Mia Wasikowska,
Helena Bonham Carter, Anne Hathaway.
Fotografia: Dariusz Wolski. Muntatge: Chris
Lebenzon. País: EUA, 2010.

BEGOÑA SILES OJEDA

FERRAN PASTOR I BELDA

Guia de cursos d'estiu 2010
http://www.estiu.info/
El cursos d'estiu són un invent meravellós.
Desproveïts del cosset de l'academicisme, amb
horaris flexibles com una canya de vora riu i adap-
tables a qualsevol contingència anímica, nave-
guen la mar dels dies amb bona companyia i per
l'ombra més fresca.

A qui no li abelleix perdre's pel món?
http://www.viatgeaddictes.com/
En temps ingrats ens fa peresa viatjar. Eixir de
viatge, però, també és un hàbit que cal cultivar
sovint. Lluny, prop, ací, allà... De vegades, la des-
tinació és sols una excusa ingènua per emmor-
dassar la rutina i perdre's pel món sense mirar
cap arrere.

Opcions a l'abast del consumidor
http://www.opcions.org/online.html
L'objectiu principal de la revista Opcions és ofe-
rir una eina útil per a la pràctica del consum cons-
cient, del consum responsable. Per aconseguir
això es desgrana el significat de la paraula con-
sum en infinitat d'accepcions per operar el can-
vi de consciència.

El lobby europeu de dones
http://www.celem.org/ 
Participar en la presa de decisions polítiques és
important. Quan això no és possible, exercir la
pressió política adequada en cada moment i con-
juntura és una pràctica imprescindible per a
transformar realitats i fer-les perdurables en el
temps.

Alícia serà l’heroïna,
ella s’encarregarà de
matar el monstre per
posar fi al terror

Els responsables principals
d’aquesta institució havien
implantat el franquisme 
a Castelló

Els divendres de vesprada faig tertúlia amb
l’Enric Tàrrega en la Societat El Micalet mentre
espere els assajos de la meua filla en la coral.
La conversa és un luxe perquè Enric pertany a
la generació valencianista que encara treballà en
Lo Rat Penat i altres àmbits —teatre, falles...—
amb la generació dels anys vint i la república: Car-
les Salvador, Josep Giner, González Martí, l’al-
coià Jordi Valor, Ferrer Pastor...). Un dia perto-
cà el torn a la Societat Castellonenca de Cultu-
ra.

Jo estava un poc contrariat perquè havia lle-
git en una biografia que els responsables prin-
cipals i alguns col·laboradors d’aquesta institu-
ció havien implantat el franquisme a Castelló. La
visió de l’Enric defugia interpretacions simplis-
tes: “No és tan fàcil, Ferran —em digué—, en
aquells anys del primer franquisme molts opta-
ren per sobreviure. Àngel Sánchez Gozalbo o Re-

vest no eren feixistes però sí
col·laboracionistes. Qui va aguan-
tar bé la tempesta franquista i
ens ajudava fou Gaietà Huguet”. 

Encara no he acabat de pair
que l’autor de Bolangera de di-
monis, Sánchez Gozalbo, funda-
dor de la Castellonenca, era el
secretari local de Falange a Cas-
telló quan entrà l’exèrcit fran-
quista en 1938. A més, ja tenia un
currículum considerable de re-
gidor i diputat provincial durant
la dictadura de Primo de Rivera.
Durant el franquisme optà també a càrrecs
municipals. Lluís Revest, fundador i secretari de
la Societat des de la fundació, autor de La llen-
gua Valenciana, notes per al seu estudi i conreu
—llibre bàsic en el procés de normativitzacio que

culminaria en les Normes de
Castelló—, també es va afiliar a
Falange durant la guerra i ocu-
pà un lloc de regidor durant el
primer franquisme en el mateix
Ajuntament. Era, a més, l’arxi-
ver municipal.

Podria parlar de trajectò-
ries semblants d’alguns col·la-
boradors del Butlletí de la So-
cietat (Beneito Pérez o Baltasar
Rull), però no vull empipar-
me més. Preferisc pensar que
les opcions polítiques esmen-

tades eren la mostra valenciana més descarna-
da —per la qualitat intel·lectual dels personat-
ges— de la profunda  crisi que van viure les clas-
ses mitjanes a l’Europa de la Gran Depressió. Crisi
que tant va ajudar a l’avanç dels feixismes.
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Allioli
El 28 de juny es va posar en
marxa l'Espai Intersindical, un lloc
per a servir continguts en format
digital, en exclusiva per a les afi-
liades i afiliats a les organitzacions
que conformen Intersindical Va-
lenciana. En les primeres set-
manes, l’Espai donarà les seues
primeres passes amb un llistat de
serveis que s’anira ampliant de
manera paulatina. La posada en
marxa del servei no implicarà cap
limitació dels serveis present en
l’actual web sindical, sinó que n’o-
ferirà de nous.

La informació digitalitzada i
els espais del web de la Inter-
sindical no han deixat de créixer
—tant en informació com en
serveis— des que es va inaugu-
rar aquesta modalitat comuni-
cativa. La organització ha apos-
tat per garantir la màxima difu-
sió a les informacions generades
des de la Intersindical perque
considera que aquesta infor-
mació “no és nostra, és de to-
thom i per això l’oferim de ma-
nera permanent, amb l’únic ob-
jectiu de garantir que arribe a
tothom, sense limitacions. La
posada al dia permanent del

web del Sindicat, possible pel
treball de moltes persones, su-
posa la millor garantia de de-
mocràcia informativa”.

A més de disposar d’una zona
exclusiva per al sector de l’en-
senyament l’Espai té zones co-
munes compartides amb la resta
d’organitzacions de la Intersindi-
cal. En les successives“obres” de
construcció de l’Espai, s’incorpo-
raran noves seccions, s’actualit-
zaran els continguts inicials i s’hi
incorporaran nous sectors.

Les persones afiliades a la
Intersindical han rebut en els
seus domicilis la notificació de l’o-
bertura d’Espai Intersindical jun-
tament amb una contrassenya,
generada automàticament, que
cadascú pot substituir per una al-
tra que siga més fàcil recordar.
L’equip tècnic de manteniment de
l’Espai recomana que cada per-
sona afiliada introduïsca la seua
adreça personal de correu elec-
trònic, per tal que el sistema
puga recordar-li la contrassenya
en cas necessari. Les persones
que encara no s’han començat a
beneficiar del servei han d’enviar
l’adreça electrònica a stepv@in-
tersindical.org

Naix Espai Intersindical,
un lloc exclusiu per a
les persones afiliades
Intersindical Valenciana dóna les primeres passes 
en el món de la web 2.0 i convida a participar-hi

La relació següent mostra les seccions
amb què Espai Intersindical farà les
primeres passes. De manera pro-
gressiva, durant les pròximes setma-
nes i mentre duren les “obres”, el lloc
hi introduirà de noves.
� Recull diari de la premsa, a prime-
ra hora del matí, amb un extensíssim
buidat de la informació de tots els mit-

jans valencians i estatals agrupats
per seccions: treball, ensenyament, ad-
ministracions públiques, justícia, sa-
nitat, informació general, actualitat
política...
� Fòrums de temes relacionats amb
l’actualitat sindical: oposicions, con-
cursos... Treball generat en les àrees
de funcionament intern del Sindicat:

polítiques d’igualtat, salut laboral i
medi ambient, ensenyament privat...
� Relació completa de la revista Allio-
li des de 1979 i d’altres mitjans editats
pel Sindicat amb anterioritat, com els
Fulls Informatius.
� Accés a informacions jurídiques ge-
nerals, aspectes administratius, etc.
�Accés a les activitats de formació pro-

mogudes des de l’Escola Sindical de
Formació Melchor Botella.
� Instàncies i models administratius.
* Aportacions sobre aspectes pun-
tuals de la negociació dels diferents
sectors.
� Ajuda en la gestió de sol·licituds so-
bre l’aplicació de la Llei de Depen-
dència.

� Informació sobre els horaris d’aten-
ció en les seus dels responsables co-
marcals, mesures bàsiques sobre sa-
lut laboral, funcionament dels serveis
jurídics, etc.
� Recursos educatius en el web (En-
xarxats): enxarxats.intersindical.org

Les seccions de l’Espai

Eleccions sindicals a la vista

E n setembre s’obrirà un nou procés elec-
toral. A l’ensenyament públic i a la uni-
versitat el procés s’allargarà fins a des-

embre. Al sector privat durarà tot el curs.
Després de les eleccions de desembre de

2006, que va guanyar STEPV per sisena vegada,
el X Congrés del Sindicat es va reafermar com
el Sindicat de l’ensenyament, en consonància
amb l’àmplia representació obtinguda pels mi-
lers de vots de l’afiliació i de tota la gent que ens
va donar el seu suport. 

L’èxit electoral de fa quatre anys descansava
en el treball diari desplegat pel Sindicat en múl-
tiples manifestacions: l'atenció a les seus co-
marcals i als centres de treball, l’acció sindical en
tots els sectors, una oferta formativa de qualitat,
el compromís amb la vigilància de la salut en el
treball o l’esforç per democratitzar la informació,
a través de les publicacions i el web... En tots els
casos, la comarca ha jugat —i jugarà encara
més— un paper clau, com a àmbit aglutinador i

vertebrador dels nuclis sindicals, un àmbit. Ser
el Sindicat de l’ensenyament exigeix un treball
unitari amb altres organitzacions en la defensa
del model d'escola pública i dels drets dels tre-
balladors i les treballadores de l'ensenyament. 

La unitat sindical, però, no pot ser un pretext
per a la inacció. La millor lliçó que aquesta or-
ganització va extreure de l'extraordinari suport
obtingut en les eleccions de 2006 va ser l'opor-
tunitat per a revalidar i actualitzar el projecte
unitari encetat en els inicis de la Transició a la
democràcia, ara fa més de trenta anys. 

El darrer període ha estat intens.  Hem fet
autèntics esforços per  a bastir un moviment
unitari ampli amb tota la comunitat educativa. I
quan la unitat no ha estat possible —com ara les
mobilitzacions de la primavera de 2007— no
hem defugit la responsabilitat i hem actuat amb
iniciatives pròpies. 

L’acció sindical s’ha desplegat sovint en con-
dicions adverses —fins i tot responent al bloc

tots contra STEPV— front a una administració
miop, que ha intentat marginar-nos, fins i tot
negar-no el que ens pertoca per llei. Potser
algú pensa encara que això ens restarà in-
fluència electoral: caldrà veure-ho en les urnes

Però els interessos dels treballadors i les
treballadores segueixen sent per al Sindicat la
principal divisa, més que els legítims interessos
de l’organització. És el nostre model de sindi-
calisme. 

Tenim a la vista les eleccions sindicals. Els
propers mesos exposarem el que hem fet i el
que volem fer. Per a nosaltres és fonamental
continuar sent una organització sindical d’am-
pli abast, amb molta afiliació i reconeixement.
Però el més important és construir dia a dia el
Sindicat de l'ensenyament. Per a això, a partir de
l’1 de setembre necessitarem la màxima parti-
cipació, de la gent afiliada i del conjunt dels
treballadores i treballadors de l’ensenyament.
També comptem amb tu.

EL MORTER

JOAN BLANCO PAZ

Ser el Sindicat de
l’ensenyament exigeix un
treball unitari amb altres
organitzacions en la
defensa de l'escola pública
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