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U
n sindicalisme que s’autodefineix
com a participatiu ha de comptar
amb sòlids mecanismes de
comunicació i debat. La informació

és necessària per a poder decidir. El Sindicat
sempre ha dit que per a garantir la
democratització de l’acció sindical cal vetlar
perquè la informació estiga a l’abast de totes
les persones, que són les que al capdavall
han de prendre decisions. Un sindicalisme
participatiu i assembleari com el nostre
entén que la capacitat de decisió correspon
a tot el col·lectiu.

El nostre model, que naix a les assemblees
i les coordinadores de docents, entén l’accés a
la informació com un eix prioritari. Allioli
compleix ara trenta anys, però el nostre
compromís amb la comunicació és anterior:
comença amb els Fulls Informatius, butlletins
que les organitzacions intercomarcals
d’Alacant, Castelló i València ja comencen a
editar el novembre de 1977.

És encara l’etapa de consolidació del
moviment assembleari, que aleshores
funciona de manera autònoma, tot i que
coordinada, en les tres circumscripcions. Poc
després es constituiran els tres sindicats
originaris: STEA a Alacant, STEC a Castelló i
SATE a València. Els nuclis inicials procedeixen
de les coordinadores estatals de professorat
d’EGB, d’ensenyament mitjà, de privada o de
l’aleshores professorat no numerari (PNN) de
les universitats.

L’aleshores Federació de Sindicats de
Treballadors de l'Ensenyament del País
Valencià (1979) esdevé en poc de temps una
organització unitària: STEPV. El Sindicat
cohesiona un moviment unitari i democràtic
d’ensenyants el qual, des del compromis i
el pluralisme, és des d’aleshores i de
manera ininterrompuda l’organització
majoritària.

El congrés constituent del Sindicat aprovava
la creació d’un vehicle informatiu propi, que “vol
ser una eina d’informació i treball sindical, un
lloc de confluència i contrast d’experiències
pedagògiques i un mitjà per a conéixer la
realitat comarcal i, a partir d’ella, portar a les
nostres escoles una visió viva del País Valencià”.

L’edició d’aquest monogràfic sobre les tres
dècades d’Allioli, rescata de la memòria les
dificultats i els reptes que suposava per a una
organització jove i autònoma, sense lligams
amb cap altra organització social o política,
garantir l'eixida regular d'unes planes que en
poc de temps es van convertir en habituals
i fins i tot indispensables per a la pràctica
sindical. Aquesta edició commemorativa ens
ajudarà a repassar els objectius inicials de la
publicació i identificar els canvis que ha sofert
al llarg dels anys. La intenció de l’equip de
redacció és oferir a les lectores i els lectors
una aproximació global a l’evolució de la
revista al llarg de sis lustres, i de contribuir
a una millor comprensió als canvis
experimentats en l'educació i el sindicalisme
de l'ensenyament, i no sols al País Valèncià.

En trenta anys de presència ininterrompuda
—que compartim joiosos amb Pissarra, la
revista del sindicat germà de les Illes
Balears— l'evolució de la revista ha avançat en
paral·lel als canvis educatius, i ha estat
testimoni de fets decisius com ara l’augment
progressiu de l'escolarització i de l’extensió del
sistema educatiu o la incorporació de milers
d'ensenyants a la professió docent. Tot això ha
permés anar ampliant de manera permanent
Allioli a noves perspectives i reflexions. La
nostra publicació ha acompanyat de manera
conseqüent i responsable, amb una
insubornable mirada crítica, els avanços i
conflictes de l’educació valenciana.

Allioli és un punt de referència obligat per
al Sindicat, i no sols en el sentit més casolà de
l’expressió. La revista, en sintonia amb
l’organització que l’edita, s’ocupa des del
primer número de temes i àmbits
consubstancials al compromís amb la
renovació pedagògica, la construcció del País
Valencià, la solidaritat amb les persones, els
pobles i les causes justes, el moviment
feminista, el pacifisme...

Des d’aquestes planes s’han impulsat
campanyes per causes diverses, com el valor
de la interculturalitat, la denúncia pels

parallamps radioactius instal·lats a les
escoles, la responsabilitat civil; la gestió
democràtica dels centres... En les nostres
seccions han aparegut centenars de ressenyes
de llibres d’actualitat pedagògica o cultural —
Escrit avui— i hem recuperat aportacions
d’altres èpoques —Escrit ahir—. També hem
entrevistat una llarga série d’homes i dones
representatives, des de perspectives i àmbits
plurals, vinculades al món educatiu.

Allioli, la publicació de lorganització més
representativa de l’educació valenciana,
contribueix, des de la fidelitat als fets i el rigor

informatiu, a projectar les anàlisis i punts de
vista que el Sindicat entén que cal traslladar a
la seua audiència. En aquest sentit, la revista
és l'instrument més eficaç i que millor
representa el tarannà participatiu de
l’organització.

Darrere d’una capçalera, a més de l’equip
de redacció, hi ha persones amb il·lusions
i coneixements, com les que aporten
informacions procedents del treball sindical a
les comarques o als diferents sectors, o les
que, també al si del Sindicat, comparteixen les
seues mirades sobre el món i l’educació. Les
firmes de companys que ens van deixar
—Melchor Botella, Anna Ros, Toni Viñas o
Mingo Ortolà— alguns dels quals han estat
peces clau en la redacció, segueixen presents
en la nostra memòria. Allioli ha allotjat també
testimonis d’autoritats de referència
indefugible: Joan Fuster, Manuel Sanchis
Guarner, Enric Valor, Joan Francesc Mira,
Josep Vicent Marqués, Vicent Ventura, Gonzalo
Anaya, Francesco Tonucci... Dediquem aquest
monogràfic a tots ells: les persones que van
posar en marxa el projecte col·lectiu que
representa Allioli, la gent que ha seguit
fidelment durant tot aquest temps l’evolució de
la revista i la que s’han incorporat més
recentment al projecte. A l’afiliació, a tots els
lectors i lectores, els diem que el compromís
amb la informació del sindicalisme de
l’ensenyament autònom i participatiu del País
Valencià, després de trenta anys de vida,
segueix tan vigent com el primer dia. Per
molts anys.
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El nostre model, que naix
a les assemblees i les

coordinadores de docents,
entén l’accés a la informació

com un eix prioritari

En trenta anys de presència
ininterrompuda l'evolució de la
revista ha avançat en paral·lel
als canvis educatius, i ha estat

testimoni de fets decisius

Trenta anys comunicant-nos

Un dia del mes d’abril de 1997 vam obrir el nostre web. Tothom parlava dels nous
reptes de la informació digital, d’un futur sense paper, de la informació universal,
lliure, sense fronteres ni impediments.

Els inicis van ser modests. Amb poc més d’un miler de visites al mes, era difícil pen-
sar en un futur tan explendoròs com s’anunciava. Nosaltres, però, vam procurar oferir
tota la informació disponible, com si milions de persones la consultaren cada dia.

Han passat els anys i han crescut les visites. Milers de professors i professores des
dels centres, de ciutadans i ciutadanes anònims, passant per alts càrrecs de l’admi-
nistració o membres d’altres sindicats... acudeixen diàriament a llegir el que pensa el
sindicat de l’ensenyament sobre algun tema concret o per buscar la última guia del
concurs, la documenació bàsica o una informació sobre borses i oposicions.

Hui sabem que el món digital no es tan lliure i universal com desitjàriem. Ni ha
substituit el paper, ni ho farà. Per a STEPV, a poc de celebrar els primers deu milions
d’accesos, el web és el millor complement de la nostra revista Allioli. L’altra cara d’un
mateix compromís.

EVOLUCIÓ DE LES VISITES AL WEB DEL SINDICAT

EL FONS I LES FORMES

Aquest monogràfic pretén aproximar-se
als diferents períodes en què s’ha dividit
l’actualitat educativa i sindical. Només
es dóna una ullada a una tria de fets
significatius: una visió panoràmica als
dos centenars i mig d’edicions ordinà-
ries i algunes més d’extraordinàries
d’Allioli, costa d’encabir en 24 pàgines.

El monogràfic s’acosta a les diferents
èpoques: la Transició democràtica; l’a-
rribada del PSOE al govern de l’estat; el
procés d’elaboració de la LODE; la nor-
mativa reguladora de la funció pública;
les primeres eleccions sindicals; les
mobilitzacions de finals dels vuitanta; el
desplegament de la Reforma; l’arribada
del Partit Popular a la Generalitat; les
polítiques educatives del PP i la Llei de
Qualitat; el retorn del PSOE a La Mon-
cloa i la LOE; les ocurrències del conse-
ller que encara ocupa el departament
d’Educació... Les diferents etapes in-
clouen ressenyes sobre l’acció sindical i
una tria de citacions i testimonis, tot
amb un suport gràfic que recupera al-
gunes fites singulars. També s’hi plan-
teja un recorregut pels principals pro-
cessos de mobilització i negociació, amb
els seus acords i desacords, amb la in-
tenció de visualitzar les repercusions en
la política educativa de l’acció sindical
de cada moment. Finalment, s’hi expli-
quen els canvis en la presentació que ha
experimentat Allioli, amb un repàs als
dissenys, formats, tipografies i sec-
cions. En els textos reproduïts es res-
pecta la llengua i l’ortografia originals.



U
bon exercici per a copsar l’evolució
de l’STEPV des de 1979 és
comprovar l’evolució de les seues
publicacions, mostres fefaents dels

moments de la vida de l’organització més
representativa de les treballadores i els
treballadors de l’ensenyament del País
Valencià.

Mentre el Sindicat va implantant-se en els
tres àmbits territorials i administratius del
País, els anomenats Fulls Informatius (1977)
constitueixen les primeres manifestacions
informatives dels nuclis sindicals d’Alacant,
Castelló i València. Es tracta de butlletins que
comencen a editar-se pel novembre de 1977,
elaborats des de les organitzacions
intercomarcals. Els continguts són semblants
als del primer Allioli, però la presentació és
més artesanal: les mateixes persones que els
escrivien també els ciclostilaven, grapaven
i repartien en les assemblees i en els centres.

Naix Allioli
Des del congrés de 1979, amb la constitució de
les diferents organitzacions de València, Alacant
i Castelló, la revista esdevé una publicació d’àm-
bit nacional que reflecteix les realitats comarcals
del País Valencià, amb una estructura estable, un
comité de redacció fix i una xarxa de correspon-
sals estesa per tot el territori.

Encara resulta revelador conéixer com es

decideix adoptar una denominació tan peculiar
per a la capçalera. Després de diverses
propostes, algú suggereix la d’Allioli, un
producte culinari que partint d’elements tan
singulars i arrelats a la terra, com el bulb
i el suc de les olives, és capaç de combinar-se
per a convertir-se en una salsa ben lligada.
Això és ja el sindicat d’aquell moment, una
organització formada per persones de diferents
sensibilitats i procedències, amb un pluralisme
enriquidor capaç de generar un producte
compacte i pròxim. La versió oficial, que es
publica en aquestes pàgines, ho explica així: "Si
cal buscar-li alguna significació [al nom
d'Allioli] és el de la intenció contundent de
deixar-se de formalismes, retòrica i
elucubracions, per anar a la realitat viva, a
l'experiència constatada i a l'acció ferma i
estudiada".

El primer exemplar es presenta
públicament coincidint amb la celebració de
l'Aplec del 9 d'octubre de 1979, a la plaça de
bous de València. L’absència de numeració fa
que per a la seua legalització siga necessari
editar, el mes següent, un altre número zero.
Així aquest Allioli, en la capçalera del qual
figura el número 1, es correspon amb el tercer
número imprés de la revista, la qual compleix
els mateixos requisits que qualsevol altra
publicació. El Sindicat és inscrit en el registre
d’empreses periodístiques, es procedeix a fer
el prescriptiu depòsit legal i es formalitzen el

enviaments amb franqueig concertat. En les
edicions inicials, els continguts són molt
variats, amb seccions ben definides:
Corresponsals, per a donar protagonisme a les
comarques; Vidas Ejemplares, que en clau
irònica ressenya la vida pública de personatges
controvertits; Això era..., que fa una incursió en
la memòria històrica; El raconet, amb jocs per
als lectors; La meua comarca i Anem
d'excursió, en clau divulgadora per a conéixer
els racons del País; Història urbana, un repàs a
la geografia; Millorem el llenguatge, una
aposta per la normalització de la llengua, amb
textos d'Enric Valor i de Carles Salvador. Es
tracta, doncs, d’una publicació rigorosa,
preparada acuradament des d’un consell de
redacció conformat per Ismael Blasco, Paco
Moreno, Ximo Ureña, Pedro Olivares, Melchor
Botella, Empar Aloi i Zequi Castellano. El
consell es reuneix els dissabtes, sovint al
domicili del seu director, Jaume Muñoz, molt
prop de la platja de Bellreguard, a la Safor.

Aleshores, tothom escriu en màquina
mecanogràfica, no hi ha ordinadors, la
maquetació és molt més laboriosa i complexa
i les portades són objecte d’una dedicació i
cura especial. De vegades, a la impremta
s’envien fins i tot originals manuscrits. La
llengua vehicular de la revista va definint-se en
la pràctica; l'editorial és l'única secció que
sempre va en valencià i castellà, mentre que la
resta s'escriu majoritàriament en valencià.

Crisi i represa
Després d'una interrupció de set mesos, per
motius tècnics i sociopolítics —desencís i
davallada de la participació sindical— el 1983
Allioli canvia de format, amb una estructura
més ajustada a les modestes finances del
moment: s’eliminen moltes seccions no
estrictament informatives i d'agitació sindical.
La revista assumeix l’ocupació simbòlica de
l'espai que ha deixat buit la crisi de
participació. Fins a 1987, Allioli és un utilíssim
fil conductor que cohesiona l'acció sindical i
que visibilitza de manera eficient la presència
de l’STEPV en la societat. La revista guanya en
agilitat, passa a ser quinzenal i es distribueix a
tots els centres educatius. En la seua confecció

intervé un reduït nucli militant: Melchor
Botella, Pere Boluda i Jaume Muñoz.

Coincidint amb la revitalització de la vida
sindical i les primeres eleccions a
l’ensenyament, Allioli augmenta les pàgines,
i el seu tiratge es dispara. S’hi incorpora el
format tabloide i la publicació esdevé més que

mai un mitjà per a l'acció sindical i l'anàlisi de
la política educativa. El pas al gran format es
justifica per la facilitat amb què les planes del
rotatiu es poden penjar als taulers, una
fórmula econòmica per a l’acció sindical. A
més la impressió per rotativa accelera molt el
procés des de la redacció fins a la recepció dels
exemplars. De manera gradual, s'hi afegeixen
nous espais i temes, com l'entrevista, Fent
camí —temes sobre solidaritat i de caràcter
cívic o cultural— o seccions per a reflectir els
sectors laborals integrats en la nova
Intersindical Valenciana.

Jaume Muñoz deixa la direcció de la revista
(1989) i és substituït per Joan Blanco, amb una
llarga trajectòria com a sindicalista. Amb
Blanco, els canvis a Allioli se centren en l’impuls
i la vertebració de l'acció sindical. L’atenció a la
renovació pedagògica i a les experiències
innovadores deixa espai a un escenari on prenen
força els nous centres de professors (CEP), que
també acullen llavors els moviments de
renovació pedagògica més dinàmics.

Nous impulsos
El cinqué congrés de l’STEPV (1992), aposta per
una política de publicacions on Allioli n’és el
principal distintiu "[Allioli és] l'eina que garanteix
l'arribada puntual de la visió del sindicat (...)
centra els debats entre el professorat i ajuda a la
formació sindical". STEPV es compromet a

assegurar la seua periodicitat, amb una
redacció, amb corresponsalies i subscripcions; a
establir un consell de redacció; a dotar-lo de
recursos humans i materials; a disposar d’un
pressupost propi. En aquella etapa, tot i que en la
majoria dels articles no consta la seua autoria,
els originals són obra de gent històrica, sempre
compromesa amb Allioli —com Melchor Botella
o Albert Sansano— i de “noves adquisicions”,
com Vicent Monroig, Araceli Llorens, Vicent
Maurí, Rosa Roig i Vicent Esteve, el qual passa a
dirigir la revista en 1995.

L'enfortiment de l'àrea de publicacions
contribueix a consolidar Allioli com un senyal
d'identitat de l'STEPV, una eina informativa
valuosa, especialment en els anys de majors
canvis en el sistema educatiu. En 1998, la
revista es professionalitza més, amb noves
persones que a la trajectòria sindical afegeixen
la formació i l’experiència periodística. Amb
Rafa Miralles, en la redacció, i Jordi Boluda, en
les arts gràfiques, les seccions es diversifiquen
més encara i la presentació d’Allioli guanya de
manera ostensible.

En 2002, Joan Blanco torna a la direcció de
la revista i des d’aleshores s’hi incorporen
distints columnistes: Ferran Pastor, Joan
Pérez, Carme Miquel, Jaume Martínez, Rafael
Xambó, Gemma Lluch, Tudi Torró, Xelo García,
Pilar Gregori, Maria Lozano, Begonya
Mezquita, José A. Antón, Vicent Esteve…

L’últim gran canvi es produeix el 2006, quan,
per primera volta, la revista canvia de manera
integral el seu disseny, de la primera a l’última
plana. Desapareixen els guionets de la
capçalera, s’hi incorporen nous temes,
i s’amplia l’edició, ara a 24 pàgines. Un editorial
ho explica en detall: “Tot plegat, representa
l’esforç organitzatiu més important afrontat per
la política de comunicació del Sindicat en tota la
seua història. La direcció de l’organització va
apostar fa anys per refermar els nostres
mitjans, una mesura que ha anat reforçant-se
amb la incorporació a l’Àrea de Comunicació de
professionals i recursos, i que permet que el
nostre treball arribe de manera més eficaç a tot
el col·lectiu. L’aposta comunicativa del Sindicat
es veu ara notablement impulsada per l’estrena
d’aquest Allioli, que caldrà ajustar i polir en les
pròximes edicions, i que tindrà en l’acollida que
li dispensen les lectores i els lectors el principal
espill on mirar-se per a continuar avançant.”

Amb una periodicitat mensual i un tiratge de
15.000 exemplars, el 2007 s’hi sumen al
projecte Amadeu Sanz, Gràcia Ausias, Toni
Soriano, Pep Ruiz i Rosa Roig, a més d’un
seguit de col·laboradors regulars de l’últim
període: Marc Candela, Jaume Llopis, Santiago
Estañán, Toni Viñas, Paco Tortosa, José L.
González Meseguer, Mingo Ortolà, Joan Pau
Cimarro, Sònia Ibànyez i Albert Sansano. A
més, a partir de març de 2008 Allioli comença a
publicar-se a tot color. A la vista està que,
gràcies a l’entusiasme d’aquest equip
i a l’aposta de l’organització, Allioli és, cada
volta més, un mitjà de comunicació atractiu
i compromés amb el servei als seus lectors
i lectores, i una ferramenta útil per a assolir els
objectius de l’acció sindical.

Però, com deia el poeta, per a avançar cap a
la utopia comunicativa també “hem d’anar més
lluny”. Segur que hi trobarem arguments, en
pròxims aniversaris, per a tornar a recordar-ho.

ÈPOCA IV - Núm. 227 · OCTUBRE 2009 ·SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ. INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV-Iv) •DIRECTOR: Joan Blanco · CAP DE REDACCIÓ: Rafa Miralles · COORDINACIÓ: Rosa
Roig, Vicent Esteve, Vicent Mauri. CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: Antoni Soriano •PRODUCCIÓ: Pep Ruiz · DISSENY I MAQUETACIÓ: Gràcia Ausiàs, Jordi Boluda, Amadeu Sanz · ADMINISTRACIÓ, REDACCIÓ I PUBLICITAT: Juan de Mena, 18, baix. 46008 València.Telèfon
96 391 91 47 · Fax 96 392 43 34 · allioli.stepv@intersindical.org · www.intersindical.org/stepv · IMPRIMEIX: · Bronte Graf, S. L. · Cullerers, 18. Alaquàs. · T. 961515017 · TIRATGE: 15.000 exemplars · ISSN: 1576-0197 · DIPÒSIT LEGAL: V-1.454-1981 · FRANQUEIG CON-
CERTAT: 46/075 INTERSINDICAL VALENCIANA · ALACANT: Glorieta P. Vicente Mogica, 5-12. 03005 · T. 965985165 · ALCOI: Oliver, 1-5º. 03802 · T. 966540602 · ALZIRA: Avgda. Luis Suñer, 28-4t, p. 16. 46600 · T. 962400221 · BENICARLÓ: Plaça de l’Ajuntament, 3. 12580
· T. 964465283 · ELX: Maximilià Thous, 121-b. 03201 · T. 966225616 · CASTELLÓ: Marqués de Valverde, 8. 12003 · T. 964269094 · GANDIA: Sant Pasqual, 13 - 1r dta. 46700 · T., F. 962950754 · VALÈNCIA: Juan de Mena, 18.  46008 · T. 963919147 · XÀTIVA: Portal del Lleó,
8, 2ª. 46800 · T. 962283067 · UNIVERSITAT D’ALACANT: Edifici Germà Bernàcer, b. Tel. 965909512 · UNIVERSITAT JAUME I CASTELLÓ: Ed. Rectorat. Campus Riu Sec. Tel. 964728812 · UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Blasco Ibáñez, 21.  Tel. 963983018 · UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA: Camí de Vera, s/n. Tel. 963877046 · UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ (ELX): Maximilià Thous, 121 b. Tel. 966225616 · UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA - CEU: Alfara del Patriarca. Tel. 963877046 · UNIVERSITAT CATÒLICA SANT
VICENT FERRER: Godella. Tel. 963877046 • Ajudes econòmiques per a la realització d’activitats de promoció del valencià - Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

227 / EXTRA 30 ANYS /OCTUBRE 2009 3

Aleshores tothom escriu 
en màquina mecanogràfica, 

no hi ha ordinadors, 
la maquetació és molt més

laboriosa i complexa

L’últim gran canvi es produeix
el 2006, quan la revista 

canvia de manera integral 
el seu disseny, de la primera 

a l’última plana

Què hi ha dins del morter?
Breu història dels Quaderns de l’Ensenyament del País Valencià 



25 d'octubre de 1979 Se
celebren a Catalunya i el País
Basc els referèndums en què
resultaran plebiscitats els
estatuts d'autonomia.

24 de desembre de 1979
A petició del govern comunista
de l'Afganistan, tropes de la 
Unió Soviètica comencen a
envair el país.

11 de setembre de 1980 A Xile
s'aprova en referèndum la
nova constitució imposada pel
règim de Pinochet.

23 de febrer de 1981 Intent de
colp d’Estat al parlament
espanyol. Els tancs ocupen els
carrers de la ciutat de
València. 

Han eixit a l’Allioli Alí Abdullah, David Abellán, Marc Antoni Adell i Cueva, Francesc Aguilar, Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, Alexandre Agulló "Xela", Carmen Agulló Díaz, Àlex Agulló i Guerra,
Guillem Agulló I Salvador, Alfred Agustí i Farreny, Mª Ángeles Albaladejo, Toni Albalat, Juan Albertí Cadenas, Gonçal Alcalde, Carlos Alcalde Agesta, Vicente Alcántara, Enric Alcorisa Antón, Julià Alei-
xandre, Paqui Alemany, Justinià Alemany i Vicens, Luc Allaire, Empar Aloi, Eugènia Aloy, Charo Altable Vicario, Robert Altman, Ignasi Amorós, Gonzalo Anaya Santos, Joan Antoni Andrés, Vicent Andrés
Estellés, Josep Andrés Timor, José Antonio Antón Valero, Enrique Aparicio, Lluís V. Aracil, Isaac Aragón, Josep Aranda, Yessica Arbide, Joaquim Arenas i Sampera, Guillermo Armengol, Rosa Armiñana,
José Luis Arnés Acevedo, Marifé Arroyo Fernández, Norma Arroyo Nácher, Marifé Arroyo Vicente, Antoni Artigues, Immaculada Asins, Vicent Atienza, Emilio Attard, Gràcia Ausiàs, José María Avilés Mar-
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Obviament, la Transició, stricto sensu,
començà i acabà abans (el dictador mor en
1975 i la Constitució Espanyola s'aprova el
desembre de 1978), però, des de la nostra
perspectiva, la d'uns mestres que sumàvem
veus i esforços per bastir l'escola valenciana
que pertocava al País Valencià en
construcció, les coses es poden explicar en
termes d'abans de l'autogovern i amb
l'autogovern (1983). Una petita digressió
amb voluntat d'aclariment: El diccionari
d'Enciclòpedia Catalana defineix autogovern
com la “situació d'una entitat política que
manté una subjecció envers un altre
estat...”. Autogovern és, doncs, el que
correspon a autonomia. Res més, però
tampoc menys. 

Des del setembre de 1979, que apareix
Allioli, fins al maig de 1983, que la
Generalitat assumeix les màximes
competències educatives que permet
l'Espanya de les autonomies, aquesta revista
es fa ressò de la política seguida pels sectors
conservadors que dirigeixen tant l’estat com
la preautonomia valenciana, aglutinats en
la breu i tumultuosa UCD (Unión de Centro
Democrático), fins a la victòria del PSOE en
les eleccions generals de 1982, preludi de la
del maig de 1983, a casa nostra, que eleva
Joan Lerma a la Presidència de la
Generalitat i situa Ciprià Ciscar com a
primer conseller d'Educació.

Allioli arriba per ser testimoni dels anys
més virulents de l'anomenada “batalla de
València”, de l'agitada construcció del
sistema educatiu que dimana de la
Constitució i de l'Estatut, de l'assetjament
continu de l'ensenyament públic per la
golafreria de l'Església catòlica i la patronal
de l'ensenyament privat. 

La Transició
1979/1983 

L’editorial d'Allioli del primer número donava
compte del començament de curs el qual
qualificava d’”improvisat” i al·ludia al retard en
l’aparició d’un ample cos normatiu: “Estatut
dels Treballadors, Estatut de la Funció
Pública, Reglament de Centres Docents no
universitaris, finançament de l’ensenyament
obligatori, lllei d’Ensenyament Mitjà, llei
d’autonomia universitària, Estatut del
professorat, Llei de la Dedicació Exclusiva a
l’EGB...”.

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

- La crisi econòmica, el cost de la qual
volen fer recaure sobre els treballadors.

- La forta ofensiva de la patronal aparellada
amb els acomiadaments i els idearis de centre
(centres privats concertats).

- L’inici del procés autonòmic al País
Valencià dificultat per una dreta que s’oposa
grollerament a la recuperació de la nostra
identitat com a poble”.

SETEMBRE 1979

STEPV denuncia que el curs
comença amb
improvisacions i retards

PARLE VOSTÉ / JOAN FUSTER

“... La perspectiva d’una escola lliure, pedagògicament avançada, 
i lingüísticament arrelada al poble del País Valencià, corre el perill 
de frustrar-se. És una batalla a lliurar, i els mestres hi tenen un
protagonisme essencial”. 

Vaga general a l’ensenyament 
en resposta a la política educativa 
de la UCD

NÚM. 0 NOVEMBRE 1979

Convocatòria d'una vaga general a
l’ensenyament per al 21 de novembre que,
finalment, va tindre lloc el dia 30.

“Cada vegada amb més claredat, va perfilant-
se tot un programa de política educativa: una
escola privada potenciada i finançada pels
fons públics per a ser rica, elitista i
confessional. Una escola estatal
desprestigiada, pobra i assèptica, no plural, ni
compromesa, ni nacional ni científica. Una
escola de funcionaris grisos i pobres que
fabriquen obrers resignats a ésser grisos i
pobres. Cultura de beneficiència per a la fam
de saber de les classes populars”.
“Els treballadors de l’ensenyament que patim

aquesta política educativa, que no comptem
amb els mitjans amb què compta la FERE
(Federació de centres religiosos
d’ensenyament), ni tan sols tenim un accés
tan fàcil als mitjans de comunicació com el Sr.
Ministre(...) hem de donar una resposta. (...)
Aqueixa lluita, que és i ha d’ésser quotidiana,
ha de manifestar-se també (...) en jornades de
mobilització que potencien el treball junt als
pares i afiancen la unitat d’acció dels
ensenyants de tots els sectors de
l’ensenyament, des de la guarderia fins a la
Universitat. El dia 21 de novembre, dia
proposat unitàriament com a dia de vaga a tot
l’ensenyament, és un moment de fer patent la
nostra lluita”.



16 de desembre de 1981 Mor
l’insigne filòleg i professor
universitari Manuel Sanchis
Guarner, autor de La llengua
dels valencians.

20 d'octubre de 1982 Les
pluges torrencials provoquen
la pantanada de Tous que
arrasa les riberes del Xúquer.

28 d'octubre de 1982 El PSOE,
liderat per Felipe González,
guanya les eleccions generals
per majoria absoluta.

tínez, Genis Ayala Mas, Luis Azcón Sánchez, José María Aznar, Francesc Badia, Tomás Baile Gilabert, Manuel Baixauli, Francesc Baixauli, Amparo Ballester, Gemma Ballester, Eva Banyuls, Joaquina
Barba, Josep Lluís Barceló, Ana Barcia, Manuel Barelles, Ramon Barnils, Josep Lluís Barona, Vicent Bataller, Josep Lluís Bausset, Agustí Bel, Rubén Belandia Fradejas, Gioconda Belli, Adolf Beltran,
Xavier Francesc Beltrán Guillén, Voro Benavent, Rosa Benavent, Irene Benavent Martínez, Maria Beneyto, Lucio Benito, Silvio Berlusconi, Milagros Bermejo, Gregorio Bernà, Antonio Bernabeu, Maica
Bernardino, Carmen Berruezo, Paco Bessó, Josep V. Bevià Pastor, Charo Bielsa Rodríguez, Tony Blair, Ernesto Blanch, María José Blanco Barea, Joan Blanco Paz, Rafael Blanes Boronat, Hermínia Blan-
quer, Ismael Blasco, Empar Blat Gimeno, Elàdia Boïls Tuzón , Manuel Boix, Assumpció Boix Guilló, Fris Bolkestein, Pere Boluda Bayona, Jordi Boluda Valls, Josep Bomboí, Emerit Bono i Martínez, Juan
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STEPV reclama un ampli front
d’esquerra per plantar cara al boicot 
a l’autogovern

Jo havia pensat en fer un llibret d’ètica per
a infants, però no em surt més que una
frase (…): “La llei de la gravetat en ètica
funciona al revés que en física. No
escopinyes al de baix, que més prompte o
més tard et caurà l’escopinyada damunt”.
Com anem a fer amb això un llibre de tres-
centes o quatre-centes pessetes? 
Josep Vicent Marquès (“Parle Vosté”, núm 1
Desembre 1979)

“Durante estos últimos años se está
produciendo con peligrosa y grave
insistencia el desalojo de alumnos de las
aulas ante el estado ruinoso en que
encuentran colegios de reciente
construcción. (...) La frecuencia con que se
repiten estos hechos permite asegurar que
no son algo aislado y fortuito”.
Pedro Olivares, núm. 0 Novembre 1979

DESALOJO EN LAS AULAS UN LLIBRET D’ÈTICA

NÚM. 3 GENER 1980

NÚM. 4 MARÇ 1980

� Portada de la primera
edició de la revista.
“L’aparició d’Allioli, títol al
qual si cal buscar-li alguna
significació és la de la
intenció contundent de
deixar-se de formalismes,
retòrica i elucubracions per
anar a la realitat viva, a
l’experiència constatada i a
l’acció ferma i estudiada”.
Editorial, setembre 1979
� i � Adhesius
corresponents als primers
anys d’edició d’Allioli. La
pintura, que va ser considerada per molts com el
logotip de l’organització, és un disseny exclusiu per a
l’STEPV que va realitzar Manuel Boix.

Mobilització estatal contra l’Estatuto
de Centros Escolares

Del 14 al 22 de
febrer, es des-
envolupa una
mobilització
convocada
unitàriament
(amb moltes
dificultats),
amb vàries
jornades de
vaga, en el
conjunt de
l'Estat, contra

la política educativa de la UCD i més concreta-
ment contra l'anomenat Estatuto de Centros
Escolares. De l'anomenat Documento I, dirigit

a la Comisión del Congreso de Diputados, volem
destacar els “aspectos que rechazamos del ante-
proyecto:
− Al reconocimiento de los órganos de Gobierno
unipersonales como los únicos decisorios, rele-
gando a los órganos colegiados a lo meramente
consultivo.
− Al nombramiento de directores por la Administra-
ción.
− A la imposición de idearios en los centros sub-
vencionados con fondos públicos. Y el intento de
ellos en los centros estatales.
− A la falta de reconocimiento de las lenguas y
culturas de cada región, país o nacionalidad.
− A la falta de reconocimiento jurídico de las es-
cuelas rurales (unitarias, mixtas y graduadas).”

ÈPOCA II NÚM. 6 SETEMBRE-OCTUBRE 1982

Davant l’esperada victòria del PSOE 
en les eleccions generals

Editorial, setembre-octubre de 1982 
“A nivell polític i sindical, està clar que anem a
renunciar a moltes coses, però que anem a
renunciar a menys de les que hem renunciat
fins ara. Aquestes claredats, seria d’agrair
que comportaren la suficient clarividència
política com per a que el PSOE sàpiga que a
l’ensenyament no té massa coses que fer

sense nosaltres i molt poques contra
nosaltres. I també caldria la suficient
clarividència sindical per a què entengam que
un PSOE en el poder és quelcom més que un
partit en el poder i la unitat dels treballadors
de l’ensenyament progressistes quelcom més
que una bona intenció”. 

Del document I, aprovat pel Consell Nacional
el 26 de gener a Gandia, sobre la situació de
l'autonomia política.
“La idea de la UCD era concedir  una
autonomia retallada a Catalunya i Euskadi
mitjançant l'article 151 (de la Constitució),
però, una vegada fet això, (...) l'Estatut gallec
seria  el model d'autonomia de “segona” per a
tota la resta de nacionalitats, el nostre País
entre elles.

Però, als darrers dies, la UCD, per si no ho
teníem clar encara, ha dit que no calia ni això,
que totes les autonomies vindrien per la via de
l'article 143 o “estatutet”, via que l'esquerra,
en principi, rebutja perquè (...) amb aquesta
via no es pot aconseguir l'autogovern.(...) La
UCD no vol l'autonomia dels pobles de l'Estat
espanyol. A més a més, en el nostre cas, bona
mostra d'això han estat les maniobres que la
UCD ha portat endavant per tal que el País

Valencià no tinga assegurada ni l'autonomia
raquítica que permet la Constitució.

(...) El que ha fet UCD és guanyar temps
creant confusió al si del poble amb temes com
la senyera i la llengua per a així desviar
l'atenció sobre allò que cal.(...) En la darrera
reunió del Consell, el dia 14 de gener, va
acordar-se suprimir la senyera quatribarrada.
(...) Amb la publicació del Decret de
Bilingüisme (amplament contestat), l'ofensiva
de la UCD es feia més visible, donant al mateix
temps peu per a que antivalencianistes
d'abans i anticatalanistes d'ara seguesquen
emboirant més el panorama autonòmic,
cultural... (...).

Ara més que mai, és necessari establir un
front ampli de forces d'esquerra per a fer front
a la política de “boicot” a l'autonomia de la
UCD, per a així, obrir un ample debat de cara a
redacció de l'Estatut (...).

�

� �

Han eixit a l’Allioli >>>



19 de gener de 1983 Apple
presenta el seu model Apple
Lisa. 

13 d'abril de 1983 Mor
l’escriptora catalana Mercè
Rodoreda  (n. 1908).

8 de maig de 1983 Coincidint
amb les segones eleccions
municipals es trien els
primers parlaments de les
Balears i del País Valencià.

23 de novembre de 1983 A
Alacant, les Corts Valencianes
aproven la Llei d'Ús 
i Ensenyament del Valencià.

Carlos Borbón y Borbón, Carles Bordes Císcar, Domingo Boronat, Jaume Borràs, Ferran G. Borràs, Jaume Borràs , Ximo Bosch, Melchor Botella Martínez, Xavier Botifoll i Julià, Manuel Broseta Pont,
Antoni Bru i Gómez, Joan Brusca, Francesc de P. Burguera, George Bush Jr., Amparo Cabanes, Manolo Cabanillas, Juan Cabanilles Iglesias, Miquel Calatayud i Sanz, Josefina Camacho, Leslie Campa-
ner de Toledo, Inés Campillo Poza, Rosa Campos, Gerardo Camps Devesa, Francisco Camps Ortiz, Ana Canales Pérez, Marc Candela, Doménec Canet i Escolano, Liliana Carbó, Jaume Carbonell, María
Carbonell, Miquel Carceller, Jorge Cardelli, Beatriu Cardona i Prats, Salvador Cardús, Toni Carrasco, Laura Carrasco Hernández, Rafael Casanova, Manolo Casanova Monroig, César Cascante, Ezequiel
Castellano, Serafín Castellano Gómez, José Antonio Castelló, Rafa Castelló, Tania Castro, Pilar Català, Andrea Caudet  Michavila, Josep Cebrià, José Vicente Cerdà Cerdà, Antoni Cerdà Pastor, Alfons
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A partir de 1983, amb el transvasament de
les competències en matèria d’educació a la
Generalitat, s’inaugura el temps d’una
política educativa pròpia. Si bé és erroni
parlar d’una via valenciana —el sistema
educatiu és competència de l’Estat— no es
pot obviar que la Generalitat obté des del
principi el màxim nivell competencial que
permet l’Estatut. Amb la perspectiva que
donen els anys, però, la nostra
Administració educativa ha estat una de les
més seguidistes de la política dictada des
del Ministeri d’Educació. 

El canvi polític esdevingut per la victòria
socialista de l’octubre de 1982 en el conjunt
de l’Estat (preludi del que es produirà uns
mesos més tard en les autonòmiques de
1983) és saludat així per Allioli en l'editorial
de gener de 1983:

“És prompte per a parlar d'un govern que
a penes ha començat a governar. De
moment, però, no estarà de més recordar
que el STE del PV ja ha pres una postura
raonable i unitària en el document “Una
política per al present”, el qual ja ha tingut
una ampla difusió i que incloem en aquestes
pàgines. Hem arribat fins a on podíem
arribar i fins on devíem arribar: al
reconeixement que el programa electoral
del PSOE referit a educació conté suficients
elements positius com per a recolzar-lo,
sempre i quan es desenvolupen d'una
manera progressista, en un temps
determinat i reforçat amb unes mesures de
garantia”. Aquell document va durar una
“trencà” de guitarra, però encara va partir
l’organització confederal en dos.

L'autonomia
educativa
1983/1985

La riuà de La Ribera

El mec no se ha enterado

Una delegación de UCSTE (...) se reunió el
pasado 28 de diciembre con el nuevo ministro
de Educación, José Mª Maravall (...) que
informó asumir plenamente el programa
electoral del PSOE  y añadió que esperaba que

su gestión sirviera para concretar sus
aspectos más sustanciales (...) Apuntó que en
materia de escuela pública el Estado no debe
ceder el protagonismo y responsabilidad en la
atención a las necesidades sociales y que, con
respecto a las subvenciones a la privada,
intentará establecer las reglas de juego que
garanticen la gestión económica y la libertad
de cátedra(...) Con respecto al estatuto de
centros, informó que pretendía a su
“derogación por superación” (...) y que
pretendía canalizar la participación a través
de la Ley de Consejos Escolares(...)Con
respecto a la participación sindical y la ley de
la función pública, y ante lo que manifestamos
(sobre) la necesidad de elaboración de un
estatuto del profesorado y la convocatoria de
elecciones sindicales que canalizaran la real
representatividad del sector, se nos dejó
entrever que el Gobierno tiene intención de
remitir este tema “a posteriori” (...) y que por
ahora no veía el marco de unas elecciones
sindicales y que para cubrirlo (contar con la
opinión del profesorado) recurriría a la vía de
consultas, como la presente (...) 

En definitiva, un amargo sabor de
frustración, de que la entrevista no sirviera
más que para conocer aspectos muy
generales -por otra parte, ya conocidos- de la
posible política del MEC.

ÈPOCA II, NÚM.  7 GENER 1983

Entrevista con el nuevo ministro de Educación

Demasiados matices

“Emmarcada la situació global del poble gitano des del conjunt de les
seues pròpies característiques i idiosincràsia, volem denunciar
l'existència d'unes estructures educatives que no atenen degudament
unes realitats diferenciades, que l'escola com a tal és inadequada en
les seues funcions i organització, així com els seus programes.”

Col·lectiu de mestres del centre d'escolarització gitana

‣‣ ‣ ‣

Més o menys assabentats dels calamitosos
fets ocorreguts a La Ribera (octubre, 1982),
possiblement molts de vosaltres no haureu
tingut ocasió de vore amb els vostres propis
ulls quina cosa és la desolació i la ruïna
d'una de les comarques més fecundes i
rialleres del nostre país. Aquesta desolació
de la terra, dels arbres, les collites, les llars 

i els morts, és palesa al rostre i les paraules
de la gent que allí vivim i treballem.

Els centres escolars són mostra també
d'aquesta desesperança. Centres escolars
dits impúdicament “públics” i que, com la
riuada, són simplement l’estat de la
corrupció. Aquests centres (…) són la mostra
manifesta de l’abandó (…).



25 d'octubre de 1984 Els
dictadors de Brasil, J. Baptista,
i Paraguai, A. Stroessner,
inauguren la central d’Itaipú, la
més potent del món.

3 de desembre de 1984 Una
fuita de gas tòxic a la factoria
d’Union Carbide (Índia)
provoca desenes de milers de
morts i afectats. 

20 de gener de 1985 Ronald
Reagan inicia el seu segon
període al capdavant de la
presidència dels EUA.

Cervera, Maria Chazarra, José Pedro Chazarra, Albertina Chesa, Noam Chomsky, Merxe Chorques, Núria Chova, Joan Pau Cimarro Ramasco, Daniel Ciment, Cebrià Ciscar i Casaban, Manuel Civera i
Gómez, Empar Claramunt, Rosa Clement, Eliseu Climent, Daniel Climent i Giner, Joan Cogollos, Miquel Coll, Pep Coll, Manel Collado, Josep A. Comes, Manolo Conca, Mila Conca, Beatriu Conca Ruza-
fa, Enric Contell García, Miguel Angel Contreras, Joan Corball, Carme G. Corberán, Juan Miguel Corchado, Mercedes Corell, José Antonio Corral, Antonio Correas, Joan Cortés, Imma Coscolla, Adela
Costa, Ricardo Costa, Alejo Costa Buil, José Crespo, Damián Crespo Pérez, Luis Carlos Croissier Batista, Amparo Cuadrado Jódar, Toni Cucarella, Rafa Cuesta, Pepa Dasí, Concha Daud, Javier David, Am-
paro De Andrés, Felip Vé de Borbón, Carmen de Burgos Seguí "Colombine", Martha De Castellon, Julio de España, J. Javier De Hoz Bravo, Empar de Lanuza, Elías de los Reyes, Loles De Salvador, Pere

La incorporació
dels mestres de
valencià a les es-
coles està fent-se
amb prou de difi-
cultats degut a la
continuació de la
política de pedaç a
què ens està acos-
tumant la Conse-
lleria. Al arribar
als centres, s'han

trobat situacions molt diferents i quasi totes
dolentes: des de directos que passen, fins a
mestres que volen que es done valencià per a
tindre hores lliures. Encara que les instruc-
cions de la Conselleria són clares, no s'estan
aplicant. El més comú és la reducció real d'-
hores perquè puga donar-se en tots els cur-
sos, i clar, els especialistes han de passsar

per moltes classes amb poc de temps, la qual
cosa reforça el caràcter de “maria” de l'assig-
natura i resulta clarament antipedagògic als
primers cursos.

A açò hi ha que afegir el retard en l'edició
de materials (llibres, programació...), cosa que
és més greu en zones fortament castellanitza-
des i que necessiten un tractament pedagògic
específic. D'altra banda, l'endarreriment en
anomenar els coordinadors fa que hi haja una
certa situació de descontrol i buit; es fa cada
vegada més evident la urgència d'una tasca de
control als centres i de suport legal i pedagò-
gic a la gent que està treballant(...)

Els mestres afectats s'estan reunint en as-
semblees per a veure de dur endavant tant les
reivindicacions relatives al contracte, com les
que pertoquen a l'assumpte de la plantilla (am-
pliació real fins a les 427 (dotacions) promeses).
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La llarga lluita per la normalització

Núm 7. Gener, 1984
Durante los dias 5 al 10 de pasado mes de
diciembre se celebró en Barcelona el I
Congreso de Movimientos de Renovación
Pedagógica (MRP), encuentro que ha
potenciado que más de 500 enseñantes,
entre los que se encontraba una delegación
del País Valencià, dieran a conocer a la
sociedad y a los propios enseñantes qué es
la renovación pedagógica.

Núm 9. Febrer, 1984
III Reunió de la Taula de negociació sindical: 
Senzillament inoperant
De la primera reunió de la taula sindical
diguérem que fou positiva, perquè les
intencions eren bones; de la segona reunió
diguérem que anava coixa, però que
caminava; de la tercera i última reunió
caldria dir que, a més de coixa, ha estat
desmemoriada i escassament operant.

NEGOCIACIÓ SINDICAL CONGRÉS MRP

ÈPOCA III NÚM. 3 OCTUBRE 1983

ÈPOCA III NÚM. 7 GENER 1984

� La intervenció repressiva de la inspectora en
l’escola de Barx (Safor) –Nieves Escamilla prohibeix
parlar-hi valencià “durante la jornada escolar,
incluidos los recreos”– provoca una portada en clau
irònica en el núm. 5, de juny de 1982.
� VII  Escola d'Estiu del País Valencià, juny 1982.
"Enguany, els dos objectius més demanats pels
assistents a la VI Escola, la renovació dels continguts
dels cursets i la institucionalització de l'escola
d'estiu, han estat els objectius de la comissió
organitzadora. La renovació dels cursets s'ha donat
fonamentalment per dues raons: la primera, perquè
des d'altres llocs de l'estat han pogut vindre una
sèrie de companys i companyes...; la segona perquè
l'ICE de la Universitat Literària de València ha
organitzat els seus propis cursos de reciclatge per a
ensenyants dintre del marc de l'escola d'estiu."

El 20 de diciembre se aprobó la lode en el Congreso

Avanzar pese a la LODE

Se veía venir. Tras el parto del anteproyecto, el
pasado 20 de diciembre fue bautizada la LODE
por los señores diputados. El acontecimiento
sucedió como tenía que suceder. El PSOE
acercó suposiciones aún más a la derecha,
aceptando enmiendas de Minoría Catalana. La
derecha apostólica y romana siguió -como era
su deber de oposición- clamando al cielo.
Ahora, tras el bautismo del Congreso, queda
la comunión del Senado y una vida llena de
decretos y órdenes emanadas del Consejo de
Ministros y gobiernos autónomos. Aún, pues,
son posibles modificaciones en el Senado,
pero nos tememos que éstas no irán por el
camino de aproximarse a las críticas que
desde la izquierda sindical y política o desde
plataformas como el Congreso de
Movimientos de Renovación Pedagógica se

han hecho al proyecto socialista (...). Por todo
ello, hay que seguir trabajando mientras dure
el debate del Senado, seguir discutiéndola en
claustros y con padres. 

Pero, sobre todo, elaborando un plan a
seguir para que, pese a la LODE, se pueda
seguir avanzando hacia la escuela pública”(...)
Ya hemos dicho que quedan los decretos y
leyes que desarrollen la LODE. Hay que exigir
su negociación. Que los consejos escolares a
nivel de comunidad autónoma y Estado sean
operativos.

Hay que hacer asimismo operativos los
consejos de centro(...). En privada habrá que
exigir la participación y control de los
conciertos, así como controlar la actitud de la
Administración ante las comisiones de
conciliación(...)

ÈPOCA II NÚM. 27 MAIG 1985

Vaga contra la carrera docent

�

El Sr. Torreblanca, sotssecretari d'Educació,
ha estat brutal i clarificador: “L'establiment
de la carrera docent posa punt i final a un
igualitarisme que, contra el que puga
paréixer, no ha estat progressista ni beneficiós
per a la qualitat de l'ensenyament. Tots
cobren igual, el mestre que porta molts anys
de docència i el que acaba
d'arribar(...).Tampoc pensem que el fet de que
(...) se jubilen amb el mateix sou que
ingressaren siga el major incentiu(...)”.

És tota una confessió (...) de
reaccionarisme perquè parteix de la base de
que les desigualtats econòmiques i, per tant,
la jerarquització, és l'unica forma d'avanç, la

qual cosa deu escandalitzar tot i venint d'un
suposat socialista; d'incompetència 
i ignorància perquè en la seua obsessió per la
militarització del professorat ignora coses tan
notòries com que el sistema de triennis es
tradueix en diferències salarials notables
entre l'ensenyant amb molts anys de serveis 
i el de nou ingrés; i és una provocació sense
paliatius perquè parlar en el sentit que ho fa
dels jubilats en un moment en què
l'Administració està desfent amb sanya a les
classes pasives és d'un cinisme que ratlla la
crueltat (...) Ací està passant alguna cosa
grossa: estan carregant-se els socialistes la
LODE abans de ser aprovada (...)”.

‣‣‣

�

Han eixit a l’Allioli >>>
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de Vilafranca, Antoni Defez, M. Aurora del Amo Hernández, Pilar del Castillo Vera, Conxa Delgado Amo, Empar Díaz, Esperanza Díaz Fuentes, Nieves Dios Ibáñez, Concha Durán Mansilla, Juçara Maria
Dutra Vieira, Jacob Enguer, Vicente Enrique y Tarancón, Antoni Escarré Esteve, Onofre Espinós, Santiago Estañán, Josep Manuel Esteve, Francesc Esteve, Josep Esteve, Clara Esteve i Ferrer, Alfons Es-
teve i Gómez, Vicent Esteve Montalvà, Vicent Estrada, Pilar Eyre, Juanjo Falcó, José Mª Falo Espés, Fina Felip, José Luis Fernández, Manoli Fernández, Isabel Fernández, Adelaida Fernández, José An-
tonio Fernández Cabello, Juan Fernández Cursach, Ximo Ferrandis, César Ferrandis Martínez, Antoni Ferrando, Carlos Ferrater, Mª Carmen Ferrer, Pura Ferrer, Manuela Ferrer, Mari Carmen Ferrer
Abellán, Francesc Ferrer i Pastor, Hang Ferrer Mora, Robert Fisk, Pilar Flor, Josep Antoni Fluixà, Maria Antònia Font, Antonia Font, Alejandro Font de Mora, Joana Fornés i Vives, Manuel Fraga Iribarne,

La victòria socialista en les eleccions de
1982 obri un període de reformes en el marc
de la funció pública. A una normativa
pròpiament educativa, com la Llei Orgànica
del Dret a l’Educació (LODE), la segueixen
altres lleis: la de mesures per a la reforma
de la funció pública, la de llibertat sindical i
la seua adequació al sistema funcionarial, la
d’òrgans de representació en les
administracions públiques. 

En el marc de l’addicional XV de la llei de
reforma de la funció pública s’enceta una
negociació, d’àmbit estatal, sobre l’estatut
del professorat i la carrera docent que conté.
La dinàmica generada arran d’aquests temes,
està en l’origen de l’elevada conflictivitat que
es viu als claustres. La Generalitat,
gestionada pel Partit Socialista, desplega de
manera paulatina les competències en
àmbits que no entren en col·lisió amb
l’administració central, com ara els temes
lingüístics, la música, l’educació de persones
adultes o l’educació especial. D’altra banda,
la convocatòria de les eleccions sindicals,
reivindicada de manera insistent durant una
dècada, contribueix a conformar un conjunt
de reformes legislatives acordades per
l’administració amb CCOO, UGT i CSIF. Es
tracta d’un cos normatiu concebut per a
instaurar un sistema de representació dels
treballadors i treballadores del sector que
beneficia aquestes tres organitzacions. A tot
l’estat, però, el vot del professorat dóna la
primera majoria sindical a les candidatures
autònomes i assembleàries.

Primeres
eleccions a
l’educació
1986/1987

Fa deu anys el movi-
ment unitari, pluralista i
participatiu que havia
creat el professorat es
va transformar en la
Unió Confederal de Sin-
dicats de Treballadors
de l’Ensenyament.

La UCSTE, contrària-
ment al que passà en
altres organitzacions,
no fou una creació arti-
ficial, sinó la conse-
qüència directa de la
confluència de l'autor-
ganització del professo-
rat i de la confluència
de les coordinadores de
delegats i representants
de centre en els pri-
mers anys de la transi-
ció política.

Avui, com fa deu anys
i com en les consultes
electorals de MUFACE
del 79 i del 82, l'alterna-
tiva unitària del profes-
sorat progressista con-
tinua essent la UCSTE.
El sindicat de l'ensen-
yament.

ÈPOCA III, NÚM.  37 JUNY 1986  

Privada: després de la vaga patronal

ÈPOCA III, NÚM.  50 NOVEMBRE 1987

Primeres eleccions sindicals el 2 de desembre 

UCSTE, deu anys al teu
costat

ÈPOCA III, NÚM.  48 OCTUBRE 1987

“Les competències educatives d'educació transferides a la Generalitat
Valenciana han obert un nou àmbit de negociació i d'acció sindical.
Alguns han optat per infravalorar les possibilitats que aquest fet
comporta. Nosaltres, pel contrari, pensem que és precís aprofundir
l'actual ús que es fa de les competències i ens plantegem com un
objectiu sindical de primer ordre forçar la Conselleria per tal que
assumesca la iniciativa en totes aquelles qüestions que siguen
possibles i criticar obertament les còmodes tentacions d'imitar
l'Administració central.”

Ja ha passat el tancament patronal (perdó, la
vaga proposada por la FSIE, CONCAPA, FERE i
CECE, i aprovada entusiastament i democràtica
(¡?) per les assemblees multitudinàries de pares),
i ja, després d’haver amenaçat, sense massa
convicció, tot cal dir-ho, amb fer un “plante” a les
subvencions-concert, els empresaris han posat la
signatura als tan denostats concerts. ¿Sense

haver conseguit res?
… Ara el capitol dels concerts ja es pot
considerar tancat i, de bell nou, amb el conveni,
torna a repetir-se la mateixa història: la patronal
fa una proposta inacceptable… i a la vegada
intenta negociacions amb l’administració per
evitar el “caos”. El mateix amb els centres en
crisi…

12 de marzo de 1986 En el
referèndum sobre la integració
a l’OTAN, guanya el Sí
promogut pel govern de Felipe
González.

26 d'abril de 1986 Accident a la
central nuclear de Txernòbil, a
Ucraïna, a l’antiga URSS.

1 de març de 1987 Una reunió
d’experts de l’ONU confirma
que damunt l’Antàrtida s’està
obrint un forat en la capa
d’ozò.

19 de juny de 1987 Un cotxe
bomba d'ETA causa 21 morts 
i 45 ferits a l'Hipercor de
l'avinguda Meridiana de
Barcelona.

‣ ‣‣ ‣
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Toni Francés, Adel Francés Asins, Xelo Frijols, Francisco Fuertes Martínez, Alberto Fujimori, Antoni Furió, Joan Fuster, Miguel Fuster, José Galán Peláez, Eduardo Galeano, Orlanda Gandia Castillo, Pi-
lar Ganuza, Agustín Garci-Gasco, Palmira García, Soledad García, Rosa García, Encarna García, Manolo García Algarra, Lourdes García Cebrián, Carme García Corberán, José Maria García del Río, Ma-
nel García Grau, Jordi García i Eulogio, Jaime García Ibáñez, Xelo García Murillo, Cristina García Ostbye, Jesús García Verdú, Joan Garrigues Mongort, Adela Gato, Pablo Gentili, Daniel Gil, Juan A. Gimé-
nez, Ana Giménez Adelantado, Rosa Giménez Alcalà, Macu Gimeno, Vicenta Gimeno Lluch, José Gimeno Sacristán, Sebastià Giner, Fernando Giner Giner, Ximo Gómez, María Cristina Gómez, Víctor Gó-
mez, Juan Gómez, Diego Gómez, Concha Gómez, Xavier Gómez i Font, Juan Gómez Ibáñez, Concepción Gómez-Ocaña, Emili Gonga Ballester, Julio González, Juanjo González, Juan González, Albert González,

Responsabilitat
del professorat 
i activitats
extraescolars

Època III. Núm 53. març-abril, 1988
Conclusions de les Jornades de STEPV. 
Diuen que quan no es vol acometre una reforma
social es mamprén una reforma educativa com
a solució a tots els mals del sistema. Un dels
problemes importants que té avui plantejats la
societat... és el del ”fracás escolar" i, com diuen
els papers oficials, la inadequació del sistema (i
dels seus productes: els alumnes) a les
demandes de la societat (sistema productiu)...

Època III. Núm 38. Octubre, 1986
La nostra postura i la nostra oferta no
poden ser més clares: encetar des
d'aquest moment un procés unitari global,
amb el conjunt de les forces sindicals, o
parcial, amb les que es pronuncien per la
unitat sindical... Nosaltres estem ben
segurs que els treballadors, amb la seua
participació i el seu vot, van a recolzar la
via de la unitat.

CAL FER LA UNITAT REFORMA EDUCATIVA

ÈPOCA III NÚM. 40 DESEMBRE 1986

ÈPOCA III NÚM. 45. GENER 1987

ÈPOCA III NÚM. 47 OCTUBRE 1987

� Núm 51 gener de 1988
Els resultats de les primeres
eleccions sindicals situen
l’STEPV com a clar guanyador.
Allioli publica en portada la
valoració del Consell Nacional.

� Núm 34 febrer de 1986
El sindicat s’oposa de manera
rotunda a la permanència de
l’estat espanyol en l’OTAN. Així
ho manifesta en un requadre en
l’edició prèvia al referèndum del
12 de març.

(…) La responsabilitat civil no es soluciona
simplement amb una pòlissa (…) UCSTE ha
plantejat un canvi en la legislació i el mig per
aconseguir-lo: la iniciativa popular (…) que
requereix 500.000 signatures en sis mesos
(…)  un fedatari en cada col·legi.

ÈPOCA III NÚM. 24 MARÇ 1985

La carrera docent ben val
una vaga

El tema de les
responsabilltats
del professorat
davant els acci-
dents dels
alumnes, tant
dins d'horari es-
colar com en les
activitats ex-
traescolars i
complernentárí-
es, ha estat
sempre una

preocupació constant dels ensenyants. La ac-
tuacló duta a terme fins ara per tal de pal·liar
el problema ha estar variada i sempre parcial
i s'ha basat sobretot en l'assegurança del
professorat per part d'alguns col·legis i dels
alurnnes per part d'algunes APA. Altres cen-
tres han preferit retallar els riscs retallant o
anul·lant les eixides fora del centre amb totes
les consequéncies que comporta a l'hora de
plantejar-se una pedagogia activa i arrelada
al medi. En qualsevol cas, el ben cert és que
els sectors més progressistes de l'ensenya-
ment són els que més riscs están patint amb
la situació actual.

Acord sindicats-Conselleria 

Interins, punt 
i seguit

El darrer día 29, els sindicats STEPV, CNT,
ANPE, FETE-UGT, FESPE-USO i CSIF,
signaven un acord amb la Conselleria sobre
els interins. Aquest, que no suposa un punt
final sobre la qüestió en la mesura que no
garanteix l'estabilitat, fixa les bases per a
guanyar-la cada curs (...) D'altra banda, dies
després de signar l'acord, els interins del
territori MEC convocaven una vaga indefinida.
Vaga que el STEPV recolza perquè va
encaminada a trencar la postura del Ministeri
de rebaremar totalment i cada any tot el
col·lectiu d'interins. Postura que no es
diferencia molt de la que inicilalment va
mantindre la Conselleria ací, al País Valencia.

�

Hem advertit amb claretat dels perills que
comporta: jerarquització quasi militar dels
centres, possibilitat de no poder accedir als
llocs de treball als quals avui tenim accés,
concusos de trasllats forçosos en raó dels
nivells assolits, potenciació dels aspectes
més negatius i regressius de la inspecció,
burocratització de l’ensenyament, confusió
entre reciclatge i “titulitis”…

ÈPOCA III NÚM. 41. GENER 1987

Estatuto del profesorado
Negociación 
y movilización

El MEC ha presentado a los sindicatos para
su discusión un nuevo documento...
En la propuesta continúan sin abordarse
cuestiones tan importantes como la formación
inicial, el catálogo de puestos de trabajo,
jornada, permisos, etc.
Nos encontramos ante el quinto intento, en
poco más de año y medio, de desarrollar la
Ley de Medidas de Reforma de la Función
Pública, de agosto de 1984...

Primera iniciativa legislativa popular

Responsabilitat
civil del
professorat

1 de gener de 1988 La Unió
Soviètica mamprén la
reestructuració econòmica
anomenada perestroika
i impulsada per Gorbatxov.

14 de diciembre de 1988
8 milions de treballadors
paralitzen Espanya 
amb una vaga general contra
les reformes laborals del PSOE.

4 de juny de 1989 Entre 3.000 i
5.000 joves, la majoria
estudiants,són morts pels
carros de combat a la plaça de
Tiananmen de Pequin.

‣ ‣ ‣
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Paco González, Pepe González Box, Cándido González Carner, Vicent González Lizondo, Isabel González López, Josep Lluis González Meseguer, Esteban González Pons, Pilar Gonzalves Calatayud, Vicent
Gràcia, Xavier Granell, Josep Gregori, Pilar Gregori Monzó, Jesús Guanter Marí, Isidro Guardia, Isadora Guardia, Alberto Guerrero, Joan Guitart i Agell, Rosa Gutiérrez, Vicente Henarejos, Cristina He-
rrero, Jaume Herrero, Josep Herrero Cucó, Mª Pilar Hervàs, Andreu Hervàs i Jiménez, José Antonio Hidalgo García, Sebastiana Higueras, Manolo Hinojosa, Nico Hirtt, Flor Hoyos, Ricard Huerta, Ricard
Huerta, Ricard Huerta, Ricard Huerta, Jesús Huguet, Sònia Ibanyez, Dolors Ibáñez, Dolors Ibarruri, Maria Ibars Ibars, José Iborra Cariñena, Miguel Iborra García, José Iglesias, José Manuel Igual, Oreto
Isona, Emili Izquierdo, Xavier Izquierdo, Maria del Mar Jiménez, Dolors Jimeno, Bernat Joan i Marí, Santiago Jordà, Manuel J. Jorge, C. Jornet Company, Enric Jorro i Fort, Eli Jouen, Belén Jovaní, Mar-

Les eleccions sindicals de 1987 animen el
professorat a posar a prova la seua
representació. La proposta d’encetar un
procés negociador, acompanyat de
mobilitzacions aconsegueix una audiència
excepcional, amb més d’una vintena de
jornades de vaga en l’ensenyament públic,
entre el març i el maig de 1988. La
negociació paral·lela, amb el Ministeri
d’Educació i amb la Generalitat, va obrint-
se camí. A Madrid les converses
s’estanquen, a causa de distints factors
superposats: la duresa de les postures de
l’administració; les expectatives creades —
molts pensen que es poden resoldre d’una
tirada tots els mals del sistema educatiu—;
la incapacitat d’una part dels portaveus
sindicals per a presentar i explicar una
eixida i l’oportunisme d’altres. Tot, per a
acabar acceptant, pocs mesos després, allò
que s’havia negat. Les discussions sobre si
és possible o no la negociació autonòmica
protagonitzen llargs i nombrosos debats
entre el col·lectiu. Vint anys després, amb el
desplegament de la negociació autonòmica,
els arguments que pretenien negar-la fan
riure. De fet, d’entre tot l’estat, incloses les
nacionalitats “històriques”, és el País
Valencià el primer territori on s’arriba a un
acord global. Per la seua banda, la reforma
educativa pren forma, tot i que, des de
sectors progressistes, comencen a sorgir
veus que denuncien l’allunyament de la
LOGSE de les il·lusions inicials. Les
expectatives deriven cap a un marc de
conflictivitat i desencís creixent que els
promotors de la reforma no havien previst.

La vaga 
de 1988 
i la LOGSE
1988/1991

El primer cap de setmana de gener, el Ple
Confederal d'UCSTE aprovava una resolució
sobre l'homologació salarial, fent una crida a
totes les organitzacions i a tot el professorat a
preparar una mobilització unitaria. Pocs dies

després, el 21 de gener, els sindicats ANPE,
CCOO, CSIF, FETE, STEC i UCSTE s'adrecen al
ministre d'Educació demanant-li una negociació
immediata sobre aquest tema i sobre la
responsabilitat civil i la jornada de treball.

Resulta im-
possible fer
una anàlisi
del procés de
mobilitza-
cions encetat
el mes pas-
sat en un
moment com
el que vivim
al tancar la
present edi-

ció i que es caracteritza per la intransigència
del MEC i la ferma voluntat del professorat

d’aconseguir les seues reivindicacions. A ni-
vell del País Valencià, l’actitud de la Conse-
lleria d’Educació oscil·la entre la inadmisible
actitud antisindical manifestada a través de
la inspecció i els estorcos per tal de no im-
plicar-se en les reivindicacions del professo-
rat tot i sabent que la solució d'una part im-
portant de la plataforma que ens ha dut a la
vaga, és de competència autonómica. (...) Els
treballadors de I'ensenyament ens trobem en
un procés de mobilitzacions que encetàrem
amb la vaga dels propassats dies 9,10, 6 i 7 de
marc i que continuarà amb la convocada per als
propers dies 14, 19, 20, 26 , 27 i 28 d'abril .

ÈPOCA III NÚM.  52  FEBRER 1988

ÈPOCA III NÚM.  53.  MARÇ-ABRIL 1988

Acords retributius del MEC i Conselleria 

Els increments comparats
El professorat valencià, a l'arribar setembre
de 1990, haurà cobrat de 30.945 a 56.666
pessetes més que el de la resta de l'estat, 

i a partir d'eixa data tots cobrarem el mateix.
Estem parlant, per tant, de dos acords ben
semblants i sovint complamentaris.

ÈPOCA III NÚM.  56 NOVEMBRE 1988

Homologació salarial

ÈPOCA III NÚM. 54 SETEMBRE 1988

¿Dónde debe
negociar un
sindicato? 
¿Es posible
realizar una
buena nego-
ciación sin
ninguna me-
dida de pre-
sión?
¿Tiene algún
sentido rea-
lizar medi-

das de presión y simultáneamente rechazar
la negociación? ...un sindicato debe negociar
allí donde pueda conseguir una mejora para
los trabajadores y que debe hacerlo combi-
nando la negociación con la presión. Por eso,
nuestro sindicato se mantuvo firme en la ne-
cesidad de negociar también con la Conse-
lleria...

¿Estaríamos ahora en mejor situación
para negociar que en mayo? Estamos con-
vencidos que no. Los sindicatos que no lo hi-
cieron en aquel momento probablemente

piensen lo contrarío, porque de lo contrarío,
¿cómo entender su postura de aplazar la ne-
gociación? ¿Qué ofrecen ahora?

Para valorar los acuerdos del País Valen-
ciano sólo tenemos un punto de referencia:
comparar detenidamente lo que se reivin-
dica ante el MEC con lo acordado a nivel au-
tonómico... Ciertamente, no hemos olvidado,
ni minimizamos el hecho de que no se ha-
yan formalizado los acuerdos con Conselle-
ria a través de la firma del conseller. Esa va
a ser una parte básica de nuestra acción
sindical: exigir un total cumplimiento y des-
arrollo y luchar para que no se nos imponga
-como ha sucedido en el territorio MEC-
unos complementos específicos jerarqui-
zantes y que en realidad suponen la carrera
docente.

Exigir el cumplimiento de lo acordado, es el
mejor acto de solidaridad que podemos realizar
con el resto de profesores del Estado y también
el mejor camino para devolver en la medida
de lo posible, a las instituciones autonómi-
cas, la credibilidad que el sucursalismo del
gobierno valenciano tanto ha mermado.

Mobilitzacions de març-abril:

Pressió i negociació

Ahora a exigir que se cumplan

9 d'octubre de 1989
Comencen les emissions
regulars de la televisió
valenciana, Canal 9, des de
Burjassot (Horta Nord).

9 de novembre de 1989 S'obri
al trànsit ciutadà el mur que
dividia Berlín en dues parts.
Els mateixos ciutadans
comencen a enderrocar-lo.

11 de febrer de 1990 Alliberen
Nelson Mandela després de 27
anys de captiveri a Robben
Island (Sudàfrica).

‣ ‣ ‣
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ga Juan, Marga Juan i Cardona, Rosa Julià, Juan Julià, Àngel Just, Genaro Lahuerta Galiana, Mariasun Landa, Josep Eduard Lapiedra, Ramon Lapiedra i Civera, Fernando Latorre Valero, Barbara Le-
fèbvre, Joan Lerma i Blasco, Mª dels Desamparats Licer, Cristina Lledó, Antoni Llidó i Mengual, Pepa Llidó i Mengual, Javier Llinares, Lluís Llinares, Josep Maria Llompart, Jaume Llopis Carbonell, Vi-
centa Llorca Giner, Andreu Llorenç, Alfons Llorenç , Mila Llorens i Pascual, Maria Ángeles Llorente, Gemma Lluch, Xavier Lluch Balaguer, Vicenta Llusar Fernández, Reme López, Conxa López, Paz Ló-
pez, Helenia López, Belén López, José Luis López Belmonte, Joan F. López Casasnovas, José Manuel López Grima, Andreu López i Blasco, Amparo López-Felipe, Vicent Lozano, Maria Lozano Estivalis,
José María Lucas Ranz, Cristina Lucendo, Vicent Luna i Sirera, Vicent Luna Morales, Maria Salut Machí, Joan Majo Cauzate, Joan Baptista Malonda Grau, Cristina Manrique, M. Luisa Manzano, Eduard

Època IV. Núm 67. abril  1990
Al voltant de la coordinadora de Dénia 
Calia, doncs, buscar un marc d'acció comú
que permetrera treballar unitàriament tant
als sindicats progressistes com al conjunt del
col·lectiu. La tasca no era fàcíl, la signatura o
no dels acords globals del darrer curs aparei-
xia com un obstacle infranquejable. (…) poc a
poc, i inicialment a nivell comarcal, les as-
semblees anaren convocant-se unitàriament.

Època IV. Núm 62. octubre, 1989
La llei de taxes i els ensenyants: nova
agressió
A la fi i a la cap, sense cap discussió final
en les Corts, el dia 5 d'octubre passarà a
la memòria dels i les ensenyants com el
dia en que es va suprimir el dret a la
matricula gratuïta, vigent des de temps
immemorial.

ANUL·LADA LA MATRÍCULA GRATUÏTA ASSEMBLEES PROFESSORAT INTERÍ

ÈPOCA IV NÚM. 56 NOVEMBRE 1988

� Portada Allioli núm. 67. abril-mail 1990.
� Encartament de març de 1990.
Proposta de vaga de les confederacions
UCSTE i STEC, abans de la seua
reunificació.  

L'experiencia ens ha ensenyat que sempre que es negocia en
I'àmbit de la Funció Pública el professorat ix perdent. Per això,
en totes les mobilitzacions sempre hem exigit que les
negociacions es realítzaren en l’àmbit de la taula sectorial
d'ensenyament.

No és dificil demostrar el que diem: si cada dia estem més
deshomologats és perqué algun sindicat negocia per ells
deixant-nos marginats a nosaltres. 

Amb aquesta campanya es pretén arribar a la
totalitat dels centres del País Valencià i a la
comunitat educativa per tal de plantejar un
debat sobre la qualitat de l'ensenyament i la
importància del treball docent. A l'STEPV
estem convencuts, tal i com va ocórrer a
França fa uns anys, que açò ens permetrà
donar un pas endavant, tant en la millora de la
nostra consideració social com de les nostres
condicions de treball.

Uno societat que pretenga avançar ha de
prestar una major atenció a l'educació. El
malestar docent, les exigències que la societat
ens planteja, són una realitat. Al professoral li
manca suport social, sols rep crítiques
responsabilitzant-lo del fracàs escolar i dels
problemes de I'ensenyament, quan toltes i tots
sabem que aquests problemes exigeixen
solucions polítiques i socials...

ÈPOCA IV. NÚM. 73  ABRIL 1991

Per la revaloració del treball docent

ÈPOCA IV. NÚM. 61 JUNY 1989

Estabilitat i accés

Les darreres mobiltzacions de les professores
i professors interins, que han culminat de
moment en la vaga de 30 i 31 de maig, han
tingut dos eixos fonamentals: l'exigència de
l'estabilitat, condició necessària per
desenvolupar un treball  amb les condicions
mínimes de qualitat, i de l'exigència tambér
d'obrir negociacions al voltant del tema de
l'accés.

ÈPOCA IV NÚM. 61 JUNY 1989

Qualsevol dia en qualsevol
carretera

Durant la segona quinzena del mes de maig,
tres mestres, un d'ells afiliat a STEPV, deixaven
la seua vida en l'autopista que els portava, com
cada dia, des de la Safor fins a Benidorm, ciutat
en la qual teniem el destí (…) de vegades, amb
una simple decisió administrativa o amb un
mínim de racionalització, podrien evitar-se
morts com la dels companys... 

ÈPOCA IV NÚM. 61 JUNY 1989

Conveni autonòmic en
l’ensenyament privat, el
dur camí de la negociació:

Després de la vaga de 4 de maig:
El passat 23 de maig la patronal CECE va tindre
l'assemblea en la que varen tractar el conveni
autonòmic. La decisió no pot ser més negativa:
van decidir no entrar en negociació per 6 vota a
favor, 8o en contra i 16 abstencions.

ÈPOCA IV. NÚM. 70 NOVEMBRE 1990

Per un nou sindicalisme:
L'STEPV, ara també a la
Universitat
Encetar un procés d'acció sindical a la
Universilat des de coordinades que no són
habituals a l'ambit en que treballem ens
obliga a exposar les línies fonamenlals que
van a regir les nostres tasques.

Una d'aquestes línies és la consideració
unitaria del procés educatiu... 

Què passa en la
funció pública?

�

17 de maig de 1990 La OMS
elimina l’homosexualitat del
seu llistat de malalties
psiquiàtriques.

3 de febrer de 1991 El Partit
Comunista Italià deixa d’existir
oficialment després de 70 anys
d’història, i esdevé el Partit
Democràtic de l’Esquerra.

1 de març de 1991 El Tribunal
Constitucional no posa
objeccions a l'exigència del
coneixement del català als
funcionaris catalans.

24 de novembre de 1991
Freddie Mercury, cantant de la
banda de rock Queen, mor a
Londres, l’endemà de declarar
que patia la sida.

‣ ‣ ‣ ‣

�

TAMBÉ DESTAQUEM

� Núm 54. setembre 1988:  IV congrés STEPV; Constitució de la mesa sectorial d'educació en el
PV; Un debat urgent per aquest trismestre: la jornada continuada.

� Núm. 58. febrer 1988: Amb l’inici de la negociació de la normativa corresponent al nou concurs
de trasllats d'EGB i de l'adscripció del professorat a les noves especialitats, STEPV publica per
primera vegada la Guia del concurs de trasllats; Parallamps radioactius: el perill de cada dia.

� Núm. 61. juny 1989: Elecció de directors: l'alumnat burlat.
� Núm. 63. novembre 1989: I jornades Internacionals de Coeducació.

Han eixit a l’Allioli >>>



Maragoto, Vicky Marcelo, Dolores Marco, Gloria Marcos Martí, Guadalupe Marí, Francesc Marí, Emili J. Marín, Lupe Marín, Josep Vicent Marqués, Manuel Marrero Morales, Ximo Martí, Amparo Martí,
Rafael Martí, Félix Martí Alpera, Manuel Martínez, Pere Martínez, Monxo Martínez, Vicent Martínez, Pere-Josep Martínez, Josep Martínez, Lola Martínez, Floren Martínez, José F. Martínez, Chelo Martí-
nez, Àngels Martínez Bonafé, Jaume Martínez Bonafé, Rafael Martínez Cuartero, Juan Manuel Martínez Morala, Jose F. Martínez Pastor, Alejandro Martínez Tudela, Andrés Martínez villagrosa, Mª Do-
lores Martorell, Joan Mas, David Mascarell, Marta Mata Garriga, Jose Vicente Mateo, Vicent Mauri Genovés, Pere Mayor i Penadés, Federico Mayor Zaragoza, Alejandro Mayordomo, Antonio Medina, Ri-
goberta Menchú, Carmen Méndez Cortés, Begonya Mezquita, Maria Micó, Jaime Millàs, Ferran Minguez, Carme Miquel, Francesc Miquel Rico, Antoni Mir, Joan Francesc Mira, Carmen Miralles, Vicent
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Amb la implantació progressiva de la
LOGSE —la Reforma educativa— les
esperances dels qui desitgen un
desenvolupament de la llei en clau
progressista comencen a ser qüestionades.
Les mesures burocràtiques dels consellers
Antoni Escarré, Andreu López i Joan
Romero deixen la Reforma en mera
cosmètica i impedeixen abordar els canvis
en profunditat que el sistema necessita. La
Reforma implica planificació i reconversió,
s’insisteix des d’aquestes pàgines, però
l’administració esquiva la negociació sobre
temes clau com ara el finançament, la
formació del professorat, el mapa escolar, la
gestió democràtica dels centres, el sistema
retributiu del professorat, la jornada o el
calendari escolar, el valencià com a eix de la
reforma al País… La implantació dels nous
sexennis, amb l’única oposició d’STEPV,
impedeix l’autèntica homologació del
professorat, que abans havia estat
reclamada amb insistència per totes les
forces sindicals. Els criteris empresarials
aplicats a la gestió dels centres accelera el
descontentament entre els sectors més
dinàmics de l’educació i hi afegeix més
escepticisme. Finalment, la negativa a
aprovar una llei de finançament, pel PSOE i
la dreta política, impedeix desplegar els
aspectes més positius de la llei i frustra les
esperances que quedaven.

“Sense la il·lusió del professorat no és
possible cap reforma”, adverteix Allioli.
S’obrin les portes a un model d’escola
pròxim als postulats neoliberals, un regal
que no desaprofitaran els nous inquilins de
la Generalitat des de la primavera de 1995.

La Reforma
frustrada
1991/1995 Les dones hem de ser pioneres en fer que els

nostres companys “s’enganxen” a treballar en
un projecte de coeducació seriós que
afavoresca conductes no sexistes i
superadores dels estereotips de gènere-sexe
(…) les dones treballadores de l’ensenyament
continuem patint situacions específiques de
discriminació, que en aquesta societat
s’entenen com a inherents al sexe.
Discriminacions en el treball que tenen el seu
reflex en:
- La situació del col·lectiu d’interinatge. Tot i
que es dolenta per a tothom, s’agreuja més
per a les dones mentre que en la societat
actual es mantinga la divisió de rols (…).
- Impossibilitat en un gran nombre de casos
per tal d’acudir a cursos de perfeccionament.
L’horari dels cursos fora de l’horari lectiu
suposa per a la dona no ja una doble, sinó una
triple jornada.

NÚM 72 EXTRA FEBRER 1991

8 de Març:
Les dones volem 
treballar en pau

“El perfil competitiu i unipersonal amb què estan dissenyats els
càrrecs directius, s’allunya del model col·legiat i cooperatiu en què
estaríem disposades a entrar. Això fa que, habitualment (…) els
homes acaparen els càrrecs i les dones ens inhibim”. 

Nuevo calendario y jornada escolar
para la Reforma

NÚM. 75 OCTUBRE 1991

El horario
escolar y el
calendario
vigentes se
implantaron
hace muchos
años. Los
hábitos
laborales, las
costumbres
sociales y las
necesidades
del sistema
educativo han

cambiado extraordinariamente. Estas nuevas
necesidades exigen nuevas soluciones
organizativas (…):
- Es necesario partir de una visión global del
tiempo escolar (…).

- No se puede imponer desde las
administraciones ningún modelo de jornada
(…) No tiene por qué coincidir el horario del
profesorado con el del alumnado.
- Se debe garantizar el mantenimiento de los
servicios de comedor y transporte con
personal específico, así como una oferta de
actividades complementarias para el
alumnado (…) financiadas por las
administraciones municipales, provinciales o
autonómicas (…).
- (…) Si se quiere implicar al profesorado en
los nuevos planteamientos de la Reforma,
debe reducirse su horario lectivo, para dedicar
ese tiempo a otras actividades de formación,
preparación y coordinación (…).
Melchor Botella

21 de juny de 1992 Mor a Sueca
Joan Fuster, escriptor
valencià.

7 de febrer de 1992 S’estableix
la Unió Europea amb la firma
del Tractat de Maastricht.

14 de marzo de 1992 Tanca el
diari Pravda, òrgan oficial del
Partit Comunista de l’URSS
durant huit dècades, pels seus
problemes financers.

11 d'abril de 1993 El jove
Guillem Agulló és assassinat 
a mans d'un grup d'ultradreta.

‣ ‣ ‣ ‣



Miralles, José Luis Miralles I García, Rafael Miralles Lucena, Antoni Miró, Mari Carmen Molina, Carme Molina, Clara Molina, Dolo Molina, Joan M. Moliner García, Jacqueline Moll, Francesc de Borja Moll
i Casasnovas, Toni Mollà, Carme Mollà, Juana Mollá "Chani", Miguel Mollà Egea, Elies Moltó i Payà, Carles Monclús, Elvira Mondragón, Paqui Monfort, Vicent Monroig i Climent, Manuel Monrós Rodrí-
guez, José Luis Monsonís, Enrique Monsonís Domingo, Coral Montaner, Raimon Montero, Ovidi Montllor, Federica Montseny Mañé, Geno Morell Gregori, Mercé Morell Gregori, Paco Moreno, Tomás Mo-
reno, Eloi Moreno, Liliana Moreno, Montserrat Moreno Marimón, Francisco Moreno Sáez, Daniel Moret, Mª Dolors Morilla i Rubio, Carles Mulet Grimalt, Sandra Munárriz, Blanca Munàrriz, Bartolomé
Muñoz, Jaume Muñoz, Juan Miguel Muñoz Olmo, Margarida Muset i Adel, Casimir Nalda i Ausina, Agustín Navalón, Lluís Navarro, Joan Carles Navarro, Paco Navarro, Josep Nogués, Antonio Ñacle Gar-
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NÚM 82 NOVEMBRE 1992

Formació del professorat

Arriben les caixes roges

El professorat ha d’”estudiar” les “caixes
roges” per a encetar les noves programacions
d’acord amb la nova metodologia: ¿Hi ha
temps per a fer totes aquestes coses?,
¿podrem seguir preparant les classes,
programant activitats per a l’alumnat, avaluar
i fer recuperacions, i al mateix temps
“estudiar-nos” la Reforma? (…) La formació és

un dret i un deure del professorat, però cal
que la Conselleria es replantege molts
aspectes (…) Seguim manifestant el nostre
rebuig a que la formació siga una mercaderia
que val per a cobrar més sexennis (…) cursos
per a tindre hores que servesquen per al
cobrament d’un augment i per a engrossar el
currículum personal.

ÈPOCA II NÚM. 27 MAIG 1985

El valencià a l’ensenyament,
irrenunciable

El Consell Nacional de l’STEPV decidí no signar l’Acord sobre un
sistema retributiu (…) Vam ser l’únic sindicat que va fer una edició
completa del text de l’Acord (…) on s’analitzaven els aspectes
positius i negatius (…) [que] es va enviar a tots els centres del País
(…) La majoria de les assemblees van valorar els avanços en el
document però també van valorar que hi havia aspectes que la
nostra concepció sobre l’Escola Pública ens impedia acceptar. (…)
Que tampoc no espere ningú que l’STEPV s’oblide de l’acord i que
no signar servisca per a justificar nous atacs a l’Escola Pública.
Estarem entre aquells i aquelles que estiguen disposats a
defensar els aspectes més positius i el desenvolupament
adequat. I ho farem sense ambigüitats.

NÚM 89 GENER-FEBRER 1994

Reconversió, finançament i qualitat educativa

Per una negociació global

Quatre anys després d’aprovada la LOGSE (…)
l’educació no és una prioritat política i
pressupostària per al Govern i ja s’ha
començat a oblidar gran part dels aspectes
més positius que anunciava la Reforma (… )
estem constatant una profunda decepció i
conformisme entre els sectors que hem lluitat
durant molts anys per a que l’educació fóra un
motor fonamental de progrés (…) El PSOE i

d’altres partits polítics de la dreta han impedit
fins ara l’aprovació d’una Llei de Finançament
de la Reforma Educativa que garantira una
aplicació progressista (…) el desenvolupament
del conjunt de la política educativa s’està fent
sense que existesca un procés de negociació
en condicions (…) Abordar amb garanties eixa
negociació global seria un clar element
motivador i aglutinador del professorat.

És el moment d’harmonitzar LOGSE i
valencià, de manera que la reforma
educativa es faça amb el valencià en termes
d’igualtat i integració amb el castellà, a
través d’una xarxa escolar integradora, on es
desenvolupen els programes d’ensenyament
coherents amb els objectius de la LOGSE i la
LUEV (…) dotar el sistema escolar valencià

d’una caracterització cultural i
sociolingüística pròpia, des de la qual
s’inscriu en contextos més amples i
universals (…) [El conjunt de voluntats]
requereix una decidida voluntat del Govern
Valencià per a no malbaratar tot el que s’ha
aconseguit fins ara. És la seua
responsabilitat.

L’avanç en la societat no ha estat paral·lel a
l’ensenyament. La societat valenciana,
organismes públics i privats, van
endarrerits en l’ús del valencià. Açò fa que
els ensenyants ens trobem amb situacions
difícils de resoldre: l’alumnat no pot utilitzar
en el carrer allò que ha aprés a l’escola.
Joan Bta. Malonda Grau, núm 88 desembre
1993

En cuanto al calendario escolar (…) no debe
condicionarse la distribución de días de
descanso escolar con la evolución del
calendario litúrgico (…) desde los STE
reinvindicamos un calendario más racional,
como el existente en otros países europeos,
que contemple períodos de algunos días de
descanso cada dos meses de trabajo escolar.
Melchor Botella, núm. 75 octubre 1991

CALENDARI ESCOLAR VALENCIÀ AL CARRER I A L’ESCOLA

� La mort sobtada de Melchor Botella és un
colp molt dur per al Sindicat, també per a
l’Allioli, del qual era habitual col·laborador.
� Els nous dissenys curriculars de la Reforma arriben embolcallats de manera vistosa dins
d’uns estojos rojos, una circumstància que no passa desapercebuda i que Allioli presenta
gràficament amb un pèl d’ironia.
� Allioli celebra, amb un pastís gràfic, el número 75.
� Portada d’Allioli, núm. 99 d’abril de 1995.

27 de març de 1993 Mor el
poeta valencià Vicent Andrés
Estellés.

1 de gener de 1994 L’Ejército
Zapatista de Liberación
Nacional s’alça a l’estat de
Chiapas contra el govern
mexicà.

11 de juliol de 1995 Les tropes
sèrbies assassinen més de
8.000 civils bosnians, entre els
quals hi ha ancians i menors, a
la ciutat de Srebrenica.

‣ ‣‣

�

�

�

�

NÚM 77 GENER-FEBRER 1992

Nou sistema retributiu: els sexennis 

No hem signat

Han eixit a l’Allioli >>>



cía, E. Ochoa, Carlos Olaya, Pedro Olivares Martínez, M. Victòria Oliver, Ana Oltra Crespo, José Orozco, Félix Ortega Osuna, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Teresa Ortigosa, Carme Ortiz, Domènec
Ortolà i Pla, Miguel Orts, Liv Ingrid Ostbye Roggen, José Manuel Otero Novas, Delis Palacios, Isidro Palomar Villena, Ramon París, Lluïsa Parra, José Manuel Pascual Orts, Lola Pastor, Ferran Pastor i
Belda, Salvador Peiró, Joan Pellicer i Bataller, Rosa Pérez, Eva Pérez, Juan José Pérez, Sonia Pérez, Josep J. Pérez "Sofo", Ester Pérez Calabuig, J. Joaquín Pérez García, J. Pérez Gisbert, Eugenia Pé-
rez Gutiérrez, Joan V. Pérez i Albero, Francesc Pérez i Moragón, Jaume Pérez Montaner, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Peris Soler, Pura Perpinyà, Joan Peset Aleixandre, Riccardo Petrella, Maria Pilar
Picó, Josep Piera, Emili Piera, Toni Piera, Paco Pinazo, Augusto Pinochet, Vicent Piñana, Cristina Piris, Vicent Pitarch i Almela, Tere Pitxer, Júlia Planelles, Pere Polo i Fernández, Roger Pons, Yolanda
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28 de maig de 1995 Eduardo
Zaplana, candidat del PP,
guanya les eleccions a les
Corts Valencianes i desallotja
el PSOE del poder.

3 de març de 1996 El PP de
José María Aznar guanya les
eleccions generals per un
estret marge de 156 escons. El
PSOE, n’obté 141.

5 de juliol de 1996 Naix a
Edimburg el primer mamífer
clònic, una ovella anomenada 
Dolly.

‣ ‣ ‣

L’última gran llei d’un govern socialista, la
LOPEGCE, assesta un colp fort a la gestió
democràtica dels centres. Amb l’extensió de
la Reforma, conclosa pel MEC, les
administracions autonòmiques assumeixen
la gestió de les competències, però al País
Valencià el desplegament de la LOGSE es
retarda per l’organització dels centres, les
noves plantilles i el mapa escolar, pendents
de concretar. D’altra banda, tothom es
felicita per la promulgació de la llargament
reclamada llei de formació de persones
adultes.

El 1995, PP i Unió Valenciana accedeixen a
la Generalitat: amb el “pacte del pollastre”,
les dues forces es reparteixen la gestió. L’any
següent, el nou Consell presenta un projecte
de mapa escolar que, tretze anys després,
encara pateix nombroses inconcreccions.
Sobre les plantilles, s’hi arriba a una solució
més satisfactòria i la negociació es tanca
amb dos bons acords: el d’infantil i primària
(1996) i el de secundària (1999), amb els
respectius procediments d’adscripció. 

La primera legislatura zaplanista estableix
més espais de negociació dels esperats, però
el poder polític comença a presentar formes
autoritàries: intents de censura de llibres de
text, depuració d’una part de la inspecció
educativa... “Espanya va bien”, repeteix
Aznar, a pesar que el seu govern retalla el
pressupostos, congela els salaris del
personal empleat públic i estén les
privatitzacions. La planificació lingüística
tampoc no avança, sobretot en secundària;
la qüestió és abordada a fons pel segon
congrés d’Escola Valenciana.

El ‘pacte del
pollastre’
1995/1999

El nou curs
està marcat
pel canvi polí-
tic que s'ha
produit en les
institucions va-
lencianes des-
prés de les
eleccions auto-
nòmiques i
municipals del
passat 28 de
maig. La victo-

ria del Partit Popular i el pacte amb Unió Va-
lenciana ha suposat que aquestes dues forces
polítiques govenen en la majoria de les institu-
cions: Les Corts, la Generalitat, les Diputa-
cions..., la qual cosa dóna per finalitzada una
llarga etapa de goven del Partit Socialista. En
el repaniment dels càrrecs,el pollastre, se-
gons l'actual President de les Corts Valencia-

nes, Vicente González Lízondo, la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciencía, ha quedat en
mans del Partit Popular. S'ha donat un pas en-
tere en unificar la Conselleria de Cultura amb
la d'Educació i Ciencia, formant una macro-
conselleria al front de la qual està Fernando
Villalonga, diplomatic de carrera, fins ara des-
conegut tam en el món acadèmic com cultu-
ral.Preocupants han estat les reiterades de-
claracions del Conseller Villalonga sobre la
subsidiaretat de I'escola pública respecte de
la privada i l'extensió dels concerts educatius
a tots els nivells educatius, obligatoris o no.
Les negociacions que s'han de portar enda-
vant aquest curs són claus per al futur del sis-
tema educatiu valencià. Desde l’aprovació de
la LOGSE no s'ha avançat en els temes que
més preocupen al professorat, en particular, i
al conjunt de la comunitat educativa, en gene-
ral. Podem afirmar que estem com al principi,
s’ha de comerçar des de zero.

NÚM 102 OCTUBRE 1995

Nou curs, nou govern

“... en les meues rondalles, mostre I'amor al territori i les he omplides
de paisatgisme, un paisatgisme que sera més o menys perfecte o
poem átic, pero que representa I'amor que jo he sentit passejant,
pujant a totes les muntanyes del nostre país, cacant per les seues
serres i els seus barrancs, fent excursionisme sempre que he pogut.
És a dir, que voldria que m'imitassen els meus lectors, estimant
aqueixos paisatges que jo he descrit amb tant de gust i amb tant de
plaer. També he tingut molt de gust d'omplir de noms de plantes, de
noms de coses castisses nostres, tot el léxic de les rondalles, perqué
el nostre poble veja la gran riquesa de la ment valenciana, aqueixa
ment que reIlueix al sol preciós de la Mediterránia,”. 

Entrevista a Enric Valor, Núm. 120, 1997 abril

Es consuma la congelació salarial

NÚM. 117 DESEMBRE 1996

Els Pressupostos de 1997 tanquen el cercle
hostil que envolta l'Escola Pública.Un mapa
escolar que converteix l'oferta pública en sub-
sidiària de la iniciativa privada.

I ara els Pressupostos de 1997, que desate-
nen les necessitats del servei públic i, al ma-
teix temps, subvencionen els negocis privats

més enllà de l'escolarització obligatoria.El
cercle es tanca. Envoltant tot açò, els "cants ce-
lestials" del liberalisme: que si públics són
"tots', -també els que porten "uniforme"-. que si
la llibertat d'elecció de centre, que si el dèficit
públic (…) Per cert: és per això que es privatitza
el SEPIVA, un deis serveis més rendibles?



Pons, Vicent Pons i Fornés, Alicia Poza, Miguel Ángel Pradilla Cardona, Paco Puchades, Josep Antoni Puchades i Mocholí, Mª José Puig Cerver, Jesús Puig i Noguera, Clement Pulet Carrasco, Vicent
Querol, Lluís Quintana Trias, Beatriz Quirós, Mª Lluïsa Rada, Isabel Ramajo, Paquita Ramírez Llácer, Enric Ramiro, Alfred Ramos, Vicente Ramos Pérez, Juan Antonio Reig, Pepe Reig, Eugeni S. Reig,
Rafael Reig Valero, Josep Renau, Manuela Renau, Julià V. Rey Nicolàs, Mª Consuelo Reyna, Consol Rico, Manuel Rico Vercher, Josep Riera, José Joaquín Ripoll, Pere Riutort i Mestre, José Miguel Rivas,
Montiel Roca, Vicent Rocher, Fernando Roda, Fernando Rodal, Ricardo Rodilla, Alfonso Rodríguez Hurtado, Pau Rodríguez Ramos, Luis Rodríguez Superviel, Joan V. Roig, Vicent Roig Barberà, Rosa Roig
Celda, Elisa Roig Tomás, Vicent Romans Noguera, Conxa Romero, Joan Romero González, Miquel Romeu, Anna Ros i Miragall, Honorat Ros i Pardo, Pere Rosselló Bover, Vallivana Royo, Joan Royo i Gil,
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2 de febrer de 1997 S’inaugura
la Cimera del Microcrèdit, per
concedir petites ajudes als 100
milions de famílies més
pobres del món.

4 de juliol de 1997 La sonda
espacial Mars Pathfinder de la
NASA, pren contacte amb la
superfície de Mart.

2 de febrer de 1998 Es funda
l'Open Source Initiative
(Iniciativa del Codi Obert), per
promocionar el programari de
codi obert en els ordinadors.

16 de setembre de 1998 Es
crea l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua.

‣ ‣ ‣ ‣

El Mapa! I el que li falta al Mapa

NÚM 107 GENER 1996

Si el sistema educatiu fóra una taula amb
quatre potes, el Mapa Escolar n'és una. Per a
que no trontolle, en falten tres: les plantilles
(més treball i més qualitat), la planificació
linguística (desenvolupament estatutari i de la
LUEV) i l'adscripció del professorat i les seues
condicions laborals.

Si la taula ha de ser sòlida i ben polida i
capaç per donar cabuda a tothom, si a més ha
de ser per molts anys, i no queden més de sis
mesos de curs, estem obligats a treballar de
valent. En primer lloc, el Govem valencia, així,
mancomunadament, perqué no seria
presentable que una Conselleria diga que una
altra Conselleria no autoritza, que hi ha coses
que caldria fer des de Madrid... I també s'ha
de posar a la feina la Comunitat Educativa,
destinataria i protagonista del servei educatiu.
Si volem una escola de qualitat hem d'anar a
per totes.

L'escola d'Almoines ha fet 20 anys
d'ensenyament en valencià. La primera
escola pública en valencià que hi arriba.
Comencà només un any després d'aprovada
la Constitució, tres abans de l'Estatut
d'Autonomia i quatre abans de la Llei d'Ús.
Joan Bta. Malonda, mestre de l'escola..., diu
que és una d'aquelles celebracions
paradoxals perquè produeixen a la vegada
una sensació de fàstic i de content (...) perqué
és la primera vegada (...) que la llengua dels
valencians haja estat (...) la llengua vehicular i
d'aprenentatge a l'escola pública".
núm 140, juny 1999

Com es diu adéu quan no vols acomiadar-te?
A Anna l'arreplegàvern pels anys setenta (...),
a l'altura de Xeraco. Anàvem a reunions
sindicals a Dénia per tirar endavant les
propostes educatíves de signe alternatiu,
radical, assembleàries. Era el model sindical,
la recuperació de la llengua..., les posicions
més inconformistes davant un sistema social
i productiu d'explotació i opressió. També ens
trobàrem i compartírem un llarg camí de
Renovació Pedagógica en l'Escola d'Estiu, en
la recerca d'espais propis on poder crèixer en
llibertat i cultura d'alliberació....
Pilar Tormo, núm. 122, setembre 1997

ANNA ROS L’ESCOLA D’ALMOINES

� Del 14 al 16 de maig de 1999, se celebra el seté congrés de STEPV al Palau de
Congressos de València en què s’aborda el pas cap a la  Intersindical Valenciana, el
treball en els moviments socials i l’acció sindical en les administracions públiques.
Núm 140. Juny 1999
� Núm 116. Novembre 1996, Extra 17 anys. Entrevista a Francesco Tonucci, Frato.  Mestres 
i xiquets dialogant: Com ho dibuixes? La vinyeta és l’ultima resposta silenciosa del
pedadog i dibuxant italià.

NÚM. 114 SETEMBRE 1996

Infantil i Primària
L’acord de plantilles
comença a caminar

1.224 Ilocs de treball nous s'han creat als
centres públics d'Educació lnfantil i Primària
en compliment de I'acord de 7 de juny passat,
entre la Conselleria d’Educació i el s sindicats
STEPV, FETE-UGT, ANPE i CSI CSIF sobre
plantilles i condicions de treball del
professorat.

La seua distribució, atenent especialitats i
modalitat lingüística... perrnetrá incrementar
de forma important les especialitats que
estabIeix la LOGSE per a I'Educació Primaria.
En els propers dos cursos es completarà la
plantilla establerta en l'acord esmentat.

NÚM.140 JUNY 1999

Plantilles de secundària
Un bon acord

El passat 25 de maig, I'STEPV-Iv, i la resta de
sindicats, va subscriure, en el marc de la Mesa
Sectorial d'Educació, un acord rnitlancant el
qual es determinen les plantilles deis instituts
d'Educació Secundaria. L'STEPV-Iv va procedir a
subscriure aquest acord una vegada que va
conéixer la valoració positiva que en va fer el
professorat del sector.

En I'acord destaca que la plantilla que
s'estableix és adequada per a poder atendre les
exigencies i necessitats educatives actuals. En
aquest sentit, esta prevista la creació neta de
3.200 1I0cs de treball en els propers cursos.
Fixa una dotació mínima de 1.200 professors
més abans d'iniciar la negociació de la dotació
deis cicles formatius. Garanteix I'estabilitat del
professorat definitiu en la localitat on té

actualment la seua destinació. Aborda, per
primera vegada, la catalogació lingu.̈stica deis
1I0cs de treball deis tristltuts per tal de donar
compliment a la L1ei d'Ús i Ensenyament del
Valencia i assegurar la continu"itat de les línies
en valencia entre l'Educació Primària i
Secundària,

NÚM. 102  OCTUBRE 1995

1er conveni de concertada.
Mals presagis

Després de 18 reunions el curs passat, en
passar l’estiu s’ha començat a moure les peces
en la negociació. La patronal EyG… va presentar
una nova proposta… que no varia gens en allò
substancial, és a dir, en la no utilització de tot el
mòdul de concert  en el 2on cicle d’ESO, en
l’antiguitat i en els complements per càrrec.
Pel que fa a la CECE continua mantenint la
mateixa oferta del curs passat, i que ja va estar
valorada molt negativament per tots els
sindicats.

La signatura d’aquesta proposta per part
d’alguns sindicats… deixarà ben a les clares,
una vegada més, el plegament d’aquests
sindicats als interessos de les Patronals en
contra i a esquenes dels treballadors i
treballadores.

NÚM. 95 FEBRER 1995

EPA: ja tenim llei
El passat 18 de gener es va aprovar a les Corts
Valencianes la Llei de Formació de Persones
Adultes, amb 46 vots a favor i 18 abstencions…

Però encara ens queda molt de camí. S’han
de fer els reglaments i crear els òrgans
directius que la desenvolupen… El consens i la
participació que han presidit la seua creació,
fins ara, han de continuar.

�

�

Han eixit a l’Allioli >>>
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24 de març de 1999 L’OTAN
inicia la campanya de
bombardejos sobre objectius a
Iugoslàvia.

18 de maig de 2001 La
UNESCO declara el Misteri
d'Elx Obra Mestra del
Patrimoni Oral i Immaterial de
la Humanitat.

23 d'octubre de 2001 Apple
posa a la venda el primer iPod.

11 de setembre de 2001 Al-
Qaida ataca amb dos avions
suïcides les Torres Bessones
de Nova York; hi moren gairebé
3.000 persones.

Pedro J. Rubio Hernández, Carmen Ruiz, Francesc Ruiz, Antonio Ruiz, Pedro Ruiz, Pep Ruiz, Pedro Rupérez Montserrat, Alfonso Rus, Pasqual Ruso, Pepe Ruvira, Llum Sabater, Begoña Sáez Martínez,
Conxa Salas, Cándido Salazar, Jesús Salinas Catalá, Vicent Salvador, Matilde Salvador, Vicent Sampedro, María Jesús San Segundo, Isaac Sanchermés, Mariquina Sánchez, Victoria Sánchez, Sebastián
Sánchez Fernández, Marià Sánchez Soler, Luis Sánchez Verdeguer, Albert Sanchis, Vicente Sanchis, Manuel Sanchis Guarner, Voro Sanmartín, Biel Sansano, Vicent Sansano, Albert Sansano Estradera,
Roser Santolària, Javier Santos, Pablo Sanz, Rosa Sanz, Carlos Sanz, Amadeu Sanz, Ismael Sanz i Vázquez, Marc Sanz Moreno, José Saramago, Susan Sarandon, Fernando Sarango, Rafael Sartorio, Mª
Teresa Savall, Hermini Segarra, Josep Manuel Segarra i Comas, Vicent Sellés, Angelita Sellés, Mariló Sellés, Eusebi Sempere, Pep Sempere, Maria Sempere Montiel, Carmen Senabre Llabata, Mati Se-

Els primers quatre anys del PP en la
Generalitat desvelen les línies mestres de
Zaplana i el seu govern sobre l’educació.
L’abandonament de la xarxa pública —
retallades econòmiques, manca d’inversions,
inadequació d’edificis, manca de noves
construccions— i la privatització creixent,
amb la concertació de tots els nivells
educatius, inclosos els no obligatoris, estan
en l’origen de la constitució de la Plataforma
per l’Ensenyament Públic Valencià, que ja
protagonitza reiterades mobilitzacions
unitàries durant els anys 1999 i 2000. La
comunitat educativa —alumnes, pares i
mares, professorat— dóna signes de vitalitat
en eixir al carrer per proclamar que “l’escola
pública és l’escola de qualitat”. Com a
reacció, la Conselleria presenta un “pacte
escolar” que, sense apostar de manera nítida
per l’escola pública, no fa més que insistir en
les subvencions a les empreses de
l’ensenyament privat. 

El moviment de professores i professors
interins prossegueix la seua protesta en
exigència d’una solució real i definitiva a la
seua problemàtica, traduïda en una
moratòria de les oposicions de 2001 i un pla
d’estabilitat, mentre es negocia un sistema
d’accés diferenciat.

STEPV es queda sol en la reivindicació de
generalitzar el complement retributiu que
reben els  mestres que treballen en la ESO a
tot el col·lectiu del mateix cos. La “soledat”
de l’organització queda compensada de
sobres per la nova victòria en les eleccions
de 2002, on el professorat reitera el suport
majoritari al “Sindicat de l’ensenyament”.

Una
privatització
que no cessa
1999/2003 Amb la Plataforma Unitària per

l’Ensenyament Públic, més de 20.000
persones van recórrer els carrers de València
el 25 de novembre per manifestar que l’escola
pública és l’escola de qualitat. Va ser la
protesta més important dels últims anys. El
rebuig als concerts amb centres privats d’élite
i l’exigència d’inversions i construccions
escolars van protagonitzar la convocatòria (...)
Una marxa festiva, animada per dolçaines,
tabalets i un grup de correfocs, va animar
durant més d’una hora els carrers del centre
de la ciutat de València.

La manca de recursos per a l’educació
pública va centrar totes les queixes. Les
construccions escolars pendents, els retalls a
les beques, les concessions irregulars de
concerts a centres privats, la falta de suport a
les línies en valencià, eren els temes
denunciats en les distintes pancartes. El crit
de “Tarancón, dimissió” va estar corejat amb

NÚM. 144 DESEMBRE 1999

La Plataforma per l’Ensenyament Públic Valencià aglutina la
protesta més important dels últims anys

La defensa de l’Escola
Pública reuneix de nou la
comunitat educativa

EDITORIAL

Immigrants a l’escola
“Les millors polítiques envers l’emigració són les que conjuguen el
verb previndre. El dret a l’educació és, quan es realitza, l’instrument
més potent d’integració i socialització en un nou espai vital (...) El
Govern s’ha d’espabilar (...) estem parlant de persones”.

NÚM. 153 FEBRER 2001

Tarancón anuncia la concertació d’Infantil 

Mai en tindran prou

NÚM. 147 ABRIL 2000

No era el moment ni el lloc. Tampoc era la
primera vegada. La política “sense
complexos” del conseller Manuel Tarancón el
va portar en setembre a inaugurar el curs en
un centre privat d’alt standing que acabava de
concertar, malgrat tenir grans deutes amb la
Seguretat Social. Ara, la mateixa manca de
complexos, l’ha dipositat directament a la
trona presidencial d’un congrñes de la
patronal per anunciar que els diners públics
asseguraran també el seu negoci en els trams
educatius no obligatores: de moment, en
Educació Infantil de segon cicle; que
assumiran els seus deutes amb els
treballadors i les treballadores del sector i, ja
posats, continuaran finançant l’ideari i la

confessió religiosa de l’empresari (...) Ara ja
no és possible que la concertació de
l’Educació Infantil es presente davant la
societat com el resultat d’un pacte amb totes
les parts de la comunitat educativa. És,
simplement, el resultat de la majoria absoluta
del PP. Que no juguen a ser dialogants,
pactistes i amants del consens (...) No era el
moment. El Govern ha de tindre altres
prioritats. La primera, atendre com cal
l’ensenyament obligatori. Cada curs
augmenten els barracons (...) És curiós que
alló del tot-va-molt-bé perjudique
precisament l’ensenyament públic.
Vicent Esteve

‣ ‣‣ ‣
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1 de gener de 2002 Es posen
en circulació les monedes i
bitllets d'euro (€), en onze dels
quinze països de la Unió
Europea.

13 de novembre de 2002
Comença a enfonsar-se el
petrolier Prestige davant les
costes gallegues.

20 de març de 2003 Tropes
estatunidenques i britàniques
comencen la invasió de l'Iraq 
i conquereixen la ciutat
portuària d'Um Qasr.

nís, Elia Serrano, Rosa Serrano, Augusto Serrano, Juliana Sevilla, Pilar Sifré, Voro Signes i Chover, Begoña Siles Ojeda, María Elena Simón Rodríguez, Dolors Sistac i Sanvicén, Francisco Javier Solana
de Madariaga, Rosa Solbes, Jordi Solé i Camardons, Antoni Soler, Octavi Soler, Magdalena Soler, Rodolf Soler, José Manuel Soler, Enric Soler i Godes, Ofelia Soler Nomdedeu, Toni Soriano, Angel Sor-
ni Montolio, Lluís Sospedra Ull, Jack Straw, Begoña Suárez Suárez, Ferran Suay i Lerma, Albert Taberner i Ferrer, Manuel Tarancón Fandos, Ricardo A. Tarazona, Giuseppe Tavani, Pere Tébar i García,
Rosa Terrón Alfonso, Pura Teruel, Pepe Teruel, Francisco Tévar, Míriam Tey, Ricard Timon, Leslie Toledo, Francisco Tomás, Manuel Tomàs Ludeña, José Tomás Varea, Francesco Tonucci (Frato), Pilar
Tormo, Francesc Torregrosa, Rafael Torregrosa Alemany, Ramon Torres, Mati Torres, Cristina Torres Selva, Tudi Torró, Emilia Tortosa, Paco Tortosa, Francesc Tortosa, Maria Fernanda Tortosa, Joan An-

Entrevista amb Gonzalo Anaya, professor emèrit universitari

“Sóc només un mestre de la República”

NÚM. 150 OCTUBRE 2000

NÚM. 163 DESEMBRE 2001-GENER 2002

Porto Alegre congrega 17.000 educadors i sindicalistes

El Fòrum Mundial d’Educació renova
l’aposta contra el neoliberalisme
Del 24 al 27 d’octubre es va celebrar a Porto
Alegre (Brasil) el I Fòrum Mundial d’Educació
(FME). Davant les agressions de les polítiques
neoliberals contra les institucions educatives i el
discurs sobre privatització, competència 
i rendiment amb què els portaveus del sistema
pretenen enganyar la població, més de quinze mil
educadors, estudiants, sindicalistes 

i representants de diferents forces socials 
i populars de tots els continents, compromesos
amb la defensa d’una educació pública, gratuïta 
i de qualitat, es van reunir a la ciutat brasilera
seduïts pels somnis d’un món nou oberts pel
Fòrum Social Mundial (FSM), celebrat també a
Porto Alegre.
Albert Sansano, enviat especial

NÚM 168 GENER 2003

L’STEPV-Iv incrementa la seua majoria i obté 11.570 vots

Més que mai

Apassionat per l’ofici
d’ensenyar, vocació
reconeguda
recentment amb la
concessió de la
Medalla de Plata al
Mèrit en el Treball,
Gonzalo Anaya manté
les conviccions i la
rebel·lia intel·lectual

en una llarga trajectòria com a docent de quasi
70 anys i que encara continua. A punt de
complir els 86, aquest mestre de mestres
subratlla en aquesta densa entrevista que
l’educació és, per damunt de tot, un dret humà
(...).
¿Què entén per un bon ensenyament?
Quan s’afirma que l’educació tindrà per objecte
el ple desenvolupament de la personalitat, el
que es vol dir és que l’alumne, eixe ser xicotet
que tenim davant, és el determinant del que

nosaltres hem d’ensenyar. Moltes vegades fem
el contrari i diem: “Eixe xiquet ha d’aprendre el
que jo sé”. Doncs, no; és el respecte a l’altre,
que va a créixer d’una determinada manera
que cal descobrir per a poder ensenyar,
perquè no ha d’aprendre el que nosaltres
sabem, sinó una altra cosa. L’escolar, i no el
meu títol de mestre, és el determinant del que
jo he de fer amb ell (...)
¿Com valora la tasca dels sindicats
d’ensenyants?
En educació, els sindicats són els únics que fan
oposició al poder, i estan constituïts per
professionals amb la talla i la formació que no
tenen els polítics, que moltes vegades
defensen coses que entren en contradicció
amb els interessos professionals. El que cal és
que els professionals reflexionen més sobre la
Constitució i no tant sobre la LOGSE i les altres
lleis. Menys lleis i més Constitució.
Rafa Miralles

NÚM 164 FEBRER-MARÇ 2002

Del 27 al 30 de març s’analitzaran els canvis en l’educació 

La globalització centrarà els debats 
del congrés d’Escola Valenciana
“L’Escola Valenciana en el món de la
globalització” és el lema que presidirà el
tercer congrés que del 27 al 30 de març
tindrà lloc a la Facultat de Filologia de la
ciutat de València. El congrés intentarà
respondre als sentit i la funció de l’escola,

“una escola en valencià, arrelada al medi 
i potenciadora del coneixement i l’estima
de l’entorn”, en una nova etapa
caracteritzada per l’avanç implacable 
a escala mundial de les polítiques
neoliberals.

Els resultats són il·lustratius pel que fa al
suport del professorat a un model sindical
progressista, autònom, participatiu i valencià

(...) La majoria del professorat s’hi oposa al
model educatiu contingut en la Llei de Qualitat
Educativa.

“Una volta que es va trencar el gel, va
millorar molt la participació en l’escola,
perquè quan els gitanos s’impliquen ho fan
tots plegats, la família extensa, tios, cosins,
iaios. En arribar el berenar tots es van
posar a cantar, a ballar i a palmejar. Va ser
molt emocionant”.
R.M. Entrevista a Pepa Dasí, delegada
sindical del C.C. Santiago Apóstol, del
Cabanyal, a València, núm. 169, febrer 2003

“Darrere dels conceptes de competitivitat,
potenciació de l’activitat investigadora, la
interacció i el control de “la societat” sobre el
sistema universitari, s’amaga una manifesta
concepció mercantilista i privatitzadora de
l’activitat universitària, tant docent com
investigadora, pel que fa al producte final
(recerca i graduats)”.
Toni Viñas, Sobre l’avantprojecte de Llei
d’Universitats, núm. 156, juny 2001

UNIVERSITAT PRIVATITZADA? GITANOS A L’ESCOLA

� Dins de la
campanya “Millorar
la salut laboral”, en
juny de 2001 Allioli
inclou el monogràfic
pel reconeixement
de les malalties
professionals a
l’ensenyament.
� Un tractament
informatiu i
tipogràfic destacat
mereix l’edició
extraordinària de
gener de 2003, on s’analitzen de manera detallada els resultats de les darreres eleccions
sindicals.
� La celebració dels Fòrums Socials Mundials i dels Fòrums Mundials de l’Educació han
estat fets als quals Allioli ha prestat una atenció singular. La revista no ha escatimat
esforços i ha publicat cròniques d’enviats especials a aquestes cimeres contra les
polítiques neoliberals arreu del món.

‣ ‣ ‣

� �

�

Han eixit a l’Allioli >>>
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25 de maig de 2003 Les
Eleccions a les Corts
Valencianes  revaliden la
majoria absoluta del PP.
Francisco Camps, president.

11 de març de 2003 L’atemptat
als trens d'Atocha (Madrid),
reivindicat per Al-Qaida
provoca 202 morts i 1.400
ferits.

14 de març de 2003 A les
eleccions al parlament
espanyol, els socialistes, amb
Zapatero al capdavant, són la
força més votada.

20 de març de 2003
Manifestacions multitudinàries
contra l'ocupació de l'Iraq 
a les principals ciutats del
món occidental.

26 de desembre de 2004 Un
tsunami devasta les costes
d'Indonèsia, Sri Lanka, l'Índia 
i Tailàndia. Causa desenes de
milers de víctimes.

El nou escenari polític que s’obri després
dels atemptats de l’11-M de 2004 “ha de
possibilitar el diàleg social i la regeneració
democràtica”. És el desig proclamat per
Allioli, quan el nou govern espanyol
anuncia la paralització de l’obligatorietat de
les classes de religió i ajorna l’aplicació de
la Llei de Qualitat Educativa. El Sindicat
aposta aleshores per un marc que “ha de
permetre l’aprovació d’una nova norma que
arranque del diàleg i tinga en compte la
comunitat educativa (...) l’ensenyament
públic ha de ser també una prioritat (...) El
Sindicat seguirà treballant junt amb altres
forces socials per impedir la imposició de
les polítiques involucionistes en matèria
educativa”. Però, la nova norma, la LOE, no
fa una aposta clara amb l’escola pública. 

Al País Valencià, el 8 de març de 2007,
STEPV és l’únic que no signa un acord
retributiu, anunciat amb molt de soroll
mediàtic, que augmenta les divisions
salarials entre els docents i deixa sense
abordar molts aspectes. La fita és aprofitada
pel Consell per a anunciar la concertació del
batxillerat amb centres privats.

Si hi ha un trist protagonista de l’últim
període és Alejandro Font de Mora, que amb
les seues ocurrències és al punt de mira de
totes les protestes de la Plataforma, una
mobilització que situa els problemes
educatius en el centre de l’agenda política.
Aquestes denúncies a la gestió educativa del
govern valencià han permés articular una
insòlita, formidable i modèlica oposició
ciutadana que encara continua.

L’educació,
un actor
polític
2003/2009 Molts dels més de cent mil manifestants

crítics amb la política educativa del govern
valencià i defensores de l’ensenyament
públic que el 29 de novembre es van sumar
a la convocatòria de la plataforma, no
oblidaran en molt de temps l’experiència. 

La participació massiva i diversa (...) va
evidenciar que el conflicte generat per
l’administració valenciana afecta una part
significativa de la societat que exigeix una
solució urgent i immediata. La manifestació
marca sens dubte un punt d’inflexió en el

conflicte obert amb la Conselleria
d’Educació i el govern Camps, que tindrà
una nova fita el 17 de desembre, amb la
vaga general del sistema educatiu
convocada per la plataforma, si no es
produeix abans una rectificació inequívoca
del Consell (...) El consell nacional de
STEPV (...) va acordar com a aspecte
prioritari que cal “promoure i treballar per
la unitat de la Plataforma per
l’Ensenyament Públic i impulsar els acords i
accions unitàries a escala comarcal i local”.

stepv reclama a Camps “una resposta” que permeta retornar a
la normalitat en els centres

Milers de persones
exigeixen al Consell un gir
en la política educativa

NÚM. 177 FEBRER 2004

“¿Té vigència l’assemblea com a model bàsic d’organització? Jo
sempre he distingit entre l’assemblearisme i el sindicalisme.
L’assemblea no ha d’estar necessàriament per damunt de tot, encara
que, en moments de mobilització, és una eina central per a prendre
decisions”.

El valor de l’assemblea, entrevista a Guillermo Armengol, 
mestre i sindicalista

Entrevista a Cristina Manrique i Rafael Martí, professors d’Anglés i de
Filosofia en l’IES Altaia, d’Altea

”Els sindicats no ens poden fallar, hem
de seguir mobilitzats”

NÚM. 218 NOVEMBRE 2008

NÚM. 219 DESEMBRE 2008

L’ensenyament de Ciutadania, no és una
cortina de fum per a amagar altres problemes
encara més greus?
R.M. (...) Tinc la sensació contrària perquè
aquest conflicte ens ha aglutinat i ens ha
permés eixir de la nostra aula, del nostre
centre, i prendre consciència d’altres
dificultats. A les assemblees s’han destapat
els problemes que hi ha enquistats en
l’ensenyament públic des que governa el
Partit Popular: els barracons, la falta de
mestres d’Anglés en infantil, la falta de
substituts, les carències de recursos, etc. Tot
el món és conscient que l’ensenyament públic
viu un moment molt difícil, per això és tan
important que sapiguem mantindre la tensió 
i responguem a qualsevol nova maniobra del

conseller. De fet, la Plataforma per
l’Ensenyament Públic ha reviscolat gràcies a
les mobilitzacions.

Les protestes contra l’obstinació de la
conselleria continuen i el procés podria
desembocar en una vaga. Com veieu tot
aquest procés?
C.M. (...) Hi ha un malestar creixent en la
comunitat educativa. La unitat dels sindicats
hauria de facilitar la coordinació i l’impuls a tot
el moviment. Som molts els que pensem que
ha arribat l’hora de plantejar-nos una vaga.
Els sindicats no ens poden fallar ara, no ens
han de desmobilitzar, això sí que ens
desmoralitzaria. Seria terrible que algú
trencara la unitat que s’ha aconseguit.

dreu Traver Martí, Diego Trigueros, Rosario Trives, Pep Tur i Vives, Rosalina Tuyuc Velasquez, Ximo Ureña, Lourdes Urueña, Miguelín Usach, Àngels Valera, Salvador Valero i Javaloyes, Secundino Va-
llejo, Rafael Valls, Carme Valls, Jaume Vallseguer, Enric Valor i Vives, Amelia Varea, Manuel Vázquez Montalbán, Vicent Ventura, Vicent Vercher, Lucia Verdú Monllor, Isabel Viana, Mercé Viana, David
Vicent, Mario Viché, Jose A. Vidal, Javier Vidal, Gore Vidal, Julia Vidal, Roser Vidal Cruelles, Rosa Vila, Amparo Vilches, Laura Villafuerte, Ignasi Villalonga, Fernando Villalonga Campos, Marina Vilte, Eu-
làlia Vintró, Toni Viñas i Almenar, Lola Vives, Baltasar Vives i Moncho, Mar Vivó, Rafael Xambó i Olmos, Rocío Yeste, Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Ferran Zurriaga

‣ ‣‣ ‣ ‣

Han eixit a l’Allioli >>>
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22 de març de 2006 ETA
anuncia un alto-el-foc
“permanent”.

27 de març de 2006 Les Corts
Valencianes aproven el nou
Estatut valencià.

3 de juliol de 2006 Un comboi
del metro descarrila a
València. Hi ha 41 morts i una
trentena de ferits de diversa
consideració. 

4 de novembre de 2008
Barack Obama guanya les
eleccions presidencials als
EUA i esdevé el primer
president afroamericà.

20 de maig de 2009 El
President de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps,
declara davant del TSJCV com
a imputuat en el cas Gürtel.

“Nadie ha hecho tantos viajes de sur a norte
o de norte a sur como la gente de la Vega
Baja por articular este país desde donde
nosotros podíamos. En coche, en autobús o
como fuera. Queríamos sacar esta comarca
adelante y ese compromiso nos impulsaba
a compartir muchas cosas con otras
personas de otros lugares”.
Sindicalistes a temps complet, entrevista a
Pepe G. Box i José Manuel L. Grima, Allioli
191, febrer 2006

“La primera [condició objectiva que potencia
el mobbing] és el capitalisme,
particularment en la seua versió neoliberal
(...) competitivitat extrema, ambició de poder,
submissió, manca de solidaritat entre els
treballadors (...) En segon lloc ens trobem
amb una planificació del treball que (...) és
l’autèntic caldo de cultiu del mobbing”. 
Mingo Ortolà i Pla, Fer front al ‘mobbing’
des del sindicalisme, Allioli183, desembre
2004

FER FRONT AL MÒBBING DES DE LA VEGA BAIXA

NÚM. 221 FEBRER 2009

Treballar en la privada
Les decisions de la direcció [dels centres edu-
catius privats] solen estan prenyades de arbi-
trarietats i els espais per a la discrepància,
quan els hi ha, estan coberts per una espessa
boira d’autocensura. Només cal fer una ullada
a la situació en què es troben treballadors i tre-
balladores en aquestes insti-
tucions quan han d'organit-
zar la seua representació
sindical per a adonar-se que
alguna cosa no funciona en
el sistema democràtic. D'una
banda, han de sortejar ame-
naces, coaccions i tot tipus
de pressions psicològiques
d’aquells que pretenen debilitar la veu col·lec-
tiva del personal del centre. D’altra, algunes
lletanies —“els amos del centre poden decidir
el que millor els semble”, “si no t'agrada te’n
vas” o “t'estàs buscant l'acomiadament”— ac-
tuen com una llosa en la iniciativa de molts. I
què dir dels perversos: “estàs posant en risc el
nostre projecte” o “no mossegues la mà de qui
et dóna de menjar”. 

Amb tot, el més demoledor és la sensació
d'aïllament, inseguretat i pèrdua amb que qui

treballa allí sol topar tard o prompte. Per això
és fonamental l'intercanvi d'idees i accions en-
tre les persones que treballen en l'ensenya-
ment privat. Cal articular discursos comuns
que revaliden la postura sindical com a espai
de creació, denúncia i defensa, i recuperar la

dignitat col·lectiva que es pretén segrestar a
força de falses premisses. Urgeix defensar els
drets laborals i les llibertats, i actuar com si en
aquests centres es respectaren. Però perquè
per als qui allí treballen puguen actuar amb
coratge cívic cal teixir xarxes de suport polític i
sindical. 

Com sempre, el silenci —de la gent de dins,
però també de la de fora— és còmplice. Co-
mencem a trencar-lo?
María Lozano

NÚM. 219 DESEMBRE 2008

Les protestes contra la
política educativa de
Camps protagonitzen 
la major manifestació
ciutadana des de l’11-m
La plataforma manté la vaga general en
l’educació per al 17 de desembre.

NÚM. 186 JUNY 2005

Inaugurada a Elx l’Escola
Sindical de Formació
Melchor Botella
El centre servirà per a formar noves
generacions de sindicalistes

NÚM.199 FEBRER 2007

El Sindicat proposa
encetar un procés unitari
de mobilitzacions
Educació ha de complir els acords amb el
professorat

NÚM. 213 JUNY 2008

Les últimes actuacions de
Font de Mora provoquen
la indignació de la
comunitat
Les protestes del 10 de juny denuncien la
negativa del conseller a negociar

Cal articular discursos comuns 
que revaliden la postura sindical 

com a espai de creació, 
denúncia i defensa

‣ ‣ ‣‣ ‣

� Des del maig de 2008, Allioli fa una cobertura destacada –amb 13 edicions ordinàries–
de les protestes contra la política educativa del govern valencià.
� La imatge reconvertida d’Stan Laurel i Oliver Hardy, present en adhesius i cartells,
esdevé el distintiu més reconegut de les mobilitzacions contra l’ocurrència d’impartir
Ciutadania en anglès. 
� El nou Allioli a tot color, incorpora la infografia en el tractament d’alguns temes.
� El número 211 (març de 2008), inclou una edició especial amb documents que aborden
la regulació de la jornada continuada, que el Sindicat reivindica de manera insistent.

�

�

�

�

NÚM. 189 NOVEMBRE 2005

La “millora” de les
condicions laborals de la
loe es queda en bones
intencions i pocs
compromisos
Alguns sindicats signen d’amagat un acord
amb el Ministeri

NÚM. 202 MAIG 2007

L’acord del 8 de març
augmenta les divisions
salarials
Conselleria anuncia la concertació dels
batxillerats

NÚM. 209 DESEMBRE 2008

El Sindicat reobri el debat
sobre la jornada
continuada 
“La jornada continuada és una reivindicació
pedagògica” (M. Carmen Ferrer Abellán)

NÚM. 223 MAIG 2009

Una jornada històrica 
de vaga
La comunitat educativa dóna un suport
massiu a la convocatòria del 28 d’abril
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Durant tres dècades Allioli ha destacat en
les seues pàgines les lluites per la
dignificació i la millora de les condicions
laborals dels treballadors i les
treballadores de l’ensenyament. Però quins
vectors conformen això que genèricament
coneixem com a condicions laborals? Són
moltes coses: les retribucions i la condició
de treballar en la funció pública, però amb
unes condicions específiques; el dret a una
jubilació digna i la negociació d’unes bones
condicions de treball; el dret a la
negociació col·lectiva i a la participació en
els centres de treball, a la gestió
democràtica; el sistema d’accés 
i l’estabilitat en el lloc de treball...

Tots i cadascun dels avanços que s’han
aconseguit han seguit un mateix
recorregut: la pressió, la mobilització, la
negociació. Els acords amb l’administració,
les victòries de les treballadores i els
treballadors, s’han bastit sobre l’actitud

reivindicativa del col·lectiu. I totes han
necessitat temps per a consolidar-se:
arribar a un acord amb l’administració 
o amb les patronals no ha sigut suficient
perquè s’aplique de manera immediata.

Les condicions laborals de les dones i els
homes que treballen a l’ensenyament han
millorat, és cert, però ha sigut gràcies 
a l’esforç diari de qui ha sabut mantindre la
seua reivindicació i la seua lluita.  Sense
mobilització, sense pressió, no hauríem
avançat.

Al primer número, Allioli explicitava la
finalitat bàsica del Sindicat: “la defensa de
los intereses econòmicos —respetando
siempre el criterio a igual trabajo igual
salario— y sociopolíticos de las y los
trabajadores de la enseñanza, la lucha por la
mejora de las condiciones de vida y trabajo,
así como la dignificación de su situación
social”.

Així durant 30 anys.

30 anys de mobilitzacions 
i d’acords
Les condicions laborals, en primera plana

D
es de 1979 han millorat molt les con-
dicions laborals dels docents. Les
mobilitzacions, que han acompanyat
els processos de negociació, han si-

gut claus mestres per a aconseguir-ho. Fins i
tot, quan el Sindicat no ha signat algun acord, les
seues propostes, les lluites que ha promogut,
han servit per a millorar-los. Una ullada al pas-
sat és útil per a comprovar-ho de manera clara:
sense pressió la negociació no dóna fruits. Les
mobilitzacions han resultat útils, i moltes perdu-
ren en la memòria. 

La vaga sobre la “dedicació exclusiva” (1978)
aconsegueix que els salaris docents milloren de
manera sensible. Dos anys després, una altra
mobilització atura el projecte d'Estatut de Cen-
tres promogut pel govern de la UCD. El 1982,
quan l’executiu del PSOE pretén implantar la ca-
rrera docent —que jerarquitzava els cossos—
topa amb l’oposició frontal del professorat. Ales-
hores, com ara, el Sindicat manté ben alta la
senyera del cos únic d’ensenyants.

Retribucions per a dividir
La vaga contra el projecte del ministeri sobre
carrera docent, aconsegueix en 1985 aturar
l’arbitrarietat del sistema retributiu que es
proposava. Els intents de fragmentar i dividir
els salaris, de classificar el professorat, són
constants de tots els governs, de la dreta a
l'esquerra. Ara per ara, però, només s’aconse-
gueix parcialment amb els sexennis. 

L’homologació retributiva és un altre eix
permanent de l’acció sindical. Una antiga de-
núncia de l’STEPV posa l’accent en la descom-
pensació salarial del professorat en relació
amb el personal que treballa en les adminis-
tracions públiques. I és en l’àmbit de la mesa
general de negociació, on s’ha produït de ma-
nera continuada la discriminació cap al sector.
Com va passar l’any 1988  en què alguns sindi-
cats signen un acord que exclou el personal
docent. Un fet que s’ha corregit amb la presèn-

� � � �



L'ENSENYAMENT PRIVAT 

“...los empresarios de la privada seran
aún más mimados por el gobierno (…)
sin embargo, los trabajadores de este
sector padecen unas condiciones más
injustas que los de la estatal en cuanto a
salarios, horarios, control ideologico,
despidos....” 

Allioli núm. 0, 1979 

RETRIBUCIONS 

“…el poder adquisitivo del sueldo bruto
de los maestros estatales habrá dismi-
nuido en diciembre del 79, respecto a
enero del 77, en un 24,6%… pero hay
que decir que esta disminución ha sido
paliada por la fuerza de nuestra lucha
reivindicativa al conseguir la generaliza-
ción del complemento de dedicación ex-
clusiva desde septiembre del 78” 

Allioli núm. 1, 1979

LES VAGUES 

“...no hem d’identificar desconvocatòria
de vaga amb desmobilització...la vaga ha
resultat positiva perquè s’ha revitalitzat
la dinàmica assemblearia (…) els ciuta-
dans han sentit les nostres reivindica-
cions... som capaços de potenciar la
lluita, arribar a molts centres i fer de
l’assembela el lloc unitari que fa créixer
les forces individuals... una vaga no és
més que un element de la lluita diària
(…) i que només hi ha fruits en la lluita
continuada...”

Allioli núm. 4, 1979

RESPONSABILITAT CIVIL

“ Seria un error pensar que el tema de
la responsabilitat del professorat és un
problema específic dels treballadors de
l’ensenyament. Cada vegada que es con-
demna un ensenyant està condemnant-
se, en la majoria dels casos, un model
d’escola activa i arrelada al medi i po-
tenciant l’immobilisme.” 

Allioli època III, núm 47, 1987

HOMOLOGACIÓ

“Homologació no és l’exigència d’uns
augments salarials del 6%. Homologa-
ció és revertir als docents unes retribu-
cions que ja disfruten la resta de funcio-
naris: el complement de productivitat 
i el complement específic generalitzat
(...) hi ha dues lluites paral·leles: l’incre-
ment anual dels salaris d’acord amb
l’IPC, la recuperació del poder adquisitiu
perdut als darrers anys i l’homologació
amb la resta de funcionaris…”, 

Allioli època III, núm. 48, 1987

cia de la Intersindical Valenciana, en les nego-
ciacions.

En diverses ocasions, el Sindicat crida a la
mobilització, com el 1988, sens dubte una de
les vagues més importants del sector en el
conjunt de l’estat. La lluita conclou amb una
victòria per a la negociació autonòmica: aug-
ments salarials iguals per a tothom, indepen-
dement del cos docent. Al País Valencià, a
més, se signa un acord que altres rebutgen,
tot i que en subscriuen un altre de similar
pocs mesos més tard: a Madrid, cal dir-ho. 

La descentralització de les competències
educatives en poder de l’administració central
suposa una deshomologació entre les retribu-
cions del professorat, que va resolent-se amb
acords salarials en les diverses administra-
cions. Al País Valencià, un acord d'homologa-
ció en 1999, amb un augment de 111 euros
mensuals, complementats amb un augment
d’altres 25 en acabar el període de vigència de
l'acord, situa el professorat valencià al capda-
vant de les retribucions del conjunt de l'estat,
només per sota de Canàries, la Comunitat Au-
tònoma Basca i Navarra. 

El 2004, el sindicat impulsa un nou procés
d'homologació, que conclou amb l'acord del 8
de maig de 2007. STEPV, però, no el signa per-
què considera insuficients les quantitats pacta-
des i perquè hi afegeix més divisions salarials. 

El professorat interí
Des de la seua fundació, el Sindicat aposta
sense reserves per aconseguir la igualtat en
les condicions de treball. Per això defensa
l’estabilitat del professorat interí i el seu ac-
cés a la funció pública. El col·lectiu interí és
un dels més dinàmics i més combatius, i
gràcies a la pressió sostinguda s’aconse-
gueix la continuïtat en el treball, un avanç
cap a la plena igualtat. 

Acords com els signats en 1987 garantei-
xen la continuïtat de la gent que ha treballat.

La vaga per l'estabilitat del 1989 acaba amb
un acord dolent, que STEPV no signa. El
pacte del 1993, vigent encara, és clau per a
evitar el desmantellament de les borses i la
desregulació del sistema de provisió de va-
cants i substitucions, contra el criteri de la
Generalitat. Els resultats de les nombroses
mobilitzacions del sector per l'estabilitat i
l'accés, són evidents: la continuïtat en el tre-
ball i la progressiva equiparació, tot i que in-
suficient, en moltes condicions laborals. Les
principals reivindicacions pendents són el
pagament dels sexennis i l’accés diferenciat
a la funció pública. 

La gran mobilització contra el mapa escolar
(1996) aconsegueix canviar per a millor els cri-
teris per la seua configuració: l'acord de plan-
tilles d'infantil i primària situa els col·legis pú-
blics entre els millors dotats de l'estat i
suposa la creació de més de 2.500 llocs de tre-
ball. També s'arriba a acords sobre les planti-
lles de secundària (1999), i les de formació
professional i infantil (2005). A més de millorar
les condicions laborals i la qualitat de l'ensen-
yament, l’ampliació de plantilles serveix per a
crear ocupació, consolidar els llocs de treball
del professorat interí i donar entrada a la fun-
ció pública a persones aturades. 

Pel que fa als serveis complementaris per a
l’educació, un altre eix reivindicatiu, STEPV dóna
suport, el 1989, al nou decret dels serveis psico-
pedagògics escolars, que afavoreix la integració i
la coordinació entre els diversos serveis. En 2005
es tanquen les negociacions sobre plantilles dels
centres de formació de persones adultes i de for-
mació del professorat (cefires). 

Hi ha lluites que encara persisteixen, com
la reivindicació d’una jubilació digna i unes
pensions òptimes: el 1981, amb l’addicional
quinta dels pressupostos de l’estat, s’intenta
rebaixar els acords sobre jubilació; el 1984,
la reforma de les pensions provoca una vaga
general; el 2009 el Sindicat denuncia l’acord

que privatitza els plans de pensions. Altres
reivindicacions, en canvi, es tanquen en poc
de temps, com la pòlissa de responsabilitat
civil (1986-1988), que respon a la indefensió
que pateix el professorat.

El Sindicat, capdavanter en el treball per
l'aplicació de la normativa sobre riscos labo-
rals, fa del treball saludable un dels seus
elements reivindicatius. En aquest camp, són
importants els acords sobre l'adaptació llocs
de treball, els serveis de prevenció i les dele-
gades i delegats de prevenció dels centres,
uns acords encara pendents de complir de
manera plena.

L’ensenyament privat
Una particularitat de les lluites de les treballa-
dores i els treballadors de l’ensenyament pri-
vat per a millorar les seues condicions labo-
rals, des de la vaga de 1984 a l’acord de 1987
sobre complements salarials, és la seua com-
plexa articulació per partida triple: enfront del
ministeri, la conselleria i les patronals. Les
negociacions del convenis col·lectius, els
acords per a recol·locar el professorat dels
centres en crisi, els acords sobre comple-
ments salarials, l’analogia retributiva, el des-
plegament de la LOGSE o l'acord sobre condi-
cions laborals de 2004 són avanços palesos
que, tanmateix, topen sovint amb la connivèn-
cia de determinats sindicats amb la patronal.

No es poden explicar trenta anys de pre-
sència sindical al País Valencià sense apuntar
els processos de negociació i de lluita. Uns
processos els protagonistes dels quals són els
treballadors i les treballadores de l’ensenya-
ment, que han sabut caminar de la mà dels al-
tres agents de la comunitat educativa. S’ha vist
en les extraordinàries protestes contra el mo-
del d’educació del Consell, les més importants
que la societat civil ha articulat contra les polí-
tiques involucionistes i privatitzadores de l’ac-
tual govern valencià.
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Una ullada al passat és útil
per a comprovar de manera
clara que sense pressió la
negociació no dóna fruits

El col·lectiu interí 
ha aconseguit la continuïtat 
en el treball gràcies 
a la pressió sostinguda 

� Allioli Època III núm. 10 març 1984. El 29 de febrer
i 1 de març d’aquell any, quan les vagues encara
eren de més d’un dia,es lluitava pels drets
democràtics.
� La gran vaga de 1988, per l’homologació salarial.
Allioli Època III núm. 53 març-abril 1988
� Allioli núm. 218 novembre 2008. La portada
convoca a la vaga contra la política d’ocurrències del
conseller Font de Mora. La vaga s’ajornar in
extremis.
� Allioli núm. 222 abril 2009. Convocatòria a la vaga
del 28A.
� Allioli núm. 10-11 desembre-gener 1981/1982.
Vaga contra la carrera docent que suposa la
jerarquització dels cossos docents.
� Allioli núm. 6-7 juny 1980. L’atur castiga el
professorat.�

�
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Allioli no mai s’ha posat a la venda. No és, no ho ha sigut, un producte editorial a l’abast del públic. I tanmateix,
després de la degana Saó, és, al País Valencià, la revista més antiga que continua publicant-se en la nostra llengua.
Totalment o quasi totalment, però tenint el valencià com el vehicle més escaient per parlar de les nostres coses i de les
de la resta del món. Certament, no podem conéixer quin índex d’audiència ha tingut, té, una revista sindical que arriba
a casa de l’afiliació, dels subscriptors —persones i entitats, però sempre debades— i a tots els centres educatius, de tots
els nivells. Amb tot, Allioli no és solament una revista de l’STEPV: és, per voluntat de l’organització que l’edita, un mitjà
d’expressió que, combinant informació i opinió, anàlisis i propostes, denúncies i reconeixements, aspira a presentar
fets i raons que ocorren en un espai humà farcit d’interrelacions socials, culturals, polítiques i, per descomptat,
econòmiques i laborals. Així, l’escola oberta, arrelada al seu entorn, disposa d’aquest instrument de canvi, una revista
ad hoc. És una qüestió de coherència.

Una qüestió de coherència
Allioli dóna veu a qui té missatges propis, crítics, emancipadors

L’ESPAI SOCIAL L’ESPAI NACIONALITARIL’ESPAI DE LA RENOVACIÓ L’ESPAI CULTURAL

Els pobles oprimits. Pobles sense estat, gent
condemnada a la injustícia, a la pobresa…
La societat civil. El teixit social que participa,
que es rebel·la… Els feminismes. La seua
materialització organitzativa, la seua agenda,
la capacitat de transformació del món...

Les cultures. La cultura minoritzada, els
llenguatges estètics i ètics, les publicacions
impreses, els llibres, el cine, la música, els
debats, la natura, l’energia, els recursos
naturals...

L’escola democràtica, científica, culturalment
qualificada, moderna…

La construcció nacional, el reconeixement dels
drets polítics, culturals i lingüístics del poble
valencià.

ALLIOLI 186 PÀG 18

Natura valenciana (patrimoni botànic),
Enxarxats (actualitat a la web) o En pantalla
(ressenyes de pel·lícules) són seccions a càrrec
d’especialistes: Joan P. Albero, Joan Cortés 
i Begoña Siles, respectivament.

ALLIOLI 210, PÀG 24

L’Àrea de la Dona en coordina cada Huit de
Març una edició especial commemorativa. A
més, Allioli aborda regularment temes
relacionats amb el moviment feminista.

INTERSINDICAL 8 MARÇ 2009, PÀG 7

La dimensió sociopolítica de la revista es
manifesta amb l’atenció als moviments
socials del Nord i la solidaritat amb els
pobles del Sud.

ALLIOLI 218 PÀG 24

Les novetats de llibres de caire socioeducatiu
tenen reservat un espai a la revista: Escrit avui.
Ferran Pastor coordina la secció Escrit ahir,
amb ressenyes d’obres “clàssiques” editades
al País Valencià.

ALLIOLI 172 PÀG 8

El professorat que participa en els moviments
de renovació pedagògica i en les escoles
d’estiu ha escrit moltes de les millors pàgines
sobre l’altra escola possible que existeix al País
Valencià.

ALLIOLI 186 PÀG 16

Les alternatives als models tradicionals
d’ensenyar, les experiències pedagògiques
innovadores o les propostes arrelades al
territori, són, entre altres, eixos identitaris de
la publicació. 

ALLIOLI 209 PÀG 11

Commemoracions de caràcter sociolingüístic,
com els 25 anys de la Llei d’Ús i Ensenyament
del Valencià, o el 75é aniversari de les Normes
de Castelló, han sigut objecte d’una atenció
especial en Allioli.

ALLIOLI 212 PÀG 6

Cada any, la revista publica l’informe anual
amb què el Sindicat pren el pols a la política
lingüística de la Generalitat, a la situació de
l’ensenyament de la llengua i als conflictes en
aquests àmbits.
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El 1979 apareix el primer Allioli, amb capçalera i disseny
originals de Francesc Jarque, en format de revista
globalitzadora del País Valencià, sobre una retícula de tres
columnes, i amb una portadella singular per a cada secció, com
aquesta de Corresponsals, composta amb Clarendon. La
tipografia per a textos i titulars era la Univers, una font de 1957,
del mestre suís Adrian Frutiger. Són temps de letraset, tisores i
mecanografia.

L’aparició d’altres revistes –com ara Papers, editada per la
Conselleria– que s’ocupen d’aspectes que abans només eren
recollits per Allioli, i el desencís de la primera meitat dels 80 es
veu reflectit en la revista, que rebaixa la seua efervescència 
i ambicions, renuncia a la provocació i se centra en la vida
sindical. Desapareix el color de les portades, augmenta la seua
periodicitat quinzenal i redueix les seues pàgines a huit. Els
titulars es componen tant en Univers com en AG Book Rounded.

A partir de 1987 l’Allioli passa al format tabloide de cinc
columnes, una mida que ajuda que la revista no passe
desapercebuda damunt les taules de les sales del professorat.
S’hi introdueix un segon color en la meitat de plecs, que va
canviant cada número. Algunes dobles pàgines interiors es
dissenyen com a cartells. Els titulars van en Futura, un disseny
de Paul Renner de 1926, i el text, en Times.

Com a conseqüència dels canvis organitzatius a la Intersindical
Valenciana, en 2006 s’encarrega al prestigiós dissenyador
valencià Pepe Gimeno la revisió de la imatge corporativa del
Sindicat. El resultat és un nou logotip, un nou estil visual més
coherent amb l’adopció de la tipografia DIN com a lletra
corporativa per a totes les publicacions, i el redisseny de l’Allioli,
on destaca una tendència a l’horitzontalitat de les peces, el text
en bandera i la reserva de la columna esquerra de cada pàgina
per a blancs, entrades, titulars i seccions, així com una nova
capçalera i una primera plana en un color massís on es destaca
gràficament un tema, i l’índex a peu de pàgina.

En els darrers anys, la maqueta de l’Allioli ha anat
evolucionant, a partir de la maqueta original de Pepe Gimeno,
cap a un disseny més flexible, més visual, amb la introducció
del color en totes les pàgines i l’ús abundant de la fotografia,
els gràfics i els blancs, per tal de descarregar els textos i
facilitar-ne la legibilitat.

La DIN va ser una font dissenyada en 1936 seguint els
estàndards de normalització que va establir el Deutsches
Institut für Normung –de l'acrònim del qual pren el nom– per
ser utilitzada als senyals del govern alemany en
l'administració, i molt particularment en la senyalística de
trànsit. En 1995 va ser redissenyada pel tipògraf neerlandés
Albert-Jan Pool, i distribuïda internacionalment, per la foneria
Font Shop International.

Des de 1999, hi ha una reestructuració de les seccions i la
posada en pàgina de les peces amb un sentit més periodístic:
els destacats, l’especejament dels articles, la jerarquia 
i coherència gràfica de titulars, avantítols i entrades, peus de
foto, són sotmesos a una profunda revisió per tal de facilitar la
navegació per la revista. S’elegeixen noves tipografies per a les
diferents funcions: Century Gothic per al folio, Antique Olive per
a avantítols i, per a titulars i textos, la Candida, un especimen
de gran legibilitat en cossos petits. Per a titulars d’entrevistes 
i altres textos d’opinió, s’introdueix la Frutiger.

Del letraset a la infografia
L’evolució gràfica de l’Allioli
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TIPOGRAFIA I PALETA DE COLORS 2009 EVOLUCIÓ   DEL LOGOTIP D EL SINDICAT

1979/1983

19891979 1995 2002 2006

1983/1987 1987/1999

1999/2006 2006/2008 2008

El logotip original de 1979, optimitzat en 1982, evocava l’escriptura manual en la seua simplicitat i introduïa la referència al País
Valencià i les quatre barres. Sobre la seua base s’introdueix la forma geomètrica del triangle i el color verd. Aquest logotip
evolucionarà per fer lloc a la Intersindical a partir de 1995. A partir del 1r Congrés de la Intersindical, en 2002, torna a ser
redissenyat . En 2006, s’encomana a Pepe Gimeno la renovació completa de la imatge corporativa de l’organització. 
El nou logotip, compartit per tota la Intersindical Valenciana, evoca les formes de les avantguardes històriques i la iconografia dels
moviments populars.



De la màquina d’escriure a l’era digital. Allioli és la principal revista
d’informació i d’opinió sindical i educativa del País Valencià. El nostre web,
també ho és. La primera, des de 1979, l’altre des de 1997. L’una, amb quasi
tres-cents exemplars publicats, l’altre, amb deu milions de visites. Sempre
amb la informació al dia. Reflexionant, opinant, amb transparència i rigor, 
i el compromís de compartir la nostra mirada amb tots i amb totes, sense
limitacions. Gràcies, sobretot a les persones que ens lligen. Continuem
comunicant-nos.


