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STEPV

NO A LA REFORMA LABORAL
NO A LES RETALLADES
El Sindicat convoca a la vaga general el 29 de març i crida a la participació 
de les treballadores i els treballadors i del conjunt de la ciutadania

El decret de retallades provoca una mobilització
sense precedents en l’educació valenciana
STEPV promourà una convocatòria de vaga per al mes d’abril en l’àmbit de l’ensenyament • El
Sindicat renova el compromís de no signar cap acord que no tinga el suport del professorat
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Aproximadament 250 milions d’euros és el que pensa estalviar-se
el govern valencià amb les mesures del decret de retallades que
afecten les nostres retribucions. No és versemblant que, amb un
deute oficial de 20.762 milions d’euros, al govern de la Generalitat
valenciana li arribe amb això per a equilibrar els seus comptes.
Enguany han dit a Fabra que retalle 1.500 milions d’euros: amb
aquest ritme, ens espera més d’una dècada de retallades
incrementals fins a deixar el comptador a zero. Això si fóra cert que
l’objectiu real siga la reba ixa del dèficit. No resulta creïble que
perquè s’estalvien aquest grapat d’euros a costa del sou dels
treballadors i treballadores dels serveis públics estiguem més a
prop de l’equilibri pressupostari. No hi ha estat ni govern que puga
sostindre’s indefinidament a força de retallades.

El govern valencià, com el
grec i l’italià, s’ha constituït
en empresa de liquidació. En
una economia globalitzada en
què l’economia real és una
fracció mínima del volum de
les activitats financeres, on el
crèdit és la base del
funcionament i el cobrament
d’interessos el fi últim, no hi

ha dubte que, una vegada culminada l’operació d’espoli del nostre
minso estat del benestar i la precarietat eterna dels i les
treballadores, tornaran les facilitats financeres, el crèdit a les
empreses i bancs –de fet els bancs europeus i espanyols ja estan
rebent immenses línies de crèdit públic per sanejar-se– i en un tres
i no res s’haurà acabat la crisi. Això sí, amb nous avantatges per al
capital: garantia de sous baixos, la demolició dels sistemes de
protecció dels treballadors i treballadores i, de pas, dels fonaments
de la democràcia, el poder del poble.

El capitalisme amb rostre humà que hem conegut a Europa des
del pacte social que va sorgir de la Segona Guerra Mundial, s’ha
descarat i ara mostra el seu aspecte més feroç i depredador. El
trencament unilateral d’aquell pacte ens condemna de nou a un
vell conflicte que, potser, ens pensàvem superat: la lluita de
classes.

El sistema de relacions laborals ha sigut dinamitat: el nostre
horari, les nostres retribucions, la relativa seguretat d’estabilitat
laboral, l’expectativa d’uns anys de confort al final de la nostra vida
laboral, la certesa d’un futur millor per a les generacions més
joves, elements que tots junts permeten pensar de planificar la
nostra vida, ja no depén de l’estira-i-arronsa de la negociació
col·lectiva o d’unes regles del joc pactades democràticament, sinó
de la voluntat i les necessitats d’uns senyors i senyores que visiten
els governs a la nit amb els seus maletins i amb l’encàrrec
d’arrapar un grapadet d’euros més, i després un altre, i un altre…

EDITORIAL

Per un grapat d’euros

S’ha trencat el pacte
social europeu sorgit
de la Segona Guerra
Mundial que permetia
la pau social

Allioli

I ntersindical Valenciana ha decidit convocar
VAGA GENERAL per al 29 de març de 2012 con-
tra la reforma laboral, les retallades en els ser-

veis públics i les agressions sobre els drets labo-
rals i socials de les treballadores i els treballadors,
i del conjunt de la ciutadania. La decisió de convocar
la vaga general ha sigut avalada per un procés d’as-
semblees celebrades al llarg dels darrers dies.

Per a Intersindical Valenciana, la reforma laboral
imposada pel govern de Rajoy no és només un pas
més en el procés, sinó un atac gravíssim als
drets de les persones treballadores. Es facilita i s’a-
barateix, encara més, l’acomiadament. Es consi-
deren procedents la gran majoria dels acomiada-
ments, tant en les empreses privades com en les
administracions públiques. Es deixen en mans de
les empreses les modificacions de les condicions
de treball (salaris, mobilitat geogràfica i funcional,
horaris…). S’estableix un nou contracte laboral in-
definit amb acomiadament gratuït durant el primer
any, cosa que farà innecessària la contractació tem-
poral. Es permet l’incompliment dels convenis
col·lectius, amb la supressió, de fet, de la negociació
col·lectiva. S’amplien els casos de contractació fem:
formació i aprenentatge, temps parcial… que re-
fermen els salaris baixos i la precarietat. La potestat
empresarial de modificar torns, jornades, funcions,
llocs de treball… impossibilitarà el dret a la con-
ciliació de la vida personal i laboral, i afectarà so-
bretot les dones, ja que posarà més obstacles a la
igualtat real.

Amb aquesta reforma, s’han lliurat els drets la-
borals als desitjos de la patronal, amb l’únic cri-

VAGA
GENERAL
El sindicat, en la seua declaració, crida a la
participació de les treballadores i treballadors 
i del conjunt de la ciutadania

I jo, 
per què hauria 
de fer vaga?
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És natural que dubtem sobre si sumar-nos a la
crida a una vaga general o no, ja que pareix que
no està prou justificada, atesa la nostra condició
de funcionaris i funcionàries, de carrera o inte-
rins. No obstant això, trobem que hi ha motius més
que suficients per a convocar-la i per a seguir-la.

En primer lloc, molts de nosaltres ja ens pen-
sàvem que, després de dos mesos de mobilitza-
ció continuada, calia anar un pas més enllà i en-
durir la resposta; és a dir: calia una vaga.

:Què és la reforma laboral?

És l’equivalent en l’àmbit laboral al
nostre decret de retallades. Suposa
una generalització del treball pre-
cari i la demolició dels sistemes de
protecció de la classe treballado-
ra. Amb ella, ni treballadores ni
sindicats tenen cap oportunitat de
defensa i l’únic que té poder per
a decidir salaris i condicions de

treball és l’empresariat.

:Com m’afecta la reforma laboral?

Si no ets personal laboral de l’Administració, i el
personal docent no ho som, no ens afecta de ma-
nera directa. Però la reforma obre un clavill en
l’estabilitat laboral del personal públic: així va co-
mençar a Grècia, i ara acomiadaran 150.000 fun-
cionaris i funcionàries, de moment.

D’altra banda, el decret de retallades és la ma-
nera com se’ns aplica les innovacions de la re-
forma laboral: sense negociació i responent no-
més als interessos de col·lectius que no som ells
treballadors i treballadores. Açò va per a llarg, però
hem de començar ja a ensenyar les dents i fer-
los veure que som capaços de paralitzar la vida
quotidiana del país si continuen agredint-nos. I
hem de ser prou intel·ligents perquè això ens su-
pose el mínim cost personal possible.

:Per què aquesta vaga?

Entenem que aquesta vaga general represen-
ta l’inici d’una nova fase del conflicte, no un fi

per si mateixa, perquè amb un dia de vaga so-
vint no n’hi ha prou i pot generar frustració en
les persones que la fan. STEPV promourà la con-
vocatòria de vaga per a l’abril, sota la fórmula
que decidisquen les assemblees. Aquesta vaga
és el començament de l’agudització del conflicte
i el seu èxit pot servir per a carregar-nos les pi-
les per a una lluita llarga.

:Per què he de ser solidària quan una part
de la societat ens critica i criminalitza per ser
personal funcionari?

La solidaritat té aquestes coses i, com l’amor,
no sempre és corresposta. Però també és una
oportunitat per a demostrar que no només ens
movem quan ens toquen la butxaca, tot i que és
ben lícit, d’altra banda. 

També és un poc ingenu pensar que les con-
seqüències de la precarietat social no ens to-
caran. No vivim aïllats en els instituts, les es-
coles i les universitats: el futur del nostre
alumnat i de les famílies es veu seriosament
compromés. El sentit de la nostra faena és el

compromís en la cerca d’una vida millor, més
justa i més digna per a tota la societat, incloent-
hi el més bandarra del nostre alumnat. Per això
fem classes i som de l’STEPV, perquè creiem en
el poder transformador de l’educació i en el
compromís que suposa exercir la nostra pro-
fessió.

De tota manera, hem de viure aquest moment
com el procés d’apoderament del nostre destí
i de l’abandó de tot victimisme o sentiment de
frustració. Aquesta batalla la guanyarem, ara o
més tard, d’una manera o d’una altra, si man-
tenim la unió i la decisió que hem demostrat fins
ara en el desenrotllament del conflicte.

:Com ha decidit la Intersindical Valenciana
la convocatòria?

El Sindicat, davant la convocatòria de vaga al País
Basc i Galicia, de primer, i a l’Estat després, va
celebrar assemblees arreu del País Valencià en
les quals, després d’un debat intens i per un per-
centatge de vots favorables del 87%, es va optar
per convocar també vaga. 

teri de la competitivitat i l’augment obligat dels
beneficis empresarials. Ni posar fi a l’atur exa-
gerat, ni garantir els serveis públics essencials
(sanitat, educació, atenció a dependents, pensions,
serveis socials…) en són els objectius. La refor-
ma laboral implicarà una baixada generalitzada
dels salaris, sota l’amenaça de l’acomiadament
barat, i l’augment de la precarietat i la pobresa.
És tan profunda i regressiva que l’única respos-
ta que entenem com a raonablement acceptable
és la derogació del Reial Decret Llei 3/2012, atés
que no considerem que aquesta tinga cap possi-
bilitat de millora mitjançant la negociació.

A la reforma laboral s’uneixen les polítiques
econòmiques i socials que s’estan duent a terme.
Unes polítiques de suport a la banca i als espe-
culadors que són els que han provocat o han pro-
piciat la crisi financera. Es permeten que les grans
fortunes continuen pagant uns impostos ridículs.
Segueix sense aflorar tota l’economia submergida,
ni els diners negres que es van moure amb tan
poca vergonya, ni es descobreix l’immens frau fis-
cal. S’han augmentat els impostos indirectes (com
l’IVA que paga tot el món) i l’IRPF (que paguen fo-
namentalment les persones assalariades, no
les grans fortunes). És a dir, segueixen sense
adoptar mesures que resoldrien el dèficit de les
administracions públiques i millorarien els ser-
veis públics, a través de polítiques fiscals justes,
on més paguen els que més tenen. La Unió Eu-
ropea (i els seus líders Merkel i Sarkozy), el go-
vern de l’Estat, les comunitats autònomes i la ma-
joria d’ajuntaments estan fent el que els exigei-
xen els organismes internacionals, com ara
l’FMI o el BCE, la banca o la patronal. Menys de
l’1% de la població està imposant retallades a la
resta (el 99%) per seguir augmentant la seua ri-
quesa.

Amb el pretext de l’estabilitat pressupostària,
ja es va aprovar un pla d’ajust i una reforma la-
boral en 2010; es va augmentar l’edat de jubila-
ció i es van reduir les futures pensions en 2011 i,
ara, en 2012 amb el mateix pretext se segueixen
retallant despeses socials i s’amenaça d’apro-
fundir-los, disminuint plantilles en els organismes
públics que presten aquests serveis essencials,
reduint prestacions a la ciutadania, limitant el
nombre de persones amb dret a prestacions, pri-
vatitzant serveis… I encara s’amenaça amb el co-
pagament en sanitat i altres serveis públics.

Al País Valencià, aquesta política s’ha concretat
en l’aprovació del Decret Llei 1/2012 de retalla-
des salarials i en els serveis públics. Un decret
llei que, junt amb els pressupostos de la Gene-
ralitat i diversos paquets de retallades, suposa un

atac sense precedents als drets del personal que
treballa en la Generalitat valenciana i en les em-
preses públiques –RTVV, IVVSA…– i als serveis pú-
blics, com ara la sanitat o l’educació. El govern va-
lencià està aplicant la mateixa política que el go-
vern espanyol. Una política que fa pagar la crisi,
el balafiament dels recursos públics i el dèficit ge-
nerat per la corrupció a les treballadores i tre-
balladors suprimint-los drets; que genera una taxa
d’atur molt per damunt de la resta de l’Estat; que
empobreix el conjunt de la societat, especialment
les dones, els joves i les persones immigrants; i
que privatitza els serveis públics.

Aquest és el camí que han assenyalat a Euro-
pa els poderosos: retallar drets socials, laborals
i econòmics. I si no s’accepten, també se supri-
meixen els drets democràtics. Ja s’han canviat go-
verns sense eleccions a Grècia i Itàlia. També es
va canviar la Constitució espanyola, en dos dies,
sense participació ni aprovació de la ciutadania.

Intersindical Valenciana, i tots els sindicats que
en formen part, davant aquesta onada d’agres-
sions, fa uns quants anys que convoca mobilit-
zacions o s’hi suma, ja que entén que la lluita i la
mobilització sostingudes són les úniques mane-
res de frenar aquestes polítiques neoliberals que
pretenen arrabassar-nos els drets conquistats
amb tant d’esforç i sacrifici.

Des de la Intersindical Valenciana considerem
que cal una mobilització contínua organitzada pel
moviment sindical, les organitzacions socials, els
partits polítics, el 15-M i totes aquelles i aquells
que s’oposen a les polítiques neoliberals. La vaga
general del 29-M ha de ser una vaga laboral, so-
cial i ciutadana que ature el país. A més, no ha de
ser una acció aïllada, sinó el punt i seguit d’unes
mobilitzacions constants en el temps. En aquest
sentit, des de la Intersindical Valenciana s’apos-
ta per intensificar les accions més enllà del 29-
M amb una programació de les mobilitzacions per
als propers mesos, que incloga una proposta de
vaga en el sector públic valencià al final del mes
d’abril, per tal de forçar un la derogació de la re-
forma laboral, del decret de retallades, un canvi
en les polítiques socials, laborals i econòmiques
del governs valencià i espanyol, i per construir un
sistema de relacions socials i laborals més just
i més digne.

País Valencià, 15 de març de 2012

Intersindical Valenciana (STEPV, STAS, Inter-
sindical Salut, SF, STICS, CAT, IGEVA, OSUT, STM,
TUC i Intersindical Jove)

Amb el pretext de l’estabilitat
pressupostària, s’ataca tot allò
que faça olor de protecció de
les treballadores i els
treballadors

Els bancs, causants de la crisi,
paguen impostos ridículs 
i reben immenses subvencions
públiques

Els poderosos assenyalen 
a Europa el camí que cal
seguir: retallar drets socials,
laborals i econòmics

Cal una mobilització contínua
del moviment sindical i de totes
aquelles i aquells que s’oposen
a les polítiques neoliberals
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DECRET LLEI DE RETALLADES EN EDUCACIÓ

El decret de retallades provoca una mobilització
sense precedents en l’educació valenciana
L’anunci del decret, el 4 de gener, va provocar la indignació del personal de l’ensenyament i dels
serveis públics valencians, que va reaccionar amb una mobilització enèrgica i sostinguda

Mesa General de la Funció Pública
Vela anuncia el decret de retallades:
afecta els sexennis, l’estiu del
personal interí, el pla de pensions,
les baixes i la reducció de jornada.

Delegades i delegats sindicals
ocupen Presidència en protesta
per les retallades

Centenars de
persones es
concentren
davant el Palau
de la Generalitat
contra les
retallades,

convocades per la Plataforma
de Drets Socials

Concentracions a les portes
dels centres a centenars. Les
concentracions es repetiran
cada dijous a partir d’ara.

STEPV, CCOO, CSI-F, ANPE i UGT
Convoquen assemblees
d’ensenyament i proposen les
primeres mobilitzacions. Publicació
del Manifest sindical unitari.

GENER

Els sindicats CCOO, CSIF, FSES, In-
tersindical i UGT-PV, davant les reta-
llades en els serveis públics i en les re-
tribucions del personal empleat públic
aprovats pel Consell de la Generalitat
ha acordat publicar el manifest unita-
ri: “No a les retallades en els serveis
públics. Depuració de responsabilitats
en el Consell.”

El Consell de la Generalitat va
aprovar el passat dia 5 de gener un
gran paquet de retallades (publicat el
dia 10), que suposa una nova agres-
sió al personal del sector públic i als
serveis que presta. És el major atac
de la història; cap altra comunitat

n’ha realitzat cap d’aquest abast,
raó per la qual cosa només ens que-
da contestar de forma contundent i
conjunta a aquesta nova agressió.

Pretenen estalviar més 1.000 mi-
lions d’euros de la forma més fàcil,
retallant salaris i serveis. Volen re-
tallar salaris del personal docent i sa-
nitari, enviar a l’atur durant l’estiu el
personal interí docent, reduir la jor-
nada a 25 hores al personal interí de
l’Administració del Consell i de la de
Justícia, i posar límits a les reduc-
cions de jornada, així com eliminar els
drets a dies de vacances i de descans,
a determinades prestacions socials

i la prolongació de la vida laboral més
enllà de l’edat de jubilació.

No contents amb això, el Consell ha
aplanat el camí per a acomiadar fins
a un 25 % del personal interí dels di-
ferents sectors, la qual cosa pot afec-
tar milers de persones, augmentar les
xifres d’atur i deteriorar més encara la
prestació dels serveis públics a la
ciutadania valenciana.

Les mesures aprovades no pretenen
ni racionalitzar ni ordenar les adminis-
tracions públiques ni el sector públic, sinó
fer caixa a costa del salari de les treba-
lladores i treballadors. Ens oposem
frontalment a totes aquestes mesures i,
per això, anunciem una sèrie de mobi-
litzacions, que s’allargaran en el temps
perquè el Consell retire el decret llei.

El govern valencià ha balafiat i ha di-
lapidat els recursos públics amb una
política clientelar basada en els grans
esdeveniments que no han generat ri-
quesa ni ocupació, l’especulació ur-
banística, que ha suposat l’enriquiment
d’unes poques persones mitjançant la
destrucció del territori, i la privatitza-
ció de serveis públics amb el desvia-
ment de recursos a empreses privades
que obtenen beneficis a costa de les ar-
ques públiques.

Les cinc organitzacions sindicals
han decidit portar a terme mesures
legals per tal que es retire el decret
perquè estan convençuts que s’han
vulnerat drets i la legalitat vigent. Pre-
tenen que es depuren totes les res-
ponsabilitats polítiques per la mala

gestió realitzada, raó per la qual de-
manem que dimitisca o siga destituït
el conseller Vela, responsable di-
recte en l’elaboració i execució dels
pressupostos en les últimes legisla-
tures.

Els sindicats consideren neces-
sària una resposta dura i contundent
de les treballadores i treballadors del
sector públic i del conjunt de la ciu-
tadania per obligar el govern a rec-
tificar. Per això, fan un crida a la par-
ticipació massiva i activa en totes les
accions unitàries de protesta i pres-
sió que convoquen, tant els sindicats
signants com els òrgans unitaris de
representació del personal –juntes de
personal i comités d’empresa.

4 10 13 211918 262512

Manifest sindical unitari

La consellera Català demana
paciència a la comunitat educativa,
que es torna a concentrar
massivament en els centres.

Les Corts valencianes aproven
el decret llei de retallades.

180.000 persones es
manifesten a Alacant i València
per un ensenyament públic de
qualitat i contra les retallades.

150.000 a València, 60.000 a
Alacant i 30.000 a Castelló es
tornen a manifestar contra les
retallades

Presentat el primer recurs
contra el decret llei

MÉS D’UN MILER DE CONCENTRACIONS ALS CENTRES EDUCATIUS
Mobilitzacions de les quals tenim constància, fins a la primeria del març.

Allioli
Les retallades afecten més de 140.000
treballadores i treballadors de la Ge-
neralitat valenciana i 5.111.000 valen-
cianes i valencians. El decret  llei no-
més té el suport del Partit Popular va-
lencià, i cap dels sindicats presents en
la Mesa General de Negociació ni cap
altre partit polític de les Corts valen-
cianes s’hi ha mostrat d’acord.

Intersindical Valenciana, FSES
(agrupa a CEMSATSE i ANPE), CSI-F,
CCOO i UGT van acordar un procés de
mobilitzacions per exigir al govern de
la Generalitat valenciana la retirada del
decret, sota el lema “No a les retalla-

des en els serveis públics. Depuració
de responsabilitats en el Consell”. 

El Decret llei 1/2012 suposa, entre
altres conseqüències, una reducció
del capítol I dels pressupostos de la Ge-
neralitat valenciana. Els efectes sobre
el personal de l’ensenyament són
n Eels nomenaments del professorat
interí, especialista i de Religió tempo-
rals seran fins al 30 juny.
nNo pagament del 25 % del salari a les
incapacitats temporals. No afecta ac-
cidents de treball ni les malalties pro-
fessionals. Tampoc els primer quinze
dies de la baixa ni les persones mu-
tualistes de MUFACE i MUGEJU.

nSuspensió del pla de pensions (0,3 %
de la massa salarial)
nParalització i reducció del 50 % dels
sexennis. Qui complisca un nou sexenni
no el cobrarà. Tot el personal veurà re-
duïda en un 50 % els sexennis que co-
bra ara.
n Restricció en la concessió de la re-
ducció de jornada del personal docent.
Es modifica la concessió per trimes-
tres; ara serà per curs escolar.
n No pròrroga de les jubilacions.
El decret preveu altres mesures que
afecten directament la qualitat del
servei; així, en el sector de la sanitat,
es retallen 440 milions d’euros.

Es podien haver aprovat altres
mesures?
Sí, la Generalitat valenciana ha apro-
vat aquestes mesures per poder fer
front al seu dèficit. Un dèficit generat
per l’acció de govern dels darrers
anys. Des del nostre punt de vista po-
dria haver recaptat diners amb altres
mesures, com l’impost de patrimoni,
que suposarien uns ingressos de 800
milions d’euros dels 1.057 del paquet
de mesures aprovades. També el ces-
sament del personal assessor (més de
80 en la Generalitat) que suposa una
despesa de 400.000 euros. La retalla-
da té una justificació ideològica, no eco-

nòmica, i s’encamina a la privatització
de l’educació i dels serveis públics, i al
desmantellament de l’estat del ben-
estar.

Documents unitaris 

Per explicar la posició sindical, els
cinc sindicats van subscriure dos ma-
nifestos. Un de caràcter general, que
reproduïm en aquesta pàgina i un
manifest de l’ensenyament que podeu
trobar www.intersindical.org/stepv

En l’àmbit educatiu, es va acordar
la manifestació per l’ensenyament
públic i contra les retallades en els ser-
veis públics del 21-G a València i Ala-
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Dimecres, 1 de febrer Gandia (Safor) | Cullera (Ribera)  | Dijous, 2 de febrer Vinaròs (Baix Maestrat) | Sueca (Ribera)  | València (Horta)  Escoles Pablo Neruda, Mateu Cámara, IES
Malilla Ambulatori Placeta C. Olta | Xàbia (Marina Alta)  | Crevillent (Baix Vinalopó)  | Meliana (Horta Nord)  | Divendres 3 de febrer Almussafes, Benifaió, Sollana (Ribera) | Dilluns, 6 de
febrer Llosa de Ranes (Costera) | Pilar de la Horadada (Vega Baja)  | Mislata (Horta)  | Dimecres, 8 de febrer Onda (Plana Baixa)  | Alzira (Ribera)  | Dijous, 9 de febrer Benifairó de les Valls
(Camp de Morvedre) | Oliva (Safor) | Tavernes de la Valldigna (Safor)  | Montcada i Alfara (Horta Nord)  | Divendres, 10 de febrer Requena  | Dimarts, 14 de febrer la Pobla Llarga 
 | Dimecres, 15 de febrer Picassent (Horta Sud)  | la Vall d’Uixó (Plana Baixa)  | Benicarló (Baix Maestrat) | Burjassot | Dijous, 16 de febrer Vila-real (Plana Baixa) | l’Alfàs del Pi (Marina
Baixa)  | Foios (Horta Nord)  | Altea (Marina Baixa)  | la Malva-rosa (València)  | Divendres, 17 de febrer Torrent  | Paiporta (Horta Sud) | Dilluns, 20 de febrer Benicalap (València)  | Chiva
(Foia de Bunyol)  | Dijous, 23 de febrer Llíria (Camp de Túria) | Albalat dels Sorells (Horta Nord)  | Xàtiva (Costera) | Alboraia (Horta Nord)  | Montcada i Alfara (Horta Nord)  | Betxí (Plana
Baixa)  | Dimecres, 29 de febrer Massanassa i Albal (Horta Sud)  | Dijous, 1 de març Albuixech (Horta Nord)  | Alcalà de Xivert (Baix Maestrat)  | Alcúdia (Ribera) | Dissabte, 3 de març Alfafar
(Horta Sud) | Dimecres, 7 de març Callosa d’en Sarrià (Marina Baixa) 

FEBRER
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El secretariat nacional de
STEPV es concentra en ple
en la visita de Fabra a l'EOI
de Gandia.

Tancades de 24 hores de les
juntes de personal i els comités
d’empresa de la Generalitat.

VAGA DE CONSUM

Tancades de 24 hores de les
juntes de personal i els comités
d’empresa de la Generalitat
La junta de personal docent de
València es concentra amb
estudiants al Lluís Vives mentre
augmenta la violència policial.

Els sindicats
d’educació donen
suport a la vaga
d’estudiants del 29-F
La vaga tindrà un
suport massiu de
l’alumnat.

“Som el poble, no
l’enemic”
Una gran manifestació
a València de rebuig
de la violència policial
demana la dimissió de
la delegada del
govern.

Marxes contra el malbarat
Milers de persones marxen  cap a
l’aeroport de Castelló, Terra Mítica,
Ciutat de la Llum, Circuit F1 i Àgora

Càrregues policials contra
estudiants a l’IES Lluís Vives
Durant la concentració davant
del centre, la policia enceta una
dinàmica de repressió que
durarà una setmana.

15

CONCENTRACIONS I MANIFESTACIONS COMARCALS Manifestació  Concentració  Altres accions
Mobilitzacions de les quals tenim constància, fins al començament del març.

Es pot recòrrer el Decret Llei?
Aquest tipus de norma no la poden re-
còrrer ni particulars ni sindicats. El que
es pot fer, i farem, és recòrrer les di-
ferents actes, resolucions i pronun-
ciaments que es deriven de l'aplicació
del Decret llei. Actualment, està admés
a tràmit un recurs presentat pels cinc
sindicats que impugna el procedi-
ment d’informació del Decret a les for-
ces sindicals.

Qui podrà recòrrer? 

El personal afectat pels diferents ac-

tes té legitimitat per impugnar davant
dels Tribunals. És a dir, aquells als
quals li redueixen la jornada, deixen de
percebre el 50% dels sexennis, no co-
braran els mesos de juliol i agost… Açò
es pot fer per cada personada afecta-
da, o per grups que es troben en
idèntica situació. El Decret llei el pot
recòrrer un partit polític segons els
procediments establerts per la le-
gislació vigent. Estem fent gestions per
aconseguir la signatura de cinquanta
diputats i diputades del Parlament es-
panyol.

Pot recòrrer el sindicat els actes
derivats del decret -llei? 
Caldrà veure com articula l'admi-
nistració el trasllat del Decret llei a
les persones afectades. Haurem
d'estar a la forma en què l'Adminis-
tració articule aquest trasllat de la
Llei als diferents particulars, és a dir,
si dicta una resolució amb caràcter
general per a cada un dels grups
afectats per cada un dels punts con-
trovertits, si dicta una resolució par-
ticular per a cada un dels afectats, o
fins i tot si no dicta cap normativa de

desenvolupament i es decanta per la
"política dels actes consumats". En
definitiva, hem de quedar a resultes
dels primers passos que done l'Ad-
ministració per portar a la pràctica el
legislat en el "decret Fabra".

Més coses sobre els recursos. 

El Sindicat està treballant de mane-
ra seriosa i rigorosa per atacar el de-
cret malgrat que estem davant d'un
problema seriòs i difícil ja que la so-
lució es tindrà transcurrit temps
sense poder aturar l'execució dels
actes administratius. Nosaltres ac-
tuarem amb criteris tècnic i rigoro-

sos, mesura a mesura, cas a cas, per
donar una millor resposta a cadas-
cun d'ells. 

Què en diuen les directives
europees? 

Existeixen directives europees que
estem estudiant per veure si podem
atacar el Decret–Llei des d'eixa ves-
sant.

Què hi ha de l’auditòria dels
comptes de la Generalitat i de les
accions legals contra els seus
reponsables. 

N’estem estudiant la viabilitat. 

Preguntes freqüents sobre recursos al decret llei

cant. A més, es demanà als claustres
l’aprovació del manifest de la campa-
nya, la renúncia temporal voluntària a
la participació en accions formatives
convocades per Educació, o la sus-
pensió temporal de la participació en
tot tipus de plans i programes experi-
mentals o d’innovació convocats per la
Conselleria. Van proposar també la re-
núncia del professorat interí a la par-
ticipació en qualsevol funció o activitat

complementària no docent, penjar a les
portes del centre un cartell amb la
quantitat que deu la conselleria i les
conseqüències que això comporta, i
pancartes amb el lema de la mobilit-
zació. Renúncia temporal a la partici-
pació en qualsevol convocatòria de
pla, programa, concurs, premi, etc.,
convocats per la conselleria, així com
la renúncia temporal a participar en la
xarxa de qualitat.

Totes aquestes mesures apuntaven
a deixar de col·laborar o boicotejar la
conselleria sense perjudicar la quali-
tat de l’ensenyament o l’alumnat del
centre. També s’ha donat suport a
iniciatives de les assemblees i col·lec-
tius com l’acció dels “Dilluns de dol”.
En aquest sentit,  les assemblees dels
dies 16, 17 i 18 de gener van proposar
accions com la no-realització d’activi-
tats extraescolars o les marxes lúdi-

ques sobre els símbols del malbarat. 
El Sindicat també va proposar la

constitució de grups de coordinació de
tots els centres en cada localitat i la co-
ordinació de tots aquests grups en les
assemblees comarcals, un calendari
d’assemblees comarcals durant tot el
conflicte i la coordinació amb la resta
de sectors de la funció pública (sani-
tat, justícia, administració del consell,
administració local...) en els diferents

àmbits territorials. Així mateix, va con-
vocar accions en les localitats i capitals
de comarca. En aquesta pàgina troba-
reu un resum de les accions realitza-
des. STEPV també va promoure tan-
caments simultanis un mateix dia en
tots els centres de cada localitat, i re-
unions amb els pares i mares per in-
formar-los de la situació durant una
setmana programada i unificada arreu
del país.

Vora 250.000 persones a
València, 75.000 a Alacant
i 40.000 a Castelló
exigeixen la retirada del
decret llei de retallades i
la dimissió del conseller
Vela.

Agenda de mobilitzacions del març i l’abril actualitzada en www.intersindical.org/agenda / Fotos dels centres en espai.intersindical.org/index.php/galeria-fotos
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Allioli
El 28 de febrer, després d’entrevistar-
se a Madrid amb Rajoy, Fabra afir-
mava davant els mitjans de comuni-
cació de tot l’Estat que les retallades
només afectaven el salari del profes-
sorat. Aquell mateix dia el DOCV pu-
blicava una retallada de 27 milions
d’euros del pressupost d’educació de
l’any 2011. En total, l’any 2011 el go-
vern valencià ha reduït, en quasi 29 mi-
lions d’euros, el pressupost previst per
a educació, com es pot veure en el
quadre adjunt.

Pocs dies abans de l’afirmació de
Fabra, la consellera d’Educació insistia
en la mateixa idea. El govern valencià
pretén circumscriure les darreres

mobilitzacions a les retallades del De-
cret Llei 1/2012, quan això no és més
que la gota que ha fet vessar el got de
la paciència del professorat. Fa dos
cursos que patim retallades sense
precedents en educació: plantilles
de secundària i FP, unitats, atenció a
la diversitat i partides pressupostàries.
Conseqüència: 2.500 docents inte-
rins menys, increment de ràtios, més
càrrega per al professorat… I per al
curs 2012/13 se n’esperen més.

En aquests quadres repassem al-
gunes retallades dels darrers dos
anys, però podeu consultar edicions
anteriors de l’Allioli per completar la
informació (retallades d’unitats, plan-
tilles de secundària i FP, etc.).

El govern valencià nega 
les retallades en educació
més enllà del salari
Tant la consellera d’Educació, Maria José Catalá,
com el president Alberto Fabra han insistit que les
retallades només afecten el salari del professorat

Adjudicació Vacants menys

Juliol 2010 1.526

Juliol 2011 854

TOTAL 2.380

Partida 2010 2011
Ajudes alumnat centres concertats 
que impartixen batxillerat 3.747.000,00 2.145.427,00
Ajudes alumnat centres concertats 
que impartixen batxillerat 2.066.000,00

TOTAL 5.813.000 2.145.427

TOTAL INCREMENTS 2010/11 7.958.427

2010 2011 Diferència %
P. secundària 681 213 - 468 - 69%

P. tècnic FP 1.759 761 - 998 - 57%

P. especialista 332 186 -146 - 44%

TOTAL 2772 1160 - 1612 - 58%

Partida 2010 2011
Ajudes gabinets psicopedagògics municipals 394.080,99

Beques per a la realització d’estudis
universitaris durant el curs acadèmic 2009/2010 1.050.000

Ajuda als estudiants Premi Extraordinari Batx. (2008/09) 6.292

Beques investigació dins del Pla d’Estudis del Valencià 13.570

Ajudes econòmiques per a les corporacions locals que 
mantenen conservatoris de música de Grau Elemental 
o Professional 1.010.247

Escoles de música dependents de corporacions locals 874.380

Premis extraordinaris FP 2008/09 4.689

Ajudes desenvolupament PQPI 126.750 422.500,00

Ajudes alumnat centres privats 2n cicle educació infantil 
que no puguen ser concertats 1.029.833,00

Ajudes produccions teatrals promoció valencià 3.900 15.000,00

Ajudes traducció i l’edició d’obres literàries al valencià 
i del valencià a altres idiomes 7.878 20.000,00

Ajudes al foment del valencià 119.340 18.616

Ajudes a ajuntaments i mancomunitats de municipis 
promoció de l’ús del valencià 97.500 11.600

Ajudes empreses promoció valencià 97.500 11.600

Ajudes AMPA centres privats 14.551,60

Ajudes AMPA centres públics 33.952,40

Beques de pràctiques professionals per a la formació 
en assistència tècnica de gestió de fons documentals 
didàctics i recursos educatius per  a l’any 2011 16.333,00

Ajudes econòmiques individuals per a activitats 
de formació permanent del professorat 25.000,00

Ajudes econòmiques individuals per al professorat 
dirigides a l’obtenció de titulacions acadèmiques 
i de règim especial 11.967,00

Projectes de compensació educativa 2.486,00

ajudes al transport universitari per al curs 2010/2011 110.410,77

Fons d’activitats educatives 6.010,00

Ajudes per al  desenvolupament de recursos educatius 
digitals 8.000,00

Beques formació personal en tecnologies d’informació 
i comunicació 9600

Gratuïtat llibres de text 7.200.000,00

Ajudes centres concertats per a educació compensatòria 2.486,00

Beques col·laboració suport aprenentatge 
llengües estrangeres 53.100,00

Ajudes indiv. form. sup. (Dip. i Lic.) de func. docent 
no universitaris 11967

Beques col·lab. elab. i difusió mat. digitals C.V. 16.333,00

Ajudes proj. educ. d’interv. i integ. en coord. 
amb UAI. i el S de I. i CE. 155.030,00

Col·lab. desenvolupament processos acredit 
de compet. prof. de les famílies prof. 227.840,00

Formació en promoció lingüística 4.000,00

Ajudes a l’edició en valencià del llibre de text no universitari 45.500,00

Premis de projectes coeducatius en centres sostinguts 
amb fons públics 9.560,00

Ajudes foment i suport a la I+D+i 45.540,00

Ajudes foment i suport a la investigació i creació 
ensenyaments artístics superiors 1.365,00

Capítol d'inversions reals de Direcció i Serveis 
Generals (Sotssecretaria) 712.233,07

Capítol d'inversions reals de l'Administració Educativa 
(D.G. de Règim Econòmic) 135.693,60

Capítol d'inversions reals d'Innovació Tecnològica 
Educativa (D.G. d'Innovació Tecnològica Educativa) 1.767.348,30

Capítol Compra béns corrents i despeses func. 
d'Ordenació Educativa (D.G. d'Ordenació i Centres Docents) 200.000,00

Capítol d'inversions reals d'Ensenyament Primari 
(D.G. d'Ordenació i Centres Docents) 7.861.828,03

Capítol d'inversions reals Ensenyament Secundari 
i de Règim Especial (D.G. d'Ordenació i Centres Docents) 7.586.630,01

Capítol Compra béns corrents i despeses func. d'Administració 
de Personal i Formació del Professorat (D.G. de Personal) 500.000,00

Capítol d'inversions reals d'Administració de Personal i 
Formació del Professorat (D.G. de Personal) 14.700,00

Capítol Compra béns corrents i despeses func. De l'Institut 
Valencià de Qualificacions Professionals (D.G. d'Avaluació, 
Innovació i Qualitat Educativa i de la F. Profes.) 250.000,00

Capítol Compra béns corrents i despeses func. 
d'Universitat i Estudis Superiors 
(D.G. d'Universitat i Estudis Superiors) 42.300,00

Capítol d'inversions reals D'Universitat i Estudis 
Superiors (D.G. d'Universitat i Estudis Superiors) 5.900,00

Capítol d'inversions reals de l'Institut Superior 
d'Ensenyaments Artístics (D.G. d'Universitat i Estudis Superiors) 127.400,00

Capítol d'inversions reals d'Alt Assessorament en 
Ciència i Tecnologia (D.G. de Política Científica) 2.490,00

Capítol d'inversions reals d'Innovació, Transferencia 
Tecnològica i Suport a Infraestructures (D.G. de Política Científica) 86.400,00

TOTAL 3.806.127 28.833.104

TOTAL RETALLADA 2010/11 32.639.231

n Partides pressupostàries d’educació que han patit retallades (2010/2011)

n Increments pressupostaris en l’ensenyament concertat

nRetallades en les hores de desdoblament en FP
En hores

nRetallades de professorat interí (adjudicacions juliol)

Manipulació i
desinformació
Estratègia del govern per a
desprestigiar el professorat
i la mobilització 

El 21 de febrer, la consellera d’E-
ducació, Maria José Catalá, afir-
mava públicament que el 27 % del
professorat està de baixa i que això
ens costava 63 milions d’euros. El 15
de març la consellera afirmava que
havia negociat i consensuat amb la
comunitat educativa el model pluri-
lingüe d’ensenyament, cosa que
STEPV va desmentir immediata-
ment perquè amb els sindicats no
s’ha consensuat res. L’endemà, el 16
de març, el vicepresident Ciscar
anunciava modificacions en el ca-
lendari escolar i en la jornada labo-
ral del professorat, recalcant que els
docents han de treballar al juliol. El
PP de Castelló ha fet circular durant
el mes de febrer una mena d’argu-
mentari que intenta desmentir les
afirmacions sindicals sobre les re-
tallades en educació. La consellera
Catalá i el president Fabra repetei-
xen, constantment, algunes de les
idees que ha posat en circulació el
PP de Castelló, especialment que no
hi ha hagut cap retallada en educa-
ció més enllà d’una rebaixa salarial
al professorat. 

Alguns mitjans de comunicació
pròxims al govern estan fent d’alta-
veus d’aquest discurs que no busca
altra cosa que desprestigiar el pro-
fessorat, desinformar l’opinió pública
sobre el que està passant en l’escola,
desacreditar el sentit de les mobi-
litzacions i justificar les retallades.

És l’estratègia del qui es veu
desbordat per la realitat, per la
imatge que està arribant a l’Estat es-
panyol, però també a la resta del
món del que està passant al País Va-
lencià, especialment arran de la
imatge de l’alumnat embolicat amb
mantes a les aules i la policia espa-
nyola carregant contra l’alumnat a
la porta de l’IES Lluís Vives de Va-
lència. I és l’estratègia del qui es veu
desbordat per la mobilització.

És l’estratègia del qui vol posar en
contra del professorat la resta de la
comunitat educativa, especialment
els pares i mares, i la resta de la so-
cietat. És una estratègia que la dre-
ta espanyola està fent servir des de
fa temps. Només cal recordar les de-
claracions d’Esperanza Aguirre o
els insults d’Alfonso Rus contra el
professorat.

És una estratègia vella i conegu-
da. I és una estratègia que confirma
l’èxit de la mobilització, perquè els
ha fet molt de mal i ara ho tenen més
difícil per a dur a cap les retallades
que estan planificant per al curs que
ve. 

Anem pel bon camí, doncs. I és
per això que cal mantindre i inten-
sificar la mobilització els pròxims
mesos, començant per la vaga ge-
neral del 29-M i preparant la vaga en
el sector d’educació per al final de
l’abril.

Allioli
La consellera d’Educació, Maria José
Catalá, està mantenint una sèrie de re-
unions amb diverses organitzacions i
partits polítics per tractar el model
d’educació plurilingüe, que vol posar
en funcionament el curs que ve.

En aquest sentit, la conselleria ha
enviat una nota de premsa en què afir-
ma: “Educació consensua amb la co-
munitat educativa el nou model plu-
rilingüe.” Abans del Nadal, la conse-
lleria i els sindicats van posar en
marxa un grup de treball per tractar
el model plurilingüe i van pactar un ca-
lendari de reunions. Només es van dur
a terme dues d’aquestes reunions; per
tant, com que els sindicats, com a re-
presentants dels docents, formem
part de la comunitat educativa, no és
cert que s’haja consensuat cap model
plurilingüe que, a més, desconeixem
més enllà del que n’ha dit la premsa.

L’afirmació per part de la conse-
llera que hi ha consens no és, llavors,
certa i no contribueix de cap manera
a assolir els acords necessaris per a
posar en marxa un model que canvia
de dalt a baix el sistema educatiu i que
requereix la participació i col·labora-
ció de tota la comunitat educativa, sen-
se cap pressa i sense cap imposició
per part de l’Administració.

Quant al plurilingüisme, STEPV
continua defensant un model basat
en els programes lingüístics ac-
tuals i en el predomini del valencià
com a llengua vehicular, atés que és
llengua minoritzada al País Valencià;
la participació de la comunitat edu-
cativa, uns bons plans de formació
del professorat i recursos per als
centres docents; la catalogació lin-
güística dels llocs de treball en se-
cundària i l’avaluació dels programes
lingüístics.

La consellera no ha negociat amb els
sindicats el model plurilingüe
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Allioli
El govern valencià va presentar una
proposta de mesures en matèria de
personal per a l’exercici 2012-2015 en
la Mesa General de la Funció Pública
del passat 1 de març, que pretén
“suavitzar” el decret llei de retallades
salarials. STEPV-Intersindical Valen-
ciana ha qualificat d’insuficient el do-
cument. En l’àmbit educatiu el docu-
ment ratifica que el decret llei s’apli-

carà en la totalitat en 2012. En 2013,
condiciona la retallada del 25 % dels
sexennis (i no del 50 % actual) a un PIB
del 0,5 %, quan les previsions indiquen
que serà negatiu. 

A més, s’especifica que l’horari lec-
tiu del professorat de secundària serà
de 18 hores lectives “efectives”. Aques-
ta “efectivitat” significa un augment de
2 sessions de classe. Ara per ara, les
classes són de 55 minuts, per tant, els

5 minuts restants fins a l’hora s’acu-
mulen, raó per la qual el professorat
farà 20 sessions i 18 hores lectives
“efectives”. La mateixa conselleria cal-
cula que això tindrà un cost d’entre 350
i 500 docents interins. Per tant, es
castiga encara més el professorat interí,
que no veu cap mesura que “suavitze”
el greu atac que comporta el decret llei.
Es manté, llavors, l’acomiadament de
tot el professorat interí a 30 de juny.

Tampoc diu res el document de la
pretensió de la Conselleria d’Educació
de modificar les plantilles d’infantil i
primària, que comportarà, si es perd
un docent per centre, una pèrdua po-
tencial de 1.200 places interines.

A més, segons ha pogut saber
STEPV, la conselleria està estudiant al-
tres mesures d’ajust com no substituir
cap baixa de mestres generalistes en
educació primària, la desaparició dels

programes d'educació compensatòria,
no cobrir les vacants per jubilació o
desplaçament per concurs de trasllats
o deixar de considerar les reduccions
horàries de càrrecs directius i de co-
ordinació pedagògica com a hores
lectives.

És a dir, es tracta d’un pla d'ajust
per a modificar radicalment l’organit-
zació dels centres, augmentar la càr-
rega de treball, reduir la plantilla i dis-
minuir la qualitat de l’educació.

Actualment, la conselleria es man-
té en la seua postura de la Comissió
Tècnica el 5 de març, de no pagar els
mesos de juliol i agost al professorat
interí, la reducció de la carrera pro-
fessional dels sexennis en educació en
un 50 % en el 2012 i un 15 % en el 2013;
durant el 2012 i 2013 es perfecciona-
ran els sexennis però sense efectes
econòmics.

Allioli
Des del mes de gener, i com a mesu-
ra de pressió per aconseguir la retira-
da del decret llei de retallades salarials,
els sindicats STEPV, CCOO, ANPE i UGT
no hem assistit a cap mesa de nego-
ciació que haja convocat la conselleria.

En la mesa del passat 14 de març,
a la qual sí que va decidir assistir CSI-
F, fet que ha implicat trencar la unitat
d’acció acordada per tots els sindicats,
es va negociar normativa que ha de re-
gular temes de la transcendència de les
adjudicacions del juliol i les comissions
de servei. En la nostra web està pen-
jada la normativa que s’havia de ne-
gociar i que esperem poder negociar
pròximament, la qual cosa significaria
la rectificació del govern valencià.
També fem alguns comentaris sobre la
normativa d’adjudicacions i comis-
sions de serveis.

Adjudicacions del juliol
En el preàmbul, no es menciona ni la
denúncia de l’acord per la conselleria,
ni la limitació de contracte de les va-
cants del decret llei de retallades.
Aquestes dues normatives afecten
molt negativament les condicions de
treball del professorat interí i consi-
derem fonamental que es deroguen.
Les vacants adjudicades al juliol i du-
rant els dos primers mesos del curs es-
colar han de finalitzar contracte el 31
d’agost, i no el 30 de juny. STEPV no pot
subscriure cap normativa on no s'es-
pecifique clarament que els contractes
d’interins i interines amb vacant al ju-
liol finalitzaran el dia 31 de juliol.

Tornen a aparéixer les quotes per al
professorat interí. STEPV sempre s’ha
mostrat contrari a aquest concepte, ja
que considerem que limitar el nombre
de professorat interí convocat va en clar

detriment tant de les possibilitats d’e-
lecció del professorat com del total co-
briment de les places oferides.

L’opció realment efectiva en les
adjudicacions a professorat interí és,
sens dubte, la que defén STEPV des del
2007: que siga convocat tot el profes-
sorat interí i que es realitze una primera
ronda d’adjudicacions fins al final dels
llistats. Si alguna de les vacants obli-
gatòries ha quedat sense cobrir, es pas-
saria a una segona ronda, tot respec-
tant sempre la restricció provincial.

Torna el perill de l’exclusió de la bor-
sa si no s’agafa la província de restric-
ció. STEPV sempre ha manifestat la ne-
cessitat d’adjudicar en positiu i no en
negatiu, i continuarà proposant que, en
cas que alguna persona no marque la
totalitat de la província o províncies de
la seua restricció, l’administració ad-
judique d’ofici i que no n’excloga nin-

gú. Aquest va ser el procediment de les
adjudicacions del curs passat i va que-
dar demostrat que era la millor manera
de funcionar. Encara més, aquesta
amenaça d’exclusió és contrària a l’A-
cord de 23 de novembre del 2010.

Comissions de servei
STEPV sempre ha posat de manifest

que el verdader problema de les co-
missions de servei és que en els con-
cursos de trasllats no s’aboquen TOTES
les vacants del sistema. El nombre de
places que no es reflecteix en les plan-
tilles fixes dels centres és exagerada-
ment elevat, i només s’explica en ter-
mes de retallades futures: per a l’ad-
ministració, sempre és més fàcil
eliminar una plaça d’un centre que no
està adjudicada de manera definitiva.
Açò fa que el nombre real de places que
cobreixen les necessitats dels cen-
tres és superior al que ix publicat en les

plantilles i en les vacants disponibles
de cara al concurs de trasllats.

Mentre no se solucione el problema
de soca-rel, les possibilitats de mobi-
litat i de millora de destinació del pro-
fessorat es veuran reduïdes conside-
rablement, i cada any, moltes persones
es veuran condemnades a la incerte-
sa de les comissions de serveis. Amb
unes plantilles reals en els centres i
amb totes les necessitats cobertes, el
procediment de comissions de serveis
seria innecessari.

STEPV demana que les comissions
de serveis s'atorguen a partir de criteris
transparents i objectius. Cal dir que en
la convocatòria d’enguany s’han afegit
més supòsits de concessió, com ara ser
càrrec electe en ajuntaments, cosa que
considerem positiva sempre que s’es-
tenga a totes les formacions polítiques
i que no es posen obstacles a persones
que pertanyen a partits d’un color di-
ferent del de l’administració.

De nou enguany els destins són irre-
nunciables. STEPV no està d'acord
amb la irrenunciabilitat si no es publi-
quen les destinacions definitives del
concurs general de trasllats abans de
la convocatòria de les comissions de
servei.

L es successives crisis del capitalisme
estan imposant gravíssimes
retallades en tots els serveis públics

i, en concret, estan provocant una
privatització creixent de l’educació de la
qual en moltes ocasions som partícips
sense adonar-nos-en a penes. De totes les
funcions que s’han atribuït a l’educació al
llarg de la història, hui la preponderant és
l’econòmica. Formar personal treballador
flexible, disposat a no percebre salaris,
sense residència fixa, convençut que és
impossible aspirar a una faena per a tota la
vida dignament pagada, preparat per a
competir sense treva, sense temps per a la
socialització, ni per al sindicat, ni per a la
política i, a més, convençut que aquest

sistema és el millor dels possibles, el non
plus ultra en matèria de democràcia, és
l’objectiu fonamental de l’OMC i altres
organismes econòmics internacionals. 

Per a això estan implantant a poc a poc la
lògica del mercat en tots els àmbits de
l’educació tant formal com no formal. Ara ja
no es parla de coneixements, sinó de
competències; no es parla de qualificació,
sinó ocupabilitat; no es parla de formació
integral, sinó de resultats acadèmics. La
gestió substitueix l’organització escolar i ja
no interessa la qualitat per a tots i totes,
sinó l’excel·lència per a uns pocs. I així en
un llarg etcètera que intentaré anar
desenvolupant al llarg d’aquesta sèrie
d’articles. El saber caduca i, per tant, cal

estar formant-se contínuament en allò que
reporte més beneficis. Se sap que més
formació, més titulacions no implica més
ocupació, ja que mai no s’ha pogut establir
una corelació entre nivell global de formació
i nivell global d’ocupació, però això no
importa. Si no hi ha ocupació, per més
cursos de formació que realitzem les
nostres possibilitats seran molt poques,
però és clar, com més persones tinguen una
titulació determinada, eixirà més a compte
contractar-les. Per això no n’hi ha prou de
mercantilitzar els centres docents sinó que
cal controlar, impulsar i fer negoci amb la
formació. Cal controlar també el mercat de
la formació en funció dels interessos de les
multinacionals. 

Sobre la qüestió, és molt aclaridora
l’anotació de Nico Hirtt en Els nous amos de
l’escola, i que diu així: “El 16 d’octubre de
1998, 350 especialistes americans del
comerç internacional de serveis, entre els
quals hi havia 170 homes de negocis, es van
reunir en el Departament de Comerç de

Washington per formular les seues
recomanacions als negociadors de l'OMC.
En les seues conclusions parlen, entre
altres coses, de l’ensenyament. Aquest
sector, diuen, necessita el mateix grau de
transparència, de transfer ibilitat i
d’intercanviabilitat, de reconeixement mutu i
de llibertat, d’absència de reglamentació, de
limitacions i de barreres que l’exigit pels
EUA per a les altres indústries de serveis.
Constatant que l’ensenyament a distància, a
través de mitjans electrònics, és la forma
d’educació i la reserva de formació que creix
més ràpidament en l’economia global,
aquests industrials i polítics americans
exigeixen l’accés il·limitat dels proveïdors a
les xarxes de comunicació nacionals, la
supressió de les barreres i altres
restriccions que limiten la provisió de
serveis d’educació més enllà de les
fronteres.”

Mª Ángeles Llorente Cortés, és responsable
de l’Escola de Formació Melchor Botella

La privatització 
encoberta de l’educació
Mª ÁNGELES LLORENTE CORTÉS

Aquest és el primer lliurament d’una sèrie d’articles sobre els procesos privatitzadors en l’educació que publicarà Allioli.

MESA TÈCNICA 

STEPV no subscriu la nova normativa que ha de regular 
les adjudicacions del juliol i les comissions de servei
CSI-F va negociar amb la conselleria el 14 de març, fet que trencava la unitat d’acció sindical

El govern intenta vendre una proposta
per “suavitzar” el decret de retallades
Mentretant, la conselleria d’Educació planifica noves retallades 
El Sindicat  no signarà cap acord que no tinga el suport del professorat



L’última

248 / MARÇ 20128

Dóna un colp de mà
Serrans

no a les retalds

l uita cua


