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El Sindicat fa una anàlisi
de la situació del valencià
en l’ensenyament i
actualitza el seu informe
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EDITORIAL
D

es de l’any 1999, STEPV ha publicat diversos
informes sobre la situació del valencià en
l’ensenyament, les conclusions dels quals han
variat poca cosa: continuem constatant un
lent desplegament de la LUEV; un creixement
de l’ensenyament en valencià, lent i desequilibrat, que
corre el perill d’aturar-se i començar a involucionar.
Les il·lusions i el compromís de tanta gent –professorat,
alumnat, assessores i assessors, personal tècnic,
ajuntaments, associacions cíviques, sindicats, partits
polítics–, i tots els esforços invertits a fer possible un
avanç significatiu en l’aprenentatge i l’ús del valencià,
corren el perill d’entrar en fase de regressió.
En el curs 2012/13 la Conselleria d’Educació del govern
popular aplicava el decret de plurilingüisme en l’etapa
d’educació infantil. STEPV ja va valorar negativament, en
aquell moment, el decret perquè partia de la premissa
falsa que el valencià i el castellà estan en igualtat de
condicions i no plantejava el model adequat per a donar
compliment als objectius educatius del nostre ordenament
legal. Tampoc partia del coneixement pedagògic contrastat
per a situacions lingüístiques semblants a la nostra. Per
això, cal retirar-lo i encetar la negociació a partir dels
elements aportats per totes les parts que hi intervenen, tal
com s’ha compromés a fer l’actual Conselleria d’Educació.
L’opacitat de l’administració del PP sobre resultats
i aplicació de la llei ha sigut permanent. Sense dades,
sense valoracions, sense planificació, l’administració va
plantejar un fals dilema i semblava interessada a obrir
una batalla sense trellat: anglés contra valencià, castellà
contra valencià.
Per a modificar l’actual model d’ensenyament
plurilingüe cal fer una anàlisi de la situació a què s’ha
arribat des que s’aplica la LUEV. No cal dir que aquesta
llei, de 1983, és obsoleta, no ha donat els resultats
esperats i no garanteix els mateixos drets lingüístics per a
tota la ciutadania. Presenta, ja de partida, dues limitacions
transcendentals: d’una banda, no estableix cap regulació
normativa ni cap objectiu definit ni cap deure, sinó que tot
són bones intencions, i, de l’altra, qui parla valencià no
té, ni de lluny, els mateixos drets que qui parla castellà.
Cal una nova llei –d’igualtat lingüística– que garantisca,
no només en l’àmbit educatiu, sinó en el conjunt de la
societat valenciana, situar la nostra llengua en igualtat de
condicions que el castellà.
Base legal i base pedagògica defineixen l’àmbit en què
s’ha de tractar la qüestió i, per tant, contribueixen a fer
que les decisions polítiques consegüents siguen les més
encertades i sòlides, al mateix temps que n’allunya una
eventual utilització partidista.
Amb aquest Allioli, STEPV vol contribuir al coneixement
i l’anàlisi de la situació de la llengua, i afegir-se a una
reflexió sobre la qüestió més àmplia i global. Una reflexió
necessària per a exigir responsabilitats a les institucions
valencianes, començant pel mateix govern. Allioli ha
volgut actualitzar l’informe elaborat pel Sindicat en
2011 sobre la situació de l’ensenyament en valencià. La
llengua és l’element que ens identifica i cohesiona com a
valencians: com més endins s’arrele, més creixerà i més
forts serem, com a poble i com a ciutadans i ciutadanes
d’aquest país. És l’ensenyament l’àmbit on hem de
fixar les arrels que la revitalitzen. En aquest número hi
trobareu dades i conclusions, experiències i reflexió. El
Sindicat té la certesa que el moment és decisiu per al
futur de la llengua en l’àmbit educatiu.
Cal una nova llei d’igualtat lingüística que ha de tindre
unes disposicions normatives clares que obliguen
a garantir els drets i els deures lingüístics de les
valencianes i valencians, amb els instruments, recursos

i pressupostos necessaris per a fer-los efectius, i amb
uns objectius de normalitat ben definits, tant en la seua
concreció com en els terminis de consecució.
Per això, quasi un any després de la presa de possessió
del nou govern valencià, considerem que cal fer passos
decidits i ferms en el procés de normalització lingüística
al País Valencià. No és acceptable que no s’haja avançat ni
s’hagen produït els canvis legislatius que els nous temps
i les noves polítiques requereixen. El Consell i els partits
polítics que li donen suport, haurien de tindre com una
de les seues prioritats la promulgació de la llei d’igualtat
lingüística i la posada en marxa de mesures per impulsar
l’ús social i la normalització de la nostra llengua.
En aquest sentit, a més de la nova llei, també cal
modificar i desplegar normes que afecten diversos àmbits
socials que tenen relació amb l’ús social de la nostra
llengua, així com també s’ha de preveure l’establiment
de la capacitació lingüística en les dues llengües oficials
per a l’accés a funció pública, la reobertura de RTVV o la
necessitat d’un espai audiovisual compartit amb altres
territoris amb els quals compartim llengua.

La LUEV és obsoleta,
no ha donat els
resultats esperats i no
garanteix els mateixos
drets lingüístics a
tota la ciutadania
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INFORME SOBRE
L’ENSENYAMENT
EN VALENCIÀ

En 2011, STEPV va publicar l’informe “De l’entrebanc a la involució” sobre
l’estat del valencià en l’ensenyament. En aquell informe constatàvem que,
a pesar dels anys transcorreguts des de la promulgació de la la Llei d’Ús
i Ensenyament del Valencià (LUEV), els avanços cap a la normalització
del valencià havien sigut desesperadament lents, malgrat l’existència
en la societat d’una creixent demanda. Ara, en 2016, el Sindicat n’ha
volgut actualitzar les conclusions, i no ha trobat bones notícies.
Allioli
Aquest informe ha sigut elaborat
per l’àrea de publicacions d’STEPV
a partir de l’informe de 2011,
amb les dades actualitzades
per la Conselleria d’Educació,
el Ministeri d’Educació, l’INE i
d’altres fonts. STEPV publicarà
pròximament una edició completa
de l’informe en un volum autònom.

L’

informe de 2011, a més, demostrava
el desequilibri amb què s’aplica la llei
en funció del territori, de la titularitat
pública o privada dels centres, i el salt
problemàtic entre etapes educatives. El sud del
País Valencià, els centres privats i les darreres
etapes educatives –ESO, batxillerat i cicles
formatius– eren veritables forats negres que
trencaven la continuïtat de l’aplicació de la llei.
En 2011, un 29% de l’alumnat rebia l’ensenyament en valencià. En 2014, segons el MEC,
ho feia un 30%. Si formulàrem el modest objectiu d’arribar a un 50%, al ritme actual, amb un
avanç del 0,25% anual, hi arribaríem en 2094.
La política d’entrebancs practicada pel govern del PP en els seus darrers anys ha sigut
exitosa en el seu propòsit de laminar el valencià en l’ensenyament: el decret de plurilingüisme que desactivava allò que havia tingut un
cert èxit en l’època anterior –els programes
d’ensenyament en valencià i d’immersió–, el
tancament d’unitats en valencià i no autoritzar-ne de noves, el nul interés a avançar en
els cicles formatius i el batxillerat, i el foment
de la xarxa privada –gens compromesa amb la
llengua–, les retallades en ajudes a la normalització, o la reducció del nombre d’assessors i
assessores han sigut totes accions de govern
partidistes contra la llengua dels valencians.
La constitució d’un nou govern progressista
arran les eleccions de 2015, compromés amb
la causa de revitalitzar el vigor social de la llengua, és una finestra d’oportunitat que, de cap
manera, podem desaprofitar. El govern valencià, amb un ampli suport de les organitzacions
socials que hi estan implicades, ha d’actuar
amb determinació per a generar una dinàmica
de redreçament del valencià.
Fa cinc anys, el Sindicat subratllava el caràcter decisiu del moment per al futur de la
llengua en l’àmbit educatiu. Ara ens hi juguem
el futur de la llengua en tots els àmbits: en

els territoris abandonats a la seua sort, en els
àmbits de l’ensenyament privat i l’empresa privada –que es resisteixen a assumir la responsabilitat social que els correspon–, i en l’àmbit
de la llengua, de la ciència, el coneixement i
l’ocupabilitat.
La LUEV ha sigut un instrument inútil en
la normalització del valencià i, en alguns casos, ha sigut l’instrument que ha impossibilitat que quasi tres generacions de valencianes
i valencians aprengueren el valencià en el seu

trànsit pel sistema educatiu. Continua sent dolorosament cert que “amb dificultat trobaríem
una persona que s’haja pogut escolaritzar en
valencià des dels 3 anys fins a acabar un cicle formatiu o una carrera universitària”, com
déiem en 2011. No podem demorar-nos ja més
i ja no és temps de dubtes ni d’una prudència
que esclerotitze el moviment. La normalització, com anar en bicicleta, suposa avançar
constantment. L’alternativa, ja ho sabeu, és
caure un bac.

Gràfic 1
n Alumnat en els diferents programes educatius
TOTAL DEL PAÍS VALENCIÀ

12,4%

57,3%

30,3%

n EN VALENCIÀ NOMÉS COM A ASSIGNATURA n PIP/PEC n PEV/PIL / PPEV
* En aquest informe, hem agrupat els diversos programes lingüístics que ara conviuen en les denominacions de la llengua vehicular que els justifica. Així, parlem d’ensenyament en valencià per a
referir-nos als PEV, PIL i PPEV. I parlem d’ensenyament en castellà per a referir-nos al PIP i PPEC.
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SITUACIÓ DE L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
El sistema educatiu valencià s’ha caracteritzat
des de la LUEV per l’existència de diferents
programes d’educació bilingüe: el Programa
d’Incorporació Progressiva (PIP), el Programa
d’Immersió lingüística (PIL) i el Programa
d’Ensenyament en Valencià (PEV). El PIP
té com a llengua base d’aprenentatge el
castellà i inclou l’àrea de Coneixement del
Medi Natural, Social i Cultural en primària
i dues àrees no lingüístiques en l’ESO en
valencià. El PIL es caracteritza per tindre el
valencià com a llengua vehicular en la major
part d’àrees no lingüístiques. El PEV té el
valencià com a llengua base d’aprenentatge.
Però, a més, al territori de predomini lingüístic
castellà l’alumnat pot sol·licitar l’exempció
de l’assignatura de Valencià i l’aplicació dels
programes d’educació bilingüe parteix de
la voluntat prèviament manifestada per les
famílies i de les possibilitats organitzatives del
centre.
Des de 1998, hi ha hagut també intents,
com ara el programa d’educació bilingüe enriquit (PEBE) per a la incorporació primerenca
d’una llengua estrangera com a llengua vehicular des del primer cicle de primària.
Ara bé, el 2012 el govern del PP va publicar
el Decret 127/2012 pel qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyament no universitari,
que estableix dos programes nous que substitueixen els anteriors: el programa plurilingüe
d’ensenyament en valencià (PPEV), en què la
llengua base per a l’ensenyament és el valen-

cià, i el programa plurilingüe d’ensenyament
en castellà (PPEC), en què la llengua base per
a l’ensenyament és el castellà. Tots dos programes lingüístics es caracteritzen per l’ensenyament de continguts curriculars en valencià, en castellà i en anglés, encara que també
poden incorporar altres llengües estrangeres.
Podem avançar ja que la implantació en
l’etapa d’infantil d’aquests nous programes no
ha tingut cap repercussió positiva per a l’ensenyament en valencià (vegeu Quadre 1.1).
Aquest decret de plurilingüisme atempta
contra el valencià: desapareix la immersió lingüística, la possibilitat de cursar íntegrament
els estudis en valencià, ja que els dos nous
programes exigeixen la presència en el currículum d’àrees, matèries o mòduls impartits
en valencià i en castellà, independentment de
la llengua base del programa plurilingüe que
s’aplique, de manera que almenys, a més de
les àrees o matèries lingüístiques, se n’imparteix una més en la llengua que no és la base
del programa. Això ha suposat un retrocés en
l’ensenyament en valencià, amb l’excusa d’incorporar l’ensenyament en llengua estrangera però, a més, l’administració va plantejar
un fals dilema que va obrir una batalla sense
sentit: anglés contra valencià, castellà contra
valencià. Es retalla i dificulta l’ensenyament
en la llengua pròpia del País Valencià.

Quadre 1
nnAlumnat en els diferents programes educatius
Per xarxa i per programa. Curs 2015/16. Font: MEC
Assignatura valencià*

PIP/PPEC

PEV/PIL/PPEV

E. Infantil

8,2

55,6

36,3

E. Primària

12,2

50,7

37,1

E. Especial

39,4

42,7

17,8

E. Secundària Obligatòria

11,5

56,1

32,4

Batxillerat

13,4

68,4

18,3

Batxillerat a distància

0,0

100,0

0,0

Cicles Formatius de FP

22,7

75,6

1,6

PQPI

11,6

82,9

5,5

TOTAL Pública + Privada

12,4

57,3

30,3

E. Infantil

7,2

41,1

51,7

E. Primària

13,5

36,0

50,4

E. Especial

30,6

47,3

22,1

E. Secundària Obligatòria

13,0

41,3

45,7

Batxillerat

14,0

62,0

24,0

Batxillerat a distància

0,0

100,0

0,0

Cicles Formatius de FP

16,8

81,2

2,1

PQPI

10,4

83,7

6,0

TOTAL Pública

12,5

46,6

40,9

E. Infantil

9,9

80,8

9,4

E. Primària

9,3

82,6

8,0

E. Especial

74,8

24,5

0,7

E. Secundària Obligatòria

8,8

84,5

6,7

Batxillerat

11,4

88,6

0,0

-

-

-

Cicles Formatius de FP

44,2

55,8

0,0

PQPI

26,9

73,1

0,0

TOTAL Privada

12,2

80,8

7,0

Batxillerat a distància

LA TRIPLE FRAGMENTACIÓ DEL
SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ
En 2016, no podem sinó repetir allò que déiem
en 2011: “Una anàlisi de l’aplicació de la LUEV
que abaste la totalitat del sistema educatiu,
mostra la lentíssima aplicació de la llei i
l’escàs creixement de l’alumnat en valencià.
Així mateix, es fa evident que les polítiques
que ha aplicat el govern valencià des de l’any
1995 han consolidat forts desequilibris entre
els trams educatius, entre centres públics i
privats, i entre territoris. Resumint: com més
cap al sud del territori, menys valencià; com
més edat té l’alumnat, menys valencià; com
més ensenyament concertat, pagat amb diner
públic, menys valencià. A hores d’ara podem
concloure que el nostre sistema educatiu és un
sistema fragmentat que, per tant, no compleix
el propòsit d’anivellar desigualtats.”
L’alumnat escolaritzat en programes d’ensenyament en valencià (PEV i PIL, més els

nous PPEV), representa un 30,3% del total de
l’alumnat, enfront del 29% de 2011; mentre
que l’alumnat escolaritzat en els programes
d’incorporació progressiva (PIP) i el programa plurilingüe en castellà (PPEC) representa
el 69,7% (el 71% en 2011), un 57,3% en zones
de predomini lingüístic valencià, i un 12,4% de
les zones de predomini lingüístic castellà, en
les quals el valencià només s’imparteix com a
assignatura.
nn
n
Tres de cada deu alumnes s’escolaritzen en
programes d’ensenyament en valencià.
nn
n
Quasi sis de cada deu alumnes s’escolaritzen en programes que incorporen alguna assignatura en valencià.
nn
n
Poc més d’un alumne de cada deu només
estudien el valencià com a assignatura.

Quadre 1.1

nnComparativa 2011/2016 Alumnat per etapes, programes i total
Assignatura valencià*

PIP/PPEC

Per destacar un aspecte positiu de l’evolució, observem que l’alumnat que només cursa
l’assignatura de valencià, baixa un 4,4% en els
darrers cinc anys.
Mentre que en les etapes obligatòries la
proporció d’alumnat que pot estudiar en valencià està per damunt de tres de cada deu,
en passar al batxillerat només en quedarà un
de cada deu, que desapareixerà finalment, i
es convertirà en cap si tria cicles formatius.
El camí no pot ser més decebedor. Com més
edat té l’alumnat, més minven les seues oportunitats d’estudiar en valencià: de 3 a 0.

PEV/PIL/PPEV

2011

2016

2011

2016

2011

2016

E. Infantil

16,2

8,2

47,8

55,6

35,9

36,3

E. Primària

13,7

12,2

53,0

50,7

33,3

37,1

E. Especial

90,2

39,4

8,8

42,7

1,0

17,8

E. Secundària Obligatòria

14,0

11,5

58,6

56,1

27,3

32,4

Batxillerat

21,6

13,4

60,4

68,4

18,0

18,3

Cicles Formatius de FP

35,2

22,7

60,3

75,6

4,6

1,6

TOTAL Pública + Privada

16,8

12,4

54,2

57,3

29,0

30,3

Gràfic 2
nnAlumnat que estudia en valencià

¢ FRAGMENTACIÓ ENTRE ETAPES EDUCATIVES
L’administració no només no assegura la
continuïtat dels programes d’ensenyament en
valencià entre les diferents etapes educatives,
sinó que els fa desaparéixer a mesura que
l’alumnat avança en la seua escolarització
(vegeu Quadre 1).
Un 36,3% de l’alumnat en infantil s’acull
a programes d’ensenyament en valencià, un
37,1% en primària, i un 32,4% continua fentho en ESO. En batxillerat un 18,3% tindrà la
sort i seguirà l’escolarització en valencià,
mentre que només un 1,6% ho podrà fer en
formació professional. L’educació especial només atén un 17,8% d’alumnat en valencià, el
PQPI un 5,5% i no hi ha cap alumne en batxillerat a distància.

* En les zones de predomini lingüístic del castellà, la llei permet que el valencià s’impartisca només com a assignatura.

PER ETAPES
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Gràfic 3

¢ FRAGMENTACIÓ ENTRE LA XARXA PÚBLICA I LA PRIVADA

nnLa xarxa pública

La doble xarxa pública/privada per a
l’ensenyament en valencià està totalment
consolidada. Només un 6,5% (6,3% en 2011)
de l’alumnat que estudia en valencià ho fa en
la xarxa privada, enfront d’un 93,4% (93% en
2011) que ho fa en centres públics. És a dir, no
arriba a un de cada deu que ho fa en la xarxa
privada.
És un fet palés que la despesa pública destinada a finançar els ensenyaments en centres
de titularitat privada a través del règim de concerts ha augmentat considerablement. Segons
l’INE, des de 2000 fins a 2013, aquesta despesa
ha crescut, de manera constant, al voltant d’un
161% al País Valencià.
Amb el propòsit declarat per l’administració educativa del PP, “d’equilibrar” l’oferta
educativa privada i pública, el finançament a
la concertada ha tingut un creixement significativament superior al que ha experimentat la
despesa pública educativa.
En canvi, el percentatge d’alumnat escolaritzat en valencià en la totalitat de l’ensenyament no universitari augmenta en la pública i
disminueix en la concertada. L’any 1998, el percentatge d’alumnat escolaritzat en valencià en
la privada concertada era un 7,9%, mentre que
en 2014 s’ha quedat en un 6,5%.*
S’ha de tindre en compte que de cada 10
alumnes de tot el sistema educatiu valencià,

Assignatura
de valencià
55.563

Castellà
(PIP/PPEC)
222.487

menys de 7 s’escolaritzen en la xarxa pública
i més de 3 ho fan en la privada. Això suposa
que una quantitat important d’alumnat queda
pràcticament al marge dels programes en valencià. L’alumnat escolaritzat en la xarxa privada concertada se situava en el 33% en el curs
2014–2015, d’un total de 857.411 alumnes. És a
dir, la privada concertada, que rep fons públics
per escolaritzar 283.689 alumnes, abandona
una de les responsabilitats a què la compromet
el marc legal del sistema educatiu, com és la
de la promoció del valencià com a llengua de
l’ensenyament.
nn
n
De cada 10 dels i les alumnes que s’escolaritzen en la xarxa privada concertada, només
mig alumne ho faria en valencià; 7,5 s’escolaritzen en castellà, i 2 alumnes, ubicats en les
zones de predomini lingüístic castellà, només
estudien el valencià com a assignatura –sense
que es conega ni una dada sobre el seguiment i
el control social a què està compromesa la xarxa privada pel fet de rebre fons públics–. A més,
l’alumnat escolaritzat en valencià per la xarxa
privada s’ha reduït a la meitat, quan en el curs
1998 era quasi 1 alumne de cada 10. Podem
concloure que el compromís amb el valencià de
la xarxa concertada disminueix a mesura que
n’augmenta el finançament públic.

Quadre 5
nnEvolució alumnat pública/privada 1995-2016
Valencià
(PEV/PIL/PPEV)

Total alumnat del sistema educatiu. Règim no universitari. Dades MEC

240.421

XARXA PÚBLICA

XARXA PRIVADA

CURS

TOTAL

ALUMNAT

%

ALUMNAT

%

1995-96

741104

518546

69,97

222558

30,03

1996-97

725267

509113

70,20

216154

29,80

1997-98

710294

497975

70,11

212319

29,89

1998-99

699259

486355

69,55

212904

30,45

1999-00

684279

474399

69,33

209880

30,67

2000-01

679577

465773

68,54

213804

31,46

2001-02

681967

462749

67,86

219218

32,14

Assignatura
de valencià

2002-03

685120

466298

68,06

218822

31,94

18.119

2003-04

697506

475966

68,24

221540

31,76

2004-05

708161

484640

68,44

223521

31,56

2005-06

715757

492433

68,80

223324

31,20

2006-07

735361

503972

68,53

231389

31,47

2007-08

758792

518029

68,27

240763

31,73

2008-09

788449

537589

68,18

250860

31,82

2009-10

796889

539927

67,75

256962

32,25

2010-11

821691

557477

67,85

264214

32,15

2011-12

839531

571011

68,02

268520

31,98

2012-13

850613

576354

67,76

274259

32,24

2013-14

858469

578280

67,36

280189

32,64

2014-15

857411

573722

66,91

283689

33,09

nnLa xarxa privada

Castellà
(PIP/PPEC)
184.602

Valencià
(PPEV/PEV/PIL)
16.827

* El MEC publica els informes Las cifras de la
educación en España amb dos anys de retard.
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¢ FRAGMENTACIÓ ENTRE TERRITORIS
La població valenciana està concentrada de
forma majoritària a les províncies de València i
Alacant i, a una gran distància, se situa Castelló.
Pel que fa a l’alumnat, la distribució global de
tot el sistema, segons dades del curs 2015/16,
queda així:
nn
n
De cada 10 alumnes escolaritzats en tot el
sistema, 5 s’ubiquen en la província de València, quasi 4 en la d’Alacant i només 1 en la de
Castelló.
nn
nDels 5 escolaritzats en la província de València, només 1,5 estudia en valencià, cosa
que representa poc més d’un 30%. A la província d’Alacant, dels 4 escolaritzats només
mig –menys d’un 20%–, ho fa en valencià.
La província de Castelló, amb una incidència
mínima sobre la globalitat de l’alumnat, és
la que escolaritza en valencià un major percentatge, un 50%, que significa que la meitat
d’un ho fa en valencià.
nn
n
Els i les alumnes escolaritzades a Castelló
només són 90.641, mentre que València n’escolaritza 397.802 i Alacant, 276.529. Els 55.000
xiquets i xiquetes de les comarques de Caste-

Quadre 6

lló que enguany s’escolaritzen en valencià, si
bé representen un percentatge alt, no deixen
de ser ben poca cosa davant els quasi 764.972
de la resta de territori.
En el Quadre 7 observem, a partir de la distribució
de l’alumnat que estudia en valencià o castellà en
cada territori, el desequilibri existent entre territoris.
Mentre a Castelló un 69,79% de l’alumnat estudia
en valencià, a Alacant ho fa només un 16,87%.
Tanmateix, aquest alt percentatge d’alumnat
escolaritzat en valencià a Castelló es tradueix
només en poc més de 55.000 alumnes, un 7,24% de
la població escolar del País Valencià (Quadre 6).

nnAlumnat per territoris i per programes educatius
Percentatges sobre el total de la població escolar. Curs 2015/16
ALUMNAT

%

PEV/PIL/
PPEV

%

PIP/PPEC

%

València

397.802

52,00

120.185

15,71

277.617

36,29

Alacant

276.529

36,15

46.642

6,10

229.887

30,05

TERRITORI

Castelló

90.641

11,85

55.409

7,24

35.232

4,61

TOTAL

764.972

100,00

222.236

29,05

542.736

70,95

Quadre 7
nnEls programes lingüístics per territoris

Percentatges sobre la població escolar de cada territori. Curs 2015/16
ALUMNAT

PEV/PIL/
PPEV

%

PIP/PPEC

%

%

València

397.802

120.185

30,21

277.617

69,79

36,29

Alacant

276.529

46.642

16,87

229.887

83,13

30,05

Castelló

90.641

55.409

61,13

35.232

38,87

4,61

TOTAL

764.972

TERRITORI

EL CREIXEMENT DE L’ALUMNAT ESCOLARITZAT
EN VALENCIÀ
nn
n
L’alumnat que s’escolaritza en valencià
creix, però ho fa lentament: en un vint anys, segons les dades de la Conselleria d’Educació, el
creixement ha sigut només d’un 28%. El curs
2010/11, el percentatge d’alumnat que estudiava en valencià representava un 29% sobre el
total, mentre que el curs 2015/16, la mitjana és
del 38%.

nnEvolució de l’alumnat d’infantil i primària (3-12 anys) de PEV/PIL/
PPEV 1995-2014
Dades: MEC.

* Entre les dades d’alumnat del MEC i la Conselleria
d’Educació, sempre existeix una diferència
important. S’ha de tindre en compte que les dades
del MEC són definitives i les de la Conselleria són
provisionals, perquè es publiquen a principi de curs.

Quadre 8

Quadre 9

Total alumnat sistema educatiu règim no universitari. Dades: Conselleria d’Educació.

Total i percentatge. Dades: Conselleria d’Educació.

nnEvolució alumnat PEV/PIL/PPEV en 1995, 2010 i 2015

nnAlumnat PEV/PIL/PPEV en el curs 2015/2016

1995/1996

% 1995

2010/211

% 2010

2015/16

% 2015

Valencià (PEV/PIL/PPEV)

74.277

10,27

222.236

29,05

257.248

38,45

Castellà (PIP/PPEC)

649.208

89,73

542.736

70,95

411.844

61,55

Població escolar

723.485

764972

669.069

INFANTIL/PRIMÀRIA

%

SECUNDÀRIA

%

BATXILLERAT

%

Qui estudia en valencià

180.554

40,93

65.176

34,52

11.518

29,39

Qui estudia en castellà

260.536

59,07

123.633

65,48

27.675

70,61

Població escolar

441.090

188.809

39.193
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L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ EN LES POBLACIONS
DE MÉS DE 35.000 HABITANTS
Castellà

LES GRANS CIUTATS DE CASTELLÓ

Valencià

a predominar l’ensenyament en castellà.
Així i tot, a Vila-real encara es manté un cert
equilibri entre les dues llengües. No passa
això a Castelló, que segueix el camí de les
altres grans capitals, amb una presència quasi
testimonial en el batxillerat.

Castelló és el territori del País amb un grau
més alt de normalitat. El valencià és la llengua
majoritària de l’ensenyament en les ciutats
amb més de 35.000, Vila-real i Castelló,
almenys fins a l’ESO. No obstant això, tampoc
pot evitar el tomb que suposa el batxillerat
on, com en la resta del País Valencià, torna

nnCastelló

nnVila-real

100

100
75 83,40

75 66,12

85,14
65,93

50
25 16,60
0

Infantil

34,07

LA CIUTAT DE VALÈNCIA
València ciutat, amb 786.189 habitants
segons eValència ciutat, amb 786.189
habitants segons el padró de 2015,
representa quasi un 20% de la població
resident en les zones de predomini
lingüístic valencià, i és, també, el
nucli més important de població
escolaritzada. L’anàlisi de les xifres
de la capital, que lidera tendències i
dinàmiques socials que es projecten
a la resta del país, és simptomàtica
de l’estat de la qüestió. El que se’n
desprén, tot i una lleu millora respecte
a 2011, és summament preocupant.
València es desvia 15 punts (era un 21%
fa cinc anys) de la mitjana per a tot el
sistema, que és d’un 30,3%.

50
47,23

46,16

25 33,88

Secundària

80,81
52,77

53,84

14,86

Primària

66,05

0

Infantil

Batxillerat

19,19

33,95

Primària

Secundària

Batxillerat

Quadre 3

De 10 xiquetes i xiquets que comencen amb 3 anys, se n’escolaritzen en valencià 1,5, que arriben fins als 2 a l’ESO.
En passar a batxillerat se’n perd 1; si
opta per un cicle formatiu haurà de renunciar a la llengua.
El percentatge sobre el total de
l’alumnat escolaritzat en valencià cau
15 punts per a la capital del País Valencià. Això suposa una millora respecte al
2011, quan la diferència era de quasi 21
punts. Així i tot, el percentatge d’alumnat
escolaritzat en valencià en tots els trams
arriba només al 9,8%: això són 17.250
alumnes d’un total de 131.821.

nnEnsenyament en valencià: comparativa entre el total del sistema
educatiu i la ciutat de València
En percentatge. Per etapes. Programes PEV, PIL i PPEV.
TOTAL SISTEMA

C. DE VALÈNCIA

DIFERÈNCIA
2016

DIFERÈNCIA
2011

Infantil

36,30

14,16

-22,14

-21,11

Primària

37,10

22,43

-14,67

-16,25

ESO

32,40

19,08

-13,32

-14,38

Batx

18,30

9,82

-8,48

-12,44

Cicles Formatius

2,10

0

-2,1

-4,57

TOTAL

30,30

15,24

-15,06

-20,58

Quadre 4
nnAlumnat per trams educatius a la ciutat de València

Quadre 2

Nombre d’alumnes i percentatge relatiu al total.
Total

PIP/PPEC

%

PEV/PIL/
PPEV

%

Sense
dades

%

Infantil

29492

24278

82,32

4176

14,16

1038

3,52

Primària

42128

34411

81,68

7717

22,43

0

0,00

ESO

27323

22836

83,58

4358

19,08

129

0,47

Batx

11412

10176

89,17

999

9,82

237

2,08

Cicles Formatius Grau Mitjà

8789

8789

100,00

0

0,00

0

0

nnCiutat de València. Resum per trams educatius
En percentatge. Per etapes. Dades: Ajuntament de València.
Sense dades

PIP/PPEC

PEV/PIL/PPEV

E. infantil

3,52

82,32

14,16

E. primària

0,00

81,68

22,43

E. secundària obligatòria

0,47

83,58

19,08

Batxillerat

2,08

89,17

9,82

0

100,00

0,00

Cicles Formatius Grau Superior

12677

12677

100,00

0

0,00

0

0

1,07

85,85

15,24

TOTAL PÚBLICA+PRIVADA

131821

113167

85,85

17250

15,24

1404

1,07

Cicles formatius d’FP
TOTAL PÚBLICA+PRIVADA
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LES GRANS CIUTATS DE VALÈNCIA
La demarcació de València exemplifica, com

cap altre, les paradoxes de l’absència de
sistema i de planificació en l’extensió del
valencià en l’ensenyament en aquests
quasi 35 anys de LUEV. Tenim un Cap
i Casal que mostra unes magnituds i
tendència a l’abandonament progressiu
de la llengua semblants a les de les
capitals del sud. Al costat, hi ha els casos
d’Alzira o Sagunt, amb nivells digníssims
d’escolarització en valencià fins a arribar
al batxillerat, o els de Mislata i Gandia,
que pateixen un tall radical, i difícilment
comprensible, en el pas de la secundària
obligatòria al batxillerat. Sembla que la
sort del valencià en l’ensenyament en
els diferents territoris depén, sobretot,
del compromís i la determinació d’unes
comunitats educatives –pares i mares,

Sagunt

Paterna

Burjassot

Mislata

València
Torrent

alumnat i professorat–. L’embranzida
d’aquest compromís arriba fins a la
secundària, en el millor dels casos, i perd
bona part de la seua força quan arriba, de
nou, al batxillerat.
El cas de la capital del País Valencià és
especialment lamentable, com a espill en
el qual es miren tots els territoris. I en la
capital no és un factor menor l’impacte
d’una àmplia oferta de concerts educatius, poc o gens compromesos amb la
llengua dels i les valencianes. Un exemple
de la debilitat de l’oferta d’ensenyament
en valencià és el centre històric, on només hi ha una escola pública, amb una
única línia en valencià.

Alzira

Gandia

Castellà

Ontinyent

Valencià

nnValència

nnGandia

100

82,43

81,66

83,94

90,87

100

75 64,45

50

62,19

0

Infantil

17,57

Primària

16,06

Secundària

9,13
Batxillerat

54,88

100

25 35,55

37,81

75 65,58

0

Infantil

34,42

27,68

78,74
67,30

32,70
21,26

25
0

Infantil

Primària

Secundària

Batxillerat

nnSagunt

Primària

Secundària

75
51,22

52,25

52,75

48,78

47,75

47,25

50

76,79

25

30,44

Primària

Secundària

Batxillerat

51,01

55,33
24,39

0

Infantil

78,27

84,53

100
75

50

50

25

23,21

21,73

Infantil

Primària

Secundària

Batxillerat

35,23

64,87

Infantil

0

Infantil

79,36

20,64

Primària

Batxillerat

73,69

76,96

26,31

23,04

Secundària

Batxillerat

35,13

Secundària

100,00

53,26

55,86

46,74

44,14

59,66

50

33,81
10,40

Primària

100
75

66,19

25
0

Secundària

nnMislata
89,60

75 64,77

84,12

25 15,88

15,47
0,00

0

Primària

nnBurjassot

75

50

Infantil

Batxillerat

100,00

100
69,56

47,53

44,67

25

nnTorrent

100

48,99

1,50

100
72,32

52,47

50
45,12

nnPaterna

nnOntinyent

75,61

75

50

25 18,34

0

100
98,50

75

50

nnAlzira

Batxillerat

25
0

Infantil

40,34
0,00

Primària

Secundària

Batxillerat
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LES GRANS CIUTATS D’ALACANT
Cinc de les ciutats amb més de 35.000
habitants es troben a Alacant, entre les
quals hi ha la segona i la tercera capitals del
País Valencià quant a nombre d’habitants:
Alacant i Elx. Les cinc es troben en territori
valencianoparlant i, com és constant
en quasi totes aquestes, la situació del
valencià en l’ensenyament està sota
mínims, amb una presència testimonial
en les etapes d’infantil i primària. A partir
d’ací, avancen cap al no-res, que culmina
amb l’extinció del valencià com a llengua
de l’ensenyament en arribar al batxillerat.
Destaquem, per motius oposats, la situació en ciutats com Alcoi i Dénia: la capital

de l’Alcoià, una de les comarques emblemàtiques del país per la defensa de la llengua, segueix el ritme de desvalencianització en totes les etapes, fins a arribar a un
testimonial 13,2% d’alumnat que estudia el
batxillerat en valencià. Dénia, que és una
de les excepcions quant a l’equilibri entre
les xarxes privada i pública, manté un nivell prou digne en les etapes obligatòries,
però no s’escapa de la desfeta quan arribem al batxillerat, amb només un 20,3% de
l’alumnat que pot estudiar en valencià.

nnS. Vicent del Raspeig
100
78,79

81,56

21,21

18,44

88,08

84,20

11,92

15,80

Secundària

Batxillerat

75
50
25
0

Infantil

Primària

nnElx

Castellà
Valencià

96,19

100
75

71,64

75,95

82,29

Dénia

50
28,36

25

Alcoi

24,05

17,71
3,81

0

Infantil

Primària

Secundària

89,93

92,55

10,07

7,45

Batxillerat

Sant Vicent
del Raspeig

nnAlacant

Alacant

100 87,84

Elx

100,00

75
50
25 12,16
0

Infantil

nnDénia

76,37

79,67

23,63

20,33

100
79,68

75
57,48

52,56

75 65,94

58,49

50

50
42,52

47,44

41,51

Infantil

Batxillerat

Primària

Secundària

Batxillerat

0

86,72

34,06

25
20,32

0

Secundària

nnAlcoi

100

25

Primària

0,00

Infantil

Primària

Secundària

13,28

Batxillerat
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L’

opacitat de l’administració sobre
resultats i aplicació de la llei ha
sigut obstinada. Sense dades,
sense valoracions, sense consens,
sense planificació ni temporització, l’anterior
administració va plantejar un fals dilema i
semblava interessada a obrir una batalla
sense sentit: anglés contra valencià, castellà
contra valencià.
No ha existit continuïtat, ni previsió. Sense un objectiu a curt i llarg termini que siga
conegut i compartit per la comunitat educativa, sense planificació per a aconseguir–ho,
hem arribat on hem arribat gràcies al compromís, bona voluntat i esforç dels centres,
les famílies i el professorat. També en les zones de predomini lingüístic castellà.

L’administració
valenciana no ha
assumit l’ordenació del
desplegament de la llei

Un model plurinlingüe
que garantisca el
domini efectiu de les
dues llengües oficials

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ DE
L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
DURANT ELS ÚLTIMS ANYS, TOT I QUE EL CREIXEMENT DEL VALENCIÀ HA SIGUT
CONTINUAT, TAMBÉ HA SIGUT LENTÍSSIM. EN 2011 UN 29% DE L’ALUMNAT REBIA
L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ I, CINC ANYS DESPRÉS, NOMÉS HO FA UN 30%.
ENTENEM QUE AIXÒ ÉS DEGUT A LA FEBLESA DEL COMPROMÍS DEL GOVERN DEL
PARTIT POPULAR EN L’EXTENSIÓ DEL VALENCIÀ EN EL SISTEMA EDUCATIU.

El creixement, lent i desequilibrat, corre
perill de detindre’s i fins i tot de començar a
involucionar. L’alumnat que s’escolaritza en
valencià creix, però ho fa molt lentament: en
vint anys el creixement ha sigut d’un 28% (del
10,2% al 38,4%).
Les il·lusions i el compromís de tanta gent:
professorat, alumnat, assessores i assessors,
personal tècnic, ajuntaments, associacions
cíviques, sindicats, partits polítics, i tots els
esforços invertits a fer possible un avanç significatiu en l’aprenentatge i l’ús del valencià,
entraran en fase de regressió.
Necessitem un model de plurilingüisme
efectiu, que garantisca el domini en igualtat
de condicions de les dues llengües oficials,
així com el coneixement d’una tercera llengua. STEPV continuarà treballant per la normalització del valencià en el sistema educatiu
i en la societat en general per la qual cosa
considerem que cal generalitzar els programes d’ensenyament en valencià i disposar de
mitjans de comunicació en la nostra llengua.
En aquest país, una societat moderna on el
plurilingüisme és un fet que suma, incorpora
i crea oportunitats laborals i econòmiques,
la vertebració social i territorial s’ha de fer
prenent com a base una llengua, la pròpia,
respectant la llengua familiar de cada ciutadà. Així és sentit per la mateixa societat, com
demostra l’increment continu de demanda
d’ensenyament en valencià.
Haurem d’exigir al nou govern el compromís amb la revitalització del vigor social del
valencià per redreçar la situació de la llengua.
Ara ens hi juguem el futur de la llengua en
tots els àmbits. La normalització ha d’avançar
i no podem demorar-nos més.
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PROPOSTES SOBRE ELS
ASPECTES BÀSICS DEL
MODEL DE
PLURILINGÜISME

STEPV presenta les propostes mínimes que hauria de contindre
un model plurilingüe en el sistema educatiu valencià.

E

n el curs 2012/13 la Conselleria
d’Educació del govern popular
aplicava el decret de plurilingüisme
en l’etapa d’educació infantil.
STEPV ja va valorar negativament, en
aquell moment, el decret perquè partia
de la premissa falsa que el valencià i el
castellà estan en igualtat de condicions i
no plantejava el model adequat per a donar
compliment als objectius educatius del
nostre ordenament legal. Tampoc no partia
del coneixement pedagògic contrastat per
a situacions lingüístiques semblants a la
nostra. Per això, cal retirar-lo i encetar la
negociació a partir dels elements aportats
per totes les parts que hi intervenen, tal com
s’ha compromés a fer l’actual Conselleria
d’Educació.
Per a modificar l’actual model
d’ensenyament plurilingüe cal fer una
anàlisi de la situació a què s’ha arribat
d’ençà que s’aplica la LUEV. No cal dir
que aquesta llei, de 1983, és obsoleta i
no respon a les necessitats de la societat
valenciana actual. Cal una nova llei
–d’igualtat lingüística– que garantisca,
no només en l’àmbit educatiu, sinó en el

conjunt de la societat valenciana, situar la
nostra llengua en igualtat de condicions
que el castellà.
Base legal i base pedagògica defineixen
l’àmbit en què s’ha de tractar la qüestió
i, per tant, contribueixen a fer que les
decisions polítiques consegüents siguen
les més encertades i sòlides, al mateix
temps que allunya una eventual utilització
partidista.
En aquest número de l’Allioli hi ha un
avanç de l’actualització de l’informe de 2011
que STEPV va redactar sobre la situació
de l’ensenyament en valencià fent ús,
exclusivament, de les dades procedents de
les administracions públiques (Conselleria
d’Educació, Ministeri d’Educació,
ajuntaments), les conclusions del qual
podem resumir en:
1. Desequilibris territorials que
entrebanquen seriosament l’extensió de
l’ensenyament en valencià. Per exemple,
mentre la província de Castelló escolaritza
en valencià una mica més del 61% de
l’alumnat, la d’Alacant no arriba al 17%. I
això que ambdues províncies tenen la major
part dels seus municipis classificats com de

predomini lingüístic valencià, segons la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià.
2. Discriminació de l’ensenyament en
valencià per la xarxa de centres privats
concertats: la titularitat dels centres (pública
o privada) esdevé determinant perquè
l’ensenyament en la llengua minoritzada es
puga atendre i estendre, o no, de manera
regular i uniforme, per tot el territori. El
cas és que els centres privats concertats,
malgrat que escolaritzen un 30% de la
població i estan sostinguts totalment amb
fons públics, només acullen el 6% de
l’alumnat que estudia en valencià. És així
com la titularitat dels centres educatius
es converteix també en un factor de
distinció, exclusió, restricció o preferència
injustificades que afecten l’ús de la llengua
minoritzada, en el nostre cas, el valencià.
En la realització del nou pla plurilingüe
cal tindre en compte les opinions de les
persones expertes, dels sindicats, de les
federacions d’AMPA, Escola Valenciana
i de les universitats públiques, així com
les avaluacions de la mateixa Conselleria
d’Educació.
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2. TRACTAMENT QUE HAN DE
TINDRE LES DUES LLENGÜES
COOFICIALS EN EL CURRÍCULUM
A TRAVÉS DE LES DIFERENTS
ENSENYANCES

PROPOSTES D’STEPV
1. OBJECTIUS CAP ALS QUALS HA
D’ENCAMINAR-SE L’EDUCACIÓ
PLURILINGÜE DEL PAÍS VALENCIÀ
Els objectius del model d’educació plurilingüe
han de ser adreçats a tot l’alumnat valencià
sense excepcions; és a dir, a tot l’alumnat
usuari del sistema educatiu valencià. I han de
consistir a:
nn
nProporcionar a l’alumnat una
competència plurilingüe que comprenga
el domini profund i equipotent de les dues
llengües cooficials, el domini funcional de
dues llengües estrangeres i el contacte
enriquidor amb les llengües i cultures
no curriculars però pròpies d’una part de
l’alumnat.
nn
n
Convertir-los en usuaris especialment
preparats per a usar totes i cada una de les
llengües del repertori plurilingüe personal
com a instrument per a l’adquisició,

construcció i vehiculació de coneixements,
per a la fruïció i creació estètica, per a l’anàlisi
crítica i l’acció social a través del llenguatge,
així com per a l’èxit en la comunicació en
qualsevol context comunicatiu.
nn
nFer nàixer en l’alumnat la curiositat per
les llengües, i proporcionar-li coneixements
bàsics sobre què són i com funcionen,
procediments senzills per a la construcció
d’aquest coneixements a partir de
l’observació, manipulació i comparació de
les diferents llengües presents a l’aula, i una
perspectiva crítica sobre com s’usen.
nn
nConvertir l’alumnat en aprenent de
llengües estratègic i autònom, i motivats per
a aprendre durant tota la vida.
nn
nFormar l’alumnat per a la convivència en
una societat multilingüe i multicultural, tot
ajudant-lo a construir-se una identitat pròpia,
i que en aquesta construcció tinga un paper
important el coneixement i l’experiència
profunds de la llengua i cultura pròpia del

país del qual són ciutadans de ple dret.
nn
nAconseguir que l’alumnat desenvolupe
la seua potencialitat màxima pel que
fa al rendiment lingüístic i acadèmic,
i aconseguisca la plena integració
escolar i social, independentment de la
seua procedència geogràfica, del nivell
sociocultural de les famílies, de les
competències comunicatives i experiències
culturals amb què arriben al centre, i de la
seua aptitud i estil d’aprenentatge.
nn
nFer visibles en els centres les llengües
i cultures de la immigració, i promoure
el manteniment d’aquestes per part de
l’alumnat nouvingut i de les seues famílies.
nn
n
Convertir el valencià en el nucli configurador
del currículum lingüístic i acadèmic, i llengua
d’integració i cohesió de la comunitat educativa,
normalitzar-ne l’ús en el funcionament
administratiu, acadèmic i social, i irradiar
aquest ús normal envers l’entorn del centre.

Organització del sistema educatiu
En un entorn sociolingüístic com el nostre,
amb el valencià com a llengua minoritzada,
l’única manera de proporcionar una
competència adequada en aquesta llengua és
prioritzar-ne la introducció en el currículum
–preferiblement des de l’educació infantil– i
usar-la com a llengua d’instrucció preferent
en les àrees no lingüístiques.
Característiques que han de presentar tots
els programes:
1. Lectoescriptura: El tractament sistemàtic
de la lectoescriptura hauria de ser introduït
inicialment en valencià i posteriorment
en castellà. En contextos on el castellà és
la llengua majoritària podria ser introduït
simultàniament en valencià i castellà,
començant per la llengua habitual de
l’alumne.
2. Temps d’exposició: “En el cas de les
llengües amb una situació de minorització
sociolingüística, com és el cas del valencià,
s’ha de reforçar la seua presència escolar
per a compensar la feblesa en l’ús social
i aconseguir l’objectiu d’una compètencia
lingüística equilibrada (...). El fet que una
llengua minoritzada tinga un tractament
escolar més intens no afecta negativament la
competència lingüística que s’adquereix en la
llengua majoritària, tal com està demostrat
en la investigació internacional (p. ex.
Landry & Allard 2000) i en les avaluacions de
competències realitzades en les comunitats
autònomes amb llengua pròpia. De fet, com
més intensa és l’escolarització en la llengua
minoritzada (valencià) major és el el grau
de bilingüisme i la naturalesa additiva del
bilingüisme aconseguit, cosa que afavoreix
una competència més elevada en la llengua
dominant (castellà)”.
3. La metodologia: Dins la línia d’optimació
i racionalització del currículum pròpies
de l’educació plurilingüe, un plantejament
global de l’ensenyament i ús vehicular de
les llengües del currículum exigirà els
enfocaments plurilingües que proposa
el Consell d’Europa, especialment els
enfocaments plurilingües integrats:
nn
nEl Tractament Integrat de les Llengües
(TIL), que inclou enfocaments com ara la
didàctica comparativa, dossier de llengües,
obertura a les llengües i intercomprensió.
nn
n
El Tractament Integrat de les Llengües i
els Continguts de les àrees no lingüístiques
(TILC), amb diferents modalitats: TILC en
llengua estrangera (AICLE), TILC en castellà
(immersió), TILC per a alumnat immigrant i
TILC en la L1 (ensenyament de la llengua a
través del currículum).
4. Ordre d’incorporació de les llengües
oficials: El disseny d’educació trilingüe o
plurilingüe ha d’assegurar l’estatus prioritari
de les llengües oficials i no relegar el valencià
a una situació de perpètua desigualtat
competencial. Començar pel valencià no
representa cap amenaça per l’aprenentatge del
castellà; a l’inrevés sí.
La incorporació del castellà, amb
major presència social, s’ajornaria fins a
l’acabament del cicle primer o començament
del segon d’educació primària per evitar que
els alumnes hagueren d’adquirir una llengua
segona i una llengua estrangera en un context
formal com ara l’escola mentre encara estan
adquirint elements fonamentals de la llengua
primera.
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3.PLANTEJAMENT SOBRE LA
INCORPORACIÓ DE LA LLENGUA
ESTRANGERA COM A LLENGUA
VEHICULAR
Per a una incorporació primerenca de la
llengua estrangera caldrà tindre en compte
que:
A. La incorporació primerenca no garanteix
per si mateixa uns alts nivells de competència.
Exigeix, a més a més, una intensitat i
continuïtat mínimes perquè l’aprenentatge
puga acumular-se i ser efectiu. Una hora o
una hora i mitja a la setmana garanteix pocs
resultats més enllà d’un primer contacte, una
motivació inicial i una sensibilització envers la
llengua estrangera. L’ideal és una incorporació
primerenca mitjançant el seu ús vehicular
amb una metodologia AICLE (Aprenentatge
Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres)
i un temps suficient de l’horari escolar.
B. Si hi ha introducció a l’educació infantil
de l’ús vehicular de dues L2 és millor ajornar
la llengua dominant. No pareix raonable
l’adquisició simultània d’una llengua segona
més una llengua estrangera en un moment
en el qual encara està adquirint elements
bàsics de la L1. Les investigacions realitzades
en programes de doble immersió conclouen
que la incorporació del castellà en aquestes
circumstàncies no millora la competència
que adquiriran en aquesta llengua, però
entrebancarà l’adquisició de la llengua
minoritzada.

4. PRINCIPIS QUE HAN DE
PRESIDIR LA FORMACIÓ I, SI ÉS
EL CAS, LA CAPACITACIÓ DEL
PROFESSORAT EN LLENGÜES
ESTRANGERES
La formació inicial i permanent s’ha d’ajustar
al nou perfil. Un sistema educatiu plurilingüe
exigeix un professorat plurilingüe i un
professorat ben format metodològicament.
La formació del professorat hauria
d’aconseguir els objectius següents:
nn
n
Competència elevada en la llengua o
les llengües que ensenya, encara que no
necessita ser un professor nadiu (C1 en LE i
C2 en valencià).
nn
n
Una progressiva competència plurilingüe,
com a element necessari per a col·laborar en
la construcció d’una competència plurilingüe
per part de l’alumnat.
nn
n
El coneixement i la pràctica en
enfocaments didàctics plurilingües.
nn
n
La capacitat per a col·laborar en la
planificació, aplicació i avaluació d’un
programa plurilingüe en el centre.
Algunes d’aquestes competències
podran adquirir-les mitjançant una formació
externa (assistència a cursos, conferències,
tallers, etc.), però cal insistir en el fet que
la planificació i l’aplicació d’un programa
plurilingüe exigirà una formació en el centre
global, continuada i a mida de cada equip
pedagògic.

5. ALTRES ACTUACIONS
NECESSÀRIES

nn
n
L’avaluació: cal dissenyar un sistema
adequat per al seguiment i l’avaluació
dels programes. Ha de comptar amb la
participació de les universitats públiques. La
inspecció educativa ha de garantir el correcte
desenvolupament dels programes a través
d’un pla de seguiment. I és per això que cal
garantir la seua pròpia formació en aquests
programes. També és important l’avaluació

interna dels centres educatius feta pel mateix
claustre de professorat i el consell escolar. A
més, en tot aquest procés han de participar
les assessories de llengües de la Conselleria
d’Educació. Per a fer-ho cadotar-les d’una
plantilla suficient.
nn
n
Les famílies: és necessari comptar amb
la complicitat de les famílies. El currículum
escolar forma part d’un currículum
més ampli: la competència plurilingüe i
pluricultural comença abans de l’escola i ha
de continuar desenvolupant-se fora del centre
escolar.
nn
n
El coneixement profund i l’assumpció
per part dels pares i les mares del disseny
del projecte d’educació plurilingüe, i la
participació en la seua aplicació i avaluació,
hauria de ser un dels requisits bàsics per a la
seua implantació en un centre.
nn
n
El tractament de la diversitat: fonamental
en aquest aspecte és l’acollida, educació
i integració de l’alumnat immigrant, la
llengua i cultura dels quals, generalment,
no té presència curricular. D’entrada, aquest
alumnat hauria de ser escolaritzat en
valencià, perquè si s’escolaritza de primer en
castellà tindrà posteriorment poca motivació
per a aprendre la llengua pròpia del país.
Caldrà partir, sempre que siga possible, dels
seus referents lingüístics i culturals propis,
intentar fer-los visibles en l’activitat escolar i
procurar assumir-los tant com es puga en el
desenvolupament del currículum per a tots.
nn
n
L’administració: el seu paper és fonamental
en la consecució dels objectius del model de
plurilingüisme i, per tant, ha de:
a. Posar els mitjans per a la integració
lingüística, social i acadèmica en valencià de
l’alumnat procedent de la immigració.
b. Facilitar la incorporació a l’educació
plurilingüe, d’acord amb les famílies, els
alumnes amb NEE.
c. Fer complir la llei pel que fa a
l’ensenyament del valencià i en valencià a
totes les escoles –públiques, concertades
i privades– i molt especialment a les
sufragades amb fons públics.
d. Normalitzar l’ús acadèmic, social,
administratiu i tècnic del valencià dins
el sistema educatiu, i en les relacions
amb la societat en general, amb la
comunitat educativa i amb altres òrgans de
l’administració.
e. Dotar de professorat bilingüe (i
progressivament plurilingüe) tots els centres
del sistema educatiu mitjançant la formació
del professorat en actiu.
f. Preveure la disponibilitat de materials
curriculars elaborats des de la perspectiva
d’una didàctica plurilingüe.
g. Dotar els centres del personal i materials
suplementaris, d’acord amb les necessitats
de l’alumnat del centre (immigrants,
alumnat amb NEE…).
h. Garantir la continuïtat del model
plurilingüe entre els diferents cicles i etapes
dels ensenyaments no universitaris.
i. Posar els mitjans per a avaluar l’educació
plurilingüe (dels programes, dels centres
i dels alumnes) per tal de millorar
progressivament el disseny i l’aplicació, i
adequar-hi la dotació de recursos.
j. Establir i aplicar mecanismes que faciliten
la participació dels pares i les mares en el
projecte plurilingüe del centre, i també les
administracions municipals, les associacions
cíviques i culturals, etc.
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INTERSINDICAL,
PER LA IGUALTAT LINGÜÍSTICA
L

es eleccions del maig de 2015 van
comportar un gran canvi polític en
la majoria de les administracions
valencianes. La societat valenciana
va demanar un canvi profund en les polítiques
socials, culturals i lingüístiques. És en
aquest sentit que Intersindical Valenciana vol
contribuir a dur a terme aquests canvis i per
això presentem unes propostes bàsiques en
matèria de política lingüística per tal d’assolir
la igualtat lingüística de tots els valencians i
valencianes: que tothom tinga els mateixos
drets i els mateixos deures, siga parlant de la
llengua que siga.
Per fer-ho, creiem que és necessari dotar-nos d’un nou marc jurídic, perquè l’actual
és obsolet, no ha donat els resultats esperats
i es troba molt lluny de garantir els mateixos
drets lingüístics per a tota la ciutadania. La
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià té ja més
de 30 anys i pertany a un època en què no hi
existia Internet ni la globalització, les famílies
i els barris encara feien un paper de transmissió i socialització lingüístiques que avui
tenen unes altres xarxes socials, l’escola era
l’element difusor quasi únic en la formació, i
la ràdio i la televisió constituïen els únics mitjans de comunicació.
Però, a més, la LUEV presenta, ja de partida, dues limitacions transcendentals que les
tres dècades d’aplicació s’han encarregat de
confirmar en la seua ineficàcia. D’una banda,
fora de l’àmbit escolar aquesta llei no estableix cap regulació normativa ni cap objectiu
definit ni cap deure: tot són bones intencions
expressades amb previsions tan etèries i poc
pròpies d’una llei com són el “foment”, la
“promoció” o l’“encoratjament”. De l’altra, qui
parla valencià no té, ni de lluny, els mateixos
drets que qui parla en castellà.
Considerem, doncs, que aquesta legislatura hauria de ser la legislatura de l’aprovació
d’una nova llei que pose les bases i els mitjans perquè tots els ciutadans i ciutadanes
del País Valencià tinguen els mateixos drets
lingüístics: una veritable llei d’igualtat lingüística amb unes disposicions normatives
clares que obliguen a garantir els drets i els
deures correlatius a aquests drets, amb els
instruments necessaris per a fer-los efectius,
i amb uns objectius de normalitat ben definits,
tant en la seua concreció com en els terminis
de consecució. Ras i curt: una llei transformadora amb un pla d’acció verificable i no una
declaració formal de bones intencions.
Des del nostre punt de vista, cal emprendre
accions en sis àmbits d’actuació fonamentals
per a una organització com Intersindical Valenciana: les administracions i la funció pública, l’ensenyament, la salut, els mitjans de
comunicació, les relacions laborals i l’atenció
als nouvinguts.

GRANS LÍNIES D’ACTUACIÓ EN
ENSENYAMENT
Tots els estudis i les anàlisis que s’han fet
com també l’experiència directa de dècades

ens confirmen que els programes d’ensenyament en valencià són els únics que permeten
als nostres escolars adquirir una competència real i efectiva no sols en valencià, sinó en
les dues llengües oficials. Els nombrosos estudis que n’ha fet STEPV-IV són ben reveladors en aquest punt.
Per tant, la proposta d’Intersindical Valenciana és que el valencià ha de ser la llengua
vehicular de l’ensenyament als territoris de
predomini lingüístic valencià. Alhora, s’ha
de garantir que als territoris de predomini
lingüístic castellà tot l’estudiantat curse l’assignatura de valencià sense més excepcions
que les que s’apliquen per a eximir de castellà, i s’ha de preveure una presència ascendent d’assignatures en valencià a mesura que
s’avança amb l’edat i els cursos. És només
així que, en acabar l’ensenyament obligatori,
l’alumnat tindrà un coneixement real i un domini del valencià apte per a cursar el batxillerat, la formació professional o per a desplegar
la seua vida personal i professional en valen-

anes i en aquelles privades que reben ajuts de
l’administració valenciana. Aquests plans ha
de preveure, partint de la situació individualitzada de cada universitat, l’augment anual de
la docència en valencià fins a assolir la igualtat lingüística en un termini que no hauria
d’anar més enllà dels 15 anys per a aquelles
universitats que parteixen d’una docència en
valencià inferior al 10%. La Universitat de València ja fa uns quants anys que està aplicant
aquestes mesures amb uns excel·lents resultats en increment de docència en valencià i
capacitació del professorat per a impartir-la.
Les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI), que
ara depenen de la DG de Política Lingüística
i Gestió del Multilingüisme, són un element
important en el tractament de la llengua
pròpia. Fins ara, els idiomes s’han ensenyat
sistemàticament passant pel castellà. Això
no és només discriminatori, sinó pedagògicament inadequat. Les capacitats fonètiques
dels valencianoparlants juntament amb altres
elements lèxics, morfològics i sintàctics són

cià i, a més, una base més sòlida per a poder
aprendre amb facilitat altres llengües.
Aquests criteris s’han d’aplicar en tots els
centres que reben fons públics i, doncs, tant
als centres públics com als concertats o als
privats que reben ajuts de l’administració.
De la mateixa manera, cal establir un pla
d’increment de la docència en valencià en cadascuna de les universitats públiques valenci-

diferents de les que es desenvolupen per al
castellà, i l’ensenyament ha de partir de les
capacitats que ja tenen els i les alumnes. Per
això, cal que tots els ensenyants de les EOI
siguen parlants complets, plenament competents en els dos idiomes oficials del País Valencià, a més -lògicament- de ser competents
en l’idioma que ensenyen. Aquesta competència s’haurà d’acreditar.
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ESTAT
D’EXEMPCIÓ
Allioli

La LUEV (1983) establia el compromís de la Generalitat
d’introduir progressivament l’ensenyament del valencià
als territoris de predomini lingüístic castellà i el
d’afavorir “totes les iniciatives públiques i privades”
que hi contribuiren. La norma incorporava el dret dels
pares o tutors d’aquestes zones per a eximir els seus
fills i filles de l’ensenyament de la llengua en formalitzarne la inscripció en els centres educatius. En aquestes
comarques, l’exempció de l’assignatura de valencià responia
a una situació transitòria i d’excepcionalitat. Tanmateix,
amb el pas dels anys i amb la inacció dels successius
governs de la Generalitat, la llei que havia de servir per
a normalitzar l’ús del valencià, ha servit de coartada per
a regularitzar una situació perversa: la normalització
de l’exempció i l’enquistament del conflicte lingüístic.
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Reunió de la la Plataforma de Professors de Valencià del Baix Segura a l’IES Las Laguna de Torrevella.

L

a situació és especialment dolorosa a
la Vega Baixa/el Baix Segura. De manera singular, en l’ensenyament secundari. Les dificultats i la problemàtica, ja endèmica
en aquesta comarca, ha dut un grup de docents
a conformar la Plataforma de Professorat de
Valencià del Baix Segura, un grup que reflexiona sobre la situació i que reclama alternatives i
mesures de millora. Membres d’aquest col·lectiu
expliquen a Allioli com viuen en aquest forat negre del conflicte lingüístic i com s’esforcen per
il·luminar-hi amb claredat i determinació.

L’exempció de l’assignatura de valencià té
implicacions que generen conflictes de caire
polític, social, laboral i fins i tot personal,
i afecta a tota la comunitat educativa, des
de l’administració o els equips directius
fins als claustres i l’alumnat. En un centre
d’aquesta comarca, es pot passar d’una
vintena d’estudiants exempts en el primer
curs de Secundària fins a la pràctica totalitat
en finalitzar el Batxillerat. “Normalment,
en primer d’ESO l’exempció és baixa. En
la transició des de Primària a l’institut els
animem a no demanar l’exempció, d’alguna
manera tractem de vendre’ls l’assignatura”. Ho
explica Maria Josep Cebrián, de Vilamarxant,
cinc anys en expectativa de destinació a l’IES
Las Lagunas de Torrevella. La professora
assegura que aquesta inèrcia canvia conforme
s’avança en l’etapa: “Segon d’ESO, un any de

L’exempció de l’assignatura
de valencià té implicacions
que generen conflictes de
caire polític, social, laboral
i fins i tot personal

canvis, és conflictiu i l’exempció puja fins a 40
o 50 alumnes. Al tercer, l’increment continua
i en arribar a quart tendeix a estabilitzar-se,
perquè valoren l’alicient d’obtindre el títol
A2”. Al Batxillerat, “l’exempció es dispara de
manera brutal, només tres estudiants cursen
valencià en els dos grups de primer. I en segon
la xifra pot reduir-se fins a dos, un o zero”.
Les distorsions en les aules, en el centre i
en la pràctica docent estan assegurades. Al
principi l’exempció afecta només l’avaluació:
l’estudiant no és qualificat en l’assignatura
de valencià, tot i que l’assistència a classe
és obligatòria i cal cursar amb normalitat
els continguts. Però, des de la Plataforma
s’apunta que a la comarca hi ha un consens
en considerar que a la classe de valencià
s’acudeix a fer deures d’altres assignatures
o a xarrar amb els companys. “Queda molt
difús què hem de fer amb els exempts”, diu
Patrícia Morató, interina que duu set cursos

fent classe al Baix segura i dos consecutius
a l’IES de Pilar de la Foradada. El professorat
necessita claredat sobre què s’ha de fer
amb l’alumnat exempt: “Si ens diuen que els
exempts han d’estar fent valencià o altres
deures, ja sabem a què ens hem d’atindre”.
S’ha normalitzat una situació on cada docent
se les ha d’apanyar dins de l’aula sense cap
directriu ni consigna: “L’administració et fica el
problema dins de la classe i et tanca la porta
perquè gestiones un grup amb cinc alumnes
que fan valencià i 25 alumnes exempts” diu
Raül Morilla, d’Elx i professor interí a l’IES las
Lagunas des del curs passat.
Aquest estat d’exempció posa en qüestió
l’autoritat del professorat de forma
permanent, i deriva en problemes en la
gestió de la dinàmica de les classes. Això és
un problema per als docents, però també
per a aquell alumnat que sí que vol estudiar
valencià. En la classe de Nerea Benítez
Collado, alumna de primer de Batxillerat
a l’IES Thiar de Pilar de la Horadada, hi ha
tres alumnes no exempts i tota la resta de la
classe exempta. Sovint, el professorat s’hi ha
de dedicar més a posar ordre que a impartir
classe. “És que no em meresc una educació
sencera?” pregunta Nerea. “No meresc un
professor que puga dedicar-me el seu temps
i no pas a parar les classes per demanar
silenci?”.

HAS DE SER EL MILLOR
PROFESSOR DE TOTS
Quan Maria Josep va arribar al Baix Segura
per primera vegada va estar dos mesos amb
gastroenteritis: “Em costava molt gestionar el
que escoltava, el que em deien els alumnes.
La situació és molt frustrant personalment.”
“Quan has passat els primers 10 minuts a
l’aula” diu Raül “te n’adones que el que passa
ací no té ni cap ni peus”. A banda de preparar
classes, programar, corregir, el professorat de
valencià ha d’estar contínuament justificantse i donant explicacions. Per als docents de
la Plataforma, això és una càrrega que no ha
suportar el professorat de cap altra matèria,
que demana un desgast personal enorme i
que exigeix un sobreesforç, “perquè molta
part de què l’alumne demane l’exempció al
curs següent depén de tu i de com ho hages
plantejat enguany”, diu Maria Josep. “Això és
molt lamentable i és injust. No hi ha cap altra
assignatura on la supervivència depenga de
l’actitud del professor.”
“Un no es pot passar els anys fent classe en
aquestes condicions” diu Raül. Hi ha gent que
evita agafar una vacant d’un curs en la zona i
s’estima més treballar menys temps un curs
–amb la precarietat econòmica consegüent–
que haver de fer-ho en aquesta situació.
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En comptes de rendir-se, des de la Plataforma
s’han proposat crear una certa normalitat en
l’ensenyament de la llengua a través del seu
compromís personal. Això, però, entranya també
altres perills: “Ens convertim en professors
‘diferents’. Moltes vegades l’alumne avalua si
ets prou ‘guai’, si ets simpàtic, si es diverteix a
classe, i en funció d’això decideix si es fa o no
exempt” diu Patrícia.
Per a Maria Josep, l’exempció converteix
l’alumnat en valencians de segona, perquè no
té les mateixes oportunitats que el de València
o Castelló, però ella també se sent com una
professora de segona. “La teua assignatura és
de segona. I tot això xoca amb una legislació
que diu que el valencià s’ha de conéixer i
parlar”. “Un govern no hauria de consentir que
dins d’un espai públic existisca un apartheid
lingüístic” diu Raül.

TRAURE EL CONFLICTE DE L’AULA
Per als membres de la Plataforma, cal
traure el conflicte de l’aula i traslladar-lo
a l’agenda pública, en el context global
del conflicte lingüístic valencià. La política
lingüística al Baix Segura s’explica per la
instrumentalització política del conflicte
i el rendiment en forma de vots que ha
donat al llarg dels anys: “S’entén que en els
anys 80 es mantinguera una actitud de no
tensionar el conflicte, però que ara, en 2016,
es mantinga aquesta situació semblaria un
anacronisme en qualsevol altre context.”
I aquesta situació enquistada ja cansa:
“En lloc d’estar parlant de metodologies,
estratègies… continuem parlant del mateix
que fa trenta anys. El valencià podria tindre
un tractament de L2 i això ens permetria
dedicar el temps a dissenyar estratègies
per al seu aprenentatge, i no haver
d’encarar vint fronts de conflicte cada dia”
diu Ascen Altet, de Novelda i amb 5 anys al
Baix Segura.

QUÈ S’HI POT FER?
Maria Josep creu que es poden fer moltes
coses de manera immediata: “Les directives
poden fer perquè es visibilitze el valencià a
l’institut, que estiga present en la retolació o
en la documentació que produeix el centre.”
“Les directives també haurien de preguntarse sobre la descompensació de les plantilles:
com pot ser que en alguns centres hi haja 10
professors en el departament de castellà i 5
en el de valencià, si tenim les mateixes hores
lectives?”, pregunta Patrícia.
A més, seria positiva una tasca de
pedagogia. Cal seure amb cada família que
demana l’exempció i dir-los: “Què estàs
fent amb el teu fill? Estàs condemnat-lo a
no conéixer una de les llengües oficials del
teu país.” També cal eradicar la pràctica
de posar cartellets informatius sobre com
demanar l’exempció, o incloure les instàncies
en els sobres de matrícula, que són facilitats
per a tramitar-la. L’exempció no s’ha de
gestionar des del centre: “Si hi ha algun pare
que tinga molt d’interés que el seu fill no
aprenga valencià, que vaja a Conselleria, que
la gestione allí, i que allà es trobe amb una
altra persona, un tècnic, que parle amb ell i li
n’explique les conseqüències.”

LA NECESSÀRIA ESTABILITAT DE
LES PLANTILLES
A l’IES Las Lagunas de Torrevella hi ha hagut
avanços que s’expliquen per la continuïtat
en la plantilla del departament en aquest
últims anys. En Las Lagunas hi ha un referent
conegut pels pares i la comunitat, que és
Maria Josep: “els pares n’han sentit parlar

Patrícia Morató i Ascen Altet, de la Plataforma de Professors de Valencià del Baix Segura.

EL SUD TRENCA EL SILENCI
La idea de constituir la Plataforma de Professors de Valencià del Baix Segura s’ha
anat gestant en els darrers anys entre un
grup de professors que es coneixien, compartien les seues frustracions en encontres informals, al voltant d’unes cerveses, i
sentien la necessitat de fer alguna cosa per
canviar la situació. “Es van juntar la fam i les
ganes de menjar” diu Maria Josep. “Teníem
ganes de dir prou perquè açò és insostenible. Volíem obrir la porta i que la gent coneguera el que està passant ací.”
L’any passat van acordar que el curs
2015/16 farien per juntar-se d’alguna manera. Maria Josep i Raül van coincidir en el
mateix centre i van començar a implicar a
la gent que arribava al departament.
Van posar en marxa la web El Sud trenca el silenci, que va tindre molta repercusió
en les xarxes: “Vam pujar una foto dimarts
per a convocar una reunió el dijous següent
i, en molt poques hores obtinguérem una

i els alumnes li atorguen un prestigi pel seu
compromís. L’estabilitat que dóna això és
molt positiva i permet fer passos cada any. Si
existeix la incertesa de qui vindrà a l’any que
ve, això no es produeix”, explica Ascen.
Al Baix Segura, però, les plantilles pateixen
una alt grau d’itinerància; no hi ha professorat
amb la definitiva i el que hi ha, es demana una
comissió de serveis i no ve. “Si estàs fent una
tasca un any i a l’any següent ja no tornes,

molt bona acollida” diu Raül. Per a ells,
eixa acollida s’explica perquè donava resposta a una demanda que reclamava ser
atesa: “Alguna vegada, en els últims trenta
anys, s’han ajuntat els profes de valencià
per a parlar i buscar una solució? A eixa
demanda respon la Plataforma.”
Des del novembre s’han succeït les reunions on s’ha establert un guió i un mètode
de treball, primer en petits grups, amb propostes que després debat l’assemblea.
Les demandes de la Plataforma
La plataforma ha publicat un document
amb una proposta de mesures per a fer
front a l’actual estat d’exempció. El document complet, que es pot consultar en
la seua web El sud trenca el silenci, s’hi
proposen mesures a aplicar a curt, mitjà
i llarg termini. Així, a curt termini, mesures senzilles com retardar la resolució de
l’exempció al mes de maig o principi de

el treball s’interromp i la persona nova que
arribe farà el podrà d’acord amb el seu criteri,
però tot torna a començar de zero novament.”
La volatilitat de les plantilles impedeix
mantindre les estratègies d’un any per a un
altre. Com al centre de Patrícia: n’eren quatre
profes que volien repetir, perquè havien
aconseguit baixar l’exempció per a aquest
curs i tenien il·lusió de continuar. Dels quatre,
només n’han pogut repetir dos, i tots interins.

juny, o posar a l’ITACA les notes dels qui
han sol·licitat l’exempció, podrien tindre un
efecte immediat. També proposen no s’hi
han de concedir automàticament i denegar
les que no estiguen prou raonades, o no facilitar-la llevant l’imprés de sol·licitud del
sobre de matrícula.
A mitjà i llarg termini proposen eliminar
la discreccionalitat actual de cada centre, i
actuacions de impliquen una tasca pedagògica sobre el significat de l’exempció entre
les famílies i l’alumnat.
Aquestes demandes coincideixen amb
les que va formular STEPV, sobre la necessitat recuperar les figures dels assessors i
dels especialistes de valencià. A més, cal
equiparar el valencià i el castellà en l’oferta de programes com el PASE, PAE, PMAR,
compensatòria, desdoblaments de les instrumentals… Demanen també la derogació
de la LUEV i lextensió de l’oferta del valencià en les EOI i Escoles d’Adults.

El professorat de valencià del Baix Segura
demana “una normalitat com té la resta
de departaments d’un centre. No parlem
del valencià al Baix Segura. No pretenem
valencianitzar el Baix Segura: el que no
volem és haver de gestionar els conflictes
que genera una llei sense sentit, perquè un
problema polític no es pot resoldre dins de
l’aula.”
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NEREA

Nerea Benítez Collado estudia Batxillerat en
“un centre massificat en un poble amb orgull
murcià”, i és una de les poques alumnes que
ha decidit cursar el valencià. Veient sèries
en la TV3 ha pres consciència del valor i els
avantatges de la diversitat però també de la
desigualtat entre les llengües: “La llàstima
és que sempre ens oblidem d’aplicar aquest
orgull a la part valenciana de la relació.”
Però bona part de les famílies no
ha recorregut el mateix procés de
conscienciació de Nerea. “El prejuí lingüístic
ve de sèrie de les famílies”, diu Raül. Per a

moltes, el valencià no serveix per a res i és
millor dedicar les hores de valencià a fer
coses de profit. “Per exemple, si un alumne
va fluix acadèmicament, es plantejarà
demanar l’exempció per a poder dedicar
el temps a altres assignatures”, explica
Ascen. Algunes vegades, es donen situacions
molt dures amb els pares i l’alumnat, que
perceben el valencià com una imposició
contra la que canalitzen la seua ràbia: “No
me sale de los cojones que mi hija estudie
valenciano” pot ser un argument freqüent
entre alguns pares.
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En la relació amb altres docents, el
professorat de valencià se sent ignorat.
S’hi pot trobar professorat que fomenta
l’exempció activament o que, a l’hora
de repartir els pressupostos per als
departaments, el de valencià es queda
sense recursos “porque para el valenciano
no hay dinero.” A vegades, els professors
de valencià han de sentir comentaris de
companys que els pregunten “Pero aquí ¿a
qué venís?”, o allò de “Otra que necesito
traductor para entenderla”.

LA SITUACIÓ A LA PRIMÀRIA
Segons les estadístiques, en la Primària
no hi ha quasi exempció i l’alumnat hauria
d’adquirir una bona actitud cap a la llengua i
un cert nivell de coneixement. La realitat és
ben diferent: quan l’alumnat arriba a l’institut,
el professorat detecta greus deficiències
de competència lingüística: “Hi ha que no
t’entenen ni quan els dius ‘Bon dia’”, conta
Maria Josep. En realitat, molts xiquets no
han fet valencià a la Primària, encara que no
siguen exempts.
És per això que STEPV reivindica la
recuperació de la figura dels especialistes
de Valencià a Primària a les zones
castellanoparlants, i també la figura dels
assessors lingüístics, com a mesura exitosa
mentre va existir.

REIVINDICACIONS
D’STEPV

D’altra banda, l’alumnat no troba la
motivació per a aprendre una llengua que
no existeix fora de l’aula: “Almenys, abans
teníem Canal 9, i algun contacte podien
tindre amb la llengua. Ara quan ixen al
carrer, els alumnes es troben que no hi ha
res que els reforce” apunta Raül. “No hi ha
uns mecanismes normals, com hi ha en
altres assignatures o altres llengües, com
l’anglés.”
Tampoc no hi ha continuïtat en l’oferta
d’estudis a la comarca: “L’únic itinerari
en les EOI és el B1, B2… perquè l’A2 no
l’ofereixen. L’aprenentatge del valencià
s’acaba quan acaben l’ESO” diu Patrícia.
Maria Josep Cebrian i Raül Morillas, professors de valencià a l’IES Las Lagunas de Torrevella.

Hi ha un nombre tan elevat d’exempcions de
l’assignatura de valencià a les zones castellanoparlants (quan l’obligatorietat hauria
de ser el mínim que permetria parlar de
cooficialitat) que, de fet, no es pot dir que el
valencià és llengua cooficial en tot el país.
Quan l’alumnat que ha fet ús del dret a demanar l’exempció (en massa ocasions com
a conseqüència de campanyes perfectament
organitzades des dels mateixos centres) es
desplaça per seguir els seus estudis en un
altre centre de zona valencianoparlant, es
troba amb vertaders problemes. A més, el

fet que l’alumnat exempt de l’avaluació del
valencià haja de romandre a l’aula fa impossible l’aprofitament de les classes per a
la resta. Davant d’açò, cal actuar en positiu,
amb campanyes institucionals específiques
per a aquestes zones i recursos adequats
(assessors lingüístics...), tot i que la cooficialitat ha de ser el punt de partida de tota
acció institucional, per a la qual cosa caldria
modificar la LUEV.
En aquest sentit, la Junta de Personal Docent d’Alacant ha demanat també reforçar la
presència del valencià al sud del sud. El 19

de maig demanà a la Generalitat Valenciana i
a la Conselleria d’Educació canvis en la normativa per tal de donar una solució adequada
al tractament de l’exempció del valencià i que
vetlen per l’estima de la nostra llengua i per
la integració de la ciutadania de les terres del
sud per viure en valencià. A més d’algunes
mesures coincidents amb les de la Plataforma, la Junta reflexiona sobre la inexistència
dels programes lingüístics a la Vega Baixa i
es pregunta per què a un alumne d’Alcoi se
li ofereix la possibilitat de ser competent en
ambdues llengües i a un de Torrevella no?

INCOMPRENSIBLE
Sergi Durbà
Escriptor saguntí
i professor de
Valencià

M

ai no he entés per què un alumne ha
d’estar tancat obligatòriament en una
classe quan ha sol·licitat el dret, el
discutible dret, a no aprendre una assignatura
ni a ser-ne avaluat, en aquest cas de Valencià,
llengua i literatura. Mai ho he entés. Però així
és. Estar sense estar. Una realitat que jo mateix vaig viure durant dos cursos en la comarca del Baix Segura i que dibuixa un panorama,
com a mínim, inquietant per a la llengua dels
valencians, sobretot allí on la presència del
castellà i la pressió de l’anglés són omnipotents i inqüestionables i uns quants professors, majoritàriament interins, pateixen en si-

lenci i sense ajuda les envestides més fortes i
més evidents de les ineficaces –i també inexistents– polítiques lingüístiques dutes a terme
per les successives administracions educatives de l’àmbit territorial valencià. Una mesura
contraproduent. I fet i fet, un autèntic despropòsit des del punt de vista pedagògic.
Ben mirat, aquestes paraules podrien
representar a la perfecció la veu dels
professors que intenten dignificar el valencià
allà on presenta dificultats d’acceptació,
terres de frontera que mai no han percebut la
necessitat d’estudiar-lo perquè, en paraules
dels més acèrrims, “no sirve para nada”. Per
això, el terme discriminació lingüística que
alguns justifiquen i que, tot plegat, determina
l’objecte d’anàlisi d’aquestes línies: l’exempció
de valencià. Un dret, sí, un dret absurd si
ho preferiu, però dret al cap i a la fi, molt
dolorós en el sentit que permet que milers
d’estudiants administrativament valencians

no estudien allò que l’Estatut d’Autonomia
qualifica de llengua pròpia. Què hi farem?
Particularment, tinc la meua idea, però no
per això s’ha de negar que l’assumpte és
delicat i complex, tan complex que continua
irresolt i arrelat en algunes comarques
castellanoparlants on el rebuig cap a la
llengua no ha estat espontani ni conjuntural
sinó que ha comptat amb el suport, o en
tot cas, la indiferència més absoluta, de les
institucions de govern. Així de clar. Així de trist.
Perquè al capdavall les víctimes han estat els
més febles: els alumnes. I naturalment, els
professionals de la llengua, enviats literalment
a predicar en el desert any rere any.
Almenys en el meu cas, sempre he tractat
el tema de l’exempció des d’un punt de vista
literari. No és casual, per això, que fruit de la
meua experiència com a docent de valencià en
les poblacions de Torrevella i Oriola nasquera
un llibre titulat Camins al sud; on m’aproxime,

sempre de manera ficcionada, al conflicte
lingüístic latent que es viu per aquelles terres.
Allò fou en plena bambolla immobiliària i
en ple apogeu de les aules prefabricades,
amb un poder polític còmodament instal·lat
a les institucions i una situació lingüística
que reposava, i reposa, en les dues potes
definitòries de les llengües en procés de
substitució: marginalitat i desprotecció.
Lamentable tenint en compte el temps
transcorregut des de l’aprovació de la Llei d’Ús
i Ensenyament del Valencià (1983) i lamentable
considerant que amb l’exempció es nega
el dret històric i legítim de les comarques
castellanoparlants a considerar-se plenament
valencianes. Lamentable, en conclusió, si es
comprova que continua passant i que, fins
ara, ningú amb responsabilitat no s’ha atrevit
a posar-hi fre i a lluitar de valent per un
concepte que és de sentit comú, simplement
la normalitat lingüística.
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LA LLEI D’IGUALTAT
LINGÜÍSTICA, UNA
ALTERNATIVA A LA LUEV
D
Ferran Suay
Responsable de Política
Lingüística d’STEPV

Necessitem una llei d’igualtat
lingüística per a canviar una realitat
desigual, no per a maquillar-la. Una
llei capaç d’assolir compromisos i
d’establir garanties, tot especificant
els terminis, les dades i les
avaluacions que es faran servir.

urant més de vint anys, el País
Valencià ha estat el laboratori
d’una acurada planificació
lingüística, ben orientada a
l’objectiu d’exterminar el valencià
de la vida pública.
Per motius exclusivament electoralistes,
aquest objectiu mai no s’ha expressat
obertament, sinó que s’ha vestit de folklorisme
regionalista amanit amb fervoroses
declaracions d’amor a la llengua (formulades
la major part de les vegades en castellà), i
amb una persistent estratègia de vincular el
valencià amb la conflictivitat. La recepta no
és pas original: tots els exterminadors de
llengües la utilitzen amb variacions menors, i
amb distints nivells d’èxit, que depenen molt
de l’eficiència de qui l’aplica.
D’alguna manera, els valencians podem
considerar que hem tingut una mica de
sort, de comptar amb uns governants tan
malintencionats com maldestres, que no han
sabut aprofitar eficientment els enormes
recursos destructius que el poder els
proporciona. Probablement, un dels molts tics
franquistes que arrosseguen, el menyspreu
sistemàtic de l’adversari, els ha impedit
d’assolir les quotes d’eradicació del valencià
que haurien desitjat.
A ningú no li escapa, però, el fet que
l’arraconament del valencià que han perpetrat
els successius governs del PP no ha tingut cap
entrebanc legal. Sense més inconvenients,
han foragitat el valencià de la vida pública, i
n’han convertit l’ús en una excentricitat, en
el si de l’administració pública, fins al punt
que els funcionaris que gosaven usar-lo eren
directament dissuadits, quan no ridiculitzats.
En bona part, això ho han pogut fer gràcies
a la LUEV. La Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià ja va nàixer com a un instrument
aigualit i descafeïnat, que aspirava a
uns objectius més cosmètics, que no de
transformació real. Una llei que ja era ben
poc ambiciosa respecte a la protecció de
l’ús del valencià en tots els àmbits, i que
voluntàriament el circumscrivia a l’esfera
educativa. Val a dir que, fins i tot en aquest
àmbit, no gosava, ni de bon tros, qüestionar
la presència del castellà. És així com, en

comptes d’un sistema d’immersió, que és
universalment reconegut com l’únic capaç
d’assolir els objectius de domini dels dos
idiomes oficials, hem tingut un sistema de
‘línies’, que ha fet de la llengua dels valencians
una mera assignatura, sovint, de caràcter
residual per a molts escolars valencians.
I no han trobat cap dificultat per a desplegar
les seues polítiques lingüicides, perquè la
llei era tan permissiva (amb la substitució
lingüística), que no preveia cap mena
d’obligació de respectar el valencià, en cap
àmbit de la vida social. Ho deixava tot a la bona
voluntat, amb formulacions tan òbviament
cosmètiques com ara “fomentar”, “procurar”
o “en la mesura en què siga possible”, que,
evidentment, no obliguen a res, i han permés,
en canvi que els successius governs hagen
practicat, consistentment, un bilingüisme
molt particular: s’expressaven unes vegades
en castellà, i les altres en espanyol. Això sí,
el valencià el reservaven per a funcions tan
elevades com ara dir “Senyor pirotècnic pot
començar la mascletà”, o bé “Visca la Mare de
Déu dels Desemparats”.
Cal reconéixer, per fer-li justícia, que
la LUEV ha permés l’ús legal del valencià
en quasi tots els àmbits de la vida i,
particularment, en els institucionals. Ara bé,
la paraula clau ací és ‘permetre’, i la pregunta
pertinent és si, a més de permetre-ho, ho ha
fet realitat. ’
La resposta sembla prou evident. Com
apuntava el lingüista Francesc Esteve, fa
uns quants anys, la LUEV no ha aconseguit
l’equiparació efectiva amb el castellà; no ha
estat capaç de garantir l’ús normal i oficial
d’ambdós idiomes en condicions d’igualtat;
no ha generalitzat l’ús del valencià en la
societat, no s’ha aplicat a fons ni del tot, sinó
amb notables incompliments; no ha superat
el conflicte entorn de la identitat; i –molt
important– no s’ha actualitzat en 30 anys,
cosa que la col·loca palesament fora dels
grans canvis socials de les darreres dècades,
que inclouen aspectes tan rellevants com la
immigració, els canvis en la societat de la
comunicació, o fins i tot, l’existència d’internet.
No ha servit, per tant, per a avançar
significativament en el camí cap a la
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desitjable normalització; una paraula potser
poc simpàtica, que tanmateix incorpora
un concepte ben necessari, precisament
perquè se’ns ha anormalitzat durant segles, i
necessitem assolir un estat normal.
Fa ara un any que Acció Cultural del País
Valencià presentava el document Per una
nova i efectiva llei d’igualtat lingüística, amb
el suport de les universitats públiques
valencianes. L’ús del terme ‘igualtat
lingüística’ ja és prou aclaridor respecte al
fet que ens cal per a superar la marginació
lingüística i cultural que patim. Una
marginació que el franquisme va consagrar, i
que cap dels governs posteriors no ha tingut
una voluntat clara de qüestionar-la.
Ens cal treballar per la igualtat perquè,
tocant als drets lingüístics, hi ha una part
de la població valenciana que ja els té tots
absolutament garantits. En el seu idioma
poden escolaritzar els fills, anar al cine,
al teatre, al circ, llegir els prospectes dels
medicaments, la publicitat comercial, diaris,
setmanaris. En la seua llengua poden veure
programes de TV i escoltar emissores de
ràdio; ser atesos per qualsevol instància
de l’administració pública, i un llarg i
completíssim etcètera. En resum: poden viure
íntegrament en el seu idioma.
Aquesta part és, òbviament, la que
conformen les persones que opten pel
castellà.

haja pogut ser tractada, fins ara, com a lletra
morta, sense cap més horitzó de millora.
Diguem-ho ben clar, si la LUEV fóra un
instrument capaç de revertir la marginació
del valencià, i de conduir la societat
valenciana cap a un estat de normalitat
cultural, el PP l’hauria derogada fa molt
de temps! Han tingut anys per a fer-ho,
majories absolutes que els ho haurien
permés sobradament. I no ho han fet.
No ho han fet perquè han comprés que
era un instrument tan insuficient per als
nostres interessos, que es podien permetre
mantenir-lo vigent, mentre maldaven per

estendre la seua visió castellanista radical a
tots els sectors de la societat.
En necessitem, per tant, un altre de
ben distint. Necessitem una llei d’igualtat
lingüística per a canviar una realitat desigual,
no per a maquillar-la. Una llei capaç d’assolir
compromisos i d’establir garanties, tot
especificant els terminis, les dades i les
avaluacions que es faran servir, perquè ja hem
vist en què han anat a parar els “vetlar per”,
“fomentar”, ”impulsar” i el “donar suport” al
valencià, propis de la LUEV.
Per a superar tot això, la nova llei haurà
d’establir objectius concrets i avaluables.

4. Assegurar el deure de coneixement

passiu de la llengua pròpia, com a
única garantia de poder usar-la.
5. Fer del valencià la llengua vehicular
de l’ensenyament, única forma de
garantir la competència bilingüe real.
6. Garantir l’existència de mitjans de
comunicació en valencià i de qualitat,
que incloga la recepció de totes les
emissions de la resta de l’àrea lingüística.
Es tracta d’un dret plenament reconegut
per la Carta europea de les llengües
regionals i minoritzades, que l’Estat
espanyol viola de manera sistemàtica,
malgrat que l’ha signada i ratificada.
7. Assegurar la disponibilitat lingüística
en tots els àmbits no oficials. Sectors
com l’econòmic, el laboral, el de serveis,
o els de consum i oci no disposen de
cap mena de regulació, i això deixa
indefensos tots els ciutadans que volen
exercir com a tals en valencià.
8. Regular la presència normal del
valencià en la indústria cultural, que
ha estat objecte d’una política oberta
d’extermini cultural. Calen, per tant,
mesures correctives, d’afirmació positiva,
que permeten la regeneració d’aquest
important àmbit de la vida social.
9. Fer del valencià llengua d’integració dels
nouvinguts, que no han de ser tractats com a
forasters permanents, sinó que han de gaudir
de totes les opcions de ciutadania activa.

I QUÈ PASSA AMB ELS QUI OPTEM
PEL VALENCIÀ?
És exclusivament aquesta part de la població
valenciana la que es veu afectada pel
menysteniment constant dels seus drets
lingüístics, i troba dificultats constants
(sovint, simples impossibilitats) per a fer totes
aquelles activitats que s’han esmentat més
amunt.
No convé que ens centrem exclusivament
en els abusos lingüístics perpetrats en
àmbits tan sensibles com la sanitat, la
justícia o el tracte amb la policia, que han
estat recentment denunciats i debatuts al
Parlament Europeu. Tot i ser dramàtics
i dignes d’atenció, quantitativament són
poc significatius, si els comparem amb les
renúncies constants i quotidianes que ens
trobem obligats a fer. Comprem productes
que, sovint, estan etiquetats en múltiples
idiomes, cap dels quals és el nostre. Ens
aborden sistemàticament en una altra
llengua, ens demanen sovint que no usem la
nostra, els nostres fills són atesos, sovint, per
professionals sanitaris que no els parlen en
la seua llengua. Ras i curt: se’ns tracta com a
ciutadans de segona categoria, que paguem
tantes contribucions com els altres, i que no
rebem, a canvi, les mateixes prestacions que
ells.
És per això que ens cal una llei capaç de
garantir-nos la igualtat. És per això que
cal superar el marc cosmètic i apocat de la
LUEV. Cal, això sí, apreciar l’esforç de l’actual
govern per desenvolupar la llei i dotar-la
de decrets d’aplicació. Uns decrets que han
estat completament absents les darreres
dècades, en clara demostració del caràcter
de lletra morta que atribuïen a la LUEV. Cal
valorar aquest esforç, si es produeix en el
marc de l’elaboració d’una llei nova, que
hauria d’entrar en vigor el dia abans de
derogar la LUEV, per tal que no quedem ni un
moment sense marc normatiu.
Si és aquesta la intenció del govern
valencià, ens trobarà al seu costat. No
podríem admetre, però, la pretensió de fer
perdurar un instrument, la inutilitat del qual
ja queda ben il·lustrada pel fet mateix que
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10. Generalitzar la toponímia i l’onomàstica
personal en valencià. No pot ser que
tots els pobles tinguen un nom, i que
els valencians en tinguen dos: el seu,
i una traducció castellana. Dignificar
els noms és un pas necessari per a
recuperar la necessària estima pel nostre
patrimoni natural, històric i cultural.
11. Fer equivalents, en la llei, les
denominacions valencià i català,
com a forma de tancar un debat
absurd i políticament motivat, amb la
intenció de dividir els valencians.

LA LUEV no ha aconseguit
l’equiparació efectiva amb
el castellà; no ha estat
capaç de garantir l’ús
normal i oficial d’ambdós
idiomes en condicions
d’igualtat; ni tampoc
ha generalitzat l’ús del
valencià en la societat

Caldrà que determine quines entitats públiques
i quins experts independents duran a terme les
avaluacions, i podran proposar, si convé, les
accions i mesures correctives.
I, sobretot, caldrà que s’oriente a garantir
la igualtat en àmbits tan decisius com els que
s’esmenten en el document d’ACPV, que són
els següents:
1. Valencianitzar la societat. El discurs
públic sobre el valencià no ha de girar
al voltant del nom de la llengua o la
normativa. S’ha de centrar en l’ús social
i la dignificació, cosa què implica definir
clarament els drets i deures per als
ciutadans, i fer-los complir a les institucions.
2. Fer del valencià, la llengua d’ús normal

i general de les administracions, que
l’hauran d’utilitzar com a vehicle normal de
treball i de comunicació amb els ciutadans
i amb la resta d’administracions.
3. Garantir que tot el personal de
les administracions és competent
en els dos idiomes oficials.

12. Cooperació efectiva amb la resta de
l’àrea lingüística. Perquè una llengua és
(també) un mercat, i tant els creadors com
els consumidors ens beneficiarem molt
de compartir els recursos disponibles i la
condició de ser una de les llengües mitjanes
(quant a nombre de parlants) d’Europa.
Com diu el sociòleg del llenguatge Joan
Josep Conill, que afirma que una llei
efectiva ha de proporcionar “l’equiparació
legal dels valencianoparlants amb els
castellanoparlants en tots els àmbits de
la vida social. Però no una equiparació
merament formal, sinó que hauria d’anar
acompanyada d’un ventall d’actuacions
en forma de programes orientats per una
voluntat de transformació basada en criteris
de justícia distributiva” (La Veu del País
Valencià, 23/03/2016).
És això, precisament, el que volem: una
llei capaç de portar la igualtat al terreny
dels usos lingüístics. Un instrument legal
que deixe enrere les apocades intencions
cosmètiques de la LUEV i aborde amb
decisió la tasca d’equiparar en drets i
oportunitats tota la població valenciana. I
el terme ha d’incloure també, per primera
vegada, els valencians que parlen valencià.
Si parem atenció a com d’absurda sonaria
la frase anterior, aplicada a qualsevol
comunitat lingüística normalitzada (vegeu,
per exemple: “[…] incloure també, per
primera vegada, els castellans que parlen
castellà”), ens adonarem de com n’és,
d’absurda, la situació en què ens han
mantingut les lleis vigents durant els
darrers trenta anys.
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ELS AVANTATGES
SOCIALS DEL
VALENCIÀ
S
Gemma Sanginés
Psicòloga especialitzada
en l’àmbit de la psicologia
aplicada, membre fundadora
de la Societat Valenciana de
Psicologia, coautora del Taller
d’Espai Lingüístic Personal i
vocal de Tallers per la Llengua

Allunyar el fet de parlar valencià
de la militància, de la bona voluntat
i del folklore és important per a
fer que la llengua guanye salut

óc una de les moltes persones
que no tenen el valencià com a
llengua primera. Això només vol
dir que no la vaig aprendre a casa,
de boca dels meus pares, però
sovint ho he sentit dir amb l’expressió “no sóc
valencianoparlant”. Em sembla que això és
clarament fals: si estàs parlant en valencià,
òbviament estàs exercint de valencianoparlant.
D’altra banda, per molt que hages mamat la
llengua des que eres una criatura de bolquers,
si no la parles, ben poc importa que la
conegues o no.
Abans de vindre a viure al País Valencià
ja sabia, òbviament, que ací es parlava una
llengua distinta del castellà, de manera que
em vaig posar a aprendre-la, amb els mitjans
de què disposava allà on vivia, que no era un
territori catalanoparlant, conscient que, per a
una professional de la psicologia, l’idioma és
una eina imprescindible.
Dos anys després de vindre a viure a
València, vaig tindre el primer contacte amb
la pilota valenciana. Des del Gabinet de
Suport a l’Esportista del Servei d’Esports de
la Universitat de València, vam tractar molts
pilotaris, amb l’objectiu de millorar-ne el
rendiment i ajudar-los a recuperar-se de
lesions.
Però aquestes lletres no són per a parlar
de psicologia de l’esport sinó de llengua, del
valencià, de la llengua d’aquesta terra i la de
la pilota valenciana.
Indubtablement, l’esport de la pilota al País
Valencià està lligat a la llengua. És així de tal
forma que tota la nomenclatura associada
a aquest esport té les seues arrels en les
expressions i el vocabulari de la terra. I si són
traduïdes a una altra llengua, els matisos i una
part del significat es perden pel camí. D’això
vaig tindre consciència tan bon punt vaig sentir
parlar al primer pilotari. El dau, el rest, el
traure, baix l’escala, val i net… No tenia cap
sentit que l’interlocutor al que un professional
dóna servei haguera de fer malabarismes amb
la llengua per a fer-se entendre. Un dau a
dins d’un trinquet és un dau, i no un dado, per

posar-ne un exemple.
Els professionals que fem una aposta
per la llengua obtenim immediatament
l’evidència que també és una bona estratègia
comercial. Sempre s’ha dit que les llengües
es parlen en la mesura que són instruments
útils i necessaris per a la comunicació.
Evidentment, la necessitat les fa poderoses
i saludables. Arreu del País Valencià hi ha
pocs professionals i entitats que donen una
presència destacada al valencià en les seues
presentacions. El Col·legi de Psicòlegs del
País Valencià, que, per cert, en els últims
10 anys ha passat a anomenar-se de la
Comunitat Valenciana, fa més del 95% de les
seues publicacions en espanyol i és, a més
a més, impermeable a qualsevol demanda
de canvi en la seua política lingüística. Això
fa que el màxim organisme representatiu
del col·lectiu de psicòlegs es presente com a
monolingüe i oculte la realitat lingüística del
territori. També ajuda a mostrar com a raresa
un quefer diferent quant a l’ús de la llengua,
per pura comparació, i per falta d’un model
autocentrat. I aquesta política lingüística xoca
de front amb la realitat dels parlants.
En consulta, una quantitat important dels
pacients i persones que utilitzen els serveis
de psicologia, s’expressen i pensen en
valencià. Si atenem exclusivament el concepte
d’eficàcia terapèutica, sense entrar en valors
com el respecte a la cultura i la llengua
del país, s’està produint una negligència
professional en la mesura que el professional
no s’adapta al pacient. Ja en l’any 1976 es va
realitzar un estudi sobre l’ús de la llengua
anglesa per part de terapeutes anglòfons
amb pacients que no tenien l’anglés com
a primera llengua. S’hi va trobar evidència
de “desaferrament” emocional per part del
pacient i amb el terapeuta. Concretament, els
pacients estudiats mostraven una reducció
tant de l’atenció com de l’afecció en el procés
terapèutic. Per una altra banda, també
explica que la barrera lingüística facilita la
verbalització de material terapèutic amb
una alta càrrega de contingut, a causa

263/ JUNY 2016

del fet que el pacient se sent protegit pel
“desaferrament” lingüístic. Això fa que el
terapeuta haja de modular la intensitat del
missatge en la seua interpretació. L’estudi
descriu les implicacions que això té per a la
població, segons afirma Marcos en Bilinguals
in Psychotherapy: Language as an Emotional
Barrier (1976).
Malgrat l’evidència científica, l’ús de les
llengües minoritzades no està associat
a la necessitat (per raons òbvies) i sí a
la voluntat del parlant, al comportament
alternatiu, i fins i tot a la militància.
Els parlants de llengües “normals” són
parlants neutres i no es plantegen res
entorn del fet d’utilitzar la seua llengua
en les interaccions quotidianes. Els
parlants minoritzats, per contra, sí que
es plantegen moltes coses, abans de
decidir-se a usar la llengua en què pensen.
Pateixen l’anomenat estrés lingüístic, com
assenyalen Suay i Sanginés en Sortir de
l’armari lingüístic. Una guia de conducta per
a viure en català (2010).
Si bé és cert que l’acte comunicatiu és una
font d’estrés per als humans, també ho és
que l’impacte no és el mateix per als parlants
d’idiomes minoritzats. Al País Valencià, si
algú opta per expressar-se en castellà, la
probabilitat que hi trobe alguna dificultat
és mínima. Difícilment, se li demanarà que
canvie de llengua o li respondrà algú que no
l’entén. Fins i tot en aquest últim cas, si això
passa, serà l’altre qui li demanarà excuses
per no estar capacitat per a entendre el
missatge. I més encara, la major part de les
vegades, l’interlocutor se li adreçarà en la
mateixa llengua. Per contra, és ben sabut
que qui opta pel valencià es troba, amb una
certa freqüència, amb gent que li demana que
canvie d’idioma (si no és que li ho exigeix),
o que li diu que no l’entén. Això per no
parlar de la gran quantitat de vegades que li
respondran en castellà.
Fins i tot si suposem (com d’altra banda
cal fer) que la intercomprensibilitat entre els
parlants dels dos idiomes oficials és plena,
resulta obvi que la càrrega que suporten
els uns i els altres no és la mateixa. És
precisament això, el que permet que les
persones que s’expressen habitualment en
castellà consideren que això que fan és una
conducta ‘neutra’, mancada de qualsevol
càrrega política, mentre que moltes
consideren que fer exactament el mateix,
però en valencià, és una mena de reivindicació
o manifestació ideològica. Si ho diem amb
altres paraules, encara resulta més clar: hi
ha alguns ciutadans que, quan s’expressen en
la seua llengua són perfectament normals, i
uns altres que, quan ho fan en la seua, estan
adoptant posicionaments polítics.
Per tot això, allunyar el fet de parlar
valencià de la militància, de la bona voluntat
i del folklore és important per a fer que la
llengua guanye salut, i acostar-lo a criteris
objectius, fins i tot de mercat o comercials,
és fonamental per a omplir tots els nínxols
socials de la llengua. Una de les coses que
hem de tindre en compte els professionals
per a fer el canvi és que partim d’una situació
objectiva de desigualtat en l’oferta de serveis
en detriment d’aquells oferits en valencià.
Per tant, és un bon moment per a cobrir
aquesta demanda poc explícita però real. Així
donarem un servei de qualitat –el mateix que
oferim pel fet de treballar amb esforç, rigor i
intel·ligència– amb el valor afegit d’incloure
fer-ho en la llengua dels usuaris. Com a
mínim, dupliquem les possibilitats d’actuació.
Perquè oferir els nostres serveis en català
mai no va en detriment de cap oferta de
servei; ben al contrari. Oferir els serveis en
més d’una llengua sempre suma, mai no
resta.

L’ús de les llengües
minoritzades no està
associat a la necessitat
(per raons òbvies) i sí a
la voluntat del parlant, al
comportament alternatiu,
i fins i tot a la militància

Per una altra banda, i en les professions
relacionades amb la salut, el rapport (relació
harmònica i propera, sintonia) percebut pel
pacient és un factor de bon pronòstic en les
intervencions. I utilitzar la llengua de l’usuari
millora el rapport de manera directa.
Així mateix, i en relació també amb el punt
anterior, s’ha de fer valdre una altra de les
funcions de les llengües: la facilitació del
sentiment de pertinença. Parlar la mateixa
llengua del nostre interlocutor, ens fa
sentir-nos part de la mateixa comunitat, de
la mateixa cultura, de la mateixa unitat de
valor. Les llengües majoritàries, com poden
ser l’anglés, el francés o l’espanyol, sovint no
compleixen aquesta funció. Moltes persones
immigrades a territoris com el País Valencià
expressen les diferències ocorregudes en el
seu procés d’aprenentatge de les llengües
oficials. I expliquen com que s’han sentit
estrangeres, tot i parlar espanyol –les de
procedència sud-americana–, per exemple,
fins al moment en què han aprés i han
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començat a utilitzar la llengua del país. És en
aquest moment quan les persones properes
els han fet sentir que eren “dels seus”, que
pertanyien al mateix grup, que “jugaven” a
casa.
En definitiva, insistiria en la idea que el
valencià, en aquesta societat en què vivim,
és, per una banda, un valor afegit a la tasca
quotidiana dels professionals que exercim
en interacció amb les persones, que la
minsa oferta actual en valencià promou un
corpus de clients que busquen aquest servei,
sovint negligit, tot i l’oficialitat de la llengua,
i que la funció de pertinença associada
a la llengua pròpia facilita la interacció i
l’afermament de les relacions personals i
professionals.
No sé què hauria passat si la meua aposta
haguera sigut la de renunciar a la llengua del
país. El que sí que sé és que l’accés a una part
important de la societat, la cultura i el país
hauria sigut impossible, hauria sigut invisible
i inaccessible. I, per tant, també a la inversa.
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NOTES PER UNA
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
EFECTIVA AL SUD
VALENCIÀ
E

Josep Enric
Escribano
President d’El Tempir

Cal engegar una
nova política
lingüística que
faça efectiva la
dignificació i la
supervivència
del valencià.

nguany se celebren 750 anys de
la conquesta del regne de Múrcia
per Jaume I. Com a conseqüència
d’aquesta campanya i posterior
repoblació de tota aquesta zona, nosaltres,
els valencians del sud del sud, en una
segona tongada, seríem valencians de
ple dret anys més tard gràcies al Tractat
d’Elx de 1305. I vet aquí que, 750 anys
després, la línia Biar-Busot cap a Pilar
de la Forada apareix com un territori de
valencianitat lingüística i cultural boirosa
en l’imaginari col·lectiu de la majoria
dels valencians. De fet, molts d’aquests
valencians de comarca, en una versió
de la nostra realitat prou descarnada,
quan es dirigeixen al migjorn del país,
ja es predisposen a parlar en castellà
perquè ja han donat per cosa jutjada i feta
que som terra castellanoparlant. Però
també per a uns altres, en una versió
més dolça i narcotitzant, es dediquen a
reproduir com un mantra el típic tòpic
provincià “de la millor terreta del món”,
reminiscència d’una valencianitat que es
dilueix amb el temps però que és simpàtica
per no qüestionar l’statu quo lingüístic
dominant ni el projecte provincialitzador i
centrifugador de la Diputació d’Alacant.
Malgrat això, és un error analitzar la
situació lingüística que vivim al sud únicament
des del nostre particularisme endèmic, ja
que aquesta no es pot dissociar alhora del
context valencià de les darreres dècades, en
què, a grans trets, el valencià ha anat perdent
prestigi social i el procés de substitució
lingüística ha avançat de manera inexorable
en les grans ciutats valencianes.
Amb el canvi de govern a la Generalitat
Valenciana al maig de 2015, s’obri un nou
període que permet engegar una nova política
lingüística que faça efectiva la dignificació i
la supervivència del valencià, així com també
que el consolide com a eina de cohesió social.
Des d’El Tempir entenem que aquesta nova
política ha de desenvolupar-se en dos nivells
o àmbits que no són excloents sinó totalment
complementaris.

Així, en primer lloc, en un àmbit
estrictament de sud, cal que el canvi de
govern produït a les grans ciutats del migjorn
es traduïsca en una acció política clara i
ferma a favor del valencià: en uns casos, ha
d’anar més enllà del simple i bonhomiós
voluntarisme que s’hi practica, necessari però
insuficient, perquè en cap cas qüestiona o
contradiu la desigualtat lingüística patida, i no
dóna mostres de revertir-la; en altres casos,
eixa mateixa acció cívica s’ha de transformar
en una acció més ferma i decidida, també
superadora de la política lingüística que ja es
practicava en la dècada dels noranta i que s’hi

El valencià ha anat
perdent prestigi social i
el procés de substitució
lingüística ha avançat de
manera inexorable en les
grans ciutats valencianes

està instaurant com a línia roja. A més, s’ha
de consolidar la majoria valencianoparlant
de pobles com Crevillent, Monòver o el Pinós,
per exemple, perquè continuen actuant
com a pulmons lingüístics, de manera que
oxigenen amb recursos humans i efectius Elx
i Alacant, com també la resta del Vinalopó,
i es convertisquen així en autèntic rerepaís
del sud, similar al paper que les comarques
centrals realitzen amb València.
En un segon àmbit d’actuació, el paper
de la Generalitat Valenciana és fonamental
i complementari dels ajuntaments. És
imprescindible que el Consell prenga mesures
per a garantir la subsistència de les minories

lingüístiques urbanes del sud (i, per extensió,
de les del país). A més, s’ha d’eixamplar la
competència lingüística passiva al Baix Segura
i als illots castellanoparlants del Vinalopó,
és a dir, que cal estendre el coneixement del
valencià entre la joventut (i els no tan joves)
d’aquestes zones a fi que amb el temps el
tinguen com a segona llengua patrimonial i
siguen parlants actius. Això ha de comportar,
irremeiablement i sense excuses, posar
punt final a l’exempció del valencià de
manera gradual i intel·ligent en aquestes
zones, cosa que requerirà un nou model
educatiu plurilingüe que ho tinga en compte
i un discurs clar, sòlid i pedagògic des del
Govern davant el rearmament ideològic dels
contraris, que es produirà sense cap mena de
dubte. Això sí, amb pressupost. Òbviament,
el requisit lingüístic i la tornada de RTVV són
altres pilars bàsics i fonamentals de l’edifici,
que hem de bastir entre tots. Perquè ara sí
que es fa efectiva la dita que tota pedra fa
marge.
En resum, aquests postulats que El Tempir
defensa no han de significar en cap moment
que la societat civil valenciana migjornenca
haja de plegar-se de braços i esperar que
els polítics resolguen aquest atzucac. Tot
al contrari, la societat civil ha de vertebrar
el territori des dels seus espais socials
d’actuació i demanar la resposta immediata i
decidida dels polítics que ens governen davant
els nous reptes lingüístics oberts. Ja ho veieu,
menys de quatre anys per davant per a assolir
reptes que ens duguen a la nostra majoria
d’edat lingüística. Els polítics governants han
de saber que tindran la societat civil activa
al seu costat si la somnolència d’aquests
mesos s’esvaeix i les fites lingüístiques
van aconseguint-se sense pressa, però
sense pausa, sense estar pendents d’altres
calendaris que no siga el valencià. Tots som
conscients, El Tempir inclòs, que és ara o mai.
Evidentment, és ara! I és possible.
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ENSENYAMENT EN VALENCIÀ
(I EN ALTRES LLENGÜES) EN LES
UNIVERSITATS PÚBLIQUES
VALENCIANES
Alfons Esteve i Gómez
Cap tècnic del Servei de
Política Lingüística de la
Universitat de València

UN CONTEXT MOLT DESIGUAL
I HETEROGENI
Per entendre bé els resultats de
l’ensenyament en valencià, i també en altres
llengües, en les universitats públiques
valencianes, caldrà partir del marc en
què això ocorre i remarcar ben clarament
un tret fonamental del món universitari
valencià: la seua profunda heterogeneïtat.
Unes poques dades faran veure fins a quin
punt ho és. D’una banda, cal fer ressaltar
la gran diferència d’estudiants entre unes
universitats i altres. Les universitats de
mida menor, la Jaume I de Castelló de la
Plana i la Miguel Hernández d’Elx, tenen al
voltant de 14.000 estudiants, mentre que
la més gran, la de València, en té al voltant
de 60.000. Pel que fa al temps que fa que
imparteixen ensenyaments, totes, a excepció
de la de València, són creades en el segle
XX, i algunes com la Miguel Hernández, no
arriba als vint anys d’existència (1997). La
Jaume I és de 1991, la d’Alacant de 1979 i
la Politècnica de València de 1968. La de
València, sobrepassa els cinc segles.
Altres dades a tenir en compte són
també el diferent nombre de personal
docent i investigador (PDI), de personal
d’administració i serveis (PAS), els diversos
campus que cada universitat té o les
diferents titulacions que imparteixen, per
posar-ne només alguns exemples.
Per tant, tot i que es comparteixen
molts elements comuns, tot això implica
un funcionament i unes dinàmiques ben
diferents, que evidentment també afecten el
funcionament lingüístic de cada universitat.
I, és clar, també, el territori on radica cada
universitat és un fet amb transcendència.
Cal no perdre de vista tampoc el context
sociopolític dels anys que analitzem en
aquest article, anys marcats no sols per la

manca de promoció de la llengua pròpia
per part dels poders públics, sinó més aviat
per tot el contrari: una contraplanificació
lingüística orquestrada contra la llengua
pròpia, executada pels diferents governs
del PP de la Generalitat Valenciana i de
l’Estat, i també dels diferents ajuntaments i
diputacions.
Com també ha estat molt important
per a desplegar polítiques lingüístiques
adequades la manca d’un finançament
digne per a les universitats públiques, que
es deu bàsicament a dos fets: d’una banda,
el trasllat al sector públic de la crisi patida
pel sector financer privat al llarg d’aquests
darrers anys; i de l’altra, la desviació
des de fa més de vint anys de gran part
del pressupost destinat a l’ensenyament
superior a les universitats privades o a
projectes fallits com la VIU (Valencian
International University).

n Ensenyament en les universitats

valencianes per llengua de l’ensenyament
PERÍODE 2011/16. EN PERCENTATGE.
nEN VALENCIÀ

n EN ANGLÉS

n EN ALTRES LLENGÜES

nnUniversitat d’Alacant
100
89,44
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2,77
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7,56

7,41
5,40
0,61
2014/15

86,62
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2,89

DADES GLOBALS
Així doncs, i com podrem comprovar tot
seguit, la situació de l’ensenyament en
valencià en les cinc universitats públiques
és ben distinta segons que es tracte d’una
universitat o d’una altra.
Per veure la situació global, hem pres
de base els cinc darrers cursos de totes
les universitats (del 2011-12 al 2015
-16) i hem detallat el percentatge de
l’ensenyament en quatre apartats diferents:
en valencià; en castellà; en anglès; i en
altres llengües. En aquests apartats hem
exclòs, en tots els casos, les matèries de
les àrees lingüístiques, atès que aquestes
s’han d’impartir, lògicament, en la llengua
corresponent.
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nnUniversitat Politècnica de València
100

80

92,70

93,49

90,81

91,56

87,56

60

mitjana de les universitats que ha passat del
2,30% al 4,90% i que en el curs 2015-2016
en totes les universitats, excepció feta de la
UMH, arriba a més del 5,5%.
Finalment, cal dir que la docència en altres
llengües és ben poc significativa, amb una
mitjana el darrer curs del 0,5%. Destaquem,
però, que en aquest apartat no disposem de
les dades de dues universitats (UJI i UPV) i
que la UMH no ofereix cap assignatura en una
llengua estrangera diferent de l’anglès.

40

CONCLUSIONS
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nnUniversitat de València
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61,70

40
29,30

58,80

57,40

32,60

34,30

El resultat de l’anàlisi de les dades dóna un
estancament generalitzat de l’ensenyament
en valencià, a excepció de la Universitat de
València, on els dos darrers cursos sí que es
produeix un augment significatiu de 3,3 punts
percentuals en el curs 2014-15 respecte a
l’anterior i d’un 1,7% en el 2015-16. És a dir,
un increment de 5 punts percentuals en dos
cursos.
Si mirem com es fa l’adjudicació de la
docència en una llengua o en una altra, cal
dir, a grans trets, que en la UJI la llengua la
tria el professor; contràriament, en la UV (fins
al curs 2012-13) i també, amb matisos, en la
UPV i la UA, s’aplica la política de “grups” per
llengua.
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nnUniversitat Miguel Hernández

El resultat de l’anàlisi
de les dades dóna un
estancament generalitzat
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Universitat de València
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ANÀLISI DE LES DADES
Com a dada global general podem destacar
que l’ensenyament de les universitats es
fa majoritàriament en castellà, tot i que
en la mitjana dels cinc cursos avaluats
el percentatge baixa en quasi 4 punts
percentuals des del primer curs analitzat
fins al darrer (del 84,86% al 81,10%). La
mitjana de l’ensenyament en valencià es
troba en el darrer curs en el 13,65%, amb un
augment de poc més d’un punt percentual
des del curs 2011-12 (12,32%).
Pel que fa a l’ensenyament en valencià, la
part més positiva d’aquestes dades globals
la tenim en la Universitat de València en
el darrer curs (2015-16), on la docència en
valencià arriba al 34,30%; i la més negativa,
la Universitat Miguel Hernández que no ha
impartit ni una sola assignatura en valencià
en els darrers cinc cursos.

Així mateix, cal fer ressaltar que les dades
de docència en valencià es mantenen molt
estables en cada universitat, excepció feta de
la Universitat de València, on el percentatge
dels dos darrers cursos (2014-15 i 201516) creix d’una manera significativa. Així,
tenim que la UMH no té cap assignatura de
docència en valencià; que la UPV es mou
en percentatges entre el 4 i el 6,5%; la UA,
al voltant del 7 i 7,5%; la UJI, entre el 20 i
el 21%; i que la UV ha passat del 29,3% al
34,3%.
I, amb la lògica contrària, l’ensenyament
és pràcticament monolingüe en castellà en
la UMH (sempre en percentatges superiors
al 99%); en la UPV es mou entre el 87,5 i el
93,5%; en la UA, entre el 86,5 i el 89,5%; en la
UJI, entre el 74 i el 76,5%; i en la UV passa del
64% al 57%.
Un fet que cal destacar és l’augment
continuat de la docència en anglès, amb una

Una política d’igualtat
ha d’aconseguir en 25
anys una universitat
valenciana bilingüe, on
el 50% de la docència
es faça en valencià
Aquest darrer fet s’apuntava en les
conclusions de l’estudi Els usos lingüístics a
les universitats públiques valencianes, dirigit
pels professors Artur Aparici i Rafael Castelló
i publicat per l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua el 2011. S’hi afirmava, també, que
si es volia avançar es necessitava un canvi
en les polítiques lingüístiques universitàries
vigents i proposaven que “qualsevol política
lingüística normalitzadora del valencià, en
tant que llengua actualment minoritzada,
necessita formular-se en termes de política
d’igualtat perquè puga ser efectiva”. I ho
detallaven de la manera següent: “Una
política d’igualtat de les dues llengües
tindria com a objectiu aconseguir al cap dels
propers 25 anys una universitat valenciana
bilingüe, és a dir, una universitat on el 50%
de la docència es faça en valencià [...]. Cal fer
notar que no parlem de duplicar la docència
fent dues línies íntegres, una en valencià i
l’altra en castellà, sinó, al contrari, apuntem
a una distribució docent en què el valencià
estiga aleatòriament distribuït en la meitat
de les assignatures que l’alumnat haurà de
cursar sense reparar en la llengua en què
s’imparteixen”.
I això és el que va fer la Universitat de
València. Basant-se en aquest estudi, el
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Consell de Govern de la UV va aprovar, el
26 de juny de 2012, el Pla d’Increment de la
Docència en València que estableix que cada
any es fixaran “els percentatges mínims de
docència en valencià per a les titulacions de
grau, llicenciatura, diplomatura i enginyeries,
amb un increment anual que permeta
assolir l’objectiu mínim d’un 35% en 5 anys
i la distribució equitativa de l’oferta docent
impartida en les dues llengües oficials en un
termini màxim de 10 anys des de l’aprovació
d’aquest pla.”
A més, aquest pla estableix també que a
partir de juny de 2015 totes les convocatòries
de places de professorat han d’incloure com a
requisit el nivell C1 (mitjà) de coneixement del
valencià. I, com hem vist, aquestes mesures
han donat el seu fruit: vegeu l’article de Rafael
Castelló en aquesta mateixa publicació on es
detallen les mesures que s’han pres i executat.
Així doncs, després de l’anàlisi de les dades
i també de les experiències esmentades, fem
cinc propostes per tal d’assolir la igualtat
lingüística en les universitats valencianes:
1. Cal fer un canvi substancial en les polítiques
lingüístiques actuals de les universitats i
plantejar, tal com apuntava l’estudi dirigit
pels professors Aparici i Castelló, una
veritable política d’igualtat lingüística. El
model de la tria lingüística del professorat
(UJI) o bé de l’estudiantat (UV, UPV i
UA) condueix, com ha quedat palès, a
l’estancament de l’oferta de la docència
en valencià. Contràriament, la proposta
d’igualtat lingüística, és a dir, la idea que
tothom que estudie a una universitat
valenciana tinga docència en valencià,
en castellà i almenys en una llengua de
comunicació internacional, és l´única
manera que es pot augmentar any a any
la docència en valencià, com ho demostra
indiscutiblement el cas de la UV.
Per a això, caldria que les universitats
aprovaren una reglamentació similar a la
que s’ha fet a la UV, tot tenint en compte
que els punts de partida són molt diferents,
especialment en aquelles universitats on
l’ensenyament en valencià és inexistent
(UMH) o baix (UPV i UA). Molt més fàcil és
el cas de la UJI, tant pels percentatges de
docència actuals com també pel territori on
es troba ubicada.
2. A banda de l’esforç de les universitats, la
Generalitat Valenciana també ha de fer un
canvi radical en la seua política lingüística.
Ha de posar en marxa una normativa que
faça obligatòria l’existència d’uns mínims
de docència en valencià (i en llengües de
comunicació internacional) i vincular-ne
el compliment tant al finançament com
a l’aprovació d’alguns projectes de les
universitats.
3. A més, la Generalitat Valenciana ha de
generalitzar l’exigència del coneixement del
valencià per a accedir a la funció pública
universitària, tant de PDI com de PAS.
4. És fonamental també un canvi en la política
lingüística que s’aplica en els ensenyaments
d’infantil, primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius, on la base
de l’ensenyament s’ha de fer en valencià,
perquè al cap i a la fi, els estudiants que
arriben a les universitats, si prèviament
han adquirit un coneixement suficient de
valencià, a la universitat podran cursar
qualsevol titulació sense el més mínim
problema.
5. Finalment, cal un impuls decidit a l’augment
de l’ensenyament en una llengua de
comunicació internacional. A hores d’ara
el percentatge encara és molt baix, tot i
que certament en els darrers cursos s’està
experimentant un augment continuat.
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PER UNA POLÍTICA
LINGÜÍSTICA BASADA
EN LA IGUALTAT

L’EXPERIÈNCIA A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
L
Rafael Castelló
Director del Servei de
Política Lingüística de la
Universitat de València

es universitats ocupen un lloc privilegiat en l’estructura organitzativa de
qualsevol societat, en ser institucions a
les quals s’atorga la màxima autoritat sobre
els sabers socialment reconeguts: aquells
que són (o haurien de ser) recompensats, tant
materialment com simbòlica. Tenen com a
finalitat explícita, entre moltes altres, la creació social de valors simbòlics. Per tant, la
seua acció, en la generació de coneixement –
recerca– i en la seua transmissió –docència i
transferència–, té una incidència significativa
en la dotació de valor dels recursos lingüístics
de la societat per a la qual treballen. Al País
Valencià, els successius governs conservadors de la Generalitat han tractat de devaluar
el treball de les universitats públiques valencianes1 . Amb esforços de vegades titànics,
però, les universitats públiques valencianes
mai no han abandonat, ni mai no han perdut,
la seua funció social simbòlica i referencial.
Ni tampoc han deixat de produir valors simbòlics i materials per a la societat valenciana.
Les universitats no han estat les úniques
institucions públiques valencianes víctimes
de la devaluació intentada pels governs
conservadors. La llista d’institucions i de grups
socials damnificats pot fer-se molt llarga.
Ara, però, voldria destacar-ne només dos: el
sistema públic d’ensenyament, en general (és
a dir, tots els seus nivells, inclòs l’universitari),
i aquella part de la societat que té el valencià
com a llengua preferent de relació. No
insistiré ací en les característiques de la
política lingüística aplicada pels successius
governs, amb l’objectiu (ocult o manifest, tant
se val) de reduir el valor del valencià com a
llengua de relació en tots els àmbits de la vida
social. Només volia emmarcar mínimament
el context polític institucional en què s’ha
desenvolupat durant molt de temps la política
lingüística de qualsevol agent social al País
Valencià, també la de les universitats.

CANVIS EN LA POLÍTICA
LINGÜÍSTICA UNIVERSITÀRIA
En aquest context, el 2009, les universitats
públiques valencianes i l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua van decidir elaborar
una diagnosi sobre la situació dels usos
lingüístics en l’activitat universitària. Aquest
estudi s’acabà el 2010 i se’n derivaren unes
conclusions d’entre les quals només vull
destacar-ne una, que considere fonamental:
les polítiques lingüístiques aplicades per les
universitats públiques valencianes havien
arribat a un límit (que podríem qualificar
d’asimptòtic), a partir del qual es mostraven
incapaces d’incrementar el valor i la presència
del valencià en la vida universitària.
Els models de política lingüística
universitària que s’havien aplicat es construïen
a partir d’un marc discursiu centrat en el
principi de la llibertat, és a dir, en la lliure
elecció individual de llengua. Un marc
discursiu consagrat per la política lingüística
de les institucions valencianes, des de
l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià (LUEV), allà pel 1983. Així, al camp
universitari públic valencià, s’hi podien trobar
dos models de política lingüística: un centrat
en la llibertat d’elecció de llengua per part del
professorat (Universitat Jaume I), que deixa en
mans de la voluntat individual del professorat
les condicions lingüístiques de l’oferta docent
de la universitat; i l’altre centrat en la llibertat
d’elecció per part de l’estudiantat (Universitat
de València, Universitat Politècnica de
València i Universitat d’Alacant2 ), en el qual
l’oferta docent s’organitza en grups segons la
llengua, que l’estudiantat tria en la matrícula.
No insistiré en el fet que aquesta política
de ‘llibertat lingüística’ és una fal·làcia
conceptual (una mentida, vaja, com ja he
explicat en altres ocasions) i a més genera, per
definició, un límit a la presència del valencià

en la docència universitària. Amb el discurs
de la llibertat, el màxim d’oferta docent en
valencià s’havia estancat entre el 20% i el
25%, en les dues universitats més actives al
respecte (la Universitat Jaume I i la Universitat
de València). El plantejament impossibilita
anar més enllà del que la societat demana,
i això implica que la universitat renuncia al
compromís social de liderar un procés de
revalorització social del valencià.
Amb aquesta diagnosi, la Universitat de
València va decidir canviar la seua política
lingüística i desenvolupar un conjunt
d’actuacions definides pel que s’ha denominat
‘multilingüisme autocentrat’. El seu objectiu
és reduir el monolingüisme castellà amb
un increment de la presència del valencià i
d’altres llengües de comunicació internacional
(especialment de l’anglès), en un context
social i universitari de multilingüisme creixent.
Si ens centrem en el valencià, la política
lingüística de la Universitat de València
substitueix el seu marc discursiu centrat en
la llibertat d’elecció individual de llengua
(aquell socialment hegemònic), per un que
gira al voltant del principi d’igualtat, la dels
drets i deures dels usuaris de qualsevol de
les dues llengües oficials al País Valencià,
la de tot l’estudiantat. I inicia la substitució
d’una política basada en la demanda per una
que està fonamentada en l’oferta. És a dir,
la institució universitària decideix assumir,
i no deixar en mans de la demanda de
l’estudiantat, les condicions de la formació que
ofereix: una formació que intenta aconseguir
egressades i egressats professionalment
competents, almenys, en les dues llengües
oficials a la societat valenciana. Una de les
conseqüències d’aquests canvis és que els
individus no poden optar per una formació
universitària monolingüe en castellà.
Aquest canvi exigeix, si més no, dues
transformacions organitzatives rellevants. En
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primer lloc, es modifiquen els criteris amb
què els centres (Escoles i Facultats) elaboren
l’oferta docent de les respectives titulacions.
Ara es fixen uns objectius d’oferta mínima de
docència en valencià, que aprova anualment el
Consell de Govern i que han d’acomplir totes
les titulacions de la universitat3 . A mesura que
l’oferta mínima establerta augmenta, és més
complicat organitzar-la en grups lingüístics
monolingües, en castellà o en valencià4 , i cal
introduir grups amb una distribució equitativa i
indistinta de les dues llengües oficials.
La segona transformació rellevant apareix
amb la necessitat de dotar-se d’una plantilla
de personal docent i investigador (PDI)
competent en les dues llengües oficials. La
universitat guanya flexibilitat en l’assignació
de les tasques docents a qualsevol PDI, siga
quina siga la llengua de l’activitat, la qual
cosa facilita l’aplicació pràctica del principi
d’igualtat lingüística. Amb aquest objectiu,
s’introdueix l’acreditació del coneixement
del valencià en un nivell C1 com a requisit,
tant per a l’accés a un contracte laboral de
PDI com per a la promoció interna a places
de funcionari docent5. No cal recordar que
la LUEV, aprovada fa més de trenta anys, ja
demanava que les persones dedicades a la
docència al País Valencià, fóra quin fóra el
nivell, havien de conèixer les dues llengües
oficials6.

permet arribar als objectius, encara costa de
ser assumida i implementada, ja que no es
fonamenta en l’hegemònic principi de llibertat,
sinó en el d’igualtat.
Els principals arguments d’oposició fan
referència especialment a dos aspectes:
d’una banda, a l’esmentat marc discursiu
basat en la llibertat i la política basada en la
demanda, i de l’altra, a la possible contradicció
entre alguns altres objectius universitaris i
els propis de la política lingüística. Pel que
fa al primer argument, la seua presència va
reduint-se progressivament, per ser substituït
per la possible contradicció entre objectius.
Particularment se n’esmenten dos: el de
l’ampliació de la matrícula a territoris de
l’Estat espanyol (especialment els que són
fronterers amb el País Valencià), que no tenen
el valencià com a llengua pròpia; i el de la
progressiva internacionalització de l’espai
universitari.

DIFICULTATS PRÀCTIQUES DE LA
NOVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA I
COM ES PODEN SUPERAR
En primer lloc, vull destacar que l’aprovació
de les mesures derivades de la nova política
lingüística s’ha aconseguit amb unes majories
extremadament nombroses, en tots els
estaments de la comunitat universitària; la
qual cosa explicita, si més no formalment,
l’existència d’un ampli consens institucional
sobre la qüestió.
Com ja assenyalava l’estudi esmentat7, la
presència de discursos de tall unitaristaexcloent, contraris a l’ús del valencià, és
molt reduïda, o almenys la seua legitimitat
molt discutida, en l’àmbit de la Universitat de
València. De fet, quan han aparegut certes
resistències, l’argumentari no ha qüestionat
els objectius, ni les mesures concretes,
sinó que s’ha limitat a plantejar algunes
dificultats pràctiques per la seua aplicació, i
molt específicament en determinats centres
i contextos. En tot cas, l’escassa oposició
s’ha construït fonamentalment sobre la
base del que l’estudi denominava discurs
liberal-darwinista. Per la seua banda, i atesa
l’estructura dels discursos que va desvelar
l’estudi, la política lingüística de la institució ha
assumit el discurs que ocupava el centre del
camp, etiquetat com a pragmàtic positiu.
L’explicitació de resistències només
ha augmentat relativament (amb tot, en
entorns molt minoritaris) quan l’aplicació
de les mesures previstes ens acosten als
objectius establerts inicialment. En l’àmbit de
l’increment de l’oferta docent en valencià, fins
que els mínims fixats pel Consell de Govern
no han superat el 30%, les reticències han
estat pràcticament inexistents en termes
institucionals. Arribats a aquests mínims, les
dificultats han aparegut, però, molt limitades
a titulacions que només ofereixen un grup per
curs; estructura que impossibilita organitzarse per grups segons la llengua d’impartició i,
per tant, impedeix l’aplicació del principi de
lliure elecció individual de la llengua en què es
vol rebre l’ensenyament. La proposta d’oferir
la docència d’una manera que no discrimine
en grups monolingües en castellà i grups
bilingües en valencià-castellà (formalment
monolingües en valencià), com a fórmula que

La referència a aquests dos objectius ens
remet a les dificultats competencials amb el
valencià de l’estudiant nouvingut procedent
d’aquests territoris espanyols i estrangers.
En aquest sentit, però, val a dir que, en el
conjunt de la Universitat de València, el
volum de persones matriculades en títols
de grau en el curs 2014-15, procedents
de fora del País Valencià i de la resta dels
territoris de parla catalana, va ser una
minoria del 13,5%. Al mateix temps, un 85%
de l’estudiantat matriculat en graus a la
Universitat de València declara entendre el
valencià correctament o bastant bé. Amb
aquesta presència relativa, el manteniment
del principi d’igualtat i d’una política d’oferta
exigeix que la minoria no es convertisca en
una majoria intensiva (situació en la qual
una minoria aconsegueix canviar la situació
del conjunt enfront de la majoria). Per tal
de compatibilitzar els objectius, és rellevant
la millora i difusió de la informació sobre
les característiques sociolingüístiques de
la universitat i de la societat valenciana, així
com ampliar l’oferta dels serveis formatius
a l’estudiantat nouvingut. Però també ajuda
la introducció de factors organitzatius que
permeten flexibilitzar l’oferta docent segons
la llengua d’impartició, com ara amb la
seua vinculació a assignatures en grups
multilingües, en lloc de vincular-la a grups,
monolingües.
Pel que fa a les resistències respecte de
l’exigència del requisit del coneixement del
valencià en un nivell C1, no han aparegut fins
al moment d’aplicació efectiva de la mesura
aprovada en 2012. En el reglament pactat per
totes les instàncies implicades en la seua
aprovació, es va acordar un període transitori
de tres anys, durant el qual no s’aplicaria la
proposta, per donar més temps per actualitzar
les competències lingüístiques en valencià
a tot el PDI, així com facilitar la difusió de
la nova exigència amb temps suficient. Les
resistències comencen a aparèixer, per tant,

a partir de 2015. A més a més, les dificultats
no s’han plantejat tant en els processos de
selecció de persones contractades, temporals
o indefinides, com en els processos interns de
selecció de places per a la promoció a figures
funcionarials. Els arguments, en aquest
cas, s’han centrat en la defensa dels drets
individuals a la promoció, una vegada s’han
complert els requisits establerts pel Ministeri
i avaluats per l’agència externa coneguda com
a ANECA, amb independència dels objectius
propis de la institució universitària. També
s’han referit a la contradicció dels objectius
de la política lingüística amb els objectius
d’internacionalització i, sorprenentment,
de qualitat. Un argument, aquest últim,
dependent d’un model universitari en el qual
s’incentiva i es premia, i per tant s’avalua,
l’activitat investigadora del professorat, més
que no la docent.
En qualsevol cas, aquesta resistència, tot i
externament sorollosa, ha estat internament
minoritària. La legitimitat i la força argumental
d’una política lingüística emmarcada per un
discurs centrat en el principi d’igualtat, amb
un contingut vinculat al model pragmàtic
positiu, acompanyat per la generositat
institucional en l’oferta de formació en
valencià, a què cal afegir la voluntat ferma
de la institució, han provocat que la defensa
de les posicions contràries a l’exigència del
coneixement del valencià a les persones que
volen formar part de la plantilla universitària
de PDI siga extremadament feble.
En aquest sentit, cal assenyalar que, a
data de juny de 2014, almenys un 46,2% de la
plantilla de PDI de la Universitat de València
ja havia acreditat un coneixement del valencià
amb un nivell C1 o superior. Tot i que en el cos
de Catedràtics d’Universitat el percentatge no
arriba al 25%, en el de Titulars d’Universitat se
situa per damunt del 40% i, en determinades
figures contractuals, com ara la de Contractat
Doctor, el percentatge arriba al 80%. Per tant,
també són majoria els membres de la plantilla
de PDI que acrediten el seu coneixement del
valencià.

CONCLUSIONS
En definitiva, els canvis introduïts a partir de
2012 en la política lingüística de la Universitat
de València han aconseguit importants
avanços en l’increment del valor, tant simbòlic
com material, del valencià com a llengua de
treball universitari. No tenim cap dubte que
resta molt per fer en diferents àmbits de la
vida universitària, així com en la millora en
l’aplicació concreta de les propostes. De fet,
ara com ara, només s’han posat els fonaments
per al desenvolupament d’una política
lingüística més efectiva en la consecució dels
seus objectius, pel que fa a la presència del
valencià en l’ensenyament universitari. Els
avanços s’han pogut aconseguir principalment
per dues raons. Per una ferma voluntat
col·lectiva, que s’expressa en els acords
negociats, al si de la comunitat universitària, i
aprovats als diversos òrgans de representació
i de govern de la Universitat de València.
Però també, i ho considerem molt rellevant,
al canvi de marc discursiu de la política
lingüística aplicada, en substituir el principi de
la llibertat d’elecció individual pel d’igualtat
de drets i deures dels usuaris de les dues
llengües oficials de la societat que ens finança
i a la qual servim. Un discurs, a més a més,
elaborat amb un contingut positiu, més que no
resistent o resignat.
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1. Aquesta no és una afirmació valorativa. És una
afirmació de fetHi ha abundant evidència empírica,
tant en la dimensió simbòlica (als discursos i
protocols) com en la material, que dóna suport
a l’afirmació que hem fet. Mireu, per exemple,
l’evolució del finançament del sistema universitari
públic per part de la Generalitat Valenciana o
la política universitària general dels governs
conservadors d’Espanya.
2. Com es pot comprovar en l’article elaborat
per Alfons Esteve en aquest mateix número, la
Universitat Miguel Hernández no fa cap oferta
docent oficial en valencià, per tant la seua política
lingüística és promotora del monolingüisme en
castellà, pel que fa a les dues llengües oficials de la
societat valenciana.
3. El Pla d’increment de la docència en valencià
(PIDV), aprovat pel Consell de Govern, on
s’estableixen els objectius generals d’oferta
docent en valencià de la Universitat de València i
les condicions d’aplicació del requisit lingüístic al
PDI, del qual parlem tot seguit, pot consultar-se a:
http://www.uv.es/~sgeneral/Reglamentacio/Doc/
Professorat/A15.pdf
4. En la pràctica, els únics grups monolingües
són els que s’ofereixen en castellà. Els grups en
valencià són, de fet, bilingües (valencià i castellà).
Som conscients que davant una situació social de
bilingüisme asimètric, l’única política lingüística
mínimament eficaç és la de la immersió lingüística
en la llengua socialment més feble. Però també ho
som que no és la universitat on s’ha d’aconseguir
aquest objectiu, sinó als nivells educatius previs
(primària i secundària) que depenen de la política
lingüística del Govern de la Generalitat.
5.Pel que fa a l’accés a places de personal laboral,
l’exigència del requisit de coneixement del valencià
afecta a totes les figures contractuals (temporals i
indefinides), amb l’única excepció del professorat
associat. Pel que fa a l’accés a places funcionarials,
el requisit de conéixer el valencià amb un nivell
C1 forma part del procés intern de promoció de
la plaça, però no al concurs d’accés, en el qual és
només un mèrit.
6. Aquestes mesures que afecten l’activitat docent
s’han acompanyat, a més a més, amb l’aprovació
d’un reglament que regula els usos lingüístics en
les relacions institucionals i administratives de la
vida universitària. L’objectiu és que la generació
d’un entorn social d’increment del valor relatiu del
valencià vaja més enllà de l’ensenyament i arribe a
l’espai simbòlic de la representació institucional i
al pràctic de la gestió administrativa. Aquests dos
àmbits de la vida universitària, però, no són objecte
d’aquest article. Amb tot, el Reglament d’usos
lingüístics (RUL) aprovat pel Consell de Govern de
la Universitat de València, es pot consultar a: http://
www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/
C72.pdf
7. Aquest estudi és accessible a: http://www.avl.
gva.es/data/colleccions/Col-lecci---Recerca-/
Els-usos-ling--stics-a-les-universitats-p-bliquesvalencianes/contentDocument/ULUPV.pdf. A partir
de la pàgina 172 es pot trobar una anàlisi de la
tipologia i de l’estructura dels discursos presents a
la comunitat universitària pública valenciana.
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SITUACIÓ DE LA LLENGUA
AL TERRITORI LINGÜÍSTIC
CATALÀ
CATALUNYA
ENTRE LA JUDICIALITZACIÓ I LA
RELAXACIÓ

F
Pep Vinyals
Professor de català,
delegat sindical d’USTECSTEs i secretari de la Junta
de Personal del Consorci
d’Educació de BCN

a ben poc, la Plataforma per la Llengua
ha publicat el seu Informe Cat 2016 on
es parla de la bona salut, de la llengua
catalana. Aquest informe, tot i que parla de
la llengua a tots els Països Catalans, dóna
una imatge certament positiva de la situació
de la llengua –tret d’alguns àmbits, com ara
la justícia– que ens pot portar a conclusions
una mica esbiaixades. D’ensenyament només parla de l’universitari, però no diu res de
l’ensenyament obligatori i postobligatori, dels
centres de primària, secundària, batxillerat
i FP. Potser no hauria fet valoracions tan positives.
Els documents oficials sobre el tractament
i l’ús de les llengües en el sistema educatiu
especifiquen clarament que “el català és la
llengua normalment emprada com a llengua
vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu i cal garantir, en finalitzar l’ensenyament
obligatori, el ple domini de les llengües oficials
castellana i catalana i occitana a l’Aran“ i és al
projecte lingüístic de centre on s’han d’explicitar l’ús del català com a llengua vehicular i
d’aprenentatge. I també i “...en els centres en
què el català no és la llengua de la majoria dels
alumnes, l’ús de les estratègies educatives
d’immersió lingüística per proporcionar als
alumnes, de manera sistemàtica, les ajudes
necessàries per a vehicular-ne els aprenentatges a partir de la llengua segona, tal com
estableix l’article 15 de la llei d’educació” .
Al Principat, doncs, en una de les millors
decisions de país preses, és vigent des de
1983 el programa d’immersió lingüística a tot
el sistema educatiu, que estableix la no-separació de l’alumnat per raons de llengua d’origen. I aquest sistema d’immersió lingüística
s’ha demostrat al cap dels anys com un instrument excel·lent no ja només per a l’aprenentatge de la llengua, sinó també com una
formidable eina d’integració i cohesió social.
Un sistema que ha estat avalat, a més, per
instàncies europees com l’únic capaç d’assegurar la pervivència de llengües minoritàries
en contextos hostils.

I un context hostil, certament, és i ha estat
el dissenyat pel govern del PP en la imposició
de la seva LOMCE entesa com un atac frontal
a la cohesió social i lingüística aconseguida a
Catalunya, imposant el castellà com a llengua
vehicular i d’aprenentatge als centres educatius. Si, a més tenim en compte el rosari de
sentències judicials i resolucions, emparades
en la sentència del TSJC del 2010, que d’ençà el 2012 han anat caient sobre els nostres
centres educatius, realment ens trobem en un
context hostil.

La pervivència de la
llengua a l’escola està
estretament lligada a
la seva salut i qualitat
a tota la societat. I que
som tots nosaltres
qui col·lectivament
hem de treballar per
afermar i millorar-la

Unes hostilitats que han estat contestades
a bastament des del carrer, a través de l’acció i
el posicionament d’entitats com SOMESCOLA
–recordem la gran manifestació del 14 de juny
del 2014– i dia a dia també per part dels pares,
mares i mestres que han hagut d’afrontar les
conseqüències d’aquestes decisions judicials, no sempre amb el suport que caldria per
part del Departament d’Ensenyament el qual
massa vegades, tractant de passar de puntetes sobre els fets, ha permès que fossin els

centres els que carreguessin les responsabilitats derivades en negar-se a complir determinades sentències que obligaven a modificar
l’ús i el sistema d’aprenentatge de la llengua
catalana a partir de la petició d’algunes famílies. Precisament el 2015 el Tribunal Suprem
avalava la sentència anterior del TSJC que fixava en un 25% l’ús del castellà en els centres
educatius de Catalunya quan alguna família ho
sol·licités i malgrat haver-hi majoria de famílies que apostessin per defensar la immersió
lingüística. El darrer cas, l’escola Joan Rebull
de Reus, obligada a aplicar aquest 25% a 1r B.
I, en sentit contrari, també el TS acaba de denegar la petició d’un pare que volia educació
bilingüe, al·legant que la immersió lingüística
vulnerava els seus drets fonamental d’educació en castellà.
Però, si bé la implantació a infantil i primària de la immersió lingüística és majoritària i
arrelada, no podem dir el mateix de la secundària i l’FP. Ja fa més de 10 anys que Jordi
Soler Camardons es lamentava que havíem
perdut els patis pel que fa al català,. Doncs
bé, l’any passat, la filòloga Carme Junyent
publicava un contundent article arran de les
sentències sobre el 25% sobre l’ús de la llengua en secundària. Frases com “... alumnes
que, el dia que l’inspector assisteix a l’aula,
demanen perplexos al professor com és que
els parla en català...” o bé “... alumnes d’aula
d’acollida que demanen als seus professors
per què els ensenyen català si resulta que les
classes es fan en castellà...”; i també encara,
“... uns pares convençuts que els seus fills
reben l’ensenyament en català a l’ institut es
queden bocabadats quan s’assabenten que
l’anglès (!) i la tecnologia la fan en castellà...”,
etc., li permeten afirmar que, si més no en secundària, “... això que la llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya és el català és un
mite o un autoengany col·lectiu...”.
El que és clar, però, és que la pervivència de
la llengua en l’escola està estretament lligada
a la seva salut i qualitat en tota la societat. I
que som tots nosaltres qui col·lectivament
hem de treballar per afermar i millorar-la. I
que tots serem responsables del que passi si
no plantem cara a tots aquests assetjaments.
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ILLES BALEARS
SITUACIÓ DEL CATALÀ A LES
ILLES BALEARS

D
M. Antònia Font
Professora de
secundària. Secretària de
normalització lingüística
de STEI Intersindical

esprés de quatre anys d’atacs constants per part del Govern de les Illes
Balears, presidit per en José Ramón
Bauzá (PP), després de les grans mobilitzacions protagonitzades per la comunitats
educativa (sindicats, associacions, federacions i confederacions de pares i mares, assemblea de docents, associació de directors,
inspectors, associacions d’alumnes, entitats
i col·lectius...) després que el nostre sindicat
tombàs el TIL davant els tribunals i després
que un nou govern sigui al capdavant de les
institucions..., ens trobam, ara, un nou escenari que possibilita que hi hagi canvis socials, econòmics, d’atenció a les persones, de
reforç dels serveis públics... i de recuperació
de la llengua i la cultura catalanes, pròpies
de les illes Balears.
Les eleccions autonòmiques foren el mes
de maig. Han passat quasi nou mesos i no
veim, encara, que el govern actual posi en
marxa accions clares i decidides a favor
del català. Hem de saber que l’Acord de
governabilitat signat entre el PSIB-PSOE,
MÉS x Mallorca i MÉS x Menorca i Gent
per Formentera no inclou gaires punts que
comprometi l’acció del govern en l’impuls
del català.
La direcció general de política lingüística
està en construcció. El PP l’havia feta
desaparèixer, no hi havia ni seu, ni
pressupost, ni tampoc hi havia personal
assignat. Fa mesos que la reconstrueixen.
El Consell Social de la Llengua Catalana
de les Illes Balears es va convocar a finals
del 2015, però encara no han convocat la

Membres de STEI-Intersindical.

comissió permanent que és la que podria
començar a revisar el pla de normalització
lingüística que hi ha fet, i publicat al
Butlletí oficial el 2011, poc mesos abans
de la victòria del PP i que va donar lloc a la
presidència d’en Bauzá.
Al Parlament de les Illes Balears es fan
passes per retornar el requisit de català als
funcionaris de l’Administració autonòmica,
local i perifèrica de l’Estat. Encara no
s’ha recuperat, però en parlen. Una cosa
important i molt ben feta per part del govern
ha estat el retorn de Canal 3/24 i el Canal
33 a les nostres pantalles. Encara veim TV3
Internacional, la TV3 que es veu per internet.
I ens falta recuperar les emissions de la
ràdio catalana com Catalunya Informació.
Pel que fa a l’escola, l’Administració
educativa ha començat a treballar un Decret
per incentivar l’ensenyament de llengües
estrangeres. En comptes de posar-se a fer
feina pel català, la seva prioritat ha estat
aquesta. Nosaltres pensam que és més
urgent fer un pla contra el fracàs escolar,
tornar el servei d’ensenyament en català a
la conselleria, fer els cursos de català per
a pares i mares als centres educatius, fer
un estudi per veure com està l’aprenentatge
del català i comprovar, centre per centre,
quin és el compliment del decret de mínims
que regula que s’ha de fer el 50% de
l’ensenyament en català a tots els centres
públics i privats concertats de totes les
etapes educatives... tot això, des del nostre
punt de vista, és més urgent que incentivar
l’ensenyament d’àrees no lingüístiques en
anglès.
Per posar fil a l’agulla l’STEI Intersindical
ha demanat, a la Mesa Sectorial d’Educació,
que primer es consensuï el model lingüístic

escolar amb la comunitat educativa i
que es posin en marxa mesures per a la
normalització lingüística del català dins
i fora de l’escola. Els mestres, des de la
transició fins ara, han fet molt bona feina
dins els centres i així i tot encara hi ha
centres on no es compleix el Decret de
mínims. Duim molt de retard en temes de
normalització. Només durant el primer
pacte de progrés (1999-2003) es va fer una
política lingüística clara i global a tots els
àmbits. De llavors ençà pràcticament no
s’ha fet res per incentivar l’ús del català
entre la població. I durant els quatre darrers
anys, el PP, ha fet molta feina per fer-lo
desaparèixer de la vida pública, social, dels
mitjans de comunicació i de l’escola, tot
i que la societat de les illes hi ha plantat
cara i ha resistit i conservat la llengua i la
cultura.
Ara toca restablir el català a tots els
àmbits. Als mitjans de comunicació amb
la reciprocitat de les emissions de tots els
territoris; a l’Administració pública amb el
retorn del requisit del català als funcionaris
i la promoció del seu ús públic i social;
i a l’escola posant el català al lloc que li
correspon, és a dir, que el català sigui l’eix
vertebrador del sistema educatiu, la llengua
vehicular dels ensenyaments i la llengua de
comunicació interna i externa dels centres.
Treballam per posar en marxa, com
més prest millor, el Pla de Normalització
Lingüística a les Illes Balears i començar
a fer passes endavant amb la llengua i la
cultura catalana, pròpia de les Illes Balears.
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LA FRANJA
L’ENSENYAMENT EN CATALÀ
A LA FRANJA. HI HA VIDA
DESPRÉS DEL LAPAO?

Òscar Ada
Coordinador des del 2012
del Moviment Franjolí per
la Llengua en defensa del
català a la Franja. Participa
en la xarxa d’entitats
d’Enllaçats per la Llengua.
També gestiona el portal
cooperatiu Acció Cultural
dels Països Catalans:
Militant d’IntersindicalCSC i voluntari
d’Òmnium Cultural

P

arlar sobre l’ensenyament en català a
les comarques catalanoparlants sota
administració aragonesa (Franja de
Ponent) és com fer-ho dels forats negres de
l’univers. Hi són, però no sabem ben bé com
funcionen ni què passarà, un cop hi hem entrat.
Per començar no podem parlar ben bé d’una
educació en català a les escoles franjolines, ja
que l’ensenyament íntegrament en català no
existeix, traient D’un parell d’excepcions. A la
majoria d’escoles i instituts de ponent hi ha
la possibilitat d’estudiar una assignatura de
català com a matèria optativa, fet que permet
aconseguir la titulació de català dins de
l’educació pública aragonesa. Estem parlant
d’unes dues o tres hores setmanals com a
màxim, en horari extraescolar, sempre que la
família de l’alumnat així ho expliciti.
Hem de tenir present que a la Franja
la llengua pròpia, el català, no té un
estatus de cooficialitat. Aquesta situació
juridicoadministrativa de la llengua
predetermina en gran mesura la presència del
català a l’ensenyament.
Malgrat tot, si parem atenció a la situació
prèvia a les passades eleccions del 24 de
maig del 2015 (on hi hagué canvi de govern),
la predisposició teòrica del l’actual Diputació
General d’Aragó és més favorable que la de
l’anterior govern dirigit pel Partit Popular,
que en els anteriors 4 anys va desmantellar
la tímida possibilitat que el “català d’Aragó”
hagués passat a l’oficiositat (que no oficialitat),
amb la creació d’una acadèmia de la
llengua pròpia i un seguit de prerrogatives
que haguessin acostat a una realitat més
propera a la d’un Aragó plurilingüe, com
estava previst a l’anterior Llei de llengües
derogada pel tàndem PP-PAR. El desgavell de
denominar la llengua catalana com a LAPAO
(llengua aragonesa pròpia del àrea oriental),
de manera acientífica, ha contribuït molt a
envoltar de conflictivitat el català, a sembrar
dubtes absurds sobre la filiació lingüística
dels parlars de la Franja i a considerar

Trobada amb activitats per als nens/es feta per l'Associació de Pares del
Matarranya en Defensa del Català CLARIÓ l'any 2014 (en fan cada any).
l’ensenyament de l’assignatura de català com
a “forastera”. Com a exemples d’això últim,
queden per a la penosa història escolar de la
Franja que a un Institut de Mequinensa (Baix
Cinca) els informes de l’alumnat avaluaren
la matèria de català amb el nom de “Llengua
Oriental”, creant el desconcert i la reacció
de les famílies del centre, que no en sabien
si això que estudiaven els seus fills/es era
homologable amb el nivell de català o no.
També a l’IES Matarraña de Vall-de-roures
(Matarranya) es suprimí una de les hores de
català en favor del francès, com denuncià
l’Associació CLARIÓ. Dins d’aquest despropòsit
el nivell de preparació d’alguns docents de
català tampoc no era el més adient.
Amb la nova situació postelectoral, la
qüestió bàsica és: i ara què? Hi ha vida
després del LAPAO? I la resposta, un cop
més, ens porta a l’interior d’un d’aquells
forats negres de l’univers. N’arribaran els
fets concrets? Perquè, amb la situació actual,
a la Franja s’ha tornat a l’estatus de fa tres
anys i, lluny d’avançar, cada dia recula més
l’ús del català al carrer, fins a arribar al risc
de substitució lingüística. El fonament que
aguantava tot l’edifici; l’ús normal del català al
nucli familiar i el seu traspàs generacional de
pares/mares a fills/es s’està desmembrant.

Tanmateix, tornant a l’escola, quedi per
l’anàlisi una reflexió: des que fa més de 30
anys desenes d’ajuntaments de la Franja
demanaren a Mequinensa l’ensenyament
en català, quant s’ha avançat? El català
continua sent una matèria optativa que és
més respectada allà on hi ha hagut més
mobilització social pel seu aprenentatge,
que, bàsicament, és vista per les famílies
com una eina per poder anar a treballar a
les poblacions veïnes catalanes. La llengua
pròpia (també catalana) hi manca d’una
situació digna i normalitzada. En aquestes
circumstàncies l’educació en català és sota
mínims, per més que alguns centres es
presentin com a bilingües o trilingües.
Mentrestant es van revocant lleis de
llengües, patrimonis culturals i posant
cognoms a la llengua, no fos cas... però
deixaran morir el català a la Franja les
institucions aragoneses? Ho permetrà la
resta del domini lingüístic? Pot subsistir
en ple segle XXI una llengua en un territori
invertebrat de 50.000 habitants sense
ensenyar-se a les escoles i sense polítiques
actives que la preservin i valoritzin? Són
moltes preguntes sense resoldre, i continuem
en el forat negre a l’espera d’entrar a una
nova galàxia...

A la darreria dels anys seixanta, coincidint
amb els esdeveniments del Maig del 68,
una nova generació de ciutadans pren
consciència del genocidi lingüístic silenciat
que s’està realitzant amb les llengües dites
regionals i engeguen les primeres campanyes
i moviments en favor de la recuperació i
salvaguarda del català.
Després de 50 anys de reivindicacions ens
trobem avui en una situació on l’ús de la
llengua continua la seva davallada. Tanmateix
el sentiment de pertinença al poble català i la
voluntat de la població per a la salvaguarda de
la llengua és en augment.
Un estudi-enquesta realitzat el 2015 per
la Direcció de Política Lingüística de la
Generalitat, el Consell Departamental dels
Pirineus Orientals i l’Institut Francocatalà de la
Universitat de Perpinyà posa en relleu diversos
aspectes força interessants.
Mentre baixa el nombre de persones
que només comprèn i sap parlar català,
augmenta el de les persones que el pot
llegir i escriure. Un 34% utilitza normalment

el català a Catalunya Sud però només un
10% declara utilitzar el català a Catalunya
Nord, sol o compartit amb el francès. Una
dada esperançadora és que el 80% dels
nord-catalans són avui favorables a una llei
de reconeixement de la nostra llengua, a
un ensenyament obligatori del català a les
escoles, a un bilingüisme a la vida pública
i fins i tot, un 58% serien favorables a una
cooficialitat amb el francès. Aquesta dada
hauria estat del tot inimaginable fa només
15 anys.
A les escoles La Bressola, també s’ha
demostrat aquest interès creixent per la
llengua amb l’augment de la demanda
de noves inscripcions i continuem doncs
treballant per a la plena recuperació de
l’ús de la nostra llengua amb un projecte
educatiu de qualitat, adaptat a les necessitats
ciutadanes del segle XXI. El camí no ha
estat ni serà fàcil, però amb tossuderia és
esperançador.
Com deia Eduardo Galeano: «Som el que fem
per canviar el que som.»

CATALUNYA NORD
SITUACIÓ DE LA LLENGUA A
CATALUNYA DEL NORD

L
Eva Bertrana
Directora de La Bressola

a llengua catalana a Catalunya Nord
ha travessat diferents etapes d’ençà de
l’annexió al reialme de França el 1659.
Si bé l’ús de la llengua catalana hi va
continuar essent majoritàriament exclusiu en
tot el territori malgrat la prohibició de Lluís
XIV el 1700, aquest va començar a disminuir a
les acaballes del segle XIX amb la instauració
de l’escola pública, laica i gratuïta per Jules
Ferry.
Aquesta mesura va ser també un dels
instruments essencials per a la consolidació
de l’estat-nació francès.
Al final de la Segona Guerra Mundial, és
quan la imposició del francès com a llengua
exclusiva a l’escola i a la vida pública comença
a prendre més força. Recordem els rètols
als patis de les escoles: «Sigueu nets, parleu
francès.» La transmissió de la llengua familiar
és interrompuda.
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STEPV DEMANA QUE LES UNITATS
HABILITADES FA DOS ANYS ES
CREEN EN L’ARRANJAMENT
ESCOLAR 2016/17
PER PRIMERA VEGADA
EN QUATRE ANYS, EL
SALDO HA RESULTAT
POSITIU EN TOTES LES
ETAPES EDUCATIVES,
ÉS A DIR, ES CREEN O
HABILITEN MÉS UNITATS
QUE SE SUPRIMEIXEN

La reducció de la ràtio en infantil 3 anys
i la incorporació d’unitats de 2 anys en el
programa experimental posat en marxa
enguany, així com la reducció de les ràtios
en algunes localitats ha permés recuperar
unitats per al curs que ve.
STEPV valora positivament aquest increment d’unitats, tot i que considera que cal
continuar treballant en la reducció de ràtios
en infantil i primària, per aconseguir millorar
la qualitat educativa i posar fi, definitivament,
a les retallades iniciades en 2012. A més, moltes unitats que apareixen com a habilitades
haurien d’haver sigut creades, ja que pertanyen a centres que fa dos anys que estan amb
l’habilitació.
En el quadre relacionem les unitats habilitades, creades i suprimides per províncies i
pel total del País Valencià i una comparativa
des del curs 2012/13.

STEPV EXIGEIX L’APLICACIÓ DE
LA SENTÈNCIA QUE PERMET EL
COBRAMENT DELS SEXENNIS AL
PROFESSORAT INTERÍ
EL TSJ DÓNA LA RAÓ AL
RECURS DEL SINDICAT
CONTRA EL DECRET DE
SEXENNIS DE 2014

En gener de 2016 el Tribunal Superior de
Justícia valencià va fallar a favor del recurs
d’STEPV contra el Decret 99/2014 sobre
els sexennis del professorat i reconeixia el
dret al professorat interí al reconeixement
i cobrament dels sexennis, perquè n’estava
exclós.
Tanmateix, la Conselleria va presentar recurs contra la sentència però es va comprometre a negociar el pagament dels sexennis.
Així i tot, STEPV va llançar una campanya perquè tot el professorat interí que complira els
requisits per al reconeixement dels sexennis
ho sol·licitara immediatament, perquè el dret
es genera a partir de la sol·licitud.
Recordem que el Decret 99/2014 va ser
acordat per la resta dels sindicats amb l’anterior Conselleria, prèviament a tractar-ho en
Mesa Sectorial. STEPV va rebutjar la proposta
precisament perquè no es reconeixia aquest
dret al professorat interí. Va ser l’únic sindicat
que ho va defensar i va recórrer posteriorment
el Decret, una vegada publicat al DOCV. Novament, els tribunals donen la raó al Sindicat en
els temes que afecten el professorat interí.

ELS CENTRES EDUCATIUS
PODRAN ADOPTAR LA JORNADA
CONTÍNUA A PARTIR DEL CURS
QUE VE

LA CONSELLERIA
ACCEPTA ALGUNES DE LES
PROPOSTES D’STEPV QUE
FACILITEN L’ADOPCIÓ DE
LA JORNADA CONTÍNUA
PER PART DELS CENTRES
La reivindicació durant aquests darrers
anys perquè es regulara la jornada contínua
ha donat els seus fruits. La Conselleria
d’Educació va proposar una ordre perquè els
centres que així ho acorden puguen adoptar
aquest model de jornada.
L’ordre no acaba de convéncer ni l’administració ni els sindicats, i continua creant
recels en un sector dels pares i mares. Per a
STEPV el primer esborrany presentat era un
cúmul d’entrebancs que dificultaven l’adopció per part dels centres de la jornada contínua. Algunes de les esmenes presentades
pel sindicat en la línia de minimitzar aquests
entrebancs van ser acceptades per l’administració, però d’altres es mantenen, com el
requisit d’un mínim de 55% del cens de pares
i mares favorables a la jornada contínua, i no
el 55% de les persones votants.
Però el model de jornada requereix d’un
debat més profund i compartit amb el món
laboral. Els horaris laborals són, en moltes
ocasions, irracionals i impedeixen la conciliació de la vida laboral i familiar i una correcta
atenció als fills.

ARRANJAMENT ESCOLAR

UNITATS HABILITADES I SUPRIMIDES
COMPARATIVA DE CURS 2012/13 - 2016/17
UNITATS
250

250

50
0
-50

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

200
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

150
250

200

150

150

100

100

50

50

0

0

-50

-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

100
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

250

50

200
150
100
50
0
-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13
250
200
150
100

250

50

200
150

0

100

-50
-100

50

-150

0
-50

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

250

-100
-150

200
Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

150

2012/13

100
50
0
-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

250
200
250
150
200
100
150
50
100
0
50
-50
0
-100
-50
-150
-100

250
200
250
150
200
100
150
50
100
250

-150

0
50
200

250
200
150
100
50
0
-50
-100
Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

-150

250
200

-50

0

1500

150

-100
250
-150
200

-50
100
Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

100

-100
50
-1500

150

50
Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

0

-50

100

-150

0

-50

250

-100

50

-100

200

-150

150

-50

100

-100
-150

50
0
-50
-100
-150

-50

250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

-100
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150

-150

2012

2013

Cursos

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2014

Educació infantil

Educació Primaria

Educació Especial

Comunicació i Llenguatge

2016

ESO

2017

STEPV INSISTEIX A LA
CONSELLERIA QUE HA
DE NOMENAR-LOS DES
DE L’1 DE SETEMBRE

El professorat interí de conservatoris de música
i dansa van ser adjudicats el 10 de setembre i no
al juliol, com la resta de cossos. La Conselleria
va ajornar les adjudicacions perquè, just abans
de les adjudicacions, va decidir no concedir les
comissions de serveis en els centres superiors
al professorat del cos de professors de música
i arts escèniques.
Malgrat aquest retard en l’adjudicació, la
Conselleria va fer els nomenaments des de l’1
de setembre de 2015, perquè entenia que la
responsabilitat del retard en l’adjudicació era
responsabilitat seua. Per tant, el professorat
adjudicat el 10 de setembre no va sol·licitar els
deu dies d’atur que li corresponia.
Tanmateix, Intervenció econòmica es va negar al pagament de les nòmines entre els dies
1 i 10 de setembre d’aquest personal, al·legant
que l’adjudicació s’havia produït el dia 10 i no
abans, fet que ha suposat que el professorat afectat no ha cobrat aquests deu dies. La
conseqüència d’aquesta mesura, a banda de
no cobrar aquests dies, és que el professorat
interí es queda al descobert a l’efecte de cotització i jubilació durant aquests deu dies de
setembre.
STEPV ha iniciat una campanya de reclamacions per tal que la Conselleria d’Educació
reconega aquests deu dies a tots els efectes
econòmics, administratius i de cotització en la
Seguretat Social.

EL CONSELL VALENCIÀ DE
FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES ÉS L’ÒRGAN
DE PARTICIPACIÓ I
ASSESSORAMENT DE LES
DISTINTES INSTITUCIONS
QUE INTERVENEN
EN LA FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES
DEL PAÍS VALENCIÀ
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En aquest sentit, la Conselleria d’Educació
s’ha compromés a abordar un debat sobre el
model de jornada en profunditat a partir del
curs que ve.

CURSOS

Aquest Consell es va actualitzar i ‘reconstituir’
el passat 9 de març després de cinc anys sense
reunir-se cap vegada, perquè en l’anterior
legislatura no s’havia convocat.
Després de l’acreditació de les persones
que conformaran aquest nou Consell, se’n va
establir el funcionament amb tres comissions
que treballaran la planificació general de la
FPA, els projectes legislatius i la correspon-

263/ JUNY 2016

dència i gestió econòmica, en un moment clau
per a la consolidació i reestructuració de la
formació de les persones adultes.
La Conselleria ha atorgat tres representants a STEPV com a sindicat majoritari en
l’ensenyament públic del País Valencià, cosa
que ha indignat altres sindicats, que a hores
d’ara tenen una representació minoritària i,
fins i tot, simbòlica en aquest àmbit.
Aquests sindicats han anunciat que presentaran recurs contra la composició del Consell
i la Conselleria ha anunciat que ho consultaria amb els seus serveis jurídics. Si el recurs
prospera STEPV hi tindria un únic representant, mentre que els altres sindicats n’hi tindrien tres cada un.
STEPV considera que la Conselleria ha fet
una interpretació favorable a la participació
democràtica i a la implicació en el treball del
professorat que en els darrers anys ha estat
treballant pel desplegament de la llei i pel
manteniment del centres, i per això, el professorat ha de tindre més protagonisme en l’actual Consell.
STEPV s’ha incorporat en les tres comissions de treball –sense qüestionar la representativitat de ningú–, amb la voluntat ferma de
treballar pel desplegament integral de la llei,
ajudar a vertebrar la formació de persones
adultes del País Valencià i millorar les condicions laborals de totes les persones que hi
treballen.

EL TSJ DÓNA LA RAÓ A STEPV
PEL QUE FA AL RECURS SOBRE LA
CLASSIFICACIÓ DELS CENTRES
DOCENTS
LA CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ HA
D’APLICAR LA SENTÈNCIA
I RESTITUIR AMB
EFECTES RETROACTIUS
L’ABONAMENT
CORRESPONENT ALS
CÀRRECS DIRECTIUS

El febrer del 2008 la Conselleria d’Educació
i els sindicats van arribar a un acord de
classificació dels centres educatius que
incrementava les retribucions dels equips
directius. Segons aquest acord, els centres de
secundària es classificaven segons les unitats
que tenen i, d’acord amb això, s’aplicaven unes
taules retributives als equips directius. Els
centres de formació de persones adultes es
classificaven tant en centres de primària com
de secundària.
La Conselleria d’Educació anterior va publicar una resolució en 2013 que classificava tots
els centres de formació de persones adultes
com a centres de primària i no com a secundària, sense negociar-ho amb els sindicats
i sense atendre la realitat d’aquest tipus de
centres, de manera que les taules retributives
dels equips directius no es corresponien amb
la tipologia real d’aquests centres, que és la de
secundària.
Amb els instituts de secundària va passar
que la resolució de 2013 no va tindre en compte
els programes de qualificació professional inicial (PQPI) que, segons la normativa, es conformen en grups i, per tant, havien de computar
com a tals en la classificació dels centres.
Amb aquesta mesura unilateral per part
de la Conselleria es reduïa la classificació

d’aquests centres i, per tant, de les retribucions dels equips directius. A més, en no negociar en mesa sectorial aquesta classificació
s’incomplia el principi de negociació amb els
sindicats, tal com ha reconegut la sentència
que acaba de guanyar STEPV.
La sentència declara nul·la la Resolució de
4 d’abril de 2013, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la
classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al curs
2012/2013 (DOCV 7002, de 12-4-2013).
STEPV reclama, per tot això, que l’actual
Conselleria d’Educació aplique la sentència
i restiTuïsca amb efectes retroactius l’abonament corresponent als càrrecs directius
d’acord amb la classificació corresponent.

CAMPANYA DE RECURSOS
PER A RESTITUIR ELS DRETS
DELS PARTICIPANTS EN EL
PROCEDIMENT DE CÀTEDRES DE
2009

STEPV HA DEMANAT UNA
MESA DE NEGOCIACIÓ
ESPECÍFICA PER A
TRACTAR DE SOLUCIONAR
ELS PROBLEMES QUE HA
GENERAT EL NOMENAMENT
El DOCV del 26 de febrer de 2016 publicava el
nomenament de càtedres de secundària i EOI,
un procediment iniciat en 2009 que encara no
estava resolt pels diferents recursos presentats
contra el primer llistat en 2014, 5 anys després
d’iniciat el procediment. En aquests llistats
encara falten les especialitats de Tecnologia i
Organització i Gestió Comercial perquè, segons
la Conselleria, encara estan pendents de
resoldre els recursos presentats.
La Conselleria ha resolt ara que els nomenaments tindran efecte des de l’1 de setembre
de 2016, i no amb caràcter retroactiu, almenys
des del 2014.
STEPV ha demanat una mesa de negociació específica per a tractar de solucionar els

problemes que ha generat aquesta resolució,
que són:
1. El nomenament hauria de ser des de l’1
de setembre de 2014, data de la primera resolució, i no de 2016.
2. La inclusió en el nomenament del professorat que s’ha jubilat des de la publicació de la
resolució de 2014 i que ara no apareixerà en la
nova resolució.
3. La publicació de les dues especialitats
que tampoc s’han publicat en el DOCV.
A més, el Sindicat ha iniciat una campanya
de recursos d’alçada en el mateix sentit contra el nomenament publicat al DOCV per tal de
restituir els drets que STEPV considera lesionats en tot aquest procediment.

STES-I CELEBRA UNES JORNADES
SOBRE PROFESSORAT INTERÍ

ELS DIES DIES 6 I 7 DE
MAIG, VAN TINDRE LLOC A
VALÈNCIA UNES JORNADES
DE REFLEXIÓ AMB EL
TÍTOL “PROFESSORAT
INTERÍ, CLAU DE
QUALITAT EDUCATIVA”,
ORGANITZADES PER STES-I.
L’objectiu de les jornades era revisar les
nostres propostes en política educativa quant
a l’accés, principalment, i prendre una posició
en referència a qüestions com la possible
laboralització del col·lectiu interí.
Les jornades es van estructurar en tres ponències i una taula redona amb representants
dels serveis jurídics de diferents STEs-i. La
primera ponència, a càrrec d’Isabel González,
de SUATEA, ens va situar en la realitat de cada
territori pel que fa a l’ordenació de llistes (percentatge d’experiència, notes i formació, rebaremació, majors de 55 anys, etc.), en la qual
es va constatar la gran diferència entre aquells
territoris que van accedir primer a l’autonomia, ja que mantenen una major estabilitat, i
els governats pel PP que són veritables laboratoris de les tesis neoliberals.
En la segona ponència, Toni Lozano d’US-

Jornades sobre professorat interí organitzades per STEs-i
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TEA va fer una comparativa de les condicions
laborals en cada territori en qüestions com
les llicències de maternitat, el cobrament dels
sexennis, etc., que també varien sensiblement
d’un territori a un altre.
En tots dos torns de debat, es va constatar
la sorpresa davant les enormes desigualtats
entre territoris i es va constatar el desconeixement que tenim sobre què passa en altres
llocs. En aquest sentit ens reafirmem en la
necessitat de mantindre un contacte regular i
millorar la informació entre els STEs-i.
Per la seua banda, Voro Benavent, coordinador d’acció sindical d’STEs-i, va fer un recorregut històric sobre l’accés que ens va permetre
saber en quins moments es va poder aplicar
una mena de “doble via” i amb quines forces
entre el col·lectiu interí. També vam conéixer
les diferents propostes que han sorgit amb les
retallades i la moda de les rebaremacions entre alguns col·lectius interins, com el NAD, el
MIR, o la iniciativa dels recursos emparats en
la legislació europea (seguint els passos del
cas Mascolo a Itàlia).
Les jornades van acabar amb una taula
redona sobre la situació jurídica del professorat interí, que va comptar amb la presència de
representants dels serveis jurídics d’USTEA,
STEPV, STEC-IC i STERM. Els temes que s’hi
van tractar van ser: interinitat i frau de llei, accés diferenciat i laboralització. El debat va girar al voltant de la recuperació de drets i llocs
de treball, i de la unificació de lluites amb el
col·lectiu interí. També es va apuntar que hauríem de parlar d’“accés diferenciat” més que
no de “doble via”, que la laboralització suposaria l’acomiadament lliure i la pèrdua de drets, i
que qualsevol iniciativa legislativa no és bona,
ja que una sentència contrària estableix precedent. A més, hi va haver una reflexió entorn de
la qüestió referent al fet de què suposa aprovar un examen d’oposició sense obtindre plaça i les possibilitats del MIR de contractar mà
d’obra barata.
L’aposta dels STEs-i per l’estabilitat en el
treball cal explicar-la i ser molt pedagògics, ja
que en les nostres pròpies assemblees hi ha
demandes d’allò més diverses en funció dels
interessos particulars dels diferents col·lectius.
Siga com vulga, cal portar aquest mateix
debat als diferents territoris i, en cas d’haver
de prendre alguna decisió, serà en el pròxim
ple dels STEs-i.
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ENSENYAMENT PRIVAT

VERITATS I MENTIDES SOBRE
L’ARRANJAMENT ESCOLAR
EN CONCERTADA
Allioli

E

ls anteriors processos d’arranjament
escolar en concertada tingueren lloc, el
primer amb l’aplicació de la LODE, en què
es van veure afectats fonamentalment centres
sense la classificació definitiva i amb poca matrícula (bàsicament centres situats en plantes
baixes). El segon procés, amb l’aplicació de la
LOGSE, va afectar fonamentalment els centres
que encara existien amb classificació de definitiva i centres que no pogueren adaptar-se a la
nova llei. Hui, trenta anys després, encara queden centres amb classificació provisional.

Aquests dos processos de crisi en el sector van ser pal·liats pels anomenats Acords
de Centres en Crisi, acords que començaren
funcionant molt bé i que han acabat sent absolutament insuficients per a recol·locar el
professorat afectat per la pèrdua d’unitats.
Aquest procés de degradació dels acords ha
estat paral·lel a l’increment de la representativitat del sindicalisme groc i provoca, a més, un
augment de la pèrdua d’incidència en el sector
del sindicalisme més progressista. Com més
representativitat dels sindicats verticals, més
“reivindicacions” de les patronals en les meses de negociació.
Així començaren els primers acords en el
sector, triant centre el professorat acomiadat,
passant a ser els titulars els que triaven, per
continuar donant-los-en un de més per cada
un que agafaven de la borsa per avançar les
plantilles de la LOGSE. A la fi, les entitats acabaren no agafant a ningú, una vegada completades aquestes. Aquests últims avanços de les
patronals ja van ser amb el PP en el poder.
Al llarg d’aquests 30 anys hem vist que
l’arranjament escolar en funció de la població
ha afectat en més alt grau l’escola pública. El
tancament d’unitats de privada ha sigut molt
menor i per altres causes com hem vist més
amunt. Una de les raons bàsiques de la falta
d’alumnat en molts centres públics ha sigut
l’escolarització massiva d’alumnat amb dificultats o alumnat problemàtic, que ha originat
la creació de centres “gueto”, pràcticament.
Alumnat que les patronals d’ensenyament
concertat s’han negat sistemàticament a atendre. Bona prova d’això és que quan negociàrem les plantilles LOGSE de primària es negaren a tindre un professor/a de PT o Audició i
Llenguatge per no estar obligats a escolaritzar
alumnat amb dificultats. És per aquesta raó
per la qual les plantilles de centres públics tenen un docent més per línia que nosaltres.
Ara, per primera vegada, l’arranjament escolar es fa en les mateixes condicions per als
dos sectors. Això no vol dir que siga totalment
just. Un criteri matemàtic no és mai just quan
del que estem parlant és del sosteniment dels
llocs de treball.
Cal assenyalar que ara, en l’actual arranjament en la concertada, algunes de les unitats
que cauen són línies noves en creixement, la
major part de vegades injustificades, autorit-

zades els darrers anys pel PP en la seua política d’afavorir la privatització de l’ensenyament,
i d’altres privatitzacions clarament demostrades en les sales del TSJ, on es prioritzava
omplir les butxaques dels seus afins. D’altra
banda, altres són mòduls d’FP que deixen
d’impartir-se en alguns casos per decisió de
la titularitat.
Com déiem més amunt, un únic criteri matemàtic no és el més encertat per a fer la planificació educativa. Cal tindre en compte altres
factors com ara:
nn
n
Les possibilitats de recuperació de matrícula.
nn
n
L’escolarització d’alumnat amb dificultats.
nn
n
La viabilitat del centre (i per tant el manteniment dels llocs de treball) sense aquesta
unitat, etc.
Però el que no és defensable de cap de les
maneres és que es tanque una unitat en pública per ràtio baixa i no es faça en concertada
amb les mateixes condicions. El criteri matemàtic l’únic que farà serà afavorir més encara
els grans centres, creant dins del mateix sector concertat centres d’elit i centres assistencials que en definitiva realitzen una gran labor
social i de barri, i acaben assumint l’escolarització d’aquell alumnat “problemàtic” que no
accepten els centres anomenats de prestigi.
Per entendre el malestar actual creat en la
concertada arran de l’aplicació per part de la
conselleria dels nous criteris d’escolarització
farem una breu síntesi d’aquells que han provocat un canvi substancial en les matriculacions:
1. Supressió del districte únic. Ha sigut una
de les batalles més importants de l’enfrontament entre pública i concertada. A parer nostre, sols crea malestar en els pares que volen
un centre en concret, especialment concertat. Però ni molt menys es coarta la llibertat
d’elecció de centre com vol fer-nos creure la
patronal.
2. Per a nosaltres el canvi més transcendent és l’eliminació del concepte “centre en
primera opció”. Abans, entre els que triaven
un centre en primera opció, es repartien les
places del centre. Qui hi quedava fora havia
d’esperar-se al final per anar a altres centres
(de la segona o posterior opció), on finalment
quedaven places després de la llista completa
de primera opció.
Ara, amb la nova normativa d’escolarització, la llista de primera opció no existeix. Aleshores, en la majoria dels llocs, entraran els
qui tinguen més punts, siguen o no de primera
opció. Aquest fet molesta i molt les entitats, ja
que no poden triar alumnat com feien abans
en l’anterior sistema. És a dir, ompliran però
probablement no fent una tria de l’alumnat que
desitgen.
Aquest fet també provoca malestar en
aquelles famílies que volen un centre concret
de concertada però no tenen els suficients

Els nostres interessos com a
treballadors i treballadores
de l’ensenyament passen
pel manteniment dels
llocs de treball

Al llarg d’aquests 30 anys
hem vist que l’arranjament
escolar en funció de
la població ha afectat
més a l’escola pública

punts i hauran de conformar-se amb la resta de centres concertats del municipi, tenint
menys punts.
3. Un altre fet que provoca també malestar
en la concertada, derivat d’eliminar la primera
opció, és el fet de la no-adscripció d’alumnat
de dos anys del centre (són privats) a tres anys
del centre; com sí que passa en el pas de primària a ESO i d’ESO a batxillerat. En definitiva
la concertada omplirà igual, però no amb qui
vol i amb qui ja tenen un any al centre, fet que
provoca malestar als pares i problemes amb
els xiquets, que ja tenen una seguida d’un any
amb companys, professorat i centre.
En qualsevol dels casos és ben segur que,
enguany, s’han suprimit 46 unitats, 3 més que
el curs passat amb l’anterior conselleria, que
en va suprimir 43 sense fer-ho públic i sense
cap negociació prèvia amb els sindicats del
sector.
Des del sindicat pensem que hem de centrar-nos i actuar a minimitzar els efectes que
açò puga causar als treballadors i treballadores dels centres apel·lant directament a les
patronals perquè seguen a negociar el tema de
la recol·locació i la reactivació de la borsa de
centres en crisi que fa que està aturada cosa
de vora quatre anys. Aquesta és una reivindicació que STEPV-Iv ha defés els últims anys, per
activa i per passiva, davant l’anterior administració sempre obtenint el silenci per resposta.
Actualment, amb el nou canvi de paradigma polític, hem pogut apreciar un nou canvi de
tarannà molt més proper, dialogant i participatiu. L’actual conselleria ens atén i ens convoca,
cosa que abans no passava. Hem d’aprofitar
aquesta predisposició dels polítics que ens governen per a abordar i plantejar en els àmbits
que correspon els temes que afecten el sector i que malauradament queden pendents de
negociació causada per la sistemàtica desídia i
mala praxi de l’anterior administració.
Una de les solucions, una vegada reunits tan

patronals, sindicats com administració, serà
clarificar, controlar i, a posteriori, fer un seguiment sindical dels criteris que s’han d’emprat,
per si desafortunadament s’ha d’acomiadar
algun treballador. No cal dir que aquests criteris han de ser lògics, objectius i, el que és
més important, han d’ajustar-se a la legalitat
vigent, no fent valdre de cap de les maneres el
criteri subjectiu del titular del centre que moltes vegades serveix per a fer fora treballadors
“incòmodes”.
No obstant això, el repte serà capgirar la
voluntat de les patronals respecte de la recol·locació, ja que en aquest moment almenys
una d’elles és reticent a tocar el tema de la
recol·locació. Per això cal, en primer lloc, la
major unitat sindical possible, qüestió difícil en
aquest moment atesa l’actitud de la resta de
sindicats envers STEPV-Iv (uns pel perill que
els representa el creixement constant de l’Intersindical i altres per qüestions ideològiques)
de deixar-nos fora de qualsevol procés negociador. Després caldrà forçar, si no el té ja, l’interés polític de l’Administració. I per últim caldrà
recordar a les patronals que “una mà renta
l’altra i les dues, la cara”, és a dir, o accepten
recol·locar o hauran de fer front, directament
el dia de l’acomiadament, a les indemnitzacions que pertoquen.
Des d’STEPV-Iv pensem que hi ha vies de
recol·locació que són factibles i algunes d’elles
inclús gratuïtes per a l’Administració.
Entre d’altres pensem que és possible la
recol·locació en:
nn
n
Contractes de relleu de les jubilacions parcials que estan havent-hi al sector, que són
moltes.
nn
n
Cal renegociar les plantilles de l’ESO per
l’increment d’hores de professorat que comporta el desdoblament de les matemàtiques
de 3r. La implantació de 3 línies (les 2 d’acadèmiques més la d’aplicades en 4t).
nn
n
Cal negociar l’homologació de les plantilles
d’infantil i primària amb les de la pública, incloent els especialistes de PT i Audició i Llenguatge, potenciant en els centres concertats
l’escolarització d’alumnat amb N.E.E.
nn
n
Recol·locar com a professorat de suport
en aquells centres amb alumnat en NEE, però
sense suficient nombre per a crear una unitat
d’integració.
Tot açò només es pot aconseguir en les reunions de Comissió de Seguiment de l’Acord
d’Implantació de la Reforma Educativa en
Centres Concertats, que és on estem tots els
sindicats, les patronals i l’administració.
Per concloure, és molt fàcil en aquest moment fer populisme sindical confonent els interessos de les patronals amb els interessos
dels treballadors i treballadores. Els interessos de les patronals passen per la privatització d’una part de l’ensenyament per qüestions
ideològiques/religioses o per qüestions merament econòmiques, mentre que els nostres
interessos com a treballadors i treballadores
de l’ensenyament passen pel manteniment
dels llocs de treball (el mateix o recol·locat).
Això sí, no ho oblidem: uns llocs de treball de
qualitat, sense pressions ideològiques, amb
llibertat de càtedra i amb mètodes pedagògics
científics i integradors, etc. La famosa llibertat
d’elecció de centre per part de les famílies no
és més que un eufemisme per a ocultar la selecció d’alumnat per part dels centres, qüestió
aquesta que està utilitzant la dreta social, política i sindical contra les administracions més o
menys progressistes.
Cal no oblidar què som i d’on venim i quins
són els nostres interessos com a treballadors.
No hem d’enganyar-nos ni fer-se trampes en
un solitari confonent els interessos de les patronals ni menys encara els dels sindicats que
les defenen.

263/ JUNY 2016

A casa nostra
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ MELCHOR BOTELLA

PROJECTES ERASMUS + MOBILITATS 2015

EL TOTAL DE LES 60 MOBILITATS DINS DELS DOS PROJECTES ERAMUS+ DE L’ANY 2015
Allioli

E

l total de les 60 mobilitats dins dels dos
projectes Eramus+ de l’any 2015, tant
el del nostre sindicat STEPV-Iv: “Internalitation of Vocational Training 2015-1-ES01KA102-014722”, com el de l’Escola Sindical
de Formació Melchor Botella: “Learning and
Working in Europe 2105-1-ES01-KA102-015140”,
que hem dut a terme amb els socis d’Itàlia, Malta
i Portugal, ja han tornat a casa.

Enguany, per tercer any consecutiu, em
realitzat dos projectes més conjuntament,
que han suposat la vivència, tant de l’alumnat
com de nosaltres i els tutors que han acompanyat l’alumnat, de noves experiències amb
les mobilitats. Experiències que milloraran
a poc a poc la coordinació dels consorcis en
què han participat els quatre instituts: l’IES
Maria Ibars de Dénia, l’IES Massamagrell,
l’IES Conselleria de València i l’IES Ximén
d’Urrea de l’Alcora.
Actualment, l’organització de la ESFMB
està en el procés de recopilar les enquestes
finals dels participants i tota la documentació que es genera i que tramitem: Europass,
ECVET, Acord de Formació i el Compromís de
Qualitat, que entregarem pròximament.
Posteriorment, farem la realització de un
vídeo amb fotos dels participants, que presentarem més avant en una sessió a la nostra
seu de València, en què ens ajuntarem tots els
participants per veure’ns de manera més informal i compartir les experiències viscudes.
D’igual manera, s’està realitzant un projecte INJUVE, projecte ERASMUS+ “Dance and Music as the roots of cultural identy
2015-3-ES02-KA105-006865”, els socis participants són: Liceo Artistico IIS Maria Pretti/A.
Frangipane de Reggio Calabria (Itàlia), Associazione Darsana de Reggio Calabria (Itàlia);
Teranga, grup de ball popular Les Folies de
Carcaixent, i l’Escola Sindical de Formació
Melchor Botella que és el soci que el coordina.

Mobilitat a Nàpols (Itàlia). Projecte Erasmus + 2015
Hem realitzat la primera mobilitat a Reggio
Calabria (Itàlia), amb un total de 20 participants i 4 tutors en edats compreses entre 13
a 29 anys.
El proper mes es realitzarà una reunió preparatòria per la segona mobilitat, és a dir, perquè els i les joves de Reggio Calabria del Liceo
Artistico vinguen a València i, igual que han
fet els nostres participants, puguen realitzar
tallers, seminaris i actuacions al carrer sobre
les nostres magnifiques tradicions en música i
balls tradicionals.
Us n’anirem informant.

Segona mobilitat a Nàpols (Itàlia). Projecte Erasmus + 2015

Mobilitat a Malta. Projecte Erasmus + 2015

Mobilitat a Portugal. Projecte Erasmus + 2015
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Fent camíw
NATURA VALENCIANA

La Casa de
les Monges
i la “Salvia
Microphylla” (II)
JOAN PÉREZ ALBERO

E

l baró A. V. Humboldt, filòsof materialista alemany era qui dirigia l’expedició,
mentre que Bonpland, metge i naturalista francés, apareix en un segon terme, com a
secretari, ajudant, copista, i inclús com un simple criat del baró. Aimé Bonpland és el malnom
d’Aimé-Jacques-Alexander Goujaud. Son pare,
que a més de metge era viticultor, en una ocasió, en observar el sarment d’un cep va exclamar amb admiració: “Lloat siga Déu, heus ací
una bona planta”. Aquesta expressió, bon plant,
es va convertir en un malnom, que es va deformar per a convertir-se en Bonpland, apel·latiu
que pare i fill van assumir com a cognom.

A Humboldt li interessava comprendre
i interpretar la naturalesa, definir la
composició química de l’atmosfera, establir
el seu influx sobre la terra i comprendre la
seua formació a través de les identitats de
les capes geològiques. Bonpland, per la seua
banda, centrava la seua atenció en l’estudi
de les plantes. Humboldt era qui ideava els
projectes, els liderava i prenia les decisions;
Bonpland, un home tranquil i senzill, donava
suport a aquestes iniciatives i les completava
amb el seu treball.
Al final de 1798, Humboldt i Bonpland
es van dirigir a Madrid a fi de sol·licitar
els permisos necessaris per explorar els
territoris espanyols d’ultramar. Allí es van
relacionar amb diversos científics, entre els
quals cal destacar Antoni Joseph Cavanilles,
director del Real Jardí Botànic i autor de
nombroses descripcions de plantes, incloses
unes quantes espècies americanes, així
com a Hipólito Ruiz i José Pavón, autors
d’una flora del Perú i Xile. Els passaports,

autoritzats en Aranjuez per Carles IV i
concedits a través de la Secretaria d’Estat
i del Consell d’Índies, permetrien el seu
lliure desplaçament per l’interior d’Amèrica
i per les Filipines per a avançar estudis de
mines, recol·lectar plantes, llavors, animals
i minerals, així com mesurar l’altura de les
muntanyes, examinar-ne la naturalesa i
realitzar observacions i descobriments útils
al progrés de les ciències naturals.
Durant el viatge, Humboldt i Bonpland
van recórrer més de 9.000 milles de camins
difícils, inclòs l’ascens a no pocs volcans i
nevats. Entre 1799 i 1804 van recol·lectar
al voltant de 60.000 plecs d’herbari que
reunia prop de 6.200 espècies, de les quals
més de 4.000 corresponien a nous gèneres
i espècies. Qui va arreplegar, va premsar,
va assecar, va preservar i va anotar les
dades pertinents a la majoria d’aquelles
va ser Bonpland. Tals materials van ser
dividits en tres col·leccions, una que van
portar directament al seu retorn, i dos que
van remetre per Anglaterra i per França.
D’aquelles, una es va perdre en naufragar en
costes africanes la nau que la portava.
Kunth, el sistematizador.
S’ha dit que Bonpland, una vegada a
Europa, no va atendre amb la deguda
constància les tasques de sistematització de
l’herbari, que va ser descuidat i peresós, i que
va assumir sense afany i amb desgana el seu
compromís, posposant innecessàriament la
publicació dels resultats. La veritat és que,
a partir de 1808, després de la publicació de
Plantae aequinoctiales, obra en què a penes
es tracten 148 espècies, es va dedicar amb

interés al maneig de les heretats i jardins que
l’emperadriu Josefina posseïa a Malmaison,
descuidant, quasi fins l’abandó, la preparació
dels altres manuscrits. Bonpland era més
un botànic de camp, i després d’haver viscut
diversos anys amb tanta llibertat, no es
trobava a gust tancat en els gabinets dels
museus. Per això, Humboldt va decidir
enviar a Berlín una sèrie de duplicats
perquè foren estudiats per Willdenow. Poc
va aconseguir aquest botànic, perquè la
mort el va sorprendre en 1812 sense haver
avançat en el treball. Aleshores Humblodt va
buscar el jove investigador Kunth, nebot del
qui havia sigut el seu preceptor, que posseïa
molts atributs de què mancava Bonpland:
era el típic botànic de gabinet, caracteritzat
per ser obsessiu i disciplinat. Va ser el
primer a utilitzar un suport per a la lupa, a fi
d’alliberar ambdues mans, i facilitar així les
disseccions de les flors. En aquesta forma,
podia dibuixar-ne els detalls amb facilitat i
ser exacte en les seues descripcions.
Així, Nova Genera et Species Plantarum
es convertí en un dels primers i potser el
més destacat dels treballs dedicats a la flora
tropical americana; en què es dóna a conéixer
un enorme nombre d’espècies, quasi totes
noves per a la ciència, entre les quals hi
havia la Salvia microphylla. Les descripcions
són excel·lents i en un bon percentatge van
acompanyades de gravats fets per J.F. Turpin
sobre dissenys del mateix Kunth, qui, a fi
d’evitar errors o imprecisions, es va cuidar a
corregir fins al més mínim detall.

INTERNACIONAL

INTERSINDICAL VALENCIANA AMB LES
TREBALLADORES I TREBALLADORS DE FRANÇA

I

ntersindical Valenciana fa costat a les
treballadores i treballadors, els sindicats
i la població de França. Després de
tres mesos de manifestacions i vagues, la
mobilització contra el projecte de llei de
treball no es debilita. Per contra, segueixen
les assemblees generals, els moviments
de vaga, incloent-hi les vagues renovables,
que s’estenen per tot arreu. Mentrestant,
el govern responsable de la situació calla i
menysprea les mobilitzacions i la patronal,
MEDEF, insulta i ataca els sindicats.
Les mobilitzacions tenen el suport majoritari de la població que lluita contra una
involució social i contra les agressions a les
treballadores i treballador malgrat la tossuderia del govern francés.
Des de l’inici del conflicte, el govern s’hauria d’haver assegut a negociar amb els sindicats per deixar sense efecte la seua reforma laboral. Doncs no, el govern persisteix a
mantindre la seua proposta, especialment en
la primacia dels convenis d’empresa sobre
els acords i les lleis sectorials, xantatges pel

manteniment i desenvolupament dels acords
d’ocupació, referèndum corporatius, facilitant l’acomiadament o augmentant el temps
de treball.
Per tot açò, des del 20 de maig, les organitzacions sindicals i juvenils han demanat
ser rebuts pel president de la República.
Aquesta petició no ha sigut atesa fins ara.
El moviment sindical i de lluita ha fet una
crida a continuar i ampliar la mobilització
multiplicant les accions als carrers i als centres de treball, incloent-hi la convocatòria de
vaga, i treballant en els aspectes més destacats de la convergència de les lluites preparant una gran mobilització per al mes de juny.
Nosaltres, des de la Intersindical Valenciana, donem suport a totes les seues reivindicacions i lluites i, en la mesura de les nostres
possibilitats, convocarem accions de suport
al País Valencià.

En la manifestació de les marxes de la dignitat del 28 de maig a València

Escrits
ESCRIT AVUI

La batalla
de l’Horta
ENRIC LLOPIS
Sembra, Carcaixent, 2016,
169 pàg.

A

vui tu m’ajudes a collir les creïlles i jo
t’ajudaré demà a fer el mateix. Això vol
dir l’expressió a tornallom: descriu un
sistema d’intercanvi solidari del treball que
ens beneficia a tots i que ens fa més productius
i més forts que si treballa cadascú va la seua.
Aquest intercanvi social i econòmic que es
feia servir a la Punta, la partida de l’Horta de
València que va protagonitzar una de les batalles més emblemàtiques en la defensa d’un
dels territoris més singulars, serveix a Enric
Llopis per a definir el caràcter de la lluita en
defensa de l’Horta. L’Horta de València un paisatge humà i natural singular, amb un valor
econòmic, ecològic i simbòlic únic. I que ha sigut durant cinc dècades l’escenari de la resistència de la gent davant l’actitud depredadora
d’unes institucions al servei de l’especulació.
A diferència d’altres emblemes arquitectònics i culturals del País Valencià, que són

obra de reis, alcaldes o artistes, l’Horta és el
producte de mil anys de treball col·lectiu i anònim dels llauradors i llauradores valencians.
“Potser per això”, apunta Josep Gavaldà en el
pròleg, “no ha tingut la consideració d’un valor
que cal protegir, en contrast amb altres monuments de la ciutat, com la Llotja o les Torres
dels Serrans”.
La conservació de l’Horta aporta a València
uns avantatges econòmics i ecològics que busquen aconseguir moltes ciutats europees: un
abastiment de productes frescos de proximitat
i un paratge que mitiga l’efecte de recalfament
d’una gran ciutat.
El llibre d’Enric Llopis relata cinquanta anys
de lluites veïnals i de resistència suscitades
pels successius atacs que ha patit l’Horta de
València: el pla Sud, el ZAL i la Punta, les autopistes, o l’Horta del Pouet i la d’Alboraia. Totes
aquestes lluites han reunit els veïns i diversos

moviments socials, ecologistes i polítics en una
de les confrontacions més sostingudes enn el
temps i que ha tingut fites com la ILP de 2001,
el naixement de plataformes com Per l’Horta
i Horta és Futur, que tenen com a objectiu la
paralització del PGOU de l’ajuntament de Rita
Barberà, i el de tornar als veïns i veïnes el poder de decidir de manera democràtica quin és
el model de desenvolupament urbà que volem
per a la ciutat i per a l’Horta.
En un moment en què els valencians i valencianes sembla que podem començar a desempallegar-nos de l’estigma de poble massa
dúctil amb un poder corrupte, llibres com el de
Llopis contribuiexen a la construcció d’un relat
d’empoderament davant una mentalitat que
anteposa el benefici immediat a un desenvolupament més just i sostenible.

d’entusiasmes. I aquells anys de dictadura,
perquè el feixisme la va tancar. Un grup
de jóvens castellonencs es van ajuntar per
constituir el Grup Castellonenc d’Estudis,
que estaven coordinats amb un club d’estudiants de l’institut Ribalta. L’Església catòlica castellonenca, dirigida pel bisbe catalanista Pont i Gol, donava cobertura legal a les
activitats culturals dels estudiants entre les
quals hi havia la pretensió de la publicació de
la revista. Tot açò en un context on el Centre
Excursionista de Castelló havia instituït, entre els anys 62 i 66, cursets de llengua i cultura del País Valencià. I a més, els universitaris castellonencs retornaven a la seua ciutat
batejats pels nous vents valencianistes que
bufaven en la Universitat de València. El nom
mateix de la revista ho evidencia. També cal
afegir-hi la resistència cultural valencianista
dels majors que a Castelló estava representada pel grup de la Societat Castellonenca de
Cultura, bressol de les Normes del 32 amb el
seu venerable butlletí, i la Fundació Huguet.
Els interessos dels redactors de la jove
publicació eren molt diversos; des d’un nú-

mero monogràfic sobre el Mercat Comú fins
a un altre sobre el Concili Vaticà II (1.200
exemplars!). M’ha sorprés la quantitat d’articles i informacions dedicades a política i
economia internacionals en quasi tots els
números escrits pels mateixos col·laboradors que escriuen sobre els temes nostrats:
“Els Estats Units d’Europa, un projecte que
està realitzant-se”, “Crisi a la CDU alemanya”, “Els problemes del General de Gaulle”, “El programa econòmic del laborisme
britànic”, “Proletariat negre, república blanca”… No cal ni dir que els temes econòmics
i culturals valencians i catalans en general
hi són majoritaris i estan redactats per les
noves fornades d’intel·lectuals dispersos per
tot el País Valencià: Albert Sánchez-Pantoja i Frederic Rivas, que van posar en marxa
la publicació, Miquel Soler, Vicent Miquel,
Carme Miquel, Vicent Álvarez, Joan Baptista
Manyà, Ninyoles, Aracil, Joan E. Garcés, Vicent Garcés, Jaume Godes, Pérez Moragón,
Agustí Ventura…

l’existència humana.
Mustang parla d’aquesta eterna dissociació
entre la realitat i el desig que no ha deixat de
torturar els éssers humans, i que és, sens
dubte, el descobriment més dolorós a què
s’han d’enfrontar els adolescents en el seu
trànsit cap a l’edat adulta. Per descomptat,
un descobriment dolorós, ja que la realitat se
sustenta en uns pilars culturals que l’eleven
dels desitjos individuals.
Freud, en el seu assaig El malestar en la
cultura, es feia una modesta pregunta: quin
és un dels desitjos a què aspira l’ésser
humà, com a fi i propòsit de la vida? I amb la
clarividència que el caracteritzava responia:
arribar a ser feliços. Una felicitat que, per a
l’autor, només s’aconsegueix experimentant
intenses sensacions plaents, absents de
dolor i desplaer. Experiències plaents que la
cultura sembla més prompte restringir que
estimular, en allunyar-nos de les nostres

passions més instintives. Per això, la cultura,
afirma Freud, produeix un malestar en el
subjecte, a pesar que la suma d’institucions i
produccions que la conformen servisquen per
a protegir a l’ésser humà de la naturalesa i
regular les relacions humanes.

ESCRIT AHIR

Revista “Al Vent”.
L’optimisme dels
60 a Castelló
FERRAN PASTOR I BELDA

H

e de confessar que fins que no vaig llegir el llibre El combat per la premsa Al
Vent i Nosaltres els Valencians (2009)
d’Albert Sánchez-Pantoja i Vicent Pitarch no
sabia que entre els anys 1964-1969 es va publicar una revista en català a Castelló amb una
important difusió. Va començar amb un tiratge
de 300 exemplars el maig del 64, però al final
del 1968 tenia 751 subscriptors, dels quals
580 eren valencians, 125 eren principatins i 21,
balears. En el meu descàrrec diré que és molt
difícil en els circuits habituals on comprem els
col·leccionistes trobar-ne algun exemplar. Tot
plegat és un clar exemple de la incomunicació
generacional que també s’ha produït en el valencianisme. Els qui érem adolescents o jóvens
en els setanta coneixem més o menys el que
s’ha anat editant de la transició ençà i algunes
d’anteriors. Però, em fa la impressió que per
a les noves generacions totes les publicacions
en català que eixiren abans del 76 és pura arqueologia periodística. Per això llibres com el
que he esmentat són tan necessaris.

Al Vent és el producte de la conjunció de
diversos factors que van marcar aquells anys

EN PANTALLA

El desig femení
i les seues
controvèrsies
BEGOÑA SILES OJEDA

MUSTANG

DIRECTORA: DENIZ GAMZE ERGÜVEN
REPARTIMENT: EROL AFSIN, LLAYDA
AKDOGAN, DOGA ZEYNEP, ELIT ISCAN,
AYBERK PEKCAN, GÜNES SENSOY,
TUGBA SUNGUROGLY
GUIÓ: DENIZ GAMZE ERGÜVEN I
ALICE WINOCOUR
FOTOGRAFIA: DAVID CHIZALLET I
ERSIN GOK
PAÍS: FRANÇA-TURQUIA-ALEMANYA.
2015
GÈNERE: MELODRAMA
Mustang, la pel·lícula de la directora d’origen
turc Deniz Gamze, és una obra plena
d’humor i tendresa, que indaga el secret de
la feminitat, el desig i la mort. Una pel·lícula
sobre aquesta bellesa indissociable del dolor,
que és un dels misteris més profunds de

El malestar
En Mustang, la vida infantil, lúdica, riallera i
innocent de cinc germanes boniques, amb
edats compreses entre els 12 i 16 anys,
desapareix en uns quants mesos a penes
sota el jou de la tradició cultural i religiosa.
Ens conta la seua història la germana petita,
que es resisteix a acceptar la destinació
d’aquesta tradició que els coarta la llibertat
per a aconseguir la delerada felicitat. Cinc
germanes enfrontades a una tradició cultural
religiosa que intenta domar la fervorosa
sexualitat que flueix dels seus juvenils
cossos.
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MILLOREM
LES PLANTILLES
STEPV llança una campanya per la recuperació
de les plantilles retallades, en el marc de la
campanya “Ara, els nostres drets laborals”.

L

es mesures adoptades pel
nou govern han permés
la recuperació de drets,
fonamentalment, per a l’alumnat
i per a les famílies (transport
escolar, xarxallibres, admissió d’alumnat,
pla infantil de 2 anys, etc.). Algunes
mesures han possibilitat recuperar
professorat expulsat del sistema educatiu
per les polítiques del govern anterior,
com la recuperació d’unitats aquest curs
en infantil i primària o l’aplicació de la
sentència del TSJ que anul·lava l’acord
de professorat interí de 2013, arran d’un
recurs presentat per STEPV.
L’arranjament escolar per al curs que
ve també permetrà recuperar professorat
en aquestes etapes educatives, tot i que
la majoria dels llocs de treball són places
habilitades temporalment i no creades
permanentment en el catàleg de llocs de
treball dels centres.
La reducció de ràtios que ha establit
la Conselleria d’Educació mitjançant una
ordre ha defraudat les expectatives del professorat i les famílies. Tot i que en la pràctica la Conselleria està treballant per aplicar
unes ràtios tan reduïdes com siga possible,
en l’ordre esmentada només es redueixen
a la situació anterior a 2012 –quan l’anterior govern va decidir aplicar l’augment del
20% de les ràtios amb l’aplicació al màxim
del Reial Decret Llei 14/2012– en infantil 3
anys, 1r d’ESO, 1r de batxillerat i 1r de FP.
La resta de cursos manté la ràtio actual. La
Conselleria tampoc no ha atés la petició del
Sindicat de pactar una reducció de ràtios
progressiva durant aquesta legislatura.
Una altra mesura demanada pel Sindicat
que també ha atés la Conselleria d’Educació ha sigut la reducció dels 10 dies lectius
que havien de passar per a cobrir les substitucions, d’acord amb el Reial Decret Llei
14/2012, mitjançant una addenda a l’acord
de professorat interí signada per STEPV,
UGT i CSIF.
Així i tot, la majoria de les actuacions
de la Conselleria d’Educació s’han centrat
a millorar aspectes que afecten l’alumnat
i les famílies, fet que STEPV ha aplaudit,
però queden pendents mesures importants
per a recuperar les condicions laborals del
professorat i millorar-les.
Per a STEPV, aquestes mesures són
urgents i haurien de consistir a revertir les

retallades en les condicions laborals del
professorat en tot allò que depén del govern valencià. I una de les més importants
és la recuperació i millora de les plantilles
en totes les etapes educatives, especialment en primària, secundària, batxillerat i
formació professional.
Recordem que en 2010 l’anterior Conselleria d’Educació va denunciar els acords
de plantilles de secundària, batxillerat i
FP, i va imposar una ordre que retallava de
forma important les plantilles en aquestes
etapes educatives. En 2013 va fer el mateix
amb les plantilles de primària, fent desaparéixer un tutor en la majoria dels centres
d’infantil i primària.
Aquestes mesures, juntament amb
l’augment de les ràtios i de la càrrega lectiva del professorat, la retallada d’unitats i
l’amortització de la majoria de places per
jubilació, va fer que en el període de 2010 a
2014 desaparegueren 5.000 llocs de treball.
És urgent, per tant, recuperar aquests
llocs de treball amb la reversió de totes
aquestes mesures, perquè el sistema
educatiu valencià continua necessitant
aquest professorat –i més– per a garantir
la qualitat de l’ensenyament.
La Conselleria d’Educació va proposar
negociar les plantilles en la Junta de Portaveus del mes de novembre, però aquesta
negociació encara no ha tingut lloc i queden
pocs mesos perquè finalitze el curs.
És per això que STEPV ha posat en marxa una campanya perquè aquesta negociació es duga a terme al més prompte possible i recuperem i millorem les plantilles
per al curs que ve.
Aquesta és una reivindicació justa i
necessària que generarà llocs de treball,
millorarà l’atenció educativa, descarregarà
de l’acumulació creixent de tasques els
docents en actiu i amb la qual el govern
valencià guanyarà en credibilitat.
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