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EDITORIAL

Ara van a per mestres
de francés
EL PP DE LA CV HA D’ESTAR CONTENT, de 17
comunitats autònomes estem en la posició núm. 15 quant
a transparència institucional (donar explicacions quan se li
demanen) de les decisions adoptades pel Govern valencià.
Malgrat que amenacen amb fer una llei de transparència de
la gestió en el Parlament valencià ara les explicacions que
donen són clarament insuﬁcients, inexistents en molts casos
i insultants en uns altres. Així s’entén que no hi haja comissions d’investigació, o que si hi ha, per la majoria absoluta
del PP, naixen mortes i damunt absolen els corruptes. Sabeu
que han tancat CIEGSA, ara han creat al voltant del gestor
d’infraestructures (Decret publicat en el DOCV els primers
dies de gener) un macroens perquè gestione tot allò que ha de
construir el Consell, però seguim sense conéixer el deute
multimilionari de CIEGSA pel qual ha estat causada, continuen sense donar una explicació de per què el valor dels
centres construïts (diuen que 200) és inﬁnitament inferior al
deute contret en la seua construcció, de per què són centres
amb múltiples deﬁciències quan són nous... En ﬁ, que ens
expliquen el dineral que ens han costat i que ens costaran,
tant de manteniment com de pagament de deute, els centres
educatius construïts en l’època del PP (us recorde, per si algú
ho ha oblidat, que estan governant des de l’any 1996).
A l’Ajuntament de València acaben abans: assenyalen
que com donar explicacions col·lapsa els serveis municipals...
doncs no les donen.
Pel que fa a la qüestió de les IT estem a l’expectativa
del reglament que ha de regular l’Acord de setembre de 2012,
mentrestant la mateixa Hisenda que va signar aquest obliga el
personal afectat que reclame el seu cobrament. Com podeu
veure, un absurd: el va signar Hisenda, es va comprometre
a desenvolupar-lo a través d’un reglament, a constituir una
comissió de seguiment, etc. Tenen un ultimàtum damunt de

La política de retallades de personal en totes
les etapes d’ensenyament continuarà el curs vinent
seguint la política de destrucció d’ocupació: no es
poden augmentar els mil llocs anuals escaients i
altres mil llocs de treball dels CEIP han de desaparéixer.

Miguel Àngel Vera
Secretari General
FE CCOO PV

la taula i han promès la convocatòria immediata de la Comissió de Seguiment de la Mesa General... Us mantindrem
informats.
Quant a jubilacions anticipades i jubilacions parcials en
el RGSS, el Govern estatal del PP ha donat ﬁns al mes
d’abril per arribar a un acord. Imagine que ja tenen preparat
el Decret llei (per cert, el més antidemocràtic que hi ha,
és com viure en un estat d’excepció permanent) i esperaran
als qui la senyora Merkel els mane.
En l’ensenyament obligatori han modiﬁcat les instruccions d’arranjament escolar per aplicar les ràtios imposades
pel senyor Wert mitjançant Reial decret llei, seguides de
manera immediata allò més estricte —només se n’han salvat els CRAS i els CEE— en la seua aplicació per la senyora
Català.
A la Universitat més del mateix: no hi ha subvencions
per als Campus d’Excel·lència Internacional, ni per a la
I+D+i, ni per a beques, ni per a inversions, ni paguen el deute
històric, ni les mensualitats no pagades el 2012, ni compensen la caiguda d’ingressos com a conseqüència de pujades de
segones titulacions, màster, doctorats, etc. Un desastre.
La política de retallades de personal en totes les etapes
d’ensenyament continuarà el curs vinent seguint la política de
destrucció d’ocupació: no es poden augmentar els mil llocs
anuals escaients i altres mil llocs de treball dels CEIP han
de desaparéixer, Hisenda ja ha donat instruccions. D’ací
el titular. Recordeu que des de 2010 a 2015 han d’alleugerir-se les plantilles en 10 mil treballadores i treballadors, és
a dir passar del 4’9 % del PIB adreçat a educació al 3’9 %
el 2015. Ajustament presentat pel Sr. Rajoy i aprovat per
Brussel·les a l’inici de la primavera passada.
Els centres que atenen persones amb discapacitat
i que depenen de subvencions estan en situació insostenible,
en fallida a causa dels deutes institucionals, ni el FLA, ni el
FLO... els permet rebre la subvenció dins del termini i en
la manera escaient. Estan desesperats, i difícilment poden
aguantar així sense tancar.
Un panorama desolador enfront del qual hem de continuar lluitant. Canviar-lo és possible.

mavera@pv.ccoo.es
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IXé CONGRÉS
FE CCOO PV

Es va celebrar el IXé Congrés de la FE
CCOO PV sota el lema SOM sindicat,
SOM educació, SOM ciutadania
Vuitanta delegades i delegats escolliren, al Teularet, la direcció del sindicat i les persones
delegades per als congressos de la FE CCOO i la CS CCOO PV

EL 30 DE NOVEMBRE es va iniciar al centre d’ecoturisme “El Teularet” el IXé Congrés de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV. Des del matí de divendres i ﬁns
el dissabte a migdia vuitanta delegades i delegats d’arreu
del País Valencià i de tots els sectors educatius van escollir
la nova persona que ocupe la Secretaria General de la FE

CCOO PV, els membres de la nova comissió executiva i
les delegacions que representaran la FE CCOO PV als
congressos de la Federació d’Ensenyament Estatal i al de
la Confederació Sindical de CCOO PV.
Aquestes delegades i delegats han sigut escollides al
llarg del primer trimestre a diverses assemblees comarcals
i sectorials.
D’entre les tasques que es van abordar destaquen
l’aprovació i esmenes a l’informe que va presentar el secretari general sortint i la discussió sobre les esmenes presentades als diversos documents elaborats per als congressos
de la FE CCOO, la CS CCOO PV i la CS CCOO.
Finalment, el Congrés va elaborar les seues resolucions en les quals es tracta de donar resposta i posicionament
pel que fa a la situació sociopolítica i educativa actual al
País Valencià i també va escollir les persones que dirigiran
el sindicat els propers quatre anys: la persona que ocuparà
la Secretaria General i les que conformaran la nova comissió executiva.
El Congrés d’aquest any va estar marcat per la necessitat de fer front a una llarga etapa de crisi econòmica
i als atacs a l’estat del benestar i als drets de ciutadania
que estan patint-se com a conseqüència de les polítiques
neoliberals marcades per la unió europea i pels governs
estatal i autonòmic.
Per aquest motiu i perquè des de l’organització sindical
es considera imprescindible defensar aquests drets de les
ciutadanes i ciutadans, el lema del Congrés va ser SOM
sindicat, SOM educació, SOM ciutadania.
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Miguel Àngel Vera renova com a
secretari general de la FE CCOO PV en
la nova etapa
Una executiva amb el 57% de dones ha d’assumir el repte de dirigir el sindicat en un context
de fortes retallades socials
EL IXé CONGRÉS de la FE CCOO PV va concloure
amb l’elecció de la seua direcció. Miguel Ángel Vera ha sigut
reelegit per 4 anys més per al càrrec de secretari general de
la Federació amb 58 vots a favor i 12 vots en blanc. La nova
Comissió Executiva, formada per 8 dones i 6 homes, dirigirà
el sindicat en una etapa marcada per un empitjorament global
i generalitzat de les condicions laborals dels treballadors i
les treballadores de l’ensenyament. Tanmateix s’hi van triar
els delegats i les delegades per als congressos de la Federació d’Ensenyament a l’àmbit estatal i al de la Confederació
Sindical de CCOO del País Valencià.
Es va aprovar l’Informe del secretari general amb tots els
vots favorables llevat d’una abstenció. L’Informe de Miguel
Ángel Vera fa una forta crítica a la política laboral i educativa
del Govern valencià, així com es proposen les línies generals
de treball del sindicat per als propers anys.

També en les sessions del Congrés es van debatre i
aprovar les esmenes als congressos de la FE CCOO PV i al
Congrés de la CS CCOO PV. Així com diverses resolucions
al voltant de la situació educativa al País Valencià, la necessitat de mobilització social contra les polítiques neoliberals,
contra la política lingüística de la Conselleria, contra el nou
model de formació en centres, contra la violència masclista
i en solidaritat amb el poble palestí.
A les resolucions també es va valorar que les mobilitzacions que durant els darrers anys ha dut endavant la comunitat
educativa front a les retallades i les polítiques privatitzadores del Govern valencià han estat possibles també per
la participació decisiva de la FE CCOO PV. El compromís
d’aquest Congrés és el de continuar oposant-nos a aquestes
polítiques, a la vegada que adaptem el sindicat a una realitat
organitzativa interna i a una realitat social canviants.
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IXé CONGRÉS
FE CCOO PV

Enfront dels atacs contra els serveis
públics, els drets laborals i els drets
de ciutadania, SOM sindicat, SOM
educació, SOM ciutadania
EL CONGRÉS de la Federació d’Ensenyament de
CCOO PV valora que ens trobem davant un dels majors
atacs dels poders polítics i ﬁnancers al model d’estat del
benestar i als nostres drets laborals i de ciutadania. Per
afrontar aquests atacs, en aquests moments i en el nostre
context social i educatiu, cal enfortir la nostra organització i activitat sindical per poder defensar aquests drets
fonamentals.
Pel que fa a l’educació, des de l’àmbit estatal estem
en ple període de debat i tràmit de l’Avantprojecte de la
LOMQE, llei estrella dins del programa del Partit Popular
per ser un instrument més de les seua política neoliberal,
que previsiblement polaritzarà l’educació espanyola entre
la dels ﬁlls i ﬁlles de les classes altes i la dels de la classe
treballadora.
La FE CCOO PV, fruit del debat impulsat en l’àmbit
educatiu i de la participació de la comunitat educativa,
denuncia que la proposta de LOMQE:
— No ha tingut ni informe previ de situació, ni debat,
ni participació real de la comunitat educativa.
— Està portant-se a terme de manera imposada, sense
escoltar, precipitadament, i ens portarà a temps
passats, tornant a cometre errades importants com
ara la revàlida. Models educatius de sobra superats
en el tardofranquisme.
— No es basa en cap precepte pedagògic, sinó que
més aviat els infringeix tots.
— Provocarà una confrontació política entorn de
l’educació.
— Empitjorarà la qualitat de l’educació i transformarà
la formació integral i compensadora de desigualtats socials en una cursa d’obstacles i de proves
memorístiques.
— Serà una altre embat destinat a l’empobriment de
l’escola pública.
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En l’àmbit econòmic, l’atac neoliberal contra l’accés
universal als serveis públics ha sigut el que ha dirigit els
postulats que inspiren la LOMQE. Són els Pressupostos
generals de l’Estat i també els de la Generalitat Valenciana
que castiguen la majoria de la ciutadania, retallant drets
socials i atacant especialment la part més vulnerable de
la societat.
Malgrat els grans titulars emprats per l’Administració
valenciana defensant que no són retallades sinó ajustaments, estan retallant en empleats i empleades públics.
En dependència augmenten, de manera desmesurada, taxes
universitàries i altres sense tindre en compte la capacitat
econòmica de qui usa els serveis.
Les retallades són especialment sensibles en el sector
d’atenció a la discapacitat, que ha encetat un procés de
mobilitzacions creixents a les quals la FE CCOO PV ha
donat tot el suport i hi participa activament.
La ciutadania del País Valencià també està reaccionant per tal de defensar els seus drets a una educació de
qualitat i en valencià, enfront de les fortes retallades en
les condicions de treball del personal educatiu, enfront
de les retallades que afecten la qualitat i l’atenció educativa, enfront del fals model d’ensenyament plurilingüe de
l’Administració educativa, que atempta contra l’ús social
de la nostra llengua i els drets lingüístics de la ciutadania
valenciana, i enfront dels intents de limitar l’accés en
igualtat de condicions a l’educació. En aquest sentit la
FE CCOO PV dóna el seu suport a les mobilitzacions i
reivindicacions promogudes per la Plataforma en Defensa
de l’Ensenyament Públic, Escola Valenciana, les organitzacions en Defensa de l’Atenció a la Discapacitat, la Cimera
Social del País Valencià i totes aquelles organitzacions
socials que estan treballant per mantindre el model d’estat
del benestar i d’accés universal als serveis públics, que
garanteixen els nostres drets fonamentals.

IXé CONGRÉS
FE CCOO PV
En resum, estem vivint una situació de profunda
crisi que està servint d’excusa per a aplicar polítiques que
aprofundeixen en la retallada de drets laborals i socials i
que, en l’àmbit econòmic, no serviran com a eixida de la
crisi, sinó més aviat al contrari.
El IXé Congrés de la Federació d’Ensenyament de
CCOO PV per tant, resol:
Rebutjar la imposició d’unes polítiques que estan
augmentant les diferències socials i disminuint la cohesió
social i treballar per aconseguir:
— El canvi a polítiques que potencien els serveis
públics, que són els que garanteixen els drets de
ciutadania i en són l’instrument per a sortir de la
crisi mitjançant la creació d’ocupació pública.
— La retirada de l’Avantprojecte de la LOMQE.
— Un consens de la comunitat educativa que dote
d’estabilitat el sistema educatiu i el faça més eﬁcaç
en millorar els seus resultats i tasca social.
— La retirada del nou barem de taxes autonòmiques

—
—

—

—

contingut en la Llei d’acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
La retirada del nou sistema de ﬁnançament d’ajudes
a la dependència.
La derogació del RD 14/2012 de mesures urgents
de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu.
La derogació del RD 20/2012 de 13 de juliol de
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària
i de foment de la competitivitat.
Que els canvis portats per les propostes de modiﬁcació de la Llei orgànica d’universitats en la
línia de l’anomenada Estratègia universitat 2015,
no ataquen l’autonomia i la gestió pública de les
universitats.

La FE CCOO PV insisteix que és necessari, en aquest
moment, que el sindicat siga fort i compromés amb la
lluita i referme el seu compromís de defensa dels drets
socials i de ciutadania que constitueixen una societat
més justa i equitativa.

Resolució contra la violència de gènere
Les polítiques de retallades dels governs del PP afecten directament les mesures protectores
de la vida de les dones
EL IXé CONGRÉS de la Federació d’Ensenyament de
CCOO PV, condemna sense pal·liatius la violència que hi
ha en tots els àmbits socials contra les dones que, entre les seues més terribles manifestacions, s’ha cobrat al
llarg de l’any 2012, 53 víctimes: dones assassinades per la
seua parella sentimental.
Les polítiques de retallades dels governs del PP afecten
directament les mesures protectores de la vida de les dones
(disminuint sensiblement el nombre de jutjats de violència
de gènere i retallant les infraestructures escaients per al
seu funcionament) però a més, aquests governs no volen
tenir recursos i manquen d’interés a promocionar campanyes sensibilitzadores que vagen canviant mentalitats
cap a la consideració de les dones en un plànol d’igualtat
pel que fa als companys.
Sabem que l’escola és un mitjà imprescindible de fo-

ment de la igualtat, però sembla que hi haja un interés
especial per part del Ministeri d’Educació i de la Conselleria d’Educació de deixar tot com està perquè les tímides experiències com la implantació d’assignatures
d’educació per a la ciutadania, que obligaven a reﬂexionar,
permetien anar canviant mentalitats i conduir l’alumnat
a la consideració de la igualtat de les dones pel que fa als
homes, han estat retallades i, amb els canvis que es proposen des de les autoritats educatives ens temem que es
reforçarà el masclisme en la seua expressió més violenta.
Exigim de les administracions públiques que
posen els mitjans necessaris per a corregir aquest atàvic
problema que no acaba de solucionar-se. Cal donar publicitat a la legislació que protegeix la integritat de les dones
i que els recursos per a desenvolupar-la siguen suﬁcients
perquè no siga només una declaració de principis.
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IXé CONGRÉS
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Resolució de suport a la marxa
per la discapacitat
L’atenció a la discapacitat està tenint enormes problemes de cobrament i de manteniment del servei prestat

SOBREN RAONS per a les vagues i les protestes que es
realitzen en multitud de sectors i territoris, però parlant de sectors educatius i de País Valencià, hem de fer un esment exprés
a la marxa per la discapacitat que ha recorregut a peu durant
10 dies més de 250 quilòmetres i 15 localitats per dur des
de Villena ﬁns a València la reclamació d’un sector amenaçat
d’extinció pels impagaments del Consell. L’èxit d’aquesta marxa,
com sabeu, ha sigut contundent.
L’atenció a la discapacitat, que depén principalment
de les subvencions i dels concerts de la Conselleria de Justícia i
Benestar Social, la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i el SERVEF, està tenint enormes problemes de cobrament i
de manteniment del servei prestat.
Es tracta d’un problema generalitzat conseqüència
de la fallida del Consell que duu les entitats i les persones
a una dramàtica i insostenible situació.
Per a usuaris i usuàries, que en molts casos no disposen
de cap alternativa familiar o social, la incertesa sobre el seu futur és desoladora i l’amenaça d’exclusió social per a la majoria
és ja una certesa.
Per a treballadors i treballadores, a més d’inseguretat sobre el seu futur laboral, els impagaments del Consell es transformen en retards en el pagament de les seues nòmines que en
alguns casos ja arriba als 10 mesos.
Cal assenyalar que la situació, si no és corregida, empitjorarà en el pròxim exercici: en els centres especials d’ocupació, la subvenció publicada per a aquest any 2012 ja ha sigut
reduïda un 37% i pot desaparéixer per complet el pròxim. El
nou model de ﬁnançament de benestar social i justícia per a
2013 duu implícita una retallada de 15 milions d’euros que
provocarà pèrdua de serveis, tancament de centres i pèrdua de
molts llocs de treball.
Amb aqueixa realitat imposada a un dels sectors més febles i desfavorits de la societat, ja s’està forçant els centres a
realitzar expedients de regularització d’ocupació, amb pèrdues
signiﬁcatives de llocs de treball i, evidentment, gran afectació
per a les persones amb discapacitat o malaltia mental que tenen
en aquests centres l’únic accés a la integració laboral i social.
En el sector d’atenció de menors tutelats es repeteix la situació. En tots els casos des de la FE CCOO PV, amb els treballadors i els usuaris i amb altres organitzacions sindicals i
polítiques, es manté l’exigència a la Generalitat de “prioritza-
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ció” del pagament del deute que manté tant amb els centres
d’atenció social a menors, com amb els col·lectius i programes
del sector.
Alhora, s’exigeix al Govern autonòmic que mantinga el
sistema actual de protecció i reforma, i s’ha denunciat un deute
acumulat, que ascendeix ja a 15 milions d’euros en dos anys.
No podem deixar d’assenyalar també que darrere de tot això, a més, hi ha una retallada encoberta de places i de treballadors i treballadores del sector que ja repercuteix en tancament
de pisos d’atenció a menors, a més d’uns altres d’atenció a dones
en situació de risc o que necessitaven assistència per violència
de gènere.
Per tot això, que en sí mateix constitueix un drama
social que cal visibilitzar i denunciar contundentment, des
d’aquest Congrés de la Federació d’Ensenyament de les CCOO
PV es felicita i aplaudeix la iniciativa i l’esforç personal de
les persones que han fet possible la marxa per la discapacitat,
la dignitat i el respecte, així com tots els centres, institucions
i municipis que han col·laborat per fer-la possible. Gràcies
i endavant!
Ja està donant fruits, doncs aquest matí ens ha sorprés la notícia en boca del president Fabra comprometent-se a donar
10 milions d’euros per a la resolució del problema i la resta
dels més de 30 que deuen en pròxims terminis quan puguen.
Aquesta és la demostració que manifestar-se sí val, per
si algú tenia dubtes, i a més la nostra federació i les unions
comarcals han estat a l’altura, posant tots els recursos, tant
personals com materials i logístics a la disposició d’aquesta marxa de protesta des del seu inici.
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IXé CONGRÉS
FE CCOO PV

Resolució contra el nou model de
formació en centres
La formació es ven com a la carta que sol·liciten els centres, però la concessió dels cursos sol·licitats i de
les subvencions previstes per a aquesta formació depenen de moltes variables
COM APAREIX en la resolució del 3 d’agost de 2012
en la qual es dicten les instruccions per a l’organització i el
funcionament en les escoles d’educació infantil i primària i
en la resolució del 5 d’agost de 2012 per la qual es dicten les
instruccions per a l’organització i el funcionament en els
centres de secundària obligatòria i batxiller, segons les quals
tots els centres tindran un coordinador/a de formació.
Des dels CEFIRE estan posant-se en contacte per sollicitar les dades d’aquestes persones.
Es dóna la circumstància que la majoria dels centres
ja tenen l’horari establert amb la qual cosa disposar d’un
nombre d’hores per a aquestes tasques serà complicat en la
majoria dels casos.
La formació es ven com a la carta d’allò que solliciten els centres, però la concessió dels cursos sol·licitats i
de les subvencions previstes per a aquesta formació depenen
de moltes variables, entre aquestes:
— Que s’autoritze des de la Direcció d’Innovació
Educativa.
— Que ha de replegar-se el projecte en la PGA.
— Que les activitats han d’adaptar-se a la realitat del
centre i han de tenir clares ﬁnalitats educatives.
— Que han d’estar relacionades amb el projecte lingüístic, és a dir, de plurilingüisme segons decret de
Conselleria sense consensuar amb ningú, o amb el
Programa contracte que van sol·licitar alguns centres
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per assegurar-se professorat o recursos i que tampoc
ha tingut cap consens.
Per la qual cosa considerem que aquest nou projecte de formació a la carta és en realitat a la carta
de la Conselleria, que veu així una manera de posar en marxa programes aprovats mitjançant decret i que d’altra manera
no es podrien portar a terme.
També que carrega aquest nou projecte a una partida de
2012, de la qual diu que destinarà 4 milions d’euros. Sabent
l’endeutament del Consell ens tornen a vendre fum.
A més els centres no rebran la formació si no acrediten que compleixen les condicions sol·licitades. Tornen a
obrir una nova bretxa en els centres.
Exigim que els centres tinguen veritable autonomia
per sol·licitar la formació més acord als seus interessos i que no siguen discriminats uns centres quant a altres
ni un professorat quant a altre a l’hora d’elegir els cursos
de formació.
Exigim també una explicació dels criteris que s’han seguit per a la supressió dels centres de formació del professorat (CEFIRE) ja que creiem que també hi ha un greuge
comparatiu; ja que centres amb un nombre molt important
de professorat al seu càrrec han desaparegut i es mantenen uns altres amb molt menys professorat dependent. Han
estat doncs, criteris injustos, arbitraris, clientelistes i basats
en l’amiguisme.
Demandem a l’Administració criteris clars i que no xoquen contra la igualtat d’oportunitats en la formació del
professorat i que dote els centres dels recursos que necessiten per poder desenvolupar les TIC i els programes de plurilingüisme i d’innovació, així com d’assessors al professorat i
al CEFIRE perquè puguen dur a terme la seua comesa quant
a actualització metodològica, la convivència i l’atenció
a la diversitat. Exigim, en deﬁnitiva, més inversió pública
destinada a enriquir el servei de formació del professorat
sense el qual no es pot concebre la millora de la qualitat
de l’educació valenciana.
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IXé CONGRÉS
FE CCOO PV

Resolució per la democràcia i la
pau entre els països de la ribera
mediterrània
Per la defensa dels drets humans a la Franja de Gaza

EL IXé CONGRÉS de la Federació d’Ensenyament de
CCOOPV en el nostre afany per preservar i millorar
el desenvolupament, la democràcia i la pau entre els països de la ribera mediterrània, exposem que:
En la vesprada del dimecres 14 de novembre de
2012, les forces israelianes d’ocupació ens van tornar a sorprendre quan van trencar l’Acord d’alt al foc amb una ofensiva de guerra en la Franja de Gaza, una de les zones més poblades del món. Les forces israelianes van

bombardejar Gaza per aire, terra i mar amb el resultat de
mort de més de 115 persones, inclosos 35 xiquets i 40 ancians.
La continuïtat de les polítiques israelianes en les
seues polítiques d’atacs militars, confiscació il·legal
de les terres palestines, construcció d’assentaments illegals israelians i l’expansió d’aquests assentaments és
un obstacle a la pau a Orient Mitjà i el món sencer i és
una barrera per al desenvolupament d’operacions i l’enfortiment de la democràcia i protecció de drets fonamentals
i llibertats.
Per tot això, el IXé Congrés de la FE CCOO
PV resol:
— Instar tots els països que han aprovat l’Acord de
Ginebra de 1948 a complir els seus compromisos
i demanar-los que forcen l’estat d’Israel a detenir
el seu assassinat col·lectiu, assassinats individuals
i assalts a les propietats del poble palestí; com demanem la ﬁ de la guerra sagnant que s’està portant
a terme a la Franja de Gaza, una de les zones més
poblades del món.
— Adreçar-se al Consell de Drets Humans perquè
prenga mesures immediates i forme un comité per
investigar els crims de guerra i els crims contra la
humanitat comesos per Israel a Gaza.
— Exigir a la Unió Europea que adopte una política
clara per pressionar el Govern d’Israel per aturar la
seua agressió, d’una banda i, d’altra banda, garantir
una via segura per a l’entrada de medecines, menjar
i personal mèdic a la Franja de Gaza.
— Condemnar la venda incontrolada d’armes del
Govern espanyol a Israel ja que constitueixen la
base del mortífer atac al poble palestí.
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IXé CONGRÉS
FE CCOO PV

Per una FE CCOO PV més forta i
compromesa
Els dos darrers anys s’han multiplicat les demostracions del fet que la classe treballadora continua
conﬁant en la capacitat de resposta i mobilització de CCOO
EL SINDICALISME s’enfronta a un context especialment greu. La patronal, les diverses fraccions de la dreta política i els seus corifeus mediàtics han orquestrat, durant almenys els dos darrers anys, una veritable campanya
d’assetjament i d’enderrocament contra la mateixa idea del
sindicat. En paral·lel a la política de retallades, les diverses
administracions intenten menyscabar la nostra capacitat
d’acció sindical i, alhora, han multiplicat els atacs de caràcter ideològic per desprestigiar el sindicalisme entre la
classe treballadora i el conjunt de la societat, amb la ﬁnalitat d’afeblir la capacitat de resposta col·lectiva als atacs.
Malgrat açò, en els dos darrers anys s’han multiplicat les demostracions que la nostra classe continua conﬁant en la capacitat de resposta i mobilització de
CCOO: la vaga del 29S, la del 29M, la del 14N, les grans
manifestacions de desembre de 2010, de defensa dels
serveis públics, del darrer 15J, la del 15S… han superat
en molt la capacitat de convocatòria de qualsevol altra organització de l’esquerra política i social, i malgrat tractarse de cites compartides amb altres sigles ningú ignora el
paper central de CCOO en aquestes.
Aquest fet fa recaure sobre el sindicat, alhora, un
important paper: les CCOO són una barrera decisiva contra els atacs de la patronal i els seus gestors polítics; per
tant, tenim la responsabilitat d’encapçalar el moviment
de resposta dels treballadors i les treballadores i de
proporcionar tantes polítiques alternatives com propostes de lluita i mobilització.
La patronal i els diversos governs ataquen el diàleg
social. S’obri davant del sindicat, per tant, un període en
què caldrà redoblar el treball mobilitzador entre la nostra classe (ja ho està sent, de fet), en els seus centres
de treball, però també en els barris i en els diversos espais
d’organització i socialització.
Tot això (atacs, minvament de recursos, increment de
la necessitat de mobilització i lluita) obliga les CCOO a

plantejar-se amb decisió el treball d’extensió i d’enfortiment del sindicat, tant en allò organitzatiu com en la
seua capacitat no només d’incidir, sinó de codirigir el
moviment obrer i popular. CCOO ja ha iniciat un procés de necessari desenvolupament de la seua presència en les xarxes socials. És vital per al sindicat obrir-se
a la societat i recaptar totes les forces que siga possible
per desenvolupar l’oposició a les retallades i l’extensió
de les nostres propostes enfront d’aquests. I, sobretot,
és necessari aproﬁtar tota l’energia dels seus aﬁliats i
simpatitzants per complir allò que ha de ser el nostre
gran objectiu en aquest camp: assegurar la presència del
sindicat a tots els centres.
Per això, cal plantejar-se clarament aquest objectiu;
però, abans de res, cal organitzar la tasca: hem de cercar
fórmules ﬂexibles que servisquen per a implicar la nostra
aﬁliació i simpatitzants, i adaptades al nostre context
territorial i sociolaboral. El sindicat ha de seguir aspirant
a organitzar i liderar el conjunt del moviment popular
d’oposició a les retallades, desenvolupant un treball de direcció efectiva del treball dels actius sindicals en els centres
(la ﬁgura del delegat de centre ha de ser un objectiu irrenunciable) i al territori i el teixit associatiu (en plataformes,
etc.), per complir amb la tasca d’extensió ja esmentada.
Això, lògicament, requereix reunions, assemblees, establir
línies de treball i fer un seguiment del seu desenvolupament. És un esforç afegit, sí, però no dubtem que donarà
els seus fruits en organització i l’enfortiment del sindicat,
i a més és necessari atesa la situació exposada.
Així doncs, fem que les diﬁcultats del moment esdevinguen un revulsiu més per enfortir el nostre sindicat.
VISCA LA FE CCOO PV!
VISQUEN LES CCOO!
El Teularet, 1 de desembre de 2012

11 País Valencià

POLÍTICA EDUCATIVA

Ferran Vicent Garcia
Secretari de Política
Educativa

2012: Annus horribilis per a
l’ensenyament valencià

L’ANY 2012 ha acabat amb un balanç nefast per al professorat i l’alumnat de l’escola valenciana.
L’inici venia amb fortes retallades per a tot el personal
que treballem en l’Adminstració valenciana, i per tant, per al
professorat i el personal dels serveis educatius complementaris dels centres sostinguts amb fons públics: retallades en sou
(sexennis), en plantilles (absència d’oferta d’ocupació pública),
acomiadaments per al personal interí, impagaments, despeses als
centres docents, ajudes de menjadors, ajudes de llibres, ajudes
de transport, etc.
Les condicions per a superar una crisi produïda per la cobdícia de les entitats bancàries establien retallades patides per la
classe treballadora que no havia generat la situació que havia de
vèncer.
El Decret 1/2012 implicava la pèrdua anual d’una mitjana
d’un mes i mig de salari (en alguns casos ﬁns a més de dos) en
l’ensenyament públic, i fortes retallades en les baixes per incapacitat temporal per a tots els docents de centres sostinguts amb
fons públics.
A aquest efecte se sumava el degoteig de places estables perdudes des de 2010 en no haver oferta pública d’ocupació. L’any
2010 la Conselleria d’Educació tenia 55.000 docents en plantilla
(bé funcionaris o bé interins). Aquesta xifra ha descendit ﬁns a
50.000 el 2012, una reducció de prop d’un 10% de plantilla. Als
centres concertats la reducció d’hores ha implicat reducció de
jornada del professorat.
Pel mes d’abril, el ministre Wert, del qual és ferma aliada
la consellera Català, va publicar un reial decret on s’establien
mesures d’estalvi: augment de ràtios i d’hores lectives per al
professorat.
Ja s’havia produït anteriorment la reducció de personal que
es dedica a programes especíﬁcs de compensatòria. Aquests fets
han derivat en més retallada de plantilla. Als centres públics de
secundària (etapa més afectada per l’augment d’hores lectives) el
nombre de professors o professores que no ha començat el curs
2012-2013 en cada centre ha sigut d’una mitjana d’entre 10 i 15;
és a dir, cada centre ha vist reduïda la seua plantilla entre 10 i
15 persones.
Aquest reial decret va donar, a més, una volta de rosca més
a les prestacions per incapacitat temporal i també va establir
l’absurda mesura de no substituir ﬁns que no passen deu dies de
cada absència, de manera que ha generat un caos organitzatiu
notable als centres a canvi d’un estalvi ridícul.
Més arran del nostre País, la consellera Català no diu la
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veritat quan aﬁrma que tot el professorat interí que ha treballat
altres anys també està treballant enguany per justiﬁcar que el
sistema educatiu valencià es manté estable. Certament, pot ser
que el nombre global de professorat interí siga sols lleugerament
inferior al d’altres anys, però intenta enganyar-nos quan vol
donar a entendre que manté les plantilles, ja que amortitzarà
totes les places produïdes per jubilacions perquè no eixiran com
a vacants per a oposicions.
Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV calculem
que aquesta tendència reduccionista pot arribar a que, si continuen
destruint-se llocs de treball a aquest ritme els propers dos anys, la
plantilla docent de l’ensenyament públic valencià es quedarà en
45.000 professors i professores per a l’any 2015; és a dir, si agafem
un període de valoració més ampli, en 5 anys la plantilla docent de
la Conselleria d’Educació patirà un 20% de reducció. Situació
que pot ser nefasta per a l’ensenyament públic valencià.
Pel que fa al tema laboral, ja vam començar el curs patint una
greu davallada salarial i l’augment de la ràtio, pel juliol va arribar
l’eliminació de la paga de Nadal per part del Govern estatal i hem
tancat el curs amb diverses agressions a l’escola pública, com és
el cas de les propostes de l’Administració educativa per afavorir
la segregació social: el rànquing de centres escolars i la proposta
de districte únic.
A banda d’aquestes retallades, CCOO PV denunciem els
impagaments: la Conselleria deu l’últim quadrimestre de les despeses de funcionament dels centres públics, i el quart trimestre
de les despeses de funcionament de la resta dels centres i els de
personal complementari d’educació especial.
A l’àmbit de l’ensenyament concertat els retards estan obligant els centres concertats a demanar préstecs, amb l’interés consegüent al seu càrrec. L’altra alternativa que els queda és deixar de
pagar els salaris al personal d’Administració i Serveis, educadors,
logopedes i ﬁsioterapeutes dels col·legis d’educació especial o, en
el cas de les cooperatives, ﬁns i tot el personal docent.
Enfront d’aquest panorama negatiu, des de la nostra federació
valorem positivament la resposta ciutadana a aquestes agressions
en forma de marees per l’escola pública, vagues i manifestacions
multitudinàries, i mobilitzacions de tot tipus des dels centres
educatius. Val a dir, per tant, que la ciutadania és conscient i sap
respondre.
L’any 2012 ha acabat, en resum, amb un balanç nefast per
al professorat i l’alumnat valencià. És el pitjor any de la democràcia en l’àmbit social i educatiu i ens aboca a un 2013 amb un
alt grau de conﬂictivitat social i educativa contra la LOMCE i
en defensa dels serveis públics.
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El nou decret valencià d’admissió d’alumnat
augmenta la capacitat dels centres d’escollir
i segregar
LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ ha anunciat un nou
decret d’admissió d’alumnat que, juntament amb el districte únic,
facilitarà als centres elegir l’alumnat. Els canvis se centren en
tres punts: fer determinant tenir germans o germanes al centre,
comptabilitzar com a germans o germanes els embrions que estiga
gestant la mare, que explicaran com a germans i germanes per
assignar punts i el centre podrà afegir un punt a qualsevol apartat
si així ho desitja.
Aquest decret parla de llibertat d’elecció de centre, quan allò
que està protegint és la llibertat dels centres per elegir alumnat,
ja que no es potencia el repartiment equitatiu d’alumnat amb necessitats educatives especíﬁques, la semblança d’infraestructures o la
dotació especíﬁca als centres amb escolarització integradora. Sí es
potencia en canvi la capacitat del centre per decidir a qui assignar
un punt, podent repetir algun criteri ja puntuat.
Des del nostre sindicat li recordem a Mª José Català que la Llei
orgànica en vigor obliga a una “adequada i equilibrada distribució
entre els centres escolars de l’alumnat amb necessitat especíﬁca
de suport educatiu”. Aquestes necessitats no han sigut tingudes
en compte en el barem d’escolarització que presenta Conselleria,
que considera més important que un familiar siga exalumne del
centre (nou criteri).
També hem demanat la retirada dels punts que fan referència a
mares gestants ja que es podrien generar greus problemes i greuges
comparatius i s’arribaria a la judicialització d’un procés especi-

alment delicat com és l’escolarització dels xiquets i les xiquetes.
Per contra, la nostra Federació d’Ensenyament considera que
l’adequada protecció a la maternitat passa per una política de
potenciació dels permisos de maternitat, lactància i cura de ﬁlls,
així com una política a llarg termini que reduïsca les diferències
salarials i d’oportunitats entre homes i dones en el context laboral.
Mesures com punts per a embrions són simplement populistes i
obeeixen concepcions reaccionàries de la societat.
Aquesta proposta sembla respondre, a més a més, a uns objectius clars i alineats amb els postulats neoconservadors i ultraliberals. Potser ens equivoquem però també és altament probable
que encertem quan anunciem les conseqüències següents de la
implantació d’aquest decret:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

S’ampliarà el suport i la demanda de construcció de nous
centres concertats a determinades zones urbanes amb demanda de selecció social (en la lectura de l’Administració
educativa: el ‘poble’ demana CIS).
Es crearan un o dos centres emblemàtics a cada zona, per
anunciar la possibilitat de distanciar-se socialment.
És seguiment de l’estratègia del PP (doctrina Camps, Císcar i també Català), de augmenta l’escolarització global a
l’ensenyament concertat ﬁns al 50%. Per assolir-ho caldrà
superar ampliament el 60% a les mitjanes i grans ciutats.
L’establiment del districte únic augmentarà la necessitat
de mobilitat, clarament malbaratador i que implicarà
creuaments i transvasaments d’alumnes entre barris i una
despesa major d’energia i temps.
En no donar-se prioritat al domicili, es pot produir desarrelament amb l’entorn proper, amb el mateix barri.
Es potencia la creació de guetos escolars.
Desapareixerà la intenció i el concepte de planiﬁcació
educativa, tal i com la coneixem actualment. S’abandona
l’obligació de construir centres públics en una determinada
proporció a cada districte i les peticions marcaran un camí
que es recorrerà per la via del decret.

Una mesura altament perjudicial des del punt de vista de la
cohesió social i per al paper de l’educació com a compensadora
de desigualtats, ja que els informes internacionals sobre educació
citats de manera tergiversada per la consellera demostren que les
millores acadèmiques estan correlacionades positivament amb
la disminució de diferències socials i no amb el repartiment
d’alumnat en centres basant-se en criteris d’excel·lència o amb
l’elecció de l’alumnat pels centres.
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ENSENYAMENT PÚBLIC

Pau Díaz
Secretari de Comunicació

Sí, el 14N va ser una vaga
(també) política

(1) Els presumptes “apolítics”
Recentment Wert, ministre d’educació, referint-se a un
seguit de jornades de lluita convocades per estudiants, mares i
pares de l’escola pública va aﬁrmar que li semblava “insòlit” que es
donara suport a una vaga “política”. En ocasió de la vaga general
del 14N el sindicat conservador CSIF va emetre un comunicat
desmarcant-se d’aquesta jornada en defensa dels treballadors,
adduint que es tractava d’un atur amb “un component polític”.
Em recorden tots dos casos a la frase d’una pel·lícula de fa anys
quan un dels protagonistes diu allò de “Jo sóc apolític. Apolític
de dretes de tota la vida”.
Els qui diuen que ells no donen suport a la vaga perquè és
política volen dir que tenen raons polítiques per a no donar-li
suport. Perquè tan política és la decisió d’anar a una vaga, com
de No convocar-la. És una posició comuna de la dreta, tractar
de desqualiﬁcar l’adversari dient que és “polític”. Per exemple
Wert, que és ministre d’educació, inspirador de la retrògrada
LOMCE, aﬁliat al PP i ultraconservador; si d’alguna manera se’l
pot deﬁnir és com a “polític”.

(2) Alguns aclariments sobre la política
La política és l’activitat de l’ésser humà com a ser social
adreçada a fer possible una vida digna per a tots i totes. Per
açò la política està estretament unida a la justícia. L’objecte de
la política és el propi ésser humà. En síntesi: l’ésser humà, és un
ésser polític.

La política s’orienta cap a la presa de decisions per a la
consecució dels objectius d’un grup en assumptes públics. És
l’activitat del ciutadà o la ciutadana quan intervé en els afers
públics amb la seua opinió, amb el seu vot, o de qualsevol altra
manera.
Els ciutadans i les ciutadanes d’un país estem cridats a participar en els afers que ens concerneixen. Almenys als països on hi
ha alguna forma de democràcia (per parcial que siga), on no hi
ha una dictadura oberta, les persones tenim espais per a opinar
i actuar lliurement. És normal que els que no estan a favor de la
llibertat, vulguen desprestigiar la política.
També és cert que vivim temps en els quals la política està
desprestigiada. En realitat estan desprestigiats els polítics que fan
un mal ús o un ús que respon a interessos particulars o partidistes
(no públics). No obstant açò, vivim en un temps en el qual es
produeixen contínuament manifestacions, vagues i mobilitzacions ciutadanes (per tant polítiques) contra les retallades o contra
la gestió actual de la crisi per part de les classes dirigents.
En resum, estic dient que hem de recuperar la política per
a tota la ciutadania com una aﬁrmació teòrica i pràctica de la
dignitat de la persona.

(3) Aclariments ﬁnals
La Confederació Sindical de CCOO no és una organització “estrictament política”. Sinó que es deﬁneix (entre altres
coses) com a sindicat de classe, internacionalista i sociopolític,
segons la deﬁnició de principis dels seus Estatuts. És a dir, que
es preocupa i ocupa de la política social, opina i intervé en la
política econòmica i laboral.
Efectivament el 14N tenia una motivació política (en el sentit de ciutadana). Concretament, té motivacions sociopolítiques
i socioeconòmiques. Els qui decidiren no convocar-la tenen les
seues raons polítiques per no fer-ho.
Les polítiques del PP ens condueixen a una societat amb el
20% de població per sota del llindar de la pobresa, i una taxa
d’atur superior al 25%. A més, les seues lleis i retallades ataquen
l’escola pública, la sanitat pública i els serveis socials. Hi ha raons
polítiques i de tot tipus per haver donat suport a aquesta vaga
laboral, ciutadana i social.
Perquè l’alternativa és seguir el consell que, sembla ser,
donava el dictador feixista Francisco Franco als seus ministres:
“Faça vosté com jo, no es ﬁque en política”.
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Per una lectura “social” de
Nosaltres els valencians
EN HAVER DE PREPARAR un article d’encàrrec sobre
què va dir Fuster del seu Nosaltres els valencians, lògicament se
m’hi imposava una relectura del document proveït d’una lupa,
no fóra cas que algun detall interessant se m’escapara.
I heus ací que, de bon començament, m’hi trobe que l’autor
diu, al Pròleg a la segona edició, “Ens urgeixen molts exàmens
de consciència —de consciència nacional—, un d’ells, des de
l’angle valencià, era el més urgent i urgidor.” I “vaig decidir
construir un esquema de les qüestions vives, i vitals, que sorgeixen de la realitat quotidiana de la nostra societat i que es
projecten alhora cap al passat i cap al futur”. El mateix Fuster hi
afegeix: “He tractat de subratllar, sempre, davant de cada episodi
concret, la trama de les tensions i dels antagonismes socials
—demogràﬁcs i de classe, econòmics i de cultura— que podien
facilitar-ne l’explicació o el sentit. Tampoc això no havia estat
gaire freqüent, ﬁns ara, entre nosaltres”.
Si, a més, tenim en compte el pensament fusterià que “només
hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir”, havia de ferho amb molta atenció. El fet de conduir una lectura col·lectiva
—una de tantes maneres de fer de mestre— t’hi fa descobrir aspectes, o mirades, que, en la lectura personal, se’t poden haver
escapat. És el cas, ara i ací, que aquesta indicació de “subratllar
la trama de les tensions socials i dels antagonismes socials” de
cada moment de la nostra història, m’ha posat davant dels ulls
una nova “lectura”, que anomene “social”; no cal dir-ho, sense
perdre de vista l’òptica “nacional”.
Un parell de fragments ens poden fer entendre cap a on
volem apuntar. El primer, en el capítol II. Ciutat i país, la part
inicial titulada —primer avís important— “Plantejament de
classe”: “No hem de caure en l’anacronisme de mirar aquest
plantejament sota una llum exclusivament ‘nacional’. S’hi interferia un factor de classe prou més actiu. En el fons es tractava
de la disputa, ja llarga, entre l’aristocràcia feudal i la institució
monàrquica.” S’hi refereix a l’actuació contínua dels senyors
feudals de l’Aragó, poc “nacionalment” valenciana i molt més
coherent amb els seus interessos de classe, de “classe senyorial”.
En un altre capítol del llibre, titulat “Necessitat d’un replanteig”,
l’autor ens torna a advertir: “En qualsevol esquema viable, en
el supòsit d’una ‘normalitat’ civil, totes les discrepàncies dretaesquerra que venim rastrejant en aquestes observacions, hauran
d’ésser relegades a un lloc secundari. Caldrà una doble revisió:
des de l’angle classista i des de l’angle nacional. Obrers i burgesos, bracers i terratinents, ho han de reconsiderar, oblidant

Isidre Crespo
Professor i estudiós de
Joan Fuster

les dolces mitologies vuitcentistes.” En moments com aquest
nostre, en què pretenem una ja merescuda “normalitat civil”,
no estaria gens malament tenir present, “si volem entendre’ns
i entendre el fet històric valencià” —Fuster dixit—, que les
tensions socials són justament un dels factors clau —si no el
que més— en la construcció del país que volem. Anys a venir,
Fuster hi insistiria: “El poble valencià, o emprén el camí de
l’emancipació nacional i de l’emancipació de classe —de
les ‘classes populars’—, que són dialècticament solidàries,
o es diluirà com a poble.”
Teniu ací —tenim, naturalment— motius suggeridors per a
evitar una lectura esbiaixada d’un text que encara ens és necessari. Una possible —interessant?— lectura del llibre, en aquest
any —el del cinquanté de la seua publicació—, ni que siga per
mirar-se’l, el llibre —i el tema— amb uns ulls renovats. “I qui
vulga entendre, que entenga”.

“Cal no oblidar que tota política
que no fem nosaltres, serà feta contra
nosaltres.”
Joan Fuster
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FORMACIÓ

federació d’ensenyament

FE CCOO PV informa
La FE de CCOO PV ha programat el curs ACTUALITZACIÓ NORMATIVA DE
L’ACCIÓ EDUCATIVA EN L’EXTERIOR: ORGANITZACIÓ DE CENTRES I PROGRAMACIONS.
VALÈNCIA 8, 9 i 10 de març. El curs va dirigit a les persones interessades a participar
en la convocatòria d’Acció Educativa en l’Exterior.
Més informació en la nostra WEB:

www.pv.ccoo.es/ensenyament
Secretaria de Formació
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Les teues dades seran incorporades a un ﬁtxer del qual és titular CCOO. La ﬁnalitat del tractament de les dades en aquests ﬁtxers és el manteniment de la teua relació com a persona aﬁliada amb les
concretes ﬁnalitats establertes en els Estatuts. Pots exercir els teus drets d’accés, de rectiﬁcació, de cancel∙lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol∙licitud per escrit, acompanyada de la fotocòpia
del teu DNI i indicant «PROTECCIÓ DE DADES» a: CCOO-PV, situada a Plaça Nàpols i Sicília, 5 - 46003 València.

