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Apunts
Federació d’Ensenyament
de CCOO-Illes

DESITGEM QUE
sigui un lloc de trobada i

de reactivació sindical de

les comissions obreres de

l'ensenyament, i per això

des d'aquesta pàgina cridem a la participació

en tot el procés congressual.

És important que tots els afiliats i les afiliades

participin activament en el procés, amb l'assis-

tència a les assemblees convocades a Eivissa,

Menorca i Mallorca, a la Universitat i a l'ensen-

yament privat i públic. Hem remès cartes perso-

nalitzades a cadascun de vosaltres perquè

pugueu conèixer amb suficient antelació el lloc

i l’hora de l'assemblea que us correspon. 

Hem participat, en el curs anterior, en un

complicat procés electoral que, entre d'altres

coses, ens indica la necessitat imperiosa de

crear nous ressorts i noves il·lusions per

assentar i consolidar el sindicalisme confede-

ral i de classe que representa CCOO. 

En l'anterior APUNTS-SUPLEMENT-TE vàrem

enviar les ponències del congrés perquè volem

que tota l'afiliació disposi, amb temps suficient,

de les propostes, per la seva lectura i el seu

debat, i es puguin fer les aportacions oportunes.

Participa en el procés congressual.

ARA QUE la Federació

d’Ensenyament de les Illes

es troba immersa en ple

procés congressual és un

bon moment per plantejar-

nos quin model de sindica-

lisme volem. Els sindicats

van nàixer amb la revolució

industrial, com una resposta col·lectiva dels

treballadors en demanda d’unes condicions

laborals més dignes, front a un incipient siste-

ma capitalista que els tractava de manera

infrahumana, com a bestiar. Als Països Cata-

lans tenim una llarga tradició sindical. Només

cal recordar que una de les primeres revoltes

obreres, d’inspiració ludita*, va tenir lloc a la

ciutat d’Alcoi, al País Valencià al segle XIX, la

famosa “nit del petroli”.

Molt ha plogut des d’aleshores, i molts can-

vis han hagut al sistema productiu, que ha

evolucionat d’una manera espectacular. Però

hi ha una sèrie de constants que mantenen

plenament vigent la necessitat per part dels

treballadors d’organitzar-se sindicalment. Per

una banda tenim la minsa participació de les

rendes del treball en el repartiment de la

riquesa econòmica, i d’altra banda tenim un

sistema fiscal (on hem de comptar tant els

impostos directes com els indirectes) on l’es-

forç recau bàsicament precisament en les ren-

des del treball. Per dir-ho d’una altra manera:

els treballador ens mengem el boci més petit

del pastís, però a canvi som els que en

paguem la major part.

Nosaltres, com a membres de Comissions

Obreres, no defensem només millores en les

nostres condicions laborals, cosa que seria

molt legítima per altra banda. Però no merei-

xeríem dur el carnet de “cocos” a les nostres

butxaques si no lluitarem per una societat més

justa, on l’economia sigui al servei de les per-

sones i el treball reconegut i retribuït com es

mereix. I el nostre model sindical s’ha de

correspondre amb la societat que volem. Un

model democràtic, assembleari de base, on

els afiliats no siguen simplement pagadors de

quotes o braços de fusta als processos electo-

rals interns. Un model on els permanents sin-

dicals han de ser treballadors responsables i

no mercenaris del sindicalisme sense ideolo-

gia. Un model on l’objectiu no ha de ser

només aconseguir molts delegats a les elec-

cions sindicals, sinó aconseguir que aquestos

delegats duguin a terme un treball sindical

efectiu al llarg de tot el seu mandat. Sobretot

un model on els sindicalistes tinguem ben clar

que hem de defensar els interessos col·lectius

dels treballadors i no els nostres interessos

particulars. En definitiva: un treball sindical

que faça honor als anys i panys de lluita obre-

ra i que ens permeta poder anar amb el cap

ben alt a qualsevol centre de treball i dir amb

orgull “jo sóc de Comissions Obreres”.

Bernat Asensi
President de la Federació

d'Ensenyament de
CCOO-Illes

Raimon Bono
i Iranzo

Secretari de Comunicació
i Relacions Institucionals

El Congrés de la Federació d’Ensenyament de CCOO de les Illes Balears

El nostre model sindical

El 24 de novembre de 2007 celebrarem el Congrés de la Federació d'Ensenyament de CCOO de
les ILLES BALEARS. Serà el moment i el lloc per renovar càrrecs, triar la Secretaria General i
la Comissió Executiva que dirigirà l'acció de la Federació en els pròxims quatre anys.

EDITORIAL

* Denominació derivada del nom de Thomas Lud, obrer britànic que (de manera errònia) pensava que les
màquines eliminaven llocs de treball i que calia destruir-les per lluitar contra la desocupació.
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Apunts
Revista des treballadors i les treballadores
de l’ensenyament de les Illes

EIVISSA

PRIVADA

Toni Cirerol

Federació d’Ensenyament de CCOO d’Eivissa i Formentera

■ Les recents declaracions dels repre-
sentants de l’Associació de Direc-
tors de Centres de Primària exigint
al Govern Balear la construcció de
nous centres escolars a Vila i a Sant
Antoni és un problema que ve de
lluny i que la Federació d’Ensenya-
ment de CCOO no s’ha cansat de
denunciar des de fa molts anys.
En els darrers 10 anys la població
escolar pitiusa ha augmentat quasi
un 20% (sobre tot als 3 principals
nuclis urbans) degut a l’arribada
massiva d’alumnat immigrant. Hem
cridat contínuament l’atenció de que
les aules dels col·legis de Vila esta-
ven “a tope” i que el curs passat el
50% superaven la ràtio que estableix

la llei, de 25 alumnes per aula, i hem
demanat la urgent construcció de
noves infrastructures educatives. En
tot aquest temps l’Ajuntament de
Vila no s’ha donat per assabentat,
tot i que era plenament conscient
del greu problema, i no ha cedit
terrenys per la construcció dels 2
centres que són necessaris. L’obertu-
ra del nou col·legi de Sa Graduada
no soluciona de cap manera el dèfi-
cit de places escolars a Vila perquè
al mateix temps s’han tancat les anti-
gues dependències del centre degà.
Per tant, demanem la immediata ini-
ciació dels tràmits per la construcció
d’aquests 2 nous centres 

■ CCOO denuncia, a més, la concer-
tació per part de la Conselleria d’E-
ducació d’11 centres privats de Bat-

xillerat a Balears, dels quals 1 a Eivis-
sa: Sa Real. Resulta vergonyós que,
seguint les passes del que s’ha fet a
Madrid amb govern del PP, aquí es
faci el mateix i es pugui subvencio-
nar també ¡els trams educatius no
obligatoris!, en comptes de donar
ple suport a l’ensenyament públic.
Demanem que el Govern Balear
deixi de subvencionar amb diners
públics el Batxillerat (educació no
obligatòria) dels centres privats.

■ Finalment, la Federació d’Ensenya-
ment de CCOO d’Eivissa i For-
mentera reclama que la nova Dele-
gada d’Educació a les Pitiüses con-
voqui ja una reunió amb els sindi-
cats d’Ensenyament per tractar la
problemàtica de la nostra situació
educativa.

AL LLARG del curs

escolar passat s’han realitzat

les eleccions en la majoria de

centres privats de les Illes, on

s’han renovat la pràctica

totalitat de representants

sindicals en aquest sector.

Ara que ja tenim els resultats

oficials d’aquest període de

renovació, és hora de fer un

balanç d’aquests resultats.

Pel que fa als centres concertats, mentre que

la resta de sindicats davallen, mantenen o, en

un cas concret, pugen lleugerament el seu

nombre de representants, FE-CCOO és l’únic

sindicat que ha crescut de manera significativa

amb l’aportació d’11 representants més que en

el període anterior 2002/03.

En el subsector de centres infantils també

hem incrementat la representativitat, amb tres

centres més que compten ara amb delegades

de la nostra federació.

També hem ampliat la nostra representativi-

tat en el subsector de centres privats no concer-

tats, arribant, fins i tot, a situar-nos com a pri-

mer sindicat representatiu a l’illa d’Eivissa.

També hem entrat amb força al Conservato-

ri Superior de Música i Dansa de Palma, amb

tres dels cinc membres que corresponen al seu

comitè.

Tot i que en el subsector de centres d’Educa-

ció Especial hem sofert un retrocés de 2 repre-

sentants, en general podem dir que es tracta

dels millors resultats que CCOO ha obtingut en

els darrers processos electorals, i més quan

aquests es conjuguen amb un increment també

notable d’afiliació en el mateix període.

El camí recorregut no ha estat planer, pel fet

que determinades direccions de centres concer-

tats han punyit tot el possible per tallar el nostre

pas, i a vegades amb èxit. Tot i això, hem arribat

al 70% dels centres concertats, on la majoria

dels treballadors i les treballadores han pogut

escoltar el nostre missatge fresc que pretén

reviscolar el sindicalisme en clau de defensa dels

nostres drets laborals i per la millora qualitativa

de l’ensenyament en general, un servei públic

que ha de lluitar contra la desigualtat social.

Rafael Pons
Responsable del Sector

Privat-Concertat
FECCOO-Illes

CCOO-Eivissa reclama la construcció de 2 nous centres de primària a Vila I 
1 a Sant Antoni I denuncia la subvenció amb sous públics de centres privats
en el tram de l’educació no obligatòria

ELECCIONS 06/07: OBJECTIUS COMPLITS
Bons resultats de FE-CCOO a les eleccions sindicals del sector privat 
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CURS MES

RISOTERÀPIA 16, 17, 18, 22, 24, 25 d’octubre.

LA PISSARRA DIGITAL octubre

RISOTERÀPIA 10-15 de desembre

HELLO! ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A INFANTIL I PRIMÀRIA novembre 2007

POSTURA CORRECTA, ESQUENA SANA novembre 2007

INFORMÀTICA MUSICAL novembre 2007

LA CREATIVITAT ENTRA A L’AULA novembre 2007

INSCRIPCIONS I MÉS INFORMACIÓ SOBRE CURSOS A LA NOSTRA PÀGINA WEB: www.feccoo-illes.cat

PROPOSTA DE CURSOS DE FORMACIÓ PRIMER TRIMESTRE

Interins, reflexions entorn al procés
Llorenç Pons Llabrés

Federació d’Ensenyament de la Comissió Obrera de Menorca

EL QUE ES PRETÉN, tothom ho
diu, és dotar d’estabilitat als centres, i
al mateix temps també al professorat
interí, i així, en definitiva, millorar les
condicions del procés d’ensenyament-
aprenentatge dels nostres alumnes.
Hem entrat en el darrer any del Pacte
d’estabilitat signat l’any 2004, i se m’a-
cuden algunes qüestions a plantejar i
sobre les que hauríem de parlar-ne, al
meu entendre, de cara a processos
posteriors. La primera és la discrimi-
nació entre el professorat de secundà-
ria i el professorat tècnic de formació
professional. M’explicaré: tant per for-
mar part d’una llista com de l’altra, es
demana als aspirants el títol de llicen-
ciat (si bé és cert que en el cas del pro-
fessorat tècnic d’FP també s’accepten
altres titulacions), però a l’hora de
comptabilitzar els mèrits per expe-
riència docent, si s’ha treballat en un
cos, et donen la meitat de punts per a
l’altre cos; és a dir, un llicenciat que ha
treballat en el cos d’FP, només compu-
ta la meitat de punts a la llista de
secundària. Baix el meu punt de vista,
aquest fet atempta contra el principi
d’igualtat, i crec que mereix un debat a
fons abans de començar les negocia-
cions de cara al nou Pacte d’estabilitat.
La qüestió s’agreuja si consideram
també el procés de concurs- oposició,

ja que també en aquest cas els mèrits
aportats són la meitat. 

Una segona qüestió és la manera
com s’ha desenvolupat el procés d’ad-
judicació, sobretot a Menorca, on
s’han denunciat algunes irregularitats,
com ara que alguns interins que només
podien triar l’opció de Mallorca hagin
triat Menorca desplaçant així interins
de Menorca. Tot açò sense comptar
amb el desgavell organitzatiu que va
fer que el procés s’anés allargant fins al
punt d’acabar prop de les dues de la
matinada, amb interins que esperaven
des de les onze del matí i a qui ningú
va ser capaç de dir-los que se n’anas-
sin. De vegades dóna la impressió que
els interins hem de passar el calvari pel
simple fet que altres ja l’han passat... és
clar que després resulta que et diuen

que els sindicats han signat el procés
com a correcte! 

Sense perdre de vista la nostra
força, la qual s’ha vist minvada en les
darreres eleccions sindicals, crec que
tenim molt a dir, i per començar cal
prendre partit d’una manera decidida
pels treballadors de l’ensenyament, i
posar-nos al costat de tots, funcionaris
i interins, atenent-los en tot moment i
donant suport a les seves reclama-
cions, independentment que siguin o
no companys nostres; no com fan
altres sindicats que es prenen els pro-
cessos com si fos una oportunitat per
fer relacions públiques i crear afiliació.
La nostra Federació començarà a créi-
xer quan ens posem a treballar i se’ns
vegi la feina que anam fent, no en tenc
cap dubte. Endavant.

Acabat el procés d’adjudicacions, que no vol dir que totes les places esti-
guin cobertes, crec que és un bon moment per fer-ne una reflexió a fons.




