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L'all

Per a l 'antivalcncianismc
social, polític i sindical, perquè

s'ha proposat erosionar, una
vegada més, l'ensenyament en
valencià.

...1 Foli

Per a la Federació Escola
Valenciana, organitzadora del 11
Congrés cle L'Escola Valenciana,
perquè arreplegue la bona collita
sembrada en el 1 Congres.

LA REFORMA HA ARRIBAT
L'Ensenyament està en obres. La cosa pública està de reforma.

Ja no és cosa de papers. El soroll i la polseguera ens envolten.
Observem, però, que la construcció del nou sistema educatiu no
respon al projecte original. Ni la qualitat dels materials emprats
és la que volem.

Des de 1990 fins ara s'ha fet ben poc per anar aplicant la
LOGSE. En 1997 tenim un dèficit important d'unitats de 3 anys,
i no sols de dotacions de professorat, també d'infrastructures. El
90% dels centres de Primària escolaritzaran els seus alumnes del
primer cicle d'ESO en els propis centres. Només tenim 33 insti-
tuts d'ESO per escolaritzar 1'.alumnat del 10% restant. Quants
instituís ens falten? Molts. Més que molts si pensem en acabar
amb els dobles i triples torns actuals en Batxillerat i Formació
Professional. L'oferta de mòduls professionals és insuficient í
mal distribuïda. Per exemple, una comarca com la Ribera, amb
un considerable dinamisme sòcio-econòmic, no té una adequada
oferta en informàtica, ni agrària, ni sanitària, malgrat el nou hos-
pital. Hem de pensar que es vol que l'oferta educativa siga tan
privada com la sanitària.

La regulació del sistema no va millor que la seua construcció.
La imposició unilateral ha substituït en bona mesura a l'acord
mitjançant la negociació. O simplement encara -i ja va sent tard
per a tot- no ha hagut negociació. Per exemple, de les plantilles
dels centres de Secundària. S'imposa l'adscripció en Formació
Professional com s'imposa en Infantil, Primària i primer cicle
d'ESO. 1 s'aboca a les persones afectades a defensar els seus
drets en els Tribunals de Justícia. La judicialització dels temes
que afecten molta gent té funestes conseqüències per al sistema
educatiu. Ahí està l'oposició de 1991 i les següents com una
bomba d'efectes relardats, però inevitables. La irresponsabilitat
de l'Administració provocarà el mateix problema en l'adscripció
del professorat.-1 s'afegiran els problemes que crea la "desregu-
lació" lingüística. Tretze anys després de la LUEV no s'ha con-
solidat un sistema educatiu valencià per a la societat valenciana.
L'escolarització obligatòria abasta més d'un tram educatiu, però
l'articulació dels programes d'ensenyament en valencià entre
Primària i ESO no es veu enlloc.

El projecte -la LOGSE- també està en qüestió. El Govern
espanyol té la intenció de canviar el caràcter comprensiu del
segon cicle de l'ESO per a introduir la diversificació a partir de
tercer. Ens temem que es vol retrocedir, de fet, a l'etapa que
estem deixant arrere i que aquest canvi tindrà una finalitat selec-
tiva.

El sistema transitori previst a la LOGSE que havia de solucio-
nar l'accés del nombrós professorat interí no ha resolt el proble-
ma. La borsa d'interins és de varis milers i l'antiguitat del perso-
nal de molts anys. Caldrà, per tant, donar una solució global que
permeta l'accés d'aquest professorat.

Molts altres assumptes queden pendents: l'Escola Rural, la
Formació de Persones Adultes, l'Educació Especial, l'Educació
Infantil... però també els Reglaments Orgànics de Centre, el
model de Formació del Professorat, la regulació de la contracta-
ció a temps parcial, per no parlar de la pròrroga dels equips
directius i dels Consells Escolars de Centre, una mostra més de
que l'Administració no es trau la pasta dels dits.

t en això va i el Sr. President canvia la Consellera per un Con-
seller. I ja en van tres. Es una bona mostra del que li importa
l'Educació. Deu pensar que, per a fer la seua política educativa,
tant se val una crisi permanent en la Conselleria.

De vegades, el professorat tenim la impressió que som resis-
tents, ensenyants resistents.

Col·laboren en aquest número: Manolo Cabanillas, Vicenl Èsirada, Adel Francés, Emili Gortga, José Herrero, Vicent Mauri, Joan Moliner, Juan Miguel Muftoz, Anlonío Nacla, Ferran Pastor, Pere Polo Vicent Romans i Antoni Vífias.
Col.laboren en la separats: Paqui Alemany, Coma Delgado, Marí Escrig, Rosa García, Pilar Gonsalves, Rosa Julià, Secretaria Mujer USTE-Andalucia i STE-Aragón, Àrea Mujer Conlederación STEs.

Alacanl:Orer^,3.E.Dta.03(WAIa(ant.Tel.5228088.A^^^ 46006 València. Tal. 391 9H7.
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La Reforma dels ROC (2)
En l'ALL-I-OLI corresponent al

mes de desembre passat ja vam
assenyalar quins elements polítics i
normatius condicionen, des del nos-
tre punt de vista, la reforma del
Reglament Orgànic dels Centres
d'Infanti l i Primària ara vigent, així
com el contingut del de Secundària,
que s'ab'orda per primera vegada.

En la primera sessió de negocia-
ció sobre el ROC de Primària hagu-
da fins ara, i'STEPV va plantejar a
l ' A d m i n i s t r a c i ó la capac i t a t de
negociació que teníem en la Mesa
Sectorial atès l'acord previ entre la
Conselleria i la COVAPA (Confe-
deració de les associacions de pares
i mares). L'Administració, alesho-
res, no va poder (no va voler) con-
testar el nostre requeriment i, per
tant, les possibilitats de negociar,
per exemple, la composició dels
Consells Escolars o la presència
dels anomenats Òrgans de Suport
(constituïts per l 'AMPA de cada
centre), no va quedar aclarida. No
cal insistir ací en que els sindicats
no sols entenem que tenim dret a
negociar-ho tot, sinó que, en aquest
cas, els punts claus sobre els quals
cal el màxim de consens possible
són, precisament, els assenyalats.
En les següents sessions l 'act i tud
negociadora de la Conselleria va
confirmar-se i en aquest sentit els
sindicats ens hem mantingut en la
Mesa Sectorial a l'espera de saber si
l'Administració accepta les propos-
tes unitàries que en la darrera sessió
negociadora vam presentar-li.

Els punts d'acord unitari i unà-
nim a què arribàrem els cinc sindi-
cats de la Mesa Sectorial fan
referència a: l'acceptació d 'un fun-
cionament coordinat i amb com-
petències pròpies de l'equip directiu
dels centres, la supressió de l'atribu-
ció del cap d'estudis de vetlar per la
coherència i adequació dels llibres
de text, la composició paritària en la
representació de pares Í mares Í la
del professorat elegit pel Claustre,
la composició igualment paritària i
equilibrada de les Comissions del
Consell Escolar, la presa de decisió
d'acord sobre el Projecte Educatiu
del Centre i la Programació General
Anual per majoria absoluta i no per
dos terços com pretenia l 'Adminis-
tració Educativa, l'establiment d'un
sistema electoral que respecte les
minories en comptes d 'un sistema
majoritari i la consideració de les
AMPAs com a entitats de participa-
ció i no com a òrgans de suport, a
més de l'exclusió de tol esment a
òrgans interns de les AMPAs (pre-
s idència , j u n t a d i rec t iva) en el
Reglament per ser matèria pròpia
dels seus estatuts. Aquestes al·lega-
cions unitàries més les que cada sin-
dicat presente seran objecte de con-
testació en una propera reunió.

Al mateix temps, aquest mes de
febrer, la COVAPA i els sindicals
(CC OO, FETE-UGT i STEPV)
hem encetat unes converses per
intercanviar els nostres punts de vis-
ta sobre els ROC. La primera cosa
que cal dir és que és bo que açò siga
possible. Que les associacions de
pares i mares d'alumnes i els sindi-
cats compromesos en la defensa de
l 'Escola P ú b l i c a acordem que el
diàleg és necessari en benefici de
l 'Ensenyament Públic és més del
que fa poc de temps estàvem en
condicions de poder fer.

Els sindicats i representants de
COVAPA compartim que la partici-
pació democràtica de la Comunitat
Educativa no gaudeix de bona salut.
De fet, tothom valorem altament
positiva la campanya de la Federa-

ció de MRPs 'Ter una Escola Públi-
ca Democràt ica". Compar t im la
seua anàlisi Í les so luc ions que
s'aporten.

Per a nosaltres la proposta dels
MRPs és tot un programa per a tre-
ba l l a r a l larg t e r m i n i , des de les
solucions que ara mateix podem
incorporar als ROC, fins els canvis
de m e n t a l i t a t mes p r o f u n d s que
requereixen constància , temps i
paciència . En d e f i n i t i v a es tracta
d'oposar-nos de forma positiva a
una legislació i a una Administració
interessada en jerarquitzar i buro-
cratitzar la vida dels centres.

Però també hi ha discrepàncies
que r e q u e r e i x e n grans esforços
d'aproximació. Per a I'STEPV, la
proposta i n i c i a l (pactada amb
l 'Admin i s t r ac ió ) d ' a u g m e n t a r la
representació de pares i mares per
tal d'establir una paritat matemàtica
amb la representació del claustre
més l'equip directiu no és la solució
als problemes de la participació.
I g u a l m e n t , cons iderem que les
AMPA han de ser "entitats" per a la
participació i la col·laboració, però
no "òrgans" dels centres. És més
propi de la democràcia orgànica
"confondre" les entitats socials amb
la pròpia Administració pública.

En la situació actual, desigual i
diversa en tot allò que respecta a la
trajectòria de f u n c i o n a m e n t
democràtic de cada centre, alguns
canvis proposats per COVAPA no
han estat rebuts als centres com una
solució, sinó com un problema afe-
git. Si es tracta d'establir "noves
majories" per resoldre els proble-
mes m i t j a n ç a n t la votació, ens
temem que no resoldrem res per-
què, en definitiva, no s'aturarà ni la
burocratització ni la jerarquització.
El professorat'no és l'"enemic" a
neutralitzar, de la mateixa manera
que el professorat ha d'entendre
que els pares i mares tenen drets
irrenunciables, no sols sobre l'edu-
cació dels seus fills, sinó també
sobre el control social i democràtic
.de l'ensenyament.

La qüestió és que el govern i la
gestió del centre estan concebuts
per tal d'allunyar-los de la comuni-
tat educativa, del professorat i dels
pares i mares. La direcció del cen-
tre concentra moltes competències
i, sobretot, monopolitza la gestió.
En aquest sentit, la LEPEGCD
actua com una llosa sobre la parti-
cipació democràtica. Aquest és el
problema. Com combatre'l? Hem
de tenir clar que cal canviar la llei.
Però també hem de treballar tots
plegats per canviar la cultura de la
participació. Hem de passar de les -
reticències a la col·laboració. Els
drets de pares i mares són irrenun-
ciables i s'ha d'assegurar que els
poden exercir plenament. El pro-
fessoral som responsables del nos-
tre ireball i necessilem temps i mit-
jans per poder respondre adequada-
ment.

En la reso luc ió d ' a l g u n e s
d'aquestes coses podem avançar ara
en la negociació del ROC (depèn de
la voluntat negociadora de la Con-
selleria). D'altres requereixen més
temps i un canvi de m e n t a l i t a t
d'uns i d'altres.

Hem de ser lots molt prudents
per no entrebancar la llarga lasca
comuna que tenim per davant . No
li fem el joc a qui puga eslar inte-
ressat en que pares i mares, alum-
nat Í professorat no ens entenguem
ara que l'Escola Pública passa per
moments difícils . Ei consens no
sols és desitjable: és una necessi-
tat.

Cumbre Internacional de la Educación. Febrero de 1997. Ciudad de Mexico

"Las organizaciones sïndicafes ante
la responsabilidad social de educar"

DE EDUCACIÓN

/'CONFEDERACIONDE
EDUCADORES
AMERICANOS

Bajo este lema se ha celebrado entre los días 10 y
14 del mes de febrero en Ciudad de Mexico la Cumbre
Internacional de la Educación, organizada por la Con-
federación de Educadores Americanos y auspiciada por
la UNESCO, con la participación de mas de cincuenta
representaciones de países de los continentes america-
no y europeo. Una oportunidad, sin duda, para conocer
la realidad educativa de nuestro entomo, establecer
comparaciones, analizar las incidencias externas sobre
los sistemas educativos y, sobre todo, para aunar
esfuerzos y construir caminos de futuro.

El tema central de los debatés ha sido el papel que
le corresponde a la educación en los umbrales del siglo
XXI, en un contexto dominado por el pensamiento úni-
co y las ideas neoliberales, la capacidad de incidència
de la educación para mejorar el nivel de desarrollo de
la ciudadanía y de los pueblos y la capacidad de las
organizaciones sïndicales para abrir caminos hacia una
Sociedad mas justa, igualitària y democràtica. La pri-
mera constatación nos deja claro que a pesar de ias
diferencias de los países representades hay mas ele-
mentos comunes a lodos ellos de los que pudiésemos
suponer. La globalización, la primacia de los intereses
económicos, la desregulacïón del mercado, la privati-
zación del sector publico, la conlención del gasto
social, las reformas fiscales para atraer el capilal espe-
culalivo y la sacralización de la competitívidad consti-
tuyen el marco común impuesto por los poderosos.

El segundo elemento a tener en cuenta es el papel
central de la educación en un mundo dominado por la
información; la capacidad para descifrar mensajes, ana-
lizar la realidad, desarrollar el sentido critico, adaptarse
a un enlorno dinàmico, constituirà la clave del desarro-
llo futuro. Parecería que todo son coincidencias, però
este punto es, precisamenle, el inicio de las divergen-
cias. Definir el objetivo de la educación consüluye el
elemento fundamental del debaté.

La adaptación a un mundo cada dia mas dinàmico
exige una sociedad mas formada. Esla afirmación es
suscrïla con unanimidad; sin embargo, la puesla en
pràclica de esle objetivo entra en contradicción con las
prioridades del sistema neóliberal; la exigència de ren-
tabilidad inmediata, las prioridades coyunturales, la
necesidad de recortar el gasto (reduciendo inversiones
y personal), la exigència del pago de la deuda o las exi-
gencías de Maaslrichl enlran en colisión con la lògica
educativa. El primer objeüvo de la educación lo consli-

tuye la transmisíón de valores, difícilmente medible en
términos cuanlitativos, ia rentabilidad educativa siem-
pre se manificsta a largo plazo; la mejora educaüva
exige inversiones en infraeslruclura, recursos, forma-
cíón y capital humano. En definitiva, una apuesta por
la educación exige un cambio de prioridades que sitúe
a esta en un lugar prcfcrente.

Que el crecimiento económico no constituye en sí
mismo un factor de desarrollo social es ya una eviden-
cia. El crecimiento del PIB en los últimos anos no ha
generado, sinó al contrario, mejoras en la cobertura
social, los servicios públicos, disminución de la tasa de
paro, acercamiento entre los niveles del primer y tercer
mundo o entre las clases sociales de las sociedades
desarrolladas. Al final del milenio, en USA, la socie-
dad mas poderosa del mundo se plantea la necesidad de
establecer un plan de choque para que lodos los chicos
y chicas oblengan un nivel aceptable de educación al
finalizar la educación obligatòria. Es este un ejemplo
claro de la orfandad en que queda la educación en el
marco de prioridades del sistema neóliberal.

Diagnosticada por todas las parles implícadas la
necesidad de una mejora de los sistemas educativos, las
diferencias surgen en cuantro a la aplicación de la terà-
pia correspondiente.

Desde los aledanos del "Pensamiento Único" se
habla de fomentar la competit!vidad, no hay que gastar
mas, hay que mejorar la eficiència, se traïa de privati-
zar el éxito o el fracaso, que seria personal y no del sis-
tema; la educación debe estar al Servicio del aparato
productivo, el.sistema educativo quedaria al Servicio
del mercado.

Todo ello conduce a una sociedad individualista y
fragmentada, con una profundización en las diferencias
y que conduce a la marginación de amplias mayorías.
No es esta una afirmación gratuita, es fruto de una
comprobación empírica, hoy dia el 20% de la pobla-
ción mundial monopoliza el saber y el poder.

La realidad social exige nuevas soluciones, sin un
desarrollo sustentable de los países de! llamado tercer
mundo y de las bolsas de exclusión del primer mundo,
la presíón sobre el mundo desarrollado serà insosteni-
ble y el colapso del sistema que vivimos inevitable. En
este aspecto la educación tïene aquí un papel clave,
constituye la llave, la apuesta por un desarrollo inclu-
yente, que mejore la base educativa del conjunto de la
sociedad, que establezca la igualdad de oportunidades,
que fomente los valores solidarios, que de acceso a la
información al conjunto de la ciudadanía, que garantice
una formación continua no adscrita a una etapa de la
vida, sinó que abarque el cicló completo, produciendo
una adaptación a un mundo cada dia mas cambiante y
dinàmico, que sitúe a la humanidad en el centro del
desarrollo y, en definitiva, que invierta los valores,
situando los intereses económicos al Servicio del desa-
rrollo humano.

El papel de las organizaciones sindicales en este
proceso ha de ir mas allà de las puras reivindicaciones
laborales, ha de ser el elemento que vehiculice y esli-
mule la participación de la docència eh el progreso. En
este contexto la defensa de un modelo educativo uni-
versal, publico, integrador y laico es la garantia para
abrïr el futuro a los pueblos y sociedades mas desfavo-
recidos. El compromiso del educador con su entomo
como factor de transformación social es imprescindi-
ble, la educación debe ser un factor de cohesión y solí-
daridad, y solo lo serà sí las políticas educativas son
participadas por los distinlos sectores de la comunidad
educativa.

Esta es una pequena muestra de las conclusiones
de un debaté de cinco días, con mas de un millar de
representantes de diferentes países y sectores educa-
tivos (sindicalistas, universitàries, polílicos...). Solo
es el principio, el Irabajo solo ha comenzado, però
ei camino ya se visíumbra, ahora nos toca caminar.
Conduiré con una cita de Elba Esther Gordillo, pre-
sidenla de la Coníederación de Educadores Ameri-
canos, en el acto inaugural: "Con este espíritu esta-
mos aquí hablando de la educación, es decir, del
hombre y del sentido de la vida... De educar para
apreciar la belleza, para vivi r y conviv i r con los
otros, però sobre todo de educar para la libertad, de
educar para. la democràcia y la justícia, de educar
para la dignidad humana".

Antonio Nacle García
Secretariado de la Confederación de STEs
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los PGE y la
La pol í t ica prcsupucstar ia del

Gobierno del Eslado supuso hi expli-
citación de lo que muchos ya pensíi-
banios. Con la llegada al poder del
Paitido Popular se dart'a una vue l la
mas de Uierca en la política de ajuste,-
rcslricción del gasto y deterioro del
sector publico que veníamos pade-
cicndo los íiltimos aíïos con la ju s l i f ï -
cación.de hi carrera europeu.

Los Prcsupueslos del 97 no'sóle
suponen la congclación salarial de
mi l e s cfe i rabajadorcs del sector
publico (ya castigados los ú l t imos
aiïos), sinó tambicn cl recorle del
gas I o pub l i co , tahto en servicios
como en invers iones . Todo e l lo
supone: una pérdïda de la eapaeidad
de compra de un buen número de
ciudadanos, un ataquc a las condicio-
nes de vida de los seelores mas débi-
les 'de la sociedad, que cuando se
de l e r io r an los servicios púb l i cos
(especialmcntc Sanidad y Educación)
se quedan sin proteeción, y un parón
al i m p u l s o de aproximación a los
niveles de la Europa del Noiïe; en
defini t iva, un paso atras en la cohe-
sión y en el proyeclo de una Europa
Solidaria y Democràtica.

Frente a esta polí t ica, CCOO,
UGT y CSIF disenaron una estratè-
gia reivindicativa y de conlVontación;
para ello marcaron una dinàmica de
cumbres sindicales, articuladas desde
el Estado (que marca la línea gene-
ral) y las diferenles autonomías. A
estàs cumbres sindicales se invito en
un pr incipio a organizaciones con
presencia en la Mesa de la Función
Pública y, por lanto, se'nos excluyó
(a la Confederación de STEs). A
nivel autonómico sí se nos convoco
desde el principio, produciéndose

F»

cíón y perspectives de las movilizaciones respecto de
econòmica de los gobiernos autónomo y estatal

una dicotomia en los planteamienlos
a nivel estatal y valenciano; a nivel
estatal la base era la defensa de la
negociación en base al acuerdo de
Función Pública del 94 y la Congela-
ción Salarial. Para el STE-PV-iv y
ios STEs no era presentable , los
acuerdos del 94 suponían la margina-
ción negociadora de las, mcsas secto-
riales y la coartada para una política
de ajuste del sector publico. De otra
parte, diFícrlmente nos podíamos
situar fuera de una lucha que enfren-
taba al sector publico con una políti-
ca de acoso y derribo auspiciada des-
de las admin i s t r ac iones estatal y
valenciana.

Desde los STEs se empiazó a ía
c u mbre a que nos considerarà como
miembros de plcno dcrecho, y así
ocurrió; a pesar de eilo, no pudi-
mos s u s c r i b i r el m a n i f i c s t o de
M a d r i d , ni p a r t i c i p a r en el acto
f i n a l de la concentración, però sí
participar en la convocatòria de las
movil izaciones. En el País Valen-
cià sí f u e posible una modificación
•del texto del manifiesto, en el que
se obv ia ron (y se han v u e l l o a
obviar) refercncias a los acuerdos
del 94 y nuestra par l ic ipac ión ha
sido de pleno derecho.

Hemos de reconocer que quien
controla el movimiento no son los
trabajadores a través de las organiza-
ciones sindicales, la iniciativa la lle-
vaban .y la llevan los "oficialmente"
mayoritarios, el lema central que se
ha impueslo ha sido el NO a la Coh-
gelación Salarial, quedando otras rei-
vindicaciones en un segundo plano, y
como siempre podemos acabar con ta
sensación de t raba ja r para el
"ingléfi".

jucjuírií BA&rei
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sindical no se ha vuello a reunir bàsla
el pasado 30/01. En ella se plantea
un cambio de enfoque en la reivindi-
cación central, pasando de la conge-
fación a la defensa de la negociación,
los servicios públ icos y el cmplco,
sin abandonar la reivindJcación de un
acuerdo que pcrmita a los empleados
del seclor publico la recuperación de
su eapaeidad adquisitiva.

Otra vez la dinàmica se ha repeti-
do y la realidad estatal ha sido dife-
renle de la valenciana. En la cumbre
de Madrid nos resulla imposible sus-
cribir el documento central, mienlras
que en la de Valencià se nos permite
moldearlo casi a voluntad. No debe-
mos engaíïarnos, todos sabemos cuiti
es la realidad, però también sabemos
que los trabajadores nos exigen un
esfuerzo1 unitario.

Por todo ello, a nivel estatal se
planlea una movilización convergen-
te y a nivel valenciano el Secretaria-
do Nacional ha acordado suscribir el
manifíesto y un calendario de movili-
zaciones unitario en el País Valencià,
que se concreta en:

-en \m ceiiífos tif ímbjno.
y

, .Cuííftifó y
'

.
f i ou nií'

No obstante lo anterior, hemos de
considerar los aspectos positivos,
nuestra presencia en el movimiento
ha contribuido a una mayor partici-
pación en las decisiones de los secto-
rcs en que lenemos presencia, ha per-
mitido cambios de contenidos en la
cumbre del País Valencià y la conso-

l idación del STE-PV-iv como un
re feren te en el sector publico. Sin
olvidar que la no presencia tendría
dificultades para ser explicada.

Tr'as el proceso movilizador del
primer trimestre (huelgas parciales,
concentración y huelga del 11/12) se
ha producido un Impasse, la cumbre

MELCHOR
BOTELLA

a la
renovació

pedagògica

Elx, 1997

Premi "Melchor Botella"
a la Renovació Pedagògica

L'AJUNTAMENT D'ELX, per a l'any 1997,
convoca el PREMI "MELCHOR BOTELLA",
dotat amb 250.000 ptes., amb el propòsit d'esti-
mular la redacció i difusió de treballs que con-
tribuisquen a la renovació pedagògica.
Aquest Premi està orientat a facilitar al món de
l'ensenyament unes eines eficaces de treball i
rellexió que servisquen a la necessària renova-
ció dels mètodes educatius, les elaboracions de

grups de treball pedagògic, les innovacions
curriculars, l'elaboració de materials que desen-
volupen un ensenyament científic, imaginatiu i
crític, alhora que vol ser una ajuda a tots
aquells que s'esforcen per fer una escola popu-
lar i valenciana, cada vegada més lliure,
democràtica, participativa i més arrelada al
medi, aprofundint en la nostra realitat cultural,
per la qual cosa s'estipulen les següents bases:

PRIMERA. L'Excm. Ajuntament d'HIx convoca cl
PREMI "MELCHOR BOTELLA", dotat amb 250.000
pics., únic i indivisible, destinat a premiar cl millor treball
col·lectiu d'experiències educatives, realitzades en l'àmbit
de la Comunitat Valenciana, que s'hagen desenvolupat en
qualsevol nivell educatiu, en els últims 5 anys, que faccn
possible una educació universal i tzadora, iulegradora, laica,
coeducadora, solidària, que alenga a la diversitat, que trc-
balle per la Iransfomiació social, i compromesa .socialment
i cultural. També poden ser treballs teòrics o d'assaig, d'a-
proíuiiíliment en els principis de hi renovació pedagògica
abans esmentats.

SEGONA. Podran concórrer a aquest Premi tols
aquells col·lectius que ho desitgen amb obres originals Í
inèdites, escrites en valencià, no premiades en altres con-
cursos, presentant Ires exemplars de l'obra, mecanografia-
des a doble espai i per una solíi cara.

TERCERA. Els originals hauran d'anar acompanyats
d'una sol·licitud de participació en el premi, que anirà amb
pseudònim. Caldrà adjuntar un sobre tancat amb el nom i
cognoms dels autors i/o autores, adreça i telèfon de contac-
te.

QUARTA. Les obres, enquadernades o cosides, hauran
de ser enviades a l'Ajuntament d'Elx, Regidoria d'Educa-
ció, C/ Manuel López Quercda, 2, amb la indicació "Premi
Melchor Botella a la Renovació Pedagògica".

CINQUENA. El termini de presentació dels treballs
finaül/ara el 30 d'abril de 1997. Es consideraran incloses
dins d'aquest termini les obres que, remeses per correus,
signen de data anterior o del mateix dia de la seua finalitza-
ció. El Jurat lliurarà el premi durant !a primera setmana tiel
mes de juliol.

SISENA. Si ca!, una Comissió Lectora designada per
l'Excm. S r. Alcalde, a proposta de la Sra. Regidora d'Edu-
cació, que presidirà, i integrada per persones vinculades a

la Renovació Pedagògica, procedirà a seleccionar, prèvia
lectura de Ics obres presentades i en les reunions necessà-
ries, aquelles que hauran d'cslimar-se pels seus mèrits, sus-
ceptibles de ser debatudes pel Jurat.

SETENA. El Jurat serà nomenat per l'Excm. Sr. Alcal-
de a proposta de la Comissió d'Educació Í Cultura, cl qual
estarà integrat per persones vinculades al món educatiu de
la Renovació Pedagògica.

VUITENA. La Comissió Lectora, en el seu cas, o el
Jurat valoraran especialment com a mèrits, entre d'altres:

- Que els treballs signen una pràctica o reflexió col·lec-
tiva.

- La continuïtat en el temps de la reflexió o aplicació
pràctica.

- Els treballs pràctics han d'aportar una íbnamenlaeió
teòrica.

- Els treballs teòrics han de sustentar-se en experiències
pràctiques.

NOVENA. La Comissió Lectora, cas de ser desig-
nada, i c! Jurat ajustaran la seua actuació en allò previst
per als Òrgans Col·legials en el Capítol J[ del Títol II de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Procediment
Administratiu.

DESENA. En les votacions, només es t indran en
compte els vols emesos pels membres assistents a les reu-
nions. Les votacions podran cfcctuar-sc en la manera acor-
dada per unanimitat i, en el seu defecte, mitjançant papere-
ta tancada.

ONZENA. El Premi es condedirà per votacions elimi-
natòries. En cas d'empats, es resoldrà per successives elimi-
nacions comp Iemen t àries.

Si en la deliberació prèvia a la votació s'estima que la
totalitat de les obres presentades no tenen la suficient quali-
lal podrà declarar-se desert el premi, si això ho considera la
majoria del Jurat corresponent.

En qualsevol circumstància, la resolució del Jurat serà
definitiva una vegada aprovada per l'Ajuntament,

DOTZENA. El lliurament del Premi es realitzarà a Elx,
en cl marc de l'Escola d'Estiu, en el lloc, dia i hora que es
determine, sent pel compte de la persona o persones pre-
miades les despeses de desplaçament.

TRETZENA. La propietat de l'obra és dels autors i/o
autores. L'Ajuntament d'Elx, d'acord amb l'autor, gestio-
narà, amb una editorial de reconegui prestigi, l'edició de
l'obra guanyadora.

CATORZENA. Determinada l'obra guanyadora, el
Jurat, si ho considera convenient, obrirà la plica de l'obra
finalista, podem recomanar l'edició d'aquesta.

QUINZENA. Sempre que l'obra siga editada, haurà de
destacar-se el guardó obtingui, amb el subtítol de PREMI
"MELCHOR BOTELLA", DE RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA. AJUNTAMENT D'ELX.

SETZENA. Els t reballs presenlals i no premiats
podran ser retirats pels seus autors o persones autoritza-
des, si ho demanen, en el termini de tres mesos des del
lliurament del Premi. Passat l'esmentat termini seran
destruïts, sense que sobre aquesta resolució siga admès
cap recurs. En tot cas, els que no s'arrepleguen en mà,
però els seus autors sí demanen la seua devolució, seran
remesos per correu si envien prèviament l ' import dels
segells corresponents.

Per a qualsevol tipus de devolució, els autors o les per-
sones autoritzades hauran d'acreditar la titularitat de l'obra
sol·licitada pel procediment més eonvinceni. S'iii acceptarà
fins i tot, si escau, l'obertura de la plica presentada.

DISSETENA. Els concursants, pel fel de ser-ho,
acceptaran íntegrament aquestes bascs, així com quantes
decisions adopte l'Ajuntament perquè aquestes pugnen ser
interpretades o aplicades.

La decisió del Jurat serà inapel·lable.
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El proppassat mes d'octubre se'ns
lliurà als sindicats l'esborrany de
l'Ordre que contemplava els llocs de
treball per a l'adscripció del professo-
rat dels cosos de Secundària i Profes-
sors Tècnics d'FP per tal d'aplicar el
Reial Decret 1.635/95 (BOE del 10
d'octubre) de noves especialitats d'FP.
En el mateix esborrany es facultava a
la Direcció General de Personal per a
que desplegarà el mecanisme regula-
dor d'aquesta Ordre. Cal subratllar
d'entrada que aquesta adscripció es
refereix a llocs de treball, ja que la
que correspon a especialitats ve dona-
da per l'esmentat Reial Decret (Apar-
tat 3 de l'article 2 -professorat de
Secundària- i apartat 3, art. 4, profes-
sorat tècnic d'FP).

Des de l'STEPV-iv vam fer veure a
la Conselleria que calia haver consultat
els centres afectats per aquesta Ordre
quant a la distribució de places per des-
doblament i nombre de places ofeita-
des. Atès que l'Administració no va fer
aquest treball previ, des de l'STEPV-iv
actuàrem en dues direccions:

- Férem un enviament a tots els
centres amb la proposta de plantilla
orgànica i distribució de places lliura-
da per la Conselleria, alhora que
demanàrem les aportacions Í correc-
cions que se n'estimaren oportunes.

- Realitzàrem un estudi de la pro-
posta amb la finalitat de presentar a la
Conselleria les esmenes que consi-
deràrem escaients (incloses les que
ens feren arribar els centres).

En la Mesa Sectorial reivindicà-
rem els punts següents:

- Adscripció de tot el professorat,
independentment del que aparega a la
plantilla orgànica (que no fóra aquest

un argument per a desplaçaments).
- Adequació de la plantilla orgàni-

ca al nombre de professorat amb des-
tinació definitiva als centres.

- Dret preferent, via concurs de
trasllats, si hi ha vacant, per canviar
la seua adscripció en el cas de desdo-
blament d'especialitats.

Vam fer especial esment del perill
que suposava fer l'adscripció una
vegada tancat el termini d'entrega
d'instàncies del CGT Í la consegüent
conculcació de drets del professoral
en dos aspectes: primer, hom no
tenia la garantia de que es fera el pro-
cés d'adscripció i, el que és pitjor,
no es coneixia la distribució de places
en el cas de desdoblament d'especia-
litats, la qual cosa convenia aquest
concurs de trasllats en una loteria. Per
altra banda, es podria donar el cas de
professorat que no havent pogut ads-
criure's a l'especialitat que desitjava,
tinguera la sorpresa que, una vegada
resolt el concurs, una d'aquestes
vacants fóra ocupada per un profes-
sor/ra d'un altre centre com a conse-
qüència de les resultes del concurs. A
més a més, no s'ha pogut fer ús del
que preveu la disposició addicional
primera de l'Ordre d'Adscripció
(DOGV de 20 de desembre de 1996,
que determina: "El professoral adscrit
en virtut de la present Ordre, provi-
nent d 'una especialitat objecte de
desdoblament, tindrà dret preferent
per una sola vegada a obtenir desti-
nació en el centre a què ha estat ads-
crit, en la resta d'especialitats en què
s'ha desdoblat l'especialitat antiga...".

Cal dir també que la Conselleria
ha acceptat en el document f i n a l
(DOGV 20-XII-96) dues reivindica-

cions de l'STEPV-iv que considerem
importants per a l'estabilitat del pro-
fessorat, a saber:

- Tothom quedarà adscrit a alguna
especialitat, independentment del que
consle a la plantilla orgànica (Dispo-
sició segona de l'Ordre).

- Dret preferent, via concurs de
trasllats, en ocasió de vacant, per can-
viar la seua adscripció en cas de des-
doblament d'especialitats.

Tol i així valorem negativament
l'adscripció realitzada, no sols per les
raons exposades, sinó perquè aquest
procés és un exemple més del que ve
fent habitualment la Conselleria: no
nega la convocatòria de meses nego-
ciadores, però les buida de contingut
en no fer una negociació real i dilata
fins on els interessa la seua durada per
acabar publ ican t al DOGV el que
volen adduint manca de temps. A més
a més, hem d'afegir que malgrat
haver-hi un acord de p l an t i l l e s de
Primària que a l'article 24 determina
la negociació de les plantilles de
Secundària abans de l ' inici de curs
96/97, no se'ns ha convocat a cap
Mesa per tractar aquesta qüestió que
haguera condicionat pos i t ivament
aquest procés d'adscripció. Això no
obstant, la discrepància més important
és el fet que les directrius per distribuir
les especialitats objecte de desdobla-
ments han estat les derivades del mapa
escolar de la Conselleria, imposat uni-
lateralment per l'Administració, on
l'FP ix especialment perjudicada, ja
que l'oferta en titulacions i en nombre
d'unitats és totalment insuficient per a
la demanda existent. Per cert: QUI
COBRIRÀ LA DEMANDA DE
NOUS CICLES FORMATIUS?

Des de l'STEPV-iv considerem que els propers cursos han de ser els de la negociació per tal d' implantar ade-
quadament la Secundària-LOGSE. Així, i animats per l'èxit de la Jornada de Secundària del curs passat, us convo-
quem a la Jornada de Secundària d'enguany, en la que ens proposem valorar quin ha estat fins ara aquest procés
negociador i adoptar mesures i elaborar criteris sobre els diferents temes pendents a Secundària.

JORNADA DE SECUNDÀRIA DE L'STEPV-iv
DIA: Dissabte I de març de 1997
PROPOSTA D'HORARI: 10.30 a 14 hores i 16 a 19 hores
LLOC: Seu de Valencià. C/ Juan de Mena, 14

ORDRE DEL DIA
1.- Reglament Orgànic de Centres de Secundària.
2.- Plantilles: Criteris i postura de l'STEPV-iv.
3.- Problemàtica de Professorat Tècnic d'FP-interins i interins en general.
4.- Planificació de la construcció de centres de Secundària.
5.- Educació Especial.
6.- Titulació i accés a la funció pública. Habilitació per experiència.
7.- Valencianització de I''ensenyament.
8.- Precs i preguntes.

Els acords consensuals en aquesta jornada seran fonamentals a l'hora de definir la postura de l'STEPV-iv, per la
qual cosa és molt important la teua participació. (Es donarà documentació dels temes als assistents a la Jornada.)

El sistema retribuliu de sexennis "fa aigua" per tots els costals.
Com a sistema és injust: retribueix de forma diferent el mateix tipus de

treball i la mateixa responsabilitat. És tan injusl que, com a reacció, algunes
comunitats, cas d'Euskadi, s'han plantejat repartir-se entre lol el professorat,
cada any, els diners de tots els sexennis que entre tot el professorat es com-
pleixen. Naturalment, sense haver d'acreditar res.

Com a garantia de la qualilat -la pretesa coartada social per a qui tenia
vergonya de plantejar la definitiva homologació de tol el professorat- és un
frau perquè ta qualitat de gran part de la formació està sota mínims i perquè
el sistema permet acreditar quasi qualsevol cosa. La necessitat que tothom
puga acreditar ha produït una inflació d'oferta de formació a costa de la qua-
litat.

Com a.exemple de gestió és, senzillament, un desastre i no hi ha moltes
perspectives de millorar-lo. Certament, la burocràcia requerida és molta i el
personal que s'hi dedica, escàs. Però és que, a més, per les condicions exigi-
des sembla que "van a pel sol·licitant". No debades, si t'enganyes, ho
pagues car. Per exemple: si fas la sol·licitud a temps (algun dia abans de
complit el sexenni), però et falta un dels molts requisits en qualsevol de les
certificacions presentades -una data, un DNI, un...-, la sol·licitud queda
desestimada, però t'ho fan saber molts mesos després! Així que fas una
nova sol·licitud, però ja has perdut la retribució de tots els mesos transcorre-
guts entre la primera i la segona. SÍ algú volguera "estalviar" des de T Admi-
nistració no hauria de fer altra cosa que mirar amb una lupa tota la docu-
mentació i a veure quants en "cauen". És tan fàcil cometre errades! De fet,
s'han fet unes instruccions sobre què ha de dir i tenir cada certificació per tal
evitar les desestimacions en massa ("a grandes males, grandes remedios").

Quant a ia gestió, la situació actual és la següent: el retard en contestar les
sol·licituds ha provocat que el personal inste l'Administració a contestar
immediatament (s'ha fet servir la sol·licitud de certificació d'actes presump-
tes) amb un volum tal que s'ha deixat de revisar sol·licituds per a contestar
les reclamacions. És a dir, primer es col·lapsà la gestió de les sol·licituds i
ara es col·lapsa la gestió de les reclamacions per manca de resposta. Resul-
tat: col·lapse total.

Ni ara ni abans hi ha qui afirme que la clau de l'arc en matèria de forma-
ció és el sistema de sexennis lligat a l'acredílació d'activitats (Bé, sempre
pot haver-hi algun entusiasta sindical, calen noms?). Per la nostra banda.
sempre hem considerat i considerem la formació un dret ï un deure dels
docenls que no precisa més estímul que el d'integrar-la en bona mesura en
la jornada de treball, quant més pròxima al centre i als problemes del centre,
millor, i, naturalment, buscar la rellevància cultural i acadèmica.

L'experiència ens diu que si l'oferta de formació existeix, el professorat
la cobreix amb escreix, sobretot si és interessant. Un altre problema -ja en
parlarem- és si el Govern té o no té una política de formació.

En tol cas, acabem per on hem començat, la política retributiva i de for-
mació derivada dels sexennis "fa aigua" per tols els costats: és injusta, no és
la tan desitjada homologació que encara tenim pendent, contribueix a la pèr-
dua de la qualitat i és un desastre de gestió.

^Sabeu que el MEC està d'acord en pagar i carregar-se l'acreditació si els
sindicats ens posem d'acord?

Nosaltres estem d'acord. Aquest ha de ser el primer pas fins aconseguir
un nou sistema més just.

La regulació
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va convocar una Mesa

Tècnica el passat mes de novembre per a lliurar-nos un esborrany d'ordre
per la qual s'estableixen els llocs de treball dels Serveis Especialitzats
d'Orientació Educativa Psicopedagògica i Professional. Per a l'STEPV
aquesta ordre no era acceptable ja que no suposava el desplegament del
Decret 131/1994, pel qual es regulaven els SEOEPPs. Després d'aquella
reunió no hem tingui cap notícia de la Conselleria sobre les nostres peti-
cions.

Aquestes es poden concretar en: establir la xarxa dels serveis, negocia-
ció de les plantilles completes dels serveis, provisió dels llocs de treball
d'audició i llenguatge mitjançant fa convocatòria del concurs de trasllats
d'aquest curs, negociació sobre la composició i la creació dels departa-
ments dels Instituts d'Educació Secundària, funcïonariízació del personal
laboral, compliment del punt i8 de l'acord de plantilles sobre el torn
especial per als mestres dels SEOEPPs.

Ja ha passat massa temps des de la darrera mesa tècnica, per la qual
cosa hem tornat a demanar a l'Administració Educativa que es negocien
tots els punts abans esmentats en els diferents marcs negociadors legal-
ment establerts. En cas de no obtindré una resposta immediata haurem de
començar a mobilitzar-nos.
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la "Contrareforma" de l'Educació Secundària Obligatòria
Darrerament , responsables de

l'Administració educativa del Minis-
teri d'Educació i Cultura i diversos
portaveus d'organitzacions del pro-
fessorat de caire conservador i cor-
poratiu -ANCABA, Associació de
Catedràtics de Catalunya, elc.- han
encetat una campanya en a l g u n s
fòrums i mit jans de comunicac ió
diaris i especialitzats respecte a la
"urgent i necessària reforma del
segon cicle de l'ESO", basant-se en
el grau de fracàs aconseguil als cen-
tres d'implantació anticipada de la
reforma.

La c a m p a n y a se centra en
l'objectiu de "batxilleritzar" l'ESO,
és a dir, d'ampliar per baix els dos
cursos de B a t x i l l e r a t es tabler ts i
regulats per la LOOGSE. Es tracta-
ria no lant de modificar fa l le i sinó
d'extraure, per la via de la interpre-
tació, solucions a la que denominen
situació de desastre per ells constata-
da des de la scua concepció de l'edu-
cació, pel que fa al baix n i v e l l de
coneixements acadèmics amb el qual
arriba al Batxillerat l 'alumnat proce-
dent del segon cicle d'ESO.

Des d'aquest punt de vista es res-
pectaria d'una banda l'obligatorietat
de l'ensenyament fins els 16 anys, i
d 'una altra s'acabaria amb cl caràc-
ter comprensiu de tota l ' e tapa de
l'ESO trencant-la a Pacabament del
tercer curs, que tindria un caràcler
selecliu, per tal com aquest caràcter
de comprensivital que l'actual orien-
tació del desplegament de la LOOG-
SE li atorga a l'ESO és, al parer dels
abans al.ludils portaveus del MEC i
afins, cl suprem i directe responsable
de l'esmentat desastre educatiu que
detecten en l 'alumnat. Per aquests
sectors el tractament de la diversitat
queda, per tant, com un esforç inútil .

de resultats educa t ius de qua l i ta t
impossibles d 'assol i r quan no es
considera com un intent ridícul i dig-
ne de millors empreses.

El tractament de l'heterogeneïtat
des de la comprensivitat , que pels
sectors progressistes de l'ensenya-
ment es considera com la si tuació
natural des d'on realitzar la pràctica
educat iva -heterogeneïtat que ve
determinada per les diferents condi-
cions socials des d'on s'inicia cl pro-
cés educatiu a l'escola-, queda així
substituït per la selecció prèvia i el
tractament totalment diversificat des
de la desigualtat, perpetuant-la i aca-
bant amb el projecte sociopoiít ic
progressista d'anivellar desequilibris
socials des de l'educació i d'avançar
en la mesura del que siga possible en
[a consecució d 'un sistema d 'una
major igualtat d'oportunitats des del
propi sistema, no al marge d'ell.

Si f i n s ara el segon cicle de
PESO comportava el repte pedagò-
gic d 'assolir un e q u i l i b r i entre el
caràcter comprensiu de l'etapa i el
necessari tractament de la diversitat
a .part ir dels d i fe ren t s mi t jans a
l 'abas t : a d a p t a c i o n s curr iculars ,
espai d 'opcionali tat i diversificació
curricular, diferents eines no alter-
n a t i v e s ni exc loen t s per ta seua
aplicació d'opcions posteriors, ara
es pretén que, en vir tut de la per-
versió dels conceptes de diversifi-
cació cur r icu la r i d 'opcionali tat , el
quar t de l 'ESO qucde d i v i d i t en
ducs opcions o il ineraris curriculars
estancs que d e t e r m i n a r i e n una
alternativa posterior: una permetria
l'accés als Batxil lerats i l'altra als
Cicles Formatius de grau mitjà. Es
perpetraria així una contrareforma
que ens conduiria a situacions pre-
LOOGSE, d i r e c t a m e n t a la l l e i

Vi l la r Palasí, sospitosament lloada
i altament considerada pels porta-
veus indicats del Ministeri.

No s'ha d'ocultar que l'atenció a
la d ivers i ta t , que ofereix a tot
l'alumnat la possibilitat de desenvo-
lupar les mateixes capacitats con-
templades en els diversos objectius
de l 'etapa, fent servir els mit jans
abans esmentats, implica un esforç
pedagògic i didàctic especialment
complex i dur i un desplegament de
recursos humans i materials nombro-
sos i de qualitat: equips ben coordi-
nats i especial i tzats i dotacions
d'instruments adequats per a dur a
terme les diverses intervencions
adients, a més d'una organització del
treball docent que permeta la dedica-
ció i la intensitat requerides amb la
formació continuada escaient. Tot
açò s i g n i f i c a s enz i l l amen t un
finançament suficient. Aquestes difi-
cul tats i aquesta solució han estat
manifestades i denunciades en nom-
broses ocasions per les organitza-
cions progressistes, per l'STEPV-iv i
la Confederació d'STEs en concret,
a l 'anterior Govern, que no va fer
front adequadament a la seua res-
ponsabilitat, i en les confrontacions
electorals de caràcter sindical, on
prenguérem posicions clarament en
contra d'opcions que combatien ja
aleshores les impl icacions de la
reforma. Ara, davant la imminent
implantació generalitzada de l'ESO,
es posa la qüestió de total actualitat.

Ei que els fets demostren en
aquests moments és que l 'actual
Administració educativa i els sectors
que s ' iden t i f iquen amb les seucs
posicions enyoren situacions pretèri-
tes d'una educació uniforme d'eli t ,
amb contingents d'alumnat prèvia-
ment seleccionats per "selecció natu-
ral", que consagrava obvis privilegis
de classe. En compte d'atacar el pro-
blema per les causes, és a dir, amb el

necessari esforç financer -si més no
el 6% del PIB s'hauria de destinar a
Educació-, que acabaria amb bona
part dels entrebancs que no permeten
d'aconseguir a d e q u a d a m e n t e ls
resultats educatius que projecta la
LOOGSE, abandona la responsabili-
tat de l'èxit del projecte al volunta-
risme i a l'entusiasme del professo-
rat, que ha de fer front als nous rep-
tes amb un excés de dedicació i amb
unes condicions laborals que agreu-
gen la seua situació en implantar-se
els nous nivells i etapes amb exigèn-
cies més elevades que les derivades
d'antics plantejaments pedagògics.
Les evidents limitacions que se'n
deriven serveixen de falsa justifica-
ció per engegar una contrareforma
que ens retorna a estadis que pensà-
vem superats: a la discriminació en
l'educació per aparents resultats en
el tan gastat tòpic del "n ive l l de
coneixements", a una selecció pre-
matura de l'alumnat que els determi-
na a ['alternativa batxillerat / cicles
formatius abans d'esbrinar correcta-
ment i amb el mínim de condiciona-
ments quins són els interessos i qui-
nes les actituds i les capacitats que
aconsellen escollir una o altra de les
opcions de futur.

Aquesta és una, entre altres, de les
envestides més greus de l ' a c t u a l
Administració contra un sistema edu-
catiu que s'estava configurant com
una eina per l'anivellació social a
l'Estat Espanyol, que trencava amb la
tradició d'una educació ancorada amb
els privilegis d'unes minories, projec-
te al qual l'STEPV-iv havia donat
suport sense reserves i que ara dema-
na un esforç de lluita per mantenir-lo
i per fer rectificar el rumb, el llista i
classista, que vol donar el Govern de
la dreta al sistema educatiu.

Què passa amb el Decret
d'Educació Especial?
La Conselleria de Cultura, Educa-

ció i Ciència va fer públic ja fa varis
mesos el projecte de Decret d'orde-
nació de l'educació per a l 'atenció
de l ' a lumnat amb necessitats educa-
tives especials.

El Consell Escolar Valencià va
emetre un dictamen, per unanimitat ,
sobre el projecte en el qual es feien
tota una sèrie d'observacions i reco-
manacions per a que foren admeses
per la Conselleria.

L 'Adminis t rac ió Educat iva va
convocar la Mesa Sectorial d'Educa-
ció, el passat 31 d'Octubre, per a
debat i r el projecte de Decret. En
aquesta reunió no se'ns va donar una
resposta satisfactòria a Ics nostres
preguntes sobre si s'havia acceptat la
to ta l i t a t del dictamen del Consell
Escolar Valencià, ja que segons els
portaveus de la Conselleria encara
no ten ien comunicac ió o f i c i a l
d'aquest òrgan de participació. Es
van comprometre a facilitar-nos un
nou esborrany de Decret, en el
moment que tingueren la comunica-
ció i l'hagueren estudiada. A més a
més, se'ns va dir que al llarg del
mes de novembre se'ns lliurarien les
ordres que despleguen el Decret.

Doncs bé, ni una cosa ni l'altra;
després de quasi quatre mesos, enca-
ra no sabem què passa amb el Decret
d'Educació Especial ni amb tota la
normativa que l'ha de desplegar.

Així que una eina fonamental per
al sistema educatiu valencià està
completament desapareguda entre
les desenes de normatives i projectes
que l'Administració Educativa hau-
ria d'haver posat en marxa.

El futur de l'escola rural
La situació de l 'ensenyament al món rural quant a

l'aplicació de la LOGSE va causar, per dir-ho d'alguna
manera, molts desencisos i protestes dels pares i mares
durant el curs passat.

La solució no passa perquè l'alumnat es quede en els
pobles de qualsevol manera, sinó que cal buscar solucions
globals aplicades individualitzadamcnt a cada zona con-
creta. Ha de ser la Comunitat Educativa la que ha d'estu-
diar i buscar alternatives per a la seua zona, tant en Infantil
i Primària com en Secundària. La presentació de propostes
raonades per part de la Comunitat Educativa i la predispo-
sició de l'Administració a cstudiar-les i posar-les en pràc-
tica són els dos elements que cal assegurar per aconseguir
un ensenyament arrelat i de qualitat per al món rural.

Ara que sembla que es retornarà a parlar de la ordre de
constitució de CRAs ací al País Valencià, cal recordar que cl
naiximent d'aquests va sorgir com a una búsqueda de solu-
cions a les concentracions de la 2" etapa d'EGB, per tal de
possibilitar la sociabilitat de l'alumnat i que aquest rebcra els
ensenyaments d'aquesta etapa en la seua localitat de residèn-
cia i fóra el professorat qui es desplaçarà, apareguem així la
figura del professorat itinerant. Ara,-amb la desaparició de la
2a etapa i la implantació de les especialitats en primària,
aquests CRAs s'han reconvertit en projectes d'agrupament
d'infantil i primària únicament, però les Administracions edu-
catives no s'han plantejat la possibilitat de que aquest model, o
altre de similar, poguera valdré també per a la Secundària en el
món rural. No hem de tancar la porta a propostes globals
d'estaicturació de l'ensenyament a les diferents zones.

La pròxima negociació, ara ja amb l'Administració
actual, de l'ordre de constitució dels CRAs ens porta a
reprendre els mateixos o pareguts dubtes que n'hi havien
quan es va presentar, alta per principis de l'any 1995, el
projecte d'ordre de constitució dels CRAs.

No és que estiguem en contra del model CRA, sempre
ho hem defensat com a alternativa a la concentració, però
pensem que no és l'única de cara a l'organització de
l'ensenyament al medi rural, n'hi ha més.

La preocupació i els dubtes vénen, més que per la pròpia
ordre, pel desenvolupament de la mateixa i les ordres
paral·leles que incideixen en ella. Com a mostra apuntem,
entre d'altres:

- No és viable, des del nostre punt de vista, la creació
d'un CRA monstre, és a dir, amb un gran nombre d'uni-
tats- El CRA va nàixer com a agrupament d'escoles de
similars característiques, però hem d'anar amb compte. Un
exemple del que pot passat el trobem a les "instrucciones
sobre la planificación de la Red de Colegios Públicos de
Educación Infant i l y Primària en la Zona Rural" de la
Direcció General de Centres Escolars del MEC, de data 27
d'abril de 1993, on s'apunta de cara a fer un "estudio de
planificación de la futura red de CRAs" que: uSe lenderà
hacia modelos de CRAS relativamente grandes, con el fi n
de que, cuando por la apíicaciòn de la LOGSE, los alum-
nos de cursos superiores pasen a Secundaria, no se queden
muy rcducidos. Una configuración òptima estaria alrede-
dor de entre 18 y 25 unidades... Es posible que, en deter-
minados casos y con el fin de conseguir CRAS de mayor
tamafío, haya que incorporar un centro completo de una
localidad mas grande como eabecera".

- És imprescindible que la creació del CRA, o qualse-
vol altre tipus d'agrupament educatiu en el medi rural,
siga consensuat per tota la comunitat educativa; si no es
fa així, correm el perill de perdre la filosofia del CRA i
quedar-nos amb un conjunt de localitats que compartei-
xen un professorat que imparteix les especialitats LOG-
SE.

- Des de l'STEPV-iv, en la negociació del ROC hem
plantejat l'Administració la necessitat de la seua adapta-
ció a les zones rurals. Com a mostra, la participació en el
Consell Escolar de tots els sectors de tots els pobles que
composarien el fu tur CRA i la necessària aparició de
una figura de responsable de secció, entesa com a locali-
tat, reconeguda com a òrgan unipersonal és impossible
sense l'adaptació del ROC.

- Quant a les persones que es troben en lloc de treball
qualificat com a itinerant, sí que cal apuntar la bona pre-
disposició de l'Administració Educativa respecte a la
simplificació del cobrament de les despeses per raó del
servei, però aquesta és la data en què els diners no han
arribat a les escoles. Esperem que quan es publique el
proper All-i-Oli el tema del pagament ja estiga resolt,
però continuarem parlant de les condicions de treball
dels llocs itinerants.
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L'STEPV-iv recorrerà l'adscripció
EI Consell Nacional de I' STEPV-

iv, màxim òrgan entre congressos,
ha acordat recórrer ' t res normes
publicades per la Conselleria de Cul-
tura, Educació Í-Ciència. En concret,
anem a recórrer el catàleg de llocs
de treball, l'ordre i la resolució per
les que es regula el procés d'adscrip-
ció del professoral del Cos de Mes-
tres al nou sistema educatiu. A més a
més de presentar els tres recursos
contenciós-administràlius, demanem
la suspensió dels actes administra-
tius .impugnats, per quant de la seua
execució s'ocasionen danys o perju-
dicis de reparació impossible o difí-
cil, no sols al professorat, sinó a tota
la comunitat educativa.

Els motius pels quals l'STEPV-iv
s'oposa a les normes anteriorment
esmentades i pels quals presentarem
els .fecursos es concreten, en t re
d'altres, en els següents:

- Es creen llocs de t reba l l de
caràcter estable i altres de caràcter
transitori. En tota la legislació vigent
no es l'a cap referència a llocs de tre-
ball iransilori, per la qual cosa es
vulnera !a Llei de Mesures per a la
Reforma de la Funció Pública.

.- Es creen llocs de treball de pri-
mer cicle d 'Educació Secundària

Obligatòria en centres que no són de
Secundària, contravenint allò dispo-
sat Lanl en la LODE com en la LOG-
SE.

- No es demana els corresponents
requis i t s l ingüís t ics al professorat
que accedisca a llocs de treball dels
centres d'ensenyament en valencià,
de línia o d'immersió lingüística, fet
que vulnera, greument la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià.

- Es discrimina una part impor-
tant del professorat ja que no se li
permès l'accés als llocs de treball
d'Educació Secundària Obligatòria,
ni en el seu propi centre ni en la seua
localitat.

- S'obliga una part del professorat
a adscriure's, de forma forçosa, a
llocs de treball d'Educació Secundà-
ria.

- S'obliga al professorat.a ads-
criure's, de fornia forçosa, a llocs de
treball de caràcter transitori.

- El profesorat adscrit al primer
cicle d'ESO Iransilori té dret prefe-
rent per a readscriure 's en eJ seu
propi centre; en canvi, no es té la
mateixa consideració amb el profes-
sorat que s'adscriga-als llocs de tre-
ball d'Educació Infantil i Primària,
la qual cosa considerem una greu

discriminació.
L'STEPV-iv fa responsable a la

Conselleria de~Cul tura , Educació Í
Ciència de la j u d i c i a l i l z a c i ó del
procés d'adscripció del professoral,
uns 17.000 meslres, i de les reper-
cussions que tant els recursos com
la petició de suspensió cautelar
pugueu tindré en el sistema educa-
tiu valencià, ja que no s'ha tingut la
més mínima voluntad d 'a r r ibar a
'acords amb les organitzacions sin-
dicals en tot el procés negociador.
En aquest sentit, l'STEPV-iv consi-
dera que en lemes com el Iracta-
ment l i n g ü í s t i c s ' hà cedit a les
pressions de-sectors "involucionis-
les i poc representatius" en contra
de l'opinió majoritària de la'socie-
tat 'valenciana, fel que ocasionarà
greus problemes en els cenlres
d'ensenyament en valencià a partir
del proper curs.

L'STEPV-iv creu convenient que
aquelles persones que consideren
vulnerats els seus drels pels diferents
a c t e s ' a d m i n i s t r a t i u s del procés
d'adscripció els recorreguen, per a la
qual cosa el nostre servei jurídic dis-
posa de diferents models de recursos
per a d 'una forma seriosa i rigorosa
defens'ar els drels del professoral.

QUADRE RESUM DE DADES SOBRE EL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL D'EDU-
CACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I PRIMER CICLE D'ESO DELS CENTRES PÚBLICS
(publicat al DOGV el passat 28 de gener)
Centres d'Ed. Infantil i Primària del Pafs Valencià: ! .107
Nombre de centres d'Educació Infantil Í Primària l 'a lumnat de! quals cursarà el primer cicle d'ESO en Instituts en e! curs 1997-98:
Nombre de centres d'Educació Infantil i Primària que mantenen transitòriament la imparüció del primer cicle d'ESO: 997

10

Instiluls d'Educació Secundària que imparteixen el primer cicle d'ESO:
Alacant: 7, Castelló: 10, València: 16. Tolal País Valencià: 33

Llocs de treball del primer cicle d'ESO en Instituts d'Educació Secundària:
Alacant: 64, Castelló: 69, València: 109. País Valencià: 242

Relació d'Instituts d'Educació Secundària on s'impartirà en el curs 1997-98 en primer cicle d'ESO:
ALACANT: Albàtcra, Banyeres, Castalla, Onil, Pinós, Pilar de la Horadada i Sax.
CASTELLÓ: Alcalà de Xivert, Benicarló (Institut de Batxillerat, i Instituí de Formació Professional), Benicàssim, Betxí, Castelló (Miguel
Peris Í Segarra, (ES de nova creació i IES Campus Herrero), Morella i Sant Mateu.
VALÈNCIA: Alfafar, Ayora, Bellreguard, Benifairo de les Valls, Bétera, Canals (Sivera Font i JB Francesc Gil), Cullera (IES i Blasco
Ibanez), L'Alcúdia, Picanya, Sueca. Villalonga, València (IB Campanar) i Xeraco.

Unitats de primer cicle d'ESO catalogades com a transitòries:
Alacant: 1.116, Castelló: 279, València: 1.223. Total País Valencià: 2.618

Llocs de treball catalogats com de caràcter transitori

PRIMER CICLE D'ESO

INFANTIL
PRIMÀRIA
FRANCÉS
ANGLÈS
ED. FÍSICA
ED. MUSICAL
P. TERAPÉUf fCA
AUDICIÓ I LLENGUATGE
TOTAL PRIMÀRIA

TOTAL

ALACANT

1.311 ,

27
434

6
15
5
6

13
0

206

1.517

CASTELLÓ

• 378

5
42

1
6
7
4

12
0

77

455

VALÈNCIA

1.619

28
178.

9 ,
23
20
13
20

1
292

r.9ii

PAÍS VALENCIÀ

3.308

60
354

• 16
44
32
23
45

1
575

3.883

COMPOSICIÓ PEK UNITATS

. ALACANT
CASTELLÓ
VALENCIÀ
TOTALS

Educ.
Infantil

421
275
796

1.492

Pre-escolar

809
188
807

1.804

Educ.
Primària

3.200
1 .056
3.894
8.150

Educ.
Espücial

89
25

120
234

E. S. O.

1 . 1 1 6
279

1.223
2.618

TOTALS

5.635
1.823
6.840

14.298

LLOCS DE ÏKEiiALL TOTALS PEK ESPECIALITATS

A
CS
V
-t-

E.l.

' 1.325

495
1.721

3.541

E. PRIMÀRIA

PK I

3.117
982

3.719
7.818

AN

333'

113
426
872

FK

193
44

195
432

EF

348
125
459
932

MU

298
106
389
793

AC

21

15

30

66

E. E.

PT

397
145

564

1.106

ALL

60
10

66

136

E. S. O.

AN '

172
35

183

390

FR

7 '
5

13

25

VA

304
99

393
7%

CA

19
3

31
53

M/N

473
136
574
.183

CENTRES QUE
CESSEN ACTIVITATS
PER AL CURS 97-98

ALACANT 5
CASTELLÓ . 3
VALÈNCIA 7

TOTAL 15

Gili

291

95
372
758-

MV

17

1

25
43

EF

28

4

28
60

TOTALS

7.403

2.413
9.188

19.004

L'adscripció i l'acord
de plantilles

Embolica que fa fort.
A l'adscripció que tenim per davant s'arriba per l'acord de plantilles. Al

Mapa Escolar, també. A ía manca de negociació de tot el que està pendent,
igualment.

Miguel Àngel Vera Mora, de CCOO, diu aquestes coses en eJ diari
Levante-EMV del dia 19 de febrer en un article per explicar el seu desacord
amb l'Adscripció.

Seguint la seua línia argumentat cabria preguntar-se: AI Pacte de Pen-
sions, també? I a la congelació salarial? Per què no? I al deteriorament del
medi ambient?

L'"originalitat" del company Miguel Àngel està en atribuir la responsabili-
tat d'aquesta funesta adscripció a l'acord de plantilles (i a qui firmàrem
l'acord) i no, per exemple, a la política educativa del Govern. I això perquè si
s'haguera fet una negociació global no haguera passat el que ha passat amb
l'adscripció. Diu: "Avanzar en los diferentes procesos però sin olvidar la gk>
balidad". Felicitats per la descoberta.

La Confederació d'STEs i l'STEPV hem mantingut sempre el principi de
la negociació global com el millor instrument per abordar la negociació de la
Reconversió educativa que suposa la LOGSE; és a dir, la negociació global
és l'instrument per arribar a un acord global, que és la finalitat. I un
acord global és possible si existeix una voluntat coincident en la manera
d'aplicar la LOGSE, és a dir, uns elements comuns de la política-educativa
que es vol realitzar. Des de maig de 1995, ^quants elements comuns de polí-
tica educativa hi ha entre el Govern del PP i nosaltres? Quina possibilitat hi
ha, doncs, d'arrifjar a un acord global en l'aplicació de la LOGSE? Certa-
ment, la política educativa del PP no és la de l'STEPV. Aleshores,-si per a
nosaltres un acord global no és possible, ^ens hem de retirar a esperar millors
temps? ^,O hem de fer-tot el possible, malgrat tol, en benefici del model
d'Escola Pública que defensem?

SÍ CCOO esperava un'acord global, sobretot.després de veure en gener de
1996 la proposta de Mapa Escolar, les-seues raons lindrja. La fantasia .-diuen-
no té-límits. En tol cas, les raons que va donar en la Mesa Sectorial per a no
firmar l'acord de plantilles no tenien res a veure amb la negociació global,
almenys d'Educació. Potser perquè esperaven, tres dies després, firmar un
"acord global" sobre l'ocupació amb el Govern del Sr. Zaplana, que inclo-
guem l'ocupació en Educació, no firmaren, aquesta vegada, .un acord secto-
rial. Coses seues..

. Ara bé, des de 1990, en tota la negociació de la LOGSE, han tingut moltes
ocasions per a demostrar el que d iuen , i no ho han-fet, ni ací, ni en el MEC,
ni a Catalunya, ni enlloc. I, per parlar de l'actualitat, quan firmaren -a la bai-
xa- el Pacte de Pensions, unes'setmanes abans de la mobilització contra la
política econòmica i pressupostària del Govern, se'ls va oblidar allò de la
globalitat.

Des de f'STEPV no albirem esperances d'acords globals amb la política
del Govern. Per això fem el que cal en cada cas: ens hem enfrontat al Mapa
Escolar des de la seua aparició en gener de 1996 fins l 'úllim conflicte de des-
pús-ahir i seguirem així mentre calga. Hem fet tot el possible contra els pres-
supostos de 1997 perquè avancen en la privatització planificada pel Mapa
Escolar. Mantenim un desacord total respecte de l'Adscripció. Mai hem
enganyat ningú diguent-li que l'acord de plantilles aturaria el mapa escolar o
faria l'adscripció a la mesura de les nostres demandes. L'acord de plantilles
millora les condicions de l'Escola Pública i, tot siga dit, de retruc, proporcio-
na l'únic element positiu de l'Adscripció: més plantilla en el catàleg que en
1990. Per això mateix, calia acordar les plantilles i no acordar ni el mapa
escolar ni l'adscripció. I punt. No emboliquem més les coses, que ja ho estan
prou.
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Entrevistem a

Eli Jouen
Eli Jouen és Secretari General Adjunt, responsable del Departament d'Educació i
del Departament de Cooperació per al Desenvolupament de la INTERNACIONAL
D'EDUCACIÓ. Aquesta organitzdció està formada per més de 272 organitza-
cions sindicals de docents de 146 països, entre elles la Confederació d'STEs.

Els governs prenen decisions globals i
apliquen unes polítiques ncoliberals a nivell
mundial. Com afecta als dòcenls aquesta
globalització?

Les polítiques neolibcrals es caracteritzen
per un no compromís de l'Estat, Í això es con-
creta en la voluntat de privalilzar certes activi-
tats, que generalment són els serveis públics i,
en particular, el de l'educació. El que caracte-
ritza les polítiques neolibcrals són els ajusts
estructurals, que comporten una reducció de
les despeses públiques particularment en el
sector de l'educació i conseqüentment dels
seus pressupostos -a n i v e l l de s a lu t dels
docents, de les seues condicions de treball i
sobre el finançament de l'educació.

Així, per exemple, el Banc M u n d i a l avui
proposa una transferència de recursos des de
l'ensenyament superior cap a l'escola primària:
La conseqüència directa de tot això és la
implantació de certes formes de priva|jizació
de l'ensenyament superior. El problema fona-
mental que hem d'afrontar és saber si l'educa-
ció pot ésser un producte que es v e n _ i que es
compra, en funció dels seus mitjans, i que en
certes ocasions pot arribar a ser un producte
del qual se n'obtenen beneficis. L'educació
que no es pot vendre.

Quan un es compromet en polítiques de pri-
valilzació, els que tenen cl capital inverteixen
en un negoci amb l'esperança d'obtenir-ne
beneficis. Això és legítim, però...

La pregunta ara és la següent: Pol l'educa-
ció funcionar d'aquesta manera? La resposta
de la 1E és absolutament negativa.

Algunes de Ics nostres organitzacions, parti-
cularment d'Amèrica Llatina, s'estan confron-
tant des de fa uns anys a aquest problema i han
reaccionat d 'una manera molt forta, amb una

Aquesta entrevista ïa va'reJítw PereTcílo
i Tomàs Martínez, de l'STEI í ïa Confedera-
ció d'STEs* en el marc de la 45a Conferència
internacional de l'Educació íCIFJeek-bs.ííb

. a tiiíMíl'tt» el j«i:;sat ínmí;:-^.:. HÍI dia pjsrüd-
paren representants dels governs dels estats
membres de la UNESCO, encapçalats pèls
ministres d'edticació o alts funcionaris,, jun-
tament amb d'altres protagonistes de
l'ensenyament, entre les quals es trobava
una àmplia representació de la Internacional
de l'Educació (IE) en la que estava integrada
la delegació' de la Confederació d'STïïs.
" El tema d'aquesta Conferència va ser
]'enfortíment de la funció del personal
docent en un món de cslnvi.

Els dos grans debats han estat dirigits per
Federico Màyór, Director General de la
UNESCO i Jacques Delors, president de la
Comissió Internacional sobre l'Educació per
al Segle XXI, i han estat dedicats a l,a fun-
ció dels docents en ta construcció d'una
cultura de pau í Enfortiment de la funció
del personal docent en un món en canvi:
problemes, perspectives i-prioritats.

La Conferència ha destacat la progressiva
pèrdua de nivell de vida i "status" social del
sector doeeíit que agrupa en l'actualitat uns
50 milions de persones, sotmès a un procés
d'abandonamnet de la professió cap d'altres
camps no sotmesos a continus retalls, fet
que contrasta amb Ics conclusions del deb.aí:
la UNESCO calcula que serà necessari un
increment de 9 milions de docents, fins
l'any 2000, per aconseguir l'objectiu de
>Fensenyament universal, així com la crida
feta per a que els governs dediquen el 6%
del PIB a l'educació.

actitud de rebuig, d'oposició a aquesta política.
Però s'ha de reconèixer que aquesta política
d'oposició, de rebuig, no ha aportat cap benefi-
ci; la privatització ha anat 'progressant i la l l u i -
ta sindical d'enfrontaments no ha-resultat molt
beneficiosa.

EI que intentem fer ara a nivell de la 'IE és,
abans de tot, emprendre un diàleg amb les nos-
tres organitzacions sobre les polítiques d'ajust
estructural, les seucs repercussions i, sobretot,
quina política alternativa es pot proposar. El
moviment sindical no çs pot l imitar sols a una
actitud d'oposició, L'oposició és necessària
però també s'ha de practicar un sindicalisme
de propostes, és a dir, proposar polítiques alter-
nat ives respecte a les neoliberals que estan
establertes. Això necessita un esforç de creati-
vitat per part nostra i suposa també una actitud
d'unitat amb altres grups.

No conscguirem imposar la idea d 'una polí-
tica .alternativa tots sols; necessitem associats
en aquesta empresa: els sindicats, els partits
polítics, els m i t j a n s de comunicac ió . . . És
necessari que la gent prenga consciència,
almenys l 'opinió pública, que les polítiques
neolibcrals ens col · loquen davant un mur.
L'interès de les famílies i dels pares no és que
l'educació es converlesca en un producte que
es ven i que es compra. Hem d'intentar fer una
oposició quan és necessari, però també una
actitud constructiva per guanyar el suport de
l'opinió pública.

Venim constatant que, encara que la for-
nia de vida, la manera d'ensenyar, els siste-
mes, etc., són diferents, els docents tenen, a
nivell global, uns problemes comuns. Quins
són aquests problemes?

EI que tenen en comú tots els docents -del
Nord, del Sud,,de l'Est i de l'Oest- és la res-
ponsabilitat d'educar tota la joventut i -en el
seu informe sobre la reforma de l'educació per
al segle XXI- J. Delors diu que l'educació ha
de sostenir-se sobre quatre pilars:

1. L'educació ha d'aportar una certa quanti-
tat de coneixements.

2. L'educació també ha d'ensenyar als joves
a existir.

3. L'educació ha d'ensenyar a emprendre
projectes, a prendre iniciatives.

4. I f inalment, l'educació ens ha d'ensenyar-
'a viure junts, junts perquè el món és cada dia
més intercultural, amb moltes diversitats.

Així, quan ens f i x e m ' e n els problemes
d 'educació d ' a q u e s t a manera , en termes
d'objectius., ens adonem que no hi ha una
diferència fonamental entre el que és el rol
d 'un docent en un país industrialitzat o el rol
d'un docent en un país en vies de desenvolupa-
ment. La .gran diferència la trobem en ets mit-
jans amb què compten cadascun d'ells per
poder dur a terme aquesta educació.

Els docents dels països industr ia l i tzats ,
encara que siguen insuficients, disposen d'una
certa quantitat de materials, de llibres, tenen
escoles, construccions escolars... Per contra, en
els països en vies de desenvolupament estan
despullats, a vegades no tenen ni pissarra, ni.
guix, ni llibres.

La gran diferència és també la condició dels
docents. L'estatut dels docents dels països
industrialitzats, que no és ni de molt perfecte,
compta alnicnys amb una gran quantitat de rea-
litats pel que fa a drets, salaris, etc. Mentre que
en els països en vies de desenvolupament la
situació es inversa; els objectius són idèntics:
el docent d'un país industrialitzat o d'un país
en vies de desenvolupament té, globalment, el
mateix tipus d'obligació respecte al seu alum-
nat; la gran diferència és que no compten amb
els mateixos mitjans.

La IE agrupa una majoria de sindicats
que, en els seus països respectius, presenten
una pluralitat sindical, cosa que debilita a
vegades la lluita per a la consecució de les
reivindicacions que lenen plantejades els
docents. Quina és la posició .de la IE respec-
te aquest tema? ,

La IE no té com a objectiu arbitrar o ficar-
se en la competència sindical que hi puga
haver a un. estat. Pense que sobre un nombre
d'objectius importants -com, per exemple, la
reforma indispensable del sistema educatiu, la
l lui ta contra ta privatització, la dignitat de la
condició de docent, etc.-, la diversitat, el plura-

lisme sindical haurien d'arribar a un enteni-
ment. Crec que a vegades el moviment sindical
dedica massa energia en termes d.e recursos
humans , de mitjans econòmics, a una com-
petència sindical. A vegades aquesta energia
podria ser ut i l i tzada per aconseguir millors
condicions per als docents. Es aquesta anàlisi a
nivell internacional que ens va. dur a la unitat
entre et SPIES i la CMODE. Considerem que
e]s reptes eren tan importants pel que fa al
futur de l'educació que hauríem de sobrepassar
les l lui tes sindicals.

A l'informc de Dclorç hi ha una idea moll
interessant sobre el futur dels docents, però,
fent referència a la conferència*, veiem que
hi ha hagut grans declaracions, grans inten-
cions, bons propòsits...; però no hi ha hagut
ni un sol país que s'haja compromès dient:
Ja linc aquest projecte per als docents, ja
tinc aquests recursos per als docents, per a
l'educació...

Una conferència internacional no pot arre-
glar tots els problemes. Seria un error sobrees-
timar o subestimar alguna conferència. Podem
treure vàries conclusions d'aquesta conferèn-
cia:

- La primera és que aquesta conferència ha
demostrat públ icament la v o l u n t a t 'de la
UNESCO i de la IE de cooperar en interès dels
docents i de l'educació. Ha quedat de manifest
que aquesta cooperació és possible i, a més a
més, important, tal com ho vaig dir durant la
sessió plenària d'ahir i encara aquest matí a
una conferència de premsa amb la UNESCO.
És important demostrar que aquesta cooperació
internacional es dóna també a nivell nacional.
Les relacions del mateix tipus han d'establir-se
entre responsables dels ministeris d'educació i
les organitzacions docents. És a dir, que el que
és possible a nivell internacional ha de ser pos-
sible també a nivell nacional. Aquest seria el
primer missatge que intentem transmetre.

- El segon missatge és que les organitzacions
docents es preocupen, a més, de l'estatut dels
ensenyants, que és la seua primera responsabili-
tat, i voten formar part de la definició i execució
de les polítiques de reforma dels sistemes edu-
catius. El que volem demostrar és que un sindi-
cat no és sols un moviment categòric que única-
ment s'inleressa per la seva pròpia categoria,
sinó que també hi ha una preocupació d'interès
general, en benefici de la joventut. I, a més, pen-
sem que és una organització que es preocupa
del futur.

Una vegada acabada la conferència, quin
missatge transmetríeu als docents, als gover-
nants i a la societat en general que participa
en temes educatius?

_ Ja sé que en molts països la situació dels
meus companys'docents és difícil pel que fa al
seu estatut, les scues condicions de feina, el seu
salari... També sé que ensenyar avui en dia es
més complex que abans; hi ha molta gent jove
que viu situacions socials difícils: atur, exclusió,
en els països en vies de desenvolupament hi ha
problemes de nutrició, de protecció sanitària,
etcí Tot això fa que la tasca dels educadors sigui
més complicada Í que la societat cspere molt
d'ells, però si els docents aconsegueixen aquest
repte i preparar millor la joventut per al futur es
tornarà a guanyar la credibilitat moral de l'opi-
nió pública i aquesta credibilitat moral repercu-
tirà en una revalorització material. Pense que no
hem d'ésser fatalistes; ens trobem en un període
de profunds canvis, de transformacions, i avui
en dia als docents se'ls exigeix donar resposta a
molles necessitats. Això hauria de ser discutit i
reflexionat dins les organitzacions sindicals i,
dins una perspectiva dinàmica, els docents
podran retrobar una dignitat moral i material.



Acuerdo CIVE
El 29 de gener es va firmar al si de la Comissió d'Inter-

pretació i Estudi del II Conveni Col·lectiu per al personal
laboral de ia Generalitat Valenciana. Recull temes sobre els
complements de turnicitat, festivitat i nocturnitat.

Quan es publique en el DOGV passarà a ser part del con-
veni.

Pagament de turnicitat
Es cobrarà, a qui corresponga, en la pròxima nòmina del

mes pròxim.

Oposicions Subalterns
Continua sense aparèixer la publicació de la llista defini-

tiva d'aprovats en aquesta. Encara estan solucionant-se
(segons diuen) els recursos administratius.

Places docents d'escoles

En el catàleg de llocs docents de la Conselleria, publicat a
les darreries de gener, no va eixir la relació de llocs de mes-
tres d'escola infantil. El sindicat ha fet les gestions oportu-
nes Í n ' h i ha un compromís per part de l 'Administració
d'adherir-les en una propera correcció d'errades.

Menjadors d'escoles infantils
Continua sense solució la problemàtica dels menjadors

d'escoles infantils. No sabem si el menjador és escolar o
social i, per tant, com organitzar-lo i qui o quins són els res-
ponsables de la seua gestió i manteniment.

Decret sobre l'Educació Especial
Continua en la mateixa situació, és a dir, no sabem en

quin moment es troba. Sí sabem que el Consell Escolar va
introduir esmenes en l'esborrany que proposava Conselleria
i, per tant, li va rebutjar en el seu informe preceptiu.

Funcionarització d'assistents
socials i adjunts de taller

Continua paralitzat el procés. L'Administració diu que
tampoc sap res.

Substitució dels permanents
sindicals

L'Administració continua sense enviar els substituts.

Baixes per maternitat
No subslituïxen aquelles companyes que causen baixa per

maternitat. El tema és greu, i encara ho és més en els llocs
on es tracta de l'única treballadora de la seua categoria, com
en algun institut amb una baixa sense cobrir en 4 mesos.

Nova definició del concepte de
família

Segons el PP, la família es composa d 'un home i una
dona amb fills, la resta no és família. Així ho defineix la
nova llei que sobre la família volen aprovar.

D'obligada lectura per a qui ja no es sorprèn de res.

Les escoles infantils, sense
marc negociador

L'STEPV-Ív ha tornat a demanar, una vegada més i amb
l'oposició d'algunes organitzacions sindicals, a la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència la constitució d'un marc
negociador per al personal laboral adscrit a la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència amb totes les organitzacions sin-
dicals representatives del sector, entre les quals es troba
l'STEPV-iv, encara que li pese a alguns sindicats.

Esperem que l'Administració Educativa done les prime-
res passes per a començar a tractar els temes urgents, com
ara: funcionarització, plantilles, relació de llocs de treball,
organització i funcionament dels centres, etc.

També hem demanat la modificació de l'ordre de 21 de
gener de 1997 (catàleg de llocs de treball), per a que incloga
els llocs de treball de les Escoles Infantils depenents de la
Generalitat Valenciana i donar, així, compliment a la legisla-
ció vigent.

JA HEM FET LA VAGA; I ARA, QUE FEM?
Alternatives per a un 1997 congelat en l'Administració Pública

El dia 11 de desembre vam fer vaga. Sabeu de les nostres crí-
tiques per la forma en què es va fer pública (Antonio Gutiérrez,
de CCOO, des de la tribuna de la plaza de Espana el dia 23 de
novembre). Discrepàvem de més coses, però decidírem que
l'STEPV-iv havia de participar per dues raons: d'una banda, els
motius objectius per a la protesta continuaven existint (l'absolut
menyspreu de í'empleat públic, les mesures privatitzadores, la
congelació salarial...); de l'altra, consideràrem més important
mantenir la unitat sindical que barallar-nos sobre quina era la
mesura més adequada o quin era el procediment a seguir per a
decidir les accions a realitzar.

El resultat va ser, pel que fa als objectius immediats-primers
de la vaga, que no vàrem aconseguir modificar els Pressupostos
Generals de l'Estat (PGE) ni els de la Generalitat en els punts
que ho demanàvem. Malgrat això, en la vaga cal considerar
altres aspectes positius. D'una banda, els objectius últims de la
vaga, com .ara són: donar expressió democràtica al descontent de
grans sectors de ciutadans i empleats públics per Ics polítiques
del PP, alhora que s'ajudava a la unitat d'acció d'eixos sectors;
provar d'aturar les tendències privautzadores al si de les admi-
nistracions públiques, i evitar que els pressuposts del 1998 conti-
nuen representant pèrdues de poder adquisitiu..., no és clar que
no s'hagen aconseguit. D'altra banda, la participació en el nostre
sector es pot estimar (en xifres reals) en un 65%. Hi hagueren
conselleries que baixaren el percentatge, és cert, fins a un 38 o
39%, però d'altres participaren en un 90% (COPUT) o un 80-
85% (Cultura, Educació i Ciència, Serveis Centrals).

Després de la vaga
El més criticable de l'actuació sindical ha estat el fet d'espe-

rar més de mes i mig (des de l'11-D fins al 30-G) per a convo-
car una nova reunió de la cumbre sindical de Madrid. És cert
que hi hagueren les festes pel mig, però es podria haver reunit la
setmana del 7 al 10 de gener, per exemple.

L'STEPV-iv, al veure el retard en la convocatòria, va decidir
dur endavant un procés d'assemblees per totes les conselleries i
centres de treball a què poguérem arribar. Així ho férem a Cas-
telló i a València. En el moment de redactar aquestes línies ho
estem fent a Alacant. No s'han realitzat a Cultura-València o a
COPUT-València perquè aquestes dues conselleries duen un
procés assemblear' propi, del qual també participem com a sin-
dicat, en el qual s'han plantejat les mateixes qüestions que en
les assemblees convocades exclusivament per l'STEPV-iv.

En aquestes assemblees estem plantejant la necessitat de

començar la casa pels fonaments,.és a dir, hem de discutir entre
tots els empleats públics què volem, i reflectir-ho en una taula
reivindicativa, que hauria de ser consensuada entre el major
nombre de sindicats possible i, una volta sapiam què volem,
decidir quines mesures de pressió estem disposats a dur enda-
vant. D'eixes assemblees han eixit la taula reivindicativa i les
mesures de pressió que us presentem en quadres a banda, reba-
tejats jocosament com a Decàleg (els deu Manaments) i les set
plagues (d'Egipte).

En definitiva, hem aplicat el model de presa de decisió i
d'acció sindical de l'STEPV. Ara toca que ens reunim (segura-
ment la setmana del 17 al 21 de febrer) els sindicats amb repre-
sentació a l'Administració de la Generalitat Valenciana, reunió
a la que volem que assistesquen representants de les assemblees
que hem efectuat, així com de Cultura i COPUT.

1. Negociació del procediments que puguen garantir una millora del funciona-
ment dels serveis públics: els empleats públics estem compromesos amb el bon
funcionament de l'Administració i dels serveis públics; per això, no ens neguem a
modificar les nostres condicions de treball, si això redunda en un benefici col.lec-
tiu. Ara bé, volem negociar eixa modificació.

2. Paralització immediata de les prïvatitzacions en marxa: SEPIVA, Hospital
d'Alzira, empreses de l'edifici PROP, etc. Els serveis públics són més barats que
estes empreses.

3. Paralització del procés de modificació de les condicions del nostre treball ini-
ciat unilateralment per la Generalitat:

- Anul·lació de les resolucions per les quals s'ha modificat les funcions dels
llocs de treball.

- Negociació de les noves Relacions de Llocs de Treball.
- Compromís públic del President de la Generalitat de no modificar unilateral-

ment l'actual sistema d'horaris.
4. Reducció de la jornada laboral setmanal en 2,30 hores per lloc de treball, de

manera que els que ara fan 40 hores passaren a fer-ne 37,30 hores, Í els que ara fan
37,30 hores passaren a fer-ne 35.

5. Pagues extres al 100% de les retribucions normals de cada mes.
6. Negociació de les retribucions per als propers anys, demanant, com a mínim,

l'increment de l'IPC de cada any, a més d'un percentatge que permeta recuperar el
poder adquisitiu perdut els. últims anys.

7. Pujada percentual dels sous dels empleats públics durant l'any 1997 en la
mesura en què es puguen anar cobrant els 200.000 milions de les actes que l'Agèn-
cia Tributària té pendents de cobrament, d'acord amb la proposta del Sr. Aznar.

8. Publicació anual d'una Oferta d'Ocupació Pública, per tal de cobrir els llocs
vacants i disminuir el percentatge de precarietat, que redunda en perjudici dels tre-
balladors i de les treballadores, però també del públic en general, alhora que es
garanteix millor el dret a l'accés a la Funció Pública. En el mateix sentit, publicació
de concursos generals per cada categoria, classe i/o grup almenys una vegada a
l'any.

9. Compromís públic per part de la Generalitat d'impulsar processos de promo-
ció interna reals i eficaços.

10. Creació de guarderies/escoletes infantils en els grans centres de treball í/o
agrupament (és a dir, entre diverses conselleries o SSTT).

Aquestes deu reivindicacions es resumeixen en dues: Defensa dels serveis
públics i defensa de la negociació col·lectiva dels empleats públics.

1. Enviaments massius de car-
tes als directors dels mitjans de
comunicació, per a explicar l'opi-
nió pública la plataforma reivin-
d i c a t i v a i el compromís dels
empleats dels serveis públics amb
el bon funcionament d'aquests.

2. Recol l ida de f i rmes de
suport a la plataforma reivindica-
tiva.

3. Retirar les nòmines de tots
el bancs espanyols i dur-les a
bancs estrangers i/o caixes rurals
o locals.

4. Tancaments rota t ius d 'un
dia en cada centre de treball, per
tal de m a n t e n i r la not íc ia en
premsa durant un temps.

5. Concentracions i cartellades
als centres de t reba l l tots els
dimecres (excepte els primers de
mes) a l'hora de l'esmorzar.

6. Realitzar una parada d 'una o
de dues (2) hores i acudir en
manifestació des dels diferents
centres de treball al Palau de la
Genera l i ta t a València i a les
Delegacions del Govern Valencià
a Castelló i Alacant (Presidència,
carrer Major, 78, Castelló, "Casa
dels Caragols"; i Passeig Dr.
Gadea, 10, Alacant, "Casa de les
Bruixes"), per a concentrar-nos,
el primer dimecres de cada mes.

7. Convocar manifestacions Í/o
concentracions amb caràcter lúdi-
co-festiu-rei vindicatiu.
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Acord per ("aplicació de la
I Ü

LOGSE a l'ensenyament
concertat

Amb les mobilitzacions fetes al llarg del
període de debat dels Pressupostos de la
Generalitat Valenciana vàrem conseguir que el
Govern Valencià reconeguem l'Acord i es
comprometem al seu compliment mitjançant
l 'aprovació d 'una esmena als pressupostos.
Des d'aquell moment fins ara estem desenvo-
lupant el cont ingut de l'Acord en els seus
diversos aspectes:

Aspectes retributius
- Homologació:
Està acceptat per la Conselleria el paga-

ment d 'un sisè de la diferència entre pública i
p r ivada -unes 391.000 en pr imària i unes
422.000 en secundària- a partir de l'inici del
curs 97/98. En aquest moment estem nego-
ciant la quantificació d'aquest sisè i si es paga
en setembre o octubre. Com a mínim, a partir
d'octubre cobrarem no menys de 4.000 pesse-
tes més que a la resta de l'Estat.

- Complements Personals Transitoris
(CPTs):

S'estan abonant sense cap problema des del
passat mes d'octubre.

- Complements per càrrecs:
La Conselleria s'ha compromès a presentar

al llarg d'aquest mçs de febrer una proposta
d'abonamnet d'aquesls complements. Els sin-
dicats ens hem oposat a que es discriminarà
per tipus de centre (pagar primer als més
grans) o per tipus de càrrecs (pagar primer
sols el cap d'estudis) i des de l'STEPV-iv hem
proposat que es desenvolupen els Reglaments
Orgànics dels Centres -tant de primària com
de secundària- per tal de regular els càrrecs
que ha de tindré cada centre i que no quede a
l'arbitri del Centre.

Plantilles i recol.locació
En els Pressupostos s'han inclòs 117 llocs

de treball per avançar plantilles, més els 27
que quedaven de professorat de suport.
Aquests 144, en total, no tindran cap diferen-
ciació a l'hora de la recol.locació. Per tal de
treure aquests llocs de t reba l l per a la
recol.locació del professorat, la Comissió de
Seguiment de l'Acord està estudiant quins
dels centres dels que han demanat l'anticipa-
ció de plantilles (podien fer-ho fins el dia 13-
11-97) poden o f criar-ne. L'autorització de
l'anticipació es pràcticament automàtica per
als centres que sols tenien EGB, si tenen l'E-
SO ja autoritzada. Més complicada està per als
que tenen BUP o FP, ja que cal estudiar el seu
disseny definitiu. Els treballadors i treballado-
res de la borsa havien de presentar la seua
sol·licitud, entre el 17 i cl 24 de febrer, als
centres on volgueren treballar. La Comissió de

Seguiment adjudicarà les places en la reunió
del dia 6 de març i es podrà contractar el pro-
fessorat a partir del dia 13 de març.

Aquells Centres que contracten una perso-
na de la borsa, una vegada passat el període de
prova (que pot ser inferior al marcat en el con-
veni si es pacta en el contracte), podran con-
tractar-ne altra lliurement si amb les noves
plantilles hi ha plaça lliure.

Davant l ' important creixement que
van a experimentar les plantilles -molt supe-
rior al de llocs de treball que previsiblement es
destruiran al llarg del període d'aplicació de la
LOGSE-, des de l'STEPV-iv estem intentant
consensuar amb la resta de membres de la
Comissió de Seguiment una proposta que per-
meta que aquell professorat recol.locat en
anys anteriors l luny de la seua residència habi-
tual puga optar en segona volta a les places
que hagen quedat sense ocupar per tal d'apro-
par-se al seu lloc d'origen.

Despeses de funcionament
La Conselleria s'ha compromès a incre-

mentar les despeses de funcionament dels
Centres a partir d'octubre del 97 en un percen-
tatge entre el 2'5% i el 5%. Una vegada con-
firmat aquest aspecte, caldrà negociar el salari
del PAS.

Formació
La Conselleria ens va ofertar entrar en els

plans intitucionals de formació amb una reser-
va per al professorat de concertada (igual que
fins ara) Í incrementar les places per a concer-
tada en aquelles que no foren cobertes pels
companys i companyes de la pública. Aquesta
proposta va ser rebutjada unànimement i
quedàrem en tindré una reunió específica amb
la Direcció General de Formació i Innovació
Educativa.

Planificació del sistema educatiu
EI document va arreplegar, a proposta de

FSTEPV-iv, la recuperació de les Comissions
Provincials de Concerts. Doncs bé, ja s'han
constituït les tres per tal d'emetre els informes
respecte dels nous centres que vulgueu accedir
al concert.

Una vegada conclosa la recol.locació i fins
finalitzar aquest curs, des de l'STEPV-iv
tenim la intenció de negociar les plantilles de
secundària -els sindicats ja estem tenint reu-
nions per tal d'arribar a una proposta unitària-
i paral·lelament negociar amb les patronals el
marc laboral (amb caràcter de conveni col·lec-
tiu) que permetrà aplicar tots aquells aspectes
de l'Acord que afecten a les condicions labo-
rals.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
El 31 d'octubre passat es varen denunciar tots els convenis que acabaven la seua

vigència el 31 de desembre. Malgrat això estem observant una notable ralenlització en
la negociació col·lectiva. Tol indica que les Patronals no tenen molt d'interès en aquest
moment i sembla que csliguen esperant a que conclogueu les negociacions sobre la
"reforma del mercat de treball", ja que esperen estar en millors condicions per afrontar
la negociació col·lectiva. En aquestes negociacions està en joc abaratar els acomiada-
ments (per la via de regular-los per causes objectives molts dels que avui són improce-
dents -i, per tant, 45 dies per any d'indemnització- serien procedents mitjançant una
regulació d'ocupació -20 dies per any d'indemnització-) i precariIzar la contractació
indef inida (contracte a 10 anys amb indemnització pactada) junt amb algunes altres
qüestions "menors", tals com la desaparició de l 'antiguitat, etc.

La cosa està prou clara.
La situació actual per convenis és la següent:

Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes
totalment o parcial amb fons públics.

Després del fracàs en l'intent de constitució del passat 9-XII-97 (veure VAll-i-Oli de
desembre), els sindicats UGT, USO, CCOO i CIG/STEs vàrem fer una nova convocatò-
ria per al proper día 27 de febrer. Aquesta convocatòria ha estat impugnada per FSIE
davant el Jutjat del Social. En Tacte de conciliació, celebrat el 6 de febrer, no ha hagut
avenèncía. De no passar res més, el dia 27 intentarem constituir la Mesa.

Conveni col·lectiu de col.Iegis majors universitaris.
Està constituïda la Mesa negociadora i hi ha plataforma sindical unitària

Conveni col·lectiu estatal d'autoescoles. '
Encara no s'ha constituït la Mesa

Conveni col·lectiu estatal de centres d'ensenyament de
perruqueria i estètica, d'ensenyaments musicals i d'arts
aplicades i oficis artístics.

El passat dia 18 de desembre es va signar la revisió salarial per a l'any 96, amb un
increment del 3'5% tant en el salari com en l'antiguitat i amb caràcter retroactiu des de
gener del 96.

Quant al conveni del 97, ja està constituïda la Mesa negociadora i hi ha plataforma
sindical unitària.

Conveni col·lectiu d'àmbit estatal per als centres d'educació
universitària i investigació sense ànim de lucre.

Està constituïda la Mesa negociadora i hi ha plataforma sindical unitària.

Conveni nacional de centres d'ensenyament privat de règim general
o ensenyament reglat sense cap nivell concertat (ACADE).

Es va signar el passat dia 18 de desembre i està pendent de ser publicat al BOE. Les
qüestions niés importants són les següents:

- Àmbit temporal de dos anys (96 Í 97).
- Increments salarials del 3% per al 96 (amb caràcter retroactiu des de gener del 96)

idel2 '3%pera!97).
- Antiguitat: increment d'un 1% per a cada any.
- Condicions laborals: pràcticament no han estat tocades, però les patronals no han

aconseguit introduir la jornada irregular ni eliminar l'antiguitat.

Conveni col·lectiu d'ensenyament i formació no reglada
Encara no s'ha constituït la Mesa per negociar la revisió salarial corresponent a

1997.

Conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres d'assistència,
atenció, diagnòstic, rehabilitació i promoció de minusvàlids
(Conveni d'Educació Especial)

Els últ ims dies abans de les vacances de Nadal semblava que estava a punt de signar-se,
però en l'actualitat està bloquejat per part de les Patronals sense cap raó aparent.

En la nòmina del mes passat es va ingressar per part de Conselleria al professorat
amb pagament delegat els endarreriments corresponents a tot l'any 96, i en les properes
nòmines Í fins la signatura del conveni es cobrarà a compte. Pel que fa a la resta de per-
sonal, els sindicats també demanàrem a les patronals el pagament a compte i és qüestió
de cada empresa estar abonant l'increment o no.

Conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil
Com sabeu per l'últim All-i-Oli, en aquest conveni es van constituir dues meses

negociadores:
- Una, exclusivament amb FSIE per la part sindical (amb només un 10% de repre-

senlalivital al sector) i per les patronals CECEI, EyG, Federació de Centres d'Educació
Infantil de Catalunya i Federació de Centres d'Educació Infantil de Balears. Aquesta
Mesa va signar un acord abans de les vacances de Nadal, que es va registrar en el
Ministeri de Treball el passat dia 3 de gener.

- Altra, amb la resta d'organitzacions sindicals (UGT, USO, CCOO i CIG/STEs) i
les patronals CECE, ACADE i Federació de Centres d'Educació Infantil de Balears. En
aquesta mesa també participà FSIE, encara que no signà l'acord final; sí que ho va fer
la Patronal Balear, que ha signat els dos acords.

Davant aquesta situació desgavellada, el Ministeri de Treball ha paralitzat la publicació
de lots dos acords, per veure quin d'ells compleix els requisits per a ser Conveni amb
eficàcia general.

És cada vegada més patent el paper desestabilitzador que està jugant EyG, que bus-
cant aliats interessats en cada moment, està aconseguint trencar el sector, debilitant
cada vegada més els treballadors i treballadores i la seua representació sindical, amb
l'objectiu d'obtindré la supremacia d'aquells que representen la seua línia ideològica.
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de la política educativa

Per una Escola
Democràtica

No sabem que més dirà l'All-i-
oli en aparèixer aquesta crida a la
par t ic ipació en el II Congrés de
l 'Escola 'Valenciana . Segurament
no seran bones noves. Però... algú
o alguna esperava res de bo de qui
mana? Alguna o algú havia diposi-
tat la seua confiança en qui deci-
deix ara politícament?

El II Congrés de l 'Escola
V a l e n c i a n a l ' o rgan i t za Escola
Valenciana Federació d'Associa-
cions per la Llengua, un moviment
cívic que aglutina 15 ent i ta ts de
base comarcal Í que ara presenta
en societat el congrés de totes . i
tots els qui volem, o podem, dir la
nostra sobre l'Escola Valenciana.

La Federació no compta amb
cap tipus de suport -de l'Adminis-
tració educativa. L'Administració
educativa sí que ens fa perdre el
temps, desorienta, despaciència,
no ens escolta.

La Federació compta amb el
suport del món editorial, de les Uni-
versitats; dels Moviments de Reno-
vació Pedagògica, d 'un Comitè
d'Honor i d'un altre científic, de sei-
xanta comunicants, de nou conferen-
ciants marc, de la Unesco, de dese-
nes d'ajuntaments, de l'Institut Joan
Lluís Vives, de l'Institut Interuniver-
sitari de Filologia i dels sindicats
compromesos.

Tenim la sort, immensa , de
comptar amb el suport de cente-
nars de persones que s'han cregut i
es creuen un País.

Un País que si bé ens el volen
fer agre, ei volem millor per als
xiquets i xiquetes d'avui.

I això, no seré jo qui ho expli-
que. a la lectora o lector de VAll-i-
oli, costa esforços, t r e b a l l en
equip, renúncies irrenunciables,
...però també la il·lusió i l'alegria
de saber que podem Í devem
millorar la situació actual.

Fem un poc de zapping històric.
Imagineu les condicions de treba-
llar pel País en temps de Carles
Salvador, Enric Soler i Godes,
Sanchis Guarner , Joan Fuester,
Enric Valor, de les escoles coope-
ratives de finals dels seixanta, ... o
de l'aula d'immersió acabada d'es-
trenar aquest curs per oferta admi-
nistrativa.

Sincerament- crec que hem d'as-
sumir col·lectivament i col·legiada
els reptes que 'ens ha tocat viure.
Com més serem en compartir més
avançarem i menys esforç i n d i v i -
dual farem.

V i n d r é i ingressar la q u o t a
d'inscripció al Congrés és enfortir
un projecte que Escola Valenciana
Federació d 'Associacions per la
Llengua us ofereix per consolidar
allò fet i per avançar-en moments
baixos.

Imagineu el t i tu lar d'algun rota-
t i u va lenc jà "amic" dels q u i
manen el dia després al Congrés:
"Cuatro gatos y un cabo en el II
Congrés de l'Escola Valenciana".

Devem o m p l i r l 'Escola de
Magisteri de gom a gom, de vida
real de pares i mares que si no és
en eixes dates no poden assistir-hi,
d ' e n s e n y a n t s compromesos, en
molts rotllos, però en aquest tam-
bé, d'estudiants de mestres que les
seues Universitats els donen crè-
dits.

Un Congrés que planle cara i
que li.faça dir a Ausiàs March Llir
entre cards".

Un Congrés que ha de fer veure
a la resta del món que som moltes
i molts els que volem un tercer
mil.leni millor per a tots.

Se m'oblidava dir-vòs que allò
que es fa, on, com, quan, qui i a la
butl leta d'inscripció ho teniu als
programes a l'abast.

Jo sols volia incitar-vos a venir
i dir-vos per què.

Amb tot, si algú se'n va a veure
a Curro, que li done records i que
ens deixe, per solidaritat, una but-
lleta d'inscripció plena.

Us esperem.

Vicent Romans

"La participació als centres educa-
tius és necessària, per això cal:

* Buscar la manera i els mitjans
per fer-ho.

* Proposar tasques que ho facili-
ten a tots els sectors.

* Animar i facilitar que tothom es
sentapart del centre.

* Informar adequadament a
marcs, pares i alumnat.

::: Prendre consciència que la par-
' ticipació és indispensable.

La cultura de la participació
implica una forma comuna de perce-
bre, entendre i viure els afers educa-
tius, un mètode de treball que diària-
ment, a partir de postulats plurals,
pcrmitisca a la Comunitat Educativa
la gestió col·lectiva dels centres."

Extret de-Ics pàgines inicials del
llibret verd "Per una Escola Pública
Democràtica".

En el primer trimestre del present
curs escolar la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica
(MRPs) del País Valencià confec-•
cionà un .document denominat "Per
una Escola Pública Democràtica.
Proposta de mesures per a fomentar
la participació democràtica de la
comunitat educativa". Aquest docu-
ment es va remetre als Sindicats pro-
gressistes de l 'ensenyament i a les
Federacions de mares, i pares d'arreu,
del País València. Tots els Sindicats
Progressistes (CCOO, FETE-UGT i
STEPV-iv i posteriorment la CGT a
Alacan t ) i les Federacions de
AMPAs de Valencià í Castelló
l'acceptaren, en principi, com a
document de t reba l l a esmenar Í
s'adheriren a la campanya en defen-
sa d'una Escola Pública i Democrà-
tica, així com també ho va fer
l 'Escola Valenciana (Federació
d 'Associacions per la Llengua).
Inexplicablement la Federació
Gabriel Miró d'Alacant, després de
mantindré una reunió'amb l'MRP de
les Terres del Sud, decideix no
donar suport a aquesta iniciativa,
seguint la seua ja habitual línia des
de fa dos cursos de no participar en
plataformes i moviments que defen-
sen l'Escola Pública. A par t i r
d'aqueix moment cada entitat pre-
senta les seues esmenes i noves pro-
postes. Encetem, aleshores, un pro-
cés de debat en comú fins arribar a
un document final de consens.

Posteriorment s 'edita el llibret
verd "Per una Escola Pública
Democràtica" corri a fruit d'aqueix
treball de consens i es pren el com-
promís de distribuir-lo cadascú en el
seu sector amb la finali tat de portar
el debat a totes les AMPAs, claus-
tres de centres públics, associacions,
inst i tucions, organitzacions d'esiu-
diants...

Les organitzacions signants del
l l ib re t verd fan una presentació
p ú b l i c a davant dels mit jans de
comunicació de la "Proposta de
mesures per a fomentar la participa-
ció democràtica" en les ciutats de
València Í Alacant . Es demanen
adhesions públiques i noves propos-
tes, es vol fer un recull d'experièn-
cies que es donen als centres educa-
tius Í que fomenten la participació
real de la Comunitat Educativa en la
gestió democràt ica de l 'Escola
Pública. La Base de Dades amb totes
aquestes experiències ajudarà a con-
t inuar avançant i aprofundint en el
model d'Escola Pública i Democràti-
ca.

El proppassat 18 de gener s'ajun-
tem les organitzacions signants del
document "Per una Escola Pública
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Democràtica" a Xàtiva i decidim
donar-li un nou impuls: organitzar
una Jornada per a presentar les expe-
riències que s'arrepleguen i debatre,
corregir i ampliar les mesures que es
proposen. Es vol, en uns moments
delicats (negociació dels ROCs, crisi
de participació, manca d'enteniment
entre Sindicats i Federació
d'AMPAs d'Alacant -que no ha vol-
gut participar en aquesta iniciativa,
malgrat haver-li-ho proposat i mal-
grat que moltes AMPAs federades
amb ells sí participen i comparteixen
el document), aconseguir que les
organitzacions que hem estat històri-
cament per dignificar i construir una
Escola Pública de qualitat repren-
guem conjuntament la iniciativa i
treballem per rellançar un projecte
i l . l u s ionador i d 'enfort iment de
l 'Escota Pública davant els atacs
neoliberals de reducció del serveis
públics per part de l'actual Adminis-
tració.

La Jornada per una Escola Públi-
ca Democràtica es farà probable-
ment el 10 de maig en alguna ciutat
de les comarques del sud (segura-
ment a Alcoi) i en ella es debatran la
proposta de mesures per una Escola
Pública Democràtica i les experièn-
cies que presente cada centre. Es vol
que participen integrants de tots ets
sectors de la Comunitat Educativa
(mares-pares, alumnat, professorat),
es pretén exalçar els aspectes valuo-
sos de l'Escola Pública, llançar mis- '
satges en positiu'de les excel·lències
que té l'aprenentatge en centres de
tituiaritat pública; es té la intenció de
reforçar el discurs i la pràctica de la
democràcia en l'escola. Però tot això
només serà possible si cadascú de
nosaltres que estem en els centres
prenem la iniciativa i traslladem
aquest document als claustres per a
debatre, als cicles, als companys de
nivell, a l'AMPA del nostre col.legi;
si enviem una experiència de partici-
pació democràtica, si fem públic un
comunicat d'adhesió al document,
si convidem a l 'AMPA del nostre
centre à participar en les Plataformes

que impulsen tot aquest moviment.
El llibret werd no pot quedar-se en
un mer paper oblidat en una prestat-
geria, l 'hem de fer nostre, hem de
fer d'ell una eina de treball, de
comunicació, de debat i engrescador.

El proper 22 de febrer ens torna-
rem a aplegar les organitzacions que
hem engegat aquesta iniciativa per a
perfilar l'estructura i continguts de
la Jornada del mes de maig.
Començarà amb una xerrada breu
d'una persona experta de prestigi
sobre l'Escota Pública Í a continua-
ció es donarà pas a les intervencions
de les assistentes i assistents. Volem
que al final del dia, després de deba-
tre al voltant de tres nuclis (Autono-
mia i democràcia en els centres;
Informació, recursos i iniciatives per
a la participació; i Família, barri,
escola i entorn) que agrupen els onze
punts de què consta el llibret verd,
isquen unes conclusions i es publi-
quen en una pàgina en els mitjans de
comunicació . L 'object iu és que
cadascú que parlicipe torne al seu
centre amb un dossier de les expe-
riències presentades durant la Jorna-
da, així com amb les conclusions Í
amb les ganes de l luitar per una
Escola Púbiica Democràtica renova-
des.

Es farà una campanya pública per
anunciar aquesta Jornada per l'Esco-
la Pública Democràtica Í s'enviarà
més informació a la totalitat de cen-
tres i AMPAs d'arreu dei País. Però
tot això no és prou si tu no partici-
pes, si en el vostre centre no s'impli-
queu aportant allò que feu per a dis-
senyar una Escola Pública Democrà-
tica. Comptem amb tu, amb vosal-
tres, per a fer realitat aquesta Cam-
pan-ya de Defensa d ' u n a Escola
Pública i Democràtica.

"Els MRPs parlem de l'ESCOLA
PÚBLICA COM A PROJECTE, que
cal anar definint i construint mit-
jançant la reflexió, el debat i l'inter-
canvi d'experiències que afavorcs-
quen el debat professional i social al
voltant d'un ensenyament públic de
qualitat."
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AI cinema en valencià

"Dintre dels mi t jans
d'informació i expressió cul-
tural, el cinema ha t i n g u t
sempre un lloc destacat. La
seua influència sobre el com-
portament Í les formes de vida
i el poder de pressió sobre la
societat resulten evidents.

És evident també que la
Comuni ta t Valenciana ha
patit l 'absència quasi tolal
dels mitjans necessaris per a
la producció í distribució d 'un
cinema propi i en la nostra
llengua.

Es per això que creiem
necessari, a hores d'ara, a més
de continuar l'esforç de pro-
ducció ja encetat, començar la
tasca de d is t r ibució de les
pel·lícules produïdes i roda-

des a la Comunitat Valencia-
na en la nostra llengua, per tal
d'acostar a l'espectador el ire-
ba l l dels seus productors ,
directors, guionistes, músics,
tècnics i actors".

Així comença la invitació
que Director, Productor Exe-
cutiu i Coordinador de Dislri-
bució de la pel·lícula valen-
ciana LA CAMISA DE LA
SERP han fet als centres edu-
catius per tal de donar a
conèixer al professorat i
alumnat no sols una obra per
a l'esbargiment, sinó una eina
de coneixement i de normalit-
zació lingüística.

LA CAMISA DE LA
SERP és una producció de
"Estudiós Andro", amb la

participació de Canal 9 i
"Tabalet Estudiós", i està sub-
vencionada per la Conselleria
de Cultura, Educació i Cièn-
cia.

El seu pressupost és de
130 mil ions de pessetes, el
seu rodatge ha costal 6 setma-
nes Í Ics localitzacions reco-
rren Teulada-Moraira, Benis-
sa, Xàbia i Liulxenl.

La història que ens conta
transcorre a finals dels anys
seixanta, en un poblet de la
costa. Un grup d'adolescents,
que toquen en la banda de
música del poble, es plante-
gen la formació d'un grup de
rock. En el procés es farà
notar la influència d 'una can-
tant Í d 'una pintora anglesa
que viuen a una casa de pes-
cadors a la vora del mar.

Carles, Maties, Fermí,
Tere i Anna s'associen amb
Olegari, un vell rocker cec
propietari d'uns billars i que
loca la bateria. Hauran de
l l u i t a r contra una societat
retrògrada, plena de prejudi-
cis religiosos, amb un tremo-
lós franquisme instal·lat en els
estaments educatius i socials.

La nit de Sant Joan és el
marc on els protagonistes
veuran els seus somnis realit-
zats.

Si voleu més informació o
esteu interessats a poder veu-
re i aprofitar la pel.lícula amb
el vostre alumnat, telefoneu al
384-63-00/09.

Heus ací un breu diàleg:
RECTOR: Sacrilegi, sacri-

legi.
ALCALDE: D'esta t'enre-

cordaràs, Olegario.
OLEGARIO: Tremola,

home de Déu, t 'anuncie el
triomf de la carn.

CABO: Me las pagaràs.

ESCRIT AHIR

j ! c;£r.ïï ni tí ració ; MaUwcíí* S,?.'.;*

"La escaleta
del dimoni",

d'Eduard

(primers anys d'aquest segle)

Qui no ha vist representada alguna "funció d'Escalante? Segurament aquest Ü.lustre caban-
yalcr representa la referència cultural més compartida pels valencians dels segles XIX Í XX;
des dels sectors més folclòrics, "petaïnistes i regionalistes, al nacionalisme i valencianisme més
0 menys conseqüent, han representat, editat i celebrat les seues peces des de sempre. I és que
l'autor de "Tres forasters de Madrid" visqué els trascendcnlals canvis de la societat valenciana
de mitjans del segle passat: la desintegració de l'aliança entre les classes populars i burgeses
contra l'antic règim, les desamortitzacions, la consolidació i entrenament de les burgesies que
dirigirien la "Restauració", la castellanització definitiva de les classes dirigents de la Ciutat de
València, l'aparició del republicanisme a molles ciutats del País..., canvis que Escalante retratà
amb una gràcia admirable.

Fill de família petit burgesa i políticament liberal, vice-president de Lo Rat Penat i gran
amic de Teodor Llorente, no hem de buscar grans crítiques al "sistema" en la seua obra: l'ori-
gen dels seus divertidíssims sainets es troben en una tradició d'autors festius, com Josep Bernat
1 Baldoví i Rafel M.a Liern, provinents dels entremesos i "col·loquis" en valencià del segle
XVIII Aquests autors, però, reflex de la forta vitalitat cultural del poble valencià i emparentats
amb els Serafí Pitarra del Principat i els entremesos mallorquins, no exigiren més registres que
el col·loquial a una llengua que havia perdut parcel·les tan fonamentals per a la seua super-
vivència com l'Administració, les Irones o l'activitat científica. El seu valencià, gens depurat ni
normatívitzat, no podia aprofitar com a llengua "nacional", en l'accepció completa de la
paraula. Es clar que això no entrava en els interessos dels autors de " Visanlela de Favara" i
"Les xiques de l'entresuelo". Tant se val, als Escalantes els hem d'agrair molt; ni més ni menys
que la presència pública (en tot el sentit de la paraula) de la nostra llengua, que no s'haja per-
dut mai en les nostres places, teatres i carrers, íïns i tol a les èpoques més negres.

Educación, Desarrollo y
Particepación Democràtica

p Democràtica
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Associació de consumidors/res de productes biologies

El perquè de La Llavoreta
Quan va nàixer al 1992, volíem

crear un espai de consum ecològic,
responsable i ètic, farts del comerç
convencional, que no té en comple
criteris mediambienlals o ètics (enva-
sos excessius, productes tòxics, sous
miserables per al productors i marges
astronòmics per a les multinacionals,
etc.). Per això oferim:

Agricultura Biològica. Productes
cultivats sense pesticides ni adobs
químics de síntesi, amb control natu-
ral de les plagues, ús del compost
orgànic, etc., i amb criteris ecològics
(p rox imi t a t geogràfica, envasat
mínim, elc.). Són més olorosos,
saborosos i saludables.

Comerç Just i Equitatiu. En els
productes "colonials" (com el cafè o
la xocolata) evitem intermediar is
especuladors (multinacionals) i com-
prem a cooperatives del Tercer Món,
pagant uns sous dignes i creant condi-
cions d'un comerç just que garantix
una vida digna als productors.

Productes artesans. Alguna vega-
da oferim productes convencionals, al
no tindré millor opció. A mida que
vagen apareguem opcions adequades,
les anirem incorporant.

Actualment estem oferint alternati-

ves a bona part de les necessitats bàsi-
ques: aliments biològics (oli, pa, pas-
tes, formatges, verdures, fruites, etc.),
productes de neteja ecològics, cosmè-
tica, elc.

Com funciona La Llavoreta
La Llavorela és una associació de

persones consumidores, sense ànim
de lucre. La participació eslà present a
diferents nivells.

Per exemple, en el seu funciona-
ment normal, el/la soci/a és respon-
sable de dur determinats envasos
(bosses, oueres, botelles per oli, etc.).
Si ho desitja també pol participar en
comissions de treball (difusió nous
productes, etc.).

Associar-se a La Llavorela és una
forma saludable i socialment activa de
crear un món millor. És fer-se respon-
sable i fer efectiu el teu poder com a
consumidor/a.

La Llavoreta, al ser una associa-
ció de consumidors , només està
oberta als associats. Si estàs interes-
sal/da en t'er-le soci, passa't pel
carrer Azcàrraga, 10, de València,
els dimarts de 6 a 9 o els dimecres
d'l a 3 o de 4 a 7 i t'explicarem com
pots formar part de les persones con-
sumidores responsables.
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La Confederación de STEs orqanizó las jornadas. Ei proceso debe entrar en vigor el 1 de enero de 1998

Educación
Durante los días 24, 25 y 26 de

enero, en la ciudad de Toledo, la
Confederación de STEs ha cclebra-
do unas jornadas sobre el proceso
de transfcrencias educativas a las
comunidades del llamado territorio
MEC, que debe enlrar en vigor el
próximo I de enero de 1998.

La conclusión principal de estàs
jornadas es que estamos ante un
proceso que no solo afecta a estàs
comunídades (10 en la actualidad),

sinó que estamos ante una autèntica
redefinición del papel de cada una
de las c o m u n i d a d e s aiHónomas.
También de aquellas que desde
hace aíïos cuentan con las compe-
tencias transferidas, entre ellas el
País Valenciano.

No asistimos a un mero proceso
de descentralización, o de ejerci-
cio de mayores cotas de autogo-
bierno por parte de delerminadas
c o m u n i d a d e s . Es evidente que

también puede producirse un pro-
ceso de reconducción (en sentido
restrictívo) de las competencias de
aquellas comunidades que ya lo
ejercen. Y ello porque la articula-
ción de la política educativa a par-
tir de enero de 1998 va a exigir
una mayor interconexión (todavía
por def inir) entre las diferentes
Consejerías de Educacion (papel
que hasla ahora suple directamente
el MEC), con una nueva redefini-

ción de la llamada "Conferencia
de Consejeros de Educacion de las
CC AA". Ello va a exigir , tam-
bién, la articulación de nuevos
mecanisinos de negociación y par-
ticipación hasta ahora inexistentes,
como la constitución de una Mesa
de Educacion, de caràcter estatal,
con representación de todas las
administraciones educativas y las
d is t in tas fuerzas síndicales, para
abordar todo lo relativo a las nor-

mas bàsicas que afecten a todo el
Estado. Al mismo t iempo, debe
redefinirse el papel del hasta ahora
mal llamado Consejo Escolar de
Estado, organismo que en realidad
reaüza un papel paralelo e inde-
pendiente de los actuales Consejos
Escolares de las comunidades
autónomas con competencias.

En definitiva, bastantes conclu-
siones, però también algunas, e
ïmportantes, dudas.

Unas transferencias en condiciones
Las jornadas han contado con una destacada participación de

los diferenles STEs, así como de desiacados profesionales.
Cabé destacar que la mayoría de las CC AA que no tïenen com-

petencias en Educacion van a ver duplícado, y alguna triplicado, su
nivel de funcionaiios y de presupuestos.

Por ello el proceso debe ir acompaíïado de una financiacíón
suficienle que garanlice el ejercicio de unas competencias plenas
en el marco de un autentico autogobierno educativo para todas las
CCAA.

Ya en la misma inauguración el consejero de Economia y
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, D. Miguel
Àngel Montanés, planlcaba la necesidad de asumir las competen-
cias con una financiacíón suficientc para una correcta aplicación de
la LOGSE, rcchazanclo la llnanciación en función del número de
habitantes...

Ei proiesor D. Manuel de Puelíes (caledràtico de Política y
Adininislración Educativa y vicepresidente del Consejo Escolar de
Eslado) hizo, dcntro de su ponència "Las transferencias educativas
en el marco de la Constitución y los Eslalulos de Autonomia", una
defensa de las Iransferencias educativas, acompanada de la aclop-
ción de un nuevo modelo de administración educativa, con la t'ina-
lidad de evitar que el centralisme} se traslade al órgano central de
cada una de las adminislraciones educativas de las distinlas CC
AA. Recomendó que la gestión de la Ed. Infantil y Primària se
traspase a los Ayiinlainienlos, en función de la capaciclad de cada
uno deellos.

El profcsor D. J. Luis García Garrido (catedratico de Educacion
Comparada y director del Insliluto Nacional de Cafidad y Educa-
cion) reali/.ó un magnifico y smlctico rcpaso por las formas de ges-
tión de la educación en los países educacíonalrnente avanzados.

En el turno de los responsables de la Adminislracïón educativa,
D. Eugcnio Nasarrc (secrclario general de Educación y Formación
Profcsioniï] del MEC) afirmo que cl traspaso de competencias ple-
nas se rcalizaríí cu desarmi lo del Pacto Au to nom i ço que finnaron
en fcbrero de 1992 cl PP y el PSOE. Informo que se va a traspasar
lo que aelualmenle se invierte para las provincias que gestiona el
MEC (con la excepción de Ceuta y Melilla), unos 900.000 millo-
ncs de pesetas, 144.000 professores y profesoras, 15.000 centres y
2.800.000 alumnos. Destaco lambién que el principal problema del
MEC son las ncccsicladcs económicas para ia correcta implanta-
ción de la LOGSE. Sobre la coordinación de las distintas consejerí-
as de Educación, adelantó su propuesta de reforzar las Conferen-
cias de Consejeros de Educación, dolandolas des un reglamento que
ordcnc y agilice los irabajos que dcben realizar.

En el paneï de expertos, en el que parlicíparon D. José Luis
Barreiro (ex vicepresidente de ia Xunta de Galícia), D. Marino
Alduàn (viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias) y
D. Ballasar Vives (ex director general de la Conselleria de Educa-
ción de la Generalitat Valenciana), se comentaren los distintos pro-
blemas que tuvieron que superar para la asunción de las competen-
cias educativas en sus respeclivas CC AA -Galícia, Canarias y el
País Valenciano-, concretando las dificultades que tuvieron para
realizar la valoracion exacla de cada uno de los servicios y como la
Adminisiración central intenta traspasar la menor canticlad posible
de fondos, lo que ha llcvado a que algunas de estàs comunidades
reclamen, ahora que licnen un perfecto conocimienlo de la realidad
educativa y de lo que en su dia se traspaso, una llamada "deuda
històrica".

En la Mesa Redonda, los portavoces de los distintes parlidos
pJanlearon clarainentc como seran clcsdc sus respecti vos puntos de
vista las transferencias educativas y sus consecuencias. El Sr. Juan
Carlos Guerra Zunzunegui (porlavoz de Educación del PP en el
Congreso de Diputados) informo que se traspasaran los recursos
disponibles. El Sr. Joan Romero (porlavoz de Educación de! PSOE
en el Congreso de Diputados) puso en cluda la viabi l idad de un
traspaso de competencias sin suficientc financiacie'>n. El Sr. Miguel
Recio (asesor de Educación de IU en el Congreso de Dipulados)
denuncio que con unas Iransferencias sin financiación se pueden
aumenlar las diferencias entre los servicios educatives de las dis-
ünlas CC AA.

Por otro lado, se abordo el futura de los actuales órganos de
participación. A cste respecto, D. Juan Pineiro (presídente del Con-
sejo Escolar del Estado) analizó el futuro del Consejo y abogó por
su potenciación como órgano màximo de representación de las
comunidades educativas de todo cl Eslado con la inclusión de
representantes de las CC AA.

De fa famifía dels tffves, i rfí Pénía
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_BJ||·B I ;{$fg·̂ ·
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Carta d'una mestra
A v u i , f i n a l m e n t , m ' h e a s s e g u t a

escriure el viatge d'aquest estiu a Cen-
Iramèrica. 1 la primera cosa que em va a
la memòria és aquella reunió del Secre-
tariat Inlcrconiarcal a Castelló on, ja al
f ina l i de passada, van preguntar si algú
e s t a r i a i n t e r e s sa t en v i a t j a r a a lguns
.països centramericans per col . la 'borar
amb enscnyan t s d ' a l l í . No se m o l l bé
per què, vaig dir que a mi sí que m'inte-
ressava. I aquel l va ser L'I començament
de tota una experiència.

Després van veni r els contactes a m b .
l'STLil a Mallorca per aclarir detal ls i la
d e c i s i ó d e d i r q u e s í . I , 1 p e r ú l t i m ,
acceptar el repte de visitar Guatemala,
Hondures i l£ï Salvador. A p a r t i r d'a-
quest moment tol el meu temps va estar
dedicat a aman i r el v ia tge i els mate-
rials, amb el cap ple de preguntes ober-
tes sobre el que em t r o b a r i a i el que
podria l'e r en unes situacions que era
incapaç d' imaginar-me.

Ara ha arribat cl -moment de compl i r
cl compromís de contar un poc d'aqucs-

. l a e x p e r i è n c i a i de v a l o r a r - l a ; encara
que la va lo rac ió ja l'eia temps que la
tenia. De fet, la vaig anar fent í desfent,
i revisant, cada dia de la meua estada i
els dies següents a la meua jo rnada ,
q u a n totes les exper iències v iscudes
encara eren presents i contínuament
anaven ven in t a la memòria tantes sen-
sacions. Però posar-ho per escrit m'ha
costat un poc més.

He de reconèixer que escriure em
costa, i especia lment quan ho han de
l leg i r altres persones; sempre espcrc
una mena d ' i n s p i r a c i ó que m'ajudc a
trobar Ics paraules justes per a fer-ho
prou objectivament. Però, clar, la inspi-
ració mai arriba als que no la tenim i, al
f ina l , no ha hagut més remei que seure i
i n t e n t a r t r i a r i ordenar un poc tot allò
que tenia al cap, si és que podia.

La ver i ta t és que tres països en un
mes són molls països i poc de temps; i
les idees s 'acumulen, es barregen i es
multipliquen, i seleccionar resulta prou
difícil.

Jo hav i a estat pensant, i molt , sobre
les persones, els cursos, les circumstàn-
cies. H a v i a provat de t robar exp l i ca -
cions a situacions bastant inexplicables
des del nostre punt de vista i m 'havia
'intental posar en cl seu lloc unes quan-
tes vegades. Es a d i r , què haur íem fet
aquí en una s i t u a c i ó s e m b l a n t ? Però,
t ' h o mi ivs com t 'ho m i r e s , q u a l s e v o l
comparació resul ta impossible i, sobre-
tot , l'ora de l loc si més no.

Posada a valorar, si he de ser since-
ra, he de dir que he t i n g u t , i encara l inc .
els meus dubtes sobre l ' e fec t iv i t a t d'a-
nar a i m p a r t i r segons quins cursos. Més
clar : m'he q ü e s t i o n a t si r ea lment els
feia cap faita que "jo" hi anés a imparlir
uns cursos.

í aleshores pense en l 'enrenou que
suposa rebre un grup de gent que no
coneixes, i haver- lo de situar, i acom-
panyar (o no) i distrihuir-!o per uns paï-
sos on Ics comunicac ions no resu l ten
gaire còmodes ni fàcils i els mit jans són
escassos.

Però pense sobretot en que allò que
els oferim són bàsicament hores de tre-
ball i dedicació per a amanir un mate-
rial que a més no sempre els resultarà
fàcil d'aconseguir, ni barat, i em qües-
tíone si és el moment adequat o caldria
esperar que el col· lectiu d 'ensenyants
avance un poc més en les seues reivin-

d icac ions i m i l l o r e la seua s i t u a c i ó
laboral . Ara per ara la major part del
professorat trcbaMa a doble jornada: pel
matí en una escola i per la ve s [irada en
una altra; i fins i tot, en. algunes zones,
en altres o f i c i s d i s t i n t s de l ' e n s e n y a -
ment. Per la qual cosa la falta de temps
disponible és més que e v i d e n t . ! a i x ò
no és tot, perquè cl comprar una cartoli-
na o fer unes fotocòpies, per posar un
exemple, és una despesa que ha d'assu-
mir e! propi e n s e n y a n t ( l e s escoles a
penes tenen recursos o dotació econò-
mica per a mater ia l ) i aquesta despesa
és tan desproporcionadament elevada,
atesos els s a l a r i s i les c o n d i c i o n s
socials i econòmiques, que pràctica-
ment és inviable . . .

Però llavors, per sobre dels dubtes,
arriba el record de les persones que van
assistir als cursos... el seu iníerés, les
seucs ganes d'aprendre, Ics scues aten-
cions de vegades per d a m u n t de les
seues poss ib i l i ta ts , i la v a l o r a c i ó t a n
posit iva que han fet de tols els cursos,
així com l'interès mostrat expressament
de que hi tornem; i, és clar, la balança
s ' i n c l i n a i nd i s cu t ib l emen t cap aquest
costat positiu del viatge.

Personalment ha estat una gran expe-
riència. Primer perquè he vist els països
Í les gents com mai els hauria vis t si
hagués anat de "turista"; i després per-
què, realment, ha estat molt gratificant
aquesta sensació de que tenia molt que
oferir i de que el que oferia era novè-
dos, interessant, pràctic i ú t i l per la fei-
na de cada d i a , i a més a més mol t
agraït.

Cada vegada que hi penso m'enyoro
un poc dels paisatges , de ls colors i
olors, del moviment con t inu , de totes
les restes cu l tu ra l s i a rqui tectòniques
que tan properes se m'han fet... i penso
en la satisi'acció d'haver perdut la por a
moure 'm en un país on no c o n t r o l e s
massa les costums ni els transports i on
toia la informació que l'arriba és de pre-
venció: "vigila", "no vagis", "no isques
sola", "comple a par t i r de", "no por-
tis"... i per això ara recordo tan entran-
y a b l e m e n t e ls m e u s v ia tges sola en
aquells autobusos vells i plens de gom a
gom, on en cap m o m e n t m ' h e scn i i t
estranya ni en per i l l ( l 'única por sempre
era per si arr ibar ia o no, i quan) .

Però els meus m i l l o r s records són,
sens dub te , per la g e n t . La gent del
carrer que hem anal t r oban l i que ens
han anat f ac i l i t an t i n f o r m a c i ó , un cop
de mà o, senzillament, un somriure . 1
per damunt de tot, a lgunes companys/es
que he t ingut la sort de conèixer un poc
més i amb els qua l s he comparlil l'es-
forç per fer la nostra estada profitosa i
agradable i amb els que hem v i s c u t
m o m e n t s tan g r a l i f i e a n í s que ja han
queda t ben e n d i n s de l nos t re pensa-
m e n t , fo rmant pari d ' a q u e l l grup de
"persones especials" que mai s 'obliden.

Ara, des de l 'experiència i la distàn-
cia, sé que hi ha coses m i l l o r a b l e s per
Ics ducs parts, però ja hi ha un primer
pas fet que ens permet obrir el camí cap
una col·laboració més efect iva.

Bo, no sé si després de tot el que he
di t ha quedat prou clar que l 'experiència
per a mi ha sigut ben positiva i enriqui-
dora, Í que crec que ha pagat la pena
anar-hi per trencar un munt de tòpics i
per conèixer i viure altres realitats.

Rosa García

supuesto a
Conferencia de Beíjing

"F, n Beijing ,se ha puesto de nianificsto con daridad que lograr la i^ualdad de oporíu-
üidades enlre Sas misjeres y los hombres nu solo enteresa a las mujeres, sinó que es una
cucistión fundamenta] para iiican/^r e! desiïiTolío social que interesa a la sociedad en
so conjunto'*.
S)e los resuiUidos mas importa isf es de !a Conferencia, destacamos aquí Educaeión y
Los Derechos de las Ninas.

Edu caci ón
Entre los obje t ivos : Ascgurar para las

mujeres la igualdad de acceso a todos los
niveles educativos y eliminar el analfabetis-
me entre las mujeres de todo el mundo;

Algiïnas medida.s:
- Aumentar la alfabetización de las muje-

res, espeeialmente de las mujeres ruraies,
migrantcs , refugiadas y dcsplazadas inter-
namente y de mujeres con discapaeidades.

- Proporcionar el acceso universa l de las
n i has a la enscnan/.a primària, y p rocura r
lograr la igualdad enlre mujeres y hombres
en la finali/acióri de esta ensenan/a.

- P romover conoe imien tos pràcl icos ,
c i c n t í f i c o s y Iccnológicos espee ia lmente
para las mujeres.

- Formar a las mujeres, y especialmente
a las dcsempleadas, para mcjorar sus opor-
tunidades de cmplco, íomcntando cl cmplco
por cuenta pròpia y desarrollando su eapa-
cidad empresarial.

- Lomentar la adaptación de los planes de
estudio, maíeriales didacticos y un ambien-
le educal ivo favorable, y adoptar medidas
cu a c c i ó n p o s i t i v a a f Í n de p r o m o v e r la
capncitación en carreras no tradicional es
para mujeres y hombres.

- Ampl i a r las oportunídades de las muje-
res en la toma de dceisioncs cconómicas,

a u m e n t a n d o su capaci tac ión tècn ica en
administración, extensión agrària y conier-
c ia l izac ión , en la ag r i cu l tu r a , la pesca, Ui
indústria y el comercio, las artes y los ofi-
ciós, y en particular mediante las organiza-
ciones de mujeres.

- Movilizar fondos adicionaïes de las ins-
tituciones privadas y públicas, las fundacio-
nes, las institucíones de investigación y las
organi /aciones no gube rnamen ta l e s para
que mujeres y ninas-puedan terminar su
educae ión , con espècia! a tenc ión de las
pob' leiones desalcndidas.

- Elaborar módulos educativos para que
los ninos aprendan a ser autònomes en el
amb i lo de lo domestico y aprendan a com-
partir responsabilidades.

Los derechos de las ninas
Rntre los objetivos: El iminación de todas

las formas de d i sc r iminac ión contra las
ninas en la edueaeión y formación profesio-
nal; en la nutrición y !a salud; l'rente ai tra-
bajo i n f a n t i l y la explotación econòmica, así
eomo erradicar todas las formas de violèn-
cia contra ellas.

Algunas medidas:
- Tomar medidas para e l iminar las eausas

de preferència de hijos varones, la pràctica
de la selección prenatal de! sexo, el i n f an t i -
eidio femenino, !a muti iación genital de las
ninas y otras pràcticas violentas apoyadas
en la tradición y hi religión.

- !''rradicar todas las l'ormas de violència,
de explotación sexual y laboral, las viola-
ciones y el incesto, y evitar e! abandono de
la escuela, el malrimonio y la malern idad
en cdades tcrnprarias, así como promover y
proteger los dereehos de las ninas.

- G a r a n l i z a r la igua ldad en dereehos
suecsorios y el derecho a la herència de las
ninas.

- Promulgar leyes que garanticen el ple-
110 consentimicnto de las jóvenes y mujeres
para cl matrimonio.

* Pekin
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Dona i atenció a altres persones
Annex 3

l ï l curs passat vàrem encetar el debat del tenia de l'atenció a
altres persones. Des de l'Àrea de la Dona de l'SThPV-iv (i en el
niaré d ' un treball confedera!) pensem que és un tema que ens
interessa, doncs som majoritàriament les dones les que seguim
ocupant-nos de l'atenció a les persones que són dependents.

Hns agradaria que ens lereu aportacions -esmenes, opinions,
ampliacions- al document que hem preparat, líns les podeu fer
arribar l ' ins a finals del mes d'abril a qualsevol seu del sindicat.

Q u n n ens r e f e r i m u l ' a j u d a i
assistència als demés pensem en mi
un con jun t d 'act ivi tats que propor-
cionen benesUir físic, psíquic i emo-
c i o n a l a les persones . Hs t r a c t a
d 'acl ivi la ts diverses i desiguals, que
poden exercir-se'de forma coníinua-
da o esporàdica, en l'unció del cicle
v i t a l de les persones o de les conjun-
tures crítiques que poden donar-se.
Aquesta a juda i assistència s 'orienta
a resoldre les situacions en les qua ls
les persones, de forma t empora l o
p e r m a m c n t . e s c o n v e r t e i x e n e n
dependents: menors, persones malal-
tes, ancianes o discapacilades.

Trad ic iona lmen t a s s u m i t per les
dones, os un treball que es conside-
rava inclòs en el c o n j u n t de lasques
que suposadament eren responsabili-
la t e x c l u s i v a de la mestressa de casa:
el m a n t e n i m e n t de la l l a r i de l e s
pe i sones que v iuen ai seu si.

Al Nan: dels anys les dones hem
eslal socialil/ades per a e x e r c i t a r les
lasques domèstiques, a s sumim a ix í
el rol tir mi'.v/íï··.v.ví'.v de ríí.vc/, i encara
que les a c t i v i t a t s domès t iques són
operativament fonamentals per a tota
la famíl ia , perden valor ens si ma te i -
xes al no ser reconegudes ni social-
m e n t u i en e l propi n u c l i f a m i l i a r .
Són tasques que podríem q u a l i f i c a r
com invis ibles , perquè sols es perce-
beixen quan no es fan o es fan mala-
m e n t ; monòtones, ja que « i re n al
v o l t a n t d ' u n a tasca d i à r i a que e s
repeteix de forma indef in ida; solità-
ries, normalment es real i t /en quan
els demés no estan a casa: i r u t i n à -
ries, ja que no representen cap nove-
l a l . Hn poques paraules, n i n g ú ven
res i mai passa res mentre tot funcio-
na.

Per t a n t , la característica clau en
la valoració del treball domèstic és
la clara i generalitzada dem-onxidc-
ntció que mereix entre les dones, i
que es correspon amb la manen de
valoració social, perquè sabem moll
bé que en la societat la idea de t r e b a -
l l a r s ' i d e n t i f i c a amb l e s a c t i v i t a t s
remunerades, que són les que gau-
deixen d ' u n reconeixement social.
A i x í , al valorar la seua pròpia Ira
jeclòria v i t a l , fes mestresses de casa
mantenen una actitud doble i contra-
posada, entre la val idesa del paper
que han desenvolupat i certa f r u s t r a -
ció que es deriva de pensar que no
han fet reproductiu a la seua vida.

En les darreres dècades, la dona
ha anat i n c r e m e n t a n t considerable-
ment la seua par t ic ipac ió al món
labora l , m e n l r e que e ls homes no
han t i n g u i una incorporació e q u i v a -
lent a les tasques domèstiques. Per
això. m o l l e s v o l t e s , e l fe t que la
dona tinga un t r e b a l l remunerat no
impl i ca necessàriament que e! seu
c o m p a n y c o m p a r t c s c a e l t r e b a l l
domèst ic . Aquesta escassa partici-
pació de l ' h o m e en l e s t a s q u e s
d o m è s t i q u e s f a q u e . e n m o l t s
casos, qualsevol aportació es mag-
nülque i siga sobrevalorada per part
de les dones. HI treball dels homes
en l ' à m b i t d o m è s t i c s ' en tén com
una opció i com una a j u d a a qui es
considera la p r i n c i p a l responsable:
la dona. Hs a d i r . les dones ajuden
amb els seus ingressos a l ' economia
f a m i l i a r , r e c íp rocamen t eU homes
ajuden a les dones en les tasques de
hi l l u í . P e r l a n i . p e r a l es d o n e s
t e n i r una ocupació es considera una
opció i no un dret . men t r e que per
als homes l ' opc iona l és c o n t r i b u i r a
les t a sques d o m è s t i q u e s . Açò fa
que, en moltes ocasions, la partici-
pació l abo ra l de les dones supose
p e r a e l l e s u n d o b l e t r e b a l l , u n a
doble jornada laboral .

Un dels aspectes que in tervé de
manera més re l l evan t en la definició
de les act ivi ta ts i l'uncions socials de
ics doncs és la seua dedicació als
demés. En la distr ibució de respon-
sabil i ta ts en la l lar , les dones han t in -
gut cura de les persones dependents
( x i q u e t s . a n c i a n s , m a l a l t s ) . E n
aquestes ocasions passa cl ma te ix
que succcïx amb la resta del treball
domèstic: encara que la dona treballe
segueix seni e l l a qu i assumeix la
major part d'eixc treball, mentre que
els homes l'a n un treball d'assistèn-
cia o recolzament, com el transport
de les persones o les gestions admi-
nistratives.

H n l a m a j o r i a d e ics u n i t a t s
fami l ia rs és la dona qui a s sume ix la
r e sponsab i l i t a t d e l ' a t e n c i ó a l s
demés, .sols cal recordar qui ocupa
les sales d 'espera de les consultes
mèdiques, qui eslà bàsicament amb
els f ami l i a r s ingressats a un hospi-
ta l , qu i p a s s e í j a Ics c r ia tures pels
jardins Í av ingudes , fent que aques-
tes images no ens cr iden l ' a tenció
per estar socialment acceptades per
t o t s . I com la d e d i c a c i ó de l e s

dones a aquest tipus de tasques por-
ta implícita la renúnc ia a a l t re t i pus
d ' a c l i v i l a t s . entre d ' a l t r e s e l I r e b a l l
r e m u n e r a t , ha de pa r l a r - s e c l a r a -
ment de d iscr iminació per raons de
sexe.

Seria interessant preguntar-nos el
perquè d'aquestes situacions:

- Hs t r ac ta d 'ac t iv i ta ts que com-
porten conductes v i n c u l a d e s a allò
que es considera natural i iiixlindn,
reeol/am-se en a c t i t u d s de gènere
que són apreses a través de! procés
de socialització.

- Mi ha un gran nombre de dones
que no estan ocupades fora de la l l a r
i. per tant . disposen de més lemps.

- H l s ingressos que a p o r t a l a
dona, moltes voltes, són inferiors als
de l 'home; açò fa que en la major ia
d'ocasions siga la dona qui abando-
ne el lloc de treball.

Com veiem, actualment l ' a tenc ió
ais demés és una ac t iv i t a t reclosa a
l ' à m b i t p r i v a t : la f a m í l i a t i d i n s
d'ai]iicsta, la dona) és qui assumeix
la tasea de tenir cura de m a l a l t s ,
ancians i infants . Però en l ' a c t u a l i t a t
cl model de família tradicional està
transformant-se: menys f i l l s i filles,
més divorcis, f amí l i e s inonoparen-
t a l s . i aquesta reducció de la famí i ià
fa que l l i h a j a menys persones amb
q u i compartir la cura dels seus mem-
bres.

A l ' ho ra d 'abordar aques t lema.
hem de l e n i r en comple vàries qües-
l ions alesa la complexitat del proble-
ma, ja que al parlar de l ' a t e n c i ó als
demés no tan sols ens refer im a t e n i r
cura de xiquels Í xiqueles o ancians,
sinó també a discapaeilats.

Actualment , ens trobem amb que
les dones, degut ;i la ba ixa f ecunü i -
la t . passen menys anys t e n i n t cura
de menors, però dediquen moll més
lemps a t en i r cura d'ancians o disca-
paci la ls , lot per la major esperança
de v i d a a c t u a l . Hn l ' a c t u a l i t a t a
Hspanya hi ha cinc m i l i o n s i mig de
persones majors de 65 anys {aproxi-
madament el 15% de la població).
Per tant , davant d ' aques t s c a n v i s ,
caldria fer-ne la valoració qual i ta t iva
que suposa per a la dona. quant a les
seties repercussions psicològiques i a
les expectatives v i t a l s que d'aques-
tes se 'n de r iven , ja que no és la
mateixa atenció la que es dedica a la
i n f a n t e s a (és a dir, a persones que
tende ixen a l ' a u t o s u f i c i è n c i a ) que
l ' a tenc ió que es dóna a persones que
t e n d e i x e n a una dependència cada
vegada major .

Darrerament, amb la incorporació
massiva de la dona al món del treball
i a m b la progressiva desaparició de
la mestressa, en l ' àmbi t de l 'a leneió
a les persones d i s c a p a c i l a d e s s ' ha
produït un buit , ja que la societat no
ha assumit al mateix temps la recer-
ca de solucions per a fer f ront a la
nova p rob lemà t i ca , que esdevé no

sols f a m i l i a r , p r i vada , s inó que ha
arribat a ser un problema social ties
del moment en què les persones que
tradicionalment assumien eixa tasca
ja no estan d isponibles per a portar-
la a cap o, com a mínim, per a realit-
zar-la de forma exclusiva i a soles.
Però una vegada més, encara que la
dona treballe, segueix sent ella qui
assumeix la m a j o r part del t rebal l
d'atendre als demés, mentre que els
homes es l i m i t e n a l ' a s s i s t ènc ia o
a juda . Per l a n t , les dones que han
aconseguit f i t e s ele\ades d'autono-
m i a ' i n d i v i d u a l e s t r o b e n e n u n
encreuament d i f í c i l . Donar pr ior i ta t
als projectes de v ida propis ens
arrossega a un fort conflicte personal
que es t r a d u e i x amb sentiments de
c u l p a b i l i t a t , j a q u e c o m p a g i n a r
aquests projectes amb la dedicació i
assistència als demés comporta altra
mena de costos i confl ictes perso-
nals.

L'assistència que es proporciona
a la família és i seguirà sent impor-
Umtíssima, però és imprescindible
que les ins t i tuc ions públiques creen
una sèrie de serveis que possibiliten
a tota la població una major qual i ta t
de v i d a . De f e l . l ' e x i s t è n c i a de
l 'estat del benestar és especialment
impor tant per a les doncs; precisa-
ment les polítiques socials existeixen
en bona mesura gràcies a les pres-
sions i demandes de les dones. Però
en s i tuac ions de cr i s i econòmica es
fa més d i f í c i l m a n l e n i r e ls guanys
s o c i a l s a c o n s e g u i t s . Quan e l s
governs traclen de reduir les despe-
ses púb l iques s 'es t imula a Ics dones
a que t i n g u e u cura dels demés, sense
0 amb r e m u n e r a c i ó , però dins del
marc de Ics relacions morals i afecti-
ves de la vida f a m i l i a r , r edu in t els
serveis socials i fixant les dones a la
l lar .

Des de l ' a n à l i s i i les reflexions
anteriors, des de l'Àrea de la Dona
de l 'STHPV-iv. atesa la discrimina-
ció per raó de gènere, plantegem les
següents REIVINDICACIONS:

Des del punt de vista personal:

1. Valoració positiva de les tas-
ques domèstiques, per a que .sigueu
considerades com una forma de Ire-
ball més. i assumides per igual per
homes i per dones.

2. Reconèixer la importància del
t r e b a l l de la d o n a fora de la l l a r
( i n d e p e n d e n t m e n t del sou i de la
categoria labora l ) , per a que no siga
e l l a qui abandone el ireball remune-
rat front a una problemàtica familiar.

3. Impl icac ió , per igual , d 'homes
1 dones en la cura dels demés.

4. Valoració del treball dedicat a
l'atenció de les persones discapacita-
des.

5. L l i b e r t a t d ' opc ió a l ' h o r a
d'atendre als demés (les insti tucions
p ú b l i q u e s h a n d e g a r a n t i r e i x a

assistència), per a que cap persona es
vcja en l'obligació d'abandonar pro-
jectes propis.

Des del punt de vi.sja social:

1 . Revaloritzaciò ètico-social de
la tasca d'atenció als demés, per tal
de facilitar llur repartiment.

2. Treba l l a r per la coeducació,
evitant els estereotips que fan que
interioritzem valors i actituds, i per
tant aprengem uns rols socials dife-
rents d'altres.

3. Fomentar estils de v ida sana i
hàbits de vida saludables, per a que
les persones majors arr iben a ser
dependents el més tard possible.

4. Compartir el temps de l 'atenció
dels demés, buscant el recolzament
m u t u amb altres membres del grup
social que ens envol ta : amistats,
parents, veïnat...

Des del punt de vistajnsiitLicional:

1 . Augment dels serveis públics,
per a poder atendre totes les deman-
des que gènere la socielal.

2. Atendre les necessitats afecti-
ves de Ics persones que necessiten
a tenc ió , poss ib i l i t an t una sèrie de
serveis amb la f inal i ta t que les per-
sones afectades no hagueren d ' e ix i r '
de la seua easa o del seu poble per a
acudir a una residència o es t ab l imen t
s imilar . Aquests serveis podrien ser
tan v a r i a l s com: a juda d o m i c i l i à r i a ,
centres de dia, fomentar la in ic ia t iva
social per part de! voluntària!.

3. M o d i f i c a r la r e g l a m e n t a c i ó
laboral sobre permisos, reducció de
jornada i excedències per a l 'atenció
tic persones discapacitad.es (s imi lars
a les que ja ex i s te ixen per cura de
f i l l s ) .
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Una altra form

Kxistcix la creença que les l lui tes femenines varen començar a m i t j a n s dels passat segle, però les
dones mai no hem sigut un sector passiu i dòcil de la societat. Malgrat Iotes les pressions i inclús íes
transaccions i complicitats que s'obtenen en el propi sector discriminat, les doncs no són ni mai han
sigut simples receptores passives de les ideologies i pràctiques generades per a subordinar-les.

Rellegir l'experiència passada, amb ulls erílics i femenins, ens permet adquirir el convenciment
que les reivindicacions actuals no són un salt al buit , sinó cl desenvolupament i la maduració de la
l l u i t a de les iaies, d'aquelles ancianes que anaven a missa per a escapar de la llar i que contaven
contes en els quals eren dones les que s'enfrontaven als perills i prenien decisions.

Estudiant-ho des d'aquesta òptica, resulta més que interessant descobrir que Ics dones han desen-
volupat diferents estratègies i en fronts completament diferents, amb l'objectiu de compensar o
redreçar la pròpia situació,

Una de les estratègics (en la qual ens anem a centrar) ha consistit en l ' intent de rcdefinir els
models socialment assignats, produint autoímatges menys desvaloritzades. M i t j a n ç a n t vies de
comunicació menys controlades, constituïdes fonamentalment pels contes que les doncs relataven a
les scucs f i l les i els seus fills, transmetien històries en les quals les dones eren protagonistes, deci-
dien per si mateixes i en contraposició amb les ordres de pares i marits, i s'enfrontaven amb recur-
sos propis als "dolents" (homes i doncs) per tractar d'aconseguir objectius tals com poder o riquesa.

Mantenien la continuïtat reivindicativa i l'eficàcia, expressant els desacords sense entrar en con-
flicte obert i procurant que altres suh-seclors s'identificaren amb elles. Així, els seus missatges esta-
ven carregats de la suficient ambigüitat per tal que "camperols, pobres, ancians o xiquels" es veie-
ren reflectits.

3. Els "altres contes'7
Els m i t j a n s de comunicació han conquerit aquest darrer haluart . lil pas als ac tua l s relats

o històrics no s 'ha rcalit/,al per un canvi paulal í dels cont inguts , sinó que ha i m p l i c a t un
abandó dels a n t i c s temes, una renovació dels canals de comunicació establerts i una modif i -
cació de la pròpia estructura del relat.

Sense pretendre realit/ar una crítica a tols els productes que la moderna tecnologia posa
a l 'abast de xiquels i xiquetes. s'assenyalen algunes de les característiques dels nous re la ts ,
amb la in t enc ió de remarcar els punts principals en què divergeixen del relat t r ad i c iona l :

- £íl relat proporcionat pels m i t j a n s de comunicació de masses t ransmeten un missatge
molt més directe i maniqueu . Els herois (des de Ma/./.inger a Tarçan, Ba lman o Superman)
ho són perquè són forts i no els cal u t i l i t z a r cap astúcia o subtilesa. El relat s'en suri traves-
sant una sèrie d'escenes més o menys violentes on el t r iomf f i n a l correspon als poderosos,
amb la qua l cosa es l eg i t ima la violència i donat que als "bons" i als "dolents" no els distin-
gim per les seues pròpies accions, es fa absolutament necessari d i s t i n g i r - l o s per les imatges:
així, els herois quasi sempre són homes joves, alls , ben pareguis i musculosos; mentre que
els bandi ts són l l e t j o s i ve l l s , suggerim d'aquesta manera iden t i f i cac ions del x iquet amb els
forts i galants i proposant com a enemics precisament al sector que el conte t radicional rei-
vindicava.

- La font dels recursos "siipra-humans" és en aquestos reials tecnològica i no s'aconse-
gueix per mèr i t s especials, s inó que es gaudeix d ' e l l a com a par t de l 'associació amb el
poder. L 'ambient màgic desapareix i és subst i tuï t per un poder e q u i v a l e n t en força, però
desprovisl de sent i t moral.

- Consegüentment amb les societats on s 'han desenvolupat, presenten com a valors fona-
mentals a abastar pels protagonistes cl t r iomf i n d i v i d u a l i els diners. La seua creació enca-
minada a les necessitats del mercat no permet l 'adequació a cada societat concreta i propo-
sen a toies les x iqueles i x iquets del món una ident i f icació amb valors al iens a la pròpia cul -
t u r a . Aix í . r e s u l t e n un e lement que d i f i c u l t a a x iqueles i x i q u e l s la comprensió de la pròpia
societat, que m a n i p u l a els propis valors en e! s e n t i t de fe r-los en tendre com a l e g í t i m a la
violència dels poderosos, cons t i t u in t l 'antítesi d ' u n model crític qiicslionador.

- G e n e r a l m e n t és un e l e m e n t p ú b l i c o f ' e r i t com a espectacle o í ora de connotacions
a m b i e n t a l s específiques. Està d i r i g i t a x ique ies o x ique l s genèrics i no es recol/a en l l i gams
afectius ni tampoc els genera.

- De Iotes les [ 'uncions que e! conte t r ad ic iona l posseeix ( f o r m a t i v e s , a fec t ives , c o m u n i -
cativcs, cxcreitadores de la i m a g i n a c i ó , endoculluril/adores...), cl relat modern sols recull i
ampl ia la func ió d'entreteniment, obvian t la resta.

La Caputxí; t a
Vermella ...

Les catiretes i el f l o j ï

2. Els contes tradicionals
Les dones t e n i e n a les mans, i controlaven autònomament, àmbi t s importants que, amb

posterioritat, el desenvolupament de la ciència i la tecnologia (medicina, puer icul tura ,
d i e t è t i ca . , . ) han desplaçat cap a un control central (i mascul í ) . Quan l'escola resta pari del
lemps de r educació de les xiquetcs i x ique t s a les mares, a Ics dones sols es quedava mi
à m b i t propi de poder en el qual fer escoltar els seus missatges: el dels relats i jocs "per l a l
d ' en t r e t en i r a les criatures". Aquest poderós mecanisme d'endoculturació va escapar per
mol t de temps (degut a la dispersió i localització d in t re de la Mar ) de l ' àmbi t in s t i tuc iona l
i presentava les característiques següents:

* lira un i n s t r u m e n t u t i l i t z a t preferentment per Ics dones, per tal de transmetre en un
à m h i i es t r ic tament f a m i l i a r reials que consideraven significatius.

:í: lira un mit jà de comunicació emprat per grups earenls de poder social, on sub l ima-
ven les pròpies frustracions o les u t i l i t / aven polèmieamení. Per tal d'emetre cl seu mis-
satge sols era necessari el l lenguatge, i aquest estava a l 'abast de lots els sectors.

* l,a t ransmissió oral, de persona a persona, permet ia dos aspectes importants:
* La p o s s i b i l i t a l d ' i n t e rp r e t a r i m a g i n a t i v a m e n t , ja que cl x i q u e t o la xíqucta escoltava

les descripcions i recreava mentalment les situacions així, els conceptes .servien de recoí
/amcnt i no pas de límit a la creat ivi ta t .

* I,"adequació als interessos de l ' o i en t , ja que cl relat mai es repetia de forma idènt ica ,
s inó que permetia certa reelaboració.

* lil missatge més freqüentment emès pel conte t radicional era un relat protagonitzat
per personatges dèbils: doncs, x iquels i xiquetcs, nans o gats, que guanyaven (per ser més
l l e s tos ) a reis o d i m o n i s . La v i o l è n c i a física com a lal resul tava un p a t r i m o n i dels
"dolents" del relat, però el missalge general no era man iqueu . En el relat tradicional les
coses no són com semblen , el l l o p cortès i amistós en el bosc, acaba agredint, la iaia és
un l lop disfressat, la cuinera és una princesa amagada, el gripau es un príncep encan ta t , la
bèstia té un bon cor. A més a més, el rol socialment assignat no compromet les comluc-
les: la mul ler de l 'ogre a juda els x i q u e l s en lloc de mcnjar-se ' ls , els pares el.s abandonen
en lloc de protegir-los. Tota l ' es t ruc tura del relat és una inv i t ac ió a pensar Í valorar, par-
t i n t de pistes, que el relat va amb molla cura de no s impl i f i ca r .

* HI món de les narradores incloïa una dimensió esotèrica i. així. la pròpia organil /a-
ció del conte estava i n f l u ï d a per un amb ien t màgic. D ' aques t a manera els contes proposa-
v e n un model en el qua l e!s dèbils podien gaudir per damunt dels poderosos si, per solida-
r i t a t amb ai l res desheretats, es feien mereixedors de d i s f r u f a r de recursos especials.
1, 'ensenyança que ofer ia a les x i q u e l e s i x i q u e t s no era la resignació ni el recurs a la
v io lènc ia , sinó la manipulació in te l · l igent de la r e a l i t a t .

•:' f i l s mòbils de l 'acció dels personatges són presentats en termes d'objectius d ' amor o
de pres t ig i , i so lament en segon pla apareixen mòb i l s econòmics.. Els qui s 'aferren a les
r iqueses són dcsvalorit / .ats mora lmen t i freqüentment reben la bu r l a i el càstig.

l i u resum, els contes t r ad i c iona l s re f lec t ien i qües t ionaven els valors de la societat que
els va generar i estaven ll igats temporalment i espacial a el la.

4. L'escola, què pot aportar?
De l ' a n à l i s i d 'aques tos dos t i p u s de conte i de les funcions que exerceixen, conclo-

guem que si cl que pretenem es m a n t e n i r la i d e n t i t a t c u l t u r a l és impor tan t treballar per ía
rcv i ta l i t / . ac ió dels contes t r a d i c i o n a l s . I aques ta tasca , quasi e n t e r a m e n t abandonada per
l a f a m í l i a , l i correspon a l ' escola .

No obstant a ixò. no ens podem o b l i d a r que aquestos reflexen L i n a societat que ja ha
canv ia t Í que en i rencar -sc la tradició de la t ransmissió oral no ha poguí modificar-se amb
el la , han quedat c r i s t a l i l / a l s en el moment en què són arreplegats per contaires i no es tro-
ben adequats a les experiències i n f a n t i l s actuals.

El gran replè que se li planteja a l'escola és el de reprendre la v e l l a t radic ió i t r a c t a r
d ' adequar - la a les noves condicions, procurant que no perden les seues característiques
més v a l u o s e s ( r e f l e x de l a p r ò p i a r e a l i t a t , c a p a c i t a t de q ü e s l i o n a m e n í . d u e l a la
i n t e l · l i g è n c i a i a la i m a g i n a c i ó ) . Cal r e a l i t / a r un esforç, sense el q u a l els an t i c s re la t s que-
d a r a n cada vegada més l l u n y de les expecta t ives i in teressos dels x i q u e l s i , sobretot, de
les x ique tes . perdent poc a poc una pa r i impor tan t de la c u l t u r a t radicional .
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Mujer y política: Una
mirada sobre Penélope

La mitologia arcaica, con su gran poder de fabulación, me permite descifrar enigmas, quilar el
cnvoltorio, acumular melàforas, interpretar y reeserihir a aquellos milos cuyos írazos Iransmitie-
ron la literatura o c! cinc.

Los grandes arquetipos univcrsales me ílegaron de la mano de Homero y fue así eomo conocí a
Penélope. Y lambicn a Uiiscs. Ascguraría-yo que no ha llovido tanto como se indica, ni cl mundo
I ui dado tanías vucltas y que Itaca esta a la vuclta de la esquina. Cientos de Penélopcs y de Uüses
conlbrman, au n, lo que llamamos Humanidad.

No son milenarios estos pcrsonajcs, ni patrones narrativos, ni ficción, ya que con sus rostros
reciciados y actualizados sigueu siendo los verdaderos guardianes de la cultura.

La indagación que yo propongo partc de Itaca: Uliscs es cl héroe porque su virtud es ei valor, y
en ello reside su grandcza y su carisma. Su heroísmo està basado en fa desmesura, en la pasión
con que acomete loda-s sus eausas, en la agresivídad, en la transgresión de las norrnas que ordenan
la vida colidiana...

Si en estos valores se fundamenta lo hcroico, i,scn'an los mismos los que elevasen a Penélope a
la categoria de heroïna? Si Penélope hubiera aetuado de igual modo, hubiera sido una degenerada,
es decir, habría aciuado al margen de lo asignado a su genero, en total dcsacucrdo con lo esencial
"femenino". Por elio se le asigna la scdueción, e! tejer domestico, el cuidado del hijo y sobre todo
la fidelidad.

Creo reconocer a Uliscs. Y temo reconocer a Penélope.
LM cuerpo de Ulises es matèria universal por excelcncia: ticnc experiència pròpia, sabé dónde

quierc i r, adóndc ha de rcgresar. Su periplo vitai lo cjcrcc en el espacio extrafamiliar, Su historia
personal se sustenta en esc consliluirse a sí mismo y es en esc hacersc visible dondc cristalizó su
ser polílico.

Por cl contrario, el cuerpo de Penélope es cancclado culre cualro parades, habita y "dislïuta" cl
íímbiïo domestico para evitar el desorden .simbólico y se sujeta no a la obediència -Uliscs no està-
s ino a la paciència, a las norrnas que rigen la sociedad patriarca!. Inmóvil, atenia y íiel indeíinida-
mente^ espera la mayoría de cdad de Teléinaco para que gobicrnc lo que eí padre no pucde gober-
nar. Ese hacer y deshacer la manticne en el mismo punto de partida, cse condenarse a construir y
destruir su pròpia transformación, esc no eslrcmeeerse con el aeontecimiento exterior... es su
hcroicidad. Hi/o de su actividad y de su existència algo no social, no visible, no polííico.

Creo reconocer a Ulises. Y temo reconocer a Penélope.
Los eaminos Iransilados por arnbos esluvieron marcados por la polaridad, por lo opueslo', però

es que lladcs había disenado destinos di feren tes para uno y para otra. Mieniras que a Uliscs se Ic
adjudica el terrilorio exterior, a Penélope se le reserva el interno. Son ilinerarios imposibies de
conjugar sin la iransgresión.

í, H asta què punto permitiremos la existència de los mitos?
l.il feminismo nació para borrar estàs asimelrías. Para Ibmenlar la auloconcicneia, para que "lo

personal sca político". Para que hombrcs y mujeres transformen sus funciones tradícionales y
construyan un mundo con nucvas relaciones .sexuadas, sociales y culturales. Para equilibrar las
supremacías.

Tcjcr la ra/ón y la vida de las mujeres ha eostado dcmasiado csíuer/.o. l·Iay rnucha filosofia
construïda, por nosotras, que debe salir cuanto anles y llevaria mas allà de nucsíra experiència de
mujerc.s, eslablcciendo rcdes y cspacios polílicos. Porque puedc que ya no nos planteemos la visi-
bilidad -hay demasiados indicios- però sí que se nos planteen problcmas de rclación inlclcclual y
política. Puede que creamos que la Cocdueación esta resuclta, però que se nos acusc de plagio al
hablar dcsdc las iribimas por haber lomado la palabra y comenzar por "nosolros" sin Mevar jamàs
nucsíros problcmas con mirada de Mujcr. Puedc que hayamos olvidado que e! Fcminismo no solo
es itoría sinó lambicn lueha social organi/ada. Hay dernasiadas paginas oscuras en la historia de
las mujeres, ílenas de agresiones y violència, para que sigamos sicndo paeicntes, scduetoras, agra-
dables, defcrcnles y sumisas. Hay dernasiadas eertidumbrcs inmcdiatas que nos cxigcn no perder
lania energia en hostilidades relóricas y pasar a la acción. porque los datos nos demuestran que
aun habicndo participado junto a nuestros compancros en lantas luchas, apenas si nos hemos
beneí'ieiado. O puedc ser que a partir de hoy scamos conscienfcs de que el 8 de MAR/O no es
solo Lina efemèride, sinó el ealendario colidtano de la mujcr, y devolvainos a Uüses y a Penélope,
para siempre, a l laça.

Córdoba, a 2S de enero de 1997.
M. Aurora del Amo

Sota el vel
fundamentalisme islàmic
Interpretar de forma peculiar l'Islam
0 les tradicions d'un país pot portar
i m p l í c i t e s v iolacions dels drets
humans internacionalment reconeguts,
1 també fa que assistim en molts països
a una ampla varietat d'atemptats con-
tra ïcs dones.

A v u i en dia, són moltes Ics doncs que
arreu del món sofreixen una vulneració
dels drets humans i de Ics llibertats fona-
mentals , són vícfimes d 'una v io lènc ia que
arremet contra elles amparada en trels cul-
turals.

Podem parlar de com l ' in tegr isme s h i i í a
o s u n i t a degolla sense pietat a Ics dones
d'Artèria pel simple fel de no vestir la
i n d u m e n t à r i a i s l à m i c a , per s e r dones
d'estrangers o per portar un estil de vida
occidenta l i tza t , se'ls prohibeix l'accés al
món de l 'educació, la c u l t u r a , la política,
els esports.. . Com a desenes de milers
d ' ado le scen t s d 'Àfrica se'ls ha mut i l a t
g e n i t a l m c n t amb f i n a l i t a t s r i t u a l s i que
sovint acaben amb les seves vides; com a
Aràbia Saudí Ics dones estan obligades a
viure darrere de parets i de vels; com en la
República Islàmica d'Iran les dones no
poden viat jar , ni treballar, ni estudiar sense
cl permís del seu marit , o es puga afusellar
impunement una jove de 16 anys per pin-
tar-se els üavis.

Les guerres són un altre elcmcní que
castiga especialment a les dones. Malgrat
que aparen tment cl terror de la guerra no
sap de sexes, i més e n l l à de la situació
genera! que afecta a totes les persones, està
la tragèdia p a r t i c u l a r de mi le rs de dones
que s'han -vist arrossegades a suportar una
guerra que no entenen i en la qual, a més a
més, els està vctat decidir. Són, en def ini-
t i v a , guer res propic iades i fetes per
hòmens, en les qual es tracta a les dones
com a boti o en les que s 'utlitza la violació
sistemàtica (almenys 60.000 en Bòsnia, i

ni se sap quanles al /aire) amb object ius
ètnics.

A Afganistan, malhauradamenl per a
les dones, conf lue ixen ambdós circumstàn-
cies. Després de setze anys de guerra c i v i l ,
els ialibans han declarat la Guerra Santa i,
dominats pel fanatisme, intenten transfor-
mar Afganistan al règim islàmic més pur
del món, posant al sexe femení al centre de
la seva obsessiva repressió.

En el món ta l iban les x ique tes i les
dones no tenen dret a l'ensenyament, Ics
escoles de primària femenines han sigut
clausurades, centenars de dones n'o poden
assistir als Ins t i tu t s i a Ics Universitats, no
poden conduir, els està prohibit anar a tre-
ballar, i per tant les vídues (40.000 sol en
K a b u l ) no poden obtenir recursos per a
poder subsist i r ; a canvi de tres plats de
menjar al dia, són obligades a amortallar-
se cl cos i la cara amb un infame ve! i a
manienir-sc recloses a casa per a some-
tre's a brutals pall isses. Les dones i les
xiquetes formen part del botí de guerra i,
per tant, se'ls pol violar o vendre com a
esclaves, prostitutes...

Açò succeix sota cl vel de l 'integrisme
islàmic, però... No podem perdre la perspec-
tiva de què, amb altres l l iber ta ts , també a
Occident el col . lectiu de dones segueix
estant controlat, dirigit, manipulat i u t i l i t za t
en funció dels interessos dels diferents poders

.polítics, econòmics, religiosos, domèstics...
Es difícil comprendre des de la cu l tura

els processos històries als quals es veuen
sotmeses les dones d'altres cultures: i nd í -
genes, argerianes, /.airenyes, afganès. . . o
les doncs gilanes del nostre país.

Resulta molt difícil portar el pes de tan
l'orles ll igases, sobretot quan ens situem a
finals del segle XX, amb avanços tecnolò-
gics que desborden la imaginació de qual-
sevol ésser humà. 1 malgrat tot, hòmens i
dones estan l luny de viure i morir com a
persones.



extra 8 de marc í 997 / XH*'*
joïïtti n.e 119 - Febrer-morc

Las espanolas en el umbral
Je la Europa del sialo XXI"

Del informe presentado por la Delegación Espanola en la Conferencia de Beijing

íís indiscutible cl proUigonismo de la mujer en Icxlos los àmbhos
de la vida social y su aportación a la construcción de la socicdad.
Las mujeres hemos conseguido introducir las políticas de la igual-
dad de la mujer y cl debaté sobre su papcl en la sociedad, en todas
las insíancias decisorias, tanto públicas como privadas. Las mujeres
somos un eicmenlo dinamizador de los cambios sociales y una parte
aclíva en la búsqncda de soluciones. Si en la acíualidad hay un
movimiento que afecte a la transformación social, es cl profundo
cambio en las relaciones entre nombres y mujeres, es la independèn-
cia y autonomia de estàs y su parlicipación activa en la sociedad.

Uno de los cambíos sociales mas visibles y reconocidos que se
ha producido en la última dècada (1986-1996) en el Eslado Espanoi
es el que afecta a la situación, las opoiiunidades y las íbrmas de vida
de las mujeres. Este cambio ha sido Impulsada por el contexto inter-
nacional, por la evolución interna de la sociedad. però sobre lodo ha
sido generado por la lucha de las mujeres dentro y fucra de las insti-
luciones.

Dentro de los àmbitos internaeionales en los que se ha inscrito e!
upoyo a las mujeres, hay que scnalar el esfuer/o einprcndido dcsde
1975 por las Naeiones Unidas para el avance en políticas de igual-
dad, asf como el rcali?ado en cl marco de la Union Luropea. de la
que Esparïa fornia parte desde 1986.

La Conslitución de 1978 es el pimto de referència bàsico en la
rccienic historia cspanola cuando se habla de la igualdad entre nom-
bres y mujeres, y de la mejora que !a situación social y jurídica de
las mujeres ha experirnentado en los últimos anos.

La larga etapa dictatorial (1939-1975) significo un liempo de
grandes dificultades para las mujeres, sufrían una fuerte discrimina-
ción legal, prcscnle en numerosos aspecíos del ordenamiento jurídi-
co; escaso nivel de cscolari/ación; poca parlicipación en cl mercado
de trabajo: inexisíencia del divorcio; ninguna forma de planifieaeión
familiar ni de control de natalidad; nu!a presencia en la esfera públi-
ca y en los puestos de toma de deeisiones. Kn definitiva, dominio de
una ideologia "Tamüiarisla tradicional", que somelía a la mujer a las
necesidadcs dcí grupo familiar e incidia en el mantenimienío de los
roles diferenciados de nombre y mujer.

A partir de la transición democràtica que dio fi n a la dictadura, y
al cambio legislativo que supuso la Consíilución de 1978, se produ-
jo una nueva situación en los primeres anos del dccenio de los
ochenta. Veamos algLinos datos sobre participación de las mujeres
en el numdo laboral, en la esfera polític;] y en la educación de ias
mujeres en aquel momenlo.

Según el eenso de población de 1981, el 51% de la población
espahola eran mujeres, tic las cualcs el 45,5% esíaban casadas, el
44.2% solteras, e! 9,5% vitidas y el 0,86% separadas o divoreiadas.
Tras laaprobación de la Ley del Divorcio en ju i iode 1981, el núme-
ro tie scparaciones ha aumcnlado de forma continuada.

Practicamente la tolalidad de las mujeres espanolas entre 18 y 49
anos conocían aigún mélodo anliconccptivo, però en 1977 solo un
25, fií' de las mujeres ulilizaban algun método anticonceptivo cfi-
ca/; en 1985 esía proporción se elevaba al 65%.

El nivel de instrucción de la población femenina contimiaba sien-
do inferior al de la masculina. El analfabetismo era mas elcvado
entre las mujeres, sobre todo enlre las generaeiones rnayores. Las
tasas de cscolari/,aeión de los ninos y niiïas de do> y tres aíïos eran
muy bajas (198Í-82, 10,04%), siendo muy pequena la cobertura que
ofrecía el sector publico. Lsie daío es importante no solo desde la
perspectiva de la sociatización de ninos y ninas, sinó lambién desde
las dificultades de las mujeres con hijos/as en estàs edades, que tic-
nen que compaginar vida laboral y cuídado de los hijos/as.

Si nien en RGB no cxístian difcrcncias entre chicos y chicas en
cuanlo a escolari/ación, la dísiribución del alumnado en las Ense-
rïan/as Medias era desigual entre el BUP y COU. donde la tasa
femenina era mayor a la masculina, y la Eormación Profcsional,
donde la tasa masculina era superior.

Respecto a la Educación Universitària, las mujeres representaban
a prindpios de los 80 un 45% del alumnado. Sin embargo, en las
Facultades ei número de mujeres matriculadas era un 47,8%, en las
Eseuelas Universitari as un 48% y en las Escuelas Técnicas SuperitH
res alrededor del 6%; esta última cifra supone que solo un 1,7% del
total de las universilarias elegían estudiar en una Escuela Tècnica.

Si se considcraba cl sistema educativo en su globaiidad, la cnsc-
íïan/a se impartia equitalivamenie tanto por hombres (46,5%) como
por niujeres (53,5%). Sin embargo, existia un claro predominio de
profesoras en Prccscolar, Educación Especial y EGB. Por ei contra-
rio, en la cnsenanza universitària la presencia femenina eslaba por
debajo del 30%, llegando en el caso de las Eseuelas Técnicas Supe-
riores a representar el 7%;.

El acceso de las mujeres al mercado laboral se produce en unas
condiciones muy difcrcntes de la de los hombres. I .a rnujcr continua
asumicndo el trabajo domestico, lo que condiciona su mayor pre-
sencia en el empleo a liempo parcial y en los empleos mas preca-
rios. I ,as nuïjcres a principio de la dècada de los ochenla solo repre-

seniaban e! 27c/< de la población activa. Ademas, la población activa
femenina se concentraba cnlre los 16 y 24 anos y mujeres solteras.

El nivel de participación en la política en el inicio de los ochenta
era francamenle hajo. Solo un 15% de las mujeres afirmaban, en
1980. estar bastanie al conienie de los tcmas poiíticos. Su íasa de
afiliación política y sindica! no alcanzaba el 25% y su participación
en aclividades políticas tampoco era muy relevanle.

Dcsde el principio de la democràcia en Espana y durantc las dos
primeras legíslaturas, la presencia de las mujeres en el Congreso no
ha superado el 6,3% y en el Senado el 3%.

La rcpresciHación femenina en los Parlamcnlos Autonómieos era
en 1986 del 6,4%. El porcentaje de alcaldesas en 1983 era de un 2%.

I-'inalmente, sti participación en el Gobiemo y en altos cargos de
la Administración era poco significativa. En 1982, había solo una
Ministra, 3 Directoras Generales y 4 Gobernadoras Civiles y Dele-
gadas del Gobierno.

En 1982 se produce un nuevo cambio político en Espana con la
llegada del primer Gobierno socialista.

Las políticas desarrolladas por la Adminislración a partir del
impulso y la coordinación del Instituto de la Mujer, unidtxs a la pre-
sencia de organi/aciones no gubernamentales que operan a nivel
nacional, regional y local, y al esfucrzo rcali/ado posteriorment e por
los organismos de igualdad ubicados en los gobiemos autonómicos,
ha permitido canali/ar el avance social de las mujeres espanolas.
que quedarà rcflcjado en el posterior anàlis is de la situación actual
de las mujeres espanolas.

En cLianto a participación de mujeres en asambleas parlamenla-
rias, a nivel nacional, regional y local, en los sucesivos períodos
legislalivos muestra un avance positívo en términos globales, però
íodavía queda lejos de una rcpresenlaeión pariiaria. En la legislatura
anterior (1993) había 55 diputadas, lo que suponía un 15,7% del
total de diputados/as del Congreso.

Se pasó, por (anió, de un 6% en 1979 a un 15,7%. En los Parla-
mcntos Autonómicos se ha pasado de una presencia de mujeres del
6,4% en 1986 a un 14,4%' en 1993, aunque exislen grandes diferen-
cias entre las distintas Comunídadcs Aulónomas.

En 1994 el porcentaje de mujeres que ocupan altos ciirgos del

Gobierno central supone el 12.9%. Esle porcentaje se ha incremen-
tadoen casi 5 pu n I os desde 1990 y en 8 desde 1985,

Otro de los componcntcs de la participación pública lo constituye
la allliación sindical. Existen importantes variaciones en las lasas de
afiüación sintlical de los distintos países europeos. Mienlras que en
Espana y Erancia es inferior al 16%, en los países nórdicos alcanza
enlre el 70% y el 85%-, para el total de hombres y mujeres. Hay que
destacar que esta afiliación es menor entre las mujeres. La participa-
ción femenina en los sindícatos cspafioles es muy baja lanto a nivel
de afiliación como a nivel directivo. Sobre el Iota! de afíliados/as,
las mujeres representar) mas ttel 18% en UGT y cl 21 % en CC OO.

El desempleo eslàelaramenle asociado a la pobrcza, ya que lleva
implíciU) una disminueión o ineluso desaparición total de la fuenle
de ingrcsos. En í 980 la íasa de paro femenina cstaba por debajo de
la íasa de paro tnedia, mientras que actualmente se situa por encima.

Las mujeres ocupadas entre 1980 y 1985 representaban menos
del 30% de la población activa total, mientras que en 1993 represen-
tan un 34%.

En términos evolulivos, ta mayoría de mujeres ocupadas Irabajan
en el sector servicios, cuya tendència ha sido al alza (60,5% en 1980
y 77,6% en 1993). Sin embargo, en el sector indústria se ha manle-
nido el número de mujercs ocupadas, que gira en torno al 20% del
total.

Los salarios de las mujeres son inieriores a los que reeiben los
hombres. Su retribución es, en ícrminos generales, un 20%' inferior a
la de los hombres. La experiència de las mujeres se valora menos
que la masculina, y esta minusvaloración se acentúa en los niveles
superiores. De hccho, las mujeres con formación superior y mas de
10 anos de experiència profesional presentan las mayores difcrcn-
cias salariales en relació» a los hombres.

En cl umhral del siglo XXI las espanolas podcmos feíicitarnos
por los avances reali/ados, Però debemos lambién analizar con prt>
eisión los dèficits democràticos existentes en nueslra soeiedad, y
eslablecer estrategias auccuadas para avan/ar lo mas ràpidamcnlc
posible hacia la sociedad de plena igualdad y de responsabilidades
compariidas qtie deseanios.

* Pcktn
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Dona i periodisme
No sóc cap teòrica de la comunicació, i tan sols puc parlar

de la vida quotidiana. Vida quotidiana de les dones que treba-
llem en aquesta professió, aquest dia a dia de les periodistes
que crec que no difereix massa de la vida quotidiana de totes
ks dones dintre de qualsevol àmbit professional.

Fa vint anys, quan estudiava periodisme, cl primer dia de
curs, el professor va dirigir una mirada'u tols i a toies cis que
c o mençà ve rn i ens va dir: amb la meitat dels alumnes que hi ha
en aquesta classe es cobriran tots els llocs de treball de perio-
disme a Catalunya f ins a l'any dos mi!, o siga, si el cinquanta
per cent de vosaltres es vol dedicar a partir d'ara a una altra
cosa, molt millor per al món universitari i periodístic en gene-
ral.

I!na veu va preguntar: i qui serem els que no trobarem tre-
ball?

I el professor va contestar amb una riseta: "Segurament, les
doncs".

Malgral açò, la veritat és que aquell imbècil s'equivocava.
C) s'equivocava en part. Hi ha un lloc dedicat a Ics dones en el
món periodístic. Un lloc que ningú, cap home, ens vol arreba-
lar. Hi ha molles dones en els arxius, algunes en la secció de
cultura, bastants en el que es diu Societat i Interès Humà. Hi
ha dones en la premsa del cor. Hi ha algunes bones entrevista-
üores, columnistes i n c lú s . Però és ceri que quasi no hi ha
dones en llocs de responsabilitat en el món de la premsa. A les
dones se'ns permet parlar de sentiments, dels propis i deis
estranys, però a l'hora de parlar de política de fons, d'econo-
mia, d'entrevistar al cap de govern o anar a la guerra, en defi-
nitiva, a l'hora de posar-se seriosos, les que serveixen són les
plomes masculines.

Conec inf in i ta t de companyes compromeses políticament
amb l'esquerra, que van tenir un lloc rellevant en la l luita femi-
nista dels anys setanta i que avui estan fent crònica rosa a la
televisió. Tinc amigues que han patit persecució i presó durant
e! franquisme i que avui escriuen sobre els amors i desamors
de les netes de Franco. 1 que consle que no estic tractant de
desprestigiar aquest lipus de periodisme, que tal vegada men-
teix menys que la informació política, ni tampoc intente ofen-
dre els seus lectors, que tenen tot el seu dret a entretenir-se
com millor els vinga en gana, ni tampoc vull despreciar els
personatges propis de la premsa del cor, sense res que envejar
als de! món econòmic, sense anar més lluny. En to'l cas, aquest
seria tema per un altre debat. El que jo afirme és que aquest
tipus de premsa sí que és considerada trencadissa pels nostres
prepotents companys i per això se la deixa en mans de les
dones. Unes dones potser més preparades que els seus direc-
tors, i que tenen que posar el seu millor somriure i fins i tol la
seva falda un poc més curta per a poder vendre un reportatge.

Durants alguns anys, vaig tenir que viatjar i romandre llar-
gues temporades fora de ma casa per motius de treball. Us
pue assegurar que Ics doncs complíem de la mi l lor manera la
nostra comesa i després agafàvem el primer avió o cl primer
tren que ens portava a casa, de vegades viat jant tota la n i ï .
Els hòmcns es retardaven explicant tot tipus d'excuses, i
quan ja no quedava més remei que tornar, quan arribaven a la
ciutat, se les ingenyaven per prendre l 'úl t ima copa a l'aero-
port mentre tu intentaves subornar un somnolient taxista per-

què et portarà a casa... Una casa en què generalment t'espera-
ven els l l i t s sense fer, els plats en la pica, la nevera amb tan
sols un trist iogurt caducat, un munto de roba bruta i el xiquet
vestit com un espantaocells per un marit que no fa més que
queixar-se al bar de la càrrega que suposa el tenir una dona
periodista.

Molles dones hem pensat que la nostra qualitat de vida
augmentaria si treballàrem a casa. Amb cl desenvolupament
de les noves tecnologies, molles periodistes, sense moure'ns
de la nostra llar, escrivim i enviem els nostres articles pel
mig del fax i el mòdcm. Açò significa que als pocs dies de
portar aquest règim de vida et converteixes en el porter de
tot l ' ed i f i c i en cl que v ius . Has d 'obr i r al carter, al del
jjorreu comercial, li has d'omplir cl poal a la dona de la nete-
ja, que ve a fer l 'escala. Tots ells saben que la veïna del
quart està sempre a casa. Has d'arreplegar tots cl encàrrecs
de telèfon per a tots els membres de la família, prescindeixes
de l 'ajuda domestica perquè ja estàs lu a casa, i has de pas-
sejar el gos, fer el menjar, escoltar cis problemes del teu
home quan torna del treball... i al mateix temps amb el peu
vas menejant el bressol del menut, amb la mà dreta ajudes
als deures del major i amb l'esquerra aguantes l 'auricular
in ten tan t fer-li una entrevista incisiva, ingenïosa i brillant a
Sara Monticl , amb el nas colpeges l ' o rd inador i intentes
escriure un article com aquest.

I tot per a que la leua sogra li explique a tot l 'univers que el
seu fill de l 'ànima et té com una reina tot cl dia a casa sense
res que fer... Quina sort que tens!

De tota manera, hi ha alguna cosa de la qual alegrar-nos. De
la nostra situació geogràfica. De formar part del Nord. Si
formàrem pari del Sud, al" que abans anomenaven Tercer Món,
el fet de ser dona i periodista podria fins i tot porlar-nos la
mort. En una trobada de periodistes de països mediterranis que
es va celebrar fa poc a Barcelona, Amel Bumedien, redactora
de dos diaris algerians, va fer plorar a moltes quan ens explica-
va que ja no podia recordar a quants soterraments de coíegues
havia assistit aquest any, intentava comunicar-nos la terrible
experiència que significava anar pel carrer amb la por clavada
al cos simplement per ser periodista, per ser dona i per ser
algeriana. Són notícies que als diaris mereixen sols un parell
de línies que quasi ningú llegeix. T amb tota la bona voluntat
del món, les congressistes van aprovar una document en el que
es demanava la potenciació de la dona, no tan sols com a pro-
tagonista, sinó com a font d'informació alternativa, i la dedica-
ció de la lluita sindical per a millorar lu precarietat laboral que
afecta especialment a les dones. També s'exigia més espai en
els mitjans de comunicació, mes presència de temes que ens
interessen a les dones; més atenció al punt de vista de les
dones: veure el món, en definitiva, amb ulls de dona.

Moltes penseu que és una utopia? Tal vegada tingueu raó,
però és així com s'arriba a la meta.

Pilar Eyre

Autora de! llihre "Mujcres 20 anos dcspués "
Edil. Plaza y J anés, 1996

Llibres
i

"El dia en que el nombre se apodero del
lenguaje se apodero de la h is tor ia y de la
vida. Al hacerlo nos silencio. Yo diria que la
gran revolución de este siglo es que las muje-
res recuperen la voz."

"Helena y Blanca se quisieron toda la vida,
a pesar de que eran casi opucstas en su manera
de pensar y de actuar. Helena buscaba dejar
una huella de su paso por el inundo. Blanca
solo anhelaba la tranquilidad en compartia de
los seres queridos."

"Mal de amares es la historia de una pasión
entretejida a la historia de un país, de una guerra, de
una família, de varias vocaciones desmesuradas.
Emília Sauri, la protagonista, nace en una família
literal y tiene la fortuna de aprender el mundo de
quienes lo viven con ingenio, avidez y cntcreza."
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Una lectura recomanada
MERNISSI, Fcnïma

Suenos en el lumbral. Memorias
de una nina en el harén

Muchnik Editores/ S. A. Barcelona, 1 995

"Despertaria al amanecer -decía
mi niadrc-, si púdic m salir a pasear
por Iti manaiia temprano, cuando ias
calles eslàn desiet'las. A Í'.YÍÍ hom la
In- dcbe ser (i~.ul, o qnizd rosada,
como la del crepúscnlo. ,;De què
color serií In mananii en las calles
de.siertas y silenciosos?

Nadic responilía a las preguntem
de mi mculrc. l'M un harén las pre-
gant aa no se llacen necesaiïauienlc
para recibir respuestas. llno.pregun-
ta solo para comprender què le ocu-
rre. L·i libertad de recórrer las calles
a su antojo era el sueiïa de cada
nuïjer..." (Pag. 33).

"Le pregunté I nego si podia
explicarme cómo descifrar la norma
oculta, o qa'ida, cuando eniraba en
un capaç ió nuevo. ^ Había senales o

alga tangible que pudiera buscar? No, contesto, por desgracia no había indi-
cios, cxcepto la violència posterior del hecho. í'orqne en el inomenío en que
desobedecicra una norma invisible, me lastimarían. S'm embargo, observo
que muchas de las eosas que nuïs placer proporcionabnn a la geníe en la
vida, como pasear, descobrir el inundo, cantar, bailar v cxpresar una opi-
nión, figuraban muchas veces en la categoria de lo es/rícíamente prohibido.
En realidad, la qa'ida, la norma invisible, muchas veces era peor que los
muros y las puertas. Con los mtiros y las puertas uno al mcnos sabia a què
atenerse." (Pag. 81).

"... Como dec'm tia Hahiba: "^ l'ara què rebelarse y caminar el inundo si
no puedes conseguir lo que le falta a íit vida? Y lo que le falta mas claramente
a nuestras vidas es amor y Injuria. ,]Por què organizar una revoltición si el
nuevo mundo va a ser un de.sierio emocional?"

"L·is mujeres de Las mil y una noches de Sliahrazad no escribían sobre la
l'cvo/ución sinó que la vivían s'm mas, de manem peligrosa y sensual, y siem-
pre conseguian solucionar sus problenuis. No intentaban convèncer a la
sociedad d? que las Hberara, sinó que se liberaban ellas mismas. " (Pag. 161).

"... Però cuando alguicn se halla en una situación desesperada, lo único
que puede Itacer es cambiar el inundo, transformació según sus deseos y vol-

"Mientras Chama caminaba de un lado a olro reprcsentando el dilema de
la princesa Budur, el publico se dividia en dos bandos. El primero proponía
que le dije.se al rey la verdad, porque si le t'xplic.aba que era una inujer, íal vcz
se enamorase de ella y la perdonase. El segundo bando proponía que seria
mas segura aceptar la pmpuesta de malrimonio v luego explicar/e todo a la
princesa Hayal, cuando estuvieran en la cúrnara nupcial, porque e! hacetio
provocaria la solidaridad femenina, la solidaridad femenina era, en vei'dad,
un tenia miiv dclicado en el patio, porque las mujeres rara vcz se imían contra
los hombres..." {Pag. 168).

"De todos modos, la princesa Budur cligió la solidaridad femenina, que
resulto ser una buena elección, y demostro, ademas, que las mujeres eran
capaces de sentimientos grandes v nobles hacia las de su propio sexo..."
(Pag. 169).

"/Vw primeros tiempos de su matrimonio mi padre había inlentado que mi
madrc dejara los tratanüentos de beüeza tradicionales y utilizara cosméticos
franceses, que exigían mitcho menos tiempo de preparación y daban resultados
inmedialos. L·i cosm.ética era el único campo en que mi padre preferia lo
modemo a lo tradicional. Tras largas consultas con el prima Zin, que Ic tradu-
jo los anuncios de los periódicos y revisias francesas, hizo una larga Hsta. Lue-
go fue de compras a la Vi/le Nouvelle y regresó con una bolsa l·lcna de paque-
tes de cosméticos, todos envueltos en celofan y alados con c'mías de seda de.
colores, Pïdió a Zin que se sentara en nuestro salón mientras abría cada
paquetè con cuidado. Era evidente que se había gastado una fortuna. Algunos
produdos eran titlles para el cabello; otros champúes, y había también ires
eremàs distintas para la cara y para cl cabello, por no mencionar el perjïime,
en frascos preciosos. A mi padre le de.sagradaba especialmente la fragància de
almizc/e que nií madre insistia en ponerse en el cabello, así que la ayudó con
impaciència a obrir el j rasco de Chanel n." 5, jurdndole que contenia "todas
las jlores que mas te gu.stan ". Mi madre lo miro todo con gran curiosidad, hizo
algunas preguntas sobre la composición y pidió a Zin que le tradujera las ins-
tntcciones. Por ultimo, se volvió hacift mi padre y le hizo una pregunta que el
no esperaba:

- tQitién ha hecho estos productor?
Y cntonces el cometió el error fatal de decirle que los hqbían hecho cienlíjï-

cos en laboratorios. Al oírlo, mi madre cogió el pcrfiimc v dcscchó todo lo
demds.

- Si aliarà los hombres van a privarme de las únicas cosa.s que aún contro-
lo, tuis propios cosmèticos, entoncés seran ellos quienes manden en mi belte-
,"((. Nunca permitiré que esto octara. Yo creo mi pròpia màgia, y no pienso
renunciar a la alhena."

La lecíura d'aquest llibre m'ha confirmat que. malgrat lul, el món eslà ple
de doncs en l ln i la .

Güin. Míiiíide 1996

Cine con nombre de mujer
Aunque han existido mujeres en la
dirección desde los inicios del cine, no son
muchos los manuales que reeogen sus
aportadones. Gracias al interès y
reconocimiento que hoy dia estan
susdtando las películas realizadas por
mujeres, así como el tnibajo de
recopilación històrica de investigadoras e
investigadores, podemos constatar que las
mujeres siempre han tenido y tienen algo
que decir, que han utili/ado las càmaras
para cuestionar las relaciones sociales y
los valores culturales establecidos,
mostràndonos un lenguaje y una
representación del mundo propios.

Los recientes éxitos taquilleros y de Jurado
de jóvenes directoras espaíïolas nos
animan a comentar en estàs pàginas
algunas de sus obras, así como resefiar
parte de los trabajos de estàs miijeres que
nos demuestran, en la mayoría de los
casos, cómo se puede hacer cine con pocos
recursos materiales però con ideas... y
cora/ón.

Costa Bra
Dirigida por Maria Balleíbò-Coll (1995).
La directora, guionista de TV Espanola y creativa

de puhlieidad en Nueva York, debuta como directora
y aclri/ con los eorlomelrajes "Harlequin Extermina-
dor" (Premio Especial del Jurado Goldcn Gate de!
Festival de San Francisco'92) e "Tntepidíssima" (Pre-
mio al Mejor Cortometraje en el Festival Gay y Les-
biano de San I-Yancisco. y Premio al Mcjor Cortome-
traje de la Generalitat de Catalunya).

"Costa Brava"', de la que es guionista, interpreto,
productora y d is t r ibu ïdora , ha sido galardonada en
1995 con el Premio a ía Mejor Película en los F;eslÍva-
les de San Francisco y 1 ,os Angeles, y Meneión Espe-
cial en el Festival de Cine rcalizado por Mujeres de
Madrid y en el de Alcalà de Henares, y en 1996 con
el Premio Ciutat de Barcelona y el Premio Sant Jordi
a la mejor coníribución de la indústria cinematogràfi-
ca en los apartados de producción y comercialización,
y el Premio en cl Festiva! Gay y Lcsbiano de MiUin.

Ambientada en Barcelona, narra en clave tic comè-
dia sentimental e! eneuentro de dos mujeres.

Los baules delli

Dirigida por Mana Miró (1995).
Con un guión compartido con Manuel Gutiérrez

Aragón, la directora se adentra en !a realidad del
pueb lo saliarani y rel ' le ja ïa dura s i tuación en la
que se vivc en los eampos de refugiados. La pclí-
cula, rodada en Argel ia y en los propios campa-
meiilos de ret'ugiados, conto con la eolaboración
dcsinlcresada del Frente Polisario.

Scgún palabras de ia directora, "no es éste un
retrato de la rcsignación, sinó de la esperan/a, ya
que la v ida de cstc pncblo esta basada en la idea de
volver, por lo que dolan a lodo su entomo de un
senlido de provisionalidad".

La pel ícula euen ia la h i s t o r i a de Naya t , una
pequena saharani que suena con el niar y v i v e en
los carnpamcntos de reí'ugiiidos,

Galardonada con ei Premio Francisco Alonso a
los Valores Humanos en cl Festival Internacional de
Cine Fcológico y de la Naturalc/.a de Canarias, y cl
Premio del Pub l i co al Mejor Largometraje en cl
Fcslival de Cinc reali/.ado por Mujeres de Madrid .

"Hola, Desfàs sola?"
Dirigida por Icíar Boilaín (1995).
Icíar Boilaín, conocida por su actuación en "El

Sur", de Víctor Erice, ha compagínado su trabajo dc
actrí/ con trabajos de produceión, guión y dirección.

La pciícula ha sido galardonada con el Premio al
Mejor Director Novcl cx-acquio y ei Especial del
PúbÜco en la Scmana Internacional de Cine de Valla-
dolid'95, y premio a la Mejor Dirección y a la Mejor
Pciícula en cl Festival de Pcníscola'96, y nominada
en la X Edición de los Prcmios Goya a la Mejor
Dirección Novel.

Icíar Boilaín sobre su pciícula ha dicho: "Quería
reílcjar esc punto loco que tienes a los 20 anos".

íl

Dirigida por Rosa Vergés (1994).
A mediados de los 70 la directora se inicia en cl

cine y trabaja como script y ayudante de dirección.
También rcaíiza vídeos y spots pubiicitarios. Con su
primera pelícuía, "Boom, lïoom1', oblienc cl Premio
Goya'90 a la mejor dirección novcl.

Su segundo trabajo, "Souvcnir", es una comèdia
negra que transcurre en la callc. lista historia es en
real idad una excusa para hablar de la soledad.
A m b í e n í a d a en las ficsías nav idenas , relata las
peripccias de un turista japonès que, debido a un
accidenle fortuito, queda amnésico en la Barcelona
poslolímpica.

herida de mi
Dirigida por Cecília Barriga (1993).
Es un documental poctico sobre pcrsonajcs que

transilan por las calies de La Habana. Es un dialogo
con la gcníc que està dispuesta a desentranar sus emo-
ciones, sus coníüctos y opinioncs l'rente a la realidad
actual de Cuba.

"La herida de mi ojo" es una mirada emocionada,
subjctiva y amorosa sobre Cuba.

"Entre rojas"
Dirigida por A/ucena Rodríguez (1995).
Narra en clavc de comèdia agridulcc con toques dra-

maticos hechos ambientados en la carcel de Yeserías, y
que, scgún palahras de la directora, "todo lo que succdc
en la pclícula lo he vivido (la directora estuvo en la car-
cel 20 anos alràs por asociación ilícita) o me lo han con-
tado otras presas, exccplo lo que Ic ocurrc a la protago-
nista, que es una chica ajena a la pelíeula".
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