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6 El professorat perd
poder adquisitiu en
2003

Ensenyament privat:
Paga de 25 anys

9
8

Carta oberta al 
CEFIRE de Gandia

10 L’Escola Ciutadana,
objectiu del Fòrum
Mundial d’Educació

L’all...
Per al director d’orquestra George Bush Jr. i la

seua comparsa de músics desafinats, Tony Blair,
Silvio Berlusconi i José María Aznar, intèrprets

submisos d’una partitura farcida de percussió
bel.licista.

...i l’oli
Per al col.lectiu d’actors i actrius que a la cerimònia
de lliurament dels Premis Goya van interpretar amb
coratge i intel.ligència la resposta que la majoria
social alberga sobre la prepotència i el despropòsit
de qui ens governa.

É s possible una interven-
ció armada dels EUA
sobre l’Iraq. ¿No hem de

dir res a les aules? ¿No hem de
dir res als claustres? Tan incò-
modes preguntes les plantegen
públicament els moviments de
renovació pedagògica i se les
plantegen íntimament molts
ensenyants. Però també aquells
que no se les fan hauran pres
una decisió. Perquè així com en
música els silencis formen part
de l’obra, en la formació de l’a-
lumnat els continguts que s’a-
prenen són tan importants com
aquells que no es té l’oportuni-
tat d’aprendre. 

Cal que els xics i les xiques
aprenguen matemàtiques, a
llegir, a escriure, a parlar i les
Ciències de la Natura; també
Humanitats o Ciències Socials.
Aleshores, ¿no s’ha de dir res
de l’Iraq i de la guerra, i dels
éssers humans i les terres i els
rius i les mars, de la vida que hi
ha en tot açò? La cultura que
aprenen els estudiants, pel fet
de ser-ho, ¿no té res a veure
amb els diners, el comerç, la
justícia o les injustícies? 

especial 8 de març

MANIFESTACIÓ UNITÀRIA A VALÈNCIA

Un altre món és possible.
Les feministes diem no a la guerra.

Dissabte 8 de març, 19.30h., a la Glorieta
Convoca: Casa de la Dona

A l’escola, 
també contra 

la guerra

EDITORIAL

PÀGINA 2

La Plataforma en Defensa de
l’Escola Pública de les comar-
ques d’Alacant, integrada per
sindicats, MRPs, organitzacions
de pares i mares, organitza-
cions d’estudiants i partits polí-
tics, realitzarà el 23 de març a
la ciutat d’Elx una magna festa
“d’exaltació de l’Escola
Pública”. A la convocatòria,
que tindrà lloc al Parc
Municipal de la capital del Baix
Vinalopó, estan citades famí-

lies, alumnat i docents. Entre
l’ampli ventall d’activitats pro-
gramades destaca una marxa-
manifestació i distintes activi-
tats d’animació, música de cer-
cavila, gegants i cabuts, tallers i
animació infantil, entre altres.
L’organització afirma que
l’Escola Pública “és l’instru-
ment de més valor per a defen-
dre el dret de tothom a l’educa-
ció i per ajudar a corregir les
desigualtats socials”.

L’exaltació de l’escola pública
reunirà la comunitat educativa
de les comarques d’Alacant

Al Parc Municipal d’Elx, el diumenge 23 de març

TANCAMENT D’EDICIÓ

El conseller accepta ara
les propostes sindicals
sobre la reubicació dels
docents de Secundària

Els sindicats (STEPV-Iv, CCOO-
PV, ANPE, UGT-PV i CSI-CSIF)
van valorar favorablement el
nou talant negociador mostrat
pel conseller, a diferència de les
mesures unilaterals adoptades
per José Antonio Rovira, director
general de Personal. Manuel
Tarancón s’ha compromés a
reconduir el procés de negocia-
ció en el marc de la Mesa
Sectorial, una exigència bàsica
que els sindicats li havien plan-
tejat. El compromís del conseller
es tradueix en modificar l'Ordre
d'1 de juliol de 2002 per garantir
que cap docent de Secundària
serà desplaçat de la seua locali-
tat fins la total implantació de la
LOCE, prevista en principi per a
2006. D’altra banda, la Mesa
Sectorial i la Comissió de
Seguiment de l'Acord de
Plantilles de Secundària es reu-
neixen el dia 18 per formalitzar
els compromisos en desplega-
ment dels acords de 1999 (equi-
paració de les retribucions del
professorat de tots els cossos
docents; perfils dels centres; cri-
teris de fixació de les plantilles;
professorat de francés; composi-
ció dels grups de Secundària;

plantilles dels Cicles Formatius;
nombre global d'augment de la
plantilla de Secundària, ràtios) i
haurà de garantir una oferta
escolar pública suficient i de
qualitat. A la mateixa Mesa del
dia 18 els sindicats i l'empresa
CIEGSA han d’abordar la cons-
trucció dels centres i han de fer
un seguiment del Mapa Escolar
amb la finalitat d’obtenir garan-
ties sobre l’execució completa i
immediata dels nous centres
previstos en l'annex de l'acord
de 1999. Els sindicats jutgen que
les mesures anunciades són
positives i resten a l’espera d’un
balanç definitiu després de con-
cloure la negociació anunciada.
Les organitzacions sindicals han
convocat assemblees per tal de
valorar l’estat de les negocia-
cions, actes que susbstitueixen
les concentracions i manifesta-
cions inicials, que han estat des-
convocades.  Mentre es desen-
volupen les negociacions, el
Sindicat mantindrà oberts tots
els canals informatius i convoca-
rà l’afiliació a debatre i prendre
els acords que eventualment es
plantegen.

PÀGINA 5

Retornen les negociacions a la Mesa Sectorial

En l’entrevista mantinguda pel conseller amb els sindicats
de la Mesa Sectorial per abordar la reubicació del profes-
sorat de Secundària, el responsable d’Educació va rectificar
amb un gir de 180º la que fins el moment era la línia
expressada pel seu director general de Personal. En el tras-
curs de la reunió del divendres, 14 de febrer, Tarancón va
acceptar les propostes dels sindicats amb el compromís de
reprendre immediatament la negociació en la Mesa
Sectorial, una situació que ha estat propiciada per la pres-
sió del professorat i la unitat sindical.
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A l’escola, 
també contra 

la guerra 
Ve de la pàgina 1

El saber, ¿no ha de servir per conéixer el que
passa al món i què passarà si els EUA ataquen
l’Iraq i per què ho vol fer Bush i per què no és una
qüestió de “bons i de roïns” el que es ventila en
aquesta guerra? El professorat, ¿pot ensenyar a
pensar als infants sense dir-los que és possible
una nova guerra al món? 

La joventut s’ha d’educar per a exercir una ciu-
tadania responsable, per a aprendre la democrà-
cia, per a practicar la solidaritat, tot seguint els
manaments constitucionals i les lleis principals
que regulen el sistema educatiu, i per això són
objectius de l'ensenyament obligatori. ¿És possi-
ble complir tan lloables i dignes postulats de la
societat actual sense dir res de la guerra i dels
refugiats, i de les malalties derivades, i de la
riquesa d’uns aconseguida sobre la misèria d’al-
tres? Com a docents, ¿estem segurs que tot això
no té res a veure amb el que ensenya i s’aprén?
¿O no cal dir res perquè l’Iraq està molt lluny?
¿Diríem alguna cosa aleshores perquè les noves
casernes de l’OTAN puguen estar a Bétera, a casa
nostra? Si aquestes preguntes no es formulen a
l’escola, no ho farà cap altra instància capaç d’a-
rribar al conjunt de la ciutadania. 

En aquesta ocasió, els còmics han estat a l’a-
vantguarda, aprofitant el seu prestigi professional
per a denunciar la barbàrie. D’altra banda, treba-
lladors de la cultura estan mostrant cada dia que
la intel.ligència no vol la guerra. Però és molt
important també que no es perda l’escola per als
ciutadans i ciutadanes. Amb la seua privatització
és com anirem deixant de ser ciutadans cults, crí-
tics i responsables de la nostra pròpia vida indivi-
dual i col·lectiva, i passarem a ser consumidors,
clients i simples votants, quan no fervorosos abs-
tencionistes de l’exercici de la Política. Amb
majúscula.

TOTES   I   TOTS

Xelo García Murillo

Negre, roig i lila

A Roser encara li assaltaven
molts dubtes sobre el seu
treball a l’aula. De vega-

des li desanimava comprovar que
l’escola és l’únic reducte on moltes
persones encara s’encoratgen
per educar en valors: Educar en
la resolució pacífica dels con-
flictes, en la cooperació, la coe-
ducació, l’ecologia o la intercul-
turalitat és anar a contracorrent
de la societat. Malgrat tot, l’e-
quip docent del seu cole sap
molt bé que l’escola no ha d’a-
llunyar-se de la vida; sap que
l’educació ha de ser integral,
que les persones som indivi-
duals i diferents, que el món és
immens i les situacions infinites.
La vida ha de ser ampla, però a
l’escola la mestra se sent sovint
com una “llanera solitària”.

L’aula de Roser estava sub-
mergida sencera en el “xapapo-
te”. Cada dia arribaven a l’aula
un allau de treballs i imatges
sobre les repercussions ecològi-
ques, personals, familiars i eco-
nòmiques d’aquest evitable
desastre, històries de persones
voluntàries, col·laboradores, xico-
tets i grans detalls.  En mirar l’au-
la, en  observar i escoltar el seu
alumnat, Roser pensava: “Bon tre-
ball. Açò és motivador, significant,
implicant; estimula l’aprenentatge,
és educador, és ric”. Plàsticament,
són fàcils d’imaginar els dibuixos i
les imatges. Per l’alumnat és molt
impactant visualitzar la blancor

dels tratges de treball, les precio-
ses platges gallegues, ara brutes
de petroli… Tot tacat de negre. La
classe de Roser ha acabat amb
totes les reserves acumulades que

tenia de pintura negra.
Quasi simultàniament, sense

temps per arrodonir el treball
sobre la marea negra, arribaven
informacions amb les amenaces
de guerra d’EUA contra l’Iraq. El
tema arribaba a l’escola amb ante-
cedents, perquè l’alumnat més
jove semblava estar ja vacunat
contra la guerra. Es tractava d’un
altre desastre afegit al del

Prestige, un fet de més repercus-
sió mundial però també evitable,
una situació amb greus implica-
cions bèl·liques, econòmiques,
socials, ecològiques, ètiques,

morals, familiars i personals.  
Va ser Roser qui va posar en

marxa els equips de treball, qui
va convidar les “Dones de
negre” per a mostrar-li a l’alum-
nat el que elles fan contra la gue-
rra i la violència contra les dones.
El col·legi també va rebre la visi-
ta del col·lectiu “Guerra Mítica”,
que els va il·lustrar sobre la pro-
ximitat del Quarter General de
l’OTAN a Bétera i les activitats
desplegades contra la seua ins-
tal·lació. Aleshores, junt al color
negre va brotar el roig, un color
preciós i fort, associat sovint a la
sang i el patiment humà.

Però Roser no descansa, és una
opció inevitable per a qui ha
optat pel compromís. El món no
para i l’escola no pot parar. La
mestra ja du uns dies amb la
comissió de coeducació disse-
nyant les activitats del proper 8

de març, unes activitats que s’im-
pregnaran del lila del feminisme.

Mentre els grans de l’univers, els
responsables de la política i l’eco-
nomia mundial, es preparen nova-
ment per a resoldre per la força els
grans conflictes, Roser i la seua
comunitat educativa segueixen
buscant eixides pacífiques als seus
xicotets, però també importants,
conflictes. En negre, roig i lila.
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FPA: neoliberalisme a la valenciana

N ingú no dubta de la decisiva
influència de l’educació en la
integració social, el desenvo-

lupament personal i la igualtat d’opor-
tunitats. Dos dels desafiaments que té
la població més jove en aquest sentit
són els canvis tecnològics i l’amenaça
de l’atur i el treball en precari. Per a la
majoria de la gent que vol integrar-se
en el mercat laboral són cada vegada
més patents les dificultats per a trobar
un treball estable i ben remunerat,
especialment si es tracta de dones i
joves. 

Ningú tampoc no hauria de posar en
dubte que per a evitar el risc de l’ex-
clusió hom ha d’estar ben preparat, i
que per a assolir aquesta preparació
cal fer un gran esforç individual i alho-
ra col·lectiu, que minore els riscs de
fragmentació social entre els qui saben
i els qui no saben, entre els qui poden
i els qui no poden per causa de la seua
procedència o classe social.

Malgrat aquestes evidències, els
actuals governants, imbuïts del més
ranci neoliberalisme, ho inunden tot
amb el perfum de l’excel·lència i l’efi-
càcia, la cultura de l’esforç, l’indivi-
dualisme i la competitivitat. I damunt
ens volen fer creure que cada persona
és responsable única del seu destí i
que cadascú rep allò que li correspon i
es mereix, que és com dir-li al pobre
que és burro per ser pobre. Aquest
neoliberalisme traslladat a l’àmbit
escolar assoleix les més altes quotes de
fariseisme polític: Per una banda, ens
contagien la ment amb allò de la
importància del coneixement com a

font de riquesa en la societat de la glo-
balització o d’una educació de qualitat
per a tots com a element de cohesió
social, i per l’altra utilitzen el sistema
educatiu com a mitjà de legitimació de
noves formes d’estratificació social. 

Per constatar tan greu afirmació,
només cal estar atents a les normatives
que l’Administració posa i posarà en
marxa; algunes d’elles són una “antici-
pació a la valenciana” de la mateixa
LOCE, que suposen un nou pas de
rosca en el deteriorament de l'Escola
Pública. Aquesta política de retalls no

s’explica quan, segons el darrer infor-
me de l’OCDE, l’Estat espanyol no
arriba a la mitjana en despesa educa-
tiva dels trenta països més desenvolu-
pats i que formen part d’aquesta orga-
nització.

La Formació de les Persones
Adultes (FPA) no s’escapa d’aquesta
tònica general. El vuité aniversari de
la promulgació de la Llei d’FPA és un
bon pretext per a recordar el seu Art.

8é, que estableix que és competència
de la Comissió Interdepartamental l’e-
laboració d’un pla d’actuacions per a
l’FPA al País Valencià. Doncs bé, el
pla d’actuacions presentat per la
Conselleria ha estat rebutjat i ampla-
ment esmenat per l’STEPV-Iv, ja que
aquest document conté només una
enumeració de les actuacions fetes
pels distints departaments i d’altres
previstes, sense incloure-hi cap criteri
de “priorització, organització i coordi-
nació” d’actuacions, com prescriu l’ar-
ticle al·ludit. A més, el pla d’actua-
cions no arreplega els aspectes més
progressistes a la Llei 1/95 d’FPA: l’es-
tabliment del Conveni General Multi-
lateral; el desenvolupament de la nor-
mativa reguladora dels consells i
plans territorials; el reconeixement a
tots els efectes dels centres de titulari-
tat municipal com a centres públics
d’FPA; la creació d’equips multipro-
fessionals que atenguen la formació
integral de les persones adultes.
Caldria també incorporar d’altres
mesures que, sense estar previstes a la
Llei, contribuirien a constituir una
FPA de qualitat, adaptada a les neces-
sitats dels participants i les aspiracions
legítimes dels treballadors i treballa-
dores: l’adequació i dignificació dels
centres; l’establiment d’un ROF espe-
cífic; la determinació de les plantilles i
la seua forma de provisió. El temps
corre i sobre les actuacions i omissions
en FPA caldrà passar factura als
governants. Perquè, com sol dir un
amic meu, “que vagen amb compte,
perquè els interins són ells”.

Joan V. Pérez Albero

Vuit anys de la promulgació de la Llei de Formació de les Persones Adultes

El que hi ha és 
una saturació 

de declaracions, 
certament vagues, 

davant els 
mitjans de comunicació

MANOLO GARCIA
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Parcs naturals
Sencillamente, 

la sociedad se opone
Ya no hay censura posible, ni venda tan gruesa
que tape lo que está pasando en la sociedad.
Los Goya fueron el preestreno; en el Hemiciclo
se proyectó el estreno... Aznar, cruzado de bra-
zos y con el ceño fruncido, observaba cómo la
opinión pública se le echaba encima. Todo el
mundo lo vio. No hay periódico que no refleje
las camisetas de Echanove, Wyoming, Bardem,
Uribe y Cía. Más allá, en la calle, la gente ha
salido a protestar, y se prevé un seguimiento
masivo en la próxima manifestación del día 15
de febrero. Los rectores de las universidades se
han movilizado; la plataforma de Mujeres
Artistas Contra la Violencia de Género están
desde el lunes en Bagdad como escudos huma-
nos; Amnistía Internacional, Greenpeace,
Intermón Oxfam y Médicos Sin Fronteras han
presentado una web común para aunar fuerzas
contra la guerra... Hasta la Iglesia se ha `moja-
do´; algo que mencionó Zapatero en el
Congreso y que le costó un `exabrupto parla-
mentario´ vertido por un diputado del PP. La
sociedad se está moviendo. Aquí no vale aque-
lla afortunada frase pronunciada por el anterior
ministro portavoz: `Sencillamente, no ha habido
huelga´. 

La Corriente Alterna (Editorial, 06-02-2003) 
www.lacorrientealterna.com

Un pardalet que ix –o eixia,
no n’estic al corrent– a la
tele valenciana, al progra-

ma infantil on regna la Maria
Abradelo, és el símbol identifica-
tiu dels Parcs Naturals
Valencians. El veureu en els car-
tells indicadors, en els materials
que s’hi publiquen i en tot allò
que faça referència a aquests
espais protegits. 

No tinc res en contra del parda-
let en qüestió, però sí que tinc
molt en contra de la relació que
s’hi fa: televisió-presentadors-
parc natural. D’aquest trio, el
parc serà sempre el darrer ele-
ment en les referències identifi-
catives dels infants, l’última cosa
en què pensaran en veure el
dibuixet de l’animal. L’ocellet
serà sempre el pardalet de
Babalà. I, en conseqüència, la
menys important.

Però la realització d’itineraris o

activitats diverses en un parc
natural és ben enriquidora des
del punt de vista educatiu. Els
aspectes a treballar-hi són molts
i les experiències i vivències que
es poden tindre sempre aporta-
ran l’alumnat aspectes positius. I
és des d’eixa perspectiva educa-
tiva i didàctica que els ense-
nyants preparem les nostres visi-
tes, ¿no? Doncs bé. Cal afegir
altres aspectes: Almenys en el
Parc de l’Albufera, en el Centre
del Racó de l’Olla, trobareu, a
més, una ”ecotenda”. I possible-
ment pensareu que allí es poden
trobar productes ecològics o
materials educatius per a infants
relacionats amb el medi ambient,
¿veritat? Doncs no.  Algun llibre
interessant –poquets– sí que hi
ha. Però sobretot els vostres
alumnes poden comprar camise-
tes, encenedors, clauers…, en fi,
objectes diversos, això sí, amb el
logotip del pardalet sempre com
a referent.

Vaja, que el Parc aporta, a més
de les activitats mediambientals,
l’activitat de comprar. Per si algú
tenia dubtes de si vivim o no en
la societat de consum, la qual
necessita que les persones ens
convertim en compradors com-

pulsius, doncs aquí en té una
petita mostra.

Així és que ja tenim més feina.
A més de preparar el projecte
d’educació mediambiental, a més
de preparar i treballar les activi-
tats, haurem de mirar la manera
de contrarestar les actituds con-
sumistes que es promouen des de
totes bandes, de procurar que la
compra d’un cendrer amb un par-
dalet dibuixat no lleve el prota-
gonisme als agrons blaus, les
foges o les garces que passegen,
volen i naden per un espai que és
sa casa.

Enguany la visita que he fet a
l’Albufera amb els alumnes ha
sigut un dia de cel blau però d’ai-
re molt fred. Mentre passejàvem
en barca el sentíem com si ens
traspassara les galtes. I hi tingué-
rem la immensa sort de veure
centenars d’aus entre joncs i ca-
nyars, al mig de l’aigua i pel cel.
Una visió fantàstica. Un goig
indescriptible que anul·là per
complet la imatge del pobre par-
dal de mentides de la tele que
romania en l’aparador de l’”eco-
tenda”, esperant uns compradors
que, aquesta vegada, no hi van
picar. 

A  P E U  D ’ A U L A

A l llarg de la vida he anat aprenent
la força de la pregunta. I he vist
també que tothom porta la motxi-

lla més plena de respostes que de pregun-
tes. Potser perquè els mestres només ens
han ensenyat a donar respostes –vertade-
res, encertades, úniques–. Però la pregun-
ta és necessària i vital, perquè mou el pen-
sament, desenvolupa la intel·ligència, obri
el pas a la comprensió. La pregunta sol
anar acompanyada del dubte i la incertesa.
Sovint preguntem no per obtenir una sola
resposta, sinó per augmentar la complexi-
tat del dubte i per saber-nos una miqueta
més savis en un món que sempre hem
d’estar reinventant. Les coses de la vida
són complicades, de la vida individual i de
la vida social, i es fan especialment com-
plicades quan volem agafar en les nostres
mans el destí de la vida, quan volem ser
subjectes, és a dir, quan fem/ens fem pre-
guntes. Però també, de mica en mica,
podem anar reduint la nostra condició de
subjectes a individus consumidors de res-
postes prefabricades. Bé, eixa és la trampa
neoliberal: la reducció social de subjecte
actiu a consumidor passiu. Comencem per
l’anunci del perfum per Nadal, el dictat
mecànic del professor a l’aula università-
ria, la declaració buida del professional de
la política buida, i acabem inerts i insensi-
bles davant la barbàrie quotidiana. Així
que vinc ara ací a reivindicar la urgència
de la pregunta. 

Tampoc estaria mal que a la pregunta
l’acompanyara la memòria. No sempre

estem al mateix lloc ni vivim sempre el
mateix temps. I si la pregunta obri la porta
a la comprensió, la biografia i la història
ens acompanyen sempre en la interpreta-
ció. Vivim temps d’Alzheimer social i cada
dia hem de partir de zero. I hi ha gent que
sempre diu el mateix, que és altra forma de
estar sempre partint de zero. La pregunta i
la memòria són incòmodes perquè deses-
tabilitzen la rutina. És més fàcil caminar
per la vida plana, sense racons, ni turons,
ni tempestes. 

L’educació necessita preguntes. Hi ha
massa respostes burocràtiques, interessa-
des, inútils. Un impenitent preguntó és M.
W. Apple, i la seua pregunta preferida és:
¿A qui li interessa?, ¿qui es beneficia i qui
es perjudica? És una pregunta molt mar-
xista, estructural, historicista (recorde ara
aquell curs a la Facultat, treballant en
classe el llibre d’Apple Ideología y currí-
culum, amb Isabel, Leles, Xavi, Carles, el
Viejo, Joan… va ser memorable). Torne al
tema: manquen preguntes sobre l’escola,
el currículum, el professorat. Ja sé que
algú estarà pensant: “No, tio, el que volem
són respostes, què hem de fer, com hem de
fer, tu què proposes”, etc. De Gonçal
Anaya vaig aprendre allò que la millor
pràctica era una bona teoria. Després he
vist que per decidir cursos concrets d’acció
en un espai social com el de l’educació el
que més m’ajudava era encertar en la
indagació crítica sobre la realitat en què
havia d’intervenir. Així que insistiré fins a
fer-me pesat. Ens manquen preguntes. A
tall d’exemple: ¿A qui li interessa l’actual
declive d’un model autònom de formació
permanent del professorat? ¿Qui es bene-
ficia?  Ah!, un consell: quan cregues tindre
la resposta, passa-li-la a un company o
companya: veuràs que és difícil coincidir,
que cal contrastar hipòtesis amb els altres,
que cal continuar aprofundint en les pre-
guntes, que hi ha sempre més d’una res-
posta, que… 

Q uan escric aquestes ratlles
encara no hi ha guerra a
l’Iraq. Tal com van les coses,

però, la carnisseria ja s’haurà produït
quan apareguen publicades. I tant de
bo m’equivocara! Tant de bo les
mobilitzacions de l’opinió pública
mundial aconseguiren aturar la bar-
bàrie. Milers i milers de persones que
acabaran sent milions de ciutadans
expressen la seua posició contrària a
una guerra que ens porta a la lògica
de la força a l’estil de l’antic Oest
nord-americà. 

Un grup de claustrals de la
Universitat de València hem demanat
la celebració d’un claustre extraordina-
ri perquè la nostra Universitat es pro-
nuncie formalment i per mitjà del seu
màxim órgan de representació contra
una guerra que subverteix tots els prin-
cipis de la legalitat internacional. No
oblidem que es tracta d’atacar l’Iraq
perquè té unes armes que Bush i la
CIA no poden demostrar que tenen,
però que si no ho poden demostrar és
perquè estan molt ben amagades, no
perquè no les tinguen, i per tant cal
atacar abans no les usen. Principis del
dret com que qui acusa ha de presen-
tar proves, i que aquestes han de ser
contrastades, segons on es pronuncien
aquests dies, poden fer que algú acuse
de traïció a qui defense tan elementals
i polides idees per les quals la humani-

tat ha lluitat durant segles. En una
mena de món al revés, l’amo del món
que dirigeix un país democràtic trenca
les regles de la convivència internacio-
nal, embarca als pilotes llepaculs d’al-
guns països europeus, com és el nostre
cas, en una agressió injusta i il·legal, i
damunt volen fer-nos creure que tot és
en defensa de la democràcia. I els
resultarà de molt mala educació que
preguntem pel petroli o què passa amb
Corea del Nord, que sí que té armes de
destrucció massiva (nuclears) i els EUA
els han plantejat unes negociacions, o,
si el problema és Sadam, per què li ofe-
reixen que s’exilie. Preguntes senzilles
que encara no sabem si el senyor
Aznar –un altre pollastre del corral–
tindrà el detall de contestar al
Parlament.

Així les coses, el que no podem dei-
xar de fer és la nostra faena.
Certament, quan al voltant, en les tele-
visions del poder, es contradiu la lògi-
ca, la justícia i la democràcia, els qui
tenim el deure d’educar hem d’explicar
“educadament” les seues mentides, si
més no per no ser còmplices de la
matança de persones que propugnen.
Quin contrasentit! Que vinga Pilar del
Castillo i Tarancón i ens proposen una
unitat didàctica per a explicar aquesta
guerra fastigosa des dels valors de la
pau que posen per escrit en tots els
projectes educatius del Ministeri i la
Conselleria. Hem tornat a les guerres
de saqueig i botí; tanmateix no poden
impedir que parlem, que expliquem el
que està passant, que ens unim i cri-
dem contra la guerra. La mort i la des-
trucció és igual a totes bandes. La vida
dels iraquians val igual que las dels
habitants de Nova York. Expliquem-
ho.

T E A T R E S  D E  L ' E S C O L A

Fer-se preguntes

Hem llegit

Rafael Xambó

T E M P S  D E  C A M P U S

No a la guerra

Jaume Martínez Bonafé

Carme Miquel
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Conselleria insisteix en considerar la xarxa de centres públics com a subsidiària de l’ensenyament privat

Rebuig del Sindicat a la proposta 
de Planificació Educativa per 2003/04
La Conselleria de Cultura i
Educació ha presentat la propos-
ta provisional de Planificació
Educativa per al curs 2003/04,
coneguda també com ”arranja-
ment escolar”, que preveu la
creació i supressió d’unitats esco-
lars i que es basa en els criteris
d’un document que ja va ser
rebutjat a la Mesa Sectorial
d’Educació. L’oposició de

l’STEPV-Iv, tant als documents
de criteris com a la proposta con-
creta d’arranjament, es fonamen-
ta en considerar que novament el
Govern de la Generalitat consi-
dera que l'ensenyament públic
ha de ser subsidiari respecte del
privat, atés que el creixement en
la xarxa pública es condiciona a
la situació dels centres de titulari-
tat privada. 

A la proposta presentada per
l’Administració no es generalit-
za l’oferta d’unitats per a l’alum-
nat de tres anys a tots els centres
públics, ni s’escolaritza el primer
cicle d’ESO en els instituts de
Secundària. La planificació tam-
poc no dota els centres amb pro-
fessorat suficient per a tots els
programes educatius (Compen-
satòria, Immersió Lingüística,

Escola Rural, Educació
Especial...), ni s’avança en la
reducció de la ràtio
alumnes/aula. 

L’STEPV-Iv seguirà oposant-
se a aquest model de planifica-
ció i iniciarà una campanya
dirigida a la comunitat educati-
va per aconseguir que la plani-
ficació educativa responga a
les autèntiques prioritats de

l'ensenyament públic valencià.
En aquest sentit, el Sindicat es
dirigirà als òrgans de represen-
tació i participació –consells
escolars de centre i municipals,
juntes de personal i Mesa
Sectorial d’Educació– i els pro-
posarà que exigesquen la
Conselleria de Cultura i
Educació la cobertura de totes
les necessitats.

Educació Infantil i
Primària
La Conselleria només crea 80
unitats i n’habilita 39, que són
creacions provisionals. Amb
aquestes xifres, per completar
el Mapa Escolar de 1996
encara queden per crear 163
unitats (Quadre I). És inac-
ceptable doncs que, transco-
rreguts sis anys des de la sig-
natura de l’Acord de
Plantilles dels centres
d’Infantil i Primària i de la
publicació del Mapa Escolar,
encara queden tantes unitats
per crear, un greu retard en la
dotació d’infrastructures al
que cal afegir l’important
dèficit d’oferta de llocs esco-
lars públics en el tram 0-3
anys. Conselleria no ha
acceptat un conjunt d'esme-
nes presentades per l'STEPV-
Iv que pretenien dotar de més
professorat i rebaixar les
ràtios en determinats centres i
programes educatius, espe-
cialment en Infantil, per
millorar l’atenció a l'alumnat.
Com es veu, mentre Educació
disposa de recursos econò-
mics per a la xarxa privada,

no fa cap esforç per generalit-
zar l'oferta en la pública.

Primer cicle d’ESO
Al curs 2003-2004 el 34,36%
de les escoles tindran escola-
ritzat encara l’alumnat de pri-
mer cicle d’ESO (Quadres II i
III). Aquest problema es rela-
ciona amb la manca de plani-
ficació i d’interés del Govern
valencià envers l’ensenya-
ment públic. Com és sabut, la
LOGSE es va promulgar el
1990 i el Mapa Escolar es va
fer públic el 1996. Han passat
més de sis anys sense que
s’hagen construït i adaptat els
centres previstos al Mapa
Escolar, la qual cosa impedeix
el creixement de la xarxa
pública i causa problemes
d’escolarització. L’alumnat de

primer cicle d’ESO hauria
d’estar als instituts des de
1998. Les infrastructures no
s’han acompassat amb la
implantació de la LOGSE,
atés que l’adaptació o la cons-
trucció dels centres hauria
d’haver estat enllestida men-
tre s’implantava l’ESO.
D’altra banda, la majoria dels
col·legis que encara matricu-
len alumnat de primer cicle
d'ESO no disposen de profes-
sorat especialista de
Tecnologia i de Plàstica i
Visual. Les declaracions del
conseller Tarancón que anun-
cien que en 2003 estarà com-
pletat el Mapa Escolar reco-
neixen, de fet, que no s’han
executat les promeses pel que
fa a la construcció i reforma
dels centres. Però, a més, l’a-
firmació és impossible de
complir, pel considerable

retard en la posada en marxa
dels plans d’adaptació d’in-
frastructures. La pròpia
Conselleria confirma aquest
retard en no anunciar l’esco-
larització de tot l’alumnat de
primer cicle d’ESO als IES. 

Catalogació lingüística
dels llocs de treball
Són 24 les escoles que experi-
menten un canvi en el pro-
grama lingüístic del centre i
només una inicia un nou pro-
grama bilingüe. No hi ha cap
avanç en la creació de nous
programes des de 1996.

Escola Rural
Cal impulsar una política de
potenciació de l’Escola Rural,
i garantir que no es tanquen
escoles ni es suprimesquen
unitats en l’àmbit rural, un fet
que provoca l’abandonament
dels pobles. En direcció con-
trària a aquest plantejament,
s’han detectat supressions en
alguns centres rurals.

L’arranjament 
en xifres

QUADRE III
Col·legis que deixen d’escolaritzar

alumnat de primer cicle d’ESO

Alacant: Alacant. San Blas i San
Fernando; Beneixama: Divina Aurora;
Beniferri: Argentina; Benilloba: V. de los
Dolores; Benimantell: J. María Paternina;
La Canyada: M. de Déu del Carme; Cox:
V. de las Virtudes i V. del Carmen;
Crevillent: Doctor Fco. Mas, Párroco Fco.
Mas, Primo de Rivera, Fco. Candela,
Miguel Hernández i Ntra. Sra. de la
Esperanza; Crevillent-Realengo: San
Luis; El Verger: Segaria; Elx: Ausiàs
March, Baix Vinalopó, Candalix, Carlos
III, Ferrández Cruz, Francesc Cantó,
Julio M. López i Luis Cernuda; Elx-
L’Altet: Rodolfo Tomás; Elx-Perleta:
Mestre Canaletes; Elx-Torrellano:
Antonio Machado i La Paz; Granja de
Rocamora: S. Pedro Apóstol; Ondara:
Sanchis Guarner; Orihuela: Fernando de
Loaces i Villar Palasí; Orihuela-Arneva:
Francisco Girona; Orihuela-Desam-
parados: V. de los Desamparados;
Orihuela-La Campaneta: Ntra. Sra. del
Pilar; Orihuela-La Matanza: CRA N.º 11;
Orihuela-La Murada. CP; Orihuela-
Molins: CP; Orihuela-San Bartolomé:
San Bartolomé; Redován: Comarcal
Sagrado Corazón; Xàbia: Amanecer,
Graüll i Port de Xàbia. 
Castelló: Artana: Carmen Martín;
L’Alcora: Comte de Aranda i Fco.
Grangel; Lucena del Cid: Comtessa de
Lucena; Onda: Baltasar Rull i Pius XII;
Sant Joan de Moró: S. Joan de Moró;
Vila-real: Carlos Sarthou i Concepción
Arenal. 
València: Albalat dels Sorells: El Castell;
Alberic: Rafael Comenge i El Convent;
Albuixech: Tomàs Albert; Alfarb: S.
Jaime Apóstol; Alginet: Emilio Luna,
Pepita Greus i Blasco Ibáñez; Bicorp: Los
Pinos; Bolbaite: Albait; Carlet: J. Vicente
Mora; Chella: J. Lacomba; Chiva: Dr.
Corachan i Martínez Culla; Foios: M. de
Déu del Patrocini i Rei En Jaume;
Fontanars: Conde de Salvatierra;
Fuenterrobles: Cervantes; La Font de la
Figuera: M. de Déu dels Xiquets;
Llombai: S. Francesc de Borja; Meliana:
El Crist i Mediterrani; Mislata: A. March,
L’Almacil, El Cid, Jaume I, Gregori
Maians i Mestre Serrano; Moixent: P.
Moreno; Ontinyent: Bonavista, Lluís
Vives, Mestre Carmelo, Martínez Valls i
Rafael J. Vidal; Pedralba: Maestro J.
Bernia; Quesa: Luis Vives; S. Antoni de
Benaixeve: Huérfanos San Vicente
Ferrer; Silla: Reis Catòlics i M. de Déu
dels Desemparats; Sinarcas: R. Laporta;
Sollana: L. Marco; Tous: S. Bárbara;
València: Ballester Fandos, Carolina
Álvarez, Cavite, López Rosat, Explorador
Andrés, G. Lorca, Malva-rosa, Mestalla,
Rodríguez Fornos, San Pedro, Sector
Aéreo, Vicente Blasco Ibáñez i Vicente
Gaos; Venta del Moro: Maestro Victorio
Montes; Vilamarxant: Horta Major;
Villargordo del Cabriel: El Cabriel.

ALACANT Ed. Infantil Ed. Primària Ed. Especial ESO

Creació 44 80 6 8
Supressió 12 24 2 146
Total 32 56 4 -134

CASTELLÓ Ed. Infantil Ed. Primària Ed. Especial ESO

Creació 9 34 1 1
Supressió 2 7 1 32
Total 7 27 0 -31

VALÈNCIA Ed. Infantil Ed. Primària Ed. Especial ESO

Creació 27 52 6 8
Supressió 15 44 1 181
Total 12 8 5 -173

Escolaritzen 1er ESO No escolaritzen 1er ESO TOTAL

Alacant 166 227 393

Castelló 50 117 167

València 152 359 511

Total 368 703 1071

El 34,36% dels col·legis públics escolaritzen l’alumnat de primer cicle de l’ESO.

Habilitacions: Infantil, 8. Primària, 10. Supressió de centres: Carles III
d’Elx. Nous Programes d’Ensenyament en Valencià: PIL. Alacant.
Joaquín Sorolla (abans PIL/PIP); PEV. Beneixama. Divina Aurora. (abans
PIP); PEV. Bolulla. Penya l’Or. (abans PIP); PIL. Confrides. CP.
PEV/PIL. Elx-La Hoya. San Antonio (abans PIP); PIL/PIP. Ibi. Poeta Pla i
Beltran (abans PIP); PEV/PIP. Onil. San Jaime (abans PIP).

QUADRE I
Creació i supressió d’unitats escolars 

dels centres públics per a 2003/04

Habilitacions: Infantil, 13; Primària, 3. Supressió de centres: Algímia de
Almonacid, Pobla de Benifassà. Nous Programes d’Ensenyament en
Valencià: PEV. Benicarló. Marqués de Benicarló (abans PEV/PIL); PEV.
Benicàssim. Santa Agueda (abans PEV/PIP); PIL. Castelló de la Plana.
Carles Salvador (abans PIL/PIP); PIL/PIP. Castelló de la Plana. Ejército
Español (abans PEV/PIP); PEV. Castelló de la Plana. El Fadrell (abans
PIP); PIL. Vall d’Uixò. Sant Vicent Ferrer ( abans PEV); PEV. Vila-real.
CEE La Panderola (abans PIP).

Habilitacions: Infantil, 18; Primària, 16; Especial, 1; ESO, 1. Supressió de
centres: CP Carolina Alvàrez de València. Nous Programes
d’Ensenyament en Valencià: PEV. Alzira. CEE Carmen Picó (abans PIP);
PEV/PIL. Manises. Joan Fuster (abans PIP); PIL. Mislata. L’Almacil
(abans PIL/PIP); PEV. Montroi. CP (abans PIP); PEV. Ontinyent. Carmelo
Ripoll (abans PIP); PEV/PIP. Sagunt-Port. Baladre (abans PIP); PEV.
Sueca. CEE Tècniques Educatives Especials (abans PIP); PIL/PIP.
València N.º 96 (abans PEV/PIP); PIL. València. Ramiro Jover (abans
PIL/PIP); PIL/PIP. València. Santo Ángel de la Guarda (abans PEV/PIP);
PIL/PIP. València. Vicente Gaos (abans PEV/PIP).

QUADRE II
Escolarització de l’alumnat de primer cicle d’ESO

Col·legis d’Infantil i Primària (no s’inclouen els centres específics d’EE ni
les Infantils)
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La Administración sigue sin poner en marcha los Servicios de Prevención

Paralitzat el procés de reubicació del professorat de Secundària contingut en l’Ordre d’1 de juliol de 2002

Presentada una denuncia del Comité
de Seguridad y Salud Laboral contra
la Dirección Territorial de Valencia

En el curso pasado, todos los
delegados y delegadas de
Prevención protagonizaron
una protesta ante la Conse-
lleria de Educación por la
ausencia de los Servicios de
Prevención en el sector docen-
te, una situación que no ha
sido enmendada hasta ahora,
cuando según la normativa en
vigor deberían estar en funcio-
namiento desde el 1 de enero
de 1999.

La denuncia interpuesta está
motivada en la vulneración rei-
terada del reglamento que
ordena el funcionamiento del
Comité de Seguridad y Salud
Laboral. Los sindicatos se que-
jan de la imposibilidad de
acceder a la documentación de
la Administración sobre cues-

tiones relacionadas con las
condiciones de trabajo y sus
riesgos para la salud. También
exigen acceder a todos los
informes y estudios obtenidos o
realizados por la Admi-
nistración sobre los mismos
asuntos. 

En las circunstancias actua-
les, al Comité se le impide
conocer e informar acerca de
distintos aspectos, como la pro-
gramación anual de los
Servicios de Prevención; la
promoción y la participación
en investigaciones sobre eva-
luación y control de riesgos; la
incidencia de daños derivados
para la salud, y la evaluación
de la deficiencia de la acción
preventiva. Además, la Admi-
nistración no accede a la peti-

ción de disponer de una perso-
na que desarrolle tareas admi-
nistrativas y que colabore con
el secretario del Comité. Se
reclama, así mismo, que las
actuaciones y los acuerdos del
Comité se den a conocer públi-
camente por idéntico mecanis-
mo que el utilizado por la
Junta de Personal. 

Finalmente, la Dirección
Territorial de Educación debe
facilitar una sala permanente
ubicada en su misma sede y
comprometerse a dotarla de
todos los elementos humanos y
materiales necesarios para
poder realizar las funciones
que la ley encomienda a los
miembros del Comité y a los
delegados y delegadas de
Prevención. 

Important avanç en la protecció de la salut laboral 

El professorat valencià
ja pot sol·licitar al seu
centre equips de 
protecció de la veu

En resposta a una iniciativa de l'STEPV-Iv, el Plenari del
Comité de Seguretat i Salut Laboral Docent no universitari de
València del 10 de desembre va demanar a la Conselleria
d’Educació una previsió pressupostària per a adquirir equips
individuals, micròfons i altaveus, per a la protecció de la veu
del professorat.

Com a conseqüència de l’a-
cord del Plenari, s'ha posat
en marxa un procediment a
través del qual el professo-
rat que necessite un equip
de protecció individual
(EPIs) ha de presentar a la
direcció del seu centre de
treball una sol·licitud,
acompanyada de l’informe
mèdic corresponent, per tal
que la direcció del centre la
trasllade al Servei de
Prevenció de Riscos
Laborals. Pel que fa a la
presentació de l'informe

mèdic, el professorat podrà
lliurar-lo en un sobre tancat
que garantisca el dret a la
intimitat de qualsevol
mesura referida a la vigi-
lància de la salut, com indi-
ca l'article 22.2 de la Llei
31/1995, de Prevenció de
Riscs Laborals. Malgrat que
encara no s’han constituït
els Serveis de Prevenció, el
Sindicat seguirà impulsant
iniciatives en defensa de la
salut dels treballadors i tre-
balladores de l’ensenya-
ment.

El conseller va intentar justificar
el canvi de posició oficial en les
declaracions de la ministra
d'Educació sobre el desplega-
ment de la Llei de Qualitat
(LOCE). Tanmateix, la rectifica-
ció de Tarancón s’explica per la
pressió que representa la jorna-
da de vaga general de
Secundària anunciada pel 27 de
febrer, una convocatòria unitària
de CCOO, ANPE, UGT, CSIF i
STEPV-Iv. 

El Sindicat manté la convoca-
tòria de mobilitzacions de febrer,
inclosa la vaga del dia 27, i

només es replantejarà el calen-
dari de pressions si el conseller
es compromet amb els sindicats
a complir tant els acords de plan-
tilles de Secundària com els refe-
rits a l'equiparació salarial. El
Sindicat vol que el conseller
explique les mesures que com-
portarà la paralització del procés
i si a l’Ordre que regula el procés
serà eliminada l’adscripció obli-
gatòria a la zona d’influència, un
aspecte especialment sensible
que ha estat rebutjat des del pri-
mer moment pel professorat i
que l’Administració va introduir

en la normativa legal sense con-
sultar la representació del pro-
fessorat.

STEPV-Iv ha afirmat que la
Generalitat no demostra cap
interés en complir l’acord de
plantilles de Secundària signat
el 1999 per tots els sindicats i el
mateix conseller, Manuel
Tarancón. El Sindicat estima que
hi ha proves sobrades que
demostren la manca de diàleg
de l’Administració i, mentre no
es modifique eixa actitud, s’han
de mantindre totes les mobilitza-
cions.

L'STEPV-Iv demana al conseller
un compromís formal davant la
Mesa Sectorial d’Educació 

-EL DOGV del 12/7/2002
publica l’Ordre de reubicació
del professorat de Secun-
dària. L’Ordre vulnera l’acord
de plantilles en allò que fa
referència a la mobilitat del
professorat. L’acord reconeix
expressament que cap profes-
sor o professora serà despla-
çat amb caràcter forçós de la
seua localitat de destinació.
Per contra, l’Ordre senyala
que el professorat podrà ser
desplaçat dins l’àmbit d’una
zona delimitada i imposada
unilateralment per l’Admi-
nistració, i que pot suposar
desplaçaments de fins a 40
kilòmetres.

-En gener, el Servei
d’Inspecció Educativa va pre-
sentar a cada centre la graella
que conté la plantilla global
del professorat que hi treba-
lla. La graella fixava el nom-
bre de docents del centre que
segons el criteri de
l’Administració era producte
de l’aplicació de l’acord de
plantilles de Secundària. Però
segons va declarar el mateix
director general de Personal,
José Antonio Rovira, a la reu-
nió de portaveus, i segons les
informacions facilitades per la
Inspecció a les direccions dels
centres, el nombre total de
professorat no es basava en la
totalitat dels criteris signats a
l’acord, en no contemplar-ne
alguns com ara les hores per
als càrrecs directius, l’atenció
a l’alumnat amb necessitats

educatives especials i de
compensació educativa, les
plantilles dels cicles forma-
tius, entre altres. Conselleria
va presentar als centres una
documentació que no reunia
tots els criteris pactats amb
les organitzacions sindicals,
ja que havia fet de manera
unilateral una aplicació a la
baixa de l’acord.

-En la majoria de casos, la
nova proposta de l’Admi-
nistració rebaixa el perfil dels
centres, les unitats d’ESO,
Batxillerat i Cicles Formatius.
El Mapa Escolar de 1996 fixa-
va el nombre d’unitats de
cada institut, però l’Adminis-
tració ha estat modificant-lo
sense el consens social i, en
ocasions, sense informar.
L’annex de l’acord de 1999,
que va publicar el DOGV,
contenia el perfil dels centres,
segons el Mapa Escolar.
Tanmateix, la informació
sobre el nombre d’unitats de
cada centre que s’ha lliurat en
2002 a la comunitat educativa
no respecta el procés de reu-
bicació. Es presenta una ofer-
ta de menys places escolars
als instituts i, per tant, un
nombre inferior de llocs de
treball. La reducció no està
motivada per la reducció d’a-
lumnat, sinó per l’intent de
reduir l’oferta escolar dels
centres públics: Conselleria
condiciona i manipula la
matrícula i avança en la seua
línia de privatitzar l’educació.

• En relació a l’acord d’equiparació
retributiva de 1999, que estableix
una clàusula de revisió del com-
plement específic per al professo-
rat, els sindicats van presentar una
oferta en novembre de 2002, que
no ha estat contestada en la mesa
negociadora. Per a l’STEPV, l’aug-

ment retributiu ha d’arreplegar la
millora establerta en la Mesa
General de Negociació i la dife-
rència en el complement específic
en relació a les comunitats autòno-
mes  amb millors salaris.
• Els compromisos de l’Admi-
nistració sobre el complement

diferencial dels mestres d’ESO i el
de la direcció dels centres consten
en l’acta de la Mesa Sectorial de
maig de 2002. Ha transcorregut
quasi un any des d’aleshores
sense que cap professor afectat
haja percebut les millores sala-
rials.

Conselleria mai no 
ha volgut negociar

Compromisos retributius

"Les declaracions del conseller Manuel
Tarancón als mitjans de comunicació per
anunciar la suspensió del procés de reubica-
ció del professorat de Secundària no tenen efi-
càcia mentre no es presente la nova proposta
en la Mesa Sectorial d'Educació, àmbit institu-
cional on tenen lloc les negociacions entre
l’Administració i els representants del profes-
sorat", ha afirmat l’STEPV-Iv en resposta al

colp d’efecte del conseller, que ha acusat les
pressions del professorat de Secundària, sec-
tor on hi ha convocades mesures de pressió
pels sindicats. Totes les organitzacions de la
Mesa Sectorial han anunciat que el programa
de mobilitzacions en el sector es mantindrà
mentre l’Administració no presente una recti-
ficació i es comprometa formalment en la
mateixa Mesa.

Todas las organizaciones sindicales del
Comité de Seguridad y Salud Laboral del
Personal Docente han denunciado conjun-
tamente ante la Inspección de Trabajo a la
Dirección Territorial de Educación de
Valencia. La denuncia, que recoge el

incumplimiento de la Ley 31/1995, de
Prevención de Riesgos Laborales, por parte
de la Administración, fue presentada el
pasado 21 de enero, en el transcurso de
una concentración de delegados convoca-
da en protesta por tal incumplimiento.
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El professorat valencià perd en 2003 entre l’1,02 i l’1,18% per l’aplicació de l’acord de Madrid 

Administració Pública no negocia
els salaris dels empleats públics
El Ministeri d’Administracions Públiques (MAP) i
els sindicats CCOO, UGT i CSIF van signar l’any
passat un acord sobre les retribucions per a 2003 de
les empleades i empleats públics que suposa renun-
ciar expressament a la clàusula de revisió salarial.

Però, a més, l’increment retributiu pactat és inferior
a la previsió de l’IPC. L’acord preveu un increment
salarial del 2% i el pagament del 20% del comple-
ment de destinació en cadascuna de les pagues
extraordinàries. Un altre 20% s’abonarà en 2004.

Mentre el MAP i els tres sindicats
pactaven l’acord, la Conselleria de
Justícia i Administracions Pú-
bliques de la Generalitat es nega-
va a obrir les negociacions sobre
les retribucions anuals dels em-
pleats públics. El pretext esgrimit
pels responsables de la
Conselleria era que s’havien subs-
crit acords sectorials als àmbits
sanitari (2002) i docent  (1999) que
recollien unes millores salarials
superiors al 2% acordat a Madrid.
Per aquest motiu, el conseller
Gonzàlez Cepeda només volia
obrir negociacions salarials als
àmbits sectorials de Justícia i
Administració General. Amb

aquesta argúcia interessada el
conseller pretenia crear confusió,
però no ho ha aconseguit. 

Acords retributius diferents
D’una banda, està l’acord que
perseguia l’homologació salarial
del personal sanitari valencià
amb el de la resta de l’Estat (que
no va signar l’STEPV-Iv per con-
siderar-lo insuficient i incomplet).
En ensenyament, hi ha un altre
acord per a equiparar el comple-
ment específic del professorat
valencià amb el d’altres comuni-
tats autònomes. Però aquests
acords no poden confondre’s amb

els augments salarials anuals,
que han de contemplar les des-
viacions de l’IPC real sobre el
previst. Són, com es veu, qües-
tions diferents.  

Amb tot, STEPV-Iv no dóna
aquesta negociació per tancada i
continuarà fent pressió junt a les
organitzacions sindicals que com-
parteixen els mateixos objectius
per aconseguir millores retributi-
ves per al professorat valencià.
Amb l’actitud manifestada pels
actuals responsables polítics
valencians la tasca no serà fàcil,
però la unitat sindical, el treball
constant i el suport del professo-
rat poden aconseguir-ho. 

COS DE MESTRES 2002 2003 Diferència %
TOTAL 12 MESOS (sense pagues extra) 19.698,36 20.092,33 393,97 2,00
PAGUES EXTRA. Sou Base mensual (x 2) 1.710,86 1.745,08 34,22 2,00
Novetat acord 
20% C. Destí x 2 (20% de 441.08 x 2) — 176,43 176,43 —
RETRIBUCIÓ ANUAL (amb pagues extra) 21.409,22 22.013,84 604,62 2,82

COS PROFESSORAT TÈCNIC 2002 2003 Diferència %
TOTAL 12 MESOS (sense pagues extra) 20.914,08 21.332,36 418,28 2,00
PAGUES EXTRA. Sou Base mensual (x 2) 1.710,86 1.745,08 34,22 2,00
Novetat acord 
20% C. Destí x 2 (20% de 543,19 x 2) — 217,28 217,28 —
RETRIBUCIÓ ANUAL (amb pagues extra) 22.624,94 23.294,72 669,78 2,96

COS PROF. SECUNDÀRIA 2.002 2.003 Diferència %
TOTAL 12 MESOS (sense pagues extra) 22.769,16 23.224,54 455,38 2,00
PAGUES EXTRA. Sou Base mensual (x 2) 2.015,78 2.056,10 40,32 2,00
Novetat acord 
20% C. Destí x 2 (20% de 543,19 x 2) — 217,28 217,28 —
RETRIBUCIÓ ANUAL (amb pagues extra) 24.784,94 25.497,92 712,98 2,88

COS DE CATEDRÀTICS 2002 2003 Diferència %
TOTAL 12 MESOS (sense pagues extra) 24.597,24 25.089,18 491,94 2,00
PAGUES EXTRA. Sou Base mensual (x 2) 2.015,78 2.056,10 40,32 2,00
Novetat acord 
20% C. Destí x 2 (20% de 650,63 x 2) — 260,25 260,25 —
RETRIBUCIÓ ANUAL (amb pagues extra) 26.613,02 27.405,53 792,51 2,98

La novetat de l’acord la
representa la modifica-
ció de les pagues extra,
factor que explica l’in-
crement retributiu
anual per damunt del
2%, mentre les dades
de l’IPC d’octubre de
2002 indiquen l’aug-
ment de la inflació en
un 4%. La novetat en

les pagues extra repre-
senta per als distints
cossos docents els aug-
ments reals següents:
2,82% (mestres); 2,96%
(professorat tècnic
d’FP); 2,88% (professo-
rat de Secundària);
2,98% (catedràtics).
Per tant, tots els
docents valencians han

perdut poder adquisi-
tiu, entre un 1,18% i un
1,02%, segons el cos a
què pertanyen.

Per no emmascarar
l’abast de l’acord de
Madrid, en el comple-
ment específic no s’ha
d’incloure l’últim ter-
mini de l’increment
d’homologació salarial,

segons l’acord signat
per la Conselleria i tots
els sindicats de la
Mesa Sectorial
d’Educació en 1999
(21,56 euros per a
2003), ni tampoc els
100 euros d’increment
per als mestres d’ESO,
acordats en maig de
2002.

L'acord de Madrid a la nòmina

ARXIU

Aquest va ser el compromís
del director general de
Personal. El pacte es va arre-
plegar en les actes de la Mesa
Sectorial, però no hi va haver
acord documental signat per
les parts ni tampoc es va
publicar en el Diari Oficial de
la Generalitat.

En setembre no es va cobrar
res ni es va donar cap explica-
ció per la Conselleria. El
Sindicat va llançar una cam-
panya de reclamacions per tal
que el professorat afectat ins-
tara l’Administració a pagar
allò acordat. Per aquesta
mesura, l’Administració va
acusar l’STEPV-Iv d'avalota-
dor. Però en octubre i novem-
bre tampoc es va abonar la
quantitat pactada, ara amb
l'excusa que no hi havia
cobertura jurídica per a tal
increment en la nòmina i que
calia esperar a la presentació
dels Pressupostos de la
Generalitat per a introduir els
canvis oportuns.

Amb els Pressupostos a les
mans, es va comprovar que no
hi havia cap canvi que afecta-
ra les retribucions dels
docents. Es tractava, doncs,
d’una nova mentida (tenia la
intenció d’enganyar els sindi-
cats): el director general havia
assegurat en la Mesa
Sectorial que el mateix Partit
Popular presentaria una
"autoesmena" al seu projecte
de Pressupostos per a arreple-
gar allò pactat. Va incomplir
novament la seua paraula.
Per a acabar-ho d’adobar, els
diputats del PP votaren contra

l’esmena que, redactada per
l’STEPV-Iv per a que l'aug-
ment retributiu es pagara a
tot el professorat del Cos de
Mestres, havia estat presenta-
da per Esquerra Verda i vota-
da favorablement també per
PSPV-PSOE i EUPV. Com es
pot veure, l’STEPV no renun-
cia al que vol el professorat.

Com a conseqüència de tot
açò, la nòmina de gener dels
mestres d’ESO tampoc ha
reflectit la incorporació del
nou complement. Ara, amb el
pretext que la millora retribu-
tiva s'està tramitant com a
decret i el projecte està pen-
dent del preceptiu dictamen
del Consell Jurídic Consultiu
de la Generalitat.

Aquests són els fets. Les
conclusions que cal extraure
d'aquesta llarga peripècia són
dues. La primera, que els
mestres d’ESO no han cobrat
perquè la Conselleria no dis-
posava de la cobertura pres-
supostària quan es va com-
prometre a pagar en la Mesa
Sectorial. Per això, des d’ales-
hores, l’Administració ha llan-
çat cortines de fum per a evi-
tar la protesta del professorat,
una estratègia que alguns sin-
dicats s’han engolit gustosa-
ment a la vista del seu silenci
i de la credibilitat que li ator-
guen al director general. En
segon lloc, és més que previ-
sible que el complement
comence a abonar-se final-
ment abans de la celebració
de les pròximes eleccions
autonòmiques i municipals.
Al temps. 

Els mestres d'ESO
segueixen sense cobrar el
complement diferencial

Un acord llargament burlat 

En maig de 2002, després d’una llarga negociació, es va
pactar entre la Conselleria i els sindicats que els mestres
que imparteixen totalment o parcial ensenyaments del
primer cicle d’ESO cobrarien 100 euros més des de
gener de 2003, però que s’avançarien 30 euros des de
setembre de 2002. Pel camí van quedar els efectes retro-
actius d’aquest pagament des del moment de la genera-
lització de l'ESO o, almenys, des del començament de la
negociació. També es va rebutjar la pretensió de
l’STEPV que es pagara a tots els mestres, encara que
fóra a terminis.

800.000 ENTRADES A
LA WEB SINDICAL

www.intersindical.org

GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA



8 de març

Mujeres en situaciones de conflicto 

Dones immigrants: 
viure en l’esperança

E n países que sufren la
guerra y el embargo
económico la población

sufre en extremo, pero para los
más débiles (niños, enfermos,
ancianos) y los más desprotegi-
dos socialmente (mujeres,
pobres, algunas etnias) la situa-
ción se presenta de modo
muchísimo más dramático.
Quiero dar unas pinceladas
personales basadas en mi pro-
pia experiencia sobre la situa-
ción de la mujer en estos casos
y también en algunos países
con situaciones revoluciona-
rias. Lo hago desde el profundo
respeto a las personas que en
todo el mundo se esfuerzan día
a día por cambiar y mejorar el
planeta.

Participé en tareas solidarias
tras el triunfo de la revolución
sandinista de Nicaragua, cola-
borando en programas de
salud. Durante la guerra de
liberación de El Salvador traba-
jé durante tres años como sani-
taria en una zona controlada
por el Frente Farabundo Martí.
También conocí Cuba y
Guatemala, aunque con estan-
cias más breves. Y más recien-
temente he estado en Irak, for-
mando parte de la delegación
española. En todos estos luga-
res he comprobado la partici-
pación entregada de la mujer
en todas las situaciones, en los
procesos revolucionarios y de
reconstrucción tras la guerra,
en la propia guerrilla y en la
resistencia.

He visto siempre una entre-
ga abnegada de las mujeres
en todas las necesidades para
las que se las requería. Su
pronta y ejemplar organiza-
ción se manifestaba en todas
las áreas sociales, políticas y
militares, con una dedicación
y eficacia sin nada que envi-
diar a la de los hombres, tradi-

cionalmente más preparados
en esos campos. En ocasiones,
eran ellas el motor de la
reconstrucción del país, pues
la mayoría de hombres esta-
ban en el frente. En
Centroamérica, muchos hom-
bres no soportaban el mante-
nimiento familiar, ya que tení-
an varias mujeres con sus
hijos respectivos, de los cuales
ellos no se responsabilizaban.
En estas situaciones las muje-
res, que trabajaban fuera de
casa, se responsabilizaban de
nutrirlos y educarlos, y a algu-
nas les quedaban energías
incluso para ejercer de líderes
políticas, sociales o sindicales. 

En los movimientos de libera-

ción nacional observé que, a
pesar de ser muchas y muy
comprometidas, las reivindica-
ciones de las mujeres nunca se
consideraban prioritarias. Era
como decirles: “Sí, compañera,
siga usted dándolo todo. Tal
vez algún día, si se tercia, reci-
birá un poquito”. Se diseñaban
metas muy ambiciosas para “la
mujer”, pero la ambiciosa edu-
cación proyectada para la
nueva sociedad por la que las
mujeres apostábamos dejaba
de lado la atención de nuestras
necesidades más acuciantes. A
pesar de todo, las mujeres
hemos seguido, con valor, tam-
bién en las trincheras y en los
bombardeos.

Otro denominador común
que me sigue llamando la aten-
ción es comprobar que en las
crisis sociales, económicas y
humanitarias las mujeres son
las primeras que sufren retro-
cesos en sus cuotas de partici-
pación y desarrollo laboral,
social y cultural. En Irak, país
con las segundas reservas
petrolíferas mundiales, las
mujeres nos explicaban que los
doce años de bloqueo impuesto
por EE UU han supuesto un
fuerte retroceso general de la
sociedad. Ellas particularmente
se han visto gravemente afec-
tadas, ya que han pasado de
pertenecer a una sociedad
moderna, altamente urbaniza-
da, económicamente desarro-
llada, muy diversificada, inser-
tada en la economía mundial,
con una elevada participación
femenina en todos los sectores
y niveles de responsabilidad
del país, a soportar un dramáti-
co retroceso en sus logros. De
hecho, en el seno del mundo
árabe las mujeres iraquíes
habían alcanzado una de las
mayores cuotas de desarrollo
individual y de emancipación
familiar. 

En las circunstancias actua-
les, a estas mujeres probable-
mente les quede aún por sopor-
tar una nueva guerra inmoral e
injusta, con terribles bombar-
deos y asaltos a sus ciudades y
pueblos. Tal vez también les
quede por afrontar nuevos éxo-
dos en busca de un hueco
donde poder sobrevivir. Pero
las seguiremos viendo ahí,
entregadas y valientes en la
lucha para seguir creando vida
y más vida, aunque tenga que
ser por encima de la muerte. 

Miembro del Moviment per la Pau de La

Marina Alta.

H aver nascut dona, a
Algèria, al si d’una
cultura musulmana;

haver cursat estudis supe-
riors; fruir d’un treball i una
situació acomodada, i haver
d’abandonar-ho tot. Aquesta
és Houria, que  amb el seu
home i els dos fills va haver
de sortir sense encantar-se,
perquè la mort no espera i la
tenia a la porta de sa casa. I
arriba a un país de cultura
catòlica, on no coneix la llen-
gua ni troba treball, per més
que en busque –és farmacèu-
tica–, i ja porta entre nosaltres
més de cinc anys. I ha de
començar de zero: revalidar
titulacions, carnet de con-
duir..., per a integrar-se.

El seu marit treballa. Els
dos fills, de 7 i 9 anys, van a
escola i ho fan contents. Sols
el menjar –la seua dieta
exclou el porc, i la xicalla
autòctona no ho comprén– i la
percepció d’un cert neguit
per part dels adults, a la porta
de l’escola –“ens miren amb
curiositat i estranyesa, fins i
tot amb por...”, diu–,  perquè
els veuen magribins, i con-
clou amb intenció conciliado-
ra: “És natural, tot allò que
ens resulta estrany ens provo-
ca sentiments molt comple-
xos”.

Ella, com la major part
d’immigrants, ha vingut bus-
cant seguretat, llibertat i tre-
ball. Per a tot el col·lectiu,
homes i dones, els problemes
més importants giren al vol-
tant de  la legalització, el tre-
ball i l’idioma. La falta de
drets i les dificultats per a
tenir els papers en regla són
una font d’inestabilitat que
entrebanca l’arrelament i la
normalització de les seues
vides, tant en l’àmbit afectiu
com en l’econòmic i en el
social. Arrosseguen “molta
tristesa, molt de silenci; vivim
lluny de la nostra terra...
tenim molta necessitat d’afec-
te”, com diu Houria. 

Al nostre país, l’augment de
la immigració femenina s’ha
produït a partir dels 80, i la
percepció d’aquesta realitat és
relativament recent. I encara
que la presència de dones
immigrants és manifesta, per-
dura la imatge de l’immigrant
masculí, jove i solter. Aquest
estereotip és present en les
lleis: la dona immigrant no és
subjecte de drets; per a ser-ho,
primer ha de regular-se, la qual

cosa no li resulta gens fàcil per-
què el dret “regula en masculí
i ignora les experiències de les
dones, i la dona immigrant
queda al marge d’una possible
regularització, està totalment
desprotegida i els drets, encara
que són pocs els reconeguts als
estrangers, tampoc no la
inclouen”, en paraules de Ruth
Mestre, professora de Dret.  

La reagrupació familiar les
afecta i discrimina, perquè
elles presenten la major part
de les persones reagrupades i
la llei diu que “la persona que
és reagrupada obtindrà un
permís de residència depe-
nent del reagrupant”. Així, es
veuen privades de tenir una
vida autònoma. I, potser, tro-
baran treball en algun dels
sectors considerats femenins,
com el servei domèstic i la
prostitució. El servei domèstic
és l’únic on el contracte de
treball no és obligatori. Com
que forma part del treball
socialment no valorat i tradi-
cionalment el fan les dones,
no cal legislar-lo. La prostitu-
ció no està regulada legal-
ment com a treball. Les immi-
grants que oficien de prosti-
tutes i viuen en la clandestini-
tat, sense papers, són explo-
tades i maltractades per les
màfies. Com veiem, les discri-
minacions s’acumulen sobre
unes mateixes persones quan
aquestes, a més de ser dones,
són treballadores, joves i, a
més, immigrants.

Houria és membre de
l’Associació de Dones
Immigrants, que pretén poten-
ciar la interculturalitat, fomen-
tar les xarxes de suport entre
les dones, conéixer les necessi-
tats i demandes del col·lectiu, i
facilitar informació de tot
tipus. La seu de l’associació
està a la Casa de la Dona, al
carrer Peu de la Creu, 10, 2.ª,
de València, i el seu telèfon és
680605951. En aquests mo-
ments tenen entre mans dos
projectes que les té molt
enfaenades, un taller de suport
psicològic i un altre de servei
sociojurídic. Potser aquesta
dedicació les ajuda a poder
expressar amb força un senti-
ment profund, contingut i
intens, que Houria em demana
que transcriga literalment:
Vivim en l’esperança.

Mestra. Representant de l’STEPV en la

Mesa d’Immigrants

Vicenta Gimeno Lluch  

Elvira Mondragon

especial

“En las circunstancias
actuales, a estas mujeres
probablemente les quede

aún por soportar una
nueva guerra inmoral e

injusta.”

ARXIU
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Violencia real, violencia representada
Begoña Siles Ojeda

E l siglo XXI se ha denomi-
nado como el de las
mujeres, en el sentido de

que muchos autores consideran
que tanto los derechos como la
filosofía proclamada por el movi-
miento feminista será una reali-
dad. Y bien pudiera ser que, en
aquellos países de prosperidad
económica y cultural, de políti-
cas democráticas, la igualdad
entre los sexos sea una realidad
plena en este siglo. En cambio,
en los otros países las mujeres
tendrán que luchar por conquis-
tar los mínimos derechos como
seres humanos y ciudadanos.

Bien. Pensemos que sea cierto:
el siglo XXI es el siglo de la
mujer, sobre todo en aquellos
países donde la política y la filo-
sofía del discurso de la
Modernidad –escrito con pala-
bras como libertad, igualdad,
fraternidad, emancipación…– se
ha instaurado. En ellos, ninguna
institución pública o privada
cuestiona la igualdad entre
hombres y mujeres, sino que,
además, la apoyan con políticas
y leyes de paridad.

Quedémonos en estos países,
donde se incluye España, por ser
una realidad que ha creado
tanto nuestra historia pública
como privada. Y aquí hay un
hecho que diariamente nos con-
mueve y nos enmudece, por lo

que escapa al discurso racional:
la violencia hacia las mujeres.
En los últimos años, el número
de mujeres que han sufrido
agresiones sexuales y malos tra-
tos ha ido en aumento en los paí-
ses llamados desarrollados.
Violencia real, en cuanto es sen-
tida por mujeres reales, mujeres
de carne y hueso. A la vez, se ha
ido creando una violencia repre-
sentada, aquella que padecen
las protagonistas de ciertas pelí-
culas y series televisivas. Una
violencia, ésta última, nada
dolorosa para las protagonistas,
por ficticia, pero, aun así, no
menos problemática e interesan-
te de pensar.

Me llamo Alicia 
y me van a matar
Las salas cinematográficas se
llenan para ver películas como
La naranja mecánica, de Stanley
Kubrick; El silencio de los corde-
ros, de Jonathan Demme; Áta-
me, de Pedro Almodóvar, o
Tesis, de Alejandro Amenábar.
En esta última la protagonista
confiesa: “Me llamo Alicia y me
van a matar”.

A partir de los años sesenta la
representación de la mujer en
ciertos textos fílmicos ha pasado
de ser una figura sublime a con-
vertirse en un objeto de vejación

y humillación. Muchos relatos
cinematográficos han pasado de
representar a la mujer como una
criatura para el amor sublime a
una criatura para la paliza mor-
tal. Las pantallas cinematográfi-
cas se han inundado de imáge-
nes de mujeres donde sus cuer-
pos femeninos son construidos

como receptáculo para el goce
del psicópata. Y el goce del psi-
cópata está sustentado en una
violencia perversa de destruc-
ción del otro. La diferencia del
otro es lo que se debe destruir.
Porque el psicópata sólo quiere
vivir en el universo imaginario
donde la identidad del otro,

como diferente, no tiene sentido,
y por qué no decirlo, ni de exis-
tir (mujeres, emigrantes…).
Tanto en la violencia real como
en la representada la mujer es
víctima de un personaje que se
niega a verla como un ser dife-
rente digno de ser respetado.

En realidad, esa violencia que
vemos en las pantallas cinema-
tográficas y televisivas es una
violencia que nos atañe (poca es
la audiencia que sale de las
salas de cine o apaga el televi-
sor), porque todos somos violen-
tos. Lo interesante y lo preocu-
pante es cómo transformar la
violencia inherente a todo sujeto
no en algo siniestro o perverso,
sino en algo sublime. 

Sí. El siglo XXI puede que sea
el siglo de las mujeres si conse-
guimos hablar con un discurso
en el cual los sujetos sean respe-
tados desde su diferencia. Un
relato que vaya más allá del dis-
curso lógico y productivo de la
masculinidad. Un relato que
hable de la diferencia, de la dig-
nidad, de lo ilógico y reproduc-
tor de la existencia del ser
humano. Sólo así habremos con-
seguido la igualdad de la dife-
rencia del discurso feminista. 

Profesora de Narrativa del Departamento

de Comunicación Audiovisual de la UCH-

CEU, Valencia.

Prostitución
Rosa Terrón Alfonso

V ivimos en un mundo
donde todo tiene la posi-
bilidad de venderse o

comprarse; por tanto, desde esa
perspectiva no es de extrañar
que la prostitución haya alcanza-
do el protagonismo suficiente en
nuestros días como para que el
Senado haya creado una
“Comisión Especial de Estudio
de la Prostitución”, de cuyos tra-
bajos habrán de salir propuestas
políticas tendentes a definir la
posición de nuestra sociedad
frente a la misma.

La prostitución es, en sus for-
mas, un fenómeno mutante, a lo
largo de la historia no se han
dado siempre los mismos tipos de
prostitución; sin embargo, el pen-
samiento en el que se sustenta la
misma ha permanecido invaria-
ble a lo largo de los siglos: la
mujer es propiedad del hombre y
puede ser alquilada, ofrecida o
vendida al mejor postor, como
cualquier otro objeto de consu-
mo.

Según el último Informe sobre
el Estado de la Población
Mundial de las Naciones Unidas,
dedicado en esta ocasión a la
discriminación femenina: 2
millones de niñas entre 5 y 15
años son introducidas cada año
en el comercio sexual; 4 millones
de niñas y mujeres han sido ven-
didas y compradas para matri-
monios, esclavitud o prostitu-
ción: 10.000 niñas y mujeres
entran en Tailandia y acaban en
prostíbulos, y el mismo destino
corren entre 5.000 y 7.000 niñas
nepalíes en los burdeles de

Bombay o Nueva Delhi, fenóme-
no al que no son ajenas las muje-
res de Europa del Este, América
Latina o África.

En España, actualmente puede
haber unas 300.000 mujeres
prostituidas, de las cuales, según
un informe de la Guardia Civil
realizado en el año 2000 sobre el
90% del territorio nacional, el
90% son inmigrantes.

No olvidemos que la prostitu-
ción es el segundo negocio más
lucrativo del mundo, por delante
del tráfico de drogas y camino de
superar el tráfico de armas.
Aunque difícil de cuantificar,
podemos decir, de forma estima-
tiva, que el negocio de la prosti-
tución mueve en España diaria-
mente 5.000 millones de nuestras
antiguas pesetas; al año, casi dos
billones.

A la vista de estos datos, no es
de extrañar que surjan voces
pidiendo la legalización de este
negocio tan lucrativo. 

También se escuchan voces
bienintencionadas y preocupa-
das realmente por el problema,
que argumentan que si la prosti-
tución existe y es un hecho real,
es necesario aceptarla, regla-
mentarla y promoverla, sobre
todo en bien de las mujeres que
la padecen. Bien, entonces, por
esa misma lógica, si la violencia
de género existe y ha existido
siempre, fruto de la concepción
que tiene el hombre de la mujer
como algo suyo, para qué vamos
a luchar por su desaparición; lo
mejor será legislar hasta dónde
es violencia o no, cuántos golpes

he de soportar, o cuántas vejacio-
nes son aceptadas antes de que
se considere delito, y sobre todo
enseñemos a las mujeres cómo
deben cubrirse la cara para que
no les hagan tanto daño los gol-
pes y renunciemos a luchar por
su erradicación. 

También era una utopía la des-
aparición de la esclavitud, y hoy
día es inaceptable. Podemos
argumentar que todavía en nues-
tros días existe esclavitud encu-
bierta; es cierto, tampoco las
leyes impiden la existencia de los
asesinatos y los robos, ¿tendre-
mos entonces que renunciar a
ellas?  

El tema de la libertad es otro
aspecto a analizar a raíz de esas
inequívocas orientaciones que
tratan de legitimar el ejercicio de
la prostitución desde una supues-
ta libertad individual y una
opción personal. 

La experiencia nos dice que la
prostitución no es una opción
libre; es más, ni siquiera debería
ser considerada una opción.

Todo proceso de decisión per-
sonal se encuentra sometido a
condicionamientos. Estos condi-
cionamientos pueden ser muy
variados y responder a diferentes
categorías; los hay expresos y
tácitos, conscientes e inconscien-
tes, externos a nosotros o inhe-
rentes a la estructura de nuestra
personalidad.

En lo que concierne a la prosti-
tución, diferentes estudios han
demostrado que en la trayectoria
vital de la mujer que “elige libre-
mente” prostituirse se encuen-

tran antecedentes de diferentes
formas de maltrato y violencia:
abuso sexual en la infancia, nor-
malmente a manos de familiares;
entorno familiar desestructurado
por situaciones de desapego
afectivo y/o abandono, socializa-
ción e interiorización de pautas
de desvalimiento, etc.

A este capítulo de condiciona-
mientos internos, intrapsíquicos o
intrafamiliares, podríamos añadir
otros de carácter “ambiental” o
relacionados con la estructura
social, como pudieran ser los
antecedentes familiares de pros-
titución, la carencia y privación
económica, la falta de recursos
y/o habilidades personales para
su consecución, etc.; factores
todos ellos que vienen a crear el
caldo de cultivo donde germina
la motivación inicial al ejercicio
de esta práctica. 

La prostitución no concierne
solamente a las personas prosti-
tuidas; su elección, tanto para
ejercerla como, sobre todo, para
usarla, condiciona la concepción
que nuestras sociedades se
hacen de las mujeres y de la rela-
ción entre los sexos. Aceptar la
prostitución como principio de
vida es aceptar las relaciones de
dominación sexual. 

Es hora ya de acabar con la
confusión ideológica sobre el
carácter progresista que sustenta
la teoría que defiende la prostitu-
ción como una profesión, ya que
este reconocimiento sólo aporta-
ría cobertura legal a los negocios
de explotadores y violadores de
los derechos fundamentales de

las personas. Cómo explicarnos,
pues, que lo que las mujeres
prostituidas tienen que realizar
en su “trabajo” equivale a lo que
en nuestra legislación laboral
está catalogado como acoso y
abuso sexual. ¿Es que el hecho
de que se pague una cantidad de
dinero transforma ese abuso en
un “empleo” al que se da nom-
bre de “trabajo sexual”?

La prostitución no es un traba-
jo; la prostitución es una relación
de poder que se caracteriza por
la dominación y coerción por
parte del cliente, que paga para
hacer lo que él quiere con el
cuerpo de la mujer. Supone,
pues, la comercialización del
cuerpo de la mujer como si fuera
un objeto.

Cuando se habla de prostitu-
ción, se habla siempre de sexua-
lidad masculina. La cultura de la
prostitución está  basada y avala-
da por el patriarcado; la actitud
que una sociedad tiene ante la
prostitución viene a ser un baró-
metro del grado a que la mujer
ha sido reducida.

Es fundamental incidir en la
educación para todos y todas  en
igualdad de condiciones y dere-
chos, una educación que camine
por la transformación de una
sociedad libre de violencia y
explotación, donde hombres y
mujeres vivamos sin dueños ni
esclavos.

Directora del Centro de Atención a la

Mujer “Leonor Dávalos”. Delegación de la

Mujer del Ayuntamiento de Sevilla.

Cartell de Tesis, pel·lícula d’Alejandro Amenábar.



Ales mestres d’Educació
Primària la Llei de
Qualitat (LOCE) ens

toca ben a fons: les dones hi som
dominants en quantitat i en mol-
tes situacions la convivència als
centres és molt de dona. Les
reformes a l’ensenyament hau-
rien de servir per a avançar, per
a millorar, per a tirar endavant
projectes coeducatius, per a
col·laborar en la formació de
persones, per a aconseguir que
els espais dels centres siguen de
tots i de totes. Però en mirar la
LOCE no puc deixar d’expressar
la pena que sent en comprovar
que en aquesta nova reforma la
Primària, per no parlar de
l’Infantil, sempre és la gran obli-
dada. Som oblidats tots els pro-
fessors i professores de Primària
que cada dia entrem a les aules,
mestres dels que ningú se’n
recorda, tampoc per a donar-los
la paraula en un debat social tan
necessari com el referit a la qua-
litat educativa. ¿Què hem de
pensar d’un Govern que legisla
per al futur i no escolta les bases
socials d’eixe futur, els xiquets i
les xiquetes?

Si pensem en l’alumnat, cal
detindre’s en l’atenció a la seua
diversitat, en la compensació de
les desigualtats. Per a coeducar
hem de partir d’una situació d’i-
gualtat, i si aquesta no existeix
haurem de compensar les man-
cances per continuar treballant
en eixe sentit. Però la LOCE no
diu res d’això. Calen més recur-
sos per a aquest treball, per a
integrar l’alumnat a les aules i
escoles.

Si pensem en el professorat,
poques coses diu la LOCE. Cal
una gran implicació en la forma-
ció permanent i connectar amb
el nivell emocional per a facilitar
els avanços. Perquè si el repte és
treballar en projectes; si sabem
que un currículum organitzat en
projectes globalitzadors, en
àmbits d’investigació i en resolu-
ció de problemes, facilita la utili-
tat de l’aprenentatge; si sabem
que podem establir una relació
no jeràrquica entre professorat i
alumnat i crear una relació dife-
rent entre aprenent i saber; si
sabem el gran valor que l’apre-
nentatge de la dona-mare té per
al nostre alumnat; si sabem tot
això… hem de considerar que la
relació professora/alumna-
alumne és un privilegi des del
qual les dones podem intervin-
dre en els canvis individuals i
col·lectius que es realitzen amb
noves relacions educatives que
s’hi van creant, dissenyant i
vivint. Però per a tot açò a les
escoles necessitem més temps

per a reflexionar col·lectiva-
ment: l’educació és un fet
col·lectiu i les decisions han de
ser-ho també. Per altre costat, el
valor social de la professió
docent queda qüestionat quan
es planteja la necessitat d’una
prova final de Primària. ¿No es
fien del que el professorat diu
del seu alumnat? ¿On ha quedat
l’anunciada revalorització de la
imatge social del mestre i la
mestra? Tornant l’alumnat, ¿ava-
luem per igual a tothom amb un
examen o, pel contrari, nego-
ciem amb l’alumnat en funció de
les seues possibilitats i treballem
en aquest sentit?

Pensem en l’escola, que és un
lloc privilegiat de trobada. Ací
s’aprén de les altres i amb les
altres, i és un espai on la coope-
ració i el diàleg –tan present en
la relació entre mares i filles i
fills– és la base per a avançar. El
treball cooperatiu ha de formar
part de la cultura del centre a
tots els àmbits: professorat,
alumnat, AMPA, personal de
serveis. Aquesta llei tampoc no
parla d’això; més bé és l’indivi-
dualisme i el “sálvese quien
pueda” allò que impera.

Per acabar, he de parlar dels
llibres de text. El negoci de les
grans empreses editorials
segueix garantit, el que no
implica una millor educació per
a l’alumnat, al que se li nega la
possibilitat de conéixer diferents
opcions, punts de vista, dissenys
i maneres d’oferir una mateixa
informació. Se li nega la possibi-
litat d’elaborar idees pròpies,
sempre mediatitzades per
aquests únics materials escolars.
No és suficient que la llei men-
cione els “libros de texto y otros
materiales curriculares”. El que
cal és publicitar-los, dur-los als
centres, debatre’ls, experimen-
tar-los... Ací també les dones
tenim molt a perdre. No es trac-
ta només de treballar amb un
llenguatge coeducatiu, sinó que
el món de les dones, amb els
seus significats, estiga present. I
això tampoc es llig a la LOCE.

Amb tot, no és el moment d’a-
bandonar, sinó que hem de
seguir treballant per a que no
ens lleven de les mans, del cap i
del cor tot el que havíem acon-
seguit. Encara ens queda molt
per fer i tot esforç és necessari. Si
eres una dona preocupada per
construir un món més habitable,
organitza’t amb altres i continua
la teua tasca educativa, reafirma
el teu compromís. No permetes
que les normes acaben amb el
teu bon fer.

Mestra del CP Mas d’Escoto. Riba-roja.
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Conxa Delgado Amo

Relato en primera persona 
de una profesora brasileña  

Nosaltres, 
treballadores de Primària

Leslie Campaner de Toledo

P ido permiso para hablar
en primera persona, asu-
miendo los riesgos que

supone una exposición pública
y comprendiendo que lo perso-
nal es político (una de las más
importantes consideraciones
del pensamiento feminista) y,
por tanto, una forma de inter-
vención social. 

Nací brasileña y traigo en mi
sangre y mi piel los valores
espirituales y culturales del
pueblo indígena y el deseo por
la recuperación de las tierras;
la historia de la resistencia y la
lucha contra la exclusión y la
discriminación del
pueblo africano; la
impetuosidad y la
fuerza de las tra-
bajadoras italia-
nas. No me consi-
dero una mestiza,
mas soy india, soy
negra y soy inmi-
grante europea
que reconoce y
valoriza el trabajo
de construcción y
desarrollo de la
sociedad brasileña
y su consecuente
división del traba-
jo y clases, y me
rebelo contra la
exclusión socioe-
conómica a que
fuimos histórica-
mente empujadas.
Las mujeres ne-
gras en Brasil aún ocupan la
base de la pirámide social:
desempeñan las profesiones
consideradas de menor presti-
gio; poseen el mayor índice de
desempleo; reciben los meno-
res salarios entre la población
económicamente activa; pre-
sentan un índice de analfabe-
tismo tres veces mayor que las
mujeres blancas. Las mujeres
indígenas permanecen al mar-
gen del proceso de inclusión
social: son pocas las que tienen
acceso a un trabajo, excepto
aquellas reconocidas en el
interior de la aldea.

Soy hija de una mujer que
tuvo que dejar de estudiar y
trabajar para cuidar del marido
y criar cuatro hijas, como dicta-
ba el modelo en el que a los
hombres les cabe el espacio
público y a las mujeres el pri-
vado, en los límites de la fami-
lia y del hogar. A pesar de la
falta de estudios académicos,
mi madre reconquistó un lugar
como trabajadora y se clasificó
en los primeros lugares en un
concurso público. Era una
mujer que apoyaba la autono-

mía de sus hijas y estimulaba
nuestros estudios, nos enseña-
ba cotidianamente la solidari-
dad con las otras mujeres. Fue
ella quien me dio la fuerza
necesaria para ser madre solte-
ra y romper con la representa-
ción de la familia típica en un
acto de amor y aprendizaje
constante como presupone la
maternidad.

Como estudiante de
Magisterio, fui enseñada a que
“ser profesora es como un
sacerdocio: donación y entre-
ga” y que “la profesora es la
segunda madre”. A los 15 años

hice mi primera práctica en un
asentamiento de favelados  y
tuve que confrontar una forma-
ción docente desconectada de
la realidad, con las miserias
sociales de marginalidad, vio-
lencia y hambre en la que viví-
an aquellas personas. Esta
situación fue el punto inicial
para la transformación de la
dócil profesorcita en la trabaja-
dora en educación sindicaliza-
da, que reivindicaba mejores
condiciones de trabajo y mejo-
res salarios, que participaba en
huelgas y manifestaciones
junto con otros movimientos
sociales en busca de una socie-
dad más justa e igualitaria. 

Cuando empezaba a descu-
brir mi sexualidad viví un
hecho que aumentó las esta-
dísticas de violencia contra la
mujer, al ser violada por un
amigo. La UNIFEM evalúa que
una de cada diez mujeres en el
mundo es víctima de un estu-
pro una vez en su vida y que,
según la mayoría de los estu-
dios publicados sobre el tema,
las mujeres son violadas la
mayoría de las veces por un

hombre que ellas conocen. No
ha sido fácil convivir con esta
experiencia; sin embargo,
asumí con mucha más garra la
lucha de las mujeres por el
rechazo social a la violencia de
género, para tener autonomía
sobre nuestros propios cuer-
pos, por el ejercicio placentero
de la sexualidad, y para poder
decidir sobre cuándo tener o
no tener hijos.

Ahora, como inmigrante en
España, mi desafío es ser una
ciudadana española, porque
opté por vivir en este hermoso
país y traigo conmigo una his-

toria rica en interac-
ciones sociales que
no es pasado, por-
que ha sido vivida
como proceso. Esta
ambivalencia (estar
en el primer mundo,
ser del tercero, pro-
yectarse teniendo
en cuenta  lugares
distintos) da cierta
fuerza al concepto
de "ciudadanía glo-
bal", una visión dis-
tinta de la de los
gobernantes y de
sus leyes, cada vez
más embrutecidas
por el capital. 

En todos los espa-
cios por donde
pasé, en los colecti-
vos feministas, en el
Partido de los

Trabajadores, en el sindicalis-
mo, en las asociaciones cultu-
rales, en las escuelas y biblio-
tecas, en los Foros de Porto
Alegre, en los gobiernos de la
administración popular, en los
movimientos, en los eventos,
en los textos, en las investiga-
ciones, en los pequeños y en
los grandes proyectos, siempre
procuro mirar como mujer,
india, negra, madre, hija, espo-
sa, sindicalista, educadora,
petista (del PT), brasileña,
inmigrante, trabajadora. Mi
trayectoria personal, que es tan
igual a la de tantas otras muje-
res, se construyó y se construye
de esta trama social. Las luchas
no están fuera, están en lo coti-
diano, en nuestras prácticas
sociales. Y no se desarrollan
sin contradicciones, tensiones
y conflictos, pero se congregan
en el compromiso político de
los proyectos contra el neolibe-
ralismo.

Coordinadora de Relaciones Institucio-

nales del Foro Mundial de Educación

(2001) y de la Conferencia de Educa-

ción del Foro Social Mundial (2002).

SEXO, MENTIRAS 
E IDENTIDADES

SEXUALES
JORNADAS DE DEBATE

28, 29 Y 30 DE MARZO

CONFEDERACIÓN DE STES
ORGANIZACIÓN DE MUJERES

Más información:
Tels.: 915322264, 915231510,
915231478. www.stes.es

Vos, que sos mi
hermana

Producció: Entrepobles, GCA,
Associació Cinema Ateneu.
Realització: Yolanda Olmos.
Gravat a Nicaragua, novembre
1999. Format: Betacam SP (dis-
ponible VHS), 60 minuts.

La imatge de les dones del
“Sud” que sovint transmeten els
mitjans de comunicació reforça
l’estereotip de la dona com a
subjecte  passiu, invisibilitza les
seues  experiències i propostes,
perpetua i legitima la visió
paternalista que la relega a un
paper de simple receptor d’ajust
i no la mostra com agent de
canvi dels seus processos. 
Aquest documental pretén
allunyar-se  d’aquest codi d’i-

matges victimista. Coquito,
Avelina, Inés, Rosita, Gladys,
Zoraida, Gerónima…, dones que
miren endavant, ens parlen del
que volen, de tot el que els ha
estat negat, del que han aconse-
guit. Són dones de Nicaragua
que prenen la paraula en un
document audiovisual molt ben
realitzat, que mostra la seua llui-
ta personal i col·lectiva. 
Més informació: Tel. 932683366,
epueblos@pangea.org

A U D I O V I S U A L

TARSILA DO AMARAL



Exposem a continuació les
dades obtingudes en set
IES i dos centres de

Primària amb primer i segon curs
d’ESO del Baix Vinalopó durant el
curs 2001/2002. Les optatives con-
siderades no són totes les possibles
i les hem triades per tenir dades
prou representatives. Cal tindre en
compte que els centres no sempre
poden adjudicar a tot l’alumnat la
que més li agradaria. Tot i això,
considerarem que la distribució
final té relació amb el que l’alum-
nat va sol·licitar en matricular-se.

Optatives
Les àrees optatives amb més xics
són: Informàtica, Audiovisuals,
Educació Mediambiental, Astro-
nomia i Jocs de Lògica i
Estratègia. En elles els xics supe-
ren sempre el 60%. En canvi, les
xiques no arriben en algunes
matèries al 25% (Astronomia i
Educació Mediambiental). En
Francés i Cultura Clàssica també
hi ha més xics, tot i que les dife-
rències no són tan significatives.

Les àrees optatives amb més
xiques, Dramatització i Teatre,
Educació per a la Salut i el
Benestar i Taller de Moda-calçat,
tenen una matrícula amb més d’un
60% de xiques. Per contra, els xics
en Taller de Moda o Educació per
al Benestar arriben com a molt al
20%. En Laboratori de Física i
Química i Taller d’Artesania les
diferències són menors (59% i
41%, respectivament).

Tractarem ara de donar possi-
bles explicacions a aquesta distri-
bució. Analitzem en primer lloc les
assignatures relacionades amb la
tecnologia, com Informàtica o
Audiovisuals. Si atenem els
models socials que s’ofereixen a
les xiquetes, són pocs aquells en
què dones adultes utilitzen les
noves tecnologies com una eina en
la seua vida quotidiana. D’altra
banda, en la majoria de jocs d’or-
dinador i de videoconsoles s’utilit-
zen les estratègies de captura,
caça, conquesta, etc. El gust dels
xics adolescents per aquestes acti-
vitats s’estimula des dels primers
anys, i això passa molt menys
entre les xiques, motiu pel qual
ells continuen sentint-se atrets per
activitats relacionades amb aqueix
món. Per contra, les xiques, sense
models socials amb els quals iden-
tificar-se, continuaran amb el seu
desinterés per aquestes optatives.

En assignatures en les quals cal
aplicar principis matemàtics, con-
ceptes abstractes, i explorar camps
més imaginatius que no manipula-
tius, com ara l’espai, la llum, les
imatges, etc., també hi ha més xics
(Astronomia, Audiovisuals i Jocs
de Lògica i Estratègia). Cal tornar
a analitzar l’educació rebuda per
xiquets i xiquetes i revisar els lli-
bres de text, els problemes mate-
màtics, els contes i narracions, les
sèries de dibuixos, les pel·lícules,
etc., i reflexionar sobre els models
masculins o femenins que oferei-
xen.

Hi ha més xics inscrits en
Educació Mediambiental, i si com-
parem aquesta xifra amb les
d’Educació per a la Salut i el
Benestar, amb més xiques, deduïm
que la cura i les atencions perso-
nals interessen més a les xiques,
mentre que els aspectes relacio-
nats amb la natura els resulten més
interessants als xics. L’explicació la
trobem als mitjans de comunicació,
on escasseja la presència de cientí-
fiques; les dones només abunden
en sèries televisives ambientades
en hospitals, i els adolescents, xics
i xiques, trien els models que ofe-
reix la vida o la televisió, perquè
els veuen reals.

Hi ha més xiques en
Dramatització, potser perquè s’hi
treballa amb el propi cos, amb
l’expressió de les emocions i els

sentiments. Des de menuts, la
societat educa perquè les xiques
mostren més els seus sentiments:
una xica pot plorar en públic i no
queda malament. Als xics en canvi
se’ls educa per a ser “forts”, també
reprimint l’expressió dels senti-
ments. Finalment, hi ha més
xiques al Taller d’Artesania i al de
Moda, àrees on es realitzen activi-
tats manipulatives, més en contac-
te amb la casa, la decoració, etc. El
Taller de Moda abasta un camp
considerat femení, malgrat que
tots, ells i elles, especialment en
l’adolescència, segueixen les ten-
dències que marca la moda i les
grans marques publicitades.

Caldria preguntar-se altra vega-
da per quins motius sòcio-educa-
tius i d’estructuració social les
coses de la casa i de la moda no

afecten, ni preocupen, ni interes-
sen els homes, segurament perquè
ells no pensen que en el futur s’o-
cuparan de l’espai privat o, més
pròpiament, “domèstic”. Caldria
preguntar-se també què està fent-
se a l’àmbit educatiu per canviar
aquesta situació.

Cicles formatius
En els cicles formatius dels insti-
tuts del Baix Vinalopó hi ha un
100% de xics matriculats en els
cicles de Manteniment
Electromecànic de Maquinària i
en Manteniment d’Equip
Industrial i Electricitat. També hi
ha més d’un 50% de xics matricu-
lats en Comerç, Animació
d’Activitats Físiques i Esportives,
Arts Gràfiques i Calçat. En canvi,

hi ha més xiques matriculades en
els cicles de Farmàcia, Gestió
Administrativa, Secretariat i
Administració i Finances. En
aquests cicles, els xics matriculats
van des del 42% d’Administració i
Finances al 26% en Secretariat.

Ací es repeteixen els mateixos
aspectes que abans s’han comen-
tat. És a dir, els xics en són més als
cicles formatius que socialment es
consideren treballs masculins
(electricista, manteniment electrò-
nic, gestió del comerç, arts gràfi-
ques) i també en aquells on les
xiques semblava que ja tenien un
bon paper assignat, com les activi-
tats físiques i esportives i el
comerç. Per contra, les xiques trien
més cicles formatius associats a
treballs  tradicionalment femenins,
com ara Farmàcia i tot allò que és
Administració i Gestió, és a dir,
tasques d’oficina. Podríem consi-
derar que la farmàcia està lligada
a la sanitat i a l’atenció als altres i
que la gestió administrativa resul-
ta més atractiva per a les xiques
–moltes imatges de la publicitat
ens mostren dones amb aquest
clixé– i tenen un horari més flexi-
ble i més curt que el treball en el
taller o la fàbrica, que són les
alternatives laborals a Elx, capital
comarcal on predomina el sector
industrial.

No és desgavellat, per tant, pen-
sar que moltes de les xiques matri-
culades en cicles formatius ja pen-
sen en el futur paper de mare, res-
ponsable de l’espai domèstic i d’a-
tenció als membres de la família
que puguen necessitar-la. És la
doble jornada que segurament
l’espera en el futur i per a la qual
es prepara. Per concloure, plante-
jarem unes hipòtesis que ens obri-
ran noves vies de reflexió:

1. A través dels cicles formatius
especialment, però condicionats
per les optatives triades al llarg de
l’ensenyament obligatori, els joves
i les joves assumeixen el diferent
rol de gènere que la societat reser-
va a homes i dones.

2. Aquest rol social prepara les
dones, però no els homes, per ocu-
par-se de les atencions familiars i
als altres.

3. Els treballs que assumiran uns
i altres estan marcats per possibili-
tats de treball diferents: comencen
abans a treballar i hi ha menys
atur entre els electricistes, mecà-
nics i en arts gràfiques que entre
les persones que acaben els cicles
ocupats prioritàriament per
xiques: Farmàcia, Gestió
Administrativa, etc. 

4. Els cicles formatius en els
quals es preparen les dones tenen
expectatives de sous més baixos,
per la poca demanda i la molta
oferta, o perquè es consideren de
menor qualificació que els treballs
tècnics.

Professora de l’IES Cap de l’Aljub, de

Santa Pola. 

(L’article és un resum del seu treball “Les

àrees optatives i els cicles formatius pre-

paren els joves per a diferents papers

socials”.)
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Estudi i anàlisi de gènere al Baix Vinalopó

Optatives, cicles formatius i rols de xics i xiques
Les àrees optatives són una de les pos-
sibilitats que té l’alumnat d’ESO i de
Batxillerat per a configurar l’itinerari
formatiu que millor responga als seus
interessos, a la necessitat de conèixer

el món que l’envolta, a la preparació
per a la vida adulta, a les exigències de
la formació posterior a la qual vol tin-
dre accés i al desenvolupament de les
seues capacitats. Així doncs, l’optativi-

tat és una eina per conformar la perso-
nalitat dels individus, però també per a
anar marcant el paper social d’aquests
en funció del seu gènere. L’íntima rela-
ció entre l’optativitat en Secundària i la

configuració del gènere es confirmarà
més tard en les perspectives laborals.
Ho hem comprovat en analitzar l’elec-
ció que xics i xiques fan dels cicles for-
matius de grau mitjà i superior.

L ’elecció d’optatives en
ESO i cicles formatius no
és fruit de la circumstàn-

cia puntual d’un curs, sinó que
ve condicionada, entre altres
aspectes, pels gèneres socials i
els papers assignats correspo-
nents. Aqueixa presumpta elec-
ció implica, posteriorment, la
dificultat d’accés al món laboral
per a les dones, o la seua reclu-
sió en activitats i treballs no
valorats socialment. Implica
també la inhibició dels homes
en tasques relacionades amb la
convivència quotidiana i amb la
paternitat, a més de la constata-
ció de les dificultats d’ells per a
resoldre conflictes afectius per
vies diferents d’aquelles que
reflecteixen els mitjans de
comunicació. Les institucions
educatives no poden mantenir-
se neutrals: cal provocar el
canvi o, si més no, crear el con-
flicte perquè s’hi puguen trobar
respostes noves i transformado-
res.

El canvi de rols socials no es
pot deixar només en mans
d’escoles i d’instituts, encara
que des de l’orientació profes-

sional i la coordinació pedagò-
gica dels centres educatius hi
ha una sèrie de tasques possi-
bles que contribuiran a que l’a-
lumnat siga capaç de plantejar-
se preguntes noves sobre el seu
futur. Entre altres activitats sus-
ceptibles de desenvolupament
pels centres, presentem a con-
tinuació algunes que estimem
viables.

- Presentar a l’alumnat les
àrees optatives amb exemples i
activitats que estimulen l’inte-
rés de xics i xiques.

- Relacionar els aprenentat-
ges necessaris per a cada per-
sona amb el futur professional
i amb les tasques bàsiques de
la vida quotidiana: alimenta-
ció, vestit, neteja, cura de les
malalties i ferides, atenció a les
criatures i a les persones
majors.

- Valorar econòmicament els
treballs de casa de cada mem-
bre de la família, i decidir quin
paper voldria desenvolupar
cadascú o bé decidir una altra
forma de repartiment del tre-
ball domèstic.

- Valorar l’ocupació del temps

de cada membre de la família i
decidir a partir d’aquest conei-
xement quin paper li agradaria
fer més a cadascú, si és just el
repartiment actual o si caldria
canviar-lo.

- Fer activitats sobre els
models de persona que més
agraden i reflexionar sobre les
claus dels seus atractius, una
estratègia per a abordar aspec-
tes referits a la imatge personal,
l’expressivitat, les habilitats
socials, la possible manifestació
de l’afecte i els sentiments
negatius.

- Establir relacions entre dis-
tintes professions, amb expec-
tatives de vida, sou, horari, etc.

- Establir relacions entre tipus
de professió i responsabilitats
que a cadascú li agradaria tin-
dre en el seu treball futur, dins
de 10, 15 o 20 anys, per a ana-
litzar si xics i xiques es plante-
gen un mateix o diferent itine-
rari professional.

- Presentació de models dife-
rents dels tòpics més acceptats
socialment que resulten enco-
ratjadors, tant per als xics com
per a les xiques.

Propostes per una orientació coeducativa

Maria Assumpció Boix 

M. A. B. 

ARXIU
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R. M. 
L’escola s’ubica en un edifici
civil emblemàtic situat al cor del
Cabanyal, antiga població de
pescadors, ara integrat a la ciu-
tat de València. El barri ha estat
víctima de l’abandonament i
l’especulació urbanística i sobre
ell pesa l’amenaça de veure’s
traumàticament dividit per un
projecte de l’Ajuntament que
busca l’eixida al mar. L’actual
col·legi Santiago Apóstol, que
conserva l’estructura i les mani-
ses originals dels anys 30, en
què es va construir, va ser ini-
cialment una escola de prestigi
on va arribar a estudiar el reco-
negut científic Santiago Grisolía.
El centre va passar després per
distintes etapes fins que el 1969
l’Arquebisbat de València el va
comprar i després el va convertir
en filial de l’institut Lluís Vives,
situació en què va romandre uns
pocs anys fins a retornar al seu
caràcter de centre d’ensenya-
ment privat. Però el progressiu
deteriorament del barri ha obli-
gat a transformar radicalment el
model educatiu del Santiago
Apóstol. La població escolar que
avui acudeix al col·legi, uns 124
xiquets i xiquetes amb proble-
mes importants d’inserció social,
molts d’ells residents en chabo-
las, amb una alimentació defi-
cient i manca d’hàbits d’higiene,
va espentar l’equip docent a
replantejar-se la seua tasca, un
treball que ara segueixen fent
amb il·lusió i professionalitat.
Pepa Dasí ho explica junt a Mari
Carmen, Ana, Alícia, Conxa,
María José, Manuel, Antonio,
Laura, Charo, Elena, mestres
que l’acompanyen a la sala de
reunions on es realitza l’entre-
vista.
-¿En què consisteix l’experièn-
cia que us ha premiat el minis-
teri?
-Portem un
temps treballant
en el que es
coneix com a
E d u c a c i ó
Compensatòria.
Aquesta zona
sempre ha tin-
gut moltes
necessitats, però
farà cosa d’uns
deu anys que es
va incrementar,
en vindre a l’es-
cola alumnes
acabats d’arri-
bar al barri,
sobretot famílies gitanes. La
nova situació ens va fer reflexio-
nar; “renovar-se o morir”,
diguérem. Ens vam inscriure en
els plans de formació dels antics
CEPs i vam començar a formar-
nos específicament per a donar
respostes als problemes que
patíem. 
-¿Quins eren eixos problemes?
-Un dels més importants, apa-

rentment, era la disciplina, però
el que passava era que els pro-
fessors teníem un total desconei-
xement de la cultura gitana de
l’alumnat perquè partíem de la
nostra cultura de paios. Vam
començar a treballar amb un
monitor gitano, que ens va aju-
dar a modificar alguns compor-
taments.
-¿Com heu percebut aquests
canvis?

-S’ha notat en
enfrontar-nos a
l ’ a b s e n t i s m e
escolar, molt
elevat en aques-
ta població. La
llei obliga a
escolaritzar tot
l’alumnat, però
nosaltres no
podem anar
cada dia a les
cases a treure’ls
per la força, en
això hem de ser
flexibles. Un
altre exemple
són les baralles i

els insults que es creuen dins de
l’escola, amb paraules que tenen
distints significats segons l’en-
torn cultural de qui les pronun-
cia. Tractem que tots compren-
guen que s’han d’evitar determi-
nades expressions que poden
resultar molt ofensives per als
altres. D’altra banda, a aquests
xiquets els costa molt estar tan-
cats i sentats. 

-¿Què voleu dir amb això?
-Entre altres coses, això implica
no emprar llibres de text i recó-
rrer a models de treball més
dinàmics i actius. En el projecte
premiat hem eliminat les estruc-
tures més habituals de qualsevol
escola, com els nivells, els cicles,
les aules o les assignatures rígi-
des. Això significa que els grups
són molt flexibles, els alumnes
es mouen molt i el professorat
pot impartir un ensenyament
molt personalitzat.
-¿Teniu matèries específicament
concebudes per a atendre el
vostre alumnat?
-En Llengua i en Matemàtiques
funcionem per tallers, però una
particularitat que crida l’atenció
és que tenim tallers de dutxes i
de desdejunis. Comencen
aquestes activitats de bon matí
amb els xiquets i xiquetes que
no tenen aigua corrent a les
seues cases, perquè si aplicàrem
la normativa de manera estricta
aquest alumnat no podria ni
entrar a l’escola. Amb l’atenció a
la higiene i l’alimentació els
garantim només uns mínims,
unes necessitats bàsiques que
precisen cobrir. Al menjador
escolar vénen pràcticament tots,
i als d’Educació Infantil els ofe-
rim també un berenar.
-¿Quins continguts escolars
desperten més l’interés d’aquest
alumnat?
-Als xiquets i a les xiquetes els
agraden més les activitats pròxi-

mes a la seua vida fora de l’es-
cola. Als nostres programes d’in-
terculturalitat incorporem cada
curs determinats temes que
sabem que els interessen.
Durant un temps vam estudiar el
mercadet ambulant dels dijous
al Cabanyal, un fet que ells
viuen molt de prop, i al seu vol-
tant vam preparar activitats de
tot tipus que els van motivar
molt.
-¿Treballeu
en altres
projectes?
-Enguany
estem cen-
trats en la
f a m í l i a ,
i n s i s t i m
molt en les
tutories de
pares i
mares, per-
què moltes
f a m í l i e s
p e n s e n
encara que
l’escola és
com un
aparcament de xiquets, una
concepció que ens costa molt
de canviar. Volem que reflexio-
nen, però no vénen a les reu-
nions, i això ens ha espentat a
canviar d’estratègia. Sabem
que quasi tots tenen unes man-
cances econòmiques extremes,
però tanmateix a sa casa no els
falta l’aparell de televisió i el
vídeo. 

-¿Què vol dir això?
-Aquesta evidència ens va donar
una idea que posàrem en marxa.
Vam filmar a l’escola unes histò-
ries protagonitzades pels alum-
nes, vam fer còpies de les cintes
i les vam regalar a les famílies
per a que les veren després en la
seua televisió. Preteníem provo-
car així la reflexió i la modifica-
ció de determinats comporta-
ments. Almenys ara sabem que
han vist aquestes pel·lícules i
han tingut l’oportunitat de pen-
sar sobre les coses que allí es
veuen i es diuen. Aquestes ini-
ciatives ens estimulen i ens fan
avançar.
-¿Quins aspectes més concrets
heu treballat amb les famílies?
-Un comportament habitual que
solen tindre els majors és que
davant d’una discussió entre dos
germans li donen sempre la raó
al menor d’ells. Procurem qües-
tionar aquest plantejament i els
diem que abans d’actuar cal
esbrinar primer què ha passat.
Com a centre educatiu, un
aspecte que també atenem de
manera permanent en la convi-
vència diària és la igualtat de
drets entre les dones i els homes.
-¿Heu aconseguit que s’inte-
gren més en la comunitat edu-
cativa?
-Com que al principi ens costava
molt connectar amb les famílies i
no rebíem cap col·laboració
seua, en el “taller dels dijous”
vam aprofitar algunes tradicions
populars per organitzar festes i
involucrar-los. La iniciativa va
tindre una molt bona resposta.
Els xiquets van crear les invita-
cions que després van donar als
seus pares, i el monitor gitano
ens va ajudar actuant com a
mediador per facilitar l’acosta-
ment. Una volta que es va tren-
car el gel, va millorar molt la

participació en l’es-
cola, perquè quan els
gitanos s’impliquen
ho fan tots plegats, la
família extensa, tios,
cosins, iaios. En arri-
bar el berenar tots es
van posar a cantar, a
ballar i a palmejar.
Va ser molt emocio-
nant.
-I per a l’alumnat
estranger, ¿heu dis-
senyat alguna acció
més específica?
-Com que tenim
alumnes de Guinea,
Cuba o Equador,

dins del programa d’intercultu-
ralitat, apliquem una estratègia
que consisteix a desenvolupar
projectes de treball sobre
alguns aspectes del país d’ori-
gen del xiquet. Això afavoreix la
seua integració perquè li per-
met explicar als seus companys
i companyes coses que no
coneixen i ell adquireix un pro-
tagonisme que facilita les coses.

Quan l’escola privada fa un servei públic
És la mestra més veterana d’aquest peculiar
col·legi concertat que s’alça a les entranyes de
l’emblemàtic barri valencià del Cabanyal, on
Pepa Dasí treballa des de 1974. Afiliada a
l’STEPV-Iv “des de sempre”, és la delegada d’un

claustre majoritàriament femení, abocat en l’e-
ducació d’alumnes d’entre 3 i 15 anys, majorità-
riament d’ètnia gitana i immigrants estrangers,
tots amb importants carències econòmiques i
socials, als que els mestres coneixen com si

foren fills propis. Un treball d’aquest equip
docent ha estat recentment guardonat pel
Ministeri d’Educació amb el primer premi
(36.000 euros) pel seu compromís educatiu en
l’àmbit de la compensació de desigualtats. 

Pepa Dasí en un moment de l’entrevista. / JORDI BOLUDA

Pepa Dasí
Delegada sindical del col·legi concertat Santiago Apóstol, del Cabanyal, a València

“Per al professorat, la
disciplina era només un

problema aparent, 
perquè el que hi havia

era un total 
desconeixement de la

cultura gitana 
de l’alumnat.”

“Tenim tallers de 
dutxes i de desdejunis,
perquè hi ha xiquets
que no tenen aigua
corrent a sa casa. 

La higiene i l’alimen-
tació són necessitats

bàsiques de tots.”
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Polítiques públiques de 
renovació pedagògica

Dimecres 19 de febrer, 19.00h.

Fòrum Mundial de Porto Alegre 2003: 
una altra escola és possible (Taula rodona)
Manolo Rodríguez: 
Departament de Sociologia i Antropologia Social (UV)
Empar Blat i Mª Jesús Martínez:
Departament d’Història de l’Educació (UV)
Mª Ángeles Llorente:
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, País Valencià

Dimecres  26 de febrer, 19.00h.

El nou Brasil: Política educativa i formació del 
professorat (Conferència)
Francisco Caparroz
Universitat Federal Rio Grande do Sul

Saló de Graus. Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació
Avda. Blasco Ibáñez, 30. València

Organitzen: 
MRP Escola d’Estiu del País Valencià
Servei de Formació Permanent, Universitat de València
Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació, Universitat de València

La nòmina de febrer reflectirà els
acords retributius amb efectes des
de l’1 de gener de 2003
Els sindicats docents i la patro-
nal han signat un acord que
permetrà fer efectiu l’abona-
ment des de l’1 de gener del
complement retributiu i de
l’augment del 2% del salari
base. L’acord afecta al perso-
nal docent inclòs en pagament
delegat, el complementari
d’Educació Especial i el
d’Administració i Serveis. El
personal del primer grup
veurà incrementat en un 2%
l’import dels triennis, el com-
plement d’antiguitat, els com-
plements de càrrec i els res-

pectius triennis. El comple-
ment del País Valencià de tot
el personal d’Administració i
Serveis experimenta un incre-
ment lineal de 20,21 euros. Per
altra banda, els triennis, els
complements d’antiguitat i de
càrrec i els triennis del profes-
sorat del primer cicle d’ESO
seran iguals als del segon
cicle, també amb efectes des
de gener. L’actualització retri-
butiva es reflectirà en la nòmi-
na de febrer, amb els endarre-
riments corresponents al mes
anterior.

L’ampliació de les plantilles
d’Infantil, pendent de la resposta 
de la Conselleria d’Educació
La situació de les plantilles
d’Infantil és idèntica a l’exis-
tent en octubre, a l’espera
que Conselleria d’Educació
responga a la proposta con-
sensuada pels sindicats i la
patronal, consistent en assig-
nar des de gener de 2003 i a
compte de les plantilles
d’Infantil un professor addi-
cional (centres de tres, quatre
i cinc unitats) o dos (centres
de dues o més línies). La pro-
posta s’acompanya d’un

calendari de negociacions
que permeta tancar les planti-
lles d’aquest tram educatiu i
una revisió de les de Primària,
ja que les dels centres públics
són superiors a les de l’ense-
nyament concertat. En les
reunions mantingudes,
Conselleria no ha manifestat
encara un posicionament clar
sobre la proposta, ja que el
director general de Centres
ha estat absent de les nego-
ciacions.

Signat l’acord entre les organitzacions sindicals, patronals i Administració

El Sindicat recomana sol·licitar la paga dels
25 anys després d’actualitzar la nòmina
El 17 de desembre de 2002 es
va signar l’acord per l’abona-
ment de la paga de 25 anys.
L’acord estableix que el cobra-
ment s’efectuarà en el mes en
què se sol·licite pel titular del
centre, dins del termini de pre-
sentació de sol·licituds de
variació de nòmines, i d’acord
amb el salari vigent en eixe
moment i sense que posterior-
ment puguen reclamar-se dife-
rències per increment dels
salaris o per venciment d’un
nou quinquenni. El 31 de
gener, els sindicats i les patro-
nals van signar l’acord que fixa
els increments salarials per a
2003 i que permetran incloure
en la nòmina de febrer les
millores salarials. Per tal d’ob-
tindre els màxims beneficis, les
persones amb dret a la percep-
ció que compleixen un nou
trienni en 2003 convé que
esperen a sol·licitar-la fins que
s’incorpore aquest últim con-
cepte en la seua nòmina. Per a
calcular l’import de la paga,
s’han de considerar els comple-
ments per càrrec unipersonal
que en el moment del cobra-

ment desenvolupen les perso-
nes interessades. En qualsevol
cas, el Sindicat aconsella ence-
tar els tràmits després de com-
provar l’actualització de tots els
conceptes en la nòmina.

Autònoms i recol·locats
Per altra part, la Conselleria
d’Educació ha tramés una carta
als centres on s’especifica que el
professorat autònom i
recol·locat, inclòs el recol·locat
en centres la titularitat dels
quals són cooperatives d’ense-
nyament, haurà d’haver presen-
tat la sol·licitud per a l’abona-
ment de la paga dels 25 anys
abans del 10 de febrer per a que
Conselleria ordene el professo-
rat de major a menor antiguitat i
s’inicie el seu abonament en
març de 2003. En les sol·licituds
s’indicarà la data en què es pro-
posa es faça efectiva la paga res-
senyada la qual es podrà consig-
nar amb la fòrmula següent: “en
el mes que es duga a terme l’ac-
tualitzaciò de salaris correspo-
nent a l’exercici 200__”.
L’abonament de les sol·licituds

presentades amb posterioritat a
la data indicada es realitzarà
una vegada efectuat el paga-
ment de les presentades dins del
termini indicat fins a cobrir l’im-
port assignat en 2003. En les
sol·licituds els titulars indicaran
el percentatge de retenciò de
l’IRPF, així com la quantitat de
cotitzaciò a la Seguretat Social,
tenint en compte que s’haurà de
prorratejar el seu import entre
els 12 mesos i s’haurà de practi-
car una liquidació complemen-
tària per cada un dels mesos
transcorreguts en l’any. A més,
en cada mes successiu fins al
final de l’any s’inclourà l’import
mensual corresponent a la base
de cotització.

Cal recordar que no és impres-
cindible aportar cap documenta-
ció complementària, excepte el
professorat amb complement
d’antiguitat recol·locat per mitjà
dels successius acords de cen-
tres en crisi, que haurà de pre-
sentar informe de vida laboral
expedit per la Seguretat Social o
altres documents on conste
fefaentment l’antiguitat al cen-
tre d’origen.

Representants dels sindicats, Conselleria d’Educació i les patronals del sector, després de signar l’acord. / ARXIU

ARXIU

Reforma agrària i sobirania alimentària al Brasil
de Lula
Vicent GARCÉS, enginyer agrònom, professor de
la UPV i membre de la Junta Directiva de CERAI.

Una escola de la grandària de Brasil: L’educació,
factor clau per al desenvolupament social
Leslie CAMPANER DE TOLEDO, coordinadora de
relacions 
institucionals del Fòrum Mundial d’Educació 2001
i de la Conferència 
d’Educació del Fòrum Social Mundial 2002, ex-
assessora del Gabinet 
de la Secretaria Municipal d’Educació de Porto
Alegre.

Altre sindicalisme és possible
Albert SANSANO, mestre, del Sindicat de
Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament
del País Valencià-Intersindical Valenciana

Moviments socials i lluita contra la mundialitza-
ció neoliberal
María Ángeles LLORENTE, mestra, dels Moviments
de Renovació Pedagògica del País Valencià.

Organitzen:
CERAI, Centre d’Estudis Rurals i Agricultura
Internacional
STEPV-Iv, Sindicat de Treballadors i Treballadores
de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical
Valenciana
Fòrum de Debats de la Universitat de València

LULA-PORTO ALEGRE 2003: 
UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE

Universitat de València. Aula Magna
Dimarts, 18 de febrer, 19:30h.
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El Moviment de Renovació
Pedagògica “Col·lectiu de
Mestres de La Safor” d’en-

çà la creació dels  Centre de
Professors (CEP), actualment ano-
menats Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educatius
(CEFIRE), sempre ha mantingut
una actitud crítica vers el seu fun-
cionament i el seu model de for-
mació, en considerar-lo allunyat
de les necessitats quotidianes, tant
dels centres com del propi profes-
sorat, i per representar un model
de gestió piramidal i dirigista, on
la participació en la seua gestió
està tancada als destinataris  de les
seues accions.

Els 16 anys que porten de fun-
cionament  no han fet més que
confirmar, lamentablement, aque-
lla simptomatologia degenerativa,
amb més o menys grau de sanació
i encert d’algunes persones que
han ocupat  la direcció i les asses-
sories. El que no suposaven és que
el funcionament actual del CEFI-
RE de Gandia en particular, i tal
vegada dels CEFIREs a nivell
general de País Valencià, arribara,
millor dit, no arribara enlloc, en no
assumir els principis pels quals
foren creats o en no confiar en
l’autonomia del professorat per a
dissenyar la seua formació. 

L’actual  estat de coma i paràlisi
solament s’entén des del diagnòs-
tic que  l’objectiu dissenyat per la
política educativa actual siga la
liquidació de qualsevol aspecte
positiu que encara hi podia restar
del Decret de creació i funciona-
ment dels Centres de Professors.
Aquesta afirmació la fonamenten
amb una anàlisi dels conceptes
que composen l’acrònim de C E F
I R E.

1.-CE de centre: No sabem a
quina accepció del mot centre es
refereix. Però de cap manera fa
referència a aquella que suposa
que centre és una actitud on hi
poden trobar-se identificades
diverses ideologies i polítiques
educatives. Ben lluny d’aquesta
concepció democràtica del CEFI-
RE, un lloc de  i per a totes i tots, la
designació  a dit per part de la
Conselleria de Cultura i Educació
de l’actual direcció i equip d’asses-
sories segueix  criteris partidistes,
d’obediència, de favoritismes i de
personalismes. 

D’altra manera és difícil d’en-
tendre que en lloc d’establir, d’a-
cord amb les disposicions legals,
les corresponents convocatòries a
direcció i assessories del CEFIRE,
s’anomene a persones, indepen-
dentment de la seua vàlua perso-
nal i professional, que pel seu lloc
de procedència desconeixen les
necessitats educatives, els claus-
tres i grups de formació de la
comarca de La Safor i les seues
zones d’influència. Igualment
ignorem, perquè no hi ha hagut
cap tipus de convocatòria pública,
quins han estat els mèrits i l’expe-
riència que han determinat la seua
designació per acomplir amb el
perfil determinat del CEFIRE de
Gandia.

En la citada situació es compre-
nen actituds com que  la direcció i
l’equip d’assessories donen l’es-
quena al professorat de la comarca

quan a la vaga general del 20 de
juny i a la vaga de l’ensenyament
contra la Ley de Calidad del 29
d’octubre; pràcticament cap per-
sona del CEFIRE s’adhereix a les
citades vagues i sí la gran majoria
del professorat. 

A més es dóna la situació para-
doxal que per exercir  la direcció
d’un centre educatiu hom ha de
passar per un procés d’acreditació
amb curs de formació específic
inclòs i valoració positiva del tre-
ball. Però per ser anomenat al cap
de la direcció d’un CEFIRE o a l’e-
quip d’assessoria no cal cap tipus
de preparació.

2.- F de Formació: Cada vegada
més el CEFIRE de Gandia té una
concepció monolítica i telefònica
de la formació permanent del pro-
fessorat, entesa bàsicament com a
una convocatòria de cursos i més
cursos desvinculada  de les neces-
sitats del professorat. Un model
esgotat de formació poc valorat pel
professorat propietari d’un lloc de
treball, fet que es manifesta en
què representen el percentatge
minoritari de la totalitat dels parti-
cipants, per la qual cosa deicidei-
xen optar per altres models. Tot
plegat indica que l’oferta no és
vàlida per a la majoria del profes-
sorat i que cal, abans de res, detec-
tar els interessos de totes les per-
sones que ens dediquem a l’edu-
cació i millorar les condicions de
formació.

S’oblida conscientment d’altres
modalitats. Així la formació en
centres és desatesa en el propi lloc
de treball del professorat, la dedi-
cació de les assessories a tasques
de formació en les centres de la
comarca ha minvat notablement o
pràcticament és nul·la. 

Igual d’interessant, com conéi-
xer l’oferta formativa, ho seria
tenir informació de les activitats
realitzades, temàtiques tractades,
continguts, participants o
ponents... Informació que pot aju-
dar a orientar i facilitar la determi-
nació de les necessitats de forma-
ció dels professorat.

Una altra dada indicadora de la
política de formació: el CEFIRE de
Gandia és el que menys oferta en
la modalitat de formació continua
de l’administració pública.

Com és simptomàtic la inexis-

tent relació amb els moviments de
renovació pedagògica i altres
grups de formació de la comarca.
Ni tan sols s’ha convocat una
vegada, i per acomplir el protocol,
a aquestos a una reunió per a
coneixement mutu, per intercanvi
d’informació i declaració de bones
intencions. 

Això sí, se’ns anima des del
CEFIRE de Gandia a constituir-
nos en grups de treball, quan el
que ens cal de l’Administració
Educativa no són ànims, perquè
en tenim i molts, com ho demostra
la vitalitat dels grups de la comar-
ca, sinó millores de les condicions
laborals.

3.- I d’Innovació: Solament cal
llegir la denominació de cada
assessoria per comprovar que la
paraula innovació és utilitzada de
forma retòrica i inútilment decora-
tiva. Una distribució de les asses-
sories encara determinada per una
concepció disciplinar del currícu-
lum i del saber del segle XIXé,
quan actualment, i ja fa algunes
dècades enrere, les investigacions
en educació i en ensenyament
aposten per un currículum i per un
aprenentatge des d’un enfoca-
ment integrat i transdisciplinar.

Un altre paradigma d’anacronis-
me és la denominació de l’assesso-
ria de llengües maternes; un con-
cepte, el de maternes, en total
desús al camp de la sociolingüísti-
ca, i més propi dels anys 60 i 70 del
segle passat que dels inicis del
segle XXIé, on cal parlar d’un
ensenyament multilingüe amb
una llengua minoritzada com la
nostra i una realitat social d’inter-
culturalitat. 

De fet hi ha les que hi ha, d’as-
sessories, per aquesta concepció
segmentada de l’educació, la qual
dificulta abastar les necessitats o
els interessos del professorat des
d’una perspectiva global i comple-
xa.

4.- RE de Recursos Educatius:
Us suggerim que consulteu els
recursos i la base de dades que
disposa el CEFIRE de Gandia i llur
Biblioteca i fer-ne la corresponent
demanda a la pàgina web. També
seria interessant saber les noves
adquisicions de material de repro-
grafia, de material tècnic d’infor-
màtica i comunicacions, d’amplia-

ció de bibliografia... i si les citades
adquisicions han augmentat llurs
recursos educatius.

Clar i ras, els recursos educatius
del CEFIRE de Gandia són ben
minsos. No poden ser d’altra
manera, perquè els pressupostos
d’aquest s’ha retallat en més del
50% en els darrers anys. I, com no
pot ser d’altra manera, la millora
de la maquinària de reprografia,
l’adquisició de material multime-
dia, els recursos d’informàtica, la
dotació de la biblioteca... no són
contemplats, o ho són de forma
testimonial,  als pressupostos,  els
quals ja són del tot insuficients per
atendre les mínimes necessitats de
funcionament, com dietes, despla-
çaments, i material fungible. 

El retall pressupostari no va
sempre lligat al desprestigi en el
funcionament dels organismes,
però hi ajuda molt.

A manera  d’epíleg:
A l’igual que  la direcció del

CEFIRE de Gandia manifesta en
la carta que dirigeix als companys
i a les companyes dels claustres
de la comarca amb data 11 de
setembre del present, el Col·lec-
tiu de Mestres de La Safor també
desitgem que amb el present
comunicat, entés com una crítica
per millorar el funcionament del
CEFIRE de Gandia,  encertem en
donar resposta a les necessitats
de formació que tenim el profes-
sorat i ens dirigim i restem a la
disposició del CEFIRE de Gandia
per intercanviar-nos els nostres
suggeriments i les nostres propos-
tes que amb tota seguretat enri-
quiran el treball de tot el profes-
sorat i que a manera d’epíleg sin-
tetitzem:

- Democratització del CEFIRE.
- Convocatòria pública per acce-

dir a la direcció i les assessories.
- Determinació de les assesso-

ries en funció d’un Pla Comarcal
consensuat amb els consell esco-
lars de centre i municipals, grups
de treball i moviments de renova-
ció pedagògica de la comarca.

- Oferta plural de formació i ade-
quada a la comarca i a les necessi-
tats del professorat.

- Millorar les condicions mate-
rials i laborals.

- Augment pressupostari dels
recursos.

Carta oberta al CEFIRE de Gandia
Al voltant del model de formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació

ARXIU

Aquest document dirigit al CEFIRE de
Gandia recull bona part dels arguments
crítics que es podrien adreçar a qualse-
vol dels centres que integren la xarxa

de formació permanent de l’actual
Administració Educativa Valenciana.
Cal recordar que el model representat
pels CEFIREs ha estat rebutjat per tots

els sindicats de la Mesa Sectorial, sense
que la Conselleria haja obert un debat
que permetera analitzar la seua proble-
màtica.

Col·lectiu de Mestres de La Safor

El personal del Cos de Mestres
destinat als Serveis
Psicopedagògics Escolars
(SPE) continua esperant que la
Generalitat responga a les
seues ja velles reivindicacions.
El col·lectiu demana integrar-
se en el Cos del Professorat de
Secundària, exigència que li
ha estat reconeguda per dis-
tintes sentències judicials en
altres territoris de l’Estat. Per
donar respostes a les deman-
des del sector, tant el Partit
Popular com l’oposició van
presentar en distintes ocasions
sengles projectes per a la inte-
gració d’aquest funcionariat
que no van prosperar el tràmit
parlamentari.  

Tanmateix, per l’article 45
de la Llei 24/2001 que regula
el sistema d’accés a
Secundària d’aquests funcio-
naris docents, “les administra-
cions educatives competents
podran convocar un concurs-
oposició, torn especial, per a
l’accés al Cos de Professors de
Secundària, especialitat Psico-
logia i Pedagogia, on només
podran participar els funciona-
ris del Cos de Mestres que,
amb titulació de llicenciats en
Psicologia o Pedagogia, des-
envolupen places amb caràc-
ter definitiu al seu àmbit de
gestió, obtingudes per concurs
públic de mèrits, als serveis
d’orientació o assessorament
psicopedagògic”, una possibi-
litat legal que la Conselleria
d’Educació no va aprofitar, ja
que va presentar una proposta
de regulació que no aportava
cap novetat a la situació ante-
rior a la llei. 

En direcció contrària a la
Generalitat, altres governs
autonòmics han obert negocia-
cions amb els sindicats per
regular una convocatòria
extraordinària per aquests
professionals. Les proves pre-
vistes a Andalusia i a
Catalunya són molt més favo-
rables que la proposta inicial
del Govern valencià, ja que els
exercicis consistiran a presen-
tar un projecte, i la part cientí-
fica es defensarà amb un supò-
sit pràctic. A Canàries, el
Govern també s’ha compro-
més amb els sindicats per a
seguir un procediment sem-
blant a l’andalús, i a Castella la
Manxa s’han iniciat negocia-
cions.

STEPV-Iv, que dóna suport
a les iniciatives d’aquests psi-
copedagogs, inclourà el tema
en l’agenda negociadora amb
l’Administració, encara que
els contactes formals amb la
representació de Conselleria
estan encara suspesos per la
posició intransigent de no
negociar les plantilles ni les
retribucions. El Sindicat ha
expresat a la Direcció Ge-
neral de Personal que “ha
arribat l’hora de donar una
solució definitiva al problema
que arrossega des de fa molts
anys el professorat de
Psicopedagogia, inclosos
aquells que han ingressat pel
torn lliure de les oposició lliu-
res i no poden accedir a les
places”.

Els mestres 
tornen a exigir el
desplegament de la
normativa del MEC

S P E s
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Joan V. Albero

El llorer

E l que avui en dia desig-
nem amb el nom de sel-
ves temperades són en

realitat uns ecosistemes que
podem trobar a indrets tant dis-
tants com el Japó o la Florida,
Nova Zelanda, el Xile Austral i,
més a prop, les Açores o les
Canàries. Es tracta d’àmbits bio-
climàtics plujosos però no exces-
sivament càlids, amb una mar-
cada estacionalitat, amb hiverns
que poden ser rigorosos. Totes
les selves temperades són relic-
tes terciaris, aïllats en els seus
reductes i emparats per unes
condicions climàtiques sem-
blants a les que es donaven en
aquella era geològica. Les lauri-
silves i els boscos de coníferes
són les formacions vegetals més
conegudes d’aquest bioma.

Les laurisilves es caracterit-
zen pel predomini dels arbres
de fulla perenne, coriàcia, de
color verd brillant (roig en algu-
nes espècies de lauràcies), com
les de la magnòlia o el llorer
(Laurus nobilis), que va arribar
a assolir durant aquella època
un caràcter dominant a les nos-
tres terres. El llorer, juntament
amb altres plantes laurifòlies,
com ara el marfull o llorer bord
(Viburnum tinus) o l’arboç
(Arbutus unedo, cast. madroño),
avui en dia viu refugiat en
indrets especialment favora-
bles: els boscos humits de les
terres mediterrànies, encara
que és més comú veure’l conre-
at. Hi ha d’altres lauràcies molt
properes a nosaltres per l’ús que
en fem d’elles com les del gène-
re Cinnamomum, de les que
obtenim la canyella o l’alcan-
for, o les del gènere Persea que
produeix l’alvocat (Cast. agua-
cate).

A més de l’ús culinari que fem
del llorer, al Costumari Botànic
de Joan Pellicer trobem trobar
altres aplicacions: “Fulla escal-
dada en aigua bullint, per a
netejar-la, es posa una miqueta
d’oli a la fulla i s’aplica sobre
grans i floroncos” o, “Fulles o
rametes de llorer per posar a les
butxaques de la roba i dins l’ar-
mari. També sota el poal del
fem. Actua com a repel·lent de
les corredores o paneroles. Es
posen també fulles de llorer
dins la farina”.

De la importància històrica
d’aquesta planta, a més dels
diferents usos que li ha donat la
saviesa popular, en són exemple
les nombroses referències mito-
lògiques com a símbol  de
triomf, o les representacions
que en trobem d’ella en algunes
obres d’art. Per ampliar infor-
mació: Daniel Climent, Les

N A T U R A  V A L E N C I A N A

E N X   R X A T S
Albert Sansano

El Foro Mundial de Educación 
apuesta por construir la ‘Escuela Ciudadana’

La segunda edición del Foro Mundial de
Educación, celebrada en Porto Alegre,
congregó a más de 15.000 personas, entre
educadores y estudiantes procedentes de

más de 100 países de todos los continentes.
El encuentro ha comprobado la expansión
de la vitalidad del movimiento social que
defiende la educación pública, laica y gra-

tuita para todas las mujeres y hombres del
planeta. En el marco de la clausura del
Foro se hizo pública una Declaración de
Compromisos, articulada en 10 puntos.

A demás de los principios y directri-
ces ya asumidos en la Carta de
Porto Alegre por la Educación

Pública para Todos, proclamamos los
siguientes compromisos:

I - Establecer, como utopía pedagógica,
la Escuela Ciudadana, deber del Estado,
sobre control social, construida por todos
y todas, constituyéndose de un currículo
intermulticultural -por lo tanto, no indife-
rente a las diferencias-, potenciadora de
vivencias democráticas, con procesos de
evaluación, emancipadora y productora
de conocimientos que preparen a todos
los seres humanos para el protagonismo
activo, en los contextos específicos de sus
respectivos procesos de civilización.
Forman parte de esta utopía el desarrollo
y el apoyo a todas las formas de movi-
mientos por la Educación Popular, pro-
pulsora del proceso de transformación
política, económica y cultural de la socie-
dad.

II - Garantizar la oferta de Educación
Infantil a los niños de cero a seis años,
para permitir su pleno desarrollo.

III - Universalizar la Educación Básica
para todos los habitantes de la Tierra en
edad escolar, para los que a ella no tuvie-
ron acceso en la edad propia y para los
que de ella fueron expulsados, aseguran-
do su formación para el ejercicio de la ciu-
dadanía plena.

IV - Asegurar la Educación Secundaria
para todos los concluyentes de la educa-
ción primaria, como parte constitutiva de
la formación básica a la que todos los ciu-
dadanos y ciudadanas tienen derecho.

V - Fundamentar y estructurar la

Educación Tecnológica en una formación
general de calidad, capaz de propiciar la
participación de todos y todas en el
mundo del trabajo, en una perspectiva
emancipativa.

VI - Garantizar el derecho, el acceso y la
calidad social de la Educación Superior,
en sus dimensiones de enseñanza, investi-
gación y extensión, a todos y todas que la
demanden.

VII - Condenar la apropiación privada
del conocimiento científico y tecnológico
como mera acumulación económica que
se basa en la explotación humana, ya que
sus autores lo generan gracias a la conju-
gación de esfuerzos colectivos, constitu-
yendo patrimonio de la humanidad.

VIII - Ofrecer Educación Especial, como
modo de garantizar la prioridad de aten-
ción a los portadores de necesidades
especiales y en situación de riesgo.

IX - Garantizar, con prioridad a los opri-
midos, silenciados, explotados y margina-
dos del mundo, el uso de la riqueza social-
mente producida, de forma que compense
la deuda que les fue impuesta a la rebe-
lión de sus aspiraciones, proyecciones,
ideas y derechos.

X - Garantizar los derechos de los tra-
bajadores y sindicatos de trabajadores y
trabajadoras en educación y el ejercicio
de la libertad de expresión en todos los
niveles y modalidades de enseñanza.

XI - Fortalecer la lucha para transformar
las comunidades rurales y urbanas en
espacios pedagógicos y construir la
Ciudad Educadora, reestructurando y
movilizando todos sus recursos, en todos
sus sectores e instancias.

Así, orientadas y orientados por esas
referencias epistemológicas, políticas y
éticas, declaramos nuestro compromiso
con el esfuerzo de movilización y organi-
zación de todos los segmentos de las
sociedades a las que pertenecemos, en el
sentido de elaborar una Plataforma
Mundial de Educación, que contenga
principios y directrices, metas y objetivos,
estrategias de implementación y de
potenciación de recursos, cronograma y
evaluación periódica, de modo que permi-
ta políticas, planes, programas y proyec-
tos educativos, en todos los niveles de
enseñanza, para todos los pueblos de la
Tierra. 

La Plataforma deberá favorecer la movi-
lización, la participación social y la cons-
trucción democrática de propuestas ela-
boradas por las diversas formas de organi-
zación de la sociedad. Su consolidación se
ha de dar en grados sucesivos y amplia-
dos, del nivel local hasta el nacional, sien-
do aprobada por las instancias de repre-
sentación participantes en el proceso,
garantizando la descentralización y uni-
versalización de las decisiones.

La Plataforma Mundial de Educación
será formulada y propuesta en Foros cons-
tituidos en cada uno de los países que
participen de dos ediciones del Foro
Mundial de Educación, así como en otros
que vengan a adherirse a este movimien-
to. Su consolidación será iniciada en el III
Foro Mundial de Educación y su finalidad
es construir la educación para que otro
mundo sea posible. 

Porto Alegre, 22 de enero de 2003.

Edugaliza
“L’escola no deu estar deslliga-
da de la realitat. Des de
Edugaliza volem mantindre

informada la comunitat gallega,
donar testimoni de la tasca rea-
litzada per les escoles i aportar
propostes per a superar la
marea negra que està asolant
els cors de totes i tots.”
A partir d’aquest propòsit, edu-
galiza www.edugaliza.org , una
web galega de recursos educa-
tius, ens proposa apropar-nos a
la Marea Negra.
Des de tres seccions : Que está a
pasar?, que se fai nas escolas?
que máis podemos facer?, s’in-
clou un bon grapat d’enllaços
amb informació de diferents
fonts, diaris, reportatges, infor-

mes científics, ecologisme,
denúncies i adhesions d’escoles i
materials i propostes educatives.
http://www.edugaliza.org/prestige/

Le Monde Diplomatique en català
Le Monde Diplomatique, la
prestigiosa revista d’actualitat
internacional dirigida per
Ignacio Ramonet, ja té versió
web en català. La web presenta
amb periodicitat mensual els
continguts traduïts de l’edició
francesa de Le Monde
Diplomatique. També hi ha una

secció que inclourà el material
elaborat pel col·lectiu ATTAC
Andorra, que s’encarrega de la
publicació catalana.  
http://www.mondiplomatic.com

ARXIU
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E ls Reis d’Isabel m’han por-
tat l’edició facsímil de la
revista Sicània, de la

Universitat de València. Ja és
considerable la col·lecció de fac-
símils de publicacions valencia-
nes posats en circulació: El Mole,
La Dolçaina, El Archivo, Lo Rat
Penat, La República de les
Lletres, el recull de Taula de
Lletres Valencianes publicat per
la Institució Alfons el Magnànim,
Orto i alguna local com Llevant,
d’Algemesí.   

La revista va ser la darrera
gran empresa cultural d’aquella
insigne generació dels Nicolau
Primitiu, Almela i Vives, Josep
Giner, Soler i Godes, Lluís
Guarner, Xavier Casp o Soler i
Struch, per citar-ne els més
implicats. És la mateixa fornada
que, amb arrels en la revifalla
dels anys 20, va signar les
Normes de Castelló. Vaig copsar
el gran mèrit d’aquest darrer
esforç del valencanisme republi-
cà en una conversa amb Rafael
Ninyoles, que em comentava
que la revista circulava a la seua
aula de batxiller. Aquells colos-
sals lluitadors feren una decidida
aposta pel futur. Primerament,
destaca la participació en la
publicació dels nous valors de la
postguerra, començant pel seu
director Vicent Badia i Marín, i
continuant per Carmelina
Sànchez-Cutillas, Beatriu
Civera, Maria Ibars, Santiago
Bru, Jordi Valor… o l’atenció als
primers llibres de Fuster o Paco

Burguera.  En segon lloc, el trac-
tament que rebien seccions des-
tinades a un públic jove o dinà-
mic com ara l’excursionisme,
l’esport o el cinema. Cal subrat-
llar les col·laboracions de
Francesc de Borja Moll o el
seguiment de textos editats als
Països Catalans. 

A la València dels anys 50 la
censura no podia permetre l’exis-
tència d’una revista que aprofita-
va tota una contraportada per
il·lustrar els valencians i valencia-
nes sobre com estava ressolent el
País de Gal·les els problemes que
comportava el "bilingüisme". El
franquisme va ferir de mort
Sicània amb multes i més multes i
per fi la rematà amb l’ofegament
econòmic derivat de la prohibició
de publicar anuncis. La llavor,
però, ja estava sembrada. 

C o n v e r s e s  s o b r e  l i t e r a t u r a  i n f a n t i l  i  j u v e n i l

Llibres per a tots els lectors

Imaginarium. La tenda de
joguets que té dues portes
per poder entrar, acaba d’i-

niciar una col·lecció d’àlbum
il·lustrat. Allí s’ha publicat El
mar d’en Darios escrit per
Antonio Ventura i il·lustrat per
Noemí Villamuza. La portada
amb el color taronja, el blau del
llom i la calidesa del nen prota-
gonista recolzat sobre la taula
del desdejuni, alié als cereals i
les magdalenes, però pendent
d’aquells peixos que ixen del
got de llet, t’invita a fer un
parèntesi i passar el full. La
promesa d’un conte tranquil i
dolç no et decebrà. Text i imat-
ge s’acullen i creen una història
que et farà deixar el llibre a la
tauleta de nit, ben a prop, per
poder agafar-lo, de tant en tant,
i repetir-ne l’experiència.

I com hem començat amb
àlbums, continuem. Però
abans, un favor, no els deixeu
només en mans dels més petits,
aquests llibres omplin les esto-
nes de qualsevol lector i si l’an-
terior et fa somriure i t’ompli el
cos de calor tendre amb aquest,
et faràs un tip de riure. El títol ja

t’ho diu: Sóc molt Maria!, de
Mercè Anguera, i il·lustracions
de Mabel Piérola (La
Galera/Cercle de Lectors). Una
lectura fantàstica des de la
il·lustració fins al llenguatge. I
ambdós, des de la perspectiva
de la nena protagonista.

És d’aquells àlbums que
aconsegueixen una doble lec-
tura: la de la nena, que pot ser
compartida pels nens més
petits; i la de l’adult, que obser-
va amb els ulls de l’experiència
les barrabassades que fa la
nena. Podríem destacar l’acti-
tud que prenen els pares de la
protagonista. La veritat que és
impressionant: divertit, inge-
niós, profund i, en l’epoca que
vivim, respetuós amb la diversi-
tat i amb les necessitats i les
maneres de ser de cada nen
particular. A més, el format de
l’àlbum, la sorpresa de la il·lus-
tració final i la cura de les por-
tades amb un violeta i groc,
com el dibuix del vestit de la
nena, continua la broma ence-
tada amb el títol.

Per als més majors, us reco-
manaria l’obra d’un autor cone-
gut i estimat pels joves: Jo... i
les circumstàncies, d’Enric
Lluch (Edicions Bromera:
Espurna). Amb l’humor, la sen-
sibilitat per adoptar la perspec-
tiva de l’adolescent i el llen-
guatge tan fresc, Enric Lluch és
una aposta segura que agrada-
rà qualsevol jove.

Sense cobertura, de Dolors
Garcia i Cornellà (La Galera: El
Corsari), també per a adoles-
cents, planteja un tema poc
usual en la nostra literatura
juvenil: l’homosexualitat. El
Premi Joaquim Ruyra 2001
narra la descoberta de l’homo-
sexualitat, la por a contar-ho,
l’acceptació de la família i els
amics, el primer amor, l’aban-
donament del pare, etc. Un
conjunt de temes que es barre-
gen en aquesta història contada
en primera persona que tempo-
ralment dura un estiu però
vivencialment representa el
pas de la infantesa a la madu-
resa, just en el moment que
s’accepta i s’afronta la respon-
sabilitat de ser qui s’és.

I alguns apunts ràpids: Edebé
amplia la col·lecció de clàssics
Nòmades del Temps amb Ro-
binson Crusoe, de Daniel Defoe;
Frankenstein, de Mary Sheley, i
Ben-Hur, de Lewis Wallace.

La Galera continua la col·lec-
ció Endevinalles adreçada a
lectors a partir de cinc anys. En
una pàgina es planteja l’ende-
vinalla i tres pistes que faciliten
la troballa de la solució, a més
hi ha una fotografia que pot
ajudar, però lògicament té un
truc i si vols comprobar la solu-
ció només has de passar pàgina
i... Ara acaben de publicar–se
Endevinalles instruments musi-
cals i Joguines.
Gemma.Lluch@uv.es

Gemma Lluch

E S C R I T  A V U I

Jaume Carbonell, Núria Simó,
Antoni Tort
Magribins a les aules. El model
de Vic a debat
Eumo, Vic, 2002. 254 Pàgs.

Els autors, professors de Ciències
de la Educació a la Universitat de
Vic, presenten una síntesi de la
recerca relativa a la modificació
del mapa escolar de la ciutat de
Vic, iniciada el 1997 per iniciativa
de l’Ajuntament. Mitjançant
aquesta iniciativa es van fusionar
quatre de les escoles públiques en
dues i es va establir el compromís
de totes les escoles de la ciutat,
públiques i concertades, a partici-
par en un procés de distribució de
l’alumnat. La singularitat pionera
de Vic ha tingut un important
ressò als mitjans de comunicació
de Catalunya i l’ha convertit en un
referent per a la integració i esco-
larització dels immigrants. El ja
anomenat “model de Vic” alimen-
ta un debat sobre el que caldrà
anar insistint.

Julio Cabero
Tecnología educativa. Diseño y
utilización de medios en la ense-
ñanza
Paidós, Barcelona 2001. 539 Pàgs.

Julio Cabero és professor de
Didàctica i Organització Escolar a
la Universitat de Sevilla i en
aquest llibre revisa l’evolució his-
tòrica de la tecnologia educativa,
tot i atenent les formes distintes
de conceptualitzar-la. Un capítol
específic mereix el procés de dis-
seny, producció i avaluació de les
tecnologies de la comunicació
que pot emprar-se en les dinàmi-
ques d’ensenyament i aprenen-
tatge, així com les pautes que han
de presidir la formació del profes-
sorat en aquesta matèria. Cabero
tampoc no eludeix la reflexió
sobre el paper que els mites tec-
nològics desenvolupen a les
societats avançades, amb creeen-
ces i prejudicis que poden dur-
nos a una confiança cega i a un ús
acrític de la tecnologia a l’aula.

Roxana Morduchowicz
A mí la tele me enseña 
muchas cosas
Paidós, Buenos Aires, 2001. 183
Pàgs.

Conflictes, prejudicis i desconfian-
ça són problemes que han envol-
tat la relació entre l’escola i els
mass media. Tanmateix, és inne-
gable el pes que els mitjans tenen
en la vida dels joves: a través d’ells
perceben una realitat construïda i
amb ells interactuen simbòlica-
ment amb el món. L’escriptora
argentina proposa en aquestes
pàgines una estratègia per a des-
envolupar en xiquets i joves d’es-
coles de sectors populars una edu-
cació que els permeta generar una
indispensable consciència crítica.
El text tracta de reflexionar sobre
qüestions inel·ludibles, però de
difícil resposta, com: ¿poden els
continguts escolars adaptar-se a la
cultura mediàtica sense reproduir
un ordre cultural que relega els
sectors populars?

Vicent Pitarch
Converses amb J. Simon, E.
Valor, R. Súria. Homenatge a les
Normes de Castelló, 1932-2002
Alambor, Benicarló, 2002. 154 Pàgs.

Les Normes de Castelló consti-
tueixen, com explica l’autor d’a-
questes entrevistes, “una de les
fites socials més sòlides que van
ser capaços de bastir els nostres
predecessors i, doncs, un dels
monuments més gloriosos i
emblemàtics no solament de
Castelló de la Plana, sinó del con-
junt de la societat valenciana del
segle XX”. Precisament per a
commemorar el 70è aniversari de
l’efemèride s’editen aquestes
Converses, on Vicent Pitarch hi
intercanvia impressions amb tres
homenots directament vinculats
a les Normes. La transcripció de
les converses conserva la frescu-
ra i el to col·loquial en què van
ser realitzades, en plena madure-
sa dels seus protagonistes, Joan
Simon, Enric Valor i Rafael Súria.

Ferran Pastor

Sicània (1958-59)

E S C R I T  A H I R

Encarna Rodríguez
Neoliberalismo, Educación y
Género. Análisis crítico de la
reforma educativa española
La Piqueta, Madrid, 2001. 
252 Pàgs.

Com adverteix l’autora, l’objec-
tiu d’aquest llibre és “estudiar
com les professionals de l’en-
senyament, i el col·lectiu d’en-
senyants en general, van parti-
cipar en la reforma educativa
del sistema no universitari duta
a terme pel Govern socialista
en els anys 80 i principis dels
90”. Encarna Rodríguez argu-
menta des d’una perspectiva
feminista que les dones ense-
nyants van renunciar aleshores
a reclamar la seua pròpia iden-
titat com a subjecte històric,
una identitat necessària per tal
d’edificar noves alternatives al
desencís imperant en el món
educatiu. 



En els últims segles, els governs
dels Estats Units han expulsat i
pràcticament exterminat a la
població indígena del seu país,
han conquerit per la força la mei-
tat de Mèxic, Hawai i Filipines,
han assassinat milers dels seus
pobladors, han finançat i realitzat
accions terroristes al Carib,
Amèrica Central i Amèrica del
Sud. Els governs d’EUA han donat
suport a  règims dictatorials i racis-
tes (Turquia, Sud-àfrica) per a
combatre estats democràtics o
moviments d'alliberament nacio-
nal.

Per a desestabilitzar distintes
àrees geoestratègiques, l’Admi-
nistració nord-americana ha finan-
çat, potenciat i armat organitza-
cions i estats, els mateixos que
avui són qualificats pels portaveus
governamentals dels EUA com
terroristes. La Casa Blanca va
potenciar els moviments islamistes
a Afganistan i Txetxènia per a
esfondrar l'antiga Unió Soviètica.
A Algèria i Egipte l’objectiu era
dividir i trencar el nacionalisme
àrab no alineat. Aquest ha estat el
cas del mateix Sadam Hussein i el
seu règim a l'Iraq, armat fins les
dents amb armament de destruc-
ció massiva procedent dels EUA
per a afeblir els règims veïns de
Síria i Iran.

Distintes vares de medir
Però el més significatiu és la parti-
cular vinculació que la Casa
Blanca ha tractat d’establir amb el
dret internacional i les resolucions
de Nacions Unides. El cinisme del
president Bush no té comparació,
perquè no sols no aplica amb la
mateixa actitud sobre les resolu-
cions de l’ONU a altres països
–només cal recordar l’oposició
frontal de l’Administració dels
EUA a les reiterades resolucions
aprovades contra l'ocupació israe-
liana de Palestina–, sinó que cons-
tantment ha rebutjat les resolu-
cions de la Cort Penal
Internacional o les NN UU contra
la seua pròpia política, com és el

cas dels dictàmens que condem-
naven l'Administració Reagan per
la seua intervenció en la guerra
contra la Nicaragua sandinista o
les amenaces als estats que es
negaren a defensar la immunitat
de les tropes dels EUA davant els
tribunals que jutgen els crims de
guerra.

Una vegada més les inten-
cions bel·ligerants de Bush en la
seua determinació de llançar una
guerra contra l'Iraq són una greu
amenaça per a tots nosaltres i
una dramàtica manifestació dels
vincles que existeixen entre mili-
tarisme i dominació econòmica.
La guerra s'ha transformat avui
en una element estructural i per-
manent de la dominació global,
on la força militar s'usa per a con-
trolar els pobles i els recursos

energètics com el petroli. El
Govern dels EUA i els seus aliats
pretenen imposar la guerra com
el sistema comú per a resoldre els
conflictes. Les desigualtats
socials i econòmiques s'acreixen i
amenacen l'estructura de les
societats, les cultures, els drets i
les vides de tots els ciutadans i
ciutadanes. La biodiversitat, l’ai-
re, l’aigua, els boscos, el sòl i el
mar s’usen com mercaderies i
estan en venda. Per tot això avui
cal defensar més que mai que un
món sense guerres és possible.
Possible i necessari, si és que la
humanitat vol tenir futur. 

Un món sense guerres
Un món sense guerres és possi-
ble, a condició que existisca un
organisme internacional amb

poder i legitimitat per a mitjançar
en els conflictes amb justícia i
equitat, que represente la volun-
tat majoritària de la humanitat de
forma democràtica, una entitat
que pot ser l'ONU, sempre que
les seues estructures es democra-
titzen i s’acabe amb el poder de
veto de les grans potències que
són membres permanents del
Consell de Seguretat. Un món
sense guerres és possible si s’eli-
mina la indústria d’armaments i si
els seus recursos milionaris són
transferits per a atendre les
necessitats bàsiques de la majoria
de la humanitat, avui marginada
de l'accés al que el món té condi-
cions de produir. Un món sense
guerres és possible si s’aboleixen
els deutes externs il·legítims i s’e-
liminen els paradisos fiscals, on es

renten els guanys desmesurats de
la indústria bèl·lica. Un món
sense guerres és possible si des-
apareixen les xarxes de finança-
ment de bona part dels conflictes
mundials, abastits per l'arma-
ment que produeixen les més
importants potències econòmi-
ques, justament les mateixes que
detenten el poder de veto a les
NN UU. Un món sense guerres és
possible, si es reconstrueixen les
relacions internacionals, es res-
pecta la diversitat i no és possible
que cap potència hegemònica
impose la seua voluntat. Un món
sense guerres ha de ser un món
amb un poder mundial democra-
titzat, recolzat en processos d'in-
tegració regional i que responga
a les necessitats de la majoria de
la humanitat. Un món sense gue-
rres és possible i necessari perquè
els homes i les dones visquen en
pau, en harmonia, en condicions
de justícia i d'igualtat, perquè la
humanitat s’apropie del seu destí
i construisca un món on estiguen
presents tots els mons. 

Contra totes les guerres
Per tot això, ens pronunciem
contra la militarització, el creixe-
ment de les bases militars i la
repressió estatal, que genera
multitud de refugiats i criminalit-
za els moviments socials i els
pobres. El Sindicat es manifesta
contrari a la guerra anunciada
contra l'Iraq i rebutja també els
atacs contra els pobles palestí,
txetxeny i kurd, les guerres a
Afganistan, Colòmbia, distintes
regions d’Àfrica, l’amenaça de
guerra a Corea. El Sindicat con-
demna totes les accions militars i
econòmiques dissenyades per a
imposar el model neoliberal i
soscavar la sobirania i la pau dels
pobles del món. Hem d’avançar
en la construcció de plataformes
unitàries amb la resta de movi-
ments socials i organitzaciones
per fer possible un altre món en
pau, habitable i sense opres-
sions.
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Un altre món és possible

No a la guerra

Viernes 21

17.00 h. 
Entrega de materiales y alojamiento.

18.15 h. 
Inauguración al salón de actos de la Diputación.

19.00 h. 
Mujeres de Poder. Gestar y dar a luz lo que somos y
podemos ser. Isabel Aler Gay.

21.00 h. 
Aperitivo.

22.00 h. 
Visita guiada a la ciudad con perspectiva de género.

Sábado 22 

10.00 h.
Poder, autoridad y movimientos de mujeres. Rosalía
Romero Pérez.

12.00 h.  i 16.00 h. 
Talleres.
Actitudes y Conductas interpersonales para la
Igualdad. Inmaculada Lázaro Diest. 
Contact y Técnica Corporal. Gadea San Román. 
El poder de las mujeres, no es teatro. Gema López.
Recreándonos con el movimiento. Rosa Sánchez.

20.30 h.
Homenaje (por concretar).

21.00 h. 
Aperitivo en el Jardín Botánico.

Domingo, 23 

10.00 h. 
Las mujeres y el poder: alternativas. Mesa redonda.
- Mujer y poder político. Rosa Aguilar, alcaldesa de
Córdoba.
- La mujer argentina frente a  la crisis: el poder de la 
comunicación, creatividad y capacidad de lucha.. Luisa
Fauri, licenciada en Letras y psicoterapeuta.
- La apuesta en la construcción de la paz de las 
mujeres colombianas. Sonia Pachón, representante de
la “Ruta Pacífica de Mujeres Colombianas por la reso-
lución negociada del conflicto”.

12.00 h.
Clausura

13.00 h. 
Visita guiada por el Jardín Botánico.

Matrícula, alojamiento, desayuno y cena: 
Afiliadas: 85 euros. No afiliadas: 93 euros, acompañan-
tes: 93 euros. Menores de 12 años: 85 euros.Sólo
matrícula: 40 euros. 
Servicio gratuito de guardería. 
Plazo de inscripcición: hasta el 16 de marzo, por
riguroso orden de llegada de solicitudes.
Inscripciones e información: USTEA Córdoba.
Tel. 957456411
www.ustea.org
usteacor@arrakis.es
Organiza: 
Unión Sindical de Trabajadores de la Enseñanza de
Andalucía (USTEA)
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Soldat amb dòlar. / ANTONI MIRÓ


