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ENSENYAMENT PRIVAT

Un centre concertat de València
va participar en el VI Fòrum Educatiu
de CCOO de Castella-la Manxa

Pepa Ramis
Secretaria

d'Ensenyament Privat

EL 10 I 11 DE MARÇ els companys i les companyes de
CCOO de Castella-la Manxa van organitzar a Albacete el VI
Fòrum Educatiu, que en aquesta ocasió tenia com a eix els «Fac-
tors de qualitat per a la convivència».

Entre les conferències i taules rodones destaquem les confe-
rències d’Angel Gabilondo Pujol, rector de la Universitat Autò-
noma de Madrid, de Mariano Fernández Enguita, catedràtic de
Sociologia de la Universitat de Salamanca, de Miguel Angel
Santos Guerra, de la Universitat de Màlaga, una taula rodona en
què va participar Emilio Calatayud, jutge de Menors de Granada
conegut per les seues sentències, etc. etc.

Una de les sessions, que va resultar molt concorreguda, es va
dedicar a exposar dues experiències concretes, una de l’IES «Severo

Ochoa» d’Alcobendas, i una altra del centre concertat «la Mare
de Déu dels Desemparats», de València. En aquesta, Mª Dolores
Gil i Rafa Alemany, professors d’aquest centre, van explicar la
difícil situació en què desenvolupa el seu treball el professorat
d’aquest col·legi, immers en un dels barris més conflictius de
València, el de Natzaret. En el col·loqui posterior alguns assis-
tents van expressar la seua sorpresa perquè desconeixien que en
centres concertats es visqueren aquest tipus de problemes, i van
destacar la necessitat que la distribució d’alumnes amb necessi-
tats educatives especials es realitze de manera equitativa, per
evitar que s’acumule tal nombre de problemes en un mateix
centre.

DONES

Divines dones
«I Déu va crear la dona d’una costella d’Adam…» (Gènesi 2,21)

DES DE L’INICI dels temps, les dones han quedat relegades
a un segon pla on romanen fins als nostres dies.

La primera «afortunada» va ser Eva, i per descomptat tot el
mal que ha succeït a les seues generacions descendents ha estat
perquè ella ho va provocar i s’ho va guanyar. Va temptar Adam
amb la famosa poma, utilitzant les seues armes de dona.

Durant la infància a través de l’educació ens inculquen
aquesta idea. Com no es creuran aqueixos homes que les dones
són la seua possessió? «La vaig matar perquè era meua.»

En ple segle XXI aquestes continuen sent el blanc de tortures
infligides o ordenades per homes, com ara: ablació del clítoris,
lapidació, tràfic de blanques, prostitució infantil, violència de
gènere, etc. En el més recòndit lloc de la Terra, són les dones, les
persones més desfavorides i atacades per qualsevol tipus de vio-
lència o discriminació, tant en la seua etapa infantil com en
l’adulta. De què més poden ser víctimes?

A la dona li va dir: «Multiplicaré els treballs dels teus emba-
rassos. Pariràs amb dolor els fills i cercaràs amb ardor el teu marit,
que et dominarà» (Gènesi 3, 16).

Afortunadament, avui en dia, malgrat que queda un dur
camí per recórrer, la gran majoria de dones estan lluitant i
aprenent a ser independents, a prendre les seues pròpies decisi-
ons, a utilitzar el seu cos i la seua sexualitat com els vinga de
gust. Aquest despertar a la vida, encara que semble increïble,
encara molesta a molta gent.

M.ª J. Lianes Laserna
Responsable de la dóna a la
secció sindical de CCOO

de la UPV
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A pesar d’estar catalogades com el sexe
feble, són intel·ligents, capaces i autòno-
mes. Treballen fora de l’àmbit domèstic, te-
nen la seua pròpia independència econòmi-
ca i personal, estudien, creen associacions,
grups de treball, investiguen i per tot això TRIOMFEN.

Actualment, la discriminació social, laboral i econòmica que
pateixen les dones, pel fet de ser-ho, és el nostre pa de cada dia i
és el que cal eradicar amb l’esforç i les ganes de canviar aquesta
situació, per part d’homes i de dones.

Educació per a la igualtat
Per superar totes aquestes barreres, en la Federació d’Ense-

nyament de CCOO, portem anys treballant per la coeducació.
Com a instrument s’ha editat el CD de CLAUS
COEDUCATIVES, material destinat als docents dels nivells
anteriors a la universitat, l’objecte del qual és promoure l’educació
igualitària entre xiquets i xiquetes des dels seus primers inicis.
D’aquesta manera, l’arribada a l’àmbit universitari es traduirà en
termes més igualitaris i l’elecció de carreres per part de les dones
serà més equitativa.

En les teues mans està contribuir a una societat sense
discriminació per raó de gènere.


