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Via fora!! és una publicació que apareix l'hivern del 1984, fruit del treball d'equip de l'associació
cultural enllaç, i des d'aleshores continua publicant-se amb una tossuda periodicitat
trimestral.
Els primers números —amb el subtítol 'Publicació per a la gent culturalment activa'— es
dirigeixen a totes aquelles persones que porten a terme alguna activitat de dinamització
cultural. Poc a poc, en incrementar la relació amb altres publicacions afins d'arreu del món,
Via fora!! es va convertint en una plataforma de difussió d'idees sobre noves maneres
d'entendre la societat i les seves relacions amb el medi. Aixi, s'hi publiquen articles
sobre temes tant diversos com ara les relacions humanes, els mecanismes del poder,
els conflictes ètnics i nacionals, els models econòmics, el coneixement del propi cos,
l'explotació nord o sud, la degradació del medi natural, els sistemes cooperatius, la
gestió dels recursos o la participació política, sempre des d'un punt de vista innovador,
amb un triple objectiu:
/ informar sobre els debats ideològics i les experiències pràctiques que s'estan duent a
terme arreu del món,
/ provocar la reflexió individual i col·lectiva al voltant d'aquests temes, i
/ apuntar possibles línies d'acció envers petits canvis dins d'una perspectiva global.

V i a fora!! is a publication which appears within the winter of 1984, fruit of the group work of the
cultural association enllaç, and since then it continues being published with a quarterly
obstinated periodicity.
The first issues —with the subtitle 'Publicacio per a la gent culturalment activa'— were
directed to all those people who carried out some activity of cultural dynamization. Gradually,
with the increase of relationships with other similar publications all over the world Via Fora!!
is becaming a platform for the diffusion of ideas concerning new ways to undestand society
ans its relationships with the environement. Then, there are published articles about subjects
as diverses as human relationships, mechanismes of power, ethnic and national conflicts,
economical patterns, the knowledge of the own body, North O South explotation, the
degradation of natural environement, cooperative systems, the resourcers management
or the political participation, always from an innovating point of view, with a triple objective:
/ to inform about ideological debates and practical experiences carried out all over the world.
/ to promote individual and collective reflexion concerning these subjects, and
/ to point out possible action lines towards small changes within a global prespective.

V i a fora!! estas eldonaĵo kiu aperis vintre de 1984, kiel rezulto de la teama laboro de la kultura asocio
enllaç kaj de tiam daŭre aperas kun konstanta trimonata ofteco.
La unuajn numerojn —kun la subtitolo 'Eldonaĵo por homoj kulture aktivaj'— oni adresis al tiuj
personoj kiuj plenumis iun ajn aktivaĵon pri kultura aktivigo. lom post iom kiam plimultigas
la rilatoj kun aliaj similaj eldonaĵoj en la tuta mondo, Via fora!! iom post iom farigas kvazau
platformo por disvastigo de ideoj pri novaj manieroj kompreni la socion kaj giajn rilatojn kun
la medio. Tiel, oni aperigas en gi artikolojn pri tiel diversaj temoj kiel la homrilatojja meanismoj
de la povo, la etnaj kaj naciaj konfliktoj, la ekonomiaj modeloj, la kono de la propra korpo, la
ekspluatado nordo O sudo, la degenerado de la natura medio, la kooperativaj sistemoj, la
mastrumado de la rimedoj au la politika partopreno, nepre el noviga vidpunkto, kun triobla celo:
/ informi pri la ideologiaj debatoj kaj la praktikaj spertoj kiuj okazas en la tuta mondo.
/ provoki la individuan kaj kolektivan pripensadon cirkau tiuj temoj.
/noti eblajn agadliniojn cele al malgrandaj sangoj ene de totala perspektivo.

ARA PLA!
Sí, ja ho sabem!: enguany se celebra l'any Pla (ara pla! -pensareu-,
aquesta gent del V I A FORA!! s'hi apunta! Quin pal!). N o patiu, a
altures d'any ja sembla que s'hagi dit tot al respecte. A més, ja hem
han acabat les p o q u e s veus q u e han gosat piular altrament a
corrent oficial.

fins i tot
aquestes
vist com
l'eufòric

Nosaltres, malignes impenitents, preferim celebrar un altre aniversari. N o
és tan rodó, però. A cavall entre primavera i estiu (el 21 de juny), ara fa quatre-cents setanta anys que ens va deixar Niccolò Machiavelli, Maquiavel per
als amics. A m b una honestedat que molts polítics voldrien (bé, potser no,
que no la v o l e n ) va gosar posar per escrit les bases de l'estat modern i, de
passada, del postmodern. És més, va tenir la "barra" de separar l'ètica de la
política, això que avui en dia ningú n o s'atreveix a afirmar. Més concretament: l'estat no té moral. És amoral, o, vistes les coses, més aviat immoral.
A m b lletres de motlle, va quedar ben clar per a tothom qui leyere y
entendiere que el fi justifica els mitjans. Bé, el fi de l'estat justifica els mitjans utilitzats per aquest ( n o ens en demaneu exemples propers, que quedaríeu com una colla d'ignorants o d'innocents).
"Els principals fonaments q u e p o d e n tenir els estats [•••] són les bones
lleis i els bons exèrcits. I com que n o hi p o d e n haver bones lleis on no hi
ha bons exèrcits , i on hi ha bons exèrcits les lleis necessàriament seran
bones, deixaré de raonar sobre les lleis i parlaré dels exèrcits."
Així de clar. Cal recordar que a principis del XVI els mitjans de comunicació, pobrets, no tenien l'abast que tenen ara? Una T V ben alliçonada, uns
quants diaris fermats curt, i la violència pot quedar discretament a la reraguarda. A m b aquest panorama -d'altra banda ben conegut-, quina resposta
poden tenir les veus discordants? Discordants amb l'estat, és clar, n o amb
l'any Pla. Si en aquest últim cas ja passa el que passa...
Però tornem a M a q u i a v e l . El trobarem molt més p r o p e r del que ens
podem imaginar. Ja en la seva època l'imperialisme era més vell que l'anar
a peu. A i x ò de conquerir territoris aliens (i, amb ells, és clar, les persones i
els béns que hi ha), havia estat pràctica habitual per p o c que es pogués.
Fins i tot justificat moralment, en nom de qualsevol principi metafísic, sigui
déu, sigui pàtria, sigui destí... D'aquesta experiència, Maquiavel en va destil·lar dolços consells per als governants del futur, les accions dels quals, en
no seguir-los (per indecisió, per impotència, o per inesperada resistència),
porten conseqüències amargues per a uns i agres per als altres.
"Hi ha tres maneres de conservar els estats adquirits que, c o m diem,
estan habituats a viure en llibertat i amb lleis pròpies: la primera, destruirlos; la segona, anar-hi a viure personalment; i la tercera, deixar-los viure
amb les lleis antigues, tot traient-ne unes rendes i creant-hi un govern de
poques persones que te'ls mantinguin fidels [•••]."
Llàstima q u e n o es molestés en teoritzar sobre q u è haurien de fer els
pobles per espolsar-se els estats del damunt. En aquest cas, però, potser
les seves obres haguessin restat enterrades amb ell a la Santa Croce, sota
una làpida encara més pesant que la que el cobreix, n o fos cas que en un
rampell se li acudís afegir alguna addenda perversa a la seva obra, com ara
plagiar Pla.

"ROSA SENSAT": RENOVACIO PEDAGÒGICA
PROGRESSISTA?
Olga Roig i López
Publiquem un extens article que analitza el naixement i la trajectòria de la institució
pedagògica catalana Rosa Sensat, el qual és un resum de les conclusions aportades en la
recerca inèdita "Renovació Pedagògica i Societat a Catalunya, 1965-1985", llegida el
setembre de 1994 a la Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Psicologia
de la Salut, Unitat de Psicologia Social.
Font: directa de l'autora.
We publish an extense article that analyzes the birth and the evolution of the Catalan
pedagogic institution Rosa Sensat and which is a resume of the conclusions arrived at
in the inedited research work "Pedagogic Renovation and Society in Catalonia, 19651985", read in September 1994 at the Universitat Autònoma de Barcelona, Department
Psychology of Health, Social Psychology.
Source: Directly from the author.
Ni aperigas vastan artikolon kiu analizas la naskiĝon kaj la vojiron de la kataluna
pedagogia institucio "Rosa Sensat", kiel resumon de la ricevitaj konkludoj en la
neeldonita esploro "Pedagogia Renovigo kaj Socio en katalunio, 1965-1985", legata
septembre 1994 ĉe la Aŭtonoma Universitato de Barcelono.
Fonto: rekte. de la aŭ torino.

Sota aquest títol es vol contemplar el
projecte pedagògic iniciat a Catalunya
—concretament a Barcelona l'any
1965— pel moviment de reforma
"Rosa Sensat", al voltant del qual es va
agrupar un col·lectiu compost per
mestres i persones preocupades per
l'ensenyament.
Un moviment de renovació reconegut tan a nivell regional com nacional
(1985), com així ens ho mostra el fet
que la LODE i la LOGSE estiguin fortament marcades pels principis d'aquesta renovació. Fins i tot, algunes de les
reivindicacions de la Declaració d'Escola Pública Catalana, com són el tractament de la llengua, la competència
de la Generalitat i la participació ciutadana, varen ser recollides per la Constitució Espanyola de 1978 (Mata,
1985).
La institució Rosa Sensat és
finançada inicialment per la fundació
Fiduciària Barcino, apareguda l'any
1939, després d'haver incautat diverses

mutualitats de caire popular que existien fins a aleshores (Montepío de
Socorros Mútuos Barcino, 1939).
Darrera d'aquesta fundació apareixen
noms com els del doctor Aragó, Jordi
Pujol i Ricard Foraster (Mones i PujolBusquets, 1981a).
A nivell pedagògic, les persones
fundadores de "Rosa Sensat" seran un
conjunt de pares i mestres pertanyents
a una sèrie de petites escoles de caire
privat de Barcelona que, durant el
curs 1965-1966, comencen a impartir
tota una sèrie de classes, conferències
i reunions a l'incipient Escola de Mestres "Rosa Sensat", les quals tenien per
funció recuperar la tasca pedagògica
realitzada durant el temps de la Mancomunitat i la Segona República: "Marta Mata esdevindria de fet l'ànima de
la nova institució, Maria Teresa Codina, Maria Antònia Canals i Anna Roig,
mestres de Talitha, Pere Darder i Enric
Lluch, de Costa i Llobera i Jordi Cots,
del CICF (associació fundada amb la

intenció de cristianitzar les noies de
l'alta burgesia barcelonina) a més de
director de Thau són, de fet, els pedagogs fundadors de 'Rosa Sensat'"
(Mones i Pujol-Busquets, 1981:231232).
Durant els anys 1975 i 1976, el treball en les Escoles d'Estiu estarà dedicat a marcar les línies d'una Nova
Escola Pública i Catalana, que vol ser
l'alternativa a l'ensenyament franquista. El caire liberal i amb aspiracions
d'europeisme que presenta aquesta
escola, la fan veure com una alternativa a l'escola centralista i autoritària
imposada per l'Estat i com el model a
seguir dins un marc de societat "democràtica".
Fins quin punt és una renovació
avançada, si és que no ha perdut la
seva vigència ?
Per poder resoldre aquest qüestionament s'estudia l'evolució que ha
sofert la institució escolar dins l'entramat social, així com tres anàlisis diferents del paper que l'escola hi juga:
1.La lectura de la relació societat-escola a partir de l'anàlisi de les relacions
de poder segons l'enfocament foucaultià.
2.L'anàlisi que planteja la posició
desinstitucionalitzadora.
3.El punt de vista del moviment llibertari, d'important tradició pedagògica
a Catalunya.
1. L'enfocament foucaultià.
Els diferents projectes pedagògics han
estat, des de l'aparició el segle XVII de
les primeres escoles destinades específicament als pobres, als futurs treballadors, gairebé sempre al servei de la
classe dominant del moment.
D'aquesta manera, quan l'escola
esdevé obligatòria són remarcables els
vincles existents entre la decisió de l'obligatorietat i el desenvolupament tecnològic de la indústria, amb la conseqüent disminució de la demanda de

mà d'obra, ja que l'escola forma part
del conjunt d'institucions creades a
començaments del segle XIX per les
patronals amb la finalitat de proporcionar-se un proletariat pacífic i sa
(Querrien, 1979).
És en aquest moment que l'Estat
pren sota el seu control el sistema
escolar mitjançant la publicació de lleis
que regulen el procés educatiu. A la
península es portarà a terme l'any 1857
amb la Llei Moyano, la qual constituí
l'intent d'unificar els decrets i ordres
reials vigents fins a aquells moments.
Segons l'enfocament foucaultià i la
seva crítica al discurs de caire humanista, més enllà d'aquests plantejaments politicoeconòmics més clàssics,
l'obligatorietat escolar permet una
redistribució dels nens i l'establiment
d'una microeconomia del cos i del
temps en l'espai escolar, a partir d'un
control exhaustiu de l'activitat que realitza l'individu, així com del ritme en
què ho fa. L'escola esdevé, d'aquesta
forma, una institució transmissora de
disciplina que comporta "un augment
de les forces del cos (en termes econòmics d'utilitat o utilitarisme) i unas
disminució d'aquestes mateixes forces
(en termes polítics d'obediència)"
(Foucault, 1975:142).
En definitiva, els elements d'aquest
tipus d'escola i els fonaments descriptius que la sustenten responen a una
determinada perspectiva de poder: la
d'una burgesia que volia assegurar-se
el seu manteniment mitjançant una
escola destinada a la producció de ciutadans industriosos i democràtics (Walkerdine,1991).
Foucault no fa una anàlisi exhaustiva i concreta de la institució escolar,
però les referències a aquesta són contínues quan analitza els mecanismes
bàsics de poder lligats a la producció
de coneixement. Aquest aspecte es
pot apreciar a l'hora de parlar del procés d'humanització i del caràcter cor-

rectiu que prenen les institucions de
segrest o de tancament des de finals
del segle XVIII fins a començaments
del segle XIX en el món de cultura
occidental. La humanització de la
penalització comporta una desaparició
dels suplicis i del càstig del cos i, en
contraposició, apareix un tractament
correctiu de l'individu que es fa possible gràcies a l'aparició d'una sèrie de
pràctiques d'observació que constituiran el fonament dels discursos emesos
per psicòlegs, psiquiatres, antropòlegs,
educadors, etc., representants de les
ciències humanes. Efectivament, els
educadors es trobaran, segons Foucault, entre aquest exèrcit nou de tècnics que han vingut a rellevar el botxí
(Foucault, 1975).
En definitiva, les pròpies pràctiques
de vigilància i control esdevenen pràctiques de producció de coneixement, de
manera que el saber, les tècniques d'obtenció de dades i els discursos científics
es formen i enllacen amb la pràctica del
poder de castigar. Aquest entramat de
poder/saber està en la base de la mateixa constitució de la pedagogia i la psicologia com a ciències. A partir del
segle XVIII, el desenvolupament paral·lel de la psicologia i la pedagogia
comporta l'afermament de l'aparell
escolar, ja que li confereixen un caràcter
científic (Foucault, 1975; Walkerdine,1984; Rose,1989). Amb altres paraules, la pedagogia converteix l'escola en
un laboratori en el qual la psicologia pot
ser generada en tant que aplicada i aplicada en tant que generada, augmentant
el contingut dels coneixements de la
pedagogia i de la psicologia, al mateix
temps que les aferma encara més com a
discursos vertaders dins l'aparell escolar.
Un dels efectes directes d'aquestes
pràctiques d'observació i control és la
creació de subjectivitats que apareixen
naturalitzades en ser presentades com
a descobriments que són resultat de la
pràctica científica. El mateix concepte

d'infància, així com la diferència entre
etapa infantil i l'adolescència o la
joventut, són aspectes que sorgeixen
precisament en el segle XVIII; abans
d'aquesta època el nen era observat
com un adult petit i inadequat. (Stainton, 1989).
D'aquesta manera, no té sentit parlar del mite tan defensat de la naturalitat de l'individu-nen, ja que aquest no
és altra cosa que una creació de la
mateixa ciència, la qual acaba naturalitzant el seu objecte d'estudi.
Aquestes pràctiques de vigilància i
control, així com la inculcació de la
moralitat en els nens, no tan sols es
porten a terme dins la institució escolar sinó també dins la pròpia família
de l'individu-nen. La família i l'escola
es constitueixen en àmbits idonis d'aplicació del poder disciplinari.
La intervenció dins de la família
per part d'un ampli ventall d'experts
professionals -—com ara el metge, l'assistent social, el psicòleg— ve donada
per la creença que els nens desadaptats i delinqüents són conseqüència
directa de les relacions familiars transtornades (Rose,1989).
L'objectiu era trobar una manera de
governar la família de forma que
pogués arribar a ser una institució
educativa que s'encarregués d'ensenyar a la nova generació els valors, les
conductes i les habilitats dels ciutadans. La família responsable i autònoma, com a sinònim d'autosuficient i,
fins i tot en alguns moments, d'insolidària, arriba a ser el seu símbol. La
manera de preparar el terreny per
aconseguir la seva implantació serà
mitjançant la generalització d'un programa de profilaxi social ampli, discret
i persistent, en el qual col·laboren els
especialistes proporcionant-li un estatut de cientificitat. Aquesta acció de
caire profilàctic procura fomentar certs
tipus de conducta moral enllaçant els
ajuts financers amb certes condicions

sobre la conducta dels beneficiaris
(Rose,1989). Dins la família, el pes
específic de l'educació moral dels
nens recau en la figura de la mare o
d'algú que faci el mateix paper, ja que
la dona, des del primer quart de segle
XIX, ha estat abocada per part dels
estats a dur a terme aquesta tasca.
En el desenvolupament d'aquest
tipus de família tindrà una especial
influència la institució escolar, ja que
utilitzarà el nen com una palanca de
producció familiar. Un tipus de família
adient amb el model social establert.
L'escolarització obligatòria s'estableix com la possible solució a les
taxes de criminalitat i pauperisme existents, entesos en termes de principis i
hàbits de la població. Ja que serà funció de l'escola no tan sols la transmissió de coneixements sinó també la instrucció de conductes, la supervisió i
la rectificació de possibles patologies
infantils (Rose,1989). És en aquest sentit que Foucault es refereix a l'escola
com una institució de segrest o de tancament encarregada de subjectar el
nen en dos sentits: mantenint-lo lligat i
constituint-lo com a subjecte. Creació
de subjectes en base a paràmetres uniformadors o homogeneïtzadors que
faciliten el control de l'individu i prevenen de possibles problemàtiques,
que podrien aportar una sèrie d'individualitats formades fora de l'àmbit de
les institucions socials hegemòniques
del moment sociopolític i econòmic.
2. El corrent desinstitucionalitzador que la Reforma de "Rosa
Sensat" no es plantejà.
El discurs desescolaritzador o desinstitucionalitzador està d'acord amb els
valors que són origen de l'escola; el
que critica precisament és que l'escola
no acompleixi aquests valors.
Així doncs, totes les institucions en
general es consideren negatives per a
un bon desenvolupament de la perso-

na, destacant-ne l'absurditat de la seva
naturalesa (Illich,1974).
Alhora, i establint un punt de contacte amb Foucault, aquestes institucions serveixen per copsar la individualitat i distribuir-la dins el conjunt
de població per tal de classificar-la i
uniformar-la. La institució, fins i tot,
crea subjectivitats com la infantesa
(Illich,1974). I és que les escoles tracten les persones i el coneixement de
la mateixa manera que el món tecnològic tracta a les coses: com objectes que es poden fabricar mitjançant
un procés (Reimer, 1973).
El moviment desescolaritzador se
situa dins un procés més ampli de
dubte del programa modernista, un
procés on comencen a detectar-se les
diferents insuficiències del programa
empirista de la ciència, ortodòxia fonamental dels temps moderns (Goodman,1976). La infantesa i l'escola són
fenòmens inventats per la modernitat i
formen part del sistema institucional
científic i del sistema mundial de creences. D'aquesta manera, l'escola s'ha
constituït en el fonament d'una societat tecnològica no viable per si mateixa, ja que el mateix progrés il·limitat
del que es fa ressò és impossible
(Reimer, 1973).
Es qüestionen la finalitat educativa
del sistema escolar, el qual veuen buit
de continguts, però, en canvi, molt
útil per ocupar el temps i l'activitat
dels individus. Ressalten la característica de l'escola, coincidint amb Foucault, com a entitat de segrest, que
reclama la totalitat del temps i de les
energies dels seus participants. I es
considera l'escola com un mecanisme
coercitiu per naturalesa (Goodman,
1976) que manté i justifica la jerarquia
de privilegi socioeconòmic (Reimer,
1973) no buscant tant enriquir el
coneixement dels individus com tenirlos "merament" controlats (Goodman,
1970).

Al mateix temps, i de forma implícita, l'escola fa propaganda de si mateixa
mitjançant el que els teòrics del moviment desinstitucionalitzador anomenaran el programa ocult, el qual emet el
missatge que l'individu tan sols pot
preparar-se per ser adult en la societat
mitjançant l'escola, ofegant, alhora, la
voluntat per aprendre independentment. La mateixa escola també s'encarregarà de propagar els mites socials
de la igualtat d'oportunitats —mitjançant el graonament social—, la llibertat —oferta pel procés democràtic—, el progrés i l'eficàcia, fins al
discurs neoliberal actual de la competitivitat.
Lluny de l'augment qualitatiu de
béns i del potenciament de valors
humans com la fraternitat universal o
l'apreciació del medi natural, es recompensa l'energia i la vitalitat, però
s'evita que sorgeixin idees noves així
com progressions intel·lectuals (Goodman, 1970). D'aquesta manera lligat a
l'evolució lliure de l'individu, se situa
un entramat d'aparells que contribueixen a socialitzar-lo i aculturitzar-lo, per
tal d'impedir que es pugui perdre en
el procés.
Un altre tret en comú entre aquests
teòrics és que consideren el paper
jugat pel sorgiment dels estats-nació
com la causa fonamental de l'estatus
actual de l'escola.
Les alternatives que proposen
cadascun d'aquests teòrics de la desescolarització presenten diferències, però parteixen del tret comú de fer intervenir més directament els adults, i a la
societat en general, en l'educació dels
infants.
Goodman parteix de que, a partir
d'ara, és la gran majoria dels alienats
—alienació a la qual els sistemes educatius han contribuït de forma important— els que han de dir la seva.
Agafant la idea jeffersoniana de l'autonomia local i la cooperació federalista,

la proposta concreta de Goodman és
crear comunitats petites on hi regni la
llibertat i l'educació incidental. L'aparició d'aquestes comunitats comportaria la disminució i la possible desaparició de la xarxa administrativa.
Reimer proposa l'alternativa d'obrir
l'escola al carrer, que és el veritable
entorn del nen, i comenta que potser
el més important és que els adults
recuperin la responsabilitat per l'educació dels fills.
Illich suggereix la creació d'escoles
independents i creu que un dels trets
fonamentals que ha de tenir una nova
educació és l'apropament a la realitat,
ja que el sistema escolar vigent no ha
fet altra cosa que parlar d'ell mateix.
Per a Illich és fonamental, vivint en
una societat tecnocràtica, saber fer ús
de les tecnologies —sobretot dels mitjans de comunicació— amb la finalitat
de poder fer accessible la participació
en el sistema social.
3. Postulats de la tradició
pedagògica llibertària a Catalunya.
Una altra perspectiva alternativa a l'escola i, en aquest cas, amb una important
representació a Catalunya, la constitueix
el moviment llibertari, que qüestiona
tota una sèrie d'elements —que es presenten com immutables— imposats pel
modernisme i les classes socials hegemòniques que els sustenten.
El Doctor Toulouse —metge director de l'Hospital Psiquiàtric Henry
Roussel—, que influí molt en l'educació
ferreriana, alerta la gent més planera de
la naturalesa no permanent ni absoluta
de les veritats científiques, ja que són
interpretacions de la naturalesa i aquesta és canviant (Toulouse, 1912), així
com que tan sols es donen els resultats
immutables com a lleis i es deixa de
banda les condicions en què es donen
aquestes lleis (Kropotkine, 1920).
També es qüestiona l'aplicació d'aquesta cientificitat per part de les

noves disciplines de la psicologia i la
pedagogia. Al respecte, Ellen Key,
eminent pensadora i pedagoga sueca,
que va viure el procés de cientificitat
d'aquestes dues disciplines, considera
que el nen és absurdament marejat
entre una i altra ciència (Key, 1906).
- La manera de contemplar la
infància com a etapa requeridora d'un
tractament diferenciat de l'etapa adulta. Punt de vista en el qual no s'està
d'acord a considerar fonamental el lligam entre ambdues generacions i,
alhora, es preveu un tractament més
bo, qualitativament parlant, si es pensa
en el nen primordialment com una
persona (Key,1906).
- Quant a l'escolarització, es tenen
en compte aspectes individuals com el
de la voluntat conscient —que sembla
haver estat oblidada— la qual es jutja
element vertebrador del caràcter i de
l'esdevenidor moral i intel·lectual de la
persona (Toulouse,1912). Darrera d'aquest concepte de voluntat podem trobar l'anhel de la llibertat en l'educació,
que és el fonament del moviment lliurepensador.
- Així mateix es ressalten els
aspectes del medi —cosa que el
modernisme sembla haver oblidat—,
que influencien la intel·ligència i la
cultura, com poden ser aquelles condicions anormals —soroll, atmosfera
insana, llum artificial— en les quals la
persona moderna ha de viure (Gina
Lombroso,1932), i també es considera
la pèrdua de la tradició, que comporta una manca de demanda de perfeccionament i una acomodació en la
variació.

Visió panoràmica del procés
d'escolarització a Catalunya:
models agafats per "Rosa Sensat"
Durant el segle XIX, a Catalunya, igual
que a la resta de l'Estat, regna una
educació tradicional d'estructura centralitzada, uniforme i burocràtica. Les

accions de reforma escolar i renovació
pedagògica es realitzen a través de la
iniciativa privada i es donen després
del 1898.
A les darreries del segle XIX es
poden apreciar dues tendències crítiques a l'escola:
- La Institución Libre de Ensenanza,
a Madrid, que agrupa pedagogs
com Giner de los Ríos i Francisco
Cossio.
- Els Ateneus Obrers i Populars a
Catalunya, que són l'aglutinant de
tot un moviment de cultura popular
(Conrado Vilanou, 1978).
Seguint l'estudi realitzat per Varela
i Alvárez-Uría (1991), entre finals del
segle XIX i començaments del nostre
segle, a la península ibèrica, hi ha
veritable temor a les possibles accions
solidàries dels treballadors. Es troba la
solució a aquest problema en el tutelatge i en l'educació obligatòria dels
fills dels obrers. En el moment de dur
a terme l'ensinistrament dels futurs
treballadors s'estableix una pugna
entre l'Estat i l'Església, que acaba en
una mena de pacte en el qual l'Estat, a
qui l'interessa fomentar la generalització de l'escolarització, afavoreix moltes de les iniciatives privades i socials,
i l'Església aconsegueix l'escola confessional i bisexual (oposició a la coeducació) fins ben entrat el segle XX.
A començaments del segle XX no
hi ha a Catalunya, doncs, uns fonaments pedagògics bàsics generalitzats.
Ben al contrari, a partir de començaments de segle apareixen tota una
sèrie de propostes educatives dutes a
terme en institucions privades o lliures
per persones amb unes tendències
ideològiques i pedagògiques força
diferenciades.
Dins d'aquest ampli ventall d'experiències educatives, "Rosa Sensat"
recull les portades a terme per l'Escola
Horaciana de Pau Vila i l'Escola de
Mestres de Joan Bardina.

L'escola Horaciana, contemplada
per Pere Vergés com una institució de
caire popular té un cost elevat tant pel
material utilitzat per realitzar pintures i
treballs manuals com per la programació de freqüents excursions.
L'Escola de Mestres Joan Bardina,
que comença a funcionar gràcies a l'ajut de patriotes catalans i amics,
compta amb subvencions d'entitats
protectores per a la majoria dels seus
alumnes. En ella se segueixen els principis de l'escola disciplinària, amb
notes mensuals, horaris rígids, espais
determinats per a cadascú, reglaments
que complir i voluntats que educar.
"Rosa Sensat" també considerarà
com a predecessores seves les escoles
endagades per la Mancomunitat i,
d'entre elles, l'Escola del Bosc i
l'Escola del Mar. Les anomenades
escoles seran titllades d'elitistes a
causa del seu component d'individus
(Caivano-Carbonell, 1979). L'Escola
del Mar, dirigida per Pere Vergés, partia d'una organització de la vida social
dels nens minuciosament jerarquitzada, on cada alumne podia aconseguir
un càrrec més elevat depenent del
seu sexe i dels seus ideals i afanys de
superació (Saladrigas, 1973). En aquest
punt, cal fer una menció especial a
l'Escola del Bosc, ja que, en honor a
la seva directora i per sol·licitud
expressa d'Alexandre Galí, s'escollí el
nom de "Rosa Sensat" per a l'actual
Associació de Mestres. L'Escola del
Bosc serà inicialment per a nenes,
deixant de banda la coeducació que
ja havia estat establerta, entre d'altres,
per escoles de caire llibertari.
En ella es dóna importància al control sobre la mobilitat de les alumnes i
sobre l'ocupació constant del temps,
eina indispensable per aconseguir una
bona disciplina i una bona moral
(Sensat,1934).
Quant a l'ideari de l'educació de la
dona que defensa "Rosa Sensat", està

força influenciat per Dolors Monserdà,
representant d'un feminisme conservador, defensora dels principis i de les
veritats més fonamentals de la religió,
la família i la societat. Sensat i el seu
grup de feministes es troba recolzat
per la Lliga, que pretén, alhora, crear
la instrucció escolar necessària i
potenciar la institució familiar i el
paper de la mare per tal d'establir una
base social adequada a la indústria i a
l'esperit reformista (Gonzalez-Agapito,
1989). No és d'estranyar, doncs, la proposta educativa de l'ensenyament
ménager o domèstic proposat per
Sensat, a través del qual s'intenten
millorar les aptituds domèstiques de
les nenes, naturalitzant el paper de la
dona com a regeneradora i pilar bàsic
de la institució familiar.
Podem trobar també en l'Escola del
Bosc trets contradictoris amb la societat obrera majoritària. Així, la installació de l'escola al camp és un dels
trets fonamentals de l'Escola per tal
que els nens facin seu el gust per l'aire lliure (per després tornar a les seves
cases, on l'amuntegament dels habitacles, l'aire irrespirable i la mala alimentació aconseguia tornar-los a posar
malalts). Alhora, l'escola pretenia
encomanar un nou estil de viure, que
sols cultivaven la gent benestant.
Prova d'això és que avui en dia gairebé les úniques escoles que mantenen
el model seguit per l'Escola del Bosc
de l'ubicació a l'aire lliure són les
actuals escoles de l'Opus.
Però el que més crida l'atenció és
l'aspecte que sembla enllaçar més plenament l'Escola del Bosc i la seva
directora amb la Institució "Rosa Sensat", i és precisament la manca d'esperit de canvi social. És el que, en paraules d'Ellen Key (1906), constituirien
"Les reformes del detall", és a dir, una
temptativa de reforma del mètode,
però mai dels principis: "no volent fer
una obra revolucionària, sino d'adapta-

ció i reforma" (Sensat,1934:88). I és
que, en realitat, no hi ha un intent d'evolució de l'educació, sinó una aspiració de major adaptació de la institució
escolar a l'entorn socioeconòmic dominant del moment.
Personatges com Alexandre Galí,
Eladi Homs, Pere Vergés i Rosa Sensat
participaran en el Primer Congrés
Nacional de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, celebrat els
mesos d'abril i maig de 1936. Aquesta
institució es constitueix amb la finalitat
d'assolir la millora i la catalanització de
l'ensenyament a Catalunya, des de l'escola primària fins als organismes de
cultura superior, "fugint en tot el possible de l'alternativa bilingüística tan
enervadora com
antipedagògica".
(Butlletí de l'A.P. de E.C., 1936:54). I,
amb la finalitat d'aconseguir-ho, es
proposarà, en un dels acords del Congrés, de convèncer el professorat de
no donar el certificat acadèmic si el
nen no té el coneixement adient al seu
nivell de la llengua catalana (Butlletí
de l'A.P. de E.C., 1936:88). Aquesta
obra de catalanitat, amb el domini d'un
llenguatge escrit i el perfeccionament
del català parlat, no és precisament un
element reivindicat per cap moviment
popular, ben al contrari, aquesta tasca
s'inicia en el camp religiós i polític.
"Rosa Sensat" deixa de banda, per
tant, tota una herència pedagògica
popular i obrerista de Catalunya, com
és la constituïda per l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que es convertí en
una mena d'Universitat Popular (Saladrigas,1973), i 1' Escola Moderna de
Ferrer Guàrdia, que seran obres eminentment populars i amb un esperit
explícit d'intentar agrupar totes les classes socials com a mitjà per aconseguir
la igualtat entre rics i pobres. El mateix
Ferrer ho demostrarà en defendre la
"coeducación social" (Cappelletti, 1980).
Tampoc compta amb tot un ventall
d'iniciatives privades de caire popular,

com poden ser la Fundació a Barcelona de l'Escola Racionalista Galileo, la
Fundació de l'Escola Racionalista Farigola —més endavant Natura— o la
Fundació Racionalista Luz; els responsables d'aquestes darreres eren Joan
Puig Elías i Joan Roigé. Aquestes escoles racionalistes estaran finançades per
petites aportacions dels familiars dels
alumnes i pel sindicat corresponent, al
qual estaven adherides. Si bé, com
senyalen Key (1906) i Ingenieros
(1914), sociòleg argentí molt llegit en
aquells anys a Catalunya, les tasques
que fins aleshores realitzaven les cooperatives i les associacions obreres són
suplantades pel filantropisme, amb el
conseqüent empobriment cultural i
d'educació popular.
Una altra experiència educativa
oblidada per "Rosa Sensat" ha estat la
tasca realitzada pel CENU —Consell
d'Escola Nova Unificada—, creat el 27
de juliol de 1937 i que "no feia més
que recollir projectes i realitzacions
que s'havien iniciat individualment o
en el cercle de les comunitats polítiques i obreres" (Projecte del CENU,
1936:5). El CENU, que tindrà una vida
efímera per les circumstàncies de la
revolució i de la Guerra Civil, ofereix
una variable nova a l'escola institucionalitzada fins a aquell moment: ja no
és la burgesia la que du a terme la
renovació escolar. I així ho demostren
els ideals que proposa a l'ensenyament: treball, llibertat, justícia social i
solidaritat humana. El CENU distribueix l'escolarització dels infants en
diferents períodes, segons l'edat intellectual, no cronològica, dels nens.
Destaca dins el Consell d'Escola Nova
Unificada el fort lligam amb el medi
social. En el Pla General d'Ensenyament del CENU tenen cabuda tots els
infants, tractant el problema dels nens
que fins aleshores havien estat inclosos dins dels centres de beneficència.
En el mateix Pla estan flexibilitzats els

accessos als diferents nivells d'ensenyament. El CENU, contràriament a la
institució "Rosa Sensat", veurà les expressions manuals i dinàmiques com
unes activitats inútils i carrinclones,
conreades per la gent benestant
(CENU, 1936; González-Agapito, 1989).
Per últim, i de forma contraposada al
moviment nacional-catalanista dels
grups polítics burgesos del moment, i
del sector de l'església que ho empara, el CENU es mostra partidari del
bilingüisme, començant però sempre
per l'aprenentatge inicial de la llengua
materna del nen. L'obra del CENU
quedarà desbordada el 1937, a causa
de l'allau de nens refugiats de tota la
península.
Paral·lelament, i amb el mateix
contingut social, s'impulsaran altres
projectes: el canvi experimentat a l'Escola del Treball, impulsat per Vicente
Rodríguez García, Viroga; el Comitè
Pro-Cultura Popular, constituït per
varis col·lectius (Tierra y Libertad, 26
d'agost de 1936)
Des de la instauració del franquisme i fins les darreries dels anys 60, es
pot apreciar una progressió de l'ensenyament, que va des de l'escola
autoritària i disciplinària, passant per
un predomini de la tecnocràcia duta a
terme per l'Opus Dei, i que és més
adient amb el nou capitalisme, fins
arribar a una etapa de l'escolarització
en què es comencen a entreveure
noves orientacions pedagògiques. Es
en aquest moment quan apareixen
temptatives que impulsen l' Associació
"Rosa Sensat".
Ja des dels seus inicis, el moviment de Renovació Pedagògica "Rosa
Sensat" agafa com a precursors i
orientadors d'aquesta renovació personatges com Alexandre Galí, Pau
Vila, Artur Martorell i Joan Bardina
(Cots,1976), tots ells representants de
la burgesia catalana molt propera al
nacionalisme conservador.

Evolució del moviment de
reforma "Rosa Sensat".
Un cop contemplats aquests referents
històrics de l'educació a Catalunya,
fonamentals per entendre els antecedents de l'educació actual, ens situem
ja a mitjans dels anys 60, quan comença a gestar-se "Rosa Sensat".
La importància de la institució
"Rosa Sensat" es troba en el seu interès
en constituir el que havia de ser l'Escola de Catalunya. Una escola que
havia existit "abans i durant la República" (Mata i Benejam,1987), que el
franquisme s'havia encarregat de desfer i que ara certs sectors de la població catalana volien recuperar. "Rosa
Sensat" considera abastar en el seu treball els "temes claus" de l'Escola de
Catalunya i planteja un model de
reforma educativa amb la convicció,
sembla ser, que és l'únic possible: "El
millor dels models que "Rosa Sensat"
ha produït és el sentiment d'escola
nostra, d'Escola Pública Catalana, ja
irreversible, i si no l'aconseguim no
tindrem escola". (Mata, 1981:IV)
La manera de dur a terme aquesta
reforma de l'escola serà partint en primer terme de la pròpia pràctica escolar, de l'escola "real", i, recolzant-se en
una certa experiència pedagògica catalana, especialment l'obra de la Mancomunitat de Catalunya.
La millor manera de contribuir a la
reforma de l'escolarització serà mitjançant la creació d'un nou mestre,
d'aquí que la institució "Rosa Sensat"
fos inicialment l'Escola de Mestres
"Rosa Sensat". Una escola de mestres
que recull la tradició deixada per
l'Escola de Mestres de Joan Bardina,
els Estudis Normals de la Mancomunitat i l'Escola Normal de la Generalitat
(Mata i Benejam,1987). Però no s'agafen o es tenen en consideració tots els
antecedents educatius, ni tampoc hi
tenen cabuda totes les escoles "reals",
ja que, com a construcció social que

és, cada entorn social confecciona l'escola segons les pròpies necessitats. La
majoria dels mestres que participen a
"Rosa Sensat" provenen d'Escoles privades situades a barris benestants de
Barcelona (Fullat, 1965). I, per tant,
l'escola "real" de la qual parteix "Rosa
Sensat" és una mica peculiar, el mateix
que els seus mestres (Masjoan,1970).
S'agafen aquelles iniciatives d'escoles noves de caire burgès nacionalista,
que mostren entusiasme per l'ensenyament actiu, contraposat al tradicional,
en què el mestre tindrà un coneixement més profund del nen, i això li
permetrà ja una intervenció en la seva
socialització, podrà permetre's un
major grau d'individualització del nen,
en detriment de certs continguts o
principis de caire més social.
La institució "Rosa Sensat" es troba
lligada a l'ideari sociopolític de la petita i mitjana burgesia nacionalista catalana, amb unes noves necessitats sorgides del progrés tecnològic i financer,
que anava experimentant el sistema de
producció capitalista que aquesta burgesia encapçalava. I la posta en marxa
de la nova escola respondrà a aquests
principis, en detriment dels aspectes
qualitatius i socials del canvi pedagògic
que sembla que varen existir en un
principi. Aquests aspectes vinculaven
l'escola a la comunitat i la presentaven
com una eina de canvi social ("Rosa
Sensat", 1969; 1970; 1972).
Ja en la gestació de "Rosa Sensat"
s'aprecien una sèrie de concordances
prou evidents entre els seus principals
fundadors i financers, com són: la
preocupació religiosa i un determinat
vessant del catalanisme polític (Mones, 1981).

El Moviment de Reforma "Rosa
Sensat".
Cal observar que molta de la crítica feta
a "Rosa Sensat" prové de teòrics inclosos en les seves files, integrats dins l'as-

sociació i, per tant, el qüestionament
que fan en definitiva sempre acaba sent
positiu o bé allunyen la possible solució de l'àmbit de la pròpia institució.
Aquesta crítica a mitges o falsa crítica el
que fa que de debò no es qüestionin
els problemes inherents a la mateixa
institució "Rosa Sensat" o a l'escola que
en depèn d'alguna manera i que agafa
els seus postulats bàsics.
Algunes de les reivindicacions de
la Declaració d'Escola Pública Catalana, com són el tractament de la llengua, la competència de la Generalitat i
la participació ciutadana, varen ser
recollides per la Constitució Espanyola
de 1978 (Mata,1985).
El procés de transferències d'ensenyament a la Generalitat culminà amb el
traspàs de tot l'ensenyament no universitari a partir del gener del 1981.
L'any 1980, la funció de "Rosa
Sensat" com a escola començava a ser
realitzada a nivell oficial (no oblidem
que l'Escola de Formació del Professorat de Sant Cugat estava funcionant
des del curs 1972-1973), i "Rosa
Sensat" passà a ser una Associació de
Mestres, amb les mateixes funcions
però diferent estructura. A partir d'aquest mateix any 1980, l'organisme
encarregat de finançar les Escoles
d'Estiu serà la Generalitat de Catalunya, que reconeixerà el gran paper
jugat per "Rosa Sensat" en el reciclatge
i la preparació dels mestres, tot destacant la llengua com a element d'adequació de l'escola a la realitat sociocultural de l'entorn (Escola d'Estiu,
1980).
Posteriorment, la Nova Escola Pública Catalana s'ha inserit dins el marc
global del sistema d'ensenyament
actual, tant de la LODE com de la
LOGSE (Varela i Álvarez-Uría,1991).
L'escola queda establerta com una
institució amb funcionalitat disciplinària, al servei d'una política nacional de
caire regionalista duta a terme per

bona part de la burgesia catalana i
d'un sector afí de l'església.
Tot això comportarà que la influència de la comunitat natural, d'aquella en què es troba ubicada l'escola, sigui pràcticament nul.la, i que
l'escola es constitueixi en un món tancat i aïllat del seu entorn (Mata i
Udina, 1981). Fet que sembla estar en
contradicció amb el que s'entén per
renovació pedagògica o procés de
canvi de les escoles, que té per finalitat una escola pública de qualitat i
arrelada en el medi (Caivano,1983).

Contradiccions dins del Moviment
de Reforma "Rosa Sensat"
Podem apreciar una sèrie de contradiccions dins del Moviment de
Reforma "Rosa Sensat":
l.Es presenta com un model de renovació pedagògica que, a la vegada,
traspua anhels d'intervenció política.
Contràriament al que pensava
Sensat, el moviment de renovació
pedagògica ha apostat cada vegada
més per fer política educativa i no
educació. La política escolar respon
més a uns ideals d'un determinat

sector del nacionalisme institucidnal
que no pas a la realitat en què es
troba establerta.
Ens trobem, doncs, davant un moviment de renovació que s'acobla
perfectament a la burgesia catalana
amb aspiracions d'hegemonia, tant
política com econòmica; i quan el
moviment de renovació s'institucionalitza, fa tots els possibles per mantenir el poder del qual ha sorgit.
2.Es parteix d'una escola amb uns
pressupòsits programàtics d'igualtat
per a tothom i, per tant es defensa la
implantació d'una escola pública. La
realitat, però, és molt diferent, perquè el Moviment de Reforma es
dedicarà prioritàriament, durant les
darreries dels anys 60 i la dècada
dels 70, a crear escoles de caire privat, situades en la majoria de les
ocasions a zones benestants."
L'aprenentatge de la llengua catalana es mostrarà com una eina fonamental per conquerir aquesta igualtat entre els nens (Botey,1985). I
acabarà sent un dels factors més
importants de qüestionament del
propi model escolar, sobretot per
part d'aquells sectors de la població
no catalanoparlants i amb una
situació socioeconòmica i cultural
pobra.
3.Sent una renovació pedagògica que
es conceptua com a activa, té una
estructura orgànica que la desmobilitza. La relació que s'estableix entre
la institució "Rosa Sensat" i l'escola
pròpiament dita, es presenta jerarquitzada, burocràtica i estàtica. El
feedback entre grup-classe i renovació pedagògica no existeix; tan sols
hi ha una comunicació unidireccional, que és la que va de les institucions a les escoles i de les escoles
als nens, comprenent sota el terme
d'institucions l'associació "Rosa
Sensat", els partits polítics i els diferents organismes de l'Estat.

Contingut ideològic de la
institució "Rosa Sensat"
Qualsevol sistema educatiu treballa
uns aspectes més que uns altres,
segons l'objectiu social que es proposi
aconseguir.
Amb la finalitat de poder apreciar
la ideologia emesa per la institució
"Rosa Sensat", hem agafat els temes
centrals de vint anys de les Escoles
d'Estiu —concretament del període
comprès entre el 1966 i el 1985—, ja
que aquestes constitueixen l'activitat
més important de "Rosa Sensat", per la
qual es treballa pràcticament durant
tot el curs i són considerades el termòmetre del desenvolupament de l'escola activa al Principat (Mones i PujolBusquets,1981).
El gruix de matèries més impartides durant aquests anys el constitueixen les diferents expressions (expressió corporal, teatre i dansa, expressió
plàstica), que composen un 26,4% del
total dels cursos; el segueixen en nombre de cursos les matèries pertanyents
al gran cos de la psicopedagogia
(21,28%); al darrera hi hauria les matèries de llengua (15,76%) i de ciències
socials (12,5%).

Àrea d'expressió
Des dels orígens de les Escoles d'Estiu
hi ha multitud de cursets que tenen
com a temàtica l'expressió manual i
l'expressió dinàmica o corporal. Aquest
gran ventall de cursets no tenen cap
finalitat funcional; no té cap aplicació
al medi social exterior, sinó que es presenta com una activitat que té per
objectiu ella mateixa. Amb unes altres
paraules, s'omple el temps dels nois
mantenint-los ocupats en plena activitat i alhora permet controlar els moviments i les actituds d'aquests.
Per què pot tenir tanta importància
l'expressió, que fins i tot pot parlar-se
que "arriba a fer-se'n el fonament d'un
sistema de pedagogia activa" ? (Ayme-

rich, 1980:7). Senzillament, perquè són
activitats —el joc, el moviment constant, el dibuix— que han estat considerades socialment característiques
espontànies i naturals de la infantesa i
es constitueixen ara en un dels pilars
fonamentals de les pràctiques d'observació que comportaran el discurs científic de la pedagogia, de la psicologia i
de la nova escolarització. No oblidem
que l'estudi de l'espontaneïtat del nen
assegura la naturalitat de la pedagogia.
Per altra banda, de la mateixa manera
que l'escola tradicional de jesuïtes i
escolapis tenia la lectura i l'escriptura
com a pràctiques que oferien el control, la immobilitat i la disciplina
(Querrien,1979), l'Escola Activa promocionada per "Rosa Sensat", més
dedicada a l'infant des dels seus primers anys, agafa el dibuix i les tècniques Freinet, de la mateixa manera
que el moviment i el mètode Montessori com eines de control del nen
més menut.

Àrea de psicopedagogia
Des de les primeres Escoles d'Estiu
s'han ofert cursos de psicologia i pedagogia i la seva importància ha anat
augmentant al llarg dels anys.
En aquesta matèria es pot apreciar
una lleugera evolució, que va des d'un
interès incipient en conèixer el nen de
manera global i en totes les àrees, passant per una especificació cada vegada
més concreta dels trets psicopedagògics dels nois segons l'edat i l'etapa i
per un tractament de les possibles dificultats i deficiències.
D'altra banda, hi ha tot un tractat
sobre les possibles dificultats d'aprenentatge o les problemàtiques que es
poden donar dins de l'aula. D'aquesta
manera, es creen les etapes psicològiques i els continguts que componen
cadascuna d'elles i, al mateix temps,
s'estableixen els etiquetatges que permetran delimitar la normalitat i situar

els nens "no normals" dins de departaments estancs.
La possibilitat que té aquest sistema per decretar la normalitat comporta que ell mateix es pugui perpetuar
sense problemes o, com diu Rose, els
mateixos tècnics es faciliten la feina,
establint i incrementant les seves àrees
de treball (Rose,1979). Així doncs, el
nen es troba lligat per un mecanisme
complex que el transformarà en un
objecte visible, observable i analitzable
dins del discurs de la psicologia del
desenvolupament, que es presenta
com la veritat absoluta, com ja hem
vist anteriorment amb la crítica de la
institució escolar duta a terme pel
mateix Foucault o per seguidors seus
com Kessen o Rose. Per poder aconseguir aquest rang, els seus estudis s'han
de basar en l'objectivitat, d'aquí l'entremat teòric de determinats psicòlegs
escollits per "Rosa Sensat", com Piaget,
Wallon i Liublinskaia (Mata, 1985), així
com la potenciació dins del camp de
la pedagogia i la psicologia de tot
aquest coneixement científic, objectiu i
immutable.

Àrea de Uengua
Els cursos de les Escoles d'Estiu es realitzen gairebé tots en llengua catalana
ja que hi ha un considerable nombre
d'assistents als cursos que procedeixen
de terres catalanes (Mata i Benejam,
1987). En contraposició però, hi ha
pocs cursos específics de llengua catalana, i gran quantitat d'ells es centren
en el treball de la didàctica de la llengua més que no pas en el coneixement d'aquesta.
Per altra banda, l'àrea de llengua
ofereix una problemàtica contínua,
destacant-ne la diversitat de dificultats
que s'han descobert en el llenguatge.
("Rosa Sensat", 1970) Una dificultat que
no ve donada per l'àrea en sí, sinó per
l'individu —amb deficiències— que en
fa l'aprenentatge. És a dir, es produeix

una psicologització dels problemes
escolars que semblen estar sempre
"dins" l'alumne i mai en el context
social. L'aspecte del bilingüisme o "El
problema del català", títol que rep un
dels cursets de l'Escola d'Estiu, vindrà
a sumar-se com un factor important
dins d'aquesta problemàtica.

Àrea de Ciències Socials
Aquesta àrea, igual que la de llengua
catalana, ha contribuït a la normalització de certs valors, al coneixement del
localisme i a la difusió de "l'esperit
català". Un esperit amb connotacions
de caire nacionalista, potser d'una
manera més estètica que no pas conceptual. És simptomàtic en aquest
sentit que a l'Escola Normal de Sant
Cugat s'oferís el títol de català tan sols
en aquells estudiants de mestre que
s'especialitzessin en aquesta àrea, o
bé en la de filològiques.
A l'extrem oposat d'aquestes àrees hi
ha totes aquelles que han estat treballades amb autèntica escassetat. Sobta, per
exemple, la poca importància donada
al medi o a un tema com l'ecologia. I
és que, segons el Moviment de Reforma "Rosa Sensat", el tractament individualitzat dels nens comporta una separació del nen del seu entorn social i
una pèrdua d'identificació social per
part de l'individu ("Rosa Sensat", 1971).
Un altre tema al qual es dediquen
molts pocs cursos és el d'avaluacions,
però, en canvi, s'estableix a les escoles una mena d'avaluació continuada,
ja sigui mitjançant exàmens o treballs
del curs.
L'aspecte de la família també està
molt poc treballat i més si tenim en
compte que l'Escola Activa portada a
terme per "Rosa Sensat" la contempla
com un dels seus pilars. Això ens indica que no s'estableix un debat entre
l'escola i la família, sinó que tan sols
es mostra un model, per part de la ins-

titució escolar, de nucli familiar que
s'acaba imposant a llarg termini.
Crida l'atenció també el poc tracte
que s'ha donat a temes com la sexualitat i el rol nen/nena, i més si tenim en
consideració que el model d'escola
propagat per "Rosa Sensat" té com un
dels seus fonaments la coeducació.
Ambdós temes li han servit a l'escola
actual per mostrar-se progressista i
contraposada a l'escola tradicional,
però, en canvi, han estat treballats de
manera molt reduïda i s'han tractat de
forma parcial: fins l'any 1981, per
exemple, tot sembla indicar que
Frederic Boix tenia el monopoli sobre
el tema de la sexualitat.
Quant al tema d'educació especial,
es treballa de forma molt esporàdica.
Per altra banda, queda cenyit a determinades deficiències mentals, auditives
i visuals, agrupant la resta de discapacitats sota el qualificatiu de no educables. L'interès que es dóna en aquest
tema queda molt per sota del que ens
trobem a nivell europeu, on a mitjan
anys 70 ja s'estableix una política integradora dels nens amb disminució.
Conclusions
Fins aquí arribaria aquest estudi de la
Reforma Educativa "Rosa Sensat" a
nivell polític i pedagògic, així com de
la seva possible vigència.
"Rosa Sensat" es troba inserida dins
el desenvolupament de la institució
escolar del món occidental —precisament una de les seves premisses fonamentals ha estat la de ser acollidora de
les renovacions pedagògiques exteriors a la península— i per tant es
poden apreciar dins de "Rosa Sensat"
algun dels elements que Foucault ressalta quan analitza les "institucions de
segrest" i els processos que s'hi donen.
Això és així especialment pel que fa a
l'ús de les disciplines científiques com
ara la psicologia i la pedagogia, que
esdevenen fonamentals en el procés

d'aprehensió dels individus, o pel que
fa als esforços que dedica en mantenir
constantment ocupats —d'aquí el concepte d'escola activa— i en un lloc
determinat els integrants de l'escola, ja
siguin alumnes o mestres, preparant
un ampli ventall d'activitats manuals i
dinàmiques.
Per altra banda, el nou model d'escola difós per la institució "Rosa
Sensat" respon als interessos d'una
burgesia industrial i comercial que té
un pes econòmic i unes ànsies d'influència política, no tan sols dins del
mateix estat espanyol sinó també fora,
fent bandera d'europeisme.
Al mateix temps, tan sols té en
consideració la tradició autòctona
escolar burgesa i ha restat exclòs el
llegat pedagògic popular i obrerista de
Catalunya, que compta amb un fort
component llibertari, així com el moviment desinstitucionalitzador àmpliament difós durant les dècades de gestació i desenvolupament de "Rosa
Sensat" (anys 60-70).
Quant a la validesa actual del
moviment de reforma "Rosa Sensat", si
bé molts dels seus principis ideològics
han estat recollits per la LOGSE —la
llei del 2000—, com pot ser la continuïtat de l'educació obligatòria fins l'edat d'entrada al món laboral, totes
dues constitueixen un seguiment dels
fonaments modernistes quan, a hores
d'ara, cada vegada és més evident la
inviabilitat d'aquest moviment atesa la
complexa organització social contemporània.
La manca de vigència de la institució "Rosa Sensat" es manifesta en el
tractament que fa d'alguns temes,
quan gairebé no contempla la relació
de l'escola amb el medi, sent aquest
l'objectiu prioritari dels moviments de
renovació pedagògica actuals (Diputació de Barcelona,1990). Per altra
banda, gairebé es pot parlar d'absència d'educació sexual i d'educació eco-

logista. Alhora que es segueixen
reproduint i legitimant les desigualtats
socials (Diputació de Barcelona, 1990),
de la mateixa manera que les diferències entre sexes.
En definitiva, l'escola roman aïllada
de la resta de la societat i, en estar fortament institucionalitzada, perd la possibilitat d'oferir plantejaments renovadors a l'educació; és a dir, la mateixa
estructura li resta possibilitats de canvi.
Tot i així, l'escola està mediatitzada pel
poder polític hegemònic i se segueix
el discurs preferent donat per la societat burgesa demòcrata cristiana, de
manera que el propi debat social dels
anys 70, en el qual es demanava l'escola pública, plural i gratuïta, ha quedat, a hores d'ara, desvirtuat: la gestió
democràtica de l'escola, amb participació social, tan sols arriba, i amb prou
feines, al menjador de l'escola; amb
els costos de material, transports i
altres despeses addicionals, la gratuïtat
ha deixat d'existir; i l'acceptació del
pluralisme és un dels temes que més
preocupa encara.

Notes:
1.- Aquest escrit és un resum de les conclusions aportades en la recerca inèdita Renovació Pedagògica i Societat a
Catalunya, 1965-1985, llegida el setembre de 1994 a la Universitat Autònoma
de Barcelona, Departament Psicologia
de la Salut Unitat de Psicologia. Social,
davant del tribunal compost pels doctors Juan Muñoz, Lupicinio Iniguez i
Miquel Domenech Argemí, director
d'aquest treball d'investigació.
2.- Per una visió més acurada sobre el
trets que tenen en comú amb el moviment de reforma "Rosa Sensat", remeto
al meu treball Renovació Pedagògica i
Societat a Catalunya 1965-1985.
3.- Per poder apreciar aquest període de
l'ensenyament, el llibre de Monés i
Pujol-Busquets, J., L'Escola a
Catalunya sota el franquisme, és un
text molt complet.
4.- És molt interessant al respecte el

resum que de les idees de Foucault fa
Gabriela Castellanos en la primera part
del seu article "Gènere, poder i postmodernitat", publicat en el núm. 50 de
Via Fora!!
5.- Terme preferit del mateix Illich, un dels
seus principals difusors i defensors.
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L'ESQUERRA DAVANT LA QÜESTIÓ MUNDIAL.
Debat sobre un text de Patrick Viveret.
Centre Internacional Pierre Mendès France (CIPMF)
El Centre Internacional Pierre Mendès France és un lloc de trobada i de debat entre
innovadors, intel·lectuals, ciutadans actius, polítics, economistes...que desitgen dominar
els efectes de la mundialització i oferir una alternativa als sentiments d'impotència que
genera.
El contingut dels seus treballs són publicats periòdicament en format de quaderns.
Enguany tenen previst publicar-ne tres, el primer dels quals reproduïm a continuació.
Font: Centre Internacional Pierre Mendès France, núm. 1, Maison Grenelle, 21
Boulevard de Grenelle F-75 015 Telf 33 (0)1 45 78 34 03 Fax 33 (0)1 45 78 34 02 Email: cipmf@globenet.org
The International Centre Pierre Mendès France is a space of encounter and debate for
innovators, intellectuals, active citizens, politicians, economists . . . who wish to
dominate the effects of globalisation and offer an alternative to the feelings of impotence
which it generates.
The contents of its works are being published periodically in the form of papers. This
year they expect to publish three, the first of which we reproduce hereunder.
Source: Centre International Pierre MendèsFrance, nB 1, Maison Grenelle, 21
Boulevard de Grenelle F-75015, Tel. 33 (0)145 78 34 03, Fax 33 (0)14534 02 E-mail:
cipmf@globenet. org
La Internacia Centro Pierre Mendès France estas loko de renkontiĝo kaj debato inter
novigistroj, intelektuloj, aktivaj civitanoj, politikistoj, ekonomikistoj. .. kiuj deziras regi la
efikojn de la tutmondigo kajproponi alternativon al la senpotencaj sentoj, kiujn ĝi
provokas.
La enhavon de ĝiaj verkoj oni regule publikigas en kajera formato. Nunjare oni
antaiundis la eldonon de tri kajeroj, kaj nun ni sekve reproduktas la unuan.
Fonto: Internacia Centro Pierre Mendès France n-ro 1, Maison Grenelle, 21
Boulevard de Grenelle F- 75015, Tel. 33 (0)145 78 34 03, fakxo 33 (0)145 34 02 E-mail:
cipmfSglobenet. org
Hem elegit "l'esquerra davant la qüestió mundial" com a eix del nostre
seminari. Aquest títol comporta un
debat sobre tres punts:
- què entenem per "esquerra"?
com reprenem la iniciativa
intel·lectual?
- com tractem el problema de la
mundialització?
A. Quin contingut donem al terme
"esquerra"?
El terme "esquerra" expressa implícitament, penso, una perspectiva reguladora i transformadora.
Reguladora en el sentit que el món
contemporani viu avui dia un desequi-

libri gran entre una mundialització
financera (més que no pas econòmica)
i una quasi absència de regulació jurídica (més que comercial), política i
social. Els considerables desequilibris
mundials en termes de riquesa, de
demografia, de nivell de desenvolupament i de cultures són a punt d'esclatar si no es comença un nou procés
regulador, en particular en el domini
financer.
Aquesta regulació, però, esdevindrà aviat burocràtica si s'organitza
sota la forma de la construcció d'un
Estat mundial tentacular. Com hem de
construir, doncs, una regulació basada
certament en els estats, però també i

sobretot en altres forces no governamentals? Es poden traslladar a un
nivell mundial els assoliments« dels
corrents d'esquerra descentralitzadors,
autoorganitzadors? El fet que avui dia,
en el pla mundial, les ONG juguin un
paper creixent, del qual en són testimoni totes les cimeres de l'ONU després de Rio, constitueix a la vegada
una oportunitat i un parany, en la
mesura que aquest moviment és
acompanyat també per una desresponsabilització dels actors públics.
Com cal encoratjar aquestes formes
de democràcia participativa, sense
caure en la lògica neoliberal? Podem,
com proposa el Grup de Lisboa1,
construir una aliança amb les grans
empreses mundials i desembocar en
"contractes socials mundials"?
La lògica transformadora serveix,
ella mateixa, com a perspectiva de
distinció respecte a altres categories
d'actors. Integra les forces transformadores en el marc de l'ecologia i del
desenvolupament sostenible, les forces sorgides dels corrents religiosos
no conservadors (a Europa es tracta
sovint de forces sorgides del cristianisme, però podem trobar el mateix
fenomen amb el judaisme, l'Islam i el
budisme); però rebutja les lògiques
conservadores, fonamentalistes i identitàries, que constitueixen sovint la
resposta als efectes del neoliberalisme.
Existeix, per tant, una tensió entre
la lògica reguladora i la lògica transformadora, i aquesta tensió pot ser
dinamitzadora o una font de bloqueigs.
D'altra banda, la qüestió de la
regulació no es pot reduir a un problema de canvi de dimensió espacial,
la qual cosa seria relativament fàcil de
resoldre. Existeix, simultàniament, un
canvi de naturalesa, ja que, per primera vegada, la humanitat no té "exterior", el planeta és "un".

Tradicionalment, els espais polítics
s'estructuraren al voltant de la pacificació a l'interior (de la ciutat, del
reialme, de l'imperi) i de la guerra a
l'exterior. Avui dia, l'absència d'exterior en el punt de vista dels esdeveniments mundials obliga la humanitat a
tractar la seva barbàrie interior.
Es tracta d'un fenomen polític inèdit, que obliga el pensament polític a
fer un gir vers el treball filosòfic sobre
la regulació de les barbàries interiors.
Les guerres, en el marc de la mundialitat, esdevenen guerres civils.
La història d'Alemanya ofereix una
pista. En efecte, ha pogut sortir del
nazisme a través d'una conversió cultural. S'ha adonat que, amb la pau i el
refús de la projecció del poder, podia
obtenir tot allò que no havia pogut
fer-ho per la força. El que serveix per
Alemanya i, més enllà per l'Europa,
que ha hagut de renunciar als seus
projectes colonials, podria servir per a
la humanitat.
Al mateix temps, la regulació, plantejant la qüestió d'una comunitat política mundial, condueix a una altra inter-

rogació fonamental: com evitar que
aquesta regulació que cal promoure no
prengui formes burocràtiques?
Com escapar d'un moviment pendular entre l'ultraliberalisme, d'una
banda, i un nou estatisme burocràtic,
de l'altra? Es tracta d'una qüestió totalment d'actualitat en els països de
l'Europa Central i Oriental, com ho
mostra el retorn de les forces sorgides
del comunisme en ocasió de moltes
conteses electorals. Veiem bé, doncs,
fins a quin punt la problemàtica plantejada per B. Geremek en el curs del
primer Consell d'orientació — c o m
tractem el fet postcomunista?— és
essencial.
El nostre paper, al Centre Internacional Pierre Mendès France és, des
d'aleshores, anticipar els eventuals
efectes perversos d'una regulació per
inventar i buscar formes de regulació
no burocràtiques.
D'altra banda, cal que assenyalem
els sistemes d'adversaris i d'aliances
creuades respecte a les lògiques de
transformació. Perquè hi pot haver
lògiques reguladores no transformadores, per exemple, la burocràcia.
Hi ha dues grans categories de bloqueigs o d'adversaris en relació al nostre tipus de projecte:
- D'una banda, allò que habitualment s'anomena neoliberalisme,
però que caldria anomenar neocapitalisme, i que està organitzat no tant
al voltant del mercat i de la competència mundial, com al voltant de
la lògica de guerra econòmica mundial.
- De l'altra, l'ascens de fenòmens
de passions identitàries i integristes,
sota totes les seves formes. Aquests
dos fenòmens dialoguen mútuament. La professió de les forces
integristes, que es va manifestar el
1996 en ocasió de les eleccions a
tres països -Índia, Turquia i Israeln'és una bona il·lustració: hi ha

cada cop un ascens de la por i del
sentiment d'inseguretat. A Turquia,
per exemple, els laics són identificats amb la corrupció i amb la
desintegració social, i com que no
hi ha una tercera veu possible, els
vots van a parar als integristes.
De la mateixa manera, cal ser conscients que no ens hem de confortar ni
amb el liberalisme, ni amb la competència, ni amb el mercat N o hi ha
una simple alternativa entre economia
planificada, d'una banda, i el mercat
amb un cost social, de l'altra, com es
tendeix a pensar després de l'esfondrament de les economies comunistes.
En aquesta consideració és important
restablir la distinció Braudeliana entre
capitalisme i mercat. Per a Fernand
Braudel, la lògica del capitalisme no
es fonamenta en la competència. La
seva lògica interna és la constitució de
monopolis. En aquest comportament,
és antagonista amb la lògica del mercat, que reposa sobre les regulacions
jurídiques, polítiques, socials que protegeixen la competència.
És, doncs, molt important que no
ens deixem enganyar per les paraules:
avui dia no existeix ni una economia
de mercat mundial ni una competència mundial.
La gran inspiració filosòfica liberal,
en el pla econòmic, és crear jocs amb
una càrrega positiva, que tenen l'avantatge de fer acceptar les desigualtats,
en la mesura que tothom guanya alguna cosa. O, en la lògica de la guerra,
es tracta d'un joc de càrrega nul·la,
fins i tot negativa. Els termes de competitivitat i concurrència han estat desviats. En el sentit estricte del terme,
"concórrer" vol dir córrer plegats;
"cumpetere" significa pensar junts.
Una aproximació d'aquest tipus
ens permet, sens dubte, establir una
distinció entre les forces "nomenklaturistes", sorgides dels antics quadres
d'estats comunistes i que persegueixen

en el seu propi país els projectes de
dominació -sovint en el marc de privatitzacions realitzades en el seu
propi profit- i la renovació 'd'una crítica marxista que la inhumanitat de les
polítiques neoliberals encoratjarà necessàriament.
Així doncs, el mot "esquerra" ens
obre ja algunes pistes fecundes de
debat. Afegim-hi que, en el nostre
propi si, es troben representades tres
posicions que jo qualificaria, semànticament, d'alternativa, de socialdemòcrata i de liberal d'esquerres. Quins
són els punts d'acord i de dissensió
entre aquestes posicions i com tractem
un desacord, quan existeix, de manera
que sigui fecund? Vet aquí encara una
bona pregunta!
B. La necessitat de reprendre la
iniciativa intel·lectual
Partim de la qüestió exposada ja per
Andrei Gratchev en el nostre primer
comitè d'orientació: les dues principals
hipòtesis sobre el futur des d'un punt
de vista planetari, la de Fukuyama
sobre la fi de la història formulada després de l'esfondrament del comunisme
i la de Samuel Huntington sobre la
guerra de les civilitzacions, són americanes. Afegim-hi la hipòtesi formulada
el mateix dia per Susan Georges: la
victòria de la revolució conservadora a
Anglaterra i als EUA durant els anys 80
és deguda a una represa de la iniciativa intel·lectual per part del corrent
liberalconservador, que se situa ben
abans, a mitjan anys 60. Si pensem,
com han dit també durant la seva
intervenció preliminar Michel Rocard i
Bronislaw Geremek, que l'esquerra ha
conegut d'antuvi una desfeta del pensament abans de conèixer les desfetes
polítiques, aleshores és important que
nosaltres ens interessem per les característiques d'aquesta represa de la iniciativa intel·lectual per part dels liberals conservadors.

Allò que sorprèn és la seva ambició i la seva radicalitat. Quan neix a
mitjans dels anys 60, sembla totalment
irrealista en el pla polític. És l'època
en la qual res no sembla haver de destorbar la torta tendència històrica vers
el reforçament de l'estat de benestar,
en el qual les polítiques keynesianes
són la norma, en el qual s'hi afirma el
projecte de "gran societat" als Estats
Units i en el qual les referències conservadores són fins a tal punt borroses
que els homes de dretes es defineixen
com a "socialdemòcrates" o "laboristes" (vegeu, a França, Valéry Giscard
d'Estaing i Jacques Chirac).
Per tant, homes com Hayek i
Friedmann —per agafar els dos més
coneguts— no vacil·len a definir els
fonaments teòrics d'un projecte radicalment hostil a l'estat de benestar.
Aquesta radicalitat, que semblava que
els havia de marginar en un primer
moment, es probablement l'origen de
la seva victòria ulterior. Dit en veritats
"gramscianes", ells acaben no sols
guanyant la partida ideològica dins la
dreta, sinó que també reeixen a constituir, sobre la base d'una crítica dels
estats providencials i de les lògiques
de desregulació, un nou "sentit comú"
que servirà de seguida de marc de
referència indiscutible fins i tot a la
majoria de forces d'esquerra. El "gir
intel·lectual" i la seva radicalitat s'han
revelat també profunds per "pensar
l'acció". No ens hem d'imposar nosaltres també aquest treball, amb les
exigències que comporta, sobretot de
continuïtat i de coherència?
C. Gosar entrar en el problema
per la seva dimensió mundial
L'esquerra és tan present en l'escena
mundial que sovint li sembla difícil
dotar-se d'un pensament i d'una
estratègia continental: a França, per
exemple, Europa constitueix l'horitzó
sovint controvertit dels corrents ecolo-

gistes, socialistes i comunistes. Pel que
fa a la mundialització, és quasi evocada només com una amenaça de la
qual cal protegir-se.
Per contra, jo proposo que el
Centre International Pierre Mendès
France tingui com a originalitat abordar francament la qüestió de la política
mundial. És una exigència difícil i
nosaltres hem vist, des de la nostra
primera reunió dedicada a l'atur, que
tindríem encara més dificultats per
ultrapassar l'horitzó europeu. Però en
aquest aspecte hem d'aprendre de l'èxit dels liberals conservadors. Una de
les raons més importants de la seva
superioritat prové, penso, del fet que
han situat el seu projecte integrant
d'entrada en el joc la dimensió mundial i la revolució de la informació. És
la raó per la qual els governs de la
revolució conservadora han pogut de
seguida jugar prioritàriament la carta
de la desregulació dels transports
(amb una prioritat des d'aleshores a
les autopistes de la informació) i dels
mercats financers.
De la mateixa manera, per discutible que sigui, la revolució conservadora
ha integrat una dimensió antropològica
i més àmpliament transdisciplinària, de

la qual el discurs d'esquerra és sovint
desproveït. Un esforç d'articulació entre
l'anàlisi de les mutacions tècniques,
geopolítiques i culturals és aquí indispensable. Nosaltres serem, d'aquesta
manera, fidels al subtítol del nostre centre internacional "per a l'estudi de les
mutacions".
Una aproximació d'aquest tipus
hauria de conduir-nos a organitzar sistemàticament la nostra recerca d'informació i l'elaboració d'estratègies i de
proposicions operatives en una perspectiva mundial i interdisciplinària. La
crisi actual de l'ONU i la necessitat
que l'esquerra no estigui absent dels
debats sobre el futur després de la
conferència d'Istanbul és un bon
incentiu per anar en aquesta direcció.
Discussió
— Pierre Yves Cossé reacciona a
l'exposició de Patrick Viveret a través
de tres observacions:
1 .Mundialització
i valors. Existeix un
postulat segons el qual la mundialització es faria amb una homogeneïtat
dels valors a tot el món. En realitat, hi
ha un nou conflicte ideològic sobre
els valors en si mateixos, especialment en la manera de veure les rela-

cions individus/societat. Els asiàtics
estan fent progressar la seva visió,
que no té res a veure amb el liberalisme. La Xina no és la menys insensible, ja que consulta regularment els
xinesos d'ultramar, amb el model de
Singapur al capdavant.
2.La mundialització no és linial. Hi ha,
en realitat, períodes de crisi, els
quals s'acompanyen de miniregulacions. Així, després de la crisi mexicana, els americans han canviat
alguns comportaments. De la mateixa manera, després de la crisi de la
Barings, les banques i la Banca dels
reglaments internacionals canvien els
seus mètodes. S'instauren mecanismes de regulació, d'autolimitació, els
quals no condueixen a una regulació
mundial però sí a regulacions descentralitzades. Es tracta d'un aprenentatge dolorós de la cooperació.
3.Discurs i actes. Els grans actors
econòmics mundials tenen un discurs liberal; això els arranja, però la
seva lògica és efectivament la de la
construcció de rendes, d'avantatges
comparatius. És en el seu si que es
troben les més grans capacitats
intel·lectuals i d'invenció del món,
però són canalitzades cap a lògiques
de guerra.
— Jacques Robin pensa que
Europa podria crear un descans en el
procés de mundialització, un espai en
el qual les relacions entre el mercat i el
lligam social siguin diferents. Ara bé,
els grans grups americans i japonesos
se n'adonen i busquen impedir la
constitució d'un pol europeu estable.
D'aquí la constitució de grans concentracions en el terreny dels transports,
de la comunicació i de la indústria química...
— Zaki Laïdi expressa el seu
acord general amb la problemàtica tal
i com l'ha exposada Patrick Viveret i
considera que hem de reprendre la
iniciativa a llarg termini.

En relació a la regulació, cal evitar
caure en un conformisme invers, que
consistiria a dir que tot és desordre.
Existeixen efectivament formes d'autoregulació, de les quals les ratios Cook
en són un bon exemple. De la mateixa manera, en el terreny comercial, no
es pot parlar de desordre generalitzat i
és de saludar l'existència de l'Organització Mundial del Comerç, ja que
constitueix una victòria dels europeus
contra els americans.
En el pla filosòfic, la mundialització
és efectivament el descobriment de la
finitud, de la qual es poden distingir
dues dimensions. En primer lloc, respecte a la filosofia de les llums, és la fi
de l'"arrencada" (se l'ultrapassa i se la
transcendeix), l'esgotament de la
voluntat d'extreure's de la seva condició, de transformar-se socialment,
alhora que paradoxalment, en el
mateix moment, l'home sap transformar-se genèticament per primera vegada. Però la mundialització significa
igualment l'enlairament d'un cert relativisme al qual Occident no hi és habituat. Hi ha una disjunció entre l'universal i la mundialització. No cal entrar en
l'esquema Hungtingtonià, que consisteix a dir que les nostres societats són
en declivi a partir del moment en el
qual s'entra en el relativisme; hi ha una
bona pedagogia del relativisme.
En tot cas, és clar que no es podrà
avançar en la mundialització si no es
situa la qüestió en el pla filosòfic.
— Martine Rémond Gouillourd
pensa que la mundialització és d'antuvi una regionalització. No és pas innocent que la geografia estigui en discussió. Els individus es troben errants en
una mundialització, d'aquí que cadascú es gira cap al seu territori.
Ella remarca, d'altra banda, la
importància de la dimensió "durada"
en la cultura asiàtica, que es manifesta
per una angúnia de l'intergeneracional, en oposició a la immediatesa del

consum, i és pregunta com podem
reapropiarnos d'aquesta dimensió.
Irònicament, es declara finalment
molesta per una paradoxa. Mentre que
la dreta és capaç d'anticipar, se la qualifica encara i així de conservadora.
Així doncs, l'esquerra no és també
conservadora? Allò econòmic i allò
social han amagat en tot cas a l'esquerra allò ecològic, en el sentit Guattarien (forma de pensar). La Biosfera i
la biodiversitat són conceptes que es
troben en el cor de la mundialització.
— François Gèze denuncia el discurs tòpic de l'esquerra, sobre l'especulació com la font de les desgràcies
del món i sobre la regulació dels mercats financers. Cita Anton Brender,
"l'imperatiu de solidaritat França
davant la mundialització", en el qual
explica que a través del sistema
d'Opcions i altres tècniques inventades sobre els mercats financers, no es

ven res més que risc, la qual cosa, al
cap i a la fi, no deixa de ser més que
un sistema d'assegurança clàssic.
Hem de criticar un cert nombre d'idees rebudes que formen la vulgata
de l'esquerra anticapitalista i fer emergir una posició nova entre una esquerra adherida al liberalisme i una extrema esquerra radical simpàtica, però
amb un discurs sovint fals.
— Patrick Viveret reacciona a
aquestes darreres propostes destacant
que efectivament hi ha fenòmens de
microregulacions, però que a més del
fet que resten limitats, aquests només
es produiran a resultes de les crisis,
per exemple després del crack de
1987 o la crisi mexicana; no són nascuts del sistema. El primer problema
és el de la coherència entre aquestes
microregulacions internes en el sistema financer i les necessàries macroregulacions polítiques, jurídiques i so-

cials. A més a més, cal observar que
tècniques teòricament destinades a
administrar el risc es transformen en
mecanismes especuladors. No·existeix
avui dia cap regulació mundial per
evitar aquesta deriva.
Sobre la "dreta conservadora" destaca que és efectivament capaç de
canvi, que ella mateixa és revolucionària en el sentit etimològic de "retorn a
l'ordre" i que la seva filosofia profunda
és un antiliberalisme cultural. Cal malfiar-se de la tentació de les regulacions
en el sentit moral. És important constatar que aquells conservadors que
són els més reaccionaris en el pla de
l'ordre moral són sovint els més liberals en el pla econòmic i viceversa.
Quan la regulació de les passions no
es fa sobre el terreny dels diners, és
transferida al terreny dels costums.

!

— Zaki Laïdi destaca la idea que
el lligam fet pels conservadors entre
l'ultraliberalisme econòmic i l'ultraconservadurisme en el pla dels costums es
basa sobre la idea de destrucció de
l'Estat i de qualsevol mediació social.
L'Estat és el productor d'una opinió
col·lectiva i/o de valors col·lectius, els
quals els conservadors no desitgen.
— Michel Rocard, reaccionant
sobre el conjunt de propostes de
Patrick Viveret, insisteix en la necessitat de redefinir els objectius del procés
i, en fer-ho, de fugir de la neutralitat.
Regular, transformar... per què? Per a
qui? És al servei d'una lògica de pau,
de la lluita contra les desigualtats, de la
divisió entre el saber i el poder? Com
podem preservar una forma de vida
sense la qual hi hauria salvatgisme?
Ens cal fer una discriminació: totes les
regulacions no són acceptables.
— Patrick Viveret, en resposta a
aquesta qüestió estratègica, proposa la
hipòtesi que és possible una articulació entre un humanisme radical i una
democràcia ecològica, social i política
mundial. A propòsit de l'humanisme

radical, tots nosaltres estem d'acord en
el perill: cada cop més sovint els
homes són de més. Com que les relacions socials són explicades per símbols cada cop més i més abstractes
(per exemple, la moneda), hi ha deshumanització. Ens cal, doncs, revisitar
l'humanisme i considerar-lo com un
punt de suport ambiciós que permeti
d'afrontar allò que suposa un problema en l'humà mateix. Cerquem allò
que Edgar Morin anomena un progrés
de l'hominització.
El planeta, sense poder-hi escapar,
es troba confrontat a la qüestió de la
seva governabilitat.
No hi ha cap resposta possible als
integrismes i a tot allò que hi ha de
perillós dins el relativisme, si no existeix un mínim de fons comú, és a dir,
d'universalisme.
No sembla utòpic que aquest es
fonamenti sobre un projecte polític de
democràcia mundial.
Sobre el fons de crisi de l'ONU,
nosaltres ens hem de qüestionar la
subsidiaritat mundial, els sistemes de
representació, les formes de democràcia participativa, etc.
En un procés d'aquest tipus, el
projecte de l'esquerra podria integrar
les dimensions del desenvolupament
social i ecològic.
Dins una preocupació operativa,
un pr®cés d'aquest tipus permetria
resituar els terminis electorals europeus ® nacionals, o replantejar-se la
qüestió de la reforma de l'ONU, a la
llum d'aquest projecte.
— Jacques Robin recorda què
l'antropologia ens ensenya que l'home
és sempre social. Ara bé, la dreta, amb
l'ascensió de l'economicisme, ha volgut reconduir la societat a una addició
d'individus.
— François Gèze considera que la
regulació mundial no pot ser la resposta a la nostra recerca, perquè ella
és molt simplista i reforça el discurs

del pensament únic, que consisteix a
dir que no hi ha marge de maniobra a
altres escales que la mundial. Al contrari, ella pot servir-nos de brúixola en
el nostre procés. Hi ha mecanismes a
nivell nacional que tot govern d'esquerres ha d'instaurar, i es tracta de
valorar-los com cal.
— Roger Godino recorda la seva
preocupació de cercar, paral·lelament i
complementària a la reflexió mundial,
les palanques locals i nacionals que
pemetin entrar en acció. Aquesta preocupació ha d'evitar el desencoratjament provocat per la confrontació a la
mundialització.
— J e a n Paul Guillot remarca que
ens trobem davant d'un problema
clàssic de prospectiva aplicada. Hem
de prendre el problema pels dos
extrems. Seguint la proposta de
Patrick Viveret, ens cal ser radicals en
l'anàlisi i donar-nos prou temps per
comprendre les ruptures més grans;
vet aquí la condició de qualsevol bona
prospectiva. Però hi ha igualment un
diàleg constructiu a construir a curt
termini, a través de les campanyes, de
les eleccions, de les publicacions.
— Roger Godino i Valérie Peugeot estimen que Europa constitueix
un terreny privilegiat per a una aproximació més operativa.
— Patrick Viveret reprèn la idea
de doble enfocament evocada per
Jean Paul Guillot (anàlisi radical a llarg
termini + diàleg operacional a curt termini) i pensa que les dues lògiques
poden trobar diverses zones d'intersecció possibles, tot expressant la seva
radicalitat. A més d'Europa, evoca el
treball, la ciutat (per exemple: la seguretat a la gran ciutat posa en joc tots
les nivells territorials, des del local al
mundial)...
— Michel Rocard conclou recordant que, a partir de la seva experiència, des que tots els grans mecanismes
estan bloquejats (ONU, Segurerat

Social...), només les reformes basculants permeten de sortir-se'n. És a dir,
reformes prou simples de concebre
per ser realitzables i els resultats de les
quals, per autoacumulació, produeixen grans coses. Així, després de la
crisi de la CED en els anys 50, la idea
més genial i que fou alhora la més
simple, va ser la posada en comú de
les duanes. Aquestes són idees desencadenants. Es poden tenir preocupacions similars sobre l'horari laboral o
la PESC.

Totes les persones citades en aquest
text són membres del Consell d'Orientació del CIPMF.
Notes:

1.- GRUP DE LISBOA: Les limites de la
compétitivité. La Découverte: París,
1995.
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al Tribunal de Comptes (França),
director del CIPMF i animador i
signatari de l'Aliança per un Món
Responsable i Solidari.

EL PROGRAMA YA WANANCHI (i III)
Pla d'Acció dels Ciutadans per al decenni de 1990
Publiquem el tercer i últim lliurament d'aquest document bàsic de l'ecologisme.
El Programa Ya Wananchi és una síntesi de totes les aportacions realitzades per
moviments de ciutadans i d'ONG d'arreu del món, que lluiten per aconseguir un
desenvolupament ambientalment adequat, des del nivell bàsic a l'internacional.
Font: Programa Ya Wananchi. Plan de Acción de los Ciudadanospara el decenio de
1990. Aprovat a Las Raíces del Futuro. Conferència Mundial d'ONG en relació amb la
Cimera de la Terra de 1992. París, 17 a 20 de desembre de 1991• Publicat per
Environment Liaison Centre Internacional (ELCI). Centro Internacional de Enlace para
el Medio Ambiente (CEMA) P.O. Box 72461, Nairobi, Kenya, febrer de 1992.
We herewith publish the third and last part of this basic document of ecology.
The Programme Ya Wananchi is a synthesis of all contributions made by citizen and
NGO movements around the world who fight to achieve an environmentally adequate
development, ranging from a local to an international level.
Source: Programme Ya Wananchi Plan of Action of the citizensfor the decade of
1990. Approved at Las Rakes del Futuro. World-wide Conference of NMGO's related with
the World Conference of1992. Paris, 17th to 20th December 1991. Published by
Environnement Liaison Centre International (ELCI). Centro International de Enlace
para el Medio Ambiente (CEMA). P.O.Box 72461, Nairobi, Kenya, February, 1992.
Ni aperigas la trian kaj lastan sendafon de tiu ĉi baza, ekologia dokumento.
La programo Ya Wananchi estas sintezo de ĉiuj kontribuoj realigitaj de civitanaj
movado kaj NRO-j el la tuta mondo, kiuj batalaspor la atingo de adekvata media
evoluo, ekde la baza nivelo ĝis la internacia.
Fonto: Programo Ya Wananchi. Agadplano de la civitanojpor la jardeko 19S>0.
Aprobita en "La Radikoj de la Estonteco", tutmonda konferenco de NRO-j rilata al la
"Pintkonferenco de la Tero " de 1992. Parizo 17a ĝis 20a de decembro 1991. Publikigita
de "Environment Liaison Centre Internacional" (ELCI) P.O. Box, 72461-Nairobi-Kenya,
februaro 1992.
UNA CRIDA ALS GOVERNS.
Demanem que es prengui, amb caràcter d'urgència, les següents mesures:

Instem a tots els governs a potenciar i
a promoure la democràcia participativa en totes les qüestions i a tots els
nivells, és a dir, a garantir els drets
polítics dels particulars, les comunitats
urbanes i rurals i els grups de ciutadans a rehabitar els seus llocs d'origen, protegint, restaurant i sostenint el
seu medi, preservant-se ells mateixos i
potenciant les seves vides i cultures.
Un dels requisits previs del desenvolupament ecològicament sostenible i
socialment just és la participació del

poble en l'adopció de decisions sobre
l'ús dels recursos naturals. El poble
sols sostindrà aquestes decisions i les
conseqüents obligacions quan senti
que són "seves". Aquest poder no pot
deixar-se exclusivament en mans dels
governs i de les indústries. El poble té
un dret natural, i per això universal, a
participar en l'adopció de les decisions
que afecten la seva vida, tant si es prenen dins de les seves fronteres com
fora d'elles.
Els grups de ciutadans, les comunitats locals i els particulars han de
tenir dret —alguns països ja en gaudeixen— d'intervenir en les discussions sobre els emplaçaments industrials, la infrastructura energètica i de

transport i l'ús dels recursos naturals.
Això és el que en definitiva garanteix
que els governs i les indústries donin
mostres de prudència ambiental i produeixin de manera ecològicament
idònia i socialment responsable. Les
comunitats locals, i especialment les
comunitats indígenes, han de tenir
drets inqüestionables sobre els seus
boscos, rius i altres recursos naturals,
que han de poder conrear i administrar en forma sostenible com ho han
fet tradicionalment. Cal combatre i
rebutjar els esforços desplegats pels
organismes internacionals o les
empreses transnacionals per controlar
els boscos i altres recursos naturals,
tant en els tròpics com en les zones
templades, ja que en cas contrari es
veuria amenaçada l'autonomia local
per al control d'aquests recursos.
L'accés a la informació governamental, el dret a demandar els governs
davant dels tribunals i la responsabilitat dels governs són condicions essencials d'un exercici significatiu dels
drets de participació.

Recomanacions específiques:
• Integrar objectius ambientals en les
polítiques de comunicació i donar
espai i temps en les emissores de
ràdio i televisió de propietat estatal
i, on existeixin, a revistes i periòdics, a les ONG dedicades al medi
ambient i al desenvolupament, per
tal que puguin arribar als ciutadans
sense filtres.
• Facilitar en els parlaments provincials i/o nacionals una oficina gratuïta on pugui instal·lar-se l'equivalent de l'Assemblea Permanent
Argentina per al Medi Ambient,
situada en la Cambra de Representants de Buenos Aires. Aquesta
oficina és un lloc de reunió on els
ciutadans poden exercir pressió
sobre les entitats oficials, contribuir a
les lleis en el procés d'elaboració,

analizar els projectes parlamentaris i
participar en altres assumptes relacionats amb qüestions de medi
ambient i desenvolupament. L'oficina ha estat configurada per organitzacions de drets humans en funció del model establert en els foscos
anys de la dictadura, i forma part del
procés de reconstrucció de les institucions democràtiques.
2.
Instem a tots els governs a garantir
que els ciutadans i els grups de ciutadans tinguin accés sense restriccions a
tota la informació sobre productes,
processos i projectes que puguin afectar el medi ambient o la salut humana,
amb independència que l'activitat estigui controlada per l'Estat o pel sector
privat per a fins civils o militars.
Aquest dret ha de ser un dret mundial
aplicable igualment a qualsevol activitat o agent transnacional.
Els governs han d'imposar fortes
restriccions a la publicitat comercial
que promocioni tecnologies, productes, etc. que condueixin a la destrucció
del medi ambient.
La informació és poder. Conseqüentment, la lliure i general disponibilitat de tota la informació pertinent
contribueix substancialment a garantir
la protecció del medi ambient en
interès de les comunitats locals i en el
pla mundial. Els governs, per exemple,
han de difondre informació sobre la
idoneïtat dels materials de construcció,
la disponibilitat de tecnologies sostenibles per al desenvolupament d'assentaments humans i per a l'agricultura, i
la toxicitat dels productes de deixalles.
Tots els governs han de proclamar
el dret de la comunitat a conèixer les
lleis, exigint a totes les empreses
comercials que portin registres oberts
al públic sobre els productes químics
tòxics i perillosos i altres substàncies
que utilitzen i que alliberen en el

medi. Aquestes lleis ajudaran a fomentar la responsabilitat empresarial davant els ciutadans.

Recomanacions específiques:
• Comunicar a les seves societats quines recomanacions del Pla d'Acció
d'Estocolm de 1972 s'han aplicat
realment i per què la majoria d'aquests compromisos s'han mantingut
"congelats" durant gairebé dos
decennis, ampliant la magnitud de
les tragèdies ambientals.
• Estudiar i publicar periòdicament els
efectes dels problemes ambientals
sobre la salut pública, l'agricultura,
la qualitat de l'aire, la fauna i la flora
silvestres, els recursos hídrics i el
benestar mental de les persones.
Crear la vigilància que permeti establir mesures de control de les emissions, amb l'objectiu de protegir el
dret dels ciutadans a un medi ambient segur.
3.
Instem a tots els govern a enfortir i
donar major eficàcia a les Nacions
Unides, atorgant un clar i definit paper
als grups de ciutadans.
Atesos l'alarmant ritme de la degradació ambiental en tot el món i a la
necessitat de participació popular per
aturar aquesta degradació, cal establir
un sistema més democràtic de govern
de les Nacions Unides en el qual els
grups de ciutadans puguin tenir un
paper clar. Mitjançant una millor representació d'aquest grups i d'altres grups
interessats pot fomentar-se una perspectiva holística del desenvolupament
en lloc de la perspectiva sectorial i
econòmica. L'autoritat moral de les
Nacions Unides, necessària per a què
l'Organització interpreti un paper eficaç
en el desenvolupament sostenible
mundial, es veu greument afectada pel
fet que el seu òrgan més poderós, el
Consell de Seguretat, estigui dominat

per les cinc potències nuclears "oficials"
del món. Si la seva potestat de vet no
és abolida, mai s'establirà una democràcia participativa a nivell mundial.
En les "noves" Nacions Unides,
l'ordenació i vigilància del medi ambient pel PNUMA i altres programes i
organismes pertinents suposarà, per
principi, la participació de grups de
ciutadans.
Com pot, per exemple, controlar-se
la diversitat biològica mundial sense
consultar les comunitats indígenes?
Paral·lelament al sistema de les Nacions Unides, els governs podrien establir una Auditoria de Subsistència
Sostenible, integrada per experts independents i representants de grups de
ciutadans i ONG que avaluaria constantment si la sostenibilitat s'està realment fomentant i si es realitza de
forma justa i eficient.
En contrast amb l'Auditoria Mundial per al Medi Ambient que alguns
proposen, l'Auditoria no tindria poder
sancionador i es recolzaria únicament
en el poder moral i publicitari dels
seus informes.
Per vigilar l'aplicació mundial dels
instruments internacionals hauria d'establir-se una Comissió sobre el Desenvolupament Sostenible, amb una
estructura de govern tripartida, formada per representants dels governs del
Sud i del Nord, les empreses transnacionals i les ONG. La Comissió hauria
de tenir tres subcomissions:
1-Una subcomissió per vigilar les
transferències financeres i tecnològiques i controlar aquestes transferències en funció dels principis bàsics
de la sostenibilitat.
2-Una subcomissió per vigilar l'aplicació d'un codi internacional de conducta de les empreses transnacionals,
aprovat per les Nacions Unides i
altres principis bàsics de sostenibilitat.
3-Una subcomissió per vigilar l'aplicació dels instruments internacionals

vinculants que afectin el desenvolupament sostenible, integrada per 26
experts independents. Les subcomissions tindrien facultats per demanar
una opinió consultiva d'un tribunal
internacional.
A més d'aquesta Comissió Mundial,
han d'establir-se mecanismes regionals
de vigilància.
És necessari un tribunal internacional que pugui tractar adequadament
qüestions de sostenibilitat. Per aquesta
raó, el tribunal hauria de tenir jusrisdicció vinculant en casos relacionats
amb la sostenibilitat, i els agents no
estatals personalitat jurídica reconeguda i iguals oportunitats per demandar.
La funció del ministeri públic estaria a
càrrec de la Comissió sobre el Desenvolupament Sostenible.

Recomanacions específiques:
• Establir en tots els països un procés
obert de debat públic sobre la necessitat de transformar l'Organització de
les Nacions Unides per fer-la més
representativa dels pobles del planeta, considerant la proposta, ja formulada, d'una organització tricameral.
• Preparar i distribuir àmpliament, en
el pla nacional, un "Informe al
Poble" molt més explícit que els
"informes nacionals", en la seva
majoria de caràcter tècnic, elaborats
per la CNUMAD. Aquest document
sobre "l'estat del medi ambient"
hauria de configurar-se com una
declaració molt clara, reforçada per
informes locals sobre problemes
ambientals locals, amb descripció
de les mesures adoptades per a la
seva solució.
4.
Instem a tots els governs i a les
Nacions Unides a seguir desenvolupant el dret internacional i els sistemes
per vigilar i garantir el respecte dels
drets humans.

Fa més de quatre decennis, la
comunitat humana proclamà una visió
valenta i revolucionària del futur. En la
Declaració dels Drets Humans s'afirma
que tots els habitants del planeta
tenen determinats drets fonamentals,
entre ells els drets a un nivell de vida
digne, com alimentació i habitatge
adequat, treball productiu —amb
remuneració justa— educació adequada i un medi ambient sa. En la
Declaració Universal es van reafirmar
també trets fonamentals de tots a la
participació democràtica en el lloc de
treball, la comunitat i el país i al manteniment de la identitat cultural.
La dramàtica pertorbació de l'ecosistema mundial i el ritme de desaparició de moltes espècies no humanes fan
necessari incloure també un dret de les
futures generacions a un medi ambient
sa i englobar a tota la comunitat vivent
en la definició del medi ambient. En
cap lloc del món gaudeixen totes les
persones d'aquests drets. Aquests són,
tanmateix, els estàndards normatius en
funció dels quals hauria de jutjar-se el
funcionament de les institucions
econòmiques, socials i polítiques, tant
dins de les nacions com entre elles.
Han aconseguit una àmplia acceptació
internacional com a objectius que hem
de tractar d'arribar-hi en els nostres
esforços per construir un futur més just
i sostenible. Aquests drets haurien de
ser la base del necessari desenvolupament del dret ambiental internacional,
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que sols pot ser eficaç si l'equitat social
i econòmica regna en tot el món.
L'equitat és ara condició essencial
en els nous convenis ambientals i per
a l'aplicació dels existents. Un dret
ambiental ferm i eficaç és condició
essencial de l'equitat per a futures
generacions i per a la comunitat
vivent en el seu conjunt. Una àmplia
participació dels grups de ciutadans
en la formulació, aplicació i verificació del dret ambiental internacional
és essencial perquè aquest dret sigui
eficaç. La seva experiència hauria d'utilitzar-se per a la creació d'un model
que permeti supervisar el compliment
del dret ambiental nacional i internacional.
Els grups de ciutadans haurien de
tenir personalitat jurídica no sols davant
dels tribunals nacionals, sinó també en
l'esfera del dret ambiental internacional,
si observen que el seu país està violant
convenis internacionals. Al mateix
temps, haurien de tenir la capacitat de
plantejar queixes ambientals davant tribunals regionals i internacionals, perquè són ells, abans que els governs —
subjectes a compromisos econòmics a
curt termini—, els qui representen la
veu del futur i de la natura.
5.
Instem a tots els governs a ratificar i aplicar la Convenció sobre l'eliminació de
totes les formes de discriminació contra
la dona, així com les recomanacions en
matèria de govern especificades en el
Programa d'Acció 21 de la Dona, adoptat en el Congrés Mundial de la Dona
per un Planeta Sa i les conclusions i
mesures adoptades en l'Assemblea
Mundial de la Dona i el Medi Ambient:
Col·laboradores en la Vida.
6.
Instem a tots els governs a reduir les
seves despeses militars al menys a la
meitat i a transferir aquests fons a

programes de lluita contra la pobresa
i d'ordenació del medi ambient i
nous plans d'ensenyament centrats
en la creació d'una consciència cooperativa del Planeta Terra i els seus
habitants.
El desarmament ja acordat a
Europa pot crear un considerable dividen per la pau: almenys uns 100.000
milions de dòlars anuals, que possiblement poden arribar als 200.000 o
300.000 l'any 2000. Les possibilitats
d'estalvi en el decenni de 1990 poden
xifrar-se entre 1,5 i 2 bilions de dòlars.
L'antiga confrontació militar a Europa
segueix absorvint el gros de la despesa militar mundial, almenys 600.000
milions d'un total de 950.000 milios
anuals a tot el món.
És necessari redefinir els problemes de seguretat, de manera que
englobin la seguretat i la sostenibilitat
en relació amb el medi ambient. Els
governs han d'emprendre programes
per fomentar i recolzar la conversió
de les activitats industrials militars en
activitats econòmiques civils sostenibles.

Recomanacions específiques:
• Crear un Departament d'Innovació
Social, amb pressupost suficient, per
promoure el disseny de noves
"aldees experimentals", en les quals
s'utilitzin energies renovables, es
reciclin les deixalles domèstiques,
etc., com a projectes de capacitació
per un futur diferent, basat en la
solidaritat humana i no pas en la
competència suïcida.
• Integrar a tots els nivells del sistema
educatiu no sols estudis "ambientals"
vinculats a la botànica i a la zoologia, sinó també un marc multidisciplinari global per dissenyar noves
estructures socials, en lloc de
fomentar la reproducció de les rutines quotidianes que generen la
majoria dels drames ambientals.

7.
Instem a tots els governs, i especialment als governs del Nord, a democratitzar l'estructura d'adopció de
decisions de les institucions internacionals de préstec, i instem igualment
a tots els governs que responguin
realment de les seves operacions davant el públic en general, particularment assegurant el lliure accés a la
informació i a la participació dels
grups de ciutadans.
8.
Instem als governs del Nord a reduir
la càrrega del deute dels països
d'Europa central i oriental i del Sud.
L'actual càrrega del deute i el fet
que hagi resultat en una transferència
neta de recursos financers dels pobres
als rics és moralment vergonyós i
financerament i ecològica insostenible.
Sols pot conduir a aquests països a un
cercle viciós de préstec rera préstec
que els portarà inexorablement a un
abim financer.
Malgrat que l'alleujament de la
càrrega del deute és avui dia un
requisit previ bàsic perquè el Sud i
l'Est avancin vers la sostenibilitat,
hem de ser conscients que no ens
condueix automàticament pel camí
del desenvolupament sostenible; sols
és un primer pas. El desenvolupament ecològicament sostenible exigeix un "espai financer adequat" que
garanteixi el present i després salvaguardi el futur. Si els països industrialitzats no adopten mesures fermes per
mitigar la crisi del deute, tampoc ho
faran els països en desenvolupament.
L'equip de lluita contra la contaminació constituirà per si mateix un mercat anual de milers de milions de
dòlars en aquests països. Un esforç
seriós per part dels països industrialitzats per fer front a la crisi del deute
crearia en els països en desenvolupament una sensació de confiança i

milloraria el clima de negociació en la
CNUMAD.
9.
Instem als governs del Nord a reformar el sistema que regeix el comerç
mundial.
És absolutament vital que el món
avanci vers un sistema de "comerç
just" abans que vers un mític sistema
de "lliure comerç". La Ronda Uruguay
no ha de tractar qüestions com les
subvencions, els drets de propietat
intel·lectual i l'agricultura sense tenir
en compte els problemes ambientals i
les legítimes aspiracions del Sud al
desenvolupament. Si volem aconseguir
un desenvolupament ambientalment i
social sostenible s'haurà de modificar
substancialment l'actual sistema econòmic internacional en les esferes de les
polítiques macroeconòmiques que
promouen el creixement impulsat per
les exportacions, els grans pagaments
del servei del deute i les injustes polítiques sobre tipus d'interès.
Els objectius de protecció del medi
ambient i desenvolupament sostenible
han de tenir preferència sobre la "liberalització" del comerç. El millorament
de la relació d'intercanvi per als països
del Sud és requisit previ per a la consecució de la sostenibilitat en el pla
local i internacional. Uns preus justos
per als productes objecte de comerç,
que englobin tots els costos ambientals, socials i derivats de la situació de

la dona poden constituir la base d'una
relació d'intercanvi equitativa.
La repercussió d'un acord comercial en l'augment o disminució de
l'autosuficiència alimentària d'una
nació o grup de nacions és mesura
crítica de la seva equitat. Conseqüentment, han de rebutjar-se els
acords que comportin una reducció
de la seguretat alimentària.
Pel que fa a la relació d'intercanvi,
els governs del Nord han de:
Posar fi al dumping d'exportacions
agrícoles subvencionades que competeixen injustament amb els productes
agrícoles del Sud (per exemple, reduint
gradualment els actuals sistemes de
subvencions a l'exportació de la Comunitat Europea i els Estats Units).
Eliminar, en la forma procedent, els
obstacles arancelaris i no arancelaris
als productes del Sud.
Denunciar l'acord multifibres i
garantir que no s'imposaran a les importacions de tèxtils i peces de vestir
del Sud més obstacles que els basats en
reglamentacions ambientals legítimes.
Reconèixer el dret de tots els països a protegir i a fomentar la producció agrícola per promoure l'autosuficiència alimentària.
Tots els governs han de deixar de
subvencionar o incentivar en altra
forma l'exportació de productes i tecnologies ambientalment perilloses i/o
antiquades que ja no són acceptables
en el seu país d'origen. Els governs
han de prendre mesures per exigir que
la conducta a l'estranger de les empreses del país sigui conforme a la política
del país. Els governs i sectors econòmics del Nord no han de prendre
represàlies contra els països d'Europa
oriental i el Sud pel fet que aquests
protegeixin els seus mercats i poblacions enfront d'inversions, tecnologies
o productes ambientalmet perillosos.
Pel que fa als mecanismes internacionals de comerç, deplorem que el

GATT hagi trigat tant a reconèixer que
els problemes ambientals mereixen ser
considerats en el context de la política
comercial. Prenem nota, a més, que el
text final de la Ronda Uruguay no
aconseguirà probablement abordar de
forma específica la reglamentació ambiental, mentre es continua liberalitzant generosament la conducta de les
empreses transnacionals. De fet, el
Comitè de Medi Ambient del GATT no
està constituït per enfortir la protecció
ambiental, sinó per preveure repercussions distorsionadores del comerç amb
objecte de reduir al mínim la possible
reglamentació.
Conseqüentment, instem a la societat civil i als governs que s'assegurin
que la negociació de reglamentacions
ambientals tingui lloc en fòrums que
no siguin el GATT. Entre aquests
fòrums alternatius cal esmentar els
acords regionals de comerç, la UNCTAD i la CNUMAD.
Prenem també nota que sembla
provable que el GATT evolucioni fins
transformar-se en una nova organització multilateral de comerç, una institució internacional amb poders encara
més amplis que el GATT. Considerem
que la ràpida promoció de les propostes per a l'establiment d'una organització multilateral constitueix una ironia,
atès que durant les negociacions sobre
el programa de la CNUMAD els països
del Nord rebutjaren propostes de creació de noves institucions.
La nostra major inquietud amb respecte al GATT i el seu projecte d'evolució vers una organització multilateral de comerç és la manca d'una
estructura participativa i democràtica,
amb la conseqüent manca de transparència, responsabilitat comptable i
equitat.
Instem a tots els governs a detenir
el procés iniciat per transformar el
GATT en una organització multilateral
de comerç i a crear en lloc d'això una

Organització Internacional de Comerç
(OIC), que sigui equitativa i transparent i a la qual se li pugui exigir democràticament responsabilitats.
Concretament, la qualitat de membre i el control han de ser proporcionalment representatius, basats en la
població dels països participants. Ni el
GATT en la seva actual forma ni l'acord de la Ronda Uruguay satisfan
aquests requisits previs.

a un consens més ampli sobre la sostenibilitat expressat en decisions adoptades per la CNUMAD. Si no es fa així,
l'acord previst pel GATT soscavaria
directament i greu els fonaments del
mandat original de la CNUMAD, establert per l'Assemblea General de les
Nacions Unides en el seu quarantacinquè període de sessions.

Entre les polítiques que una OIC
justa i equitativa abordaria cal esmentar els acords sobre productes bàsics i
la negociació de la relació de intercanvi; la integració dels costos socials,
ecològics i derivats de la situació de la
dona; l'assignació dels ingressos obtinguts mitjançant impostos i arancels
ambientals perquè la producció pugui
ser ambientalment benigna; la reglamentació de les pràctiques comercials
restrictives de les empreses transnacionals; polítiques macroeconòmiques
que englobin els tipus de canvi i el
deute; i el paper d'altres institucions
mundials, incloses el Banc Mundial i el
Fons Monetari Internacional. Fi—nalment, una OIC justa respectaria el dret
dels països a prendre decisions democràticament i evitaria l'ulterior erosió de cultures en el Nord i el Sud.

• Els governs han de demorar l'aplicació
de la Ronda Uruguay fins a la celebració de la CNUMAD i condicionar l'aplicació de totes les rondes del GATT
a una declaració completa sobre les
repercussions ambientals i socials.
• Augmentar el preu dels productes
bàsics mitjançant arranjaments bilaterals, amb l'objecte paral·lel d'integrar els costos ambientals i socials.
Reformar els acords multilaterals de
comerç existents (per exemple, el
GATT) així com les polítiques
comercials, per recolzar i no obstaculitzar aquests objectius. Atorgar un
tractament "especial i diferencial" als
països en desenvolupament en els
arranjaments comercials.
• Renegociar el GATT o elaborar un
acord completament nou basat en
els principis de la responsabilitat
comptable, la transparència, l'equitat
i la sostenibilitat ambiental. Això
comportaria nous arranjaments de
caràcter interinstitucional.

En el que fa referència a les empreses transnacionals i al comerç, tota
organització reguladora del comerç
internacional (present o futura) ha d'adoptar estàndards que regulin i restringeixin el funcionament de les empreses transnacionals.
Pel que fa al GATT i la CNUMAD,
qualsevol acord final del GATT ha
d'estar obert a esmena pels representants davant la CNUMAD en matèries
relacionades amb el medi ambient i el
desenvolupament sostenible, i en la
relació entre el CNUMAD i el GATT ha
d'establir-se clarament que el desenvolupament de les negociacions comercials internacionals ha d'estar subjecte

Recomanacions específiques:

10.
Instem als governs del Nord a establir
fluxes adequats de finançament als
països en desenvolupament.
Les transferències financeres compensatòries en forma d'assistència o
fons especials per al medi ambient són
inadequades mentre continuin les
actuals pràctiques comercials i econòmiques. Els països del Nord han de
pagar gravàmens per contaminació i
ús i fer pagaments compensatoris per

deute ecològic per finançar la restauració dels recursos naturals i la subsistència sostenible en el Sud i l'Est.
Els governs del Nord han de recolzar al Servei Financer Mundial per al
Medi Ambient i a altres serveis que
s'estableixin per facilitar recursos
financers i tecnològics a iniciatives de
comunitats locals en matèria de desenvolupament. sostenible i a processos
de vigilància ambiental i programes de
comunicació. El finançament ha de
sufragar càrregues impositives a activitats de desenvolupament no sostenible
en els països del Nord. Els esmentats
serveis han de ser descentralitzats,
democràticament representatius i transparents, amb participació de les ONG i
dels nivells populars d'adopció de
decisions. Per ser acceptable, l'actual
Servei Financer Mundial per al Medi
Ambient, establert pel Banc Mundial,
el PNUD i el PNUMA, ha de conformar-se a aquests criteris com a molt
tard el juny de 1992, data de la Cimera
de Rio, o del contrari paralitzar-se.
11.
Instem a tots els governs, i especialment als del Nord, a llançar un important programa de lluita contra la pobresa finançat mitjançant un impost
internacional sobre el consum recaptat
als rics del món.
Aquest programa es configuraria
com un important programa d'ocupació que mobilitzaria la força laboral
dels pobres del món per regenerar el
seu entorn degradat. Les activitats de
restauració dels ecosistemes -reforestació, conservació de l'aigua, conservació
del sòl en les bioregions més degradades del món- ocupen un alt coeficient
de mà d'obra. Existeix la possibilitat de
donar treball a milions de persones
pobres en les bioregions més degradades del món en activitats de restauració ambiental i desenvolupament de
cultius permanents, emprenent així

simultàniament importants programes
de lluita contra la desertització i la
pobresa. Amb la regeració ecològica,
un programa d'aquesta naturalesa pot
generar un medi de vida sostenible per
a milions de persones. El cost del programa no superaria probablement els
40.000 milions de dòlars anuals.
Els rics tenen la responsabilitat
moral d'eradicar la pobresa. Tanmateix, mentre el sistema mundial de
mercat s'expandeix i absorbeix una
proporció creixent dels recursos ecològics del món, estem creant un nombre cada cop major de pobres.

12.
Instem a totes les nacions, a les
Nacions Unides, al PNUMA i al
PNUD a reconèixer que les nostres
ciutats són nexes de la vida humana i
que hem de formular estratègies per
crear ecociutats basades en els principis àmpliament acceptats de la sostenibilitat ecològica. Hem de reconstruir les nostres ciutats en equilibri
amb la natura per a què en elles es
satisfacin totes les necessitats humanes bàsiques.
13.
Instem a tots els governs a establir un
sistema per reduir les emissions de
gasos d'efecte hivernacle basat en el
principi dels drets equitatius a emissions permisibles que no desestabilitzint l'atmosfera de la terra.

És vital evitar la desertització dels
sistemes climàtics de la terra. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle han
de reduir-se d'un 75% l'any 2030 per
situar-se per sota del nivell crític que
afectaria el clima mundial. Els països
industrials haurien de procedir a
aquesta reducció tenint en compte el
principi de les emissions per càpita.
Hauria d'establir-se un sistema que
permetés als països que no utilitzen la
seva quota, negociar-la amb aquells
que excedeixen la seva. Tanmateix,
aquest sistema d'emissions comercialitzables no hauria de convertir-se en un
mètode per a què els països rics poguessin, mitjançant pagament, eludir la
seva obligació de lluita contra la contaminació. Conseqüentment, sols hauria d'estar obert als països industrials
que haguessin aplicat mesures per
aconseguir objectius de reducció dels
gasos d'efecte hivernacle encaminades
a mantenir-les per sota del nivell crític
per càpita, i que acceptessin supervisió internacional.

motors, il·luminació i construcció,
podria posar fi al malgastament d'energia i disminuir l'efecte hivernacle.
El Grup Intergovernamental d'experts sobre els canvis climàtics (IPCC),
establert per les Nacions Unides,
afirmà en el seu informe final, publicat
el 1990, que si es mantenen les tendències actuals cal preveure un increment d'entre 1,5 i 4,5 graus centígrads
en la temperatura mundial per a finals
del proper segle. Això crearia condicions climàtiques que la humanitat
mai no ha conegut. Conduiria a una
considerable elevació del nivell del
mar, a una filtració d'aigua salada en
les aigües subterrànies que afectaria
adversament les principals zones de
conreu del món, i a un augment de la
incidència i severitat de les tempestes.
De fet, podria produir una desertització general del clima, que afectaria
totes les activitats humanes; particularment amenaçada es veuria l'agricultura, a causa de la greu pertorbació de
les pautes de sembra i collita.

Instem especialment al Govern dels
Estats Units a què deixi d'obstaculitzar
les negociacions d'un conveni internacional sobre el clima i accepti una
meta de reducció nacional. Ens oposem igualment al grup de debat sobre
el clima per enfortir la indústria nucleoelèctrica. No ha de constituir part de
l'estratègia d'energia sostenible.
Nogensmenys, hi ha l'esperança
que una nova estratègia permeti utiltizar la tecnologia de conservació d'energia més moderna, així com fonts
renovables d'energia. D'aquesta forma,
el Sud podria abstenir-se de caure en
l'antiquat malgastament de combustibles fòssils i el perillós idili amb l'energia nucleoelèctrica. Per la seva part, el
Nord, recolzant el desenvolupament
del transport públic, la construcció
d'automòbils elèctris/solars o que utilitzin combustibles alternatius i els dissenys més moderns en matèria de

Sobre la base dels documents preliminars no sembla que aquesta qüestió
vagi a abordar-se seriosament en la
reunió de la CNUMAD de Rio de
Janeiro. La majoria de països industrialitzats es neguen a prendre la iniciativa
en la reducció de les emissions de
gasos d'efecte hivernacle, malgrat que
no hi ha cap dubte que són els seus
principals responsables. Entre 1950 i
1985, els països industrialitzats (inclosos els d'Europa central i oriental) van
aportar el 82% de les emissions de
CO 2 relacionades amb l'energia.
L'aportació dels països del Nord a la
contaminació mundial per CFC va ser
encara més gran. Segons les xifres de
les Nacions Unides, va arribar a un
95% entre 1931 i 1989. Posant aquestes xifres en relació amb el fet que sols
una quarta part de la població mundial viu en el món industrialitzat, es
veu de manera clara que les altes

emissions per càpita del Nord són la
principal amenaça al clima mundial a
la qual és necessari fer front.

Això podria aconseguir-se si eis
governs del Nord es
comprometissin a:
• Detenir la producció de CFC, en
comptes de reduir-la gradualment
en el període de 10 anys acordat en
relació al Protocol de Montreal, o
eliminar els CFC per l'any 1995 com
a més tard.
• Emprendre un programa intensiu
per reduir les emissions de CO2,
conservant l'energia, augmentant l'eficiència en el seu ús tant des de la
perspectiva de l'oferta com des de
la demanda, i canviant les estructures organitzatives i els modus de
vida. Les majors possibilitats • de
reduir el CO 2 radiquen en l'ús de
l'energia en l'habitatge privat, el tràfic i el transport, la indústria i el sector públic.
• Ajudar a que es produeixi el més
ràpidament possible la renovació
ecològica d'Europa central i oriental,
perquè en aquests països pugui
aconseguir-se una important reducció del CO2
• Elaborar mètodes de comptabilitat
de l'energia total (comptabilitat "de
principi a fi": producció d'energia,
transport, crema de combustible,
emmagatzament de deixalles, etc.) i
comparar els costos totals de les
energies convencionals amb els de
les energies alternatives i renovables
abans d'invertir en noves centrals
elèctriques que utilitzin combustibles fòssils o energia nuclear.
• Desenvolupar i promoure —el Nord
i el Sud— tecnologies no contaminants descentralitzades i eficients
per a la producció i ús d'energia.
• Reduir les emissions de metà i òxid
de nitrogen en l'agricultura, reconvertint els sistemes agrícoles con-

vencionals d'alt coeficient d'energia
i material en sistemes d'agricultura
orgànica, i canviant la política agrícola per donar suport a la transició
a l'agricultura orgànica i als cultius
permanents.

Els països del Nord han de:
• Reduir dràsticament les seves emissions, amb l'objectiu de permetre
almenys l'increment mínim necessari
d'emissions en el Sud.
• Ajudar el Sud a crear una estructura
tecnològicament i ambiental inòcua i
culturalment adequada.
Ha de subratllar-se que algunes de
les mesures proposades per combatre l'escalfament atmosfèric són
alhora mesures necessàries també
per altres raons, per exemple:
- L'estalvi d'energia no sols reduiex
el CO2, sinó també les substàncies
causants de la pluja àcida i les altes
concentracions locals d'ozó.
- L'eliminació de CFC no sols ajuda
a mitigar l'escalfament atmosfèric,
sinó que també protegeix la capa
d'ozó estratosfèric.
- La protecció dels boscos en el Nord
i el Sud, a més d'ajudar substancialment a reduir el CO2, contribueix
també a la protecció de moltes espècies, salvaguardant globalment i
ecològica la diversitat biològica.
Per tant, una política encaminada a
reduir l'escalfament atmosfèric és
també una política que redueix la
"mort dels boscos", la destrucció de
l'ozó estratosfèric, l'erosió del sòl i
l'extinció de les espècies.
Qualsevol acord sobre el clima
hauria de basar-se en l'equitat, de
manera que en les negociacions sobre
la reducció de les emissions de gasos
d'efecte hivernacle, i per resoldre finalment el problema de l'escalfament
atmosfèric, hauria de tenir-se en compte la quantitat històricament acumulada
d'emissions de gasos d'efecte hiverna-

cle en el Nord, onze vegades major
que en el Sud, aplicant el principi de
"qui perjudica paga" sobre una base
per càpita.
Les empreses transnacionals, juntament amb els governs o malgrat els
governs, realitzen activitats industrials
que contribueixen al ràpid increment
de les emissions de CO2. Les empreses
transnacionals han de ser responsables
d'aquests danys ambientals.
L'energia nucleoelèctrica no és una
solució alternativa per lluitar contra
l'escalfament atmosfèric, a causa especialment dels molts riscos, inclosos els
danys al medi ambient i a la salut, el
problema encara no resolt dels seus
residus, els enormes costos i les seves
complicacions militars.
En relació amb les emissions de
metà (CH 4 ), cal assenyalar que no
s'han avaluat bé totes les seves fonts,
com les terres humides, l'escalfament
de les terres de gel permanent, els
abocadors d'escombraries, les filtracions de gas natural i de la indústria
del petroli i la mineria del carbó. És
evident que aquestes emissions produeixen en els països del Nord un
major percentatge d'emissions de
metà del que pot realment atribuir-se
a la deforestació, al pasturatge del
bestiar o al cultiu de l'arròs en el Sud.
Recomanem que en el Nord s'apliquin impostos a l'energia d'origen
fòssil, les grans centrals hidroelèctriques i l'energia nuclear, mentre
aquesta font d'energia insostenible i
altament inacceptable no es vagi eliminant de manera gradual. Aquests
impostos s'utilitzarien per fomentar
l'ús eficient i la conservació de l'energia i els recursos renovables. Hauria
d'atorgar-se ajuda, amb caràcter transitori, als qui no puguin fer front als
costos addicionals. Això pot ser un
primer pas per desplaçar la base
impositiva dels ingressos del treball a
l'energia.

Tots els governs han de proclamar
lleis que protegeixin altres països de la
contaminació transfronterera i altres
formes d'agressió ecològica.
14.
Instem a tots els governs a que, aprofitant especialment els coneixements
tradicionals, col·laborin en el desenvolupament, difusió i utilització de
tecnologies en els sectors de l'energia,
l'agricultura, la indústria, el transport,
els serveis urbans i el tractament de
deixalles, per garantir un ús eficient i
no contaminant de l'energia i els
materials.
Els governs del Nord tenen l'especial responsabilitat d'assegurar-se que
aquestes tecnologies es transfereixin
als països de l'Est i del Sud en condicions justes i preferencials.
En els pobles indígenes es coneixen moltes tecnologies necessàries per
millorar l'agricultura i l'aprofitament
sostenible de les collites. Alguns d'aquests sistemes tradicionals necessiten
el mateix recolzament en investigació i
desenvolupament que qualsevol altra
tecnologia per adaptar-se a les condicions regionals específiques. Els
governs han d'establir plans d'estudi
que reconeguin i fomentin els coneixements i les tecnologies tradicionals,
que tot sovint són més adequats a les
condicions ecològiques locals.

15.
Instem a tots els governs a evitar l'extensió de la protecció per patent de les
formes de vida i a establir un sistema
de regalies i compensació per l'ús dels
coneixements biològics tradicionals i el
material genètic, facilitant alhora a les
nacions del Sud un accés preferencial
a la biotecnologia moderna.
Les plantes i els animals són la
base de la que depèn qualsevol vida
humana i, per tant, el recurs natural
més important. El control de les plantes, els animals i el seu material genètic, així com el dels processos biològics, ha de romandre en mans del
públic.
Han de desenvolupar-se mecanismes diferents del control monopolístic
per recompensar als innovadors -—
especialment dels pobles indígenes i
les comunitats locals— per les seves
contribucions. Els drets dels camperols
han de protegir-se d'igual manera que
els dels especialistes en fitogenètica.
Els actuals règims de propietat
intel·lectual afavoreixen interessos establerts. En les negociacions del GATT,
mitjançant transaccions polítiques,
s'està introduint un sistema molt ampli
de protecció de la propietat intel·lectual. És essencial que la CNUMAD
insisteixi que no es prenguin en el
GATT o en altres fòrums decisions que
ocasionin majors pèrdues de diversitat
biològica.
Si es permet que el material genètic es converteixi en propietat privada,
el control de la diversitat i qualitat de
les plantes i animals quedarà en mans
d'uns pocs.
Mentre que els coneixements particulars i empresarials estan avui dia
patentats i tenen un valor financer, els
coneixements de les comunitats sobre
els productes biològics són un producte gratuït. El Sud facilita tot tipus de
plantes, llavors, herbes i diversos
recursos biològics per a la variabilitat

genètica, inclòs el coneixement tradicional sobre el seu ús, que han transformat la indústria farmacèutica i alimentària mundial. Els gens recollits en
el Sud seguiran desenvolupen un
important paper en l'agricultura del
Nord. El Nord no paga res al Sud per
aquests gens recollits i conservats per
camperols del Sud durant segles ni
pels coneixements facilitats per les
comunitats indígenes i els herbolaris
tradicionals, mentre que la major part
dels coneixements tradicionals que
emanen del Nord estan protegits per
patents. Ha pagat cap empresari regalies als indis americans pels coneixements que han impartit al món sobre
cautxú, quinina, curaré (sense el qual
la cirurgia moderna hauria estat impossible), patates, tomàquets, alvocats,
tabac i blat de moro? Quines regalies
ha rebut Etiòpia pel seu cafè i Madagascar per la seva vainilla? Per un
principi de justícia mundial, l'ús de tots
els coneixements, no sols els coneixements particulars i empresarials, han
de compensar-se de manera adequada. El Nord ha d'aprendre a respectar
els drets de propietat intel·lectual del
Sud, a observar i emular el sistema alimentari sostenible indígena tradicional,
i a preservar les diverses varietats de
conreu localment adaptades.
En el futur, el material genètic ha
de preservar-se en el país d'origen; i
ha de compensar-se de manera adequada a aquests països pels beneficis
que els gens aporten a altres.
Els governs han de conèixer immediatament el vertader valor de la diversitat biològica i tenir-lo en compte en
adoptar qualsevol tipus de decisions.
Els governs han de renunciar a la
manipulació dels gens, que comporta
un alt nivell de risc.
És molt provable que els organismes modificats genèticament interfereixin de manera fonamental en el
cicle ecològic natural, amb conse-

qüències imprevistes. A més, les activitats empreses per aixecar un mapa del
genoma humà plantegen qüestions
molt essencials sobre drets humans,
valors i intimitat.
Ens comprometem a fomentar una
evolució de la cultura humana que preservi la diversitat biològica de la terra en
els pròxims mil·lenis, fomentant al
mateix temps la diversitat de les cultures,
així com aliances de comunitats locals
que els permetin recuperar el control
sobre els seus recursos i formes de vida.

Instem a tots els governs a reconèixer
als pobles indígenes aborígens la propietat de les seves terres abans de la
colonització, i a incloure aquest reconeixement en totes les constitucions.
Els governs han de fomentar i legislar
els drets dels pobles indígenes aborígens a la lliure determinació.
Els governs han de compensar els
pobles indígenes aborígens per la privació de les seves terres. Això no significa
que els governs puguin expropiar terres
contra la voluntat de pobles indígenes.
Han de treballar en col·laboració amb
els pobres indígenes aborígens en tots
els projectes de desenvolupament,
especialment en la mineria, la silvicultura i la pesca, i garantir-los el lliure accés
als seus recursos alimentaris tradicionals. Els governs han de legislar per
protegir els llocs sagrats i reconèixer les
pràctiques tribals tradicionals que sostenen la terra. Els governs han d'assegurar-se que les exigències constitucionals
i legislatives s'apliquin en tots els nivells
dels processos governamentals.

important per avançar vers la utilització de sistemes sostenibles de l'ús de
la terra i societats rehabitatòries.
Els programes de distribució de la
terra han de respectar els sistemes
consuetudinaris de tenença i tenir plenament en compte el potencial productiu dels diferents ecosistemes.
Sense accés a la terra i seguretat en
la seva tinença, la gent no recolzarà
programes de desenvolupament sostenible. Per a milions de persones en els
països en desenvolupament, el concepte de la sostenibilitat semblarà una
amenaça si se'ls nega allò imprescindible en matèria d'habitatge i subsistència adequats. L'accés a la terra és una
necessitat bàsica de tothom i, si els
pobles saben que tenen un clar dret al
seu propi terreny i al patrimoni comú,
acceptaran més fàcilment cuidar-lo i
no degradar-lo ni contaminar-lo.
Ha de facilitar-se a les comunitats
reassentades subvencions alimentàries
durant el termini de sis mesos fins que
puguin recollir les seves primeres collites, així com assessorar-les sobre
pràctiques agrícoles sostenibles, com
el conreu permanent, la construcció
d'habitatges i altres activitats en forma
ecològica i sostenible.

17.
Instem als governs del Sud a realitzar
una reforma agrària. La redistribució
equitativa de l'ús adequat de la terra
és una mesura fonamental per integrar
l'equitat en els programes de desenvolupament en el Sud i un requisit previ

Instem a tots els governs a fomentar
activament l'agricultura sostenible.
L'aplicació de models d'agricultura
orgànica, ecològica o biològica i de cultiu permanent és essencial per aconseguir la sostenibilitat de l'ús de la terra.

16.

18.

Els preus han d'incloure els costos
socials i ambientals de la producció: l'elaboració, el comerç i l'eliminació.
Els drets dels camperols s'han de
reconèixer en el marc de les convencions sobre drets humans existents.
Les negociacions comercials internacionals han de basar-se en criteris
de sostenibilitat, inclòs el principi de
precaució. El principi de precaució
suposa que en les decisions sobre
política general i preus es tinguin en
compte els efectes probables (sobre el
medi ambient).
Sistemes com l'agricultura sostenible, els jardins urbans, l'agricultura
sustentada per la comunitat i els conreus permanents en granges familiars,
totes dedicades a la producció de
collites múltiples, potencien la producció alimentària local i la sostenibilitat.

Recomanacions específiques:
• És necessari facilitar als grups i als
individus participants en sistemes
sostenibles recolzament directe dels
governs mitjançant finançament dels
costos de producció, educació, conservació de la terra i reforma del
seu ús.
• S'ha de reconèixer que les pràctiques
d'horticultura i conreu orgànic són
part de la sostenibilitat. La producció
orgànica evita que la fertilitat i la lluita contra les plagues depenguin de
fonts externes. El recolzament als sistemes orgànics reduirà també la
repercussió de la indústria petroquímica en la producció alimentària.
• S'ha de reconèixer que el comerç i
l'exportació de productes bàsics
deriven de superàvits en la producció sostenible, fins al punt de constituir el nucli mateix de la producció.
• És necessari que els governs redueixin dràsticament els subsidis basats
en la producció, que continuen
recolzant l'agricultura empresarial i
de monocultiu.

19.
Instem a tots els governs a integrar
consideracions ecològiques en la planificació econòmica i l'ordenació dels
recursos naturals, amb estudis globals
obligatoris de l'impacte ambiental en
tots els projectes de desenvolupament,
plena participació del públic en l'adopció de decisions i especial atenció
al manteniment dels ecosistemes fràgils i els respecte dels sistemes tradicionals d'ordenació de la terra.
És necessari tenir cura de tots els
tipus d'ecosistemes per tal que no se
segueixi perdent diversitat biològica i
en els casos que la protecció de les
zones naturals afecti zones que estan
sent utilitzades de manera sostenible
per pobles indígenes o tradicionals.
No ha d'intervenir-se en cap cas sense
l'acord d'aquests pobles i la seva plena
participació en l'ordenació de la zona
protegida.
La gestió participativa de l'ecosistema local ha de ser el principi bàsic de
l'ordenació dels assentaments humans
i contribuir a millorar l'ordenació
ambiental a tot el món. Aquesta ha de
ser la unitat sociopolítica bàsica en
una democràcia participativa. El medi
ambient és el substracte on té lloc el
desenvolupament agrícola i industrial.
La utilització sostenible del medi
ambient exigeix sensibilitat ecològica
en l'adopció de decisions econòmi-

ques i una combinació adequada de
mecanismes reguladors i instruments
econòmics, amb l'adequada publicació dels plans de desenvolupament i
l'establiment d'incentius i desincentius
per protegir ecosistemes fràgils. Tots
els tipus d'ecosistemes, inclosos els
sistemes insulars, els sistemes de latituds altes, les muntanyes, els boscos,
les regions àrides i semiàrides i els
ecosistemes costaners, tenen característiques especials que limiten la seva
idoneïtat per a alguns tipus de desenvolupament.
Els principals problemes que afecten els boscos són tant interns (nacionals) com externs (internacionals).
Des d'una perspectiva interna, els
majors problemes provenen de la contradicció entre els projectes de desenvolupament (carreteres, mines, embassaments) i la conservació dels boscos.
L'opinió dominant, però errònia, considera els boscos simplement com una
font de fusta, passant per alt el paper
que representen en l'ordenació de les
conques hidrogràfiques, la conservació
de la diversitat biològica i la subsistència dels pobles forestals. Entre els problemes internacionals cal citar la relació d'intercanvi injusta entre el Nord i
el Sud, l'excessiu consum de recursos
tropicals pels països industrialitzats i la
destructiva repercussió dels programes
d'ajustament estructural imposats pel
Fons Monetari Internacional i el Banc
Mundial.
Rebutgem l'opinió que la destrucció dels boscos és fonamentalment un
problema del Sud. Respecte a aquesta
opinió, que passa per alt el greu estat
de la coberta forestal del Nord, es
culpa la superpoblació i la pobresa del
Sud de la destrucció dels boscos tropicals, oblidant l'important paper que
representen els interessos estatals i
comercials en la destrucció dels boscos i tractant d'enfortir l'autoritat i el
control dels Estats i els organismes

internacionals a expenses de les comunitats locals, mentre s'eludeixen
qüestions tan importants com la reforma agrària i la necessitat de garantir
els drets populars sobre la terra i altres
recursos.
La CNUMAD hauria de rebutjar els
suggeriments d'enfortir el control central o l'ordenació mundial dels boscos
per part d'empreses o organismes internacionals. Les terres àrides i semiàrides s'utilitzen tot sovint com a llocs
per assajos de dispositius nuclears o
altres armaments i com a abocadors
de residus tòxics. Les regions muntanyoses i de turons compleixen un
paper fonamental en la protecció
regional i mundial de la diversitat
biològica i cultural, i són tot sovint
nucli de la vida espiritual dels pobles
veïns. També ells estan amenaçats per
un desenvolupament inadequat. Les
zones marines i costaneres són objecte
de plans de desenvolupament, vessaments en alta mar i pesca industrial
intensiva que estan destruint ecosistemes antigament productius i formes
de subsistència tradicionals.
Les activitats destructives en els
ecosistemes fràgils estan tot sovint
recolzades per incentius financers i
importants investigacions, mentre que
els sistemes tradicionals d'ordenació
de la terra tenen mancances de qualsevol suport financer. Els governs han
d'esforçar-se en contribuir a l'adaptació i difusió dels coneixements tradicionals, evitant la interferència d'interessos desenvolupadistes exteriors. La
població local ha de participar plenament en les decisions sobre l'ús de la
terra. La conservació dels ecosistemes
dependrà de la reducció del deute
extern dels països altament endeutats i
de l'aplicació pels governs de programes de millorament econòmic que
incloguin una reforma agrària i redueixin la pressió migratòria dels pobles
desposseïts.

Els governs del Nord han de prendre mesures per salvaguardar els boscos del Nord i regenerar la seva pròpia
coberta forestal. Exigim, en particular,
una moratòria de la tala comercial en
els ecosistemes del bosc primari del
Nord, especialment els boscos humits
temperats i els boscos boreals; que es
reservin grans zones de bosc primari
encara no tocat; i que s'asseguri una
major participació de les poblacions
locals en l'ordenació dels boscos.
20.
Instem a tots els governs a detenir les
noves investigacions nuclears, els assajos, el desenvolupament, la producció
i la proliferació de tecnologies nuclears, a posar fi a la mineria d'urani i a
eliminar gradualment la producció d'energia nucleoelèctrica, substituint-la
progressivament per fonts d'energia
inoqües per al medi ambient.
Els governs també han de posar fi
al vessament, ubicació o emplaçament
d'instal·lacions perilloses per al medi
ambient en la proximitat de qualsevol
comunitat i detenir l'exportació de
residus radioactius a altres països; les
nacions responsables de la generació
d'aquests residus tenen l'obligació de
retirar-los.
Demanem que es prohibeixi la
irradiació dels aliments i que es doni
suport a les investigacions sobre mètodes de curació i diagnosi mèdica alternativa que no suposin l'ús de radiacions, i que l'emmagatzament local en

superfície de residus nuclears es
supervisi de manera adequada.
Exigim un cesament immediat dels
assajos nuclears de qualsevol tipus i
per a qualsevol fi.
21.
Instem a tots els governs a reconèixer
que els convenis, tractats, programes i
projectes que afectin la vida de la
societat han d'elaborar-se prèvia consulta dels pobles, els quals han de
tenir la possibilitat de supervisar el seu
acompliment.
L'intercanvi d'informació, investigació i tecnologia ha de ser adequat,
ecològicament idoni i socialment just.
Ha de ser bàsicament lliure i, per tant,
no ha d'estar restringit per drets de la
propietat intel·lectual o alts costos; no
ha de causar desocupació i ha de tenir
en compte els interessos, idees i tecnologies dels pobles indígenes, les
comunitats locals i les dones.
L'incompliment dels instruments
internacionals és un obstacle important
per a l'aplicació eficaç de polítiques
mundials encaminades a aconseguir
un desenvolupament ecològicament
idoni i socialment just. Les ONG han
de tenir dret i contraure el compromís
de participar en el desenvolupament,
vigilància i verificació del dret internacional en els plans local, nacional,
regional i internacional. Per a què els
pobles puguin participar en l'execució
de polítiques sostenibles és necessari
que comptin amb una informació

cabal, significativa i intel·ligible sobre
els problemes ambientals, el dret internacional i la seva aplicació.
CRIDA AL SECTOR PRIVAT
Totes les grans empreses han d'abstenir-se de seguir desenvolupant, fabricant i facilitant béns i serveis que
augmentin la càrrega que pateixen els
ja fràgils ecosistemes del món, que
marginin l'individu del seu entorn
natural i que explotin recursos naturals per al seu consum actual, dividit
de manera desigual, privant d'aquesta
manera futures generacions de poderne gaudir.
Es diria que són les empreses
transnacionals abans que els governs,
les detentadores de major poder en
l'escenari mundial. Una vegada unificat el mercat mundial, s'està desenvolupant un combat titànic entre les
principals empreses transnacionals per
afirmar les seves posicions en el mercat. Atesa la influència del sector privat en els ministeris econòmics dels
governs, les negociacions sobre la
integració europea, l'acord de lliure
comerç a Nord-amèrica i els emmarcats en la Ronda Uruguay serveixen
fonamentalment als interessos d'aquest
sector. L'únic poder que podria contrarestrar aquesta circumstància, el poder
del consumidor, està sent greument
erosionat pels mitjans de comunicació
comercial, molts dels quals emeten
actualment 24 hores al dia. Com a
mínim, els grups de consumidors i de
ciutadans i els seus aliats en els
governs i parlaments haurien d'exigir
al sector privat codis de conducta en
els quals es comprometin a utilitzar les
millors tècniques disponibles i a complir els estàndards ambientals i socials
més alts, amb independència de l'existència o inexistència d'una legislació efectiva. Les organitzacions ambientals i els grups de consumidors i
de ciutadans han d'establir aliances

d'àmbit mundial per supervisar el
cumpliment d'aquests codis (i, naturalment, de la legislació existent) per part
del sector privat i per organitzar boicots en cas de violacions greus.
El sector privat ha d'intensificar la
seva col·laboració amb els moviments
de ciutadans i els governs per protegir
el medi ambient i avançar vers un
desenvolupament equitatiu i sostenible.
"Aquest document reflecteix les
opinions de més de 850 representants
d'organitzacions no governamentals
de tot el món, reunits en la conferència denominada "Les Arrels del Futur",
celebrada a París el desembre de 1991.
Conté una sèrie de principis àmpliament compartits que els delegats en la
conferència difondran en tots els
fòrums pertinents. No és la nostra
declaració final a la Conferència de les
Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament ni sobre
els problemes de medi ambient i
desenvolupament en tota la seva complexitat.
Considerem que hi ha acord suficient per a què el nivell de cooperació
entre ONG aconseguit a París es mantingui i per a llençar una campanya
comuna per a la posada en pràctica
d'aquest Pla d'Acció.
Ens centrarem ara en l'elecció de
les nostres fites pràctiques: en definitiva, són les obres, no pas les paraules,
les que garantiran el desenvolupament
i la sostenibilitat ambiental".
París, 17 a 20 de desembre de 1991-

Hem viscut per salvar-vos
els mots,
per retornar-vos el nom
de cada cosa. y y
Salvador Espriu

Fidels a la nostra inquietud i vocació de suport a diferents manifestacions culturals, a GRUP ENHER
patrocinem la MOSTRA DE REVISTES EN CATALÀ 1997. I felicitem a totes elles per l'energia amb
la que divulguen la nostra llengua.

GRUP ENHER, PATROCINADOR DE LA MOSTRA
DE REVISTES EN CATALÀ

1 2 Enher

UN MONSTRE PROMETEDOR...
Didier Gifie
Poques vegades tenim l'oportunitat de presentar una experiència tan reeixida, que porta
anys funcionant i que té unes clares connotacions d'empresa social.
Terre és una iniciativa empresarial que ha fet una elecció de productivitat diferent
de la gran majoria d'empreses. Dedicada al sector de la recuperació, privilegia la mà
d'obra per sobre de la mecanització i s'organitza d'una manera molt participativa,
dedicant part dels seus beneficis a finançar projectes per al Tercer Món, tenint una
diferència de salararis d'l a 1,4 i apostant fort en la recerca d'un estatus per a les
empreses d'objectius socials.
Font: Traverses núm 110.
Veryfew times we have the opportunity to present such a successful experience, which has
been working for years and which has clear connotations of a social enterprise.
Terre is an initiative which has chosen a different kind of productivity than that of
the great majority of enterpreneurs. It is a business dedicated to recycling, prefers labour
force to mecanisation and has a very participative organisation, with part of its benefits
being destined to finance projects for the Third World. The difference in salaries is from 1
to 1,4 and it works in favor of a status for the enterprises with social aims.
Source: Traverses Ns. 110.
Malofte ni havas la okazon prezenti sperton tiel sukcesan, kiu funkcias de antaŭ multaj
jaroj kaj kiu havas klarajn signojn de socia entrepreno.
"Terre" estas entreprena iniciato kiu elektis malsamanproduktivecon ol tiun de la
plejparto de entreprenoj. Dediĉita al la rekupera sektoro, privilegias la homlaboron super
la menanizo kaj sin organizas en formo tre kunlaborema kaj dediĉasparton de siaj
gajnojpor la financado deprojektojpor la Tria Mondo, kun salajra diferenco inter 1 ĝis
1,4 kaj kun firma celo en la esploro de la situacio de la entreprenoj kun sociaj celoj.
Fonto: Traverses n-ro 110
Quan una bestiola estranya apareix en
la cadena evolutiva, els paleontòlegs
parlen de vegades de h o p e f u l monster
—monstre prometedor— si aquest ha
tingut èxit, si la seva descendència s'ha
fet un lloc al paisatge de les espècies
vivents. Terre és un hopeful monster
del paisatge socioeconòmic való.
Terre impressiona. Pel seu tamany:
267 treballadors, 12 camions, 8 semiremolcs, 75 tones de paper i 25 de tèxtil recollides i separades qüotidianament. Pel seu compromís social: el
70% de la seva mà d'obra està constituïda per persones socialment desafavorides. Per les seves eleccions tècnico-econòmiques: Terre afavoreix les
solucions que utilitzen mà d'obra més
que maquinària. Pel seu compromís en
favor del tercer món: Terre manté

actualment diferents projectes de
desenvolupament.
Al 1945 és una petita associació
que vol alleujar les misèries de la posguerra. Al 1961, Terre fa un primer gir:
Europa coneix a partir d'ara les delícies
del consum, i l'asbl , es gira cap al tercer món on el poscolonialisme i el
neocolonialisme plantegen terribles
problemes de desenvolupament. Després d'alguns fracassos, Terre es desmarca d'accions clàssiques de beneficència i emprèn el llançament de
projectes tècnics, industrials i agrícoles
que han d'esdevenir autònoms i impulsar l'autodesenvolupament.
Nou gir a finals dels setanta. Aquesta
crisi colpeja els països industrialitzats.
Terre estima que les causes són les
mateixes que empobreixen els Països del

sud. Convé doncs lluitar als dos fronts. El
lr de maig de 1980, Terre llança el
Projecte Valònia. L'asbl deixa 6 millions,
12 persones contractades... Després el
projecte ha crescut, montruosament.
Gran densitat de mà d'obra.
A Terre, privilegiar la mà d'obra contra
la mecanització és una elecció, no un
dogma. Raphäel Ernst, responsable del
sector "triatge", precisa: "No estem
contra els robots, però reservem-los els
treballs inhumans, en la producció del
panell Pan-Terre2... per exemple, la
serradura dels panells és un lloc molt
perillós: està totalment automatitzat".
Contràriament, la totalitat de la línea
de producció dels panells podria funcionar amb només nou persones: n'ocupa disset.
Un altre exemple. Per poder conservar tothom al triatge, han calgut aumentar les quantitats a tractar, i per conseqüència, reorganitzar el taller a fi
d'incrementar la productivitat dels treballadors. Però al mateix temps això ha
permès la contractació de dues persones
més per assegurar aquesta recol·lecta
suplementària.
Ni dogma ni fins i tot principi; per a
Terre la recerca d'una utilització màxima
de mà d'obra és una exigència, que ha
de ser confrontada amb altres exigències
com la seguretat, l'insalubritat i fins i tot
el manteniment de l'ocupació. Terre es
prea de no haver mai despedit ningú
per motius econòmics, malgrat la valoració molt fluctuant del paper de recuperació. Una decisió d'incrementar el personal és així un acte seriós que
compromet de cara al futur: "Quan es fa
un pas, cal calcular-lo bé. És molt fàcil
contractar per despedir de seguida la
gent dient: 'us avisarem quan el paper
vagi millor'".
Una monstruositat suplementària.
Aquest pragmatisme, aquesta voluntat de
mesurar correctament les exigències que

hom s'imposa, aquesta barreja de presa
de risc i de prudència, es retroben en la
forma que Terre 'distribueix' els seus
beneficis: una part és destinada sempre a
reserves per als cops durs; una part va a
inversió; una part a eventuals beneficis
pels treballadors; una part, finalment, a
projectes "tercer món". No hi ha amortitzacions de deutes perquè Terre no
demana préstecs mai, i no hi ha dividends perquè Terre no té accionistes.
^Però com els dirigents d'una empresa, excepte si són sants o Maquiavels de
les relacions de força, poden prendre
decisions que satisfaguin tantes exigències contradictòries? I vet aquí la darrera
monstruositat de Terre: totes les decisions es prenen pels mateixos treballadors. Tots els divendres cada sector i
una vegada al mes el conjunt de sectors,
es reuneixen per prendre les decisions
dels assumptes en curs; tots els trimestres hi ha una reunió de "números";
cada any l'assemblea general pren les
decisions estratègiques per l'any vinent.
La reunió del divendres és sens
dubte una de les claus de volta dels sistema "Terra". Ja que els arbitratges que
s'han de fer entre els imperatius socials
(ocupació de persones handicapades i
'casos socials', manteniment de projectes
'tercer món', importància de la mà d'obra) i els de la rentabilitat tenen implicacions directes sobre la vida de la gent.
Quan es tria conjuntament el tipus de
treball que es du a terme, acceptar després les decisions, encara que difícils,
esdevé una acte de solidaritat amb el
grup i no una relació de força. Aquest
recurs a la discussió per fer viure l'empresa és una de les aportacions essencials
que Terre ha tret del seu compromís
amb el tercer món. Un exemple reeixit
de transferència de tecnologia social.
Treball en cadena
La tria d'una forta densitat de mà d'obra
té una altra conseqüència sobre el treball: per mantenir una productivitat com-

petitiva el treball en cadena s'imposa.
Les cintes3 de tria regulen la cadència
de les altres operacions del sector, i la
línia de fabricació dels panells 'Panterre'
gira dia i nit de dilluns a divendres.
No surt car pagar els objectius socials
perseguits? Aquí també la resposta sembla ser l'exigència democràtica de l'empresa. Els ritmes de treball són durs, els
gestos sovint repetitius, però no hi ha
cronometrador, res de capatàs, i poder
canviar de posició és un dret reconegut.
Cadascú és responsable davant la totalitat del grup, cadascú és un engranatge;
però aquí engranatge significa peça
essencial. "Aquí no tens caps enganxats
al cul!" resumeix fent broma un xicot de
la premsa. Un sentiment tant menys
il·lusori que el salari d'un treballador de
base i el d'un responsable de sector no
varien més que d'l a 1,4.
Ün model?
El Projecte Valònia funciona des de fa 15
anys, però quina part d'aquest èxit cal
atribuir-lo al sistema "Terra"? N o s'ha
beneficiat de condicions inicials favorables? El període de desenvolupament
del Projecte ha estat marcat, en efecte,
per la dèbil competència al sector de la
recuperació. Això està canviant, grans
grups europeus han posat l'ull sobre el
que sembla una nova mina. A Terre se
sap que els propers anys seran durs,
que caldrà fer eleccions difícils...
"Lluitarem, invertirem, ens diversificarem". Terre té una mida que li permetrà
sens dubte resistir i defensar la seva productivitat 'humana' contra la productivitat 'mecànica' que s'anuncia. Però esdevindrà
cada vegada
més difícil
emprendre o mantenir una política de
forta densitat de mà d'obra, sigui el sector que sigui, dins un món on la llei del
més fort i del més productiu és l'única.
Vet aquí perquè Terre, encara que la
seva experiència hagi fet escola4 i representa la prova de que hi han alternatives
que poden ser oposades al 'tot liberal',

no juga a donar lliçons sinó que milita
per un reconeixement polític del rol
econòmic real del sector. En lloc de considerar la creació de llocs de treball com
un 'plus' social de la marxa econòmica
d'una empresa, Terre la fa aparèixer al
seu balanç: un aturat recol.locat representa d'una banda un estalvi pel conjunt
de la societat, d'altra banda un conjunt
de cotitzacions i de poder de compra
que alimenta la totalitat de la màquina
econòmica. Comptant-ho d'aquesta
manera, triar una forta densitat de mà
d'obra es mostra com una decisió
econòmicament saludable. La paradoxa
és que aquesta 'salut' econòmica està
penalitzada al mercat 'hiperliberal': el
saldo positiu, pel conjunt de la societat,
que representa la creació d'un lloc de
treball significa un augment de les càrregues per a l'empresa que el crea. Inversament la supressió d'un lloc de treball, el cost del qual és suportat pel
conjunt de la societat, apareix com un
augment de la productivitat i de la competitivitat de l'empresa que despedeix.
Terre milita per a que existeixin
regles equilibrades de competència
entre empreses que hagin fet eleccions
de productivitat diferents. Ha apostat
fort en la recerca d'un estatus per a l'empresa d'objectiu social5 i lluita per a que
es reflecteixin en correctius concrets:
una cotització ONSS sobre els robots,
regles de cotització diferents per a diferents tipus d'empreses, habilitació de
sectors reservats a l'Economia social,
l'establiment d'un fons que permeti
endegar noves empreses socials... Per a
que neixin i prosperin molts altres petits
monstres.
Terre
14 rue Célestin Demblon
4683 Vivegnis (Bèlgica)
Tél. 041/48 08 78 -Fax. 041/48 12 10

Didier Gifie

la Planificació de les Agendes 21 locals. Es
tracta d'una publicació que vol fer possible un plantejament d'acció sistemàtic en
lloc d'oferir solucions ja fetes a problemes específics, tot partint del convenciment que cada comunitat és única i les
experiències d'una només poden ajudar
però no proveir esquemes transferibles.
Un dels acords de l'AGENDA 21 es el
d'establir un diàleg entre les autoritats
locals i llurs ciutadanies, amb les organitzacions ciutadanes i amb les empreses
privades per tal d'adoptar una AGENDA
21 LOCAL.

GUIA EUROPEA PER A LA
PLANIFICACIÓ DE LES
AGENDES 21 LOCALS,
I.C.L.E.I.
Consell Internacional d'Iniciatives
Locals per al Medi Ambient
Ajuntament de Barcelona.
Barcelona 1996, 122 pàgines
L'AGENDA 21 està classificada com
un dels més importants documents de
planejament per al proper segle i va
ser el programa d'acció aprovat a Rio
92 per tal d'implementar un model de
desenvolupament sostenible, el qual
vol evitar la temuda crisi ambiental en
les dècades futures.
La pròpia AGENDA 21 recomana
que cada país creï les condicions
necessàries per poder-la concretar en la
seva realitat concreta, realitzant un
esforç de sinergia entre els diferents sectors de la societat.
Un pas vers aquesta concreció és la
publicació d'aquesta Guia Europea per a

Per tal de fer possible aquests objectius es va reunir la Conferència Europea
sobre Ciutats i Pobles Sostenibles que va
ser convocada pel Departament d'Afers
Ambientals i Urbans de la ciutat
d'Aalborg (Dinamarca).
La Conferència va comptar amb la
participació de més de 600 representants
d'entitats locals d'arreu d'Europa, i en ella
es va aprovar la CARTA DE POBLES I
CIUTATS EUROPEES VERS LA SOSTENIBILITAT, publicada de manera íntegra al
VIA FORA!! núm49, pp. 28.
Elaborada d'una manera molt descriptiva i clara, la present Guia és un molt
bon instrument de treball per a totes
aquelles persones i entitats que volen
plantejar-se la sostenibilitat a la seva
població, tot cercant respostes concretes i
diagnosticant la situació en que es troben.
Per últim esmentar que malgrat existeixi un acord extens sobre els principis
bàsics de l'AGENDA 21 LOCAL, a la
pràctica hi ha molt poca experiència.
Per tant, la creació de guies com la que
us recomanem es considera un procés
interactiu d'aprenentatge des de les persones de ciutats que participen en
aquest procés.

Milagros

CONVERSA AMB GABRIELA SERRA
Àngels, Joan-Ramon Gordo i Montraveta
Gabriela Serra és coordinadora tècnica de l'ONGD (Organització No Governamentper
al Desenvolupament) Entre Pobles. Persona de vocació transformadora, cristiana,
militant de la GOAC (Germanor Obrera d'Acció Catòlica), amb una trajectòria de
miltant d'esquerres d'aquest país des dels anys setanta, se sent molt compromesa amb tot
el que és l'acompanyament, la solidaritat i la fraternitat amb els pobles del Tercer Món.
És també assessora de l'equip centreamericà de Brigades de Pau Internacional, que és
una associació internacional no violenta d'origen gandià, que fa presència no violenta
a les zones amb conflictes bèl.lics. En síntesi, com ella mateixa es declara, té vocació
d'arribar a ser bona persona.
Gabriela Serra is the technical coordinator of ONGD (Non Governmental Organisation
for the Development between People). She has a Christian, evolutive vocation, is militant
of the GOAC (Worker's Brotherhood of Catholic Action) and of this country's left since
the seventies andfeels very committed with all that means solidarity and fraternity with
the people of the Third World. She is also a counsellor to the Centre-American team of
Brigades for International Peace, which is an international, non-violence association of
gandian origin, working in favor of non-violence in zones with bellic conflicts. In
synthesis, as she says herself, her vocation is "to become a good person".
Gabriela Serra estas teknika kunordigantino de la NRO por la evoluo "Entre Pueblos".
Persono transformema, kristana, aktivulo de GOAC (Laborista Frateco de la Katalika
Agado) kun trajektorio de maldekstrenia aktivulo ĉe ni ekde la sepdekaj jaroj, sentas sin
tre engaĝita pri ĉio rilate la akompanon, la solidarecon kaj la fratecon kun la
triamonda popoloj. Si estas ankaŭ konsilantino de la mezamerika teamo de Brigadoj de
Internacia Paco, internacia neperforta asocio de Gandhia origino, kiu agas neperforte
tie kie okazas militoj. Sinteze, laŭŝiapropra diro, si emasfariĝi bonkorapersono.

— Quins són els teus orígens?
— Primerament vaig començar
militant en una organització que es
deia COC (Círculos Obreros Comunistas), una de les moltes organitzacions fruit del trencament del FOC
(Front Obrer Català) i que més tard es
va convertir en OIC (Organización de
Izquierda Comunista). En aquell temps
també vaig començar a militar en les
Plataformes Anticapitalistes de Mestres. Aleshores era mestra a Santa
Coloma de Gramenet, treballant també
molt de temps al Camp de la Bota
(abans de crear-se el barri de la Mina).
Professionalment sóc mestra d'educació especial. Al barri de Singuerlín
de Santa Coloma de Gramenet vaig ser
la primera dona presidenta d'una asso-

ciació de veïns d'aquesta població, fins
que vaig realitzar un treball pràcticament en dedicació exclusiva dins del
moviment per la pau, concretament en
el moviment anti-OTAN. Eren els anys
vuitanta..., vaig ser un dels portaveus
d'aquest moviment, primer a nivell
català i després de l'estat.
Finalment vaig realitzar un dels
somnis de la meva vida, que era treballar al Tercer Món. Vaig viure dos anys
a Guatemala (1987-1990) com a membre de les Brigades Internacionals de
Pau. Quan vaig tornar a l'estat espanyol, inicialment no tenia massa clar si
em quedaria o no, però em vaig
embolicar aquí, a Entre Pueblos. Vaig
entrar per un any i encara hi sóc. Era
el 1991.

De mestra he passat a ser alumna
perpètua. Als quaranta-sis anys, cada
dia aprenc una cosa nova!! Millor
donar-te categoria d'alumna que de
mestra. De fet, des dels temps de
Santa Coloma no he tonat a fer mai
més de mestra. Personalment, sóc cristiana activa i practicant.
— Explica'ns una mica la teva
experiència a Guatemala.
— La nostra organització (les
Brigades Internacionals de Pau) en
aquest país fa una tasca que pot semblar una mica surrealista, però que ha
estat molt important durant molts anys
i que encara ho és, que és fer acompanyament i presència amb persones
amenaçades de mort o institucions,
entitats i organitzacions que han estat
amenaçades durant molts anys per la
seva tasca a favor de la població, dels
camperols, dels indígenes, dels drets
humans en darrera instància. Constem
com a organització consultiva de
l'ONU en el tema dels drets humans,
però amb un funcionament i un
finançament totalment autònom.
— Com es concreta aquest acompanyament?
— Doncs en fer com d'escut humà.
Quan una persona està amenaçada de
mort, se l'acompanya constantment,
les vint-i-quatre hores del dia. Quan
una organització té amenaces de desnonament, d'agressió... fem presència
en el seu local de manera permanent
i, sobretot, quan la gent sent que està
amenaçada, doncs ens demana que
estiguem al seu costat. És una organització internacional que va néixer a
Toronto, fruit d'una reflexió que es va
fer en aquell moment sobre la necessitat de tenir una presència activa no
violenta en zones de conflicte. En
aquests moments tenim presència a
Haití, Colòmbia, Guatemala, Sri Lanka,
i als EUA (a les zones frontereres amb
el Canadà, on viuen els Inuïts). Hem
tingut també de manera puntual

presència a Bòsnia, on tenim en
aquests moments tota una sèrie de
projectes en estudi. Som una organització de voluntariat real. L'organització
es fa càrrec de l'estada de la gent,
però cadascú s'ha d'espavilar per
aconseguir els diners dels passatges
d'avió, sense cobrar cap tipus de salari. És una organització que té pocs
recursos.
— A nivell internacional,
quin
tipus de col·laboració teniu amb altres
organitzacions?
— Tenim una xarxa d'emergència
coordinada amb d'altres organitzacions
internacionals. Aquesta xarxa s'activa
sempre que hi ha hagut una agressió a
alguna persona, segrestament, desaparicions... que fa que pugui haver algun
tipus de pressió internacional i que
pugui ajudar a trobar una solució al
problema concret.
• — Què és el que et va convèncer
per quedar-te a Catalunya?
— Una de les coses fou la manera
que Entre Pueblos entén la cooperació; una altra raó, que era una manera
de seguir acompanyant la meva gent
centreamericana, de fer una tasca
aquí, de sensibilització, de divulgació.
Era una manera de no perdre els lligams i els compromisos morals amb
una gent que hem patit i crescut molt
junts i als quals els hi dec moltíssim.
Malgrat ser "grandeta", els dos anys
que vaig viure a Guatemala em van
ajudar a créixer, moralment i humana,
i, en definitiva, aquesta casa s'havia
d'aguantar i de continuar a tirar endavant i crec que és una bona manera.
— Parla'ns una mica
d'Entre
Pueblos.
— Va néixer de la Coordinadora
dels Comitès de Solidaritat amb Centreamèrica. És una ONGD els recursos
de la qual li vénen de la seva gent
associada, d'aportacions individuals i
de les subvencions institucionals a les
quals concursem amb projectes con-

crets. La seva sort és que intentem
practicar internament el que vol dir
cooperacció (operar conjuntament)
i intentem ser una organització molt
de base i molt participativa. En
aquests moments som quatre persones assalariades, amb uns sous molt
ajustats, i la resta de 130 persones
són voluntaris, que tenim arreu de
l'estat i que mantenen el que en
diem organitzacions territorials.
L'única oficina tècnica la tenim
centralitzada a Barcelona, i és des
d'on realitzem tota la part de seguiments dels projectes de cooperació, les visites sobre el terreny, viabilitats, la medició d'impacte... És
per aquest motiu que cal un petit
nucli de persones amb dedicació
exclusiva. Més del 60% de les despeses d'estructura són mantenides
pels associats, la qual cosa és molt
important.
— Com us plantegeu la qüestió
intercultural?
— Nosaltres hem començat
amb una actitud molt de respecte,
però també molt
igualitària.

Normalment Entre Pobles treballa
amb organitzacions amb les quals
prèviament té una relació de coneixença mútua. A partir d'aquí, ens
arriben les demandes i aquestes es
discuteixen, és a dir: no qualsevol
demanda ha de ser bona en si
mateixa, ni qualsevol demanda
s'entén a la primera vegada. Tota
demanda ha de ser consultada i
discutida. S'ha de treballar amb
molt de respecte, però sense paternalisme. El paternalisme no és
només aquella actitud que et fa
pensar que tu ja saps el que necessiten, sinó que moltes vegades el
paternalisme tendeix a dir que tot
el que ells diuen, pobrets, està bé.
Perquè no tot el que ells diuen
sempre està bé. Ni tot el que ells
demanen sempre està bé. I, per
tant, el que hauria d'aconseguir la
cooperació és tendir a tenir unes
relacions molt fraternes, que et permetin discutir tranquil·lament, barallar-te si cal, sobre un tema fins que
arribes a un acord. El problema
està en què "ells" diguin com volen
evolucionar. I siguin capaços de dir
quins valors i tradicions volen
mantenir, en quina mesura i en
quin ritme els volen anar canviant.
Tenen dret a gaudir de certs
avenços, de certs materials, de
certs equips que nosaltres tenim.
Fa poc em deia un company:
està molt bé que nosaltres siguem
indígenes, però nosaltres també
necessitem un fax i un telèfon per
saber com està la nostra família.
Per què pel fet de ser indígenes
se'ns ha de negar el dret a tenir un
mitjà de comunicació que també
ens és imprescindible?
Per a mi el problema està en
una actitud de respecte i que ells
siguin qui decideixin. Aquest ha
estat un dels errors de la famosa
dècada perduda de la cooperació.

Es volia impulsar un sistema i una idea
de desenvolupament semblant a la
nostra i no va funcionar. Moltes vegades s'ha induït a accions concretes que
possiblement la gent no les tenia prou
interioritzades o bé per a ells no eren
prou prioritàries. Una dècada perduda,
sí, però una dècada perduda de la
idea de cooperació i de desenvolupament que des del nord es tenia, no
pas des del que eren les demandes del
sud. Moltes vegades les demandes del
sud no s'han tingut en compte.

com un petit model de com les coses
poden canviar.
— I malgrat això hi ha moltes ONG
que no ho fan...
— Sí. Nogensmeyns, en aquests
moments estem relativament contents
tant a nivell d'estat com a nivell de
principat. Tenim ja la proposta de codi
ètic, un codi ètic que serà el que haurà
de delimitar, de decidir en darrera
instància, el que és o no és una
ONGD. Serà una eina que podrem utilitzar per treballar millor.

— Cada vegada més apareix la
figura de l'alliberat d'ONG...
— En aquest país, amb la quantitat
d'ONG que hi ha i com en qualsevol
àmbit de la vida social, hi ha ONG de
tot tipus, finalitat, filosofia, objectius,
moltes vegades inconfessables... És un
món on hi ha de tot. No es pot tenir
una única idea. Les ONG reflecteixen
tots els interessos múltiples i variats
que hi ha a la societat, tenint cadascuna uns principis, una filosofia i una
manera d'actuar.
— Com enteneu a Entre Pueblos la
cooperació?
— Pensem que la cooperació
hauria de ser una espècie de model
micro, de la fotografia més semblant
a allò que pretenem que sigui el
canvi i pel que en definitiva lluitem.
Un treballador/a, soci/a d'una
ONGD haurien de ser persones amb
un sentit de la solidaritat molt ampli,
amb un sentit de transformació
social molt clar. En conseqüència,
haurien de ser persones i institucions
amb un funcionament molt auster —
que no vol dir cutre, poc professional o ineficaç. I això s'hauria de
reflectir en com es funciona, en els
nivells participatius reals que hi ha,
en els nivells de discussió, amb els
seus costos d'estructura... És a dir,
haurien de ser un petit reflex d'allò
que estem criticant. En definitiva, les
ONGD haurien de ser com un mirall,

Ara bé, això acabarà en certes
maneres de fer i d'entendre la cooperació que no ens agraden? Possiblement no, però és un pas molt
important.
Jo crec que hem de partir d'una
base concreta: la finalitat d'una ONG
és la de desaparèixer. L'existència de
les ONG va en proporció directa a la
capacitat de transformació social que
es tingui. Si els milers de persones que
estem associades a les ONG no som
capaços de fer pressió, de canviar, d'anar fent que el nou desordre internacional es torni a desordenar per veure
si l'ordenem d'una manera més correcta, més justa, més solidària i més equitativa... aleshores llarga vida a les
ONG! En la mesura que la societat
civil sigui capaç d'anar transformant
les causes que originen la desigualtat,
la pobresa, la injustícia... la nostra vida
com ONG serà més curta. Hem de
tenir clar que nosaltres som un "mentres tant" es canvien les causes reals
que originen les deficiències i les
injustícies.
— Tota una definició!!

àngels, Joan-Ramon Gordo i
Montraveta
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