
NOVEMBRE 2010 / 237 5

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Allioli
El Consell de Ministres ha acordat
sol·licitar al president del govern la
interposició del recurs d'inconstitu-
cionalitat contra la llei d'ordenació i
gestió de la funció pública valencia-
na ja que entén que la norma vulne-
ra la llei de l'estatut bàsic de l’em-
pleat públic (EBEP) i va en contra de
la competència estatal en matèria de
seguretat social,  a més de suposar
una ruptura de la regulació jurídica
i del règim econòmic del sistema de
seguretat social. El conflicte parteix
del diferent tractament que fa la llei

valenciana en l’atenció als familiars.
Mentres que  l'EBEP arreplega el dret
a l'excedència per a atenció de des-
cendents o familiar consanguini o afí
fins al segon grau, la llei valenciana
amplia aquest dret al cònjuge, pare-
lla de fet o persona que es trobe sota
la custòdia de la persona treballa-
dora. Durant aquest període d'exce-
dència la persona treballadora es tro-
ba en situació d’alta, amb caràcter
general, en la Seguretat Social. Se-
gons l'executiu, el fet que la llei va-
lenciana amplie els supòsits d'a-
quest tipus d'excedència implica l’as-

sumpció de competències que no són
autonòmiques sinó de l'estat, com és
el cas de la determinació de la si-
tuació d'alta en la Seguretat Social. 
El govern valencià, en aquesta

ocasió, ha anat millorat el que disposa
la norma estatal. Segons la Intersin-
dical, “sorprén la pressa de l'execu-
tiu a presentar el recurs contra la llei
valenciana en uns supòsits que mi-
lloren substancialment la norma es-
tatal quant a drets de les persones
treballadores”. Si el recurs segueix
avant, es donarà la circumstància
de tindre dret a l'excedència per la

cura d'una germana o un cunyat,
per exemple, i no per a la cura de la
parella. 
“Tant de bo haguera actuat amb

la mateixa rapidesa contra altres
normes del govern valencià que,
com a mínim, contenen preceptes
pròxim a la inconstitucionalitat, com
ara la llei de protecció a la materni-
tat, que reconeix drets a la ‘vida en
formació des del mateix moment de
la fecundació” valora Intersindical, “o
que demostren el mateix interés a
comprovar la constitucionalitat de la
llei de custòdia compartida”.

El govern espanyol recorrerà contra el 
dret a l’excedència per a cura de cònjuge

Ni mores ni cristianes

A
caba de fer-se públic un estudi de l'an-
tropòloga Verònica Gisbert sobre la par-
ticipació de les dones en les festes: Ni

mores, ni cristianes: gènere i poder en els Mo-
ros i Cristians d'Alcoi, una investigació que ha tin-
gut bastant repercussió en els mitjans. L'estu-
di pot consultar-se en Internet, de manera que
és fàcil seguir el debat que susciten les seues
conclusions. Paga la pena. 
En els rituals de celebració col·lectius tro-

bem multitud d'exemples on homes i dones no
solament assumeixen funcions distintes i es-
tètiques diferents, sinó que aquestes distincions
els col·loquen en un pla de desigual accés i de-
cisió. Es tracta d’un vell esquema de domina-
ció que contradiu tot el que s’ha aconseguit en
altres àmbits socials: les dones poden accedir
en igualtat de condicions a la universitat, a molts
dels treballs remunerats, a multitud d'asso-
ciacions cíviques, a la majoria dels partits po-

lítics... No obstant això, la resistència que
plantegen les festes tradicionals és numanti-
na. “La raó d'aquesta immobilitat”, apunta
l’estudi, “és que la festa conté un ordre simbòlic
i social la gestió del qual suposa un exercici de
poder”. Per això, acceptar que les dones hi par-
ticipen en igualtat de condicions suposaria
"compartir les estructures de poder i prestigi
socials", cosa que els grups dominants no es-
tan disposats a fer. 
Entre l'alumnat, els claustres i les ampes hi

ha clavaris, falleres majors, membres de filaes
o comparses, cambreres de la verge, presidents
de fogueres, o padrines de gaiates: no seria so-
brer que les aules acolliren una reflexió sobre
les contradiccions de certs rituals i buscaren al-
ternatives que no lesionaren el que s’ha acon-
seguit en altres àmbits. Perquè si la institució
escolar es limita a reproduir els esquemes co-
neguts és còmplice d'aquests abusos de poder

emparats en la tradició. Per això, ha d'obrir-
se a la crítica, i conéixer i fomentar la tasca dels
qui treballen per transformar aquests espais de
convivència. 
Mentres rellig els arguments de Verònica

Gisbert, el govern espanyol ha suprimit el mi-
nisteri d'Igualtat i l'alcalde de Valladolid ha pro-
ferit una brofegada masclista sobre una mi-
nistra. Entre les reaccions, afloren opinions que
minimitzen l'insult i celebren el retorn “a la nor-
malitat política”. I tot això dos dies després que
aquesta cientiífica defenguera la seua investi-
gació en presència de la ja exministra d'Igual-
tat Bibiana Aido. Són massa les paradoxes en
tan poc de temps. Caldria que hi paràrem aten-
ció, perquè l'educació haurà d’ajudar a digerir-
les i enfrontar-les.
NOTA DE LA REDACCIÓ. En el darrer Allioli núm. 236, l’arti-
cle de María Lozano havia de titular-se ‘Cómo me las mara-
villaría yo’, i no ‘El poder en imatges’ com, per error nostre,
apareixia titulat.
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La festa conté un ordre
simbòlic i social la gestió
del qual suposa un
exercici de poder

La norma, inclosa en la llei de la funció pública valenciana, millorava 
la legislació espanyola

Allioli
El passat 24 de setembre, el president
del govern espanyol, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, va anunciar que
quedava anul·lada l'ampliació del
permís de paternitat de quinze a vint
dies, que estava prevista que entrara
en vigor a partir de l'1 de gener de
2011. Aquesta és una de les moltes
mesures anticrisi adoptades pel go-
vern espanyol, que representen una
retallada dels drets socials que tant
ens han costat assolir. Per a STEPV,
que dóna suport a la Plataforma pels
Permisos Iguals i Intransferibles de
Naixement i Adopció (PPIINA), el per-
mís de paternitat de quinze dies és in-
suficient. Segons el sindicat, la frus-
trada ampliació a vint dies “ja era una
mínima millora necessària, però, per
desgràcia, en matèria d'igualtat, per
cada pas avant, se'n fan dos arrere”.
Tanmateix, la discriminació en el

permís de paternitat no acaba amb
aquesta retallada. El decret de per-
misos i llicències de la conselleria d'E-
ducació té només dos anys, però va
nàixer caduc des de la seua publica-
ció, ja que preveia només quinze dies
no ampliables per al permís de pa-
ternitat dels docents. És a dir, men-
tres que els permisos per maternitat
biològica i adopció són ampliables en
supòsits de part múltiple o de disca-
pacitat de la criatura, el permís de pa-
ternitat dels docents és sempre el ma-
teix. Açò implica que els professors
dependents de la conselleria sofrei-
xen una clara discriminació respecte
de la resta dels treballadors de la fun-
ció pública. 
STEPV ha iniciat tràmits per re-

clamar aquest dret d'ampliació i re-
clama a l'administració que revise, ac-
tualitze i millore els permisos i lli-
cències de tot el professorat, tant de
carrera com interí.

CONCILIACIÓ

L’anul·lació 
del nou permís de
paternitat és un
pas arrere, segons
STEPV


