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Guntars Catlaks, expert de la Interna-
cional de l’Educació (IE), ha alertat en el
seu treball L'educació després de la

crisi, presentat a Nova York a mitjan març,
que hi ha un perill justificat per a fer via-
ble l’Educació per a tothom, lema de la
proposta per al mil·lenni. Catlaks ad-
verteix que les retallades en les inversions
en matèria d’educació s’estan estenent
per tot el planeta. No obstant això, segons
l’expert, no sempre hi ha coincidència en
les mesures adoptades ni en les causes
que estan en l’origen de la situació. Al-
guns països d’Europa
occidental, per exem-
ple, intenten protegir
les despeses socials,
especialment en edu-
cació, tot i que no sa-
ben si mantindran la
seua aposta de ma-
nera sostinguda. D’al-
tres estan aprofitant la
crisi per a aplicar reta-
llades. Les reduccions
en les inversions edu-
catives ja estan provo-
cant efectes ben pale-
sos: supressió d’espe-
cialistes i professorat
de suport, programes
de jubilació o materni-
tat, fusions i supres-
sions d’escoles rurals
i d’educació especial, massificació de les
aules... En altres països, precisament els
que necessiten per al seu desenvolupa-
ment préstecs del Fons Monetari Inter-
nacional (FMI), la situació és encara
més problemàtica: el mateix FMI —
sempre generós— els exigeix prèviament
que reduïsquen les despeses socials
per a rebre les ajudes. Ací està l’origen
dels problemes per aconseguir una au-
tèntica educació per a tothom.

Els països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Lla-
tina, amb immenses bosses de pobre-
sa, xiquetes i xiquets sense escolaritzar,
necessiten ajudes externes per al seu
desenvolupament, però també progra-
mes socials i educatius, assenyala Ca-
tlaks. L’amenaça augmenta quan un dels
programes a què s’acullen, el de l’A-
gència Espanyola de Cooperació Inter-
nacional per al Desenvolupament, pot

ser retallat a conse-
qüència de la crisi
que afecta l’Estat
promotor. És para-
doxal, d’altra banda,
que hi haja encara
països que no dub-
ten a ajudar la ban-
ca, la inversió im-
mobiliària o el des-
envolupament
d’aventures militars.

Què hi podem fer
nosaltres? Els sin-
dicats, moviments
socials i col·lectius
progressistes hau-
rem de reaccionar 
i enfortir les nostres
aliances. Però tam-
bé treballant amb

alternatives a la crisi que posen l’accent
prioritari en la defensa del manteniment
dels serveis públics. Haurem de des-
plegar campanyes i explicar a la pobla-
ció que les alternatives a les polítiques
hegemòniques dels nostres governs
són possibles. Depén de nosaltres de-
nunciar que la crisi és l’excusa que el po-
der té per a desenvolupar programes
econòmics neoliberals, privatitzadors 
i involucionistes.
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La informació més antiga sobre el conreu de
fongs prové de França. Es tracta del conreu de
xampinyó (Agaricus bisporus) que es feia, a mit-
jan segle XVII, per la contornada de París, en les
mines d’on s’extreien pedres i algeps per a la
construcció; els xampinyons creixien sobre el
fem dels cavalls. Però no serà fins a l’any 1900
quan els investigadors van descobrir com fer
germinar espores de xampinyó per a aconse-
guir-ne llavors que, degudament col·locades en
el corresponent compost, donarien collites de
xampinyons tot garantint-ne la qualitat.

La màgia que tenen els fongs vius és ser ca-
paços de digerir la lignina —pocs éssers vius po-

den fer-ho— i convertir nitrogen no proteic en pro-
teïnes. D’ací ve el valor nutritiu dels xampinyons
i dels fongs en general, caracteritzats per ser ali-
ments no calòrics: alt contingut en proteïnes, po-
bres en hidrats de carboni, greixos i colesterol, rics
en vitamines, sobretot del grup B, i pro vitamina
D o ergosterina, que sota l’acció de la radiació ul-
traviolada es converteix en vitamina D, necessà-
ria perquè els organismes animals puguen unir
el calci i el fòsfor per formar els ossos.

Encara que el xampinyó és el que més tradi-
ció té en la producció de fongs comestibles, en
l’actualitat n’hi ha d’altres, com ara la gírgola
(Pleurotus ostreatus) (castellà: seta de ostra) tan

abundant en els nostres supermercats i que es
conrea introduint el seu miceli en trossos de fus-
ta de xop.

Però no sols es conreen el xampinyó i la gír-
gola, també hi ha experiències de conreu de ceps
(Boletus edulis), rovellons (Lactarius deliciosus),na-
mekos (Pholiota nameko) o sihitakes (Lentinula
edodes), aquests últims procedents de l’Àsia
(Japó i Xina). Tots són bolets sapròfits que viuen
de descompondre la  matèria orgànica. Una al-
tra forma de conreu són els fongs micorízics, que
viuen associats amb les arrels d'arbres o arbusts
i, per tant, cal cultivar-los associats amb aquests,
però, d’això, en parlarem en un pròxim capítol.

El conreu de fongs
comestibles (I)

F a poc els mitjans de comunicació tor-
naren a fer present el Sàhara Occiden-
tal amb les seues reivindicacions. Fa 34

anys que es va proclamar la República Àrab
Sahrauí Democràtica per constituir un país in-
dependent i amb reconeixement internacional.
Però aquesta voluntat no encaixava amb l’ex-
pansionisme de les elits marroquines, espe-
cialment la corrupta monarquia i el seu entorn
mafiós. L’Estat espanyol, dominat per l’agònic
dictador, no va voler ni va poder plantar-li cara.

L'abandó dels més elementals deures pos-
tcolonials, que havien d'assegurar-hi una
transició en pau, de la colònia espanyola a la
independència, va ser traïda, pels franquistes
i també per altres governs, de signe diferent.
Des de llavors, els sahrauís han viscut en una
zona ocupada o com a desplaçats, refugiats 

i exiliats de la seua pròpia terra. L'ONU s'ha
mostrat incapaç de dur a terme les seues prò-
pies resolucions, favorables a una consulta po-
pular entre l’autèntica població autòctona.
França, els Estats Units i Espanya són els paï-
sos que mouen els fils geoestratègics en la
zona.

Aminatou Haidar es va rebel·lar a Lanzarote,
on va ser deportada per la policia marroquina
després d'arreplegar el Premi Internacional Ci-
vil Courage Award 2009. Després d'eixir de la
zona internacional i entrar en la zona espan-
yola, a Haidar se li va impedir tornar al Sàha-
ra Occidental, si abans no demanava perdó al
rei alauita i admetia la seua nacionalitat ma-
rroquina. La vaga de fam de 32 dies no va do-
blegar la seua voluntat, a pesar de les pro-
postes espanyoles de concedir-li l’estatus d'a-

pàtrida o la nacionalitat. El PSOE va tindre una
oportunitat magnífica per a ser solidari amb els
seus excolonitzats, contra una monarquia au-
toritària i agressiva, que practica una guerra
il·legal i cruel contra refugiats abandonats a la
seua sort. No obstant això, la venda d'armes
al govern marroquí, les funcions que se li ator-
guen per regular la immigració com a estat as-
sociat a la UE, de controlar els caladors de pes-
ca —sahrauís, per cert— i de vigilar l'islamis-
me radical fan que els interessos d'estat
prevalguen per damunt dels drets socials,
polítics i humanitaris.

En tornar a celebrar el Dia per la Pau en les
escoles, convindria baixar a terra i posar nom
a les lluitadores de hui; Aminatou Haidar n’és
una, d’elles.

ALLEGRO MA NON TROPPO

JOSÉ A. ANTÓN VALERO

Els interessos d'estat han
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Els països d'Àsia,
Àfrica i Amèrica
Llatina necessiten
ajudes externes per
al desenvolupament

Els moviments socials 
progressistes haurem
de reaccionar 
i enfortir les nostres
aliances

La infància del món 
no ha de pagar la crisi

Juçara Dutra, Vicepresidenta de la Internacional de l’Educació  ALBERT SANSANO

La Internacional de l’Educació alerta 
del perill d’aplicar greus retallades 
en les inversions en educació


