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A bústia oberta
SENYOR SUAREZ

Amb tots els respectes. No som un poble
cridaner. Som un poble sensat, treballador
Í, ai!, massa sofrit. Però, encara que un
dels vostres predecessors al govern de
Madrid digué "que tenemos a los valen-
cianes por mas muelles", ara tenim ben
clar què és el que volem. I el que volem ho
exigim.

Heu rebut telegrames, n'estareu assa-
bentat,de les mobilitzacions que hi ha ha-
gut aquí al País Valencià amb motiu del
Decret de Bilingüisme i l'Ordre Ministerial
que el desenvolupa. Menyspreen la veritat i
la realitat.

Sabeu per què? No volem eixa manipula-
ció de la veritat científica Í de la realitat his-
tòrica. El vostre partit, ací al País Valencià,
no serveix els vertaders interessos del poble
valencià. Almenys en el terreny de la llen-
gua i el seu ensenyament.

La nostra llengua és el català. I el Decret
no ho reconeix així. La nostra literatura, la
Literatura Catalana, i acadèmics de la llen-
gua castellana amb probada solidesa
científica així ho manifesten, ho declara
ben palès. I els valencians volem que eixa
llengua tínga a l'escola el mateix tracta-
ment que la castellana. I eixe tractament
vol dir que siga obligatòria. I l'Ordre Minis-
terial no deixa gens clara eixa obligato-
rietat.

Volem que la patent per a ensenyar el ca-
talà a l'escola valenciana la done la Univer-
sitat, que n'és l'única institució competent
en matèria científica com aquesta. El Con-
sell no és quí per a donar titulacions. Sabeu
que els qui ocupen ara els càrrecs dins la
Conselleria d'Educació no ens ofereixen,
als valencians, cap mena de credibilitat per
a dur endavant les seues obligacions de
servir al poble valencià en l'ensenyament
de la llengua?

Els mestres valencians sí que sabem
quina llengua ensenyarem. Sabem que és
la mateixa que utilitzava Ausiàs March. I un
català, Muntaner, digué de nosaltres: "són
vers catalans e parlen del bell catalanesc
del món".

Ara, si llegiu aquesta carta, pregunteu a
qui en sap d'això, amb quina llengua ha es-
tat escrita. I sabeu qui me l'ha ensenyada?
Ma mare. I sabeu on l'he apresa? Ací, al
País Valencià.

Diga el que diga el Decret, i l'Ordre, se-
nyor Suàrez, escolteu a aquest poble. Que
no demana. Exigeix.

Pere de Vilafranca. Castelló.
La Plana Alta.

PETITA HISTÒRIA

ELS
REGALS
DE NADAL

Ja fa molt de temps es deia pel carrer:
"passes més fam que un mestre d'escola".
I era cert. Els mestres passaven fam.

Els que manaven, consideraven que el
seu treball no mereixia més. A l'escola s'en-
senyava a llegir i a escriure, i, per anar a
plegar garrofes o moure el teler, no calia
tant. A més a més, era temps de post-
guerra. Ja de xiquets, s'anava a l'era de
bon matí, o a fer brossa pels animals; no hi
havia temps per a més.

I, el mestre, sabia que mentre la gent no
"entenguera de lletres", la misèrrima si-
tuació que patia no canviaria. Però, no sols

ho sabia el mestre; qui millor ho sabien eren
tots aquells que treien bona tallada de les
esquenes dels demés. I eixa era la raó per la
que se li pagava poc; per assegurar-se que
amb sorolls de fam a la panxa, no li queda-
rien forces per a ensenyar massa coses a la
gent.

A canvi, Í per tal que es conformés un po-
quet, al mestre se'l cridava per "DON... i
se'l considerava una persona de "prestigi",
com al rector, el metge o el boticari.

Mentrestant, la gent del poble, per bon
cor uns, ï per voler tenir el favor dels pode-
rosos uns altres, anaven cobrint les neces-
sitats que l'Estat no cobria, i li duien al
pobre mestre, les gallinetes, el plateret de
figues, o el que la collita del temps donarà
desi.

Molts mestres es sentien impotents da-
vant d'aquesta situació. Uns altres lluitaren
amb totes les seues forces. D'altres s'aco-
modaren.

Avui, els xiquets tenen dret a l'ensenya-
ment. Els mestres tenen un sou just, i,
quan creuen que no és així, exigeixen un
augment al seu PATRÓ, L'ESTAT. No vo-
len carregar a les esquenes dels pares les
deficiències del patró.

Però, la història no ha passat debades. I
en molts pares, potser mesclat amb un sen-
timent d'agraïment, encara està present la
figura del mestre qui mirava malament al
qui no li havia dut la gallineta, el plateret de
figues... o el regal de nadal. Tal vegada sen-
se adonar-se'n dels orígens, tots, pares i
mestres, ens hem vist inserits dintre d'un ri-
te social que a ningú no beneficia i que té
unes víctimes: els xiquets que obrin els ulls
quan veuen que els companys li duen el re-
gal al mestre Í la seua mare els ha dit que
aquesta setmana no té diners... que tal ve-
gada l'altra...

ES FA SABER
Som un grup d'amics, i volem muntar espectacles d'animació, al

carrer, per a xiquets.
Per això, ens fa falta algun instrument que faca soroll, i siga fàcil de

tocar. Com pot ser un bombo, platerets, o bé l'instrument musical que,
als poblets utilitzen els escombraires "pregoners", com a reclam.

A més, voldríem aconseguir una o dos dolçaines i material que ens
ajude a aprendre a tocar-les.

Res més, amics. Tothom que ens vulla vendre alguna cosa d'estes,
pot adreçar-se, a:

Constante Graver. Prim, 36-3.°-3.a. Castelló.



Des de les pàgines d'AII-i-Oli hem anat repetint una i una altra vegada que la si-
tuació a l'ensenyament, a més a més d'ésser greu pasava per un moment espe-
cialment trascendent, en quant que el paquet de normatives legal que ens ve da-
mun va a suposar l'hipoteca, per molt de temps, d'unes aspiracions, d'una lluita Í
d'uns drets que semblava anàvem conquerint els treballadors de l'ensenyament i
els treballadors en general.

En aquestos moments podem dir que la resposta de tots els implicats en l'en-
senyament, amb la dolorosa excepció d'alguna Federació de Pares —que no dels
pares— i les matisacions que més avant farem, ha estat contundent i unitària.
Hem arribat a una situació, tan conjuntural com es vullga, que no necesita de
dates concretes perquè és contínua, i encara que no és uniforme ni territorial-
ment ni reivindicativament, el que està clar és que és convergent contra la
política educativa de la UCD. En aquest sentit és especialment significativa la da-
ta del 21 de novembre, més pel que ha tingut de detonant de les institucions
educatives que per la jornada en sí, en que la vaga, a sovint, ha tingut una inci-
dència secundària si la comparem amb les manifestacions, concentracions,
escrits, telegrames, xarrades i l'incidència que s'ha tingut en l'opinió pública
mitjançant un estimable esforç d'informació.

El STE del País Valencià malgrat la falta d'una actuació unificada en les dife-
rents Unions Intercomarcals, ha estat el dinamitzador de totes les accions convo-
cades. La seua intervenció als actes públics ha demostrat el reconeixement de la
seua implantació en el sector.

La FETE-UGT, que a més de no convocar a les molbilitzacions del dia 21, va fer
palesa la seua oposició, de vegades de forma poc ortodoxa, convocaria unilate-
ralment una vaga per al 28 i 29 en un intent de protagonitzar una mobilització ja
iniciada per a desvirtuar-la tant en la seua convocatòria com en el seu contingut i
a la que s'adheriren —encara que f os formalment— USO i CC.OO.

La resposta unitària dels treballadors de l'ensenyament no sempre ha estat
reflectida en l'actuació de les centrals sindicals. El STE s'ha esforçat en un sincer
afany unitari en totes les seues accions Í així continuarem fent-ho, malgrat que
ens comporta una manca de rendabilització de la nostra acció sindical. Però ha
arribat el moment de plantejar-se que, mentre no es celebren les eleccions sindi-
cals, no aconseguirem la negociació collectiva.

La manca d'eleccions sindicals a l'ensenyament ha sumat al confusionisme,
una falsa unitarietat que no sol anar més enllà del desig de no desmarcar-se i té
com a conseqüència més pròxima la despersonalítzació dels sindicats que no
aconsegueixen donar davant l'opinió pública una línia d'acció sindical diferen-
ciada ni de fer valdré el seu pes real en el sector.

Desde las pégmas de "ALL-I-OLI" hemos repetido
una y oira vez que la situación en la ensenanza, ademàs
de ser grave, pasaba por un momento especialmente
trascendente, ya que el paquete de normativas legales
que se nos viene encima, va a suponer la hipoteca, por
mucho tiempa, de unas aspiraciones, de una lucha, de
unos derechos que parecía íbamos consiguiendo los tra-
bajadoresde la ensenanza y los trabajadoresen general.

En estos momentos podemos decir que la respuesta
de todos los impllcados en !a ensenanza, con la doloro-
sa excepción de alguna Federación de Padres - que no
de los padres— y las matizaciones que mas adelante ha-
remos, ha sido contundente y unitària. Hemos llegado a
una situación, todo lo coyuntural que se quiera. que no
necesita de daios concretos porque es contínua, y aun-
que no es uniforme nj territorial ni reivmdicativarnente,
lo que està claro es que es convergente contra la
política educativa de la UCD. En este sentido es espe-
cialmente significativa la fecha del 21 de noviembre,
més por lo que ha tenido de detonante de las institu-
ciones educativas que por la jornada en si, en la que la
huelga. a menudo, ha tenido una incidència secundaria
si la comparamos con las manifestaciones, concentra-
ciones, escrites, telegramas, charlas y la incidència que
se ha tenido en la opinión pública media ante un esti-
mable esfuerzo de información.

El STE del País Valencià, a pesar de la falta de una ac-
ción unificada en las diferentes Unions Iniercomarcals,
ha sido el dinamizador de todas las acciones convoca-
das. Su intervención en los actos públicos ha demostra-
do el reconocimiento de su implantación en el sector.

La FETE-UGT, que, ademàs de no convocar a las mo-
vilizaciones del dia 21 hizo patente su oposición, en oca-
siones de fofma poco ortodoxa, convocaria unilateral-
mente una huelga para los dias 28 y 29 en un intento de
protagonizar una movilízación ya iniciada para desvir-
tuaria tanto en su convocatòria como en su contenido y
a la que se adhirieron —aunque fuese formalmente —
USO y CC.OO.

La respuesta unitària de los trabajadores de la ense-
nanza no siempre se ha visto reflejada en la actuación de
las centrales sindicales. El STE se ha esforzado en un
sincero afàn unitario en todas sus acciones y asi conti-
nuarà haciéndolo a pesar de que nos supone una falta
de rentabilización de nuestra acción sindical. Però ha
llegado el momento de plantearnos que, mientras no se
celebren las elecciones sindicales, no conseguiremos la
negociactón colectiva.

La falta de elecciones sindicales en la ensenanza ha
sumado al confusionisme, una falsa unitarieda que no
suele ir mas allà del deseo de no desmarcarse y tiene co-
mo consecuencia més pròxima la despersonalización
de los sindicatos que no consiguen mostrar ante la opi-
nión pública una linea de acción sindical diferenciada ni
hacer valer su peso real en el sector.
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CASTELLÓ

TANCADES
I ALCALDADES

Per a donar suport a les accions que pertot
arreu de l'Estat espanyol es feien el dia 21 de no-
vembre. l'Assemblea d'ensenyants de Castelló
decidí fer una tancada simbòlica a l'Ajuntament
de la ciutat.

Es féu el lliurament, a la Casa de la Vila, d'un
escrit demanant autorització al Batle, Antonío
Tirado IPSOE], perquè es pogués dur a terme la
tancada,

A les 6.30 del vespre del 21 ens presentàrem a
l'Ajuntament membres de tots ets sectors de
l'ensenyament de les comarques del Nord del
País Valencià a més de representants de la Coor-
dinadora d'Associacions de Veïns. Quan vàrem
intentar entrar, membres de la Policia Municipal,
amb tota correcció i esperit de servei públic, ens
ho van impedir i al·legaren que ells no sabien res
quan se'ls amostrà la còpia de l'escrit, amb el se-
gell d'entrada de l'Alcaldia, que s'havia lliurat al
mati.

Ens vam esperar al carrer. Feia un f red . . . ! Pin-
tàrem pancartes: PER UNA GESTIÓ DE-
MOCRÀTICA A L'ESCOLA: ALUMNES, PA
RES, PROFESSORS TREBALLADORS DE
L'ENSENYAMENT CONTRA ELS PROJEC-
TES DE LLEI EN DISCUSSIÓ AL PARLA-
MENT: ESTATUT DE CENTRES;
FINANÇAMENT DE L'ENSENYAMENT
OBLIGATORI, PRESSUPOSTOS GENÉ
RALS. PER L'ESCOLA PUBLICA, etc.

Hi havia reunió de la Comissió Permanent de
l'Ajuntament, Demanàrem que la negativa a
tancar-nos ens la donassen de manera formal. Al
si de la Comissió es tracta l'assumpte i, per fi. un
regidor, en representació de la Permanent, ens
va assabentar de la sàvia decisió municipal: no hi
hauria tancada. Raons? Molt pobres, infantils i
poc democràtiques: no es volia "sentar prece-
dentes" (no fos cas que la fresca entràs i ofegàs
la naixent i tan dèbil democràcia), "no había
garantías de cómo fïnalizacia el encierro".
Tenien por que ens quedàssem a dormir i els hi
demanàssem sopar.

Cal afegir que la petició de tancada anava sig-
nada per la Unió Intercomarcal de Castelló de
l'STE-PV.

Se li demanà al portaveu de la Permanent que
li recordarà al batle que ell també es va tancar
com a mesura de protesta. Per altra banda, un
ajuntament amb majoria d'esquerres i arnb la
força dels socialistes dins d'eixa majoria, té el
deure d'abonar totes les accions en favor de l'Es-
cola Pública (motiu de la tancada, del que n'es-
tava assabentat pels conductes reglamentaris)

Com que la joventut té bon humor, i tots els
que hi érem ho érem, de joves, es cantà i es ballà
i es passà la bota per tal de combatre el fred.
Que què es cantà'1 S'improvisaren cançonetes i
recitacions adients a la situació, com ara: (amb
música de marineries) "I quan vinguen les vota-
des ' Tonico, te coneixem / perquè evitant les
tancades / arribc-s a president".

I una altra, amb la músicj i variacions sobre la
cançó tan famosa de la Conxa Piquer: "El vino
en un barco". Escolteu: "Fuimos, una tarde, ya
se lo esperaba / lo encontre en el píeno, un
anochecer / todos reunides, no quiso escuchar-
nos / helados de frío, \e hicmios saber.. • Era
hermoso y rubio como la corveza ' su pccho ta
tuado con una elección • y en su voz amarga,
había la tristeza... • doliente y cansada, de una
reunión... / Y ante dos copas de aguardiente...
/ (Coro; No es procedenle, no es procedente)
sobre el despacho ordenador • (Coro: Sienta
precedente, sienta precedentel Me fui cantsndo
entre dientes / la vieja historia del dicta-
dooooor/".

Mentre estàvem davant l'Ajuntament es rebé
informació de les accions fetes a la província da-
vant la problemàtica creada pel Decret de Bilin-

güisme. Es va prendre l'acord d'enviar telegra-
mes a la Conselleria d'Educació del País Valencià
i a la Presidència del Govern per a fer patent la
protesta d'aquest sector.

Fets com aquest donen una mostra de les in-
coherències d'un partit que defensa una escola
pública i nega a qui intenta fer pública i manifes-
ta lo seus protesta el dret democràtic d'acudir a
la Casa de la Vila, que és la casa del poble.

Si la política s'ha de fet únicament a les Corts,
pet què es tancaren els alcaldes socialistes en
compte d'anar-hi al Parlament a discutir les ra-
ons dels qui els van moure a tancar-se?

Es que la democràcia no es pot exercir a tot
arreu? Es que cal tenir carnet d'un partit i una eti-
queta ideològica homologada per tal d'exercir
iots els drets democràtics?

Quina hagués estat la resposta del batle si la
demanda de tancar-se hagués estat signada per
un altre sindicat que, precisament, no abonà les
accions del dia 21 ? O aquestos continuaran dient
que "no hay que movihzara las masas"?

Esperem que algun dia "predicar y dar trigo"
sigueu una mateixa cosa.

UNIÓ INTERCOMARCAL-STE-PV
CASTELLÓ

FEDERACIQN DE PADRES DE CASTELLÓ

PADRES Y QUE
ESCUELA?

El cometido de concienciación y debaté de la
Escuela Pública en el seno de la sociedad, es ac-
ción fundamental de cara a formar un frente co-
mún ante la política educativa. Eajo este punto
de vista en las comarcas del norte del País Valen-
cià, el STE-PV, y tomando como punto de parti-
da la jornada del dia 21, ha miciado una sèrie de
contactes con las Asociaciones de Vecinos de
cara a una discusión pròxima. La acogida ha si-
do interesante; se ha abierto un proceso hacia el
estudio conjunto de la problemàtic? educativa.

Este debaté parece que no pasaré por la Fede-

ración de Asociaciones de Padres de Alumnes.
Dodría, este hecho, resultar desconcertants para
alguien que no conociera desde dentro la organi-
zación, composicion y funciones de esta insíitu-
ción.

Mo hablamos a nível de anàlisis, sinó desde la
perspectiva que nos da el intento de trabajo co-
mún mantenido durante el curso pasado, Fue
con ocasión de una desafortunada nota que apa-
reció en la prensa local firmada por la FAPA
sobre su interpretación de la Dedicación Exclusi-
va. Se constituyó una mesa redonda en la que



intervenían SPE, FETE y el entonces STEC, jun-
to con la FAPA. El objetivo sindical lejos de ce-
nirse al problema concreto ambicionaba el anélli-
sís clarificador de! hecho educativo inserto ^n
una sociedad democràtica, delimitando los cam-
pos de cada sector implicado (padres, alumnos,
ensefíantes, administración) como punto de par-
tida de nuevos trabajos conjuntos.

La conclusión: No se llego, ni siquiera a una
nota informativa suscrita por todos los asísten-
tes, aunque sí que la hubiesen signado las fuer-
zas sindicales presentes. Las cuesíiones que lo
impidieron:

- La FAPA no acepta el debaté de "Escueta
Pública" en su seno por temor a la división
de los padres.

— En la delimitación de los campos de cada
uno de los implicados en el hecho educati-
vo, consideraban como innegociables las
cuestiones laborales de los ensefíantes
(horario laboral, huelga, etc...).

iQué podemos deducir de estos hechos?
a) Una falta de funcionalidad y fundamento de

esta institución de cara al compromiso de estu-
dio serio en matèria educativa con el resto de las
fuerzas que intervienen en el hecho educativo.

bl Carència de representatividad real, no solo
cuestionada por parte de las Asociaciones de
Padres que aglutina, sinó por su propio objetivo:
"Representar y defender los intereses de TO-
DOS los padres". Debemos entender ese "To-
dos" bajo el paternalisme de decisión sobre lo
que deben debatir los asociados a los que repre-
sentan, al tiempo de buscar su eterna herman-
dad.

cl Todo ello conduce al protagonismo fiscali-
zaüor de algunos de los mtegrantes de la junta
cara a la opinión pública, gracias a lo cual substs-
ten.

Parece imposible, a la vista de lo anterior, un
acercamiento a la. sociedad a través de estàs ins-
tituciones.

STE-PV
(Intercomarcal de Casteílón}

ALACANT

ACTO UNITARIO
Como colofón a la primera etapa de

lucha y sensibilizacíón contra el Estatuto
de los Trabajadores presentado y consen-
suado por la UCD, y en defensa de la Es-
cuela Pública, tuvo lugar el sàbado. dia 24,
a las seis de la tarde y hasta las ocho trein-
ta, un acto unitario en el Pabellón Polide-
portivo de Alicante, que prelendía ser el
punto y seguido de una campana iniciada
por nueslro sindicato la UCSTE, ademàs de
CC.OO., USO, SU y CSUT, en torno al hu-
millante y reaccioncrio paquete de medi-
das legislativas y económicas que abarcan
desde el Estatuto de los Trabajadores, has-
ta la Ley de Financiamiento de la Ensenan-
za Obligatòria, pasando por Estatuto de
Centros, Función Pública y Esíatuto del
Profesorado, que el Gobierno de UCD y par-
tidos afines presentaran en el Parlamento.
El acto tuvo una clara connotación política
y social. El abanico de fuerzas sociales pre-
sentes en el acto o que mandaron su apo-
yo, es signifícativo, pues va desde el Cole-
gio de Doctores y Lirenciados, hasta mi-
núsculos colectivos de parados y ensenan-
tes; como también es significativa la
ausencia de alguna central y partido. Unas
mil quinientas personas, a grosso modo
caiculadas y con posibilidades de equivo-
cación, se sentaron en las gradas del poli-
deportivo para oir a los representantes de
centrales, partidos y colectivos de padres y
vecinos ínteresados en la escuela pública y
en sus concomitancias sociales, hablar

IfMBa Valencià

UNES RATLLES D'INFORMACIÓ
Quatre coses hi ha al mes de novembre dig-

nes de comentari: l'assemblea de representants
de centre, la postura crítica i de vegades verbal-
ment violentada dels pares davant del professo-
rat, la vaga d'alumnes contra l'Estatut de
Centres uns, i altres afegint-li el Decret de Bilin-
güisme i la creació en el Col·legi de Llicenciats de
una Coordinadora per la defensa de l'idioma del
País que vol afavorir l'ensenyament del i en va-
fencià.

Anem per la primera, les restants en altre "All i
Oli". L'assemblea de representants de centre es-
tà composada: per dos representants perma-
nents de cada centre triats pel Claustre que te-
nen la tasca de portar les decisions i opinions del
claustre i tornar al centre les aportacions d'altres
claustres o les valoracions de l'assemblea, per
una permanent formada per representants triats
per ella mateixa i un representant de cada sindi-
cat de classe, entre ells el STE. Aquells poden
entrevistar-se amb els representants del Ministeri
d'Educació i amb la premsa, en el seu nom. Açò
es va recolzar perquè era important que hi ha-
gueren persones portantveus d'un col·lectiu de
professors, obria la possibilitat de que es discuti-
rà als centres problemes actuals: pressupostos,

Estatut de Centres, Decret de Bilingüisme, etc., i
si calia prendre accions o mobilitzacions esti-
gueren tens assabentats del tipus d'acció i
quants Claustres ho recolzaven.

Hi havia un punt tèrbol: <>el representant po-
dia prendre postures front a situacions noves o a
decisions que no eren recolzades pels claustres,
sense consultar abans amb ells? En cas afirmatiu
hi ha el perill que responga a la seua opció
política o sindical més que als condicionaments
del Claustre.

Dintre la setmana de mobilitzacions del dia 21
l'Assemblea va decidir recolzar la vaga pera eixe
dia i la manifestació de la tarda i els centres va-
ren votar afirmativament, però... El rector de
INB del STE en la reunió del dia 20, manifestava
"considerem negativa la postura de CCOO tant a
nivell estatal com en la seua actitud en INB de
València on abans de l'assemblea de represen-
tants en el Col·legi ja havia informat en alguns
centres que la vaga havia estat desconvocada,
trencant les reunions i votacions". Creant una si-
tuació de confusió. Aquest fou el motiu pel que
l'única acció unitària que va restar va ésser la
manifestació de la vesprada.

sobre el control democràtico de los
centros, sobre el control o supresión de las
subvenciones a la escuela privada, sobre la
necesidad de una mayor concienciación
por parte de la sociedad, respecto al tema
educativo y sobre la toma de postura activa
y militants que era necesario tomar desde
ese mismo instante para evitar los planes
del Gobierno, UCD, FERE, ASOCIACION
CATÒLICA DE PADRES e IGLESIA como
institución, tendentes a la privatización de
la escuela en nuestro país y a un control
ideofógico y politico de nuestra infància y
adolescència.

El acto convocado bàsicamente por dos
centrales, STEA y CC.OO., tuvo desde el
primer momento el apoyo decidido de una
sèrie de partidos y organizaciones ciudada-
nas entre las que se encontraban: MCPV,
PCPV. PCT y lo que es mas importante de
destacar, la participactón activa de las
Asociaciones de Padres, en este caso
representadas por la coordinadora de Aso-
ciaciones de Padres de Virgen del Reme-
dio, de nuestra capital. Todos estos parti-
dos y colectivos han sido viíales en algu-
nos casos para sensibilizar a la opintón
pública y en otros para por lo menos blo-
quear y paralizar la activa propaganda de la
derecha eclesiàstica tendente a intoxicar
ideológicamente a la sociedad, por medio
de los llamamientos demagógicos y fala-
ces a favor de la libertad educativa y del
ideario de cenlros. Se seiíaló insistente-
mente por parte de todos los oradores, la
necesidad cada vez mas acuciante de un
trabajo continuo y constanle entre educa-
do'es, padres y ciudadanos en general,
destacàndose que este era el método mas
correcto y que ha permiíído un aurnento de
la sensibilización por los temas educaíívos
por parte de los padres y por conclusión un
aumento de fa conciencía social.

Este acto unitario, se destaco conti-
nuamente, era el prologo o debía ser, de
una amplia campana de información y dis-
cusión popular en torno a la escuela púbíi-
ca y a los temas consecuencia de ella: Par-
tícipacíón de los padres en fa gestión de-
mocràtica de los centros, escuela pluralis-
ta, laica y científica, respeíuosa con la opi-
nión política y social de profesores, padres
y aiumnos.

Esíe acto unitario dejó un leve buen sa-
bor de boca en los asistentes, aunque la va-
loración de los próximos actos debe partir
de un mayor trabajo en ios órganos de base
de todus los colectivos y una simplifica-
ción en el tiempo y en el número de orado-
res, evitando la repetición de íemas y el ca-
racoleo dïaléclico consiguieníe.

Es un primer paso, estamos relativamen-
te contentos, aunque deseamos y espera-
ntos mas de esta campafia y sobre todo es-
tarnos convencidos de que avanzamos.

José Maria Lucas Ranz
(Corresponsal de la comarca

de l'Alacantí)



VALENCIÀ

CONTRA LA POLÍTICA
EDUCATIVA DE UCD

"Frenar la ofensiva de la derecha e tr pre-
parando una amplia ofensiva de la clase tra-
bajadora", es uno de los objetivos bàsicos
de nuestra "Línea de acción sindical".

El Pleno de la UCSTE de octubre, toma
la iniciativa de concretar lo anterior propo-
niendo una movilización con paro de toda
la ensenanza para el 14 de noviembre.
Había que salir al paso, de una vez, a la
ininterrumpida ofensiva legislativa de la
UCD ("Estatuto de los empresarios", "Es-
tatuto de los centros de la FERE", "Presu-
puestos Generales"...) y a las anunciadas
movilizaciones, con "lock-out" incluido, de
FERE-Padres Católicos y Cía. para no-
viembre. En las negociaciones con las de-
màs CCSS se concreta fecha, el 21, y do-
cumento con los objetivos.

En la "Unió Intercornarcal" de València
se anadieron al documento base de Madrid
dos puntos. Uno contra la política de UCD
frente al "Decret de Bilingüisme" y otro re-
cogiendo la plataforma de los cornpafïeros
y companeras parados. Propusimos a
CC.OO. y USO que iniciaran un proceso de
decisíón interno, semejante al que nosotros
habíamos iniciado, para que el 12 supiéra-
rrios todos si tas comarcas y los sectores
estaban por movilizarse. El mismo dia 12,
los tres sindicatos teníamos claro convocar
paro en INB y en EGB estatal, hacer una
manifestación en València y llevar a cabo
cuantas acciones fueran posibles ante los
ayuntamientos, en las comarcas, etc.; tam-
bién solicitar fa adhesión de todas las fuer-
zas que se opongan a la política educativa y
econòmica de UCD. (Lo hicieron LCR, MC-
PV, PCPV, PTPV; SU, CNT, Síndicato De-
mocràtico de Estudiantes y Asamblea de
Representantes de INBI.

Reflejar esta dinàmica puede parecer su-
pérfluo, però no es así, pues aclara que lo
del 21 no fue una movilización fantasma
convocada desde las alturas. En nuestro
caso, UCSTE hizo una propuesta de mo-
vilización con paro desde el màximo ór-
gano de decisión de la Union Confederal
entre dos Congresos. Propuesta, y solo
propuesta, que fue asurnida, y transmitida
a las comarcas, por el Consell, órgano de
decisión en la "Unió Intercomarcal" entre
dos Asambleas de representantes de
Núcleo Sindical. Las decisiones fueron to-
màndose en los centros y en las Uniones
Comarcales y solo en el Consell del dia 9 y
en la Asamblea del 12 se decidió el paro y
dernàs acciones a nivel de "Unió Interco-
marcal". Así pues, UCSTE mal podia des-
convocar cuando nunca tomo la decisión
de convocar paro. Lo que venia a decir "EL
PAÍS", sin demasiada claridad, es que a
UCSTE no le satían números como para
cualificar la jornada como de paro. Quien
hablò de desconvocatoria por parte
nuestra, se equivoco o mintió.

CC.OO. llamó con nosotros al paro, aquí
en Valencià, y no nos hizo saber nada en

contra. Afiliados suyos de EGB pararon. Si
hubo desconvocatoria en algun centro, es
problema suyo.

Otra cuestión es por què el STE-País Va-
lencià no mantuvo una postura única, pues
Alacant desconvocó. La explicación està
en que a nivel de País solo funciona el
Secretariat. Las decisiones se tomaron a ni-
vel de "Unió Intercomarcal" y no nos to-
mamos ni la molèstia de coordinarnos, y el
Secretariat Nacional no pudo dar mas de sí.

Que la movilización fue un éxito, solo
puede negarlo UCD o quien pretenda ama-
rillizar el sector, convocando paros, como
el del 28 y 29, sófo por cuestiones econó-
micas y dejando "lo demàs" al buen con-
senso del Parlamento. En este sentido re-
sulta chocante que la UCSTE y sus STE se-
an alternativamente tildados o corporativis-
tas o de rojetes por quienes quieren para sí
el protagonismo en la ensenanza, protago-
nismo que los enseíïantes vienen negàndo-
le sisternàticamente.

Hay que decir, también, que si los 10.000
y pico manifestantes arrearon cana a la
UCD de Ferrer Salat y de la FERE ("Ya està
bé d'aguantar a l'UCD"; "UCD, UCD, la
sotana se te ve"), la UCD de Orellano y At-
tard fue pasando progresivarnente a primer
piano ("A Peris Soler el volem de
pastisser").

A lamentar, el escrito que la Federación
de APAs lanzó a la calle el dia 20. Eran pa-
labras muy duras las que nos dirigió, pa-
labras que no se rnerece el STE-País Valen-
cià y que no comparten sus mismos aso-
ciados. Lo sentimos. Las pancartas de la
Federación de APAs pudieron ocupar un
lugar destacado en la manifestación y no lo
hicieron. v. Martínez



A LA FEDERACION DE PADRES DE VALENCIÀ

QUERIDOS PADRES:
Tras haber leído repetidas veces el

comunicado de la Federación de
Padres y haberlo meditado profunda-
mente, mientras nuestro animo hacía
un recorrido del asombro a la indigna-
ción, "PODEMOS AFIRMAR Y AFIR-
MAMOS" que: indiscutiblemente, y
sean cuales sean las motivaciones últi-
mas por las que la JUNTA DIRECTIVA
de la Federación hizo publico el mani-
fiesto en contra de las movilizaciones
llevadas a cabo por "un sector de los
maestros", si nosotros fuéramos la
UCD hubiéramos pagado para que el
escrito apareciera cuando apareció.

Entrando ya en el anàlisis del escrito,
queremos comentar algunos de los as-
pectos mas susceptibles de manipula-
ción y hacer las siguientes puntualiza-
ciones:

A ningún trabajador le resulta
"fàcil" ir a la huelga. Nosotros hemos
llegado a ella, por una pacte, ante la
impotència de abrir vías de nego-
ciación —ya que como funcionaries la
legislación no nos recono~e ese
derecho —; por otra parte, como medi-
da de fuerza ante un Congreso con
mayoría UCD, en el que han sido elimi-
nadas enmiendas de la izquierda parla-
mentaria que en general reflejaban
nuestras reivindicaciones por la Es-
cuela Publica.

Evidentemente, los planteamientos
son "autòctones" por dos razones:
una, porque como trabajadores tene-
mos derecho a plantearnos cuantas
cuestiones nos afectan en el terreno
profesional y sociopolítico y a llevar a
cabo las acciones pertinentes para tra-
tar de resolverlos. Otra, porque,
desgraciadamente, "ese sector de ma-
estros" seguimos esperando que los
padres nos inviten a una movilización
en defensa de la Escuela Pública y de
una mejora de la calidad de la ensehan-
za.

Cuando un sector de trabajadores
realiza una movilización e informa de
ella a la opinión pública, pretende, ^co-
mo no?, que el resto de trabajadores
asuman y apoyen dichas reivindica-
ciones. Si hemos tratado de explicar a

t-A F~£DEfítlCÍÓ. DAI/flfJT
DEL Z

LA NOTA DE LA FEDERACIÓN

La Federación Provincial de Asociaciones de
Padres de Alurnnos. considera de interès el expo-
ner lo siguiente:

Se està constatando en estos dias el como un
determinació sector del profesorado de EGB està
traiando. mediante tàcticas y planteamientos
"autóctonos" y posiblemente interesados, de lle-
gara la opinión pública en unclaro intento de pro-
sedtizar a los generalmenle desinformados
padres.

Asumiendo pues la responsabilidad que por de-
legación y representación de las Asociaciones de
Padres de Alumnos integradas en esta Federa-
ción Provincial nos corresponde, manifestamos:

1. El que "una vez mas" un sector del protesorà-
do elabora y desarrolla "unilateralmente" una
dinàmica de actuaciones sin contar y a espai-
das de los padres.

2. El que "una vez mas" unos sectores del profe-
sorado tratan de conseguir de los padres el
que asuman. apoyen y se rnovilicen en defen-
sa de unas reivindicaciones respecto a las
cuales el prafesorado ni siquiera se ha intere-
sado en conocer previamente cuàl era la pos-
tura y opinión de los padres.

3. Como consecuencia no solo de estos, sinó de
tantos y tantos. "una vez mas" la Federación
Provincial de Asociaciones de Padres de
Alumnos se ve en la imperiosa necesidad de
manilestar públicamente su decisión de NO
APOYAR (por sistema) ningún planteamiento
en cuyo nacimiento y elaboración no haya
previamente participado.

4. Sin perjuicio de la total y absoluta autonomia
de que gozan todas y cada una de las Aso-
ciaciones federadas, la Federación Provincial
de Asociaciones de Padres de Alumnos cono-
cedora del sentir mayoritario de sus aso-
ciados, se pronuncia en el sentido de NO con-
vocar a sus afiliados a la movilización, mani-
festando también su desacuerdo y oposición
a la utilización fàcil e interesada de la huelga
como instrumento de presión sin existir
garantías contrastades de que han sido ago-
tadas previamente todas las-posibilidades.

5. La Federación Provincial considera de urgen-
te necesidad y conveniència el iniciar cuantas
reuniones del mas amplio espectro haga falta
reaíizar con ta! de conseguir la tan necesaria
y deseada umdad de acción de todas las fuer-
zas progresistas.

LA FEDERACIÓN PROVINCIAL

los padres un problema que nosotros
ya teníamos asumido, es precisamente
porque somos absolutamente cons-
cientes de que la problemàtica de la es-
cuela debe ser asumida por todos los
implicados en ella, no por ningún in-
tento de "proselitizar" a nadie.

Por otra parte, cabria preguntarse
por què estan generalmente "desinfor-
mados" los padres, y quién tiene la
responsabílidad de informaries, y què
hace la Junta Directiva de la Federa-
ción de Padres ademàs de echar la cul-
pa a los maestros, para que los padres
estén mas informades.

Nos sorprende su "decisión de no
apoyar ningún planteamiento —por
sistema — ..." y no podemos dejar de
sospechar que realmente les preocupa
mas el "protagonismo" de la Federa-
ción, que los problemas que afectan a
la escuela pública. Es necesario hacer
constar que "este sector del profesora-
do", a diferencia de la Directiva de la
F. de A.P.A., no necesita tantos re-
quisítos para apoyar una acción que
considera justa, y esta no es una acla-
ración teòrica, sinó que quedo de-
mostrada en el apoyo a la única mani-
festación que la Federación convoco
"autóctonamente", a principios de
curso pasado, y en la que incluso
muchas de las pancartas que portaban
tos padres habían sido confeccionades
por "ese sector del profesorado".

Por ultimo, nos es muy grato dar las
GRACIAS a sus autores por conside-
rarnos una FUERZA PROGRESISTA.
Asimismo, les agradecemos su "ur-
gente necesidad y conveniència de ini-
ciar cuantas reuniones del mas amplio
espectro haga falta realizar con tal de
conseguir la tan necesaria y deseada
unidad de acción" y nos preguntamos
extranados, para què creen ustedes
que "este sector del profesorado" ha
potenciado dia a dia la participación re-
al de los padres en la escuela, el naci-
miento de la mayoría de las aso-
ciaciones de padres, y sin la ayuda del
cual la misma Federación no existiria,
o al menos, no como existe ahora.



PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

LAMISMA CANTINELA

SÍ el poder adquisitivo de los
salaries ha ido progresivamente
dlsminuyendo, porque el incremento
de los mismos ha sido siempre inferior
al incremento de los preciós al
consumo (ver primer número de
ALL·l-OLI), esta constante va a
continuar slendo una realidad también
para los trabajadores de la Función
Pública. Si en el ejercicio actual no
se superaran las discriminaciones
existentes y no se acabo con el
llamado "agravio comparativo", la
situación va a mantenerse tal cual.
SÍ el abanico de los salarios parecía
que iba en camino de reduclrse,
en 1980 otra vez las diferencias
retributivas bàsicas se acentúan,
incluso dentro de los que pertenecen
a una misma proporcionalidad (la
aplicación del grado inicial es el
culpable). SÍ para los parlamentaries
de izquierda, como para los
trabajadores de la Enserianza en
general, habria que acabar con el
poder casi omnímodo de la
Junta Central de Retribuciones (en
la que los trabajadores no estan
democràticamente representades), a
ella se le encarga en la Ley de
Presupuestos el reparto de unos
34.906 millones de pesetas. Y
seguimos sin derecho a la
negociación colectiva, y se sigue
potenciando la lucha entre Cuerpos,
y se sigue discriminando a los
"inferiores"... La Ley de Presupuestos,
que trataremos de analizar, hace
patente la evidencia.

I. CRITERIOS BASICOS
RESPECTO A LAS
RETRIBUCIOIMES
PARA 1980

1. INCREMENTO GLOBAL: La masa sala-
rial bruta del con j un to de los funciona-
ríos experimentarà un incremento, res-
pecto a la de 1979, del 12'5 %.

2. DISTRIBUCION DEL INCREMENTO
GLOBAL: El incremento global del
12'5% quedy distribuido de la siguïente
formo:

2.1. Un incremento del 8'5 % de la retri-
bución total bruta percibida en 1978
por cada funcionario (así, por
ejemplo, resultarà que si un profesor
de EGB tenia en bruto una retribución
global de 574.636 pesetas, en 1980
percibirà 48.844 pesetas mas al ano).
Se asegurarà así que todos y cada uno
de los trabajadores de la función públi-
ca tengan, como mínrmo, un incre-
mento del 8'5 %.

2.2. El 4 % restante del incremento glo-
bal se distribuirà según decisión del
Gobierno, a propuesta de la Junta
Central de Retribuciones, teniendo en
cuenta los siguícntes criterios:
Cada Junta Ministerial de retribu-
ciones distribuirà el 2% de las retribu-
ciones que corresponden globalmente
a los Cuerpos del Ministerio con igual
coeficiente, con la finalidad de homo-
geneizar y acercar sus retribuciones.
(Así, por ejemplo, el 2 % del incre-
mento global que corresponde a los
cuerpos de proporcionalidad 4 serà re-
distribuido según lo que establezca

dicha Junta ministerial de retribu-
ciones).
El restante 2% del incremento global
se destinarà a: asegurar que todos los
trabajadores tengan un incremento
mínimo anual de 45.000 pesetas bru-
tas, incrementar el grado v pagas
extraordinàries de los cuerpos de pro-
porcionalidad 3 y corregir los desè-
quilibrios existentes en las retribu-
cíones complementarias. Ello depen-
derà de las decisiones de la Junta
Central de Retribuciones.

En síntesis podemos decir que està ase-
gurado que todos los Cuerpos tienen un
incremento del 8'5 %, el 4 % restante
dependeré de hasta què punto las Jun-
tas de Retribuciones entiendan la tarea
de homogeneizar y conferir dese-
quilibrios en los complementos.

3. Se asignan unas cantidades fijas para
las retribuciones bàsícas (sueldo y
grado inicial) y los trienios. Aunque en
lo referente ai grado inicial se deja en
manos del Gobisrno la modificación de
la cuantía de los mismos.

3.1. La percepcíón mensual por trienio se-
rà, según la proporcionalidad del
Cuerpo, de: Prop: 10: 2.430. Prop. 8:
1.944. Prop. 6: 1.458. Prop. 4: 972.
Prop. 3: 729.

3.2. En lo que se refiere a las Retribu-
ciones Bàsicas, hay que distinguir
entre Sueldo (distinto para cada pro-
porcionalidad) y grado inicial (distintc
para cada coeficiente. Ver cuadro de
los mismos). En el cuadro que se ad-
junta expresamos las cantidades que
corresponden a cada concepte, en el
que, adernàs, indícamos su crecimíen-
to respecto a las retribuciones bàsicas

CUADROI
RETRIBUCIONES BÀSICAS

PROPORCIONALI- SUELDO
DAP
COEFICIENTE

10
10
10
8
8
6
6
6
4
3

: 5'5 y 5
:4'5
4

:3'6
3'3
2'9
2'6
2'3y2'1
l'B
V4

1979

40.600
40.600
40.600
32.480
32.480
24.360
24.360
24.360
16.240
12.180

1980

48.000
48.000
48.000
38.400
38.400
28.800
28.800
28.800
19.200
14.400

GRADO

1979
8% del
sueldo

3.248
3.248
3.248
2.598
2.598
1.948
1.948
1.948
1.299

974

1980
Grado
inicial

(31 5.970
(2) 3.980
(1) 1.990
(3) 5.196
(2) 2.598
(3) 5.844
(2) 3.896
(1) 1.948

1.592
1.194

TOTAL

1979

43.848
43.848
43.848
35.078
35.078
26.308
26.308
26.308
17.539
13.154

1980

53.970
51.980
49.990
43.596
40.998
34.644
32.696
30.748
20.792
15.194

INCRE-
MENTO EN
RETRIBU-
CIONES

BÀSICAS
BRUTAS

10.122
8.132
6.142
8.518
5.920
8.336
6.388
4.440
3.253
2.040

% DE IN
CRTO. EN
1980 RES-
PECTO A

1979

23 '08
18'54
14'00
24'28
16 '87
31 '68
24'28
16'87
18'54
15'50

PESETA A
ABSORBER
DE LAS RE-
TRIBUCIO-
NES COM-

PLEMENTA-
RIAS A

FAVOR £.=
LAS REG.
BÀSICAS

6.395
4.405
2.115
5.533
2938
6.100
4.152
2.204
1.762

922

INCRE-
MENTO

REAL BRU-
TO RES-
PECTO A
RETRIBU-
CIONES

TOTALES
DE 1979

3.727
3.727
3.727
2.982
2.982
2.236
2.236
2.236
1.491
1.118



lli)
de 1979. Hay que senalar (para que
nadie desde el principio se lleve a en-
ganos) que si el crecimiento supera el
8'5 % de incremento, la cantidad de
pesetas en que lo supere serà absorbi-
da de las retribuciones complementa-
rias, que quedaran reducidas en esa
cuantía. Ver el cuadro de retribu-
ciones basicas brutas.

4. Las Pagas extraordinàries seran dos y
de igual cuantía, cada una, que las retri-
buciones basicas mensuales (ver cuadro
indicado, en su apartado Total 1980).
En la Ley se autoriza al Gobierno para
que pueda anticipar el abono de las mis-
mas prorrateando su importe, que se
acumularia a las retribuciones basicas
de cada mes. Como la retribución de las
pagas extraordinàries de 1980 supone
un incremento superior, respecto a
1989, superior al 8'5 %, la cuantía que
supere este porcentaje serà absorbida
de las retribuciones complementarías.
Así, porejemplo: Para un profesor agre-
gado de INB cada paga extraordinària
serà de 43.848 pesetas brutas {99.980
entre las dos). Ello supone un incremen-
to del 14 %, es decir, un incremento de
12.284 pesetas. Si el incremento fuese
del 8'5 %, supondría tan solo el aumen-
to de 7.454 pesetas entre las dos pagas;
por ello, la cuantía en que se supera el
8'5 % de incremento, es decir, 4.830
pesetas, serà absorbida de las retribu-
ciones complementarias, por lo que es-
tàs se veràn disminuidas mensualmen-
te, por este concepte, en 403 pesetas.

5. Las Retribuciones complementarias
mantienen el régimen y estructura vi-
gente en 1979. Para calcular lo que se
percíbirà en concepte de retribuciones
complementarias hay que tener en
cuenta los siguientes aspectos: las retri-
buciones complementarías se incre-
mentan, respecto a 1979, en el 8,5 %;

CUADRO2
COEFICIENTES Y CUERPOS

5'S.Catedràticos Universidad.
5. Agregades Universidad.
4'S.Adjunto Universidad, Catedràtico Es-

cuela Universitària, Profesor de termino
de Artés y Oficiós, Catedràtico INB.

4. Profesor Agregado INB, Profesor de FP,
Profesor Agregado de Escueta Universi-
tària.

3'6. Profesor de EGB, Profesor Escuela
Idiomas, Profesor de entrada de Artés y
Oficiós, Profesor auxiliar de Ingeniería
Tècnica, Profesor Especial de Estudiós
empresariales, Profesor Adjunto de Es-
cuelas Universitàries de Formación del
Profesorado de EGB.

3'3.Profesor Especial de F.P.
2'9.Maestro de Taller de Instituto Técnico,

Profesor Especial de Instituto Técnico,
Maestro de Taller de F.P.

2'3.Profesor Auxiliar de Escuela de Idiomas.
1'9. Maestro de Taller de Artés y Oficiós.
l'A.Ayudante de Taller de Artés y Oficiós.

de la cantidad así resultante hay que
restar las pesetas, como ya he indicado
en los apartados 3.2. y 4, en que se su-
pere el 8'5 % de incremento sobre las
retribuciones basicas (o paga extraordi-
nària) de 1979.

Así, por ejemplo, un profesor de
EGB percibía como complementos (in-
centivo de cuerpo y dedicación exclusi-
va) mensuales brutos, 21.264 pesetas.
Incrementadas en un 8'5 % supondría
unos complementos en 1980 de 23.071
pesetas. Però estos complementos se-
ran reducidos en las siguientes
cuantías: 5.536, que pasan a retribu-
ciones basicas y 403 que pasan a las pa-
gas extraordinarias, lo cual supone un
total de 5.939 pesetas. Por lo tanto, en
complementos se percibirà: 23.071 —
5.939 - 17.132 pesetas.

6. La ayuda familiar queda congelada.

7. Los haberes pasivos tendràn un incre-
mento del 10'5 % y, en todo caso, los
mínimos seran: Jubilación: 13.820 pese-
tas al mes; Pensiones familiares: 9.075
pesetas al mes.

8. Los profesores interinos o contrata
dos tendràn un incremento retributivo
anual en igual cuantía que la de los fun-
cionarios de entrada del cuerpo de que
ocupen plaza.

II. RESUMEN DE
RETRIBUCIONES
EN BRUTO

1. La cuantía incrementada a cada uno se-
rà el 8'5 % de lo que se percibia en
1979. Así, por ejemplo, si un profesor
de EGB percibía globalmente en 1979
(con dedicación exclusiva) la cantidad
de 746.260 pesetas brutas, en 1980 per-
cibirà 809.692 (63.432 pesetas mas que
en 1979).

2. Dístribución de esa cuantía en sueldo,
grado y complementos: El sueldo y
grado serà el indicado en el cuadro ad-
junto.

3. Redistribución de esa cuantía en retri-
buciones basicas y complementos:
Las retribuciones basicas mensuales
(al igual que las pagas extraordinarias,
seran las indicadas para cada propor-
cionalidad en el cuadro que hemos ad-
juntado.
Las retribuciones complementarias se
obtienen con facilidad si restamos de la
cantidad global que se percibirà la
cuantía global de las retribuciones basi-
cas (14 pagas). Si la cantidad obtenida
la dividimos por doce, obtendremos el
complemento mensual que se percibirà.
Así, por ejemplo, un profesor de EGB
con dedicación exclusiva percibirà en
bruto mensualmente: Retribuciones
basicas: 43.596. Retribuciones

complementarias: 17.132. Total pe-
setas: 60.728.
Ello supondrà un incremento men-
sual de 4.386 pesetas brutas.

III. NOTASPARAUN
ANÀLISIS O
REIVINDICACIONES
PENDIENTES

Existe un documento firmado por ia
UCSTE y por las centrales sindicales titula-
do CRITERIOS PARA FIJAR LAS RETRI-
BUCIONES DEL PROFESORADO ESTA-
TAL, presentado ante el Ministerio de Edu-
cación y Ciència el diez de junio de 1978.
Aquellos criterios siguen sin ser cumplidos
en lo mas minimo. A ello haremos referèn-
cia en estàs notas para un anàlisis.
1. "El incremento de la masa salarial bruta

debería ser, como minimo, igual al
incremento del índice del coste de la vi-
da en el ano anterior, para que se man-
tenga el poder adquisitïvo de los sala-
rios".
Està previsto (así lo dicen los técnicos)
que el incremento de los preciós al con-
sumo llegue a ser en 1979 del orden del
17 %. Los presupuestos solo prevén un
incremento de la masa global bruta del
12'5 %. En el mejor de los casos a algú-
nos de los trabajadores de la función
pública se les incrementaran las retribu-
ciones en un 13 %, con lo que el poder
adquisitivo se vera mermado, como
mínimo, en un 4 %. Y esto sin tener en
cuenta la pérdida que venimos
arrastrando. Ademàs, se ha olvidado
una reivindicación que, teóricamente,
han conseguido los demàs trabajado-
res: "Proceder a la revisión salarial en
fecha 30 de junio, si el incremento de
los preciós al consumo supera, respecto
al diciembre pasado, la mitad del incre-
mento establecido".

2. "Acabar con la diferencia retributiva
exístente entre cuerpos de igual propor-
cionalidad: que una misma propor-
cionalidad suponga igual retribución".
En el ejercicio de 1980 no solo no se
atiende a esta exigència, sinó que basta
las retribuciones basicas son diferentes
dentro de una misma proporcionalidad
(por ser diferentes, según el coeficiente,
las retribuciones en razón del grado ini-
cial). Uno no se explica como después
de optar por esa diferenciación en las
retribuciones basicas, se atreven a
hablar de "homogeneización y acercar
retribuciones" en lo referente a las
complementarias.

3. "El grado no tiene ninguna viabilidad
para los cuerpos docentes, por lo que
deberà adoptarse alguna de estàs medi-
das: su reconversión en sueldo; que se
subsuma en trienios; que se trasvase



una cuantía a trienios (para que tengan

como valor el 7 % del sueldo) y el resto
al sueldo". En el anteproyecto se reco-
ge la posibilidad de iniciar la aplicación
del grado inicial, o que el Gobierno opte
por no aplicació, siguíendo como en el
ejercicio anterior una "retribución bàsi-
ca provisional en lugar del grado", lo
cual podria ser. solo relativamente, una
solución de mat menor... Però nuestra
reivindicación no ha sido tenida en

cuenta.
4. No ha sido atendida la crítica que los

sindicatos de la ensenanza planteaban
al Gobierno: "Hay que acabar con el
hecho de que (aunque queremos que
definitivamente se proceda a la recon-
versión de complementos en retribu-

ciones bàsicas) la Ley de presupuestos
marque unas directrices muy vagas para
el reparto de las retribuciones comple-
mentarias. Ha sido la Junta Central de
Retribuciones la que ha interpretado
dichas directrices y fijado la cuantía de
los complementos de los distintos cuer-
pos, siguiendo siempre unos criterios
clasistas y bajo presión de los Altos Car-
gos de la Administración, dàndose el
caso siempre de que los docentes, y en
particular los de EGB, han sido sistemà-
ticamente discriminados".
El anteproyecto prevee que sea la Junta
Central de Retribuciones la que admi-
nistre y distribuya unos 34.906 míllones
(el 4 % del incremento global).

5. Como transfondo de todo hay una
reivindicación fundamental que es des-
oída: "Para que se establezcan solu-

ciones progresístas se hace necesario
que, prèvia a la presentación a las Cor-
tes de los Presupuestos Generales del
Estado, se de una negociacíón real
entre los representantes de los trabaja-
dores y el Ministerio de Hacienda. De

no darse esta negociación, el "reparto"
serà como siempre discriminatorio, però
con el respaldo de la mayoría parlamen-
taria. Exigimos, pues, el derecho real a
la negociación colectiva".

IV. FORZAR
NEGOCIACIONES

Ante todos estos hechos consumados,
hechos "democràticos", ^qué hacer?, ^te-
nemos alguna salida? No tenemos otra que
la de Forzar negociaciones inminentes,
para, al menos, intervenir eficazmente en
aquello que todavía es negociable: distribu-
ción de la cuantía referente al Grado inicial
y en lo referente al 4 % del incremento glo-
bal. Y el forzar solo es posible si se planifica
la lucha. Y esta.solo podrà ser eficaz si se
inicia ya, en los primeros días de di-
ciembre.

Andreu Llorenç

DERECHOS SINDICALES

;PARACUANDO?
Con fecha 11 de noviembre de 1977, por reso-

lución de la Secretaria de Estado para la Admi-
nistractón Pública, se dispuso la publicación de
la Circular 3/1.977 en la que se daban unas nor-
mas mínimas por las que se regulaba la actividad
sindical de los funcionarios, con caràcter provi-
sional, a la espera de que se confeccionarà una
normativa que con el rango adecuado, abordarà
esta problemàtica pormenorizadamente.

Desde entonces hasta acà, nada se ha avanza-
do en la normalizacíón de la actividad sindical de
los trabajadores de la función pública en general
y de los trabajadores de la ensenanza estatal en
particular. Seguimos con unos derechos sindica-
les recortados v que estan limitades al derecho
de reunión e información en los centros de tra-
bajo.

Resulta evidente, pues, la clara voluntad
política, por parte del poder, de ir posponiendo
el reconocimiento pleno de los derecnos sindica-
les a este sector de trabajadores. Nada hay pre-
visto sobre elecciones sindicales — pese a la pro-
mesa arrancada al Ministerio de Educación, des-
pués de una larga lucha, de que las elecciones
sindicales se celebrarían antes del 30 de junio de
1978—; nada hay previsto sobre el derecho de
huelga, que aunque lo venimos ejerciendo por
ímposición de la fuerza de los trabajadores y tra-
bajadoras, no lo tenemos reconocido legalmen-
te; nada hay previsto sobre el derecho a la nego-
ciación colectiva de nuestras condiciones de
empleo entre las autoridades públicas compe-
tentes y los representantes de los trabajadores
de la ensenanza con los que la Administración
tendría que llegar a acuerdos y cumplirlos, de
forma que se acabaria con el teatro que supone
entrevistarse con el Ministre de turno para firmar
actas —con tal de paralizar las movilizaciones —,
que luego no se cumplen.

Es incongrueníe el que mientras por un lado el
personal docente goza del derecho de constituir
libremente organizacioneb y afiliarse a ellas, por
otro se niega a sus organízaciones capacidad al-
guna para negociar.

La Recomendación relativa a la situación del
personal docente hecha por la Organización In-
ternacional del Trabajo, es clara al respecto. Pre-
cisamente en los pàrrafos 82 y 83 se menciona el
derecho del personal docente a discutir sus suel-
dos y condiciones de trabajo con sus empleados
por intermedio de sus organizaciones. Més ade-
lante, en los pàrrafos 82 y 83 se menciona el de-
recho del personal docente a discutir sus sueldos
y condiciones de trabajo con sus empleadores
por intermedio de sus organizaciones. Mas ade-
lante, en los pàrrafos 83 y 84 se dice que los
acuerdos adoptades en la negociación entre las
organizaciones del personal docente del sector
publico y sus empleadores deben obligar
jurídicamente al empleador.

La Administración, mientras tanto, argumen-
ta, para negar el derecho de negociación, que
los temas que han de ser objeto de ley, su regu-
lación escapa de las competencias deí Gobierno.
En estos casos, la comisión conjunta
OÏT/UNESCO de expertos en el cumplimiento
de la Recomendación relativa a la situación del

personal docente, estima "que esta siíuación
puede ser compatible con los pàrrafos 82 y 83 de
la Recomendación a condición de que existan
verdaderas negociaciones, realizadas de buena
fe y en plano de ïgualdad, y de que los emple-
adores públicos desplieguen todos los esfuerzos
posibles para que el resultado de estàs nego-
ciaciones sea sancionado por la autoridad com-
petente". Ello implica la necesidad de que todos
aquelles temas que el Gobierno haya de presen-
tar en las Cortes, y que afectan de alguna forma
a los trabajadores de la ensenanza, sean pre-
viamente objeto de negociación si hacen refe-
rència a asuntos laborales y que sean de consul-
ta preceptiva si son cuestiones de política educa-
tiva.

Las materïas que no hayan de ser objeto de ley
deben igualmeme ser negociadas de forma que
los acuerdos firmados entre los representantes
de los sindicatos y del Gobierno se plasmen en
decretes u ordenes ministeriales que obliguen su
aplicación y cumplimiento a la Administración.

Resulta evidente la urgente necesidad de que
las disposiciones de la Recomendación relativas
a los derechos sindicales y a la negociación co-
lectiva del personal docente perteneciente a la
función pública, sean puestas en pràctica; bien
por medio de medidas generales relativas a la
función pública, bien por medidas que afecten
especialmente al personal docente.

Hace escasamente un aiïo y medio termino
una de las hueigas mas enconadas del sector
EGB estatal tras la firma de las actas del 4 y del
24 de mayo de 1978 entre el Ministerio de Educa-
ción y la comisión negociadora deí profesorado
estatal de EGB. De todo lo acordado, solo en lo
referente a la dedicacíón exclusiva y homologa-
ción de títulos se ha avanzado algo —no hay que
olvïdar que en la exclusiva el Ministerio impuso
por decreto un horarío distinto al pactado— el
resto de la plataforma reivindicativa, y pese a ha-
ber un documento escrito de compromiso, no se
ha cumplido.

Mientras tanto el ME, sin consultar a los traba-
jadores de la ensenanza, presenta en las Cortes
una sèrie de proyectos, en un intento de adecuar
el actual sistema educativo a la nueva situación
democràtica, cíaramente regresivos; el Gobierno
sígue negàndonos los derechos sindicales, y to-
do pese a lo que digan organismes internaciona-
les corno la OÏT.

Esta situación de deterioro acumulado a lo lar-
go de muchos anos, requiere de negociaciones
inmediatas. Los trabajadores de la ensenanza no
pedimos imposibles, sinó poder negociar
nuestras reivindicaciones con las autoridades
públicas competentes, y que los acuerdos a tos
que se pudíera llegar, se respeten.

El estatuto de los trabajadores y el antepro-
yecto de ley de bases de la función pública, ela-
borados ambos por la UCD, no van indudable-
mente en este sentido. De la capacidad de movi-
lización y respuesta que demos junto con el res-
to de la clase trabajadora, dependerà el que se
legitime o no una situación que seria indudable-
mente nefasta para todos.

Pedró Olivares Martínez
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INB

MATAR EL
CLAUSTRO

Recientemente ha Itegado a los Institutos una circular de la Inspeccioni de
Valencià en la que, con la excusa de recordar la normativa vigente en torno a la
celebración de claustros extraordinàries, se lanza una verdadera ofensiva
contra el papel de los Claustros, muy a lo "viejo estilo": cosa normal, viniendo
de las mismas personas que ocupaban los mismos puestos en los anos del
franquisme y que, tras una cierta hibernación, han recuperado la iniciativa al
calor del ataque de la UCD contra la enseríanza estatal y contra la gestión de-
mocràtica de los Centros.

Acudiendo a la Ley de procedimiento adrninistrativo, se recuerda a los direc-
tores de los Institutos su responsabilidad como presidentes de los Claustros,
su obligación de suspender las reuniones en el caso de trgtarse temas no
incluidos en el Orden del Dia (ademés, los acuerdos tornados serían nulos...).
Y, acto seguido, se asegura que no pueden ser incluidos en el Orden del Dia,
por no ser "de la competència" de los Claustros temas tales como los presu-
puestos del estado en relación con la educación, la contratación y forma de ac-
ceso del profesorado y, en general, los temas educatives sobre los cuales se
esté legislando...

Esta circular parece atentar contra los derechos mas elementales de los pro-
fesores como ciudadanos (derecho a la libre expresión y derecho de reunión),
real'za una interpretación restrictiva de la vieja legislación predemocràtica (que
reconocia al Claustro un papel en la contratación de profesorado), y en definiti-
va, sobrepone los intereses de los aparatós de control y del partido en e! go-
bïerno a la mag mínima lògica: el único órgano colectivo del profesorado, el
Claustro, no puede tratar temas rehcionados con la educación. jAdmirable!
Tal vez cuando se nombre el llamado "defensor del pueblo", podamos dirigir-
nos a el para tratar de que, en casos como éste, se apliquen las penas previstas
para aquellos que coartan la libertad de expresión. Mientras tanto, apenas nos
queda protestar de esta ufensiva e invitar - co<no se ha hecho en Aiicante por
parte del ST E y de Comisiones Obreras de la Ensenanzg - a todos los profeso-
res de Instituto a ignorar tal circular, a seguir tratando tales temas porque sí
son de nuestra competència y a manifestar de alguna manera a la Inspección
nuestrj desacuerdo con iaies cortapisas y restficciones: tal parece un avance
de lo que amenaza con ser el Estatuto de Centros Docentes No Universiïarios,
si triunfael proyecto de la UCD-..

Làzaro

PRIVADA VALÈNCIA

EQUIPARACIÓ
AM B L'ESTATAL

Poques han estat encara les sessions de treball que hem fet al Moviment
Unitari de l'Ensenyament Privat a València, i les Assemblees encara no han es-
tat tan nodrides de personal com seria de desitjar, però almenys, les centrals
que confluïm al Moviment, hem elaborat una "maxi-plataforma" reivindicati-
va, que com cada any, ens tocarà rebaixar als punts mínims a l'hora de la ne-
gociació amb els empresaris.

La plataforma replega com cada any, un munt de punts a negociar amb el
Ministeri. Prova evident de com estem de "putejats i putejades" a la privada,
per aqueixos neo-dictadors i empresaris que tenim.

A hores d'ara, quan fins i tot han estat realitzades les primeres i últimes elec-
cions sindicals als centres de la branca de privada, encara no està reconeguda
la participació del personal treballador, dintre del seu lloc de treball. Resulta
que abans vivíem aparentment millor, car l'enllaç sindical fruia d'una opinió
sobre el color dels "babis" dels alumnes, sobre si el crucifix tenia pols o no,
sobre l'estora de l'entrada, sobre el tipus de paper a emprar a la seua classe
(blanc, quadriculat o a ratlles, amb una o dues ratlles). Ara ni això, ni falta que
ens fa, perquè un País no fa el món, una escola no fa ESCOLA PUBLICA i un
mestre no fa el quico amb aquestes coses.

Els empresaris fan i desfan al seu aire (llegiu San Lorenzo de Brindis) i et per-
sonal treballador, que a la llarga és qui els trau les faves del perol, no pot ni tan
sols opinar al voltant de la qualitat d'ensenyament, quantitat d'alumnes per
aula, ni quan deuen fer-se les reunions de claustre, ni com dur una Tutoria o
una Jefatura d'estudi (reminiscència dictatorial i verticalista a l'ensenya-
ment).

No cal ni parlar de la llengua:
A moltes comarques i pobles del nostre País Valencià no es coneix altra llen-

gua que el valencià (variant dialectal de ia llengua catalana que es parla al País
Valencià). Però a l'ensenyament "ya tienen su pròpia lengua Universal,
para comunicarse con 300 millones de habitantes, via satélite". La
nostra llengua, per a ells, sols aprofita per a les brofegades i els jocs florals, així
com falles, concursos de "teatro" en llengua vernacla...

VOLEM SER TRACTATS COM A PERSONES!!!

Tenim coses a dir, perquè encara que no ho parega, pensem, i podem
prendre decisions per nosaltres mateixos.

Els xiquets no són botifarres com perquè estiguen emmagatzemats en una
gerreta sense llum natural la major part de les vegades (llegiu: escoles privades
i acadèmies en baixos comercials, pisos de gratacels o tinences d'atcaldia).. Els
xiquets no són botifarres com per a posar-los el preu cada mes i mig (5 vegades
l'any). Els xiquets no són butifarres, i els mestres no som carnicers.

El que si podem dir, és que les treballadores i treballadors de l'ensenyament
privat, patim una situació prou greu, en quant que els nostres sous fan riure a
l'hora de fer un estudi comparatiu amb les mateixes categories de l'estatal, ens
veiem obligats i sotmesos a la ideologia dels "responsables" dels centres, i
com a punt final, per damunt de nosaltres penja la falç de l'acomiadament
lliure.

La consigna d'enguany a la taula reivindicativa, és molt clara: EQUIPARA-
CIÓ AMB ESTATAL.

És clar que aquest desitg ha estat una reivindicació emprada pels "grocs" i
fins i tot pels empresaris i patrons per a fins prou diferents, però nosaltres reple-
guem aquest punt amb la intenció de completar-lo, puix no seria molt clar que
ens limitàssem tan sols a demanar l'EQUIPARAClÓ. Hem d'aconseguir igual-
ment l'equiparació en quant a gestió democràtica es refereix, condicions de
treball, estabilitat en el lloc, llibertat d'ensenyament, horari i vacances. Sols
així serà com ens acostarem cada volta més a allò de l'ESCOLA PÚBLICA.

Per tant, la nostra línia, funciona per:
— Equiparació amb estatal.
— Desglossament de les subvencions.
- Augment exclusiu de la part destinada al sou dels treballadors.
— Gratuïtat de les escoles.
- Control eficaç de les actuals subvencions.
— Negativa a les subvencions parcials (75% i 50%) i la seua conversió en es-

coles gratuïtes a! 100%.
- Reconeixement dels anys cremats a ia privada.
— Gestió, organització i condicions de vida professional i pedagògica iguals

que als centres estatals.
— Jornada de 30 hores.
EGB i FP 1... 251ectives i 5 comolementàries.
Ensenyament especial... 20 lectíves i 10complementàries.
- Democratització dels càrrecs i elecció de Tutors, Encarregats de Departa-

ments, Coordinadors i encarregats d'estudi, pels claustres.
— 35 alumnes per classe a EGB i FP-1
15 alumnes per classe a Maternals
25 alumnes per classe a Preescolar
12 alumnes a educació de xiquets lleugers
7 alumnes per a educació especial d'alumnes mitjans
3 alumnes per classe per a educació especial d'alumnes profunds.
— 1 mestre més per cada 16 unitats.
— Per al Personal no docent, 35.000 ptes. de salari i 35 hores de treball de

dilluns a divendres, amb 48 hores de descans continuat.
— Vacances per al personal no docent de 40 dies a l'estiu i a Nadal i Pasqua,

igual que els docents.
Sots restaria afegir, que aquesta podria ser la nostra plataforma mínima Í que

ja hem arribat al llindar de paciència amb aquestos anys últims.

E. CASTELLANO
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CORRES-
PONSALS

CAMP DE MORVEDRE

POLÍTICA
EDUCATIVA DE
LA U.C.D.
REPERCUSSIONS..

En el mes de novembre ja ens trobem al
nostre lloc de trebaii iots els mestres de la
comarca, si bé els tentacles de N'Otero No-
vas cerquen ara la manera de reduir unitats,
és a dir de reduir mestres, d'amuntegar
alumnes. Parlem de l'Escola estatal, és
clar. <>Serà tot part d'una política per a dis-
minuir l'atur de mestres o per a augmentar
ía qualitat de l'ensenyament? A l'hora de la
veritat resulta que el retard en el
començament de les classes, així com la re-
ducció d'unitats no són més que una part,
potser la més cridanera fins ara, de la
política del partit en el govern i col·labora-
dors. Política tant més clara quant la
U.C.D. s'aferma al poder.

El 28 de juliol es va publicar l'ordre minis-
terial sobre la formació religiosa als
centres de Preescolar Í E. G. B. Lògicament,
aquesta religió és la catòlica i no cap altra.
Potser per això mateix comença l'ordre
dient que vol evitar qualsevol discriminació
o privilegi. Per supost, —per això tenim
democràcia— qualsevol mestre o alumne
pot impartir o rebre, respectivament, cate-
cisme, així com no ser obligat a impartir o a
rebre, respectivament, la moral i religió ca-
tòlica. iQuina moral catòlica? Doncs, tinc
entès que n'hi ha més d'una. Almenys a
Sagunt tothom coneix les diferencies entre
els capellans preconciliars (sotana) i els
postconciliars (paisà). La qüestió és evi-
dent: no podem equiparar a Monsenyor Le-
fevre amb el clero hispano americà, basc o
amb els cristians pel socialisme. Si més no,
estan jugant amb ia sort de les persones,
il·lan pensat els capellans, professors i pa-
res els criteris pedagògics —no m'atrevesc
a dir científics— que s'impartiran des del
parvulari a la universitat? O honradament
es dóna Ètica o s'adoctrinarà amb concep-
tes inintel·ligibles, creant com antany, fò-
bies, pors, repressions, etc. Els mestres,
que a la comarca tothom coneix, han vist
en aquesta aliança Centro-Catòlica una
imatge de l'antic Nacional-Catolicisme i
s'han acollit a ella com qui ha de guanyar

una batalla. La manca de claredat de
l'ordren han fet que cadascun dels centres
haja confegit un paperet diferent per tal de
saber qui vol o no dels alumnes rebre cate-
cisme. El més significatiu és que la gran
majoria de pares accepten que siga imparti-
da al fills. Està jugant ací la desinformació,
la coacció...? Quelcom deu haver-hi. Espe-
rem que els alumnes que no volen tenir ca-
tecisme estiguen atesos pedagògicament
durant aquesta hora. Hi tenen dret.

El 3 d'agost es féu públic el Decret de
Bilingüisme per al País Valencià. Malgrat
ser-ne vergonyós, si el que es vol és recu-
perar i normalitzar la nostra llengua, els
sectors de mestres i ciutatans més reac-
cionaris — políticament i cultural— no fan
més que importunar. Concretament, hem
de dir que dels centres que l'any passat,
atenint-se al Pla Experimental, tenien
mestre de valencià, a hores d'ara encara
n'hi ha u que no en té. Hem de dir que la
majoria de les poblacions de la comarca no
disposen de professorat titulat í que ni la
Conselleria, ni el Ministeri no es preocupen
que n'hi haja. En aquest sentit cal encomiar
la tasca de la Caixa d'Estalvis de Sagunt. El
Col·legi "Los Martires" que disposa de pro-
fessor titulat en el departament de lingüísti-
ca troba entrebancs per un grup de com-
panys: discussions sobre si donar una hora
obligatòria a la setmana és antidemocràtic,
que en tot cas hi hauria que donar valencià
fora de l'horari, que sí el que es dóna és ca-
talà i no es valencià, insults afs mestres que
donen valencià, s'han negat a repartir un
qüestionari prospectiu sobre la nostra llen-
gua, etc. Són les repercussions, els efectes
d'aqueixa joia que la U.C.D. ha paït
burlant-se de les autoritats de la Universitat
de València i de la Real Acadèmia de la
Lengua,de la Historia... El passat dia 31
d'octubre van tindré lloc les eleccions a
M.U.F.A.C.E. De la comarca es presentà
en la nostra candidatura Vicent Ferri.
Aquest, durant la campanya, es va bellugar
com sabem i a la seua crida els represen-
tants de centres i afiliats van col·laborar
com se'ls hi va demanar per a superar els
obstacles administratius. Aconseguiren
uns resultats a nivell comarcal que tant de
bo els haguessern aconseguit a nivell de la
provincià de València. Un centenar de vots,
quasibé duplicar el nombre d'afiliats en la
comarca, fa i mereix que reconegam positi-
vament un treball i lloem la tasca del nostre
company i la resposta de ta gent.

Importants han estat també les accions
sindicals que s'han realitzat durant la set-
mana del 19 al 24 de novembre contra la
Llei de Pressuposts i contra l'Organització
de Centres de la U.C.D. A la nostra comar-
ca es va comprendre la problemàtica actual
a nivell estatal i de fet, d'una general apatia
a la vaga del dia 21, es va poder aconseguir
l'adhesió d'una seixantena de mestres. Va-
ga que no es va realitzar per la manca de
cohessió de criteris a nivell estatal, fet que
va derivar en la desconvocatòria
comarcal.Amb tot Í això es van repartir als
alumnes uns fulls explicatius de la situació i
es feren reunions de centre i municipi. El
nostre error, que també el tinguérem, va
estar en no considerar les raons pròpies i
sobrants de lluita del País Valencià. Malgrat
tot, la manifestació: la gentada, la conversa
amb els coneguts i amics, i els clams de la
tarda del dia 21, ens va alçar l'ànim.

MANUEL CIVERA I GÓMEZ

VALL D'ALBAIDA

UNA EXCURSIÓ
EXITOSA

Al voltant qe seixanta excursionistes
acudiren a la crida feta pel S.T.E. del País
Valencià. Aquesta xifra d'assistents pujava
Í baixava, ja que hi havia excursionistes que
no acudien a tots els llocs i d'altres que no-
més vingueren el , dissabte o només ei
diumenge.

Hi va haver de tot a l'excursió: gent que
es va perdre més d'una volta i qui no es mo-
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via del costat del guia per si es perdia. Gent
que dormia en tenda de campanya i gent
que ho va fer a l'ermita de sant Vicent.
Gent que deia que corríem massa i gent
que volia córrer més. Qui difícilment passa-
va pels forats de les Covetes dels moros i
qui s'enfilava com una serp. Malgrat aques-
tes petites divergències, però, una cosa al-
menys per a tots fou unànime: tothom s'ho
passà meravellosament.

A part dels mestres, sindicats com no
sindicats, vingueren també xiquets, joves
d'una associació cultural de Paiporta i al-
guns adults no del gremi de la docència.
Tothom digué al final de l'excursió que s'ho
havia passat mol bé, que l'organització ha-
via estat quasi perfecta. La ventat siga dita,
el temps fou ocupat al màxim els dos dies,
sense presses i sense espais morts per
avorrir-se. Ben alimentats i amb la beguda
típica de la comarca servida en el moment
oportú: tots recordaran el plaer del "nuvo-
let" (aiguardent t aigua freda de la Fontfre-
da), o les botifarres í llonganisses a la brasa
amb un bon vi de l'Olleria.

Tal volta caldria destacar com alio més
atractiu de tota l'excursió l'aventura de
passejar-se per tots els raconets de les Co-
vetes dels Moros. Algú va dir que tornaria
ben prompte i amb els xiquets de la seua
escola. Altra cosa a destacar seria el teatre,
els excursionistes es rigueren de les eixides
dels actors del grup L'AUCA en l'estupen-
da obra de Jordi Teixidor, El Retaule del
Flautista. La festa de Moros i Cristinas esti-
gué present al sopar del dissabte i a ie..
darreries del dinar del uiumenge: amb uns
monumentals alfanges que portaren els de
Paiporta, feren les filades al ritme de "Xo-
colatero" i de "Ximo". Tots participaren
activament, sobretot a l'hora de preparar el
sopar en que uns feien el foc, mentre
d'altres posaven la taula i encara uns altres
anaven adobant les ensalades. Tots volien
torrar les seues botifarres.

En fi, un cap de setmana de festa i
d'alegria, una manera com una altra d'anar
coneixent a poc a poc tots i cadascun dels
racons del nostre País Valencià.

BAIX VINALOPÓ

UNOSOBJETIVOS
UIMITARIOS

De acuerdo con la pn,puesta hecha por
la U.C.S.T.E. v centrales en el documento
unitario y según el calendario elaborado por
el Consell intercomarcal del S.T.E.A., la
Union Comarcal del Baix Vinalopó convoco
a todas las Asociaciones de Padres y de Ve-
cinos, partidos políticos y centrales sindica-
les de la comarca, así como organizaciones
juveniles.

Después de debatir la situación actual de
la ensenanza, enmarcada en las repercu-
siones de los Presupuestos Generales del

BAIX MAESTRAT
VINARÒS. A la província de Castelló se celebraren reunions a principi de curs
per intentar adoptar una postura unitària respecte a la sisena hora. Es prengué
l'acord que la sisena hora es devia realitzar basan'-se en l'acta de! 24 de maig.

Els mestres de la localitat de Vinaròs es van adherir majoritàriament a aquesta
postura. Front a aquests acords sindicals, les AA.PP. de Vinaròs, no acceptant
ni les explicacions rebudes, ni adop'.ant una actitud comprensiva envers els
problemes sindicals del professorat, s'han llançat a denunciar-los davant els or-
ganismes oficials i a l'opinió pública.

La Coordinadora de Professors de Vinaròs ha reaccionat davant aquesta pos-
tura nefasta pels fets en s: i pel plantejament adoptat.

En un comunicat la Coordinadora exposa que:
— És el nostre constant desig i preocupació aconseguir una escola pública amb

la qualitat d'ensenyança adequada i amb els mitjans apropiats a cada cas.
— La sisena hora en qüestió l'ocupem en preparació del treball escolar, progra-

mació, reunions de departaments, correcció de treballs i la seua avalucació —així
ha estat reconegut en les inspeccions i investigacions que hem tingut—, i en
altres tasques que repercuteixen en millorar la qualitat de l'ensenyança.

— Hem admès i admetrem amb agraïment qualsevol col·laboració de persones
i entitats, que repercutesca en millorament de l'escola. Però no podem permetre
que l'escola en general i els mestres en particular, siguen camps de maniobra per
a caciqueries, ressentiments, autoritarismes, compensació de frustracions
estranyes o trampolí de llançament envers alts i apetibles càrrecs.

— En cap moment no hem utilitzat els xiquets com arma per a les nostres
reivindicacions. Molt al contrari, sempre hem tingut com a meta la millora gene-
ral de l'escola, on el xiquet ocupa un lloc preferent, però en la que també el
mestre i les seues necessitats tenen un lloc.

— Són moltes les AA.PP. a tot arreu de l'Estat que s'han solidaritzat amb una
postura com la nostra, i qji ^n la província tan sols les de Vinaròs s'han oposat,
tot i que eren informades pels directors i de vegades per un claustre en ple.

— Finalment, no desitgem entaular polèmica sobre aquest assumpte. Sabem
que els nostres oponents són els alts càrrecs del Ministeri i no acceptem com
enemics els pares dels nostres alumnes, encara que en algun cas particular i
concret ens costa molt d'esforç continuar endavant amb aquesta situació.

En l'actualitat el problema subsisteix.

BAIX VINALOPÓ
ELX. Se ha reaiizado en los locales del Sindicato, C/ Aurelio Coquillat, 39-2, un
Cursillo de Pretecnología para adquirir las técnicas necesarias para desarrollar e
impartir dicha especialidad, dando en dicho cursillo una sèrie de pautas de traba-
jo y sugerencias tendentes a fomentar la creatividad pròpia y de los alumnos que
hagan factible que esta matèria, al igual que Plàstica, Música y otras, dejen de
ser las "marías" v adquieran en la escuela el valor e importància que tienen en la
formación integral de ia persona.

Días pasados ha quedado constituido el Secretariado Comarcal del STE fue
elegido en Asamblea Comarcal y està formado por 14 companeros.

ALCOIÀ - COMTAT
ALCOI. El passat 21 de novembre, al voltant de les 19.30 h. es va celebrarà Al-
coi la manifestació d'ensenyament convocada pel STE-PV Alcoià-Comtat, que
eixint del Parterre es va dirigir per l'Avinguda del País Valencià i carrer Sant
Llorenç fins a la placa d'Espanya, on es troba l'Ajuntament. A la manifestació,
que es va desenvolupar amb tota normalitat, hi van assistir diversos centenars de
docents i pares d'alumnes, que eren abonats pel STE-PV, CCOO, CNT, PC,
USO, PCPV, LCR, PSAN, UCE, ENESCO i AA.VV. Entre les reivindicacions es
troben principalment la de l'Estatut de- Centres no Universitaris, participació de
tots els sectors en la gestiu democràtica dels centres i :'Estatut dels Treballadors.
Els manifestants portaven diferents pancartes on es podia llegir "Cap a l'Escola
Pública i Popular", "Cotra el Pla Econòmic del Govern", "Mestres en lluita",
"Escola Pública", a més a més dels crits, entre els que cal assenyalar: "escola
Pública i Popular".

"No volem cap xiquet sense escola.
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Estado, Estatuto de Centros y demàs leyes
previstas, se llego al acuerdo de continuar
trabajando en la potenciactón de la Coordi-
nadora unitària, creada a principies de cur-
so, iniciando una campana de información
y debaté a todos los niveles, de cara, princí-
paimente, a la Jornada de lucha prevista
para el pasado dia 21, però con un sentido
de continuidad.

Es de destacar la ausencia a estàs
reuniones de la F.E.T.E.-UGT y del PSOE
que llevan una acción totalmente antiunita-
ria, sectària, especialmente en Elx, con una
campana confusionista y de ataque a la
UCSTE, como lo demuestra el escrito re-
partido por los Centros el 16-11-79 (Se os
adjunta por si quereis sacar un comentario
"duro").

Dentro de los objetivos de esta Coordi
nadora unitària estan:

— La potenciación de Asociaciones de
Padres, democràticas, luchando contra la
Federación local de APAS. que està domi-
nada totalmente por la derecha. Dicha fe-
deración mantienen su estructura y estatu-
tos de la època franquista. Su presidente es
secretario local de la UCD, està claramente
por la mal llarnada "Libertad de Ensenanza,
en favor de la cual presento un acto en el
campo de Altabíx y ha habido escritos
públicos en la prensa local de dicha fecíera-
ción atacando a ta Coordinadora, con acu-
saciones tan pueriles como que todos los
partidos, organizaciones y centrales que la
forman son "comunistas". Naturalmente el
STE y la Coordinadora han replicado a la
Federación, desenmascarando el "Talante
democràtico" de esta.

— Presionar al Ayuntarniento para la cre-
ación del Consejo Municipal de Educación.

— La difusión de la alternativa de Escuela
Pública.

En el orden practico, se hicieron
reuniones' internas en Partidos y Centrales,
asambleas en barrios, debatés públicos
abiertos y se participo en un debaté en Ra-
dio Elche; se han editado 20.000 folletos
explicativos que se repartieron por las
calles. El dia 21, hubo Concentración en el
Ayuntamiento para entregar un escrito al
Alcalde en el que se pedía que la Corpora-
ción se defina sobre una sèrie de puntos re-
lativos a la ensenanza. (El Pleno celebrado
el dia 27, aprobó las conclusiones que
poníamos en nuestro escrito).

Se ha convocado una Manifestación pa-
ra el dia 1 de Diciembre en la que estaremos
todos los que defendemos una alternativa
de escuela Pública al Servicio de las clases
trabajadoras y populares.

No volem cap mestre parat.
Volem, volern, volem, escoles valencianes.
Volem, volem, volem, escoles populars".
Acabada la manifestació, un grup de representants dels manifestants es va

reunir amb l'Alcalde local per a presentar-li les peticions.

LA PLANA BAIXA
ONDA. Mentre en uns llocs l'Administració es nega al desdoblament dels col·le-
gis, en altres el rnanté. Aquest és el cas d'Onda, on més d'un miler d'alumnes
són mal escolaritzats per no haver-se fet el lliurament d'un nou edifici, Í acu-
deixen en doble torn, de matí Í de vesprada, amb excessiva aglomeració a les
aules. Els pares dels alumnes han fet un comunicat de denúncia del Ministeri,
que.no fa més que desprestigiar l'ensenyament estatal. L'edifici en qüestió és
acabat, però té les portes tancades.

L'HORTA
PAIPORTA. La campanya en contra de la vaga del 21 de novembre, mampresa
per la Directiva de la Federació d'A,P.A. —de la que és membre honorari en Da-
niel MORET, veí de Paiporta - va potenciar en aquesta població, l'aparició d'un
pamflet distribuït per totes les bústies, elaborat amb la multicopista del C.N. Luis
Vives —que no va fer la vaga - i signat per un pare, que qualificava els mestres
del C.N. JAUME I de "insensatos", "peones de ajedrez", cercadors de "días de
asueto"... etc... A més a rnés, hom va convocar, descaradament,una assemblea
de pares, sense comptar amb els mestres, al saló de l'ajuntament, a la mateixa
hora que a València hom feia la manifestació.

Però, malauradament per a tots aquells qui pretenien carregar-se, no uns
mestres sinó un tipus d'escola, la resta dels pares i veïns va donar-los una lliçó,
aní defensant públicament el dret de tot treballador a la vaga, com manifestant

el seu suport a tots aquells qui lluiten per una ESCOLA DEL POBLE I PER AL
POBLE.
MONTCADA. El dia 20 de Novembre, i dintre de la campanya de mobilitza-
cions, se celebrà a la Casa de la Cultura un acte públic convocat per STE del País
Valencià, CCOO, USO, PCPV i les Associacions de Pares dels col·legis V. Blasco
Ibàfíez-Dr. Vicente Trenco, José M.a Oltra i S. José. Es va parlar de l'Estatut dels
Treballadors, Estatut de Centres, Llei de Pressupostos de l'Estat, Decret de Bilin-
güisme i s'informà de totes les mobilitzacions programades. A les reunions pre-
paratòries fou invitada la UGT i el PSOE però no convocaren a aquest acte.

ALFAFAR. Al col·legi Jaume I de Parque Alcosa la situació no sembla que
porte camí de solucionar-se: Assemblees, viatges, assegudes, concentracions,
manifestacions, tallades de carretera, votacions amb urnes i tot, classes al carrer,
l'Albinyana, el Cucó, t'Ajuntarnent... Entretant 8e d'EGB en el cor de l'església,
T d'EGB en la tinença d'alcaldia , la resta en "la Pocilga" (per als entesos).

Hern anat a València: xarrades arnb la Delegada, els inspectors (el jefe i la je-
fa ï , el Governador i bla, bla, bla... Hern anat a Madrid: Director General i bla, bla,
bla...

Han vingut de València inspectors, arquitectes del M.E., Delegat Provincial de
Sanitat, Inspector Metge Escolar i... bla, bla, bla. De Madrid ha vingut l'Inspec-
tor de servicios: bla, bla, bla... El dia 5 tindrem una entrevista amb el Director
General d'EGB (bla, bla?)

Les mares i els pares porten ja una setmana tancats a l'altra escola del barri.
Cada dia més i més gent, més i més IMPOTÈNCIA i demanant què?: EL DES-
DOBLAMENT PROVISIONAL DEL BÚNKER ORBA (no deien que era una esco-
la . . .? ) .
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ÈTICA,
AMB PERDÓ

Moralista laic, predicador tímid com
sóc, no he pogut menys d'animar-me
amb això que els xiquets puguen tenir
classe d'Ètica en lloc de Religió. Les
meues informacions al respecte són
ben minses. He sentit a dir que en més
d'una escola, amb l'excusa que no hi
havia "encara" professor d'Ètica, el
mestre fica tots els nanos en la mateixa
aula i els hi explica les activitats de
l'Àngel de la Guarda i altres temes
d'enlairada teologia de l'ordre públic o
viceversa.

Quina ètica pensem ensenyar-los als
pobres salvatgets? Seria terrible que el
nou catolicisme laic fóra una repetició
de les mateixes històries canviant-los
tot simplement l'avalista, garant o pro-
motor. Per exemple:

"Adolfo Suares, primer ministre per
la gràcia de l'Ètica", "Quan els xiquets
menteixen la Mare Pàtria plora". "Els
xiquets que comencen furtant-li la go-
ma de borrar als companys van a
Herrera de la Manxa".

O potser tingam una autèntica ètica
neocapitalísta. Un curs amb un progra-
ma com aquest:

Tema Primer.— La societat. Virtuts
de la societat anònima.

Tema Segon.— El treball. Altres ac-
tivitats més rendables.

Tema Tercer.— Les persones de-'
cents,. Les indecents o marginades:
melenuts, feministes, homosexuals,
venedors de drogues lletges, separatis-
tes, esquerrans... etc.

Tema Quart.— L'obediència als pa-
res. L'obediència dels pares al televi-
sor.

Tema Quint.— El consum. La ver-
gonyosa maldat de furtar en els Grans
Magatzems. Obligatorietat moral de
canviar de màquina renta-plats.

Tema Sisè.— El sexe. Informació
sobre anticonceptius i naftalina per a
guardar-loTins al matrimoni.

Tema Setè.— El divorci. De com
tots els fills de divorciats es fan atraca-
dors de supermercats. Com apartar-se

quan el pare Í la mare es tiren objectes
al cap.

Tema Vuitè.— Urbanitat i bones
maneres. Com saludar un veí en el re-
fugi antiatòmic, etc...

Ah! Pobres xiquets de pares laics!
La que se us ve damunt amb una ètica
ucedista! Damunt, sense historietes ni
paràboles! A menys que també se les
inventen. Per exemple:

"Passejava Adolfito Suàrez a la sor-
tida de l'escola quan va veure un pobre
del que uns xiquets malcriats es burla-
ven cruelment. Adolfito els va renyir
severament explicant-los que si no hi
hagués pobres els rics no voldrien in-
vertir i l'economia se'n vindria avall. I
dient això li va regalar al pobre un car-
net d'un dels partits de l'època, el Mo-
vimiento, Í un exemplar del llibre de
Dale Carnegie/'Cómo ganar amigos e
influir en los hombres de negocies".

O aquesta altra:
"Havent-se trobat Landelinito La-

villa un preservatiu quan anava al cine-
ma amb uns amiguets, cosa que tots
miraren amb infantívola curiositat, per
tal que aquests no pensassen coses
impròpies de la seua edat el va unflar i
va organitzar un partit de basquet-ball
sols interromput de tant en tant per
l'operació de creuar el carrer a alguna
velleta. Hi va haver dia que Landelinito
creuava trescentes velletes fins que
l'expulsaren de la porta de l'Asil per
ordre d'un director ultraesquerrà".

Dura vida la que se li aveïna al xi-
quet.

Jo havia pensat en fer un llibret
d'ètica per a infants però no em surt
més que una frase i així ni l'editorial
pot publicar-lo ni res.

Jo havia escrit a soles:
"La llei de la gravetat en ètica fun-

ciona al revés que en física. No escopi-
nes al de baix que més prompte o més
tard et caurà l'escopinada damunt".

Com anem a fer amb això un llibre
de trescentes o quatrecentes pesse-

Josep Vicent Marqués
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MANUEL B ROSETA
Manuel Broseta Pont, 47 anys, advocat, catedràtic de Dret Mer-

cantil, ex-degà de la F. de Dret, ex-president de la ex-Junta De-
mocràtica de València, ex-mecenes de l'esquerra desvalguda, se-
nador de penalty en t'actua! legislatura, comandant en cap d'això
que ara en diuen UCD-Región, ex-conseller de la Caixa d'Estalvis,
amic de multinacionals i multinacionaleros, ex-estudiant de les fa-
cultats rnés fardones d'Europa, ex-president dp la Comissió de
Transferències del Consen del P.V., etc., etc., és el que podríem
anomenar un home d'èxit, un escalador imparable. En una paraula:
el somni daurat de tota joveneta exístencialment agobíada per la
moda parxís i els "peinados Pelegrín".

D. Manuel, que exhibeix tarja de "genuino sabor democràtico",
segurament no ha deixat mai d'ésser una cunya de la dreta capita-
lista "con rostro izquierdoso". Siga com siga, el qui va ésser espe-
cialista en nadar entre dues aigües amb salconduit d'"índepen-
dent", de situar-se sempre per damunt del bé i del mal i d'escriure
al periòdic uns articles plens de mitges mentides per estar plens de
mitges veritats, un bon diò va escoltar la veu de la conversió: "No
nay mas agua que la que suena a poder ni nada por encima de! bien
y del mal que no sea la UCD. Escribiràs con la demagògia de tu
mente. No hay mas dios que yo y tu seràs el Infante Mayor del
Reyno. Apacienta mis gaveros, apacienta mis blaveros".

En aquests moments la quasi totalitat de la política educativa del
Consell —Broseta és pare espiritual del Peris— està en les seues
mans, en les mans d'un home que fins el 76 trobava desitjable
"l'ensenyament de-i en català", que en e! 77 declarava que la
qüestió de la llengua "es una cuestión estrictament filològica y no
pasional", que en el 78 parla de la "lengua valenciana", "diga lo
que diga la lingüística" i en el 79 diu que "se trata de ensenar valen-
cianoy no catalàn".

Broseta,que ha deixat escrites coses com que patim una díglò-
sia, "opresión de la que es necesario salir", a l'hora de la veritat re-
sumeix aqueixa eixida en parlar als seus fills en castellà t en portar-
los al col·legi francès que és això que podríem dir "el bilingüismo
bien entendido". Curiosament ell va estudiar en un Col·legi Na-
cional, el Cervantes de la ciutat de València, però ja se sap que "no
hay mejor padre que el que da a sus hijos lo mejor que puede": per
exemple dos llengües dominants. "Allò que puga fer —deia en
1976— ho faré per al País Valencià. Tant a la Universitat com a la
política": Al País Valencià, l'ha convertit en Región; la Universitat
la posa a l'altura de Lo Rat Penat, i políticament participa en aqueix
joc perillós de manipular sentiments i de transformar la irracionali-
tat en mòbil polític.

Broseta? No, gràcies.

JOANCORVALL

ERfl

EDUCACIÓ ORNAMENTAL

PER A LA DONA

Es una pena que moralistes i doctors en civilitat i etiqueta s'ha-
gen cansat d'editar els famosos Manuals d'Urbanitat. ÉS una ver-
dadera diversió fullejar aquests llibrets plens de complicadíssimes
normes del ben comportar-se en cada situació, del ben parlar,
menjar, caminar, etc. Es clar, sempre analitzem el seu contingut
des del nostre temps i podem pensar que en aquells temps tot açò
es podia tenir per normal i acceptar-ho com a tal. És per això que
ens dol de no disposar ara i ací d'aquests tipus de Tractats del
"bon comportament" escrits per a joves d'avui. O n'hi ha?

Llevant la pols d'un armari ple de vells llibres de text de la nostra
escola, hem trobat un d'aquests llibres: MANUAL DE URBANI-
DAD Y BUENAS MANERAS d'un tal Manuel Antonio Carrefio,
editat l'any 1895. Quatre-centes pàgines de regles de comporta-
ment: des de com ens hem de comportar en un soterrar a quins
deures tenen els pobres amb els rics.

Hem trobat centenars de disbarats al llibret, dels quals en desta-
quem un que fa referència a l'educació de la dona:

"La mujer encierra en su ser todo lo que hay de bello e in-
teresante en la naturaleza humana; y esencialmente dis-
puesta para la virtud, por su conformación física y moral, y
por la vida apacible que lleva, &n su coracón encuentran dig-
na morada las mas eminentes cualidades sociales. Però la
naturaleza no le ha concedido este privilegio, sinó en cambio
de grandes privaciones y sacrificios, y de gravísimos
compromisos con la moral y con la sociedad; y si aparecen
en ella con mayor brillo y realce las dotes de la buena educa-
ción, de la misma manera resaltan también en todos los ac-
tos, como la mas mínima mancha en el cristal, hasta
aquellos defectos ínsignificantes que en el hombre podrían
alguna vez pasar sin ser apercibidos.

Piensen, pues, las jóvenes que se educan, que su alma,
templada por el Criador para la virtud, debe nutrirse UNICA-
MENTE con los conocimientos útiles que sirven a esta de
precioso ornamento: que su corazón, nacido para hacer la
felicidad de los hombres, debe caminar a su noble destino
por la senda de la religión y del honor; {. . .) .

Las mujeres tendràn por seguro norte que las reglas de ur-
banidad adquieren, respecto de su sexo, mayor grado de se-
veridad que cuando se aplican a los hombres; y en imitación
de los que poseen una buena educación. solo deberà fijarse
en aquellas de sus acciones y palabras, que se ajusten a la
extrema delicadeza y demàs circunstancías que le son pecu-
liares. Así como el hombre que tomarà ef continente y los
modales de la mujer, aparecería tímido y encogido, de la
misma manera la mujer que tomarà el aire desembarazado
del hombre, aparecen'i inmodesta y descomedida.

Com que l'objectiu de la dona, la raó de la seua existència és fer
feliços els homes, l'educació que rebran es limitarà a ser pur orna-
ment. Per a què més? La dona és bellesa, dolçor, sacrifici i priva-
ció; no ha de tenir cap taca per petita que fos (l'home tindrà per-
mesa alguna taqueta): s'ha de mantenir immaculada fins el seu
"noble destino": el matrimoni.
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Tornem als jocs en aquest número,
per tal d'anar fent un bon palmito
de possibilitats als que per una raó
o una altra ens trobem al front
d'una classe.

PEPETSIPEPETES

Pera xics Í xiques de 7 a 12 anys.
Es tracta d'un joc amb forta incidència

dels aspectes de rapidesa motora, atenció i
rapidesa d'associació.

Les persones es posen en dues files
d'igual nombre de jugadors, encarades;
al mig una ratlla on tots han de posar un
peu.

Una fila són els Pepets i l'altra, les Pepe-
tes.

Darrere de cada fila, a uns 10 metres,
hem de pintar també una ratlla.

Quan l'animador diu: "Pepets", aquests
han de córrer cap al seu camp (dins de la
línia que tenen darrere) i les "Pepetes" els
perseguiran. Si aquestes últimes agafen a
qualsevol "Pepet", pot quedar eliminat, o
no.

"FORA DE L'ESTANY"

Ens aprofita per a xiquets i xiquetes de 3
a 9 anys.

Pot desenvolupar la capacitat d'atenció,
equilibri i rapidesa.

Es fa una fila de persones, i a un costat
pintem una ratlla paral·lela a ells.

Una part de la ratlla és terra i l'altra serà
aigua d'un estany. L'animadora ha d'anar
dient "Fora de l'estany" o "Dintre de l'es-
tany" segons convïnga. Els xiquets a cada
moment han de situar-se al lloc correspo-
nent.

Per fer-ho més atractiu, podem retocar
les frases per tal de confondre: "Fora de
l'estanya" "Dintre de l'istanyo"... etc.

Es pot eliminar les persones que
s'equivoquen tres vegades.

TINC TANTA GANA
Ens podria aprofitar per a xiquets i xi-

quetes de 7 a 14 anys.
Tots en cercle, asseguts a terra,

comença un dient: "Tinc tanta gana que
em menjaria (xocolata)". El següent repe-
teix el que ha dit el primer i afegeix: "Tinc
tanga gana que em menjaria... (xocolata i
pa)".

Així arribaria a l'últim, que tindria una
gran llista per a dir.

Hem de procurar que no es trenque
l'ordrede les coses.

També podrem aprofitar altres variants
d'aquest joc: "Me'n vaig d'excursió i a la
motxilla posaré..." "Vaig al mercat i em
compraré..."

LA SAFOR
-Dissabte 26 de gener

12-13 hores: Arribada al C.N. Joan Martorell al carrer
Garcia Morató de Gandia.
13 hores: Tots junts i amb el recapte preparat, marxarem
al convent de S. Jeroni: Visita, dinar, passeig...

Vesprada: Temps lliure.
9 de la nit: Sopar al C.N. Joan Martorell:
— Coques amb pebre i tomaca
- Pastissos d'herbes i vi de la terra

Revetia i can. Es dormirà al mateix col·legi.

II l·lftfltll

I I "1

-Diumenge 27 de gener

10 del matí: Visita'al Palau del S. Duc i a la Col·legiata
12 hores: Excursió a la Reprimala i dinar.

CADASCÚ QUE ES PORTE EL SAC DE DORMIR
DINAR DEL DISSABTE

EL

17



PPWESVa-tí

de/s Ports al Baix Segura
GEOGRAFIA

La Comarca de La Safor està formada per la
vall del riu d'Alcoi o Serpis i la subcomarca de la
Valldigna. Limita al N. amb la Ribera Baixa, a l'E.
amb la mar Mediterrània, al S. amb la Marina Al-
ta í a l'O. amb la Vall d'Albaida.

Cap a la part septentrional, s'hi troba la serra
Falconera (452 m.) i et Mondúver (muntanya de
840 m. d'alçada i última del sistema Ibèric). El
límit occidental està format per una llarga aline-
ació de 600 a 700 ni. que s'alça sobre el Vernís-
sa, afluent del riu d'Alcoi. Pel migjorn corren les
serres d'Ador i de la Safor (1011 m.) tallades pel
Serpis en l'estret de l'Infern (l'Orxa). La subco-
marca de la Valldigna la limiten el Mondúver i les
serres de les Agulles i de Corbera, aquests siste-
mes muntanyencs s'apropen a la mar emmar-
cant un.3 estrete franja d'argiles i sorres plenes
de marjals. Procedent de forts resorgíments
càrstics, circula el riu de la Vaca o de Xeraco. Í
pel S. i S.O., La Safor està tancada per la serra
Gallinera.

Per l'orientació i altura de les muntanyes aue
l'envolten, la pluja sol ser més intensa que a la
resta del País Valencià, passant de 650-700
mm./any, el que fa La Safor siga una zona eco-
lògica diferenciada.

HISTÒRIA
Si bé La Safor ja tenia població abans, és el

Paleolític quan podem dir que comença a haver-
hi una civilització important (Coves de Mera-
velles, Barranc Blanc, Rates Penades i Malla-
etes). L'estudi de la Cova del Parpalló, feta per
Pertcot, va significar una petita revolució en el
món de la prehistòria i, concretament, del mag-
deleniense i, és al museu de Prehistòria de Va-
lència, on es conserven gran quantitat d'ossos,
sílex tallat, plaquetes dibuixades i un crani dei
cromagnon, trobats en aquesta cova.

També hi ha vestigis neolítics a les Coves del
Forat de l'Aire Calent i Bernarda, així com
poblats pre-ibèrics com El Rabat, Els Bancalets,
El Castellar, La Barcella i Auriba (Oliva).

Uns 600 anys a C. La Safor formava part de la
Contestania Ibèrica que tenia per capital Saitibi
(Xàtiva). Viles importants anaren creixent o es
fundaren en aquesta època: flótuba, Gandia,
Exeraco, Exeresa, que degueren comerciar amb
els grecs i cartaginesos de Dianium i Eivissa. Els
grecs, segurament, fudanren Atheymus
(Daimúsí.

A La Safor també s'hi ha trobat gran quantitat
de vestigis romans, no podia éssei d'una altra
manera ja que es troba al centre de les ciutats

més importanta de l'època: Saitibi (ibera),
Dainium (grecorromana) i Valentia (romana).

Amb la desmembració de l'imperi morisc, la
comarca passà al regne de taifa de Dénia, fins a
la conquesta d'en Jaume I, llevant del breu
període de la conquesta d'El Cid.

Durant aquesta època, naixen gran quantitat
de pobles i augmenta la població. Es desenrotlla-
rà una gegant obra d'infraestructura per a l'agri-
cultura (sèqies, assuts, sènies, bancals, etc.) i
també, indiscutiblement, una hegemonia cultu-
ral i religiosa que, a la llarga, farà que gairebé la
totalitat de la població siga autòctona d'origen i
musulmana de llengua, religió i cultura, com pa-
reix deixar clar el filòleg Ibn Sida que va viure a
Dénia.

Al 1240, el rei En Jaume I El Conqueridor
aconsegueix mitjançant pactes i pressions la ren-
dició del castell de Bairèn, al mateix temps que
queia el del Rebollet a mans del senyor d'En
Carròs. Aleshores va començar el repsrtimen
entre la gent que anava amb el rei, principalment
catalans i en menor quantitat aragonesos del Pi-
rineu, també alguns italians i occitans.

Bàsicament durant l'època que compièn
l'edat mitjana podem veure diversos senyorius:
Bairèn, Palma, Borró, Vilallonga, Rebollet i Mo-
nestir de la Valldigna (antiga Alfandech). EI pri-
mer duc de Gandia fou Alfons el Vell, títol que li
va donar et rei Martí l'Humà per la seua actuació
tnvers Pedró el Crutl de Castella qupn va envair
La Safor i les comarques del voltant, en in in-
tent de sotmetre el Regne de València sota el po-
der de Castella. El duc Alfons, un personatge de
gran influència en la Corona, es va distingir per
ser un gran protector de la cultura i els costums
envoltant-se de nobles (Blanes, Montagud, Vila-
ragut, Vilarrasa, Vilanova, Scorna, Monsoriu,
Bonastre, Boyl, etc.), d'eclesiàstics (Convent de
S. Jeroni de Cotalba), de poetes i escriptors
(Martorell, Roiç de Corella, March).

El problema morisc, es va agreujant a mesura
que va creixen la pobleció cristiana, fins que
s'arribo a la guerra de les Germanies, provocada
pel descontentament burgès, per un costat, i pel
dels camperols per ('altre, contra la repressió
feudal, encara que ací, a La Safor, ne va tingre
gaire ressò degut a l'esplendor que donava el
cultiu del canyamel, si bé a la Valldigna la pressió
feudal per part dels monjos va ser més dura. Les
tropes senyorials, però, es van enfrontar als ager-
manats el 25-VII-1521 en la malaurada batalla del
Vernissa, en la que van tindré prou a vore la de-
serció de les tropes castellanes que es dedicaren
a saquejar. Amb la repressió posterior a càrrec
de Germana de Foix, funcionari ideal d'una mo-
narquia centralista, promouria la refeudalització"
nobiliària al servei de la reialesa, mentre conver-
tiria les frustrades Gemanies en motiu de negoci
per a la hisenda reial.

Ja hem esmentat abans quina era la prosperi-
tat relativa de què, durant aquests anys, gaudia
la comarca g'àcies a l'agricultura, situació afavo-
rida pir les bones relacions que amb la Corona
mantenien els Borges, segona família que
mamprenia el ducat després d'un període en què
havia revertit a la Corona, i ells foren els qui por-
taren de neu la unió amb el Comtat d'Oliva que
pertanyia als Centelles. Els Borges, que poseien
gran quantitat de trapigs, eixamplaren la Ciutat
de Gandia, construïren la Seu, la Universitat,
l'Hospital i el convent de les Clarisses. Però amb
l'expulsió dels moriscos en 1609, la decadència
comarcal és patent, ja que representaven el 65
per cent de la població, essent la d'Oliva la més
afectada amb 7^0 moros. A més aquesta expul-
sió va produir una refeudalització al camp i un
major control senyoria! dels gremis, junt a una
concentració de la propietat de la terra.

En el segle XVIII, la pèrdua dels furs, és a dir,
la pèrdua de les institucions i organitzacions que
ens eren pròpies com a poble suposa al mateix
temps la desmembració de la comarca natural
que constituïm, anant, una part, a dependre de
la governació de "la colonial ciudad de S.
Felipe" íla socarrada Xàtiva) i, una altra, a Dé-
nia. Amb la posterior divisió provincial, Oliva va

pertànyer durant 15 anys a la "província" d'Ala-
cant, i això que el ja absentista duc de Gandia i
compte d'Oliva havia pres partit a favor dels bo-
tiflers, partidaris de Felip V de Borbó i, per tant,
en contra dels maulets (llauradors en àrab) parti-
daris de l'Arxiduc Carles III d'Àustria, que eren
majoria al regne, i que portaven com a principal
reivindicació l'abolició dels impostos que es pa-
gaven alísenyors feudals. Les conseqüències de
la guerra pe Successió a nivell comarcal foren les
mateixes que a nivell de País: l'enduriment de la
pressió fliudal, la desmembració política, cultu-
ral, cons|etudinària i àdhuc geogràfica, exemple
d'una derrota del que va ser un enfrontament
tant social como nacioanf. Es aquest el període
preparatori de la revolució burgesa, quan certes
nacions adquireixen un predomini sobre les res-
tant, limitant-les o anulant els seus caràcters
propis comunitaris, per a donar pas a la formació
de l'Estat i, a rnés com a guerra civil que fou
comdemnà els camperols (alienats a la concep-
ció més progressitai ja que els senyors s'aliaren
amb Castella i, per tant, ' endavant, s'encarre-
garen d'importar el model cultural i econòmic de
la nació dominant, contra e! que clarament lluità
Gregori Mayans i Síscar. Es doncs, aquesta si-
tuació político-social la que impedeix que la se-
da, cultiu aleshores b.''sic, ja que el sucre no po-
gué competir en preu amb l'americà, sobretot
després de la desaparició de la mà d'obra barata
que constituïen els moros, puga transformar-se
en una veritable indústria que siga capaç de fer
la revolució industrial i trencar d'una vegada per
totes el sistema feudal que aleshores s'enduria,
privant els gremis de tota capacitat industrialit-
zadora i deixant com 3 única alternativa l'expor-
tació de la matèria prima, monopolitzada per co-
merciants francesos, anglesos i italians, i la in-
versió continuada en l'agricultura: raïm i verdu-
res.

Amb el fracàs de la seda i malgrat la instal·lació
dels Lombard, és la taronja el nou uultiu d'expor-
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tació que, aprofitant els canals oberts, en princi-
pi, per a la seda, convertiran Gandia en el lloc
central d'una comarca que anirà estructurant-se
cada volta d'una manera més clara, segons un
conseqüent model colonial, sobretot una vegada
tinga lloc la construcció dei Port del Anglesos i
del Trenet d'Alcoi, encarregats de ser els instru-
ments per on entraran abods, maquinària i carbó
i eixirà la taronja, el cultiu que va perdre la guerra
i que, per tant, durant molts anys serà l'encarre-
gat de finançar els cereals castellans, els produc-
tes d'exportació i el model d'industrialització que
afavorirà els "Planes de Desarrollo", però no la
petita i mitjana empresa, que, amb moltes difi-
cultats, anirà traient el cap a La Safor, marcada
d'uns adequats mitjans de finançació.

ECONOMIA
L'rconomia és bàsicament agrícola, afavorida

per un clima que disminueix el risc de gelades i
possibilita aconseguir collites primerenques. El
cultiu per excel·lència és la taronja t, amb menys
irrmortància les hortalisses. També és imoortant
el sector de serveis pel turisme.

SUPERFÍCIE TOTAL .......... 42. 850 Ha.
Superfície llaurada ............ 62'2%
Superfície no llaurada .......... 25' 1 %
Superfície improductiva ........ 12'7%

Subsector agrícola:
Propietaris .................. 10.754
Assalariats ................... 5.130
N. Parcel·les .................. 78.893

Regadiu ..................... 18.114Ha.
Secà ....................... 6. 794 Ha.
Tarongerar ................... 12. 709 Ha.
Tamgny Ha ..... ........... 0'25
POBLACIÓ TOTAL ..... 56. 629 h. -1910

64.631 h. - 1920
90.163 h . - 1940
89. 086 h. -1960

117.034 h. -1976

Distribució població 1976

Sector primari ................ 31 '83%
Sector secundari ......... . . . . 28'06%
Sector terciari . ............... 39' 1 1 %

Ja hem dit n u e el fracàs de la seda i l'entrada
de la filoxera; junt a la impossibilitat de poder-se
desenvolupar una indústria autòctona, la taronja
s'imposa C'jm a monocultiu d'exportació pro-
duint (una volta passada l'època dels ous d'or)
amb unes inversions excessives per damunt del
marge de rendabilitat, una producció que no afa-
voreix en absolul als productors, ni al petits pro-
pietaris.

La immigració ha estat constant, provinent
dels Països Castellans limítrofs, si bé el saforià
ha tingut que emigrar de manera termoral a la
verema o a fer traballs domèstics a París.

Darrerament estem assistint a un procés de
creixement de noves indústries més aviat mitja-
nes i petites, corri són les de derivats de produc-
tes del camp, teixits, transformats metàl·lics, pa-
per, fusta i cuir, però amb certa importància de
capital de fora, si deixem de banda les empreses
constructores que durant el franquisme han fet
el seu agost, aprofitant el silenci de les autoritats
per a l'edificació en contra de qualsevol interès
urbanístic o que trnguera en compte la qualitat
de la vida (platges, urbanitzacions, manca de zo
nes d'equipament, autopista, etc. ) .

ESCRIUEN
ELSXIQUETS

PROBLEMES DE
LA NOSTRA ESCOLA

Des de sempre s'han fet col·legis en la major oart del
món, però ens interessa en aquest text Gandia; i diem
Gandia com podem dir la Conca de la Safor.

Al temps d'ara s'ha modernitzat la majoria dels Col·le-
gis. Se n'han feí més, però no en són prou. A l'estat es-
panyol hi ha més de tres mil xiquets sense col·legi i una
part d'eixos xiquets és la Conca de la Safor. Això és un
problema que ens preocupa a tots. Elc pares i els mestres
són conscients de la necessitat de nous col·legis i cons-
tantment en demanen, però com que estem governats
des de "Madrid", no hi ha diners o és això el que diuen
els ministres.

Un altre problema, no ja a la Conca, sinó a tot el País
Valencià és el de la Llengua. Es demana que s'ensenye
més l'idioma propi, la nostra llengua; hi ha problemes
entre pares, mestres i a la classe, però la cosa és que res
no s'sciareix. A Gandia, Barx, Almoines, Rafelcofer . . .
s'està fent tasca en aquest sentit, per més que és molt
poqueta la quantitat de mestres que es preocupen per
l'ensenyament del nostre idioma.

Aquestos són alguns dels problemes que veiem els xi-
quets, i crec que veure'l ja és una cosa important, a més
que tot el País Valencià hauria de prendre una postura
clara i ferma de defensa de la nostra escola i de la nostra
llengua.

JOAN GARRIGUES MONGORT
Nivell huitè

Col·legi Nacional "Roiç de Corella". GANDIA

^
jt^fo-

CORRESPONDÈNCIA
ESCOLAR

C.N. Roiç de Corella. Polígon oest s /n . Gandia.
C.N. Joan Martorell. Garcia Morató, 54. Gandia.
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CALLE
Rafael

Altamira
Un dets carrers més antics d'Alacant,

porta el nom de Rafael Altamira, lamen-
tablement poc conegut entre els seus con-
ciutadans del País Valencià, per la qual co-
sa, en aquest mes, ens ocupen d'ell en la
nostra secció. Nascut a Alacant en 1866, es
llicencià en Dret a la Universitat de Valèn-
cia, doctorant-se a Madrid amb una tesi
sobre la propietat comunal, que fou molt
elogiada per Kropotkin. Secretari del Mu-
seu Pedagògic Nacional i auxiliar en la cà-
tedra de Francisco Giner de los Ríos, Alta-
mira es mou des d'aleshores en l'esfera de
la Institució Lliure d'Ensenyament,

Col·labora amb Azcarate, Salmerón i
Joaquín costa, i en 1897 entra a formar part
del claustre de la Universitat d'Oviedo. Allí
organitza, amb Àlvarez-Buylla i d'altres,
una classe d'Extensió Universitària per
apropar la classe obrera i la Universitària.
Altamira fou sempre molt estimat i respec-
tat pels obrers "organitzats" i escrigué dos
interessants treballs sobre la qüestió social
("Cuestiones obreras", editat a València) i
sobre les lectures dels obrers.

Autor d'una excel·lent "Historia de la civi-
lízación espanola" usada per nombroses

Història urbana
generacions d'estudiants, Altamira publica
en 1905 una obra fonamental per a conèixer
el nostre País: el "Derecho consuetudinario
y economia popular en la provincià de Ali-
caníe". Viatja després a Hispanoamèrica
enviat per la Universitat d'Oviedo Í dóna
quasi tres-centes conferències per Argenti-
na, Xile, Cuba, Mèxic i Estats Units. En
1910 és nomenat Fill Predilecte d'Alçant (la
fotografia recull la seua arribada a l'Ajunta-
ment alacantí) i en 1911 Director General de
Primera Ensenyança.

Posteriorment es reintegra a la Universi-
tat, és elegit Senador per València i conti-
nua els seus estudis de Dret comparat. A
partir de 1919 comença la seua etapa de ju-
rista internacional: té un paper important
en la fundació í desenvolupament de la So-
cietat de Nacions, és anomenat àrbitre per
a litigis miners de Marroc i de 1920 a 1939
exerceix com a jutge del Tribunal de
Justícia Internacional de La Haya.

La seua activitat com a conferenciant i
escriptor prossegueix incansable i publica
desenes de llibres, molts dels quals rela-
cionats amb la pedagogia ("Pestalozzi y
nosotros", "La ensenanza de la Historia en
las escuelas" etc...) Doctor Honoris Causa
de cinc Universitats europees i set america-
nes (entre d'altres, Cambridge, París, La
Plata, Colúmbia), assisteix com a jutge a

les últimes sessions del Tribunal de la Haya
en 1939, després d'haver aconseguit —no
sense algun problema amb ets requeies—
eixir de l'Espanya franquista. Ja quasi octo-

genari, marxa exiliat en 1944 a Mèxic, on
continua les seues investigacions i publica-
cions. En 1951 és proposat per al Premi No-
bel de la Pau i poc després mor. Altamira va
disposar que els seus papers i llibres fossen
llegats a la Biblioteca de l'Institut Provincial
d'Ensenyança Mitjana d'Alacant i així es
féu: el llegat Altamira es troba a l'Institut
"Jorge Juan" d'Alacant esperant algun in-
vestigador...

Elías

MÍÍÀJORBM EL-

RACÓ, NO«RIIMCÓ»

«Rincó» és un inadmissible mot híbrid.
Tal forma ne es troba en cap text dels es-
criptors antics, i actualment no es sent dir
més que en les zones més desvalencianitza-
desdel país.

En canvi, racó RS gmeralment usat a tot
el País Valencià i a tots els altres països on
és parlada la nosUrt llengua. El DCVB fa di-
verses cites d'escriptors antics a on figura
tal paraula:

«Cuitadament se més (es posà) en aquell
racó». (De la novel·la Curial e Güelfaí.

«Que saben tots els racons escorcollar».
(Del Somni de Joan Joan, de Jaume
Gassull).

El mot racó apareix en expressions com
racó del foc (lloc el més abrigat de la llar),
racó de món (paratge retirat, lluny de les

zones poblades), i en el vell refrany Al toc
d'oració, les xiques al racó, que al·ludia al
costum de no eixir les fadrines de sa casa
en les hores de la nit.

Dóna lloc també aquesta paraula a locu-
cions populars tals com:

Traure els racons: netejar bé un des-
patx, una taula, una habitació, etc.

Tindré (o tenir) un bon racó: tenir di-
ners guardats, estalviats.

Saber tots els racons: conèixer bé una
casa, població, etc.

Direm, per fi, que racó figura com a to-
pònim a diferents parts de la nostra àrea
lingüística:

El Racó (llogaret de la Marina).
Els Racons (llogaret de les Valls de Pe-

go).

Racó d'Asmari (llogaret del Principat de
Catalunya).

El Racó de l'Espartosa (partida rural de
la Foia de Castalla).

I així centenars i centenars de vegades en
denominacions semblants repartides profu-
sament per les Balears, el País Valencià i el
Principat.

De Racó deriven raconada i arraconar.
Exemples:

— El carrer f a allí una raconada.
— Els altres jugadors me'l van arraco-

nar.
Etimologia: Racó prové de l'aràbic: "ro-

kon", que vol dir "angle", Í fou incorporat
al nostre idioma en l'època remota de la
seua formació.

ENRIC VALOR
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El forat del pany

EXISTEIX LA
DISLÈXIA COM
A TAL?

Tothom en l'ambient escolar i especialment en l'EGB parla de la
dislèxia fent ús i abús d'ella.

És suficient que un xiquet no llegesca, que es deixe paraules a
l'hora de la lectura i l'escriptura, que siga incapaç de pronunciar
síl·labes mixtes o que les invertesca, perquè tots els que rodegen el
món del xiquet (pares, mestres, psicòlegs o psiquiatres} comencen
a etiquetar-lo com a dislèxic.

Indubtablement la dislèxia està de moda.
No podem oblidar que la lectura és una activitat depresa. No és

com la marxa o la paria que són espontànies. Aleshores parlar de la
dislèxia com d'una "malaltia" és molt delicat i no sempre veritat.

Abans d'aprendre a llegir tots hem estat dislèxies.
Per altra banda tota mestra que creu estar al dia, té una gran

alegria quan troba un xiquet dislèxic a la seua classe i pot
comentar-ho amb to de superioritat als seus companys i demostrar
els seus coneixements mèdico-científics arnb els pares del xiquet.

A més a més, els pares pensen que és millor tenir un xiquet dislè-
xic que no un xiquet que és retardat. Aquest fet també serveix per
comentar amb les seues amistats.

Tots han desorbitat tant el tema que inclús ens hem trobat amb
mares angoixades perquè el seu fill de quatre anys era dislèxic! La
causa primera d'aquest fet —segons opinió de molts psicòlegs i
meua també— es deu a que la psicologia ha estat i està, quasi to-
talment, colonitzada per la psiquitria, és a dir, per la medicina. Així
davant un mai funcionament del xiquet, el primer que es planteja
es fer un diagnòstic i donar-li un nom.

El diagnòstic es basa en l'administració de determinades proves
sense tenir en compte e! procés evoiutiu pel que ha passat el xiquet
i sense veure el seu desenvolupament dintre l'aula escolar.

Per altra banda, neuròlegs de talla mundial diuen que no exis-
teixen proves clares d'etiologia neurològica ds la dislèxia.

No és el mateix, el fet de la pèrdua d'una funció a causa d'una le-
sió neurològica que la no adquisició d'aquesta mateixa funció. Cal
analitzar la possibilitat de diverses causes, puix s'ha vist que un xi-
quet aprèn a llegir per mitjà d'un enfocament basat en la psicologia
de l'aprenentatge.

No voler admetre tal solució comporta no sols no solucionar el
problema concret del xiquet quant a l'aprenentatge de la lectura,
sinó que a més a més pel fet de no solucionar-ho ei va empitjorant.
A mesura que passa el temps el xiquet es va veient cada vegada
més desarmat i incapaç de superar els nivells acadèmics. Aquesta
situació li comporta, també, conflictes personals i/o a nivell del
grup de la seua classe. Ell hi apareix com un membre marginat de
la norma que hi regeix.

Bibliografia:

— Perturbacionesdel lenguaje. Editorial cïentífico-médica.
— Alteraciones del lenguaje en el nino. De Azcoaga. Ed.

Biblioteca.
— "Reeducando la dislèxia" de Furman R., Cabal A. Matzkin B.

(Buenos Aires, 1970).
— "iQué es la dislèxia"? de Azcoaga, J. (Rosario Biblioteca

1969).

EL TALLER DE
CINEMAA
L'ESCOLA (2)

A l'article anterior suggeríem algunes de les activitats que podien
desenvolupar-se al si d'aquest taller, en allò que anomenàvem formalment
aprenentatge pre-fílmic. Recordem-les: el dibuix dinàmic, el còmic, la fo-
tografia, i els muntatges àudio-visuals.

Atxí, doncs, mitjançant aquestes activitats, el xiquet ja es trobarà d'algu-
na manera familiaritzat amb el món de la imatge, i a més a més, si s'ha tre-
ballat en profunditat, sensibilitzat per a arribar al cinema pròpiament dit.

Entre els aspectes tècnics que conformaran el taller de cinema, s'hi troba
prèviament l'elecció de l'equip. Vegem-ho:

1. El format. En el cinema no professional (dit també amateur! exis-
teixen quatre formats a triar: el 16m/m, el 9'5m/m, el 8m/m i el súper
8m/m. Per raons de mercat -difusió i cost- aconsellem aquest darrer
per a l'ús del taller escolar.

2. La camera. L'elecció de la camera, muda o sonora, condicionarà en
part el tipus de pel·lícules a realitzar. Si es tracta de documentals o reportat-
ges, amb una camera muda hi haurà prou; però, si desitgem treballar films
de ficció, entrevistes amb so directe, és clar que no podem passar sense
una camera sonora. Malgrat això, afegint-li a un film mut una pista magnè-
tica, la sonorització ja és possible. La garnma de cameres automàtiques sú-
per 8m/<n és prou ampla a l'hora de triar-ne una (les automàtiques porten
fotòmetre inserit, mesuren directament la distància, etc., i no suposen cap
dificultat per a ésser utilitzades).

3. Altres accesoris. El trípode (per tal de fer la imatge estable), el para-
sol i algun que altre filtre.

4. Eines de muntage. El procés de producció de tota oeHícula sense el
muntatge resta incomplet. Entre les eines fonamentals per a poder fer-ho
estan: l'empalmadora, la cola, el pinzell, la lupa i les bobines.

5. El projector. Aques és un dels pocs aparells (juntament amb el projec-
tor de filminesi que el MEC hi envia a les escoles (subratllem ací, la manca
de material i la discriminació que pateixen moltes escoles per part del MEC,
quan no la mala previsió de fons per a les despeses de materiall. Normal-
ment, els projectors del MEC són sonors i en súper 8m/m (alguns tenen
també pas de 8m/m).

El material de treball no ho és tot, però mal poden fer-se tècniques acti-
ves sense aquell.
L'organització i el funcionament del taller

El nombre de xiquets a participar per raons pedagògiques no deurà ésser
superior a 15 o 20. El treball serà col·lectiu, i no sols perquè el cinema és un
art/pràctica d'equip, sinó, perquè la planificació del treball així ho demana.
Tothom deu fer de tot: camera, muntador, actor, foquisla, realitzador,
etc... Cal subratllar que la tasca és sempre d'equip.

Els xiquets escriuran els seus propis arguments, i triaran entre ells els
susceptibles de convertir-los en guions literaris (diàlegs, situacions, perso-
naïges, etc...).

L'elaboració dels guions serà assumida i discutida activament per tots;
tot escrivint a mesura que se traballa l'argument original.

Una vegada està acabat el guió literari, és necessari passar al guió tèc-
nic. El guió tècnic és el document que descriu el film, sobre el paper, plànol
a plànol, i per ordre de desenvolupament. El guió tècnic portarà unes 5co-
lumnetes, a la primera s'anota el número del plànol; en la segona la desig
nació dels valors d'aquests plànols (plànol general, mijtà, primer plànol,
etc...); la tercera la descripció de l'escena; i les dos darreres, et so (música,
diàlegs), i la durada en segons.

El pla de treball o de rodatge que continuarà el guió tècnic, reunirà els
elements materials necessaris per a la realització del fum (accesoris, perso-
natges, !a decoració, l'elecció de l'escenari, etc...).

Amb el pla de treball a punt, sols queda ja començar el rodatge.
(Continuarà)

ALFRED RAMOS
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eriències
ORGAIMIZACION DE LA ESQUELA

EL REGLAMENTO DE CLASE
Esta experiència la estamos llevando a

cabo en la segunda etapa de un Colegio
Nacional de Santapola. Somos 6 maestros
que hemos creído conveniente dividirnoí
en dos grupos de tal forma que cada grupo
lleva un 6.°, un 7.° y un 8." por lo que los
nifios empiezan v terminan sus estudiós de
segunda etapa con los rnismos maestros.
Otro de los motivos de esta división es ia de
poder tener horarios flexibles para perma-
necer el maycr tièmpo posiNe en un mismo
Nivel, por lo que nuestros horarios se resu-
men a mananas y tardes completas dentro
de un mismo Curso.

Con to que intentamos exponer no va-
mos a aportar soluciones ya que creemos
que las soluciones debéis ir encontràndolas
cada uno de vosotros en vuestras escuelas
junto con los propios alumnos y con el tra-
bajo de investigación que bien cada uno o
bien en grupo debéis estar dispuestos a re-
aiizar.

La base de nueslra organización a nivel
de segunda etapa parte del equipo de pro-
fesores que nos encontramos en ella, ya
que todos sentimos la necesidad de que la
escuela debe renovarse, debe romper con
los rnoldes de la escuela tradicional que se
basaba p.inctpalmente en una disciplina
autoritària necesaria para conseguir de los
nifios lo que fa sociedad pretendía que esta
fuera, una escuela centrada en la aliena-
ción, haciendo obedecer al nifiü pasiva-
mente ias ordenes dadas o establecidas de
antemano, por el contrario nosotros parti-
mos de una disciplina emanada del propio
trabajo que hace que sean los ninos junto
con el rnaestro los que intervengan en la or-
ganización de la clase, ya que esta debe
partir de los propios protagonistes de la
educación, por lo que la disciplina serà co-
mo dice Freinet "la expresión natural y el
resultado de la organización funcional de la
actividad y de la vida de la cornunidad es-
colar".

Nuestra experiència se remonta algunos
anos atrés, en la que algunos compaíïeros

habíamos leído a Freinet y realizado en
cuentros con otros maestros que nos apor-
taron técnicas para llevarlas a cabo en
nuestra escuela. Basàndonos en estàs téc-
nicas que no se centraban en el convenci-
miento con palabras sinó con la evidencia,
empezamos a trabaiar.

Tuvimos problemas al principio, ya que
era muy difícil por una parte romper con las
reglas y normas que el nino traïa de la pri
mera etapa y, por otra, nuestro propio
problema (el mas grave) era que teníamos
que dejar algo establecido y asimilado por
nosotros y partir hacia un campo descono-
cido, però a pesar de todos los inconve-
nien tes, la necesidad que sentia mos de
cambio nos llevaba a la búsqueda de algo
mas abierto, dinàmico y d-"mocràtico.

Al ser la segunda etapa una època en la
que ei nino tiene que pasar por varios ma-
estros, nuestro primer planteamiento fué el
de organización de la clase, dejando que en

dicha organización participarà el nino a tra-
vés de las asambleas de aula,- en ellas, se
coniaban sus problemas, hacían sus pro-
puestas y sus felicitaciones. Duranle la s^-
mana los ninos podían escribir en unas no-
ias que estaban en un rincón de la clase, to-
do aquello que vieran necesario debatir en
sus asambleas; llepada esta (una a la sema-
na] se discutian, se aportaban ideas, y se
aprobaban las propuestas que ellos creian
rnàs convenientes; nuestras opiniones, so-
lo contüban como una mas, sin que en nin-
gún momento la planteàramos como la úni-
ca vàlida. Los ninos fueron subdelegado,
secretario, tesorero, cada uno de estos
tenían unas misiones específicas, el delega-
do hacer cumplir los acuerdos y representar
al curso, el subdelegado moderar, el secre-
tario levantar acta, el tesorero llevar la
economia de la clase; también se
distribuían las distintas responsbilidades
que debian llevar a cabo (Mmpieza, orden,



jefes de los distintos trabajos, imprenta,
correspodencia, etc.}.

Al principio las responsabilidades y regla-
mentos no dieron mucho resultado, però
todo era cuestión de tiempo y de que el ni-
no se fuera dando cuenta de que su pròpia
organización era respetada por nosotros
sin que la única palabra fuera la nuestra, si-
nó que ia suya contarà y se respetara. Para-
dójicamente a lo que se pueda pensar, es-
tos regiamentos iban siendo asumidos por
los ninos de los últimos niveles (séptimo,
octavo) sin que nosotros tuviéramos que
intervenir (en los niveles de sexto eran un
poco el curso de iniciación a esta nueva or-
ganización, en el, los resultados positives
eran escasos).

Poco a poco los ninos iban sintiendo la
necesidad de ir revisando y cambiando los
regiamentos en base a una rnayor respon-
sabilidad por su parte. Los problemas de
disciplina iban desapareciendo y eran ellos
rnismos los que se responsabilizan de su
propio trabajo sin que nosotros tuviéramos
que intervenir autoritariamente.

Después de varios anos en los que se iba
consolidando las asambleas de clase y la
coordinación entre maesíros, los reglamen-
tes iban desapareciendo ya que los ninos
pensaban que su únïco reglamento debia
ser la responsabilidad de la pròpia empresa,
sin que tuviera que mediar una reglamenta-
ción que los predíspusiera a la no realiza-
ción de actividades o posturas que perjudi-
casen la pròpia marcha de la comunidad es-
colar.

Según pasaba el tiempo nos ibamos dan-
do cuenta que necesitàbarnos una organi-
zación mas completa, una organización
que involucrarà a toda la segunda etapa,
que fueran los ninos los que se organizaran
partiendo de un contacto entre los distintos
niveles, por lo que se crea el Consejo de
Detegados, formado por los delegados y
secretarios de las distintas asambleas, to-
dos con voz y voto; los subdelegados con
voz, però sin voto; la entrada nuestra en
dicho consejo se hizo a partir de las
asambleas de aula, en ellas se debatió la
asistencia de los maestros, y se llego al
acuerdo de que era necesario que todos
juntos fuéramos los que estudiàramos y
discutiéramos los múltiples problemas que
pudieran surgir (recreos, pasillos, entradas
y salidas, juegos, disciplina). También asis-
ten 2 alumnos de cada curso, sir voz ni vo-
to, y que van rotando en cada cunsejo, de
esta forma todos los ninos ven el funciona-
miento de dicho consejo.

La rnisión de estos consejos es la de re-
coger las distintas propuestas de las
asambleas. debatirlas, aportar soluciones,
hacer cumplir los acuerdos y actuar en ma-
tèria de disciplina si fuera preciso.

Al haber comenzado b funcionar este
consejo el curso pasado aún hay mucho
que hacer, però pensamos que deben ser
los ninos, junto con nosotros, los que le va-
yamos dando vida, así como perfeccionàn-
dolo, de acuardo con nuestras conviccio-
nes y responsabilidades. De hecho, este
ano el comienzo del consejo ha sido mas di-
nàmico al haber empezado proponiendo y

resolviendo problemas relatives al principio
de curso con mayor facitidad. Hemos podi-
do comprobar, còmo los alumnos de 7.° y
8." son capaces de llevar el consejo de una
manera clara y efectiva, mientras que a los
alumnos de 6.° se les nota el desconoci-
miento de la dinàmica interna del consejo,
limitandose a escuchar y hacer preguntas
aclaratonas, que son contestadas con bas-

tante facilidad por los alumnos de los nive-
les superiores.

Esta experiència puede que sirva para
que algunos de vosotros vea que el cambio
de la escuela se puede ir haciendo, no en
un dia, però sí despacio y con una gran do-
sis de optimisme.

COLECTIVO 2.a ETAPA SANTA POLA

CONFECCION
DEL REGLAMENTO

Este se suele hacer necesario después de las primeras asambleas, en las que las conclu-
siones de la misma, a pesar de ser aprobadas luego, no suelen Hevarse a efecto por los
alumnos; ante esto surge la necesidad de tener unas normas para la buena convivència y
cooperación en la clase.

La realización de estos regiamentos, de hecho, se han confeccionado de diversas mane-
ras; depende de la pròpia asamblea. En unas se han ido proponiendo normas y aprobàndo-
las o rechazàndolas en votación conjunta entre toda la clase. En otras se han hecho diver-
sas propuestas y después, en equipos, seleccionan las que creen las mas apropiadas
(normalmente cada norma va acompanada de su correspondiente castigo!, la votación fi-
nal se realiza leyendo cada portavoz de equipo las que han creído las mas idòneas y votàn-
dolas la pròpia asamblea.

£1 primer reglamento suele ser de castigos, en la que la delegada-o actua como
verdadera-o didador, intentando ver en cada mornento el fallo del compahero.

Pasado cierto tiempo (esto varia según los cursos) los ninos empiezan a criticar la ac-
tuación de los delegados pidiendo su dimisíón, así como el cambio de reglamento propo-
niendo que desaparezcan los castigos y se centren las normas en responsabilidades, de es-
ta forma aparece un nuevo reglamento que el nino Nega a valorar muy positivarnente al
comprobar que es posible trabajar en clase siendo responsable dentro del entomo escolar.
Por ultimo puede desaparecer toda norma escrita para basarse exclusivamente en el respe-
to y cooperación entre los propios companeros,
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conversa amb

Manuel Sanchis Gur .ier, nasqué a Va-
lència en 1911. Va estudiar Filosofia i
Lletres i Dret a la Universitat de València i
en 1932 es doctorà en la Universitat
Central. En Madrid va ésser becari de la
"Junta de Ampliación de Estudiós" i
membre del Centro de Estudiós Históricos
(1933-391 on va treballar junt a Menéndez
Pidal i Navarro Tomàs, especialitzan-se en
Fonètica i Dialectologia. En 1943 va passar
a Mallorca on estaria 17 anys, col·laborant
amb Francesc de B. Moll en la realització
del Diccionari Cutolà-Valencià-Balear i
altres empreses editorials i científiques.

En 1976 fou nomena! professor agregat
numerari i cap del Departament de
Lingüística Valenciana en la Facultat de Fi-
losofia i Lletres de la que actualment és ca-
tedràtic. S'ha especialitzat en Lingüística
Romànica, principalment en Filologia Cata-
lana. És membre de l'Institut d'Estudis Ca-
talans de Barcelona, de la Institució Alfons
el Magnànim de València, del Centre de
Cultura Valenciana —convertit per obra i
gràcia de l'ex president de la Diputació, Sr.
Carrau, en Acadèmia de la Lleng-ia
Valenciana — , i d'altres institucions
cíviques i culturals valencianes.

A Mallorca, amb Antoni Vilanova (a l'esquerra del professor), Francesc de Borja Moll,
Américo Castro i Camilo José Cela.

Sanchis Guarner ha rebut diversos pre-
mis compensatoris de la seua tasca, entre
ells el "Cerdà Reig" de la Diputació de Va-
lència (1963 i 1974} i el "Premi d'Honor de
les lletres catalanes". És aquest darrer fo-
namentalment, el que l'ha convertit en
blanc dels furors de la dreta valencianera.
Tanmateix aquesta dreta, ignorant, desco-
neix les tesis, la personalitat Í l'obra del pro-
fessor Sanchis Guarner, home moderat i
tolerant, respectuós Í dialogant; home pro-
fundament coneixedor de la nostra llengua
i història. Home que estima veritablement
el nostre país i que intenta construir-lo des
del seu angle d'intel·lectual.

L'autor de "La llengua dels valencians"
ha estat agredit, insultat i amenaçat. Ha re-
but un paquet-bornba al seu domicili Í ha
estat reiteradament incordiat. Però tots
aquests afers no li han restat serenitat ni
clarividència. Heus ací les seues opinions:

Quina es la situació a nivell docent
de la llengua a la Universitat Í quins han
estat els seus antecedents?

L'any 1921 van començar a donar-se ací
uns cursos de valencià pel pare Fullana
que no tenien valor acadèmic ni eren prò-
piament cursos universitaris. Aquests cur-
sos van funcionar d'una forma molt precà-
ria fins l'any 1927, aproximadament, en què
van desaparèixer per complet. Després hi
va haver molts intents sense èxit. En 1954
es va crear en la Facultat de Filosofia i
Lletres un curset monogràfic de Valencià,
que ja vaig donar jo, que era, entre 7 o 8,
un dels dos que calia fer per a obtenir la lli-
cenciatura.

Quan es va crear la F. de Filologia, ja es
va convertir en un curs dins del pla d'estu-
dis, encara que amb caràcter optatiu. En
realitat fins als darrers plans no s'han creat
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les seccions de Hlología Moderna, Hispàni-
ques, Romàniques i finalment dins de la
secció de Hispàniques, una subsecció de
Valencià.

Ara tenim diversos cursos. En el primer
cicie, en el tronc lingüístic, tenim Gramàti-
ca Normativa que és obligatòria per als
d'Hispàniques Í optativa per als altres. En
el cicle d'Hispàniques, Història de la Llen-
gua del País Valencià, un curs de Literatura
Catalana,, obligatoris, i dins de la subsecció
de Filologia Valenciana, dos cursos de His-
toria Lingüística del País Valencià, dos rnés
de Literatura Catalana i un curs de
Dialectologia Valenciana. A més a més do-
ne un curs monogràfic per al doctorat que
enguany és sobre el parlar dels mossàrabs
valencians.

En els anys 60 es produeix el desper-
tar de la Universitat a la consciència
nacional. Vostè ha seguit aqueix pro-
cés de ben a prop.

L'any 60 vinguí a Valè, eia. Abans estava
a Mallorca fent el Diccionari català-
valencià-balear. En aquells i.ioments els es-
tudiants concienciats eren pocs però eren
els que iniciaven el moviment. Fou un mo-
ment en què la Facultat tenia mol bon pro-
fessorat: Jover, Regla, López Gomt.^,
Tarradell, Dolç, Pinillos... desprès, Roseüó,
Giralt, Pérez Pujalt... Un bon professorat
motivà que hi hagués bons alumnes.

Hi ha que tenir en compte que la majoria
dels valencianistes són "conversos", gent
que ha rebut una educació a la castellana,
però que en arribar a l'adolescència, als 16,
als 18, als 20 anys, se'ls ha plantejat un
problema de conciència: jo sóc valencià, el
meu poble té una llengua, sorn una comu-
nitat ben definida... És la gent que s'ha
llançat a la tasca de fer País. Això ha anat
escampant-se com a taca d'oli. A més a
més es publicaren alguns llibres com "No-
saltres els Valencians" que van contribuir
molt a clarificar les idees. El moviment ha
anat estructurant-se i ja hi ha molta gent
que treballa i fa camí.

Actualment ens trobem amb una in-
quietut generalitzada. Comencem a ser un
moviment de masses.

La gent ja té les idees prou clares, però
crec que ha passat una cosa, i és que no-
saltres en quant que érem un moviment
universitari, havíem adoptat un caràcter
molt culturalista i, sense voler-ho, havíem
fet un moviment una mica elitista.

No-ens vàrem preocupar massa de tras-
cendir al públic en general ï aquest, que és
molt manipulable perquè està indocumen-
tat,afegeix a aquesta característica una prò-
pia dels valencians: vehements, i infla-
mables. Aquest fet, fa que alguns exploten
els seus complexos i ara adopten una acti-
tud antiintel·lectual, deliberadament antiin-
teHectual. Són els qui consideren que el
procés de normalització de la llengua és de
catalanització. Per a ells la paraula catala-
nista es un títol tan infamant com el que
pugues ser el de jueu en l'Alemanya nazi.

La dreta'ens acusa de que el procés
de normalització de ta llengua passa
per convertir el barceloní en llengua
Standard...

LLIBRES
PUBLICATS

La llengua dels valencians
(1933, 1960, 1967, 1973 y 1976),
Introducción a la historia
lingüística de Valencià, amb prò-
leg de Ramon Menéndez Pidal
(1949), Gramàtica Valenciana,
amb pròleg de Francesc B. de
Moll (1950), Els poetes romàntics
de Mallorca (1950), Calendari de
refrany? (1951), Els poetes insu-
lars de postguerra (1951), Els
vents segons la cultura popular
(1952), València visigòtica (1953),
Els parlars romànics de València
i Mallorca anteriors a la Recon-
quista (1953 y 1961), Els molins
de vent de Mallorca (1955), Els
noms catalans de la Cuereta
(1956), El cant de la Sibil-la. Anti-
ga cerimònia nadalenca (1956),
Les barraques valencianes
(1957), L'ideal cavalleresc definit
per Ramon Llull (1956), El mozà-
rabe peninsular (1959), Los
problemas del castellano en
Amèrica (1960), Cançoneret va-
lencià de Nadal (1960), Els valen-
cians i la llengua autòctona du-
rant els segles XVI, XVII i XVIII
(1963), Els noms catalans de
l'oronella (1963), Els pobles va-
lencians parlen els uns dels
altres, tres volums (1963, 1965 y
1968), Història del País Valencià
(vot. 1er, en col·laboració amb Mi-
quel Tarradell (1965 y 1976),
Contribució al nomenclàtor ge-
ogràfic del País Valencià (1966),
Les generacions literàries en la
Renaixença Valenciana (1968),
La ciutat de València (1972 y
1976), etc. En 1976 ha iniciat la
publicació de les seues Obres
completes.

Ja vam fer un informe per a la Conselleria
d'Educació anterior, regentada per un ho-
me admirable que va ésser el Conseller Bar-
celó, que era de U.C.D., i que sintetitzava
la qüestió en tres adjectius. Que cal fer una
normativa elàstica, policèntrica i conver-
gent. Això i va fer molta gràcia a Dona
Consuelo Reyna,que va dir que no ho ente-
nia. Que no entenia el que vol dir elàstic.
No entenia que elàsti vol dir no rígid. No
entenia el que volia dir policèntric, és a dir,
arnb diversos centres, que el centre del va-
lencià, siga València, que el centre del
mallorquí siga Palma i que el centre del ca-
talà central o del català oriental siga Barce-
lona. Li resultava molt difícil comprendre
això. I allò de convergent.

Efectivament, existeixen particularitats
regionals. Totes les llengües tenen particu-
laritats regionals que a més a més són més
accentuades quan es parla que quan
s'escriu. Les particularitats poden ésser
respectades si són lícites i no les que siguen
corrupció.

L'altre dia —una anècdota— un dels
nostres amics, parlava a un auditori dient-
los "companys" Í enseguida protestaren els
blaveros: "Això de "companys" és català".
"Que com es diu en valencià?": "Compa-
nero". Això demostra la incultura d'aques-
ta gent:

Hi ha peculiaritats que són arcaismes
conservats, o construccions ben derivades.
Nosaltres de cap manera propugnarem mai
que es parle barceloní. No se'ns ocorrerà
dir "cunvèn", nosaltres diem "convent",
una fonètica distinta.

I en quant a morfemes també en tenim
molts que els considerem lícits, principal-
ment el que fa als pronoms àtons i a la fle-
xió verbal. I en quant al lèxic, indiscutible-
ment tots els lexemes valencians són prefe-
ribles als d'alues bandes. Però tenim un lè-
xic propi en atguns aspectes, sempre acci-
denta's, mentre que en els aspectes fona-
mentals el lèxic està completament unificat
en tot ei domingi lingüístic.

Què es pot esperar de l'actual si-
tuació tot tenint en compte la politit-
zació que susciten els temes esmen-
tats?

En el moment actual espere que la UCD,
que és la que governa, comprenga que la
política que protava el Conseller Barceló
era molt més eficient que no la que se-
gueixen ara, que és vacil·lant. Esperem que
acaben les vacil·lacions i que accepten en
principi, la unitat lingüística perquè mentre
vagen en vel·leïtats secessionistes no ens
aclarirem. Això és fonamental.

En segon terme que comprenguen que
hem estat els valencianistes de sempre els
que hem treballat fent professors, feit
llibres, fent coses... Que han de distingir
clarament entre els Països Catalans, que
són una opció política que uns poden assu-
mir i d'altres no, i la unitat de la llengua.

La unitat de la llengua no és una qüestió
política, és una qüestió científica i si ne-
guen la unitat de la llengua per raons
polítiques, estan fent una política a base de
mentides científiques i això és moit perillós.
Molt perillós.
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ELS LLIBRES I
XIQUETS

ELS

Davant les properes festes de Nadal i do-
nada la desorientació i manca d'informació
que solen tenir els adults a l'hora de fer re-
gals als xiquets, basant-nos en la necessitat
que aquestos tenen d'una lectura atractiva i
escaient, sintetitzem del llibre "Quins llibres
han de llegir els nens" (Publicació de Rosa
Sensat"), les següents orientacions:

PER A XIQUETS
DE 6 ANYS

Llibres atractius que ajuden a resoldre les
seues dificultats de lectura, amb texts
breus, on la imatge ha de narrar per si sola.

Els personatges i els objectes poden apa:

réixer ja formant escena, ja que el nen de
sis anys és capaç tot sol de descobrir rela-
cions.

Han de ser molt senzills i tipogràficament
ben distribuïts, de forma que el xiquet veja
d'un colp d'ull tota la frase.

Com a mostra:

Col·lecció PARLEM, ed. La Galera
Col·lecció PRIMERES IMATGES, PRIME-

RES PARAULES, ed. La Galera
Col·lecció ZIG ZAG, ed. Narcea.
Col·lecció TITELLES, ed. Juventud
Col·lecció JA SE LLEGIR, ed. La Galera
Col·lecció POC A POC, ed. La Galera
Col·lecció GEGANT, ed. Teide
Col·lecció ANIMALITOS AM I GOS, ed.

Molino
Col·lecció MIS QUERIDOS CUENTOS,

ed. Bruguera
Col·lecció CUENTOS FELICES, ed. Moli-

no.

PER A XIQUETS
DE 7 ANYS

Contes que transmeten ja tots els valors
humans, ètics, estètics i intel·lectuals que el
xiquet ós capaç d'assimilar.

No es recomanen adaptacions de grans
obres, el valor literari i fins humà de les
quals quedaria desvirtuat en aquesta edat.

Els texts estaran construïts amb frases
directes i simples; tot i que la imatge és ne-

cessària a cada pàgina, en espai ja no pre-
domina sobre el text; amb tot, centrarà el
vol imaginatiu del lector.

Cercarem seleccions de poesies,
cançons Í jocs; contes amb protagonistes
infantils, animals, màquines o d'altres.

Com a mostra:

Col·lecció PARA CH1QUITINES, ed. Mo-
lino

Col·lecció CONTES POPULARS, ed. La
Galera

Col·lecció CUENTAME UN CUENTO, ed.
Novaro

Col·lecció LLEGIM, JUGUEM, CANTEM,
ed. La Galera

Col·lecció LES COSES DE CADA DIA,
ed. La Galera

Col·lecció GEGANT, ed. Teide
Col·lecció PEQUENO LIBRO DE ORO,

ed. Novaro
Col·lecció LA GALERA D'OR. ed. La Ga-

lera
Col·lecció LAS INVESTIGACIONES DEL

ZORRO COMISARIO, ed. Anava
Col·lecció TELE BARBAPAPA, ed. Ju-

ventud
Col·lecció ALBUMES PARA PEQUENI-

NES, ed, Roma
Col·lecció DESPLEGA VELA, ed. La Ga-

lera
Col·lecció GRANDES LIBROS PARA LA

INFÀNCIA, ed. Bruguera
Col·lecció CUADERNOS DE SCARRY,

ed. Bruguera

PER A XIQUETS
DE 8 ANYS

S'inicia l'apartat de coneixements, però
només amb la intenció d'il·lustrar els temes
coneguts. S'inicia també el conte humorís-
tic, barrejat amb tot allò que siga mera-
vellós. Cal vigilar les frases ampul·loses.
Cercarem contes clàssics, contes populars,
selecció de poesies, jocs i cançons, narra-
cions amb protagonistes humans, animals,
màquines i d'altres.

Com a mostra

Col·lecció ILUSION INFANTIL, ed. Moli-
no

Col·lecció PEQUENOS LIBROS DE ORO,
ed. Novaro

Col·lecció CUENTOS DE HADAS, ed.
Molino

Col·lecció SUENOS INFANTILES, ed.
S o pena

Col·lecció FAULES, ed. La Galera
Col·lecció C LAS ICOS, ed. Roma
Col·lecció JARDÍ D'INFANTS, ed. Ju-

ventud
Col·lecció CONTES POPULARS, ed. La

Galera
Col·lecció TELE BARBAPAPA, ed. Ju-

ventud
Col·lecció KURUKUKU, ed. Juventud
Col·lecció FARÀNDULA, ed. Juventud
Col·lecció CAMPANILLA, ed. Juventud
Col·lecció LES COSES DE CADA DIA,

ed. La Galera
Col·lecció LA GALERA D'OR, ed. La Ga-

lera
Col·lecció DESPLEGA VELES, ed. La Ga-

lera
Col·lecció ELS LLIBRES DELS COLORS,

ed. La Galera
Col·lecció LA RUTA DEL SOL, ed. La Ga-

lera
Col·lecció PRIMERA BIBLIOTECA AL-

TEA, ed. Altea
Col·lecció NOUS HORITZONTS, ed. La

Galera
Col·lecció BIBLIOTECA EDUCATIVA IN-

FANTIL, ed. Molino
Col·lecció MIS PRIMEROS CUENTOS,

ed. Plaza y Janés.
Col·lecció NUESTROS AMIGOS, ed. Vi-

la mala
Col·lecció AVUI SABREU, ed. Teide
Col·lecció PANORAMA, ed. Juventud.

PER A XIQUETS
DE 9 ANYS

Considerem com, a característica del lec-
tor de nou anys l'obertura a tot allò que si-
ga humà: països, personatges,
situacions... Continuarà per tant, afic-
cionat als contes però ara li interessaran els
qui li presenten ambients diferents.

Introduïm el llibre instructiu.
La il·lustració ha de continuar formant

unitat amb el text, encara que ocupe menys
espai. Serà rica en detalls Í posarà a l'abast
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de! xiquet tots els escenaris de la narració
prèvia.

El text cada vegada serà mes llarg,
introduïm paraules noves al vocabulari del
xiquet.

Com a mostra

Col·lecció CUENTOS CLASICOS, Ed.
Roma

Col·lecció ILUSION INFANTIL, ed. Moli-
no

Col·lecció KUKURUKU, ed. Juventud
Col·lecció ALBUMES DE LAS MIL Y

UNANOGHES,ed. Roma
Col·lecció MOBY DICK de butxaca, Jú-

nior.

Col·lecció MIS PRIMEROS CUENTOS,
ed. Molíno

Col·lecció CUENTOS EUROPEOS, ed.
Toray

Col·lecció LLEGIM CANTEM JUGUEM,
ed. La Galera

Col·lecció NOUS HORITZONS, ed. La
Galera

Col·lecció FAM FAM, ed. Timun
Col·lecció LA GALERA D'OR, ed. La Ga-

lera
Col·lecció LLIBRES INFANTILS, ed. Lu-

men
Col·lecció PUMKY EL PELIRROJO, ed.

Noguer

Col·lecció LA RUTA DEL SOL, ed. La Ga-
lera

Col·lecció NINOS DE TODO EL MUNDO,
ed. Timun

Col·lecció AVUI SABREU, ed. Teide
Col·lecció ECOLOGIA PARA NtNOS, ed.

Fontanella
Col·lecció REINO ANIMAL PARA NI-

NOS, ed. Sopena
Col·lecció PANORAMA, ed. Juventud
Col·lecció Ml PRIMERA BIBLIOTECA

BÀSICA, ed. Molino
Col·lecció ELS LLIBRES DE COLORS,

ed. La Galera
Col·lecció HAY QUE SABER, ed. Teide

QUELCOM MES QUE
UNA JOGUINA

I ^QUINES JOGUINES
TENEN ELS XIQUETS?

Si demanem a qualsevol mare que ens ense-
nye les joguines dels seus xiquets, probablement
ens mostrarà, per una banda, les nines que ho
saben fer tot, amb vestidets "con su etiquetita y
todo", la cuinçta, el maletí d'enfermera... i,
d'altra, els "madelmans", forts i valents, els jocs
de construccions, el tanque de guerra amb piles,
el "S.O.S. Helicòpter", el baló de reglament...,
és a dir, les joguines de la xiqueta i les joguines
del xiquet. Tal vegada ens ensenye el joc de "la
loteria", amb el que juguen tots dos.

Són joguines que van assignant a cadascú et
lloc que després haurà d'ocupar a la societat,
possibilitant molt més als xics habilitats ma-
nuals, enginy, imaginació, iniciativa, instrucció,
desenvolupament físic, etc mantenint en les
xiquetes un nivell receptiu; delimitant ja, inclús
el futur professional deis Infants.

Tenim, maigrat tot, per als xiquets i les xi-
quetes, unes joguines que potencien l'indivi-
dualisme; majoritàriament standaritzades, amb
complicats mecanismes que no permeten la ma-
nipulació de l'infant, excessivament "perfec-
cionades", que van castrant la imaginació i la
creativitat; i que, a'més a més, introdueixen al xi-
quet al món mecanitzat, violent, represiu... del
que l'adult no se'n sap desfer.

II PER QUÈ LES
COMPREN?

El xiquet està desarmat davant el televisor (on
passa moltes hores, probablement per manca
d'espais on jugar).

Evidentment, la publicitat té les de guanyar.
I, per a mantenir una societat masclista son

molt vàlides les nines febles i coquetones. Per
assegurar que el «gran capital» continue en mar-
xa, introduirem als xiquets en qualsevol tipus
d'atzar. Per a justificar la violència, regalarem
metralletes amb llums de colors... etc.

I, els pares, quasi sempre sense tenir la sufi-

OUS

SUAU HO
j SAP CflIOTAR TOT 50L ^

EL: "PARA OFREWDAR..."

PARA,Ti . ..

Jueqos para nina
Bateria s,

coc i nas completas,
supermefcados,
bou quines,
costureros...

Munecas
Hablan. c.anlan. anuari

les crece el pelo
y se peinan,
tienen su pfopio
vestuari o.

cient informació, compren les joguines que més
els demanen, i que, els grans magatzems (pro-
pietat,com no,de tots aquells a qui els interessa
"mantenir l'ordre establert") gustosament els
proporcionen.

A més a més, l'economia també juga el seu
paper. I sempre és menys gravós per les famílies
comprar joguines fabricades en sèrie i en grans
quantitats.

III QUINES JOGUINES
VOLEM TENIR

Tenint en compte que l'infant s'identifica i es
projecta amb la seua joguina, volem tenir totes
aquelles que fomenten el joc col·lectiu, la sociabi-
litat, i l'emotivitat; que afavoresquen la capacitat
creadora i potencien el seu creixement en tots
els sentits; que respecten el món del xiquet, sen-
se embrutar-lo amb els "vicis" dels majors, que
la seua utilització proporciona esplai i plaer.

IV CAL TENIR
JOGUINES A
L'ESCOLA?

Sobretot ais primers anys, la joguina (amb la
que el xiquet s'identifica} és un mitjà de coneixe-
ment de l'infant que pot ajudar a suplir la manca
d'informació per part dels pares.

A més a més, cal tenir en compte les joguines
didàctiques i les joguines instructives; i valorar,
també, l'ajuda que proporcionen al desenvolu-
pament de la motrícitat, la coordinació i armonit-
zació sensorial, el domini de l'espai i del temps.

I, sense homogeneïtzar les necessitats dels xi-
quets, dintre del concepte de "material escolar",
deuen tenir cabuda les joguines.

Però... no sols les joguines... és necesari crear
un AMBIENT LÚDIC A L'ESCOLA.

EMPARALOI
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DEBAT
TOTHOM CONTRA EL

DECRET DE BILINGÜISME
"Anticienttfic i antivalencià" ha estat qualifi-

cat el Decret de Bilingüisme per la Facultat de Fi-
lologia. Un decret que l'U.C.D. s'ha guisat i pen-
sa menjar-se tot sol. Entrar de nou en l'anàlisi del
Decret a les pàgines d'ALL I OLI seria repetir-se,
per això demanem al lector que repasse l'ALL I
OLI del mes d'octubre i trobarà un ampli «dos-
sier» sobre el tema.

En aquest moment sols donarem fe de la més
gran mobilització que s'ha produït al món de
l'ensenyament i de la cultura en els darrers anys.
La filtració del contingut del projecte d'Ordrs Mi-
nisterial que desenvoluparà el Decret del 3

d'agost ha estat el detonant que ha provocat
aquesta àmplia contestació.

Tothom coincideix a assenyalar que l'Ordre
Ministerial és del lui inacceptable, perquè, entre
altres coses, NO RECONEIX LA UNITAT DE LA
LLENGUA.

Vagues, tancaments, manifestacions, con-
centracions, declaracions púbiíques, cartes i te-
legrames al President del Govern i al Ministeri
d'Educació s'han repetit al tíarg de les darreres
setmanes. La policia intervingué en repetides
ocasions el passa! 23 de novembre reprimint
amb for ta violència ets successius avalots que es

NORMALITZEM LA
LLENGUA ARA

El S.T.E. del País Valencià, les seues
afiliades í afiliats, al costat del treball or-
ganitzatiu, al costat de la lluita reivindi-
cativa, tenen una tasca inel·ludible a
acomplir, un compromís adquirit al llarg
de discussions i debats, i que han estat
concretats al nostre I Congrés d'Elx en la
Ponència d'"Alternativa a l'Ensenya-
ment".

Pel que es desprèn de la nostra "Alter-
nativa", cal una transformació de l'esco-
la, una transformació de la nostra escota
concreta: cal transformar l'ascoia del
País Valencià. I aquesta és una tasca
que ens correspon i que no podem ajor-
nar.

Des de fa Secretaria de Política Educa-
tiva hem considerat dos punts bàsics al
voltant dels qual voldríem que s'ajun-
tassen els esforços de tots nosaltres.
Aquestos dos' centres de treball, que
proposem com campanya pedagògica
per al present curs, són la llengua fr l'es-
tudi del medi.

Quan diem que volem una escola arre-
lada al medi, volem dir una escola que
uti l i tze com a vehicle normal d'expressió
la llengua de la comunitat i que estudie
la realitat que envolta el xiquet. Aqueixa
escola es fa fent-la. Fem-la, doncs!

Per això considerem prioritari norma-
litzar la llengua. Normalitzar la llengua
vol dir que el seu ús dintre de l'escola si-
ga normal, és a dir, que a les comarques
catalano-parlants siga aqueix el vehicle
de comunicació i aprehensió de la reali-
tat i no una llengua aliena. Normalitzar-
la, segons Ja nostra apreciació, vol dir 4
possibilitats, que depenen de la situació
concreta de l'ensenyant:

1) aquell ensenyant que sap la llen-
gua, és a dir, que està en situació de fer
la classe en català: deu fer la classe en
català.

2) aquella mestra o mestre que no sap
fer la classe en català però pot parlar
aquesta llengua: deu ensenyar a parlar
els alumnes, al mateix temps que estu-
dia seriosament la llengua i s'apunta als
cursets de MCE.

3) el mestre o mestra castellano-
parlant, valencià o d'altres parts de l 'Es-
tat: s'apunta als cursets ICE, busca una
companya o company, amable i
compromès, que ü parle sempre en cata-
là i fa el ferm propòsit que al curs vinent
és una mestra o mestre més en condi-
cions de "normalitzar".

4) aquella mestra o mestre que està
en condicions d'ensenyar català als
companys pren el c o m p r o m í s
d'er>?t"·vír-los i ajudar-los, sobretot, allà
on els cursets ICE no es puguen fer per
qjai'j·ïvji causa.

Això voldrà dir normalitzar la llengua
6e\ País Valencià per a totes les afiliades
i afiliats al S.T.E. del País Valencià.

Respecte al punt de l'estudi del medi
hem de dii que cal fer-lo ja. Per tal de fa-
cilitar aquesta tasca estem preparant
unes sessions de treball per al gener,
probablement el 26 i 27, i en les quals
pretenem que se'ns done orientacions i
mètodes de treball. Ja us tindrem infor-
mats, bé al proper ALL I OLI o, per altres
mitjans d'informació sindical.

Anímeu-vos. doncs, i treballem que la
civada guanyarem!!

Ximo Gómez i Elvira Mundragón
Secretaria de Política Educativa

produïren per tot el centre del cap i casal.
Repressió indiscriminada que permet als histè-
rics del G.A.V. manifestar-se al carrer quan els
rota i que unfla a galtades als estudiants que ma-
nifesten el seu desacord al Decret.

O juguem tots o trenquem la baralla, senyor
Governador.

Partits polítics. Centrals sindicals, Institucions
culturals, i personalitats del País Valencià, de
Catalunya i de les Illes han denunciat el seu des-
acord.

La protesta és, doncs, imparable, i constitueix
una mostra exemplar de mobilització en un país
desmobilitzat.

A hores d'ara continuen les accions: Vaga ge-
neral del 29 de novembre a la Universitat, les
protestes s'estenen per totes les comarques, el
Consell de Ministres, no es pronuncia al respecte
i tot fa suoosar qu« CU.C.D. s'ho pensarà bé
abans d'aprovar una Ordre Ministerial que sap
inacceptable per al món de la Cultura i l'Ense-
nyament al País Valencià.

Els sindicats del Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià, devem prendre
part activa en aquesta campanya, i, una cosa
que ja podem fer es col·laborar a l'aclariment de
la situació a companys, pares. Associacions de
pares i Veïns, entitats culturals dels pobles on
estem treballant..., per mitjà de taules redones,
debats. . . El Sindicat ha elaborat un
completíssim «dossier» respecte al tema, que es-
tà a la vostra disposició, i si necessiteu gent que
vaja a parlar als vostres pares... també el Sindi-
cat oot ajudar-vos. Sempre que feu, o necessi-
teu alguna cosa respecte aquest tema, crideu al
Sindicat, puix es pensa montar un centre d'in-
formació í ajuda. També als nanos podeu
informar-los de la situació i del Decret.

A més a més el Sindicat amb els partits d'es-
querra (excepte el P.S.O.E. i el P.C.) i els altres
sindicats d'esquerra junt a altres grups culturals i
universitaris, han decidit coordinar els seus
esfoicos. En principi s'han compromès a traure
un full informatiu periòdic amb la marxa de la
lluila. Ja està al carrer el n.° 1. Al Sindical n'hi
haurà, passeu a per ells, per estar millor infor-
mats.

També s'ha confegit un calendari d'ac-
tuacions, que hem de fer possible nosaltres: pin-
tades, tancades, de protesta pel Decret r f'Ordre
Ministerial a les comarques del País Valencià (Vi-
naròs, Castelló, Almenara, Sagunt, Llíria, Va-
lència, Alzira, Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi,
Dénia, Alacant, Elx...!

Hem de col·laborar, tancant-nos, fent propa-
ganda, sensibilitzant l'opinió... acudint a les
manifestacions convocades. En el moment de
tancar aquest número ne tenim encara informa-
ció sobre la manifestació convocada a València
per al dia 12

Penseu que també depèn de nosaltres el
que el DECRET DE BILINGÜISME, DISCRIMI-
NATORI, ACIENTÍFIC, ANTIVALENCIA, PUGA
ARRIBAR A SER UNA TRISTA REALITAT.

Tere Pitxer
Ximo Urena
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ORDRE MINISTERIAL DEL DECRET DE
BILINGÜISME D'U.C.D.

DEBATI

"ORDRENO Y MANDO"

PETITA CRONOLOGIA
L'actual Conselleria d'Educació ha tingut l'ha-

bilitat de mobilitzar el personal en contra seua.
Agraïm-ho doncs, als seus responsables i expli-
quem la qüestió.

• La publicació d'un Decret de Bilingüisme
que ajudés a normalitzar la situació lingüística al
País Valencià era desitjada per la majoria de for-
ces progressistes. Però en arribar al càrrec l'ac-
tual Conseller d'Educacíó tothom va plantar les
orelles perquè la seua primera acció fou la d'or-
denar la paralització de les trameses de material
que fins aleshores s'havien fet a ies classes que
seguien el Píp Experimental d'ensenyament de la
llengua i l'ajornament de l'estatge previst com a
final de curs en què s'havia de fer l'avaluació del
mateix i la programació del proper.

Com a conseqüència, els dies de l'Escola d'Es-
tiu es va trobar amb dues manifestacions
—València i Dénia— de mestres que demanaven
ta seua dimissió.

• El Secretariat Nacional del STE del PV en la
reunió que tingé aprofitant l'Escola Sindical de
Màlaga a mitjan de Juliol, va elaborar un docu-
ment en el que-s'esmentaven els aspectes ne-
cessaris que hauria de contemplar ei Decret de
Bilingüisme. Document entregat posteriorment
en la Conselleria d'Educació.

• El 3 d'Agost de 1979, apareix al BOE el text
del Decret de Bilingüisme. El STE del PV, imme-
diatament va fer un comunicat que entregà en la
Conselleria i la premsa, denunciant la vaguetat
del Decret i la no determinació de la unitat de la
llengua catalana. (Vegeu ALL-I-OLI, Octubre,
pàgs. 28Í291.

• El 13 de Setembre el STE va assistir a una
assemblea convocada per Acció Cultural def
País Valencià, Í juntament amb la resta de
Centrals Sindicals i de diverses entitats culturals
signà un document de crítica al Decret i que feia
una sèrie d'esmenes que hauria de tenir en
compte la —aleshores encara no coneguda —
futura Ordre Ministerial que havia de
desenvolupar-lo i .que corregirien els defectes
que aquest conté. L'esmentat document s'envta
a la Conselleria d'Educació, al Ministeri i a la
premsa.

• El.15 de Setembre tingué lloc l'Estatge or-
ganitzat per la Conselleria, Í ja sabeu com hi va
anar si heu llegit l'ALL-l-OLI d'Octubre pàgs. 27 i
28.

• A primers d'Octubre fon presentat al Con-
sell Preautonòmic del País Valencià un projecte
d'ordre Ministerial que fou aprovat pels 10 Con-
sellers de la UCD. i votat en contra pels 8 del
PSOEiPC.

A partir d'aquell moment l'Ordre començà a
ésser contestada: reunions d'ensenyants,
reunions d'entitats... i visites a la Conselleria (val
a dir que aquestes visites havien estat durant tot
el present curs, bastant freqüents).

• Sembla ésser que la UCD s'esmena a ella
mateixa i carrvia alguns aspectes de l'anterior
projecte d'Ordre Ministerial. Tècnicament la
millora, però en quant a contingut, gens ni mi-

queta. Aquest nou text seria aprovat pels seus
Consellers en una problemàtica sessió del Con-
sell a la que no havien assistit ni el PSOE ni el
PC, el 12 de Novembre.

• El 15 de Novembre un representant del STE
del PV, en companyia d'altres de USO, de
CCOO, de l'Associació Valenciana a'Ensenya-
ment i d'un representant de la Facultat de
Filologia acudiren a Madrid per tal ci'entrevistar-
se amb el Ministre d'Educació. Aquest no els hi
rebé, ho féu un Secretari General que mantingué
amb ells una conversa demagògica i poc cordial.
Li varen lliurar un document signat a més per
d'altres Centrals Sindicals * entitats pedagògi-
ques.

"Per la nostra llengua, seguim en lluita".

EL PAÍS VALENCIÀ
L'ORDRE
MINISTERIAL

, FAMOSA
W?| , m, JÜ.-Z-

ML DECRET

Aqueix mateix dia varen començar les mobilit-
zacions massives al País Valencià. A la
Conselleria d'Educació es tancaren uns 400 en1

senyants i estudiants. També hi hagué tancades
a Castelló i a Alacant. S'enviaren telegrames af
President Suarez. La Facultat de Filologia es
declarava en vaga indefinida. Totes les accions
eren conra l'Ordre Ministerial.

• A partir d'aquest moment la Universitat
tindria un paper molt actiu en la lluita: diversos
professors universitaris feien pública la seua pro-
testa. La vaga progressivament es va estendre a
totes les facultats. La Junta de Govern s'hi pro-
nunciava contra l'Ordre Ministerial. Assemblees,
manifestacions (i la policia que les reprimeix
— 23 de Novembre — }. Agressions per part dels
grups feixistes (i la policia que no se n'assaben-
ta).

• La manifestació d'ensenyament, del 21 de
Novembre, va comptar amb eslògans contraris
al Decret i l'Ordre Ministerial. Els crits "Dimissió,
Conseller d'Educació" segurament li faria so-
rolletsa les orelles.

• Val a dir, que el 18 de Novembre, el GAV,
amb el sentit de l'humor que ü és habitual, havia
enviat a Catalunya —de desig, clar— a tots els
catedràtics i professors que reconeixen la catala-
nitat de la nostra llengua.

• I més telegrames, protestes de baties i de
regidors, d'entitats culturals í d'intel·lectuals va-
lencianes.

• La UCD de la Región Valenciana, s'escarota
i el seu Secretari General, o siga, Broseta, diu
que els qui estan en contra del Decret, "mien-
ten" (llegiu, si teniu prou coratge, la premsa de
València del 25 de Novembre).

Ara veurem com el qui menteix és ell.

L'ORDRE MINISTERIAL
Optativttat

"Por ejemplo, que no entiende la ensenanza
de la lengua valenciana como obligatòria —s'hi
refereix al retret que hom fa a l'Ordre en aquest
aspecte— cuando el articulo 4.° dice que seré
obligatòria. Eso es mentir" {Broseta)

Sí senyor, l'article 4 uno diu això. Però vegeu
què diu el 4 dos:

"No obstante lo dispuesto en el apartado an-
terior se excluirà de esta ensenanza a aquellos
alumnos que residan en las zonas castellano-
parlantes del País Valenciano. La delïmitación de
dichas zonas se efectuaré por ei Consejo del País
Valenciano, prèvia Cpnsulta de la Cornisión Mix-
ta".

I el 4 tres: "Cuando los padres de los alumnos
declaren la temporalidad de su residència en el
País Valenciano o cuando se den otras circuns-
tancias (el subratllat és nostre) justificativas,
podran solicitar que se exciuya a sus hijos de es-
ta enseflanza..."

Això, Sr. Broseta, és enganyar.(STE)
D'altra banda a l'article 13, diu que hi haurà un

professor titulat per cada 8 unitats, "...siempre
que ello no suponga aumento en las pfantillas de
loscentros".

Pel que respecta a l'ensenyament en la nostra
llengua —principi pedagògic irrenunciable per
als catalanoparlants— cal que siga demanat per
pares, claustre i que prèviament es facen estudis
sociolingüístics, plans de treball, que s'hi comp-
te en el centre amb professorat titulat... i
després la Comissió Mixta decidirà.
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Vaguetat

"Por ejemplo, que no establece los planes de
estudio de la ensenanza del valenciano, cuando
\a orden fija hasta los horaríos semanales" IBro-
seta).

Un horari no és un pla d'estudis (STE).

Titulació

"...Por ejemplo, que no respeta la función de
los licencíados, comc el articulo 11, especifica
los títulos de diversas universidades, y, ademàs,
como en el caso de Cataluna y el Pais Vasco, los
de los profesores de otras instituciones habilita-
das" (Broseta).

"Introdueix la possibilitat que professors
no suficientment preparats puguen accedir a la
docència del nostre idioma, degut al poc rigor
amb que s'hi preveu l'expedició de certificats
d'aptitud". (STE).

Vegeu en el requadre títols i certificats que
preveia el primer projecte d'Ordre Ministerial, el
segon projecte i la proposta de la Facultat de Fi-
lologia:

La vinculació a la Facultat de Filologia en
l'atorgament de certificats és doncs el que recla
men.

D'altra banda, d'acord amb els criteris de la
segona Ordre Ministerial és molt possible que un
llicenciat o professor d'EGB, amb el certif icat del
ICE no puga impartir l'ensenyament de la llengua
al País Valencià i sí a Catalunya i a les Illes, per
tal com les Ordres Ministerials d'aquests paísos
reconeixen explícitament aquests cert i f icats.

Diu no a la unitat de la llengua

"Si lo que se pretende es que ese Decreto di-
ga que se ensene catalàn, que se baga una cam-
pana clara y que se diga. Es legitimo hacer esto
en democràcia. Nosotros nos opondremos, lo
que rambién es legitimo". (Broseía).

I visca la valenciania! (STE)

F.ls companys de partit del Sr. Broseta, a
Madrid i a les Illes no han tingut inconvenient a
parlar, en la corresponen! Ordre Ministerial,de
' variantes baleares de la lengua catalana". Res-
ta clar? Si el Sr. Senador llegís els nostres escrits
sabria que els ensenyants propugnem l'ensenya-
ment de les variants valencianes de la llengua ca-
talana. Però era ell o una altra alta personalitat
qui deia que si el valencià no tenia una entitat di-
forent del català caldria inventar-laP

LA COMISSIÓ MIXTA
Estarà formada per 10 membres, cinc desig-

nats per l'Administració central i cinc designats
pel Consell. Les seues competències són vàries i
importants:

• Podrà eximir de l'aprenentatge de la llengua
a aque l l s que a r g u m e n t e n " causas
justificativas".

• Confeccionarà els programes de llengua i
elaborarà orientacions pedagògiques. I abans
d'haver-los elaborat, serà qui autoritzarà -o
no- els existents.

• Habilitarà per a fer classes a aquelles perso-
nes que sense posseir el títol adequat considere
idònies, si cal

• Organitzarà i programarà els cursos de ca-
pacitació del professoral en l'ensenyament de la
llengua.

• Autoritzarà o no ds llibres de text .
Donada aquesta quasibé omnipotència, és pel

que hom reclama la presència de la Universitat i
una representació dels ensenyants en la Comis
só. Entretant la UCD diu: "Siempre hu sido pro
pósilo de UCD que la Universidad forme parte
de la comisión mixta sobre bilinyiiismo" ILE
VANTE, 2 de desembre!, però aqueix propòsit
no li havia estat comunitat, fins ara, a la Univer
sitat, i si atenem als rumors més d'una vegada
basats en respostes donades des de dintre de la

mateixa Conselleria- "la Universidad està de-
masiado politizada", o, segons diuen altres, un o
dos membres de la Comissió serien de la Univer-
sitat, però els altres tres serien gent pròxima al
GAV. Cal doncs, estar atents i exigir que les per-
sones que formen part de la Comissió possees-
quen solvència científica acreditada i que no si-
guen dels que, en un tres i no res, canvien de
teories o inventen allò ja inventat. I que quede
clar que, a diferència del que diu el Conseller
d'Educació a la premsa el 5 de desembre:
"Corresponde a la comisión mixta resolver los
problemas lingüísticos, históricos y pedagógi-
cos", no correspon a l'esmentada comissió rs-
soldre els problemes que ja han resolt la
Lingüística, la Història i la Pedagogia.

D'altres coses
D'altres coses diu el projecte d'Ordre minis-

terial. Coses com que els Inspectors Tècnics de
EBG vetlaran de manera especial pel que dispo-
sa l'Ordre Ministerial i que constituiran ponèn-
cies especialitzades per coordinar les ac-
tuacions.

Qui vetlarà per tal que els Inspectors apren-
guen valencià7

D'altres coses no diu el projecte d'Ordre Mi-
nisterial: No diu que al BUP puguen fer-se clas-
ses en valencià. No diu què entén per "zonas
castellanoparlantes", i, sobretot, no diu que
aquesta Ordre, segons els proiectes que hem
vist, ós un mitjà per tal que la recuperació
lingüística d'aquest País no siga possible.

Però nosaltres estem compromesos en la lluita
per un ensenyament racional i científic en una
escola popular valenciana, amb Ordres o sense
elles.

Comissió de Qualitat de l'ensenyament de
València.

TITULACIONS I CERTIFICATS

PRIMER PROJECTE D'ORDRE MINISTERIAL

TÍTOLS

al Llicenciat en Filosofia i Lletres secció Hispàniques
de la Univ. de València ("I

bl Llicenciat en Filologia, Secció Hispàniques de la
Univ. de València C),

cl Llicenciat en Filologia, secció dt Romàniques, per
Univ. de València.

d) Aflres equivalents d'altres Universitats.
e) Prof. EGB, àrea filològica.

DIPLOMES O CERTIFICATS

al El del Consell del País Valencià <i?l
bl El de las Univ. de València: IC£S.
r;] El del Centre Cultural LO RAT PENAT
d) El d'aquelles altres institucions que autoritzarà ei

Consell.

SEGON PROJECTE D'O. M.

TÍTOLS

a) Llicenciat en Filosofia i Llelres secció Hispàmaues
deia Univ. de València l ' ï o d'Alacant,

b) Llicenciat en Filologia, Secció Hispàniques de la
Univ. de València o d'Alacant.

c) Llicenciat en Filologia, secció de romàniques, per la
Univ. de València o d'Alacant.

d) Altres equivalents d'altres Universitats,
el Prof. EGS, àrea filològica.

DIPLOMES O CERTIFICATS

Els d'aquelles institucions que autoritze el Consell.

PROPOSTES DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA
DE VALÈNCIA ATENENT-SE ALS ESTUDIS
CURSATS

TÍTOLS

a) Llicenciat en Filologia, secció hispàniques, subsec-
ció Filologia valenciana. Pla 1979. Univ. ae Valèn-
cia.

bl Llicenciats per les Univ. de Barcelona i la Balear, en
Filologia catalana.

cl Llic. en Filosofia i Lletres, secció filologia hispànica
per les Univ. ae València i Alacant Pla 1973. Amb
certificats.

al Llicenciat en Filologia per la Univ de València i la
d'Alacani Pla 1979. Amb Certificat.

e) Titulacions en Filosofia i Lletres (filologia romànica I
per qualsevol Universitat, sempre que la Comissió
Mixta els consiclere vàlids.

f) Prof. E.G.B. dmb certificats.

DIPLOMES O CERTIFICATS

Els atorgats per les institucions universitàries valen-
cianes vinculades a la Facultat de Filologia: ICE,
Cursos Interfacultatius de Gramàtica Normativa, o
altres cursos creats pel Departament de Lingüística
valenciana i sobretot per l'Institut Valencià de
Filologia de la Facultat de iòem.

I") No han cursat mai valencià, excepte els del Pla 1979.
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ELS LLIBRES
hem llegit

GAIRELL

L'aparició en el panorama editorial valen-
cià d'aquesta revista literària ve a propor-
cionar molt oportunament, als aficionats a
la literatura i, en general, a tot lector inquiet
per la nostra cultura, un mitjà de coneixe-
ment de la literatura viva del país tal vom va
fent-se dia a dia, amb mostres de primera
rnà de les darreres produccions dels nostres
escriptors. El contingut d'aquest primer nú-
mero manté en cada pàgina un apreciable
nivell de qualitat, amb col·laboracions tan
variades en quant al gènere com un breu
monòleg teatral de Joan Brossa al costat
d'unes narracions d'Ignasi Mora i d'Emili X.
Jaqués, o uns poemes de Josep Piera o del
menorquí Pere Gornila junt a unes notes in-
formals de Vicent Escrivà sobre l'animaló-
gia poètica valenciana actual, o la de l'"ero-
tòleg" Josep Lluís Seguí sobre "una pràcti-
ca eròtica de l'escriptura". És de destacar
la selecció de sis poemes de Pier Paolo Pa-
solini, en traducció molt acurada de Salva-
dor Jàfer i acompanyats del text original,
que ens acosta a un aspecte, fins ara des-
conegut entre nosaltres, de l'obra d'aquest
interessaníissim escriptor i cineasta italià,
mort no fa molt en circumstàncies encara
no aclarides. Completa aquest primer nú-
mero de "Cairell" una secció de ressenyes i
comentaris sobre les novetats bibliogràfi-
ques de més interès.

Arnb un consell de redacció format per
Eduard J. Verger com a director, i Josep
Lluís Bonet, Marc Graneu, Josep Piera í Jo-
jep Lluís Seguí com a coordinadors, noms
tots ells ja amb un cert prestigi dins la litera-
tura en llengua catalana, és d'esperar una
continuïtat (la revista apareixerà bimestral-
ment) en el manteniment de l'alt nivell de
qualitat literària d'aquesta primera eixida,
arnb la qual cosa les nostres lletres disposa-
ran, per primera volta en molts anys, d'un
instrument de comunicació amb el lector
necessari en tota cultura que funciona amb
la normalitat que la nostra aspira a assolir.

per a grans

LAEDUCACIONCOMO
PRACTICA DE LA LIBERTAD
Paulo Freire
Editorial: Siglo XXI

En medio de las agudas v dolorosas
transformaciones que sufren los países lati-
noamerïcanos, Freire se pregunta què sig-
nifica educar.

En una sociedad antidemocràtica, cerra--
da, la educación utilitària, bien entendido
que para los intereses de la burguesia en el
poder. Però en una sociedad que, a través
de ta ruptura, pretende transformarse radi-
calmente la educación debe ser liberadora.

No puede haber una educación neutral.
O se siguen los moldes oficiales, y a lo mas
que se llega es a un reformisme para que
todo siga igual, o se està por los oprimidos
y se concibe la educación como reflexión y
acción (praxis) del hombre sobre el mundo
para transformarlo.

Al final del libro que comentamos Freire
incluye una sèrie de casos pràcticos, a tra-
vés de los cuales se demuestra cómo la
educación es una pràctica de libertad.

PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO
Paulo Freire
Editorial: Siglo XXI

Paulo Freire parte en su estudio del
hecho de una sociedad donde las con-
ciencias estan dominadas.

La inmensa mayoría de los hombres ven-
den su fuerza de trabajo a una minoria que
controla todos los resortes del poder, y
sobre todo mantiene ei monopolio de la pa-
labra. Gracias a este monopolio de la pa-

labra consiguen masificar y dominar las
conciencias.

Ante este estado de coses los integran-
tes del bloque dominatío nada podran ha-
cer mientras no tomen la palabra.

Cornc el bloque dominante no està dis-
puesto a renunciar a sus privilegios, los
oprimidos sófo podran recuperar ía palabra
a través de la lucha. La pedagogia del opri-
mido supone un difícil, però necesario,
aprendizaje para que los oprimidos, per-
diendo el miedo a la libertad (como argúcia
inventada por la oligarquia) tomen la pa-
labra de los que la retienen y niegan a los
demàs.

QUAN EL MAL VE D'ALMANSA

ÉS f'últim disc de Al Tall que acaba d'ei-
xir al mercat. Pot ésser un complement in-
teressant a les classes de Socials.

per a xiquets

Una colección interesante para ninos de
4 a 6 anos es "EN TEU DESCOBREIX EL
MON / TEO DESCUBRE EL MUNDO" (Ed.
Timun Mas, Barcelona). Son nueve los
titulos, aunque dos de ellos "TEO Y SU
FAMÍLIA" y "TEO EN LA ESCUELA" no
los recomendamos por su tradicionalisme.
Los otros siete son una delicia de coior con
unas ilustraciones detailistas e ingenuas
muy apropiadas para estàs edades. Todos
tienen un poco de texto però su colocación
hace que no moleste a los ninos que no sa-
ben feer. De todos, el mas recomendable es
"EN TEO A LA GRANJA / TEO EN LA
GRANJA" pues contiene una variedad
enorme de anirnales de corral muy intere-
sante para el desarrollo del vocabulario in-
fantil.

Toda la colección tiene en las últimas pà-
ginas una espècie de guia para poder hablar
con los pequenos sobre el tema de cada
uno de los libros.

Libro imprescindible en toda biblioteca,
o para el profesorado es la "GUIA PRACTI
CA ILUSTRADA PARA LOS AMANTES
DE LA NATURALEZA" (Ed. Blurne, Barce-
lona). Hace honor a su largo titulo, es una
completísima guia sobre animales, plantas,
àrboles, minerales, fotografia natural, etc.
Es un libro para jóvenes interesados en el
mundo natural o como dijimos antes para
profesores que salgan con los chavales
fuera de las cuatro paredes del aula.

AMICS
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RETALLS

Otero Novas parlant de les condi-
cions necesàries per a impartir la do-
cència diu que és necesari: "un saber y
un saber hacer, que en gran medida es
un saber-hacer con determinades sa-
beres y para hacer saber".

Son com podreu veure jocs de
paraules típics d'adolescent. Nos-
altres hauríem tingut vergonya
d'escriure coses com que: "Son
necesarios para ser ministro del
ME un fastidiar y un saber-fastidiar
que en gran medida es un saber
fastidiar con determinados fasti
dios y para hacer fastidiar".

Junta Central Fallera: "Gonzàlez Li-
zandra rogó que, al igual que Lo Rat
Penat, se adoptaran por la Junta
Central Fallera las normas gramaticales
de la Acadèmia de Cultura
Valenciana". Dins de dos dies igual
proposen adoptar les normes de
circulació angleses.

Referint-se a l'Estatut gallec, diu At-
tard: "Como valenciano, aesde ahora
afirmo que ya quisiera para mi país el
consenso general a un estatuto seme-
jante".

"Per això està en la UCD. L'inte-
rés estaria en que en compte de pa-
ra "mi país" hagués dit "para mi
reino".

Diu Abril Martorell: "FI pueblo espa-
nol tiene que trabajar mas, aunqu0 sea
gratis".

El Sr. Abril hauria de deixar de
"treballar" encara que fóra pagant-
li.

El president de la Junta de Cons-
truccions Escolars ha ^ssegurat en la
Comissió de Pressupostos del
Congrés, que estem al 100% en escó-

LLIBRERIA PAPERERIA UNIVERSITÀRIA
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larització, pel que les dotacions que
puguen incrementar-se en pressupos-
tos d'anys propers es dedicaran a
substituir escotes deficients o a la seua
millora funcional.

Com no volem dir-M coses molt
grosses, pensarem que és una bro-
ma per al 28 de Desembre.

S'ha negat una assignació per a
finançar les ikastoles. El motiu és que
"no son admisibles propuestas que su-
pongan aumento del gasto si no se es-
pecifica de dónde han de detraerse las
cantidades equivalentes a las incre-
mentades". L'assignació demanada
era conseqüència de l'establert en el
decret-llei del 20 d'abril que regula la
incorporació de la llengua vasca al sis-
tema educatiu.

A la FERE li ho posen més fàcil:
ens redueixen les construccions
escolars en un 50% i... tutti conten-
ti.

f ̂  m n

in
in

L L I B R E R I A

ïmperador, 7 v a l e n c i a - 2

te le fono 322 7b 93

I PREMIO NACIONAL DE
LITERATURA INFANTIL Y
LIBRERIAS
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BOERIAS
INSPECCION

En el BOE de 7-XI-79, se publica el "REAL
DECRETO 2543/1979, de 28 de septíembre, por
e! que se modifica parcialmente el Decreto
898/1963, de 25 de abril, orgànico de la Inspec-
ción de Ensenanza Media del Estado".

La legislación que regulaba hasta la fecha el
acceso y las funciones està contenida, ademés
del Decreto 898/1963, en el Decreto 664/1963,
el Real Decreto 2162/1976 y en el Real Decreto-
ley 25/1977.

Entre las modificaciones dignas de resenar te-
nemos:

— Art. 2.°. "Todas las plazas de la plantilla de
Inspectores se distribuiran por ESPECIALIDA-
DES..."

— Art. 3.°. "Las píazas vacantes... se prove-
eràn... mediante fosprocedimientos siguientes:

ai Concurso previo de traslado entre los Ins-
pectores existeníes.

b) CONCURSO DE MERITOS entre Catedrà-
ticos numerarios de Bachillerato que hayan
ingresado en el Cuerpo... mediante oposición o
concurso-oposición.

c) Concurso-oposición entre CATEDRATI-
COS NUMERARIOS DE BACHILLERATO.

— Art. 4.°. Para fos queaccedan por el aparta-
do b) del articulo anterior se exigiran ClNCO
ANOS de ejercer la càtedra correspondiente.

Y entre los criterios, se tendra en cuenta; los
antecedentes académicos y mérítos de caràcter
cient/fico, los servicios prestades, la evaluacíón
de tales servicios, así como las aptitudes necesa-
rias para desempenar tal función.

— Art. 5.°. Regula quiénes podran acceder al
concurso-oposición: SOLO los CATEDRATI-
COS numerarios de Bachillerato que HAYAN
EJERCIDO DOCÈNCIA durante TRES anos en la
correspondiente càtedra.

En .la fase de concurso, no eliminatòria, se
tendran en cuenta los mismos criterios que se
especifican en el art. 3."

En la fase de oposición habrà:
a) Un ejercicio escrito sobre un tema de la es-

pecialidad pròpia.
b) Exposición oral de un tema senalado.
c) Desarrollo por escrito de temas sobre le-

gislación educativa.
— Art. 8.°. Con caràcter eventual se podran

nombrar Inspectores EXTRAORDINARIOS que
sean necesanos para desarrollar la función ins-
pectora.

Queda abierta la crítica a lo dispuesto en este
Real Decreto; cabé una lectura entrelíneas de la
letra "menuda" en el inseria; a pesar de sus "im-
perfeccíones" supone un avance en el sistema
de selección si lo comparamos con la Inspección
deEGB.

LADEDICACION
EXCLUSIVA DE
LOS PROFESORES

El Proyecto de Financiacíón de la D.E. de los
Profesores de E.G.B. ha sido retirado de las Cor-
tes donde había sido presentado por el grupo
parlamentant) de UCD. Dado que su contenido
no diferia de la normativa legislada, actualmen-
te en vigor, que ha sido criticada dura v justa-
mente por su contenido discriminatorio respecto
al resto del profesorado estatal y por su marcado
caràcter antipedagógico, es motivo de congratu-
lación si sirve para reflexionar acerca de sus
múltiples deficiències y tomar las medidas
correctoras pertinentes.

LAAYUDA
FAMILIAR

Hasta el dia 15 de díciembre esta abierto el
plazo para soíicitar la ayuda familiar, haya o no
variaciones respecto a la declaración efectuada
el pasado afio. Quienes no lo puedan hacer aho-
ra, en febrero se abre de nuevo el plazo, del dia
unoal dia quince.

Todos deben presentar el Libro de Familia,
que serà devuelto en el acto de presentación.

Tienen derecho a la ayuda:
a) Los funcionaries civiles del Estado, casa-

dos.
b) Los viudos con hijos a su cargo.
c) Las viudas funcíonarias en activo con hijos.
d) La mujer casada, funcionario en los casos

de incapacidad o ausencia legal del marido, que
prive a su familia de asistencia econòmica,

e) Los maestros interinos.
A los hijos adoptivos les corresponden idénti-

cos derechos que a los denominados legitimos.
La cuantía es:
a) Por esposa, 375 pesetas.
b) Por cada hijo menor de diez anos, 300 pe-

setas.
c) Por cada hijo mayor de edad incapacitado

legalmente para el trabajo, 300 pesetas.
d) Si los hijos son mayores de 18 arïos y me-

nores de 23 y estan sin empleo o no cobran suel-
do o retribución alguna, 300 pesetas.

Todos los datos han de estar referidos a fecha
uno de diciembre del ano en curso. Si la
declaración se efectuase en febrero de 1980, se
pierde el derecho de los dos primeros meses de

dicho ano, però la situación familiar debera ser la
misma de uno de diciembre de 1979; por tanto
no se pueden incluir las variantes producidas en
ese període.

IMo tienen derecho a tal ayuda:
a) La esposa que trabaja por cuenta ajena o

sea ella mjsma funcionaria.
bl Los hijos desde los 23 anos salvo que estén

incapacitados.
c) Los hijos que contraigan matrimonio o to-

men eslado religioso cualquiera que sea su
edad.

d) Cualquier otro familiar que conviva con el
maestro.

e) El Hecho de ser funcionario soltero.
La ayuda familiar de los jubilades es idèntica

a la de los otros funcionaries.
Existe asimismo un complemento familiar

especial para hijos minusvalidos que se perci-
be conjuntamente con la ayuda anterior. Se de-
be solicitar en impreso oficial conjuntamente
con la ayuda normal anadiendo una declaración
jurada de la situación del minusvalido (ver
Decreto 15-IX-72 -BOE de 1-X-). La asigna-
ctón de caràcter periódico mensual tiene una
cuantía de 1500 pesetas.

Espero que no haya dudas en la cumplimenta-
ción de las declaraciones.

RENTA DE LAS
PERSONAS
FISICAS

El Reglamento del Impuesío sobre la Renta de
las Personas Físicas se ha promuígado por Real
Decreto 2.615/1979, de 2 de noviernbre, y su
publicación se ha íniciado en el BOE de los días
14, 15 y 16 de noviembre.

El articulo 6.° del Reglamento define el con-
cepto de renta. Entre los que se consíderan ren-
dimientos obtenidos por el sujeto pasivo figuran
los derivades de su trabajo personal.

A efectos de desgravación, en su dia el *un-
cionario hizo la correspondiente declaración. Y
en el caso de los funcionarios-consortes uno de
ambos declaro los hjjos en su impreso. Si desde
aquella fecha hubiese i-abido incremento de hi-
jos en el matrimonio, debe ahora efectuarse
nueva declaración por duplicada, que lleve màvil
de una peseta y acompanada de la fotocopia del
LibrO de Familia con la inscripción de los hijos
del matrimonio.

XIMO
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lelex
El 20 de novembre se celebrà a Xirivella una manifestació de treballadors de l'empresa

tèxtil Lerival i d'altres de la localitat en protesta per l'expedient de ^rtsi presentat per
l'empresa.

En una assemblea de delegats de CC.OO. es va informar que el nombre de tre-
balladors aturats en el sector del calcer a Alacant és de 13.500 persones.

El 23 de novembre es celebrà a Magistratura de Treball el judici per acomiadament inter-
posat per Josep Lluís Pitarch, cap del gabinet tècnic per a la normalització del vatencià de
la Conselleria d'Educació, cessat després de la remodelació del Consell que assignà aques-
ta Conselleria al Sr. Peris Soier. Magistratura ha declarat improcedent l'acomiadament i ha
condemnat al Consell a readmetre'l at seu lloc de treball, arnb les mateixes condicions
que regien abans de produir-se l'acomiadament i a que se li abone l'import dels salaris
deixats de rebre des del moment del comiat.

El governador civil d'Àlaba ha posat una multa de mig milió de pessetes a
l'empresa Michelin de Vitòria, per haver alterat la convivència social a causa
d'una sanció als membres del comitè d'empresa que convocà una vaga el passat 1
d'octubre.

En tes reunions entre CEOE-CCOO-UGT per arribar a la signatura d'un acord marc, la
CEOE proposa un augment salarial entre e! 8 i el 11%; CC.OO per la seua part proposa un
augment del 20% revisable de forma semestral i la UGT un 15% revisable en el cas que en
els sis primers mesos la inflació supere el 7%. Cal tenir en compte que aquestes són pro-
postes d'eixida.

Cinc collidors de taronja de l'empresa Peiró Camero - Al Tall S.A. han estat aco-
miadats per negar-se a treballar a tasca. Els Treballadors consideren aquest tipus
de treball és contradictori legalment i ètica amb l'existència de nombrosos tre-
balladors aturats.

El dissabte 24 de novemore es realitzà una concentració a la plaça de la Verge convoca-
da per la "Coordinadora de Mïnusvàlidos Físicos" de València, reclamant una llei justa i
eficaç que contemple tota la problemàtica d'aquest grup social marginat,

En una reunió de cooperatives d'Utiel i Requena els viticultors van decidir no
vendre el litre de vi rosat i negre a preus inferiors a les 14 i 16 pts. Preus més baixos
suposarien la ruïna de les cooperatives en situació delicada donats els resultats
desastrosos de les anteriors campanyes.

El nombre d'obrers morts al sector de la construcció a Madrid, en el que va d'any és de
vint-i-set. La responsabilitat d'aquestos accidents mortals és l'imcumpliment de la normati-
va legal vigent, en matèria de seguretat i higiene.

La intransigència de ia patronal en la negociació del conveni ha ocasionat una
vaga d'uns 500 treballadors del sector de derivat del cement a Castelló. Aquesta
vaga ha estat convocada per CC.OO i UGT.

La Coordinadora de Dones de València denuncia en un comunicat que "la situació de
discriminació laboral que pateix la dona treballadora, en l'Estatut dels Treballadors discu-
tit a la Comissió de Treball del Congrés, es manté i encara s'agreuja".

L'Estatut dels Treballadors ha estat dictaminat a la Comissió de Treball del
Congrés. Finalment s'ha produït coincidència de criteris entre el grup centrista i el
socialista. No contempla el títol quart que es refereix als conflictes col·lectius.

A finals de novembre les Escoles d'Idiomes de l'Estat han iniciat una vaga semanal inter-
mitent. La raó és que el M.E. no ha complit, en el terme marcat per la Llei General d'Edu-
cació, l'enquadrament de tots els sectors de l'ensenyança. Reclamen que s'aprove el pro-
jecte de llei d'enquadrament i un calendari de solucions per resoldre els greus problemes
que tenen plantejats els professors d'aquestes escoles.
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ENCREUAT
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HORITZONTALS
1. —Nom de consonant. Simbol comú als mo-

viments llibertaris. Cognom d'un ministre habi-
tual en aquests encreuats.

2. —Essa. Plaer. Al revés, gos.
3. —Cim. Forma arcaica de AMB
4. —Al revés, solució a un conflicte. Segrest.
5.—Unió Requional Alacantina que pensen

crear pel sud els amics del Ramos. Vocal. Ani-
mat semblant al cérvol.

6.—Debat. Conjunció copulativa.
7. —Pronom personal en primera personal. Al

revés, contrari de damunt. Vocal. Símbol de
Carboni.

8. — Cargolí. Adjectiu possessiu femení.
9.—Me'n adone. Ena. Al revés, un més un.
10. —Punxa'l. Prefixe que significa a o para.

Al revés, article.
11.—Al revés, metall noble. Barcelona. Ela.

Uneix al cap amb el cos.
12.—Al revés, va contra la direcció del vent.

Al revés, ramat. Ela.

VERTICALS
1. —Existeix. Al revés, àrab nòmada de l'Afri-

cà septentrional. En gallec, per a.
2. —Madrid. Solemne.
3.—Al revés, corda grossa d'r spart. Pedra.

Símbol de Regió.
4. — Utilitze. Instrument Triangular de dibuix.
5.—Amb una e al final, seria el contrari de

suau. Ciutat important del País Valencià famosa
pel seu vi.

6.—Ti. Al revés, animal domèstic molt dòcil.
Article.

7. —Ena. Mestrança. Ela.
8.—Zero. Interjecció castellana equivalent al

nostre AU! Vocal. Al revés, partit polític de dre-
ta.

9. —Es dirigeix. Tallamar, Essa. Al revés, nota
musical.

10.—Me sotmet. Acumulació d'aigua.
11.—Consonant. Serra que separa la Vall

d'Albaida del Comtat.

ENDEVINALLES
No ésboj
i porta banyes;
no és paraigües
i surt quan plou.

Una senyora
molt ensenyorada,
sempre va en cotxe
i sempre va mullada.

SOLUCIONS: 1. El cargol. 2. La llengua

REFRANYS
Gat miolador
no és bon ratador

Cada cosa en son temps
i les figues a l'agost

EMBARBUSSAMENTS
Porta'm aquell sac
ple de pa sec
i treu-ne un pessic,
que l'amo jo en sóc
i el vull fer per suc

Ferran ferrer
feia fum Í foc
ferrant ferro fort

COM ESTEU DE GEOGRAFIA DEL PAÍS VALENCIÀ?

Tracteu d'averiguar a quines comarques valencianes corresponen aquestes ombres. La A és de l'inte-
rior, i la B de la costa.

B
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>4CCIÓ CULTURAL
DEL PAÍS VALENCIK
és una resposta conscient i serena
a molts problemes que els valencians
temem plantejats.

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma

menéndez pelayo, 26,2on-2a moratín, 15,8a girona, 12
telèfon 21.03.15 telfs. 321.92.24-322.58.02-322.58.19 telèfon 21.26.00
castelló valència alacant

NOVETATS
TRES I QUATRE

Vicent Andrés Estellés: LES PEDRES DE L'ÀMFORA. (2a edició)
Enric Valor: MILLOREM EL LLENGUATGE (2on volum)
Jenaro Talens: TREBALL ARTÍSTIC i PRÀCTICA POLÍTICA.
Vicent Andrés Estellés: OFICI PERMANENT A LA MEMÒRIA DE JOAN

B. PESET, QUE FOU AFUSELLAT A PATERNA
EL 24 DE MAIG DE 1941.

Ricard Blasco: POESIA POLITÍCA VALENCIANA. 1802-1938.
Alfons Cucó: SOBRE LA IDEOLOGIA BLASQUISTA.

Josep Vicent Marqués: PAÍS PERPLEX (2a edició)
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