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A bústia oberta
LAACCIÓN

SINDICAL EN LOS
CENTROS

Para mi una de las causas funda-
mentales de la escasa participación,
de la falta de un mínimo de interès de
un elevado número de afiliados y afi-
liadas por los temas sindicales, en-
tendiendo estos en un sentido
amplio, se debe a la falta de una ac-
ción sindical directa y continuada en
los centros. Como dice el punto 5.1
de nuestra ponència de Organiza-
ción: "Para la acción sindical del
STE-PV es fundamental la creación
de los núcleos sindicales de centro,
pues ellos son la base del sindicato".

Todos sabemos que esta es la ta-
rea mas decisiva, y al mismo tiempo
mas difícil, de cualquier organización
democràtica, pues esa acción directa
permite el intercambio continuo de
opiniones, y por lo tanto, la posibili-
dad de una clarificación en todos los
temas, sean o no estrictamente sindi-
cales.

A lo largo de un curso escolar, y a
pesar de la exclusiva y del trabajo de
clase, hay gran cantidad de momen-
tos y situaciones que se pueden y se
deben aprovechar para hacer esos
planteamientos. Sin embargo creo
que en muchos centros, donde exis-
ten afiliados y personas comprometi-
das, no se aprovechan todas las posi-
bilidades y se opta por la postura mas
còmoda y que tiende a mantener el
teórico estado de "buenas rela-
ciones entre todo el Claustro".

Pienso que el curso en que esta-
mos es fundamental para promover
el debaté y buscar la clarificación y
definición de todos los trabajadores
de la ensenanza sobre temas que nos
afectan directamente y sobre los que
debemos tomar posturas claras y de-
fenderlas a todos los niveles, espe-
cialmente entre padres y ensenantes.
Creo que esta debe ser una labor fun-
damental de cualquier afiliado y afi-
liada al STE-PV, de cualquier trabaja-
dor de la ensenanza con inquietudes
progresistas, a pesar de los numero-
sos "companeros", claramente
enfrentados a cualquier planteamien-
to sindical y a la persona que los ha-
ce. Però en cualquier caso creo que
las inquietudes se pueden ir motivan-
do al tiempo que se producen contra-
dicciones internas y externas en los
companeros.

Naturalmente poco podremos
avanzar en nuestros objetivos, si no
contamos con unos órganos sindica-
les de centro, conjunto de afiliados y
afiliadas, que tengan un mínimo de
compromiso a niveles individuales y
colectivos, que lleven adelante, de la

forma mas conveniente en cada ca-
so, nuestras alternativas sindicales y

"de ensenanza. Pienso que seré muy
difícil mantener una democràcia in-
terna participativa, una línea
asamblearia, si no se promueve el de-
baté desde los centros y eso es labor
de todos. Las últimas elecciones de
MUFACE y otros hechos concretes
demuestran el abandono sindical en
que se encuentran muchos de
nuestros afiliados y la escasa acción
sindical directa que se realiza en los
centros.

De ahí que considere mas necesa-
rio que nunca potenciar las reuniones
de centro y las Asambleas de repre-
sentantes sindicales de centro.

Elx, a 20 de Enero de 1980
Melchor Botella

(BAIX VINALOPÓ)

L'ANOMENEN
"LLIBERTAT

D'ENSENYAMENT"
Ens trobem en una conjuntura que

esdevindrà decisiva per molts anys
per a l'educació i, de rebot, per a la
societat d'aquest país. Es fan sentir
veus que clamen per la llibertat d'en-
senyament. Aquestes veus són les
mateixes que adés no els importava,
ni gens ni miqueta, que n'hi hagués,
de llibertat, ni d'ensenyament ni de
cap altra.

Avui aquestos sectors volen conti-
nuar tenint la paella pel mànec i, a
més a més, amb els diners de tota la
societat una gran part de la qual no
gaudirà d'aquesta llibertat. I aquesta
gent vol guanyar i juga fort.

Llibertat d'elecció de centre,
diuen. Quina llibertat tindrà el pare
del xiquet que viu a zones del país,
sobretot rurals, on a males penes hi
haurà una petita escola estatal (Això
sí, amb tots els privilegis de l'escola
estatal, el senyor Otero dixit).

On quedarà la llibertat d'ensenya-
ment del professor, el qual haurà de
firmar i acceptar l'ideari del centre on
treballe? El director el deixarà fer un
enseyament que no estiga d'acord
amb l'ideari per ell establit?

Veiem com a més raonable i
progressista una escola pública, plu-
ralista i autènticament lliure. Una es-
cola per a tots, ben dotada: d'un pro-
fessorat ben preparat i ben retribuït,
d'uns mitjans materials dignes, í de la
possibilitat que la participació de
tothom, professors, pares i alumnes,
puga fer d'ella un lloc on s'adquires-
ca una educació de qualitat a l'abast
de tothom, sense importar ni la seua
ideologia ni el seu status econòmic.

Sospitem, i d'exemples il·lustradors
n'estem veient tots els dies, que els
diners que subvencionaran l'escola
privada (siga amb el xec escolar o
amb qualsevol altre sistema, això no
importa) serviran per a augmentar la
distància entre una escolaa elitista,
per a rics, i una escola cada vegada
més empobrida, en tots els sentits
— pedagògics i materials—. I sabem
que aquesta darrera serà l'única a
l'abast de les classes populars.

Avui veiem centres subvencionats
al 100% dotats de magnífiques ins-
tal·lacions de tota mena i centres es-
tatals on els xiquets i professors pas-
sen fred. Enguany hem vist com els
pressupostos generals augmenten
les subvencions a la privada i dismi-
nueixen les inversions en estatal. I si
això és demagògia que baixe Déu i
quehodiga.

Pere Martínez
Castelló. La Plana Alta.

PIC I PALA
Ens pareix molt bé la idea de fer un

campionat de Pic i Pala com diu la
secció "Raconet" del darrer número.

Ací teniu la nostra direcció per a
allò que faça falta: C.N. "Cardenal
Cisneros", 4.° nivell. Plaça Sta. Te-
resa n.° 1 - Almassora (Castelló).

Ens agrada All i Oli.

PARES I LLENGUA
Als pares del Col·legi Pilot "Santo

Càliz" de València, a mitjan gener
ens va arribar una carta amb el se-

güent contingut: 1) circular i fitxa en
les que se'ns demanava que ens
definírem sobre si volíem que els
nostres fills aprengueren llengua ca-
talana o "llengua" valenciana. 2) Un
sobre per tal de facilitar la resposta,
amb el corresponent segell, i que
portava com a adreça l'apartat de
correus 2178. En la circular es feia
constar que aquesta consulta era ini-
ciativa d'un grup de pares i venia la
relació dels seus noms.

Realment em va desconcertar i em
va indignar, en primer lloc perquè des
del curs passat, el centre aplica el Pla
Experimental d'ensenyament del va-
lencià aprovat pel MEC en el seu mo-
ment, amb un professorat autoritzat i
diplomat per l'ICE, capaç per impartir
aquesta matèria. La pregunta, òb-
viament, era absurda i absolutament
incorrecta la via aplicada per arribar
als pares.

Als pocs dies les famílies hem re-
but una comunicació del Col·legi,
aquesta vegada signada per la direc-
ció del Centre i el President de la ZPA
del mateix. Se'ns hi comunicava el
refús unànime per part de la Direcció
i professors, així com per part de la
Junta Directiva de l'Associació de
pares, per entendre que la difusió
d'aquella carta atemptava contra les
institucions del Centre i en qualsevol
cas ofèn els profesors de valencià.

Els pares que havien protagonitzat
la iniciativa s'han retractat davant la
Junta Directiva, exceptuant-ne cinc
sobre els quals hom ha decidit de
prendre mesures.

Evidentment accions d'aquest
caire no es poden deixar passar, mà-
xime quan a la Junta directiva que ha
estat triada democràticament, no se
li havia ni comunicat. Tampoc no
s'ha utilitzat la via de convocar As-
semblea Extraordinària, la qual cosa
és possible segons els actuals Esta-
tuts de l'Associació. S'ha utilitzat el
sistema —car i laboriós— que amb
més facilitat puga confondre i mani-
pular els pares que encara no tenen
clar el tema, però no s'han atrevit a
plantejar-ho en Assemblea, on és se-
gur que algú els hi haruia replicat.

Cal estar preparats perquè la cam-
panya dirigida a confondre els pares
és en marxa i no serà aquest l'únic
centre en què es faça.

E.M.

ES FV SABER
- Que los companeros y companeras interesados en asistir

a la EXCURSIÒN DEL BAIX VINALOPÓ, los días 23 y 24 de
Febrero, deben comunicarlo con antelación para conocer el nú-
mero aproximado de asistentes. (Valencià: 361 b2 16, Castelló:
20 1505, Alacant: 22 1445-46)

- Es fa saber que el 29 de Gener, després de mesos i mesos
de lluita, els mestres i pares del C.N. Jaume I de Parque Alcosa,
aconseguien el desdoblament provisional del Orba. L'ajunta-
ment ha comprat els terrenys i sembla ser que el nou centre es
construirà enguany. Qui no lluita no mama. Tuuuut...



La setmana de mobilitzacions i concretament la vaga del 30, ha estat, indub-
tablement, un èxit. El ministeri, que mai ha volgut i que aquesta vegada, per la
vaga dels seus funcionaris, tampoc no ha pogut fer una anàlisi real de la seua inci-
dència, s'ha despenjat barrejant els estudiants i els ensenyants, donan el prota-
gonisme als primers per a concloure acusant de demagògia els segons. És la "ra-
cionalidad", la "seriedad" i el "sentido de responsabilidad" del partit del govern.

És la mateixa "racionalidad", "seriedad" i "sentido de la responsabilidad" dels
que informaren un parell de dies després de fetes les Eleccions a l'Assemblea Ge-
neral de MUFACE, amb notetes de premsa, que SPE i ANPE havien guanyat. Els
resultats definitius ja els sabem: UCSTE, 30 membres; CCOO, els 4 candidats
que portava en la nostra candidatura; ANPE, 7; SPE, 4. La FETE-UGT, cap.

També es saben les dades definitives de la gent que estava en vaga el dia tren-
ta. No hi ha Junta Electoral que puga donar fe dels vaguistes, com tampoc no hi
ha unes eleccions sindicals que clarifiquen la incidència real de cada sindicat.

Diguem-li falsari al ministre i recordem-li a alguna central quin és el punt de
confluència dels sindicats de classe i la imposibilitat de jugar "de farol" fins l'eter-
nitat.

Hem començat dient que la vaga convocada el dia trenta ha estat un èxit, però
també cal fer anàlisis serioses de les coses que ixen bé. El Secretariat Nacional,
prèvia l'aportació de diverses comarques del País valencià, apuntava els se-
güents criteris de cara a futures mobilitzacions:

— Que cal continuar la lluita i la conscienciació dels pares i treballadors de l'en-
ensenyament davant uns avantprojectes de llei que impedeixen el desenvolupa-
ment d'un porocés cap a l'escola pública. És necessari endemés anar concretant
què fer quan l'Estatut de Centres siga una realitat legal.

—Cal analitzar, dins de la concepció del nostre sindicalisme, el sentit, impor-
tància i abast de les vagues puntuals en un context general de mobilització.

— Que siguen planificades i convocades unitàriament junt amb les centrals
convocants en l'anterior vaga.

— Que mai no siga plantejada una vaga de només un dia.
—Que les mobilitzacions han de contemplar-se dins un calendari ampli que es-

tablesca un mínim de dos mesos. Dins aquest calendari hi haurà que contemplar:
Mobilitzacions dirigides expressament en contra dels avantprojectes de llei, tant
els relatius a l'ensenyament en general, com aquells que es refereixen a la funció
pública. Mobilitzacions per reivindicacions concretes sectorials i intersectorials,
que es plantegen com a negociables.

— Potenciar la crarificació, —sobretot als ciutadans — , del perquè el pas
d'unes mobilitzacions a unes altres, mostrant la coherència global de la mobilit-
zació.

La semana de movilizaciones y concretamente la
huelga del 30, ha sido indudablemente, un éxito. El Mi-
nisterio, que nunca ha querido y que en esta ocasión.
por la huelga de sus funcionaries, tampoco ha podido,
hacer un anàlisis real de su incidència, se ha descolgado
mezclando a los estudiantes i a los ensenames, dando el
protagonismo a los primeros para conduir acusando de
demagògia a los segundos. Es la "racionalidad", la "se-
riedad" y el "sentido de responsabilidad" del partido del
gobierno.

Es la misma "racionalidad", "seriedad" y "sentido de
responsabilidad" de los que informaron un par de días
después de celebrarse las elecciones a la Asamblea Ge-
neral de MUFACE, con notas de prensa, que SPE y AN-
PE habían ganado. Los resultados definitivos ya los sa-
bemos: UCSTE, 30 miembros; CCOO, los 4 candidatos
que llevaban en nuestra candidatura; ANPE, 7; SPE, 4.
La FETE-UGT, ninguno.

También son conocidos los datos definitivos de la
gente qe estuvo en huelga el dia 30. No hay Junta Elec-
toral que pueda dar fe de los huelguistas, como no hay
unas elecciones sindicales que clarifiquen la incidència
real de cada sindicato.

Digàmosle embustero al Sr. Ministre y recordemos a
alguna central cuàl es el punto de confluència de los sin-
dicatos de clase y la imposibilidad de jugar "de farol"
hastalaeternidad.

Hemos empezado diciendo que la huelga convocada
el dia 30 fue un éxito, però también es necesario hacer
anàlisis seriós de las cosas que salen bien. El Secretariat
Nacional, prèvia la aportación de diversas comarcas del
País Valencià, apuntaba los siguientes criterios de cara
a futuras movilizaciones:

— Que es necesario continuar la lucha y la concien-
ciación de los padres y trabajadores de la ensenanza
freote a unos anteproyectos de ley que impiden el des-
arrollo de un proceso hacia la escuela pública. Es nece-
sario ademàs ir concretando què hacer cuando el Esta-
tuto de Centros sea una realidad.

— Es necesario analizar, dentro de la concepción de
nuestro sindicalismo el sentido, importància y alcance
de las huelgas puntuales en un contexto general de mo-
vilización.

— Para hacer eficaz sindicalmente ulteriores moviliza-
ciones es necesario:

— Que sean planificadas y convocadas unitariamente
junto con las centrales convocantes de la anterior huel-
ga.

— Que nunca sea plantada una huelga de un solo dia.
— Que las movilizaciones han de contemplarse en un

calendario amplio que establezca un mínimo de dos me-
ses. En este calendario hay que contemplar: Moviliza-
ciones dirigidas expresamente en contra de los antepro-
yectos de ley, tanto los relatives a la ensenanza en ge-
neral como a aquellos que se refieren a la función públi-
ca. Movilizaciones por reivindicaciones concretas sec-
toriales e intersectoriales, que se planteen como nego-
ciables.

— Potenciar la clarificación, sobre todo a los ciudada-
nos,det perquè* el paso de unas movilizaciones a otras
mostrando la coherència global de la movilización.
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SETMANA DE MOBILITZACIONS

FRENAR A LA DRETA

CASTELLÓ
Dins d'aquesta setmana de lluita les accions

han estat moltes ací a Castelló. Hi ha hagut
coordinació, per a les activitats de lluita en
contra de les lleis educatives del Govern, amb
sindicats d'ensenyants i coordinadora d'estu-
diants de Magisteri, CUC i BUP, L'ESTEPV, la
Unió Intercomarcal de Castelló, ha recolzat, amb
la seua insistent i efectiva participació tota l'acti-
vitat sindical d'aquests dies.

Dilluns, 28 de gener, l'ESTEPV de Castelló ce-
lebrà una assemblea general per tal de replegar
la sitació dels col·legis i la seua expectativa per a
la vaga de dimecres. La recollida de dades va és-
ser moderadament optimista. Es discutí la si-
tuació i s'estudiaren i aprovaren les accions, a
més de la vaga, en les que el sindicat participa-
ria.

Aquestes accions havien estat proposades en
una reunió conjunta entre STEPV, FETE i Coor-
dinadores d'Estudiants el dissabte anterior.

El dimarts, 29, s'intentà de bell nou una altra
tancada a l'Ajuntament. Recordarem que el dia
21 del passat mes de Novembre en vàrem inten-
tar una altra, de tancada. I fracassà. Ja sabem
que el batle no ens permeté d'entrar a la casa

de la vila. Aquesta nova intentona de tancar-
nos, tot i comptant amb la presència dels com-
panys de FETE, tampoc la primera autoritat local
ens deixà fer ús dels salons de l'ajuntament per a
manifestar la nostra contra a la política educativa
del centre.

Què hi farem! Suposem que el senyor Tirado,
com a socialista, està per l'escola pública, el plu-
ralisme, etc. etc., però sembla que els mètodes
de clausura d'alguns sindicats no li fan massa
gràcia.

Ara, la vaga del 30. Ací a Castelló la cosa ha
estat molt bé. Els prop de cuatre-cents com-
panys que hi vam vagar han estat una xifra molt
decent. Els qui coneixem una mica la situació a
les comarques castellonenques ens podem
alegrar de la resposta.

Dijous 31 se celebrà una manifestació organit-
zada per la Coordinadora d'Estudiants. La pre-
sència de manifestants ha estat molt important.
Tant d'estudiants com de professors, d'EGB i
d'INB. Nombroses pancartes denunciaven la
política educativa del govern. La processó cívica
recorregué els carrers més cèntrics de Castelló
amb el silenci dels manifestants (els organitza-
dors ho havien acordat així) tan sols interromput
de tant en tant per palmades rítmiques. Aplaudi-
ment irònic a la política educativa que patim?

Unió Intercomarcal de Castelló-STEPV.

AVÍS IMPORTANT
Al I Congrés Nacional, celebrat a Elx, es va aprovar una resolució en la qual es deia

que a principi de curs el Secretariat Nacional deuria posar en marxa una revista a nivell
del País Valencià. Aquesta revista és "ALL-I-OLI", de la qual han sortit ja cinc núme-
ros.

"ALL-I-OLI" "vol ser una eina d'informació i treball sindical, un lloc de confluència i
contrast d'experiències pedagògiques i un mitjà per a conèixer la realitat comarcal i a
partir d'ella portar a les nostres escoles una visió viva del País Valencià".

La seua edició suposa en esforç considerable a tots els nivells, també l'econòmic, i a
primers d'any ens trobem amb que l'edició d"'ALL-l-OLJ" experimenta un augment de
quasi 40 %, impossible de mantenir en l'actual situació financera del STE.

En conseqüència, en el pla financer del STE presentat al primer Consell Nacional i
aprovat pel Secretariat Nacional, seguint el manament del primer, s'aprovà el següent:

No és posible la remissió de la revista gratuïtament als afiliats. "En el mes de març
s'establirà una quota de revista, a abonar directament per l'afiliat o afiliada, a no ser
que expresse el contrari, i que tindrà un valor del 50 % del cost. Serà una quota que
comprendrà la resta de números de tot l'any 1980". "L'altre 50 % dels costos estaran a
càrrec del Secretariat Nacional".

Aquesta quota de revista és de 250 pts. Considerem que és un preu mòdic per poder
rebre la revista i assegurar la seua continuïtat.

No obstant, si algun afiliat o afiliada no vol pagar aquesta quota i per tant no rebre
"ALL-I-OLI", cal que ens envie, fins el 28 de febrer, una comunicació en aquest sentit,

fent constar: nom, cognoms, n° afiliació, Unió Comarcal i Unió Intercomarcal a què
pertany, i població, al Consell de Redacció d'"ALL-l-OLI", Gascó Oliag, 8, A, 10.a. Va-

lència.

EL CONSELL DE REDACCIÓ

ALACANT
INFORME HUELGA DIA 30

(Recogidos el dia de huelga por la tarde)

Datos de la provincià (Comarcas del sur
del País Valencià).

1. L'Alacantí

2. Baix Vinalopó

3. Vinalopó Mitjà

4. Marina Alta
5. Marina Baixa
6. L'Alcoià-Comtat
7. Vega Baixa
8. Alt Vinalopó

TOTAL .

397
(soloEGB)

671
(EGB y Medial

245
(EGB y Medial

265
227
281

. . . . 421
20

. 2.527

Datos globales de la provincià:

EGB 60%.
F.P. 90%.
Media90%.
Universidad 100 %.

VALENCIÀ
El 21 de novembre varen quedar les espases

alçades. "Després de Nadal ens vorem". Els ma-
teixos objectius: frenar a la dreta, que no vèncer-
la, i anar agrupant forces entre els treballadors i
treballadores de l'ensenyament.

ANEM EN DAVANT...

En primer lloc per la profunditat de la mobilit-
zació. Hi hagué vaga el 30, convocada per les
centrals de classe, seguida per un 85 % en INB i
un 55-60 % en EGB estatal (dades d'EL PAÍS re-
ferides a tot l 'Estat); a la Unió Intercomarcal de
València els vaguistes eren 3.280; al País, 6.300.

El procés d'informació pública que el sindicat
porta des de novembre, com altres forces; la
convocatòria clara i decidida de CC.OO. i FETE-
UGT a la vaga; la proximitat del debat en Comis-
sió de l'Estatut de Centres; la vaga d'estudiants
de la Universitat; són factors que hi han influït.

Per als corporativistes i grocs, una bufetada.
Per a UCD, una advertència.

Internament, per primera vegada la vaga ha
estat convocada pel Consell Nacional. Així ma-
teix hem avançat en organització: al migdia
teníem dades de tot el País.

En alguns pobles la vaga s'ha fet amb
l'aplaudiment dels pares i mares. Els mestres es-
quirols en algun centre de l'Horta varen ser en-
viats a casa pels pares.



A València, la manifestació, tan nombrosa
com el 21, resultà més freda.

...PERÒ CAL NO ENCANTAR-SE

Perquè l'UCD està convençuda que té vots i
corda fins al 83 i més; perquè enguany i l'any
que ve ens pensa aprovar en les Corts tot el seu
programa legislatiu que desenvolupa la Constitu-
ció en matèria educativa.

Perquè la unitat de les forces anti-UCD es dè-
bil. PSOE-FETE no volgueren convocar a la ma-
nifestació perquè es feia contra la política educa-
tiva I lingüística de l'UCD. Es negaren a que fi-
gurarà allò de la lingüística. Veritablement no te-
nien raó, o tenien raons de les que no es pot
parlar entre gent progressista sense
enrogir-se'n. La Federació de APAs de València,
després de fer perdre quatre o sis reunions a les
altres forces convocants, es despenja dien que
volia negociar amb els sindicats. "Negociar,
què?", contestaren a cor els companys. "Bé,
però vosaltres esteu amb UCD o amb
nosaltres?". Amb nosaltres no han estat; no vol
dir açò, necessàriament, que estiguen amb
UCD, però hora va essent que la Directiva de la
Federació explique a l'opinió pública i a les seues
APAs federades de quina banda està. Ens cons-
ta que ja s'ho estan preguntant.

I cal no encantar-se, perquè en els centres de
privada no s'ha fet res a penes, ni ara ni el 21. Dir
que la patronal està esperant ocasions per a ma-
sacrar la gent afiliada i combativa, és just. Dir
que un vaguista funcionari és més difícil de
represaliar que si treballa a privada, és una evi-
dència. Però també és cert que les CC.SS. de
classe no hem analitzat minuciosament les difi-
cultats i elaborat alternatives que vagen més
enllà del comunicat llavaconsciències i la convo-
catòria a la manifestació. I no és perquè l'enemic
no ataque: UCD, FERE, FISE, FSITE, "Padres
Católicos", fa temps que vénen apretant a fons
per fer de privada un vedat seu. Permetre aques
ta operació és deixar que posen entrebancs ob-
jectius al nostre projecte d'Escola Pública.
Lluitar des dels Instituts i escoles nacional per un
estatut per als centres subvencionats és, ara i
ací, lluitar per l'Escola Pública.

Perquè a més de no encantar-se, del que es
tracta és d'enfortir-nos internament, per a poder
encapçalar una defensa conseqüent front a tan
gran agressió. Però enfortiment vol dir més gent
dedicada al sindicat en les Unions Comarcals,
més gent preparada a tots els nivells, més aten-
ció a les qüestions organitzatives, una economia
de guerra; és a dir, amb molts diners en la parti-
da de mobilitzacions.

VICENT MARTÍNEZ

LA VAGA EN NÚMEROS

VALÈNCIA
Camp de Morvedre
Camp de Túria . . .
Serrans
Plana Utiel
F Bunol
Horta Sud
Horta Nord A . . . .
Horta Nord B
La Ribera
C Navarrès
Costera . . .
La Safor
V Cofrents . . .
V Albaida
València ciutat

TOTAL: 3280 (EGB -

221
77
50

120
25

750
180
100
411
47
60

551
4

172
512

INB)

ÉS MENTIDA, SR. MINISTRE
La televisió de la UCD ha niINFORMATIII

que la vaga dels centfes no universitaris con-
vocada per les Centrals Sindicals de Classe i
que ha comptat amb la participació activa
dels pares i mares dels alumnes, ha estat se-
cundada per un 5% del professorat en els
centres de batxillerat i per un 12% en les es-
coles estatals.

|Si en vols més, para el cabàs! Com resul-
ta que els funcionaris de l'Administració es-
tan de vaga, les Delegacions Provincials pa-
ralitzades i a més a més no s'han pres la mo-
lèstia de cridar als periòdics, el Ministeri
d'Educació ha tirat mà de l'Esperit Sant per a
que li revelarà per ciència infusa el nombre
de vaguistes i com que tenim fundades sos-
pites de que el Ministre OTERO NOVAS deu
de comptar amb els dits, en acabar-se-li els
de les mans, s'haurà fet un embolic; gràcies
que els mestres sí que sabem comptar... en-
cara.

AL PAlS VALENCIÀ, EL SINDICAT DE
TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT ha
comptabilitzat, comarca a comarca i centre a
centre un total de 6.300 ensenyants en vaga,
distribul'ts així: Unió Intercomarcal de Cas-
telló, 493; Unió Intercomarcal d'Alacant,
2527; Unió Intercomarcal de València, 3.280.

Aquestes dades si poden ésser comprova-
des: les altres, les de la UCD no, perquè són
senzillament MENTIDA. En això sí, "UCD
CUMPLE".

De qualsevulla manera, Sr. Ministre, no es
preocupe massa per l'error, perquè el STE
del PAÍS VALENCIÀ va a obligar-lo a haver
de comptar de nou als vaguistes a veure si
d'una per totes aprèn.

SECRETARIA D'INFORMACIÓ - UNIÓ
INTERCOMARCAL VALENCIANA - STE
PAlS VALENCIÀ

I.N.B. VALENCIÀ

ASAMBLEA DE SECTOR

El pasado sàbado dia 12 en el INB "Cid"
de Valencià, se celebro una asamblea gene-
ral del Ste-pv (sector INB) a la que asis-
tieron unos 40 afiliados y afiliadas pertene-
cientes a 11 centros de la provincià.

A destacar en el orden del dia los proble-
mas de organización del sector, los proyec-
tos de acción sindical de cara a las próxi-
mas fechas, la autonomia de los centros en
el marco de una acción sindical general y la
elaboración de un documento sobre la
competència de las APAS.

A nivel de País Valencià es grande la des-
conexión que se da entre los afiliados de
INB y el resto de sectores del sindicato
(EGB y privada). Para paliar de alguna ma-
nera esta situación, se propuso que la per-
manente de representantes de INB se in-
tegrarà en el Consell Intercomarcal de Va-
lencià y los afiliados de las distintas comar-
cas entraran en contacto con los otros
representantes de los distintes sectores a
nivel comarcal. Por otra parte, se elegiran
en los pròximes días los 4 representantes
de Valencià para formar el pleno nacional
de sectores.

Respecto a la situación actual y de las fu-
turas acciones sindicales, se informo del
plan trazado por la UCSTE y por el Secreta-
riat del PV. Una vez discutidas estàs pro-
puestas, la Asamblea vio la necesidad de
lograr acciones generalizadas y apoyadas
por el màximo número de personas implica-
das. No se prefijó ninguna fecha concreta
para las movilizaciones con vistas a ha-
cerlas coincidir con algun acontecimiento
de especial importància para la ensenanza
(entrada del proyecto del estatuto de
Centros, en Cortes, etc.) En cuanto a ac-
ciones en concreto para llevar a cabo, se
dieron varias propuestas que pasarén a ser
estudiadas en los distintes INB y se intenta-

rà conectar con otros sectores de la ense-
nanza, con la Coordinadora de represen-
tantes de INB, con alumnos, etc.

En relación a los problemas que las
APAS de INB han planteado en diversos
institutos, se elaboro y se aprobó un escrito
sobre el papel de la Asociación de padres
en los INB haciendo referència sobre todo a
la colaboración de los padres en el Centro y
también a lo que llamamos "limitaciones"
en el campo especifico de los profesores
(programaciones, métodos, técnicas, eva-
luaciones, etc.)

Sobre la autonomia de decisión de los
Centros, se estimo que provoca una desco-
nexión y atomización de las acciones sindi-
cales, cuando un presupuesto mínimo del
sindicato es lograr acciones que sean pro-
tagonizadas por todos sus afiliados. Cada
centro puede proponer sus problemas y
sus soluciones a la Asamblea de represen-
tantes, però solo la postura de esta
Asamblea es vinculante (de acuerdo con
las propuestas mayoritarias de los Centros)
para todos los afiliados.

En el punto de ruegos y preguntas, se in-
formo de las pasadas elecciones de Muface
y de las próximas para el Colegio de Licen-
ciados. Se hizo especial hincapié en apoyar
al màximo la candidatura democràtica y
progresista en la que participa el STE-PV
junto con otros sindicatos e independien-
tes, ya que se vio la importància de ganar
las elecciones. También se decidió que to-
dos los miembros del STE-.PV (sector INB)
rellenasen la hoja "posibilidades de partici-
pación" cara a poder disponer de un fiche-
ro que permita recabar la colaboración
ofrecida por cada uno para lograr una ma-
yor participación de todos los afiliados en
los trabajos del Sindicato.

G. Alcalde



En el Consell Nacional
celebrat a Gandia el 26 de
gener, van ésser aprovats,
després del seu debat, els
documents que a continuació
reproduïm, ambdós referits
a la marxa del procés
autonòmic. Els
publiquem com a Document I
i Document II, per a
facilitar un punt de
referència.

EL SINDICAT DE Tl
L'ENSENYAMENT D
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DOCUMENTI
El partit del Govern, la UCD, està portant

a terme una gran ofensiva en contra dels
treballadors i treballadores a tots els nivells:
educatiu, laboral, econòmic... La UCD ha
deixat ben clar quina és la seua posició en-
vers els Estatuts d'Autonomia que s'han
negociat fins ara a la Moncloa: català, basc
i gallec. La idea de la UCD era concedir una
autonomia retallada a Catalunya i Euskadi
ni'tiançant l'article 151 però, una vegada
fet això, ja hem assistit al cas gallec, on
l'Estatut, el de la UCD, no van a defensar-lo
ni els qui, seguint la via del consens, parti-
ciparen en la seua elaboració. És a dir, l'Es-
tatut gallec seria el model d'autonomia de
«segona» per a tota la resta de nacionali-
tats, el nostre País entre elles.

Però, als darrers dies, la UCD, per si no
ho teníem clar encara, ha dit que no calia ni
això, que totes les autonomies vindrien per
la via de l'article 143 o «estatutet», via que
l'esquerra en principi rebutja perquè suposa
rebaixar moltíssim el sostre autonòmic i
perquè amb aquesta via no es pot aconse-
guir l'autogovern. Això ens fa veure cada
vegada més clar (si no hi havíem vist enca-
ra) que la UCD no vol l'autonomia dels
pobles de l'Estat Espanyol. A més a més,
en el nostre cas, bona mostra d'això han
estat totes les maniobres que la UCD ha
portat endavant per tal que el País Valencià
no tinga assegurada ni l'autonomia
raquítica, que és la que permet la Constitu-
ció.

Durant aquest temps, el que ha fet la
UCD ha estat guanyar temps creant confu-
sió al si del poble amb temes com la senye-
ra i la llengua per a així desviar l'atenció
sobre allò que ens cal, que és una vertadera
autonomia i un ample autogovern. Per a re-
matar la seua feina, en la darrera reunió del
Consell, el dia 14 de gener, va acordar-se
suprimir la senyera quatribarrada de l'orga-
nisme preautonòmic. És a dir, suprimir la
senyera que representa totes les terres
valencianes, la de la lluita per la llibertat i
l'autogovern, augmentant així la confusió i
humiliant d'aquesta manera l'esquerra i el
valencianisme.

Amb la publicació del Decret de Bilin-

güisme per al País Valencià (decret ampla-
ment contestat), l'ofensiva de la UCD es
feia més visible, donant al mateix temps
peu per a que els antivalencianistes d'abans
i els anticatalanistes d'ara seguesquen em-
boirant encara més (?) el panorama autonò-
mic, cultural... etc., del nostre País Valen-
cià. Al mateix temps, dintre d'aquesta
ofensiva està el fet de buidar de competèn-
cies el Consell per part de la UCD i l'atura-
ment del Plenari de Parlamentaris.

Avui, el Consell no és el que en un primer
moment i que, d'acord amb els resultats
electorals,podria ser, ja que el Consell està
en mans de la UCD i dels seus objectius
com a partit, fent una política de dretes en
un País de majoria d'esquerres. L'ofensiva
de la dreta és ampla i incideix en molts-
terrenys: educatiu, laboral, nacional, etc...,
però davant d'això no podem quedar-nos
amb els braços creuats, cal donar una
ampla resposta de lluita i de mobilitzacions
per a aturar l'ofensiva de la dreta en tots els
terrenys.

Per tot allò que hem vist fins ara, el
compromís autonòmic signat per la UCD,
des del moment de la signatura era paper
banyat perquè, com estem veient, la dreta
no vol l'autonomia.

Ara més que mai, és necessari establir un
front ampli de les forces d'esquerra per a
fer front a la política de «boicot», a l'autono-
mia de la UCD, per a així, obrir un ample
debat de cara a la redacció de l'Estatut i
que aquest fóra assumit per l'esquerra.

Davant de tots aquests fets, el Consell
Nacional del STE-País Valencià fa una crida
per la:

- Defensa de la senyera quatribarrada.
- Participació en les lluites i mobilitza-

cions contra l'ofensiva de la UCD.
- Necessitat d'establir un acord d'uni-

tat d'acció de tota l'esquerra per a frenar
l'ofensiva de la UCD i caminar cap a un
autèntic autogovern.

Gandia, 26 de Gener de 1980
EL CONSELL NACIONAL DEL

SINDICAT DE TREBALLADORS DE
L'ENSENYAMENT DEL

PAÍS VALENCIÀ

DOCUMENTO I
El partida del gohierno, la UCD, està llevando a cabo una

gran ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras ;i to
dos los niveles; educativo, laboral, autonómicn..

La UCD ha dejado bien claro cual es su posición hacia los
Estaíutos de Autonomia que se han negociado hasta ahora
en La Moncloa: catalan, v.'isco y gallego. La idea de la UCD
era conceder una autonomia recortada a Cataluna y Euskadi
mediante el articulo 151, però, una vez hechn eso, ya he
mos asisudo al caso yallego, donde el Estatuto, oi de la
UCD, nu van a rleffïndorlo ni los que, siguiendo la via del
consenso, participaron en su elaboración. Es decir, el Esta
tuto gallego seria el modelo de autonomia de «segunda» pa
ra todo el resto de nacionalidades, nuestro País entre ellas.

Però, en los últimos dias, la UCD, por st no lo teniamos
claro todavía, ha dicho que no ha eia falta ni eso, que todas
l,is autonomías vendrían por ta via del articulo 143 o «estatu-
tet», via que la izquierda en principio rechaza porquc ',upo
ne rebajar muchísimo el techo autonómico y porque con es
ta via no se puede conseguir el autogobierno. Esto nos hace
ver cada vtit mas claro (si todavia no lo habíamos visto) que
la UCD no quiere la autonomia de los pueblos del Estado Es
panol. Ademàs, en nuestro caso, buena muestra de eso han
sido lodas las rnaniobras que la UCD ha llevado adelante pa
ra que el País Valencià no tenga asegurada ni la autonomia
raquitica, que es la que permile la Constituuón.

Durante este tiernpo, lo que ha hecho la UCD ha sido ga
nar tienipo creando confusión en el serio del pueblo con te
mas como la senyera y la lengua, paia así desviar la atén
uón de lo que necesitamos, que es una verdadera
autonomia y un amplio autogobierno. Para rematar su fa
ena, en la última reunión del Consell, el dia 14 de enero, se
acordo suprimir la senyera cuatribarrada del organismu pro
autonómico. Es deur, suprtmir la bandera que representa a
todas las herras valencianes, la de la lucha por la hbertad y el
autogobierno, aumentando así la confusión y humillando de
esta manera a la izquierda v al valenuamsmo.

Con la publicadón del Decreto do Bilinguisrno para el País
Valencià (decreto ampliamente contestado), la ofensiva de
la UCD se hacia mas visible, dando pte al rrusmo tiernpo pa
ra que los antivalenciamstas de antes y los anticatalanislas
de ahora sigan enturbiando todavia mas I P) el panorama
autonórniuo, cultural..., etc., de nuestro País Valencià. Al
mismo tiempo, dentro de esta ofensiva esta el hecho de va
ciar de cornpetenuas al Consell por parte de la UCD y el pa
rón del Plenari de Parlamentaris.

Moy, el Consell no es lo que en un primer momento, v
que, df! acuerdo con los rcsultados electorales podria ser.
ya que el Consell esta en rnanos de la UCD y de sus objeti
vos como partido, haciendo una politica de derechas en un
País de mayoría de izquierdas.

La ofensiva de fa derecha es amplia, e mude en muchos
terrenos: educativo, laboral, nacional, e tc . . . , però ante esto
no podomos quedarnos con los bra/os cruzados, es necesa-
rio dar una amplia respuesta de lucha y movili/aciones para
parar la ofensiva de la derecha en todos los terrenos

Por todo lo que hemos visto hasta ahora, el compromiso
autonómico firmado por la UCD, desde et momento mismo
de la f irma, era papel mojado, porque, como estamos vien
do, la derecha no quiere la autonomia

Ahora mas que nunca es necesario establecer un frente
amplio de las fuer^as de izquierda para hacer frente a la
política de «boicot» a la autonomia de la UCD, para asi,
abrir un amplio debaté de cara a la redacción del Estatuto, y
que esta soa asumida por la izquierda.

Ante- todos estos hechos, el Consell Nacional del STE-
País Valencià hace un llamamiento para la:

Defensa de la senyera cuatribarrada.
Participación en las luchas y movilizaciones contra la

ofensiva de la UCD.
Necesidad de establecer un acuerdo de unidad de ac

ción de toda la izquierda para frenar la ofensiva de la UCD y
caminar hacia un autentico autogobierno.

Gandia, 26 de enero de 1980
EL CONSELL NACIONAL DEL SINDICAT

DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ



BALLADORS DE
PAÍS VALENCIÀ ï
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DOCUMENT II

1. El nostre Primer Congrés és clar en la seua
opció per l'Autonomia. La seua resolució al
respecte ens manifesta que el S.T.E. País
Valencià, en constituir-se, "ho fa amb voca-
ció de treballar pel País Valencià, afavorint el
nostre retrobament col·lectiu com a poble,
caminant decididament cap a l'auto-govern
fins que el poble valencià siga, per sempre
més, un poble franc". Més expressament:
"Naix amb vocació d'assolir, treballant junt
amb totes les forces democràtiques i
progressistes, un Estatut d'Autonomia".
Aquesta opció per l'autonomia no és gens
ambigua: un dels nostres objectius és l'Esta
tut d'Autonomia.

2. A més a més, el I Congrés assenyala que,
entre d'altres, "hem escollit guanyar l'Esta-
tut per aconseguir un ensenyament al servei
del poble valencià", perquè mitjançant ell
"volem cercar, junt amb la resta dels tre-
balladors, l 'Esco la Pública del País
Valencià", tot i essent conscients que
"cercar la i conquerir la" exigeix fer realitat
el "canvi social que la possibilite".
L'opció per l'Estatut es planteja com una
lluita, com una conquesta. Com una lluita
contra "els qui ens oculten la nostra història,
contra els qui, inclús dient que volen l'Esta-
tut, volen continuar oprimint i explotant".
Però no és una lluita en solitari, perquè la
conquesta de l'Estatut "exigeix un esforç
col·lectiu. Afirmem contra qui hem de lluitar i
junt a qui".

3. Es remarca a l'esmentada resolució una triple
tasca, un triple compromís: "lluitarem per a
que l'Estatut d'Autonomia, i les lleis i normes
que el desenvolupen contemplen respecte a
l'ensenyament" els objectius i l'estructura
educativa definida al Congrés: "hem de tre-
ballar perquè tots els treballadors de l'ense-
nyament, que ací viuen i treballen, encara
que siguen originaris d'altres llocs de l'Estat
Espanyol, assumesquen progressivament la
urgència d'una Escola del País Valencià" i
"hem de treballar per tal que tot valencià as-
sumesca una forta consciència de poble".
La nostra opció per l'Estatut és "un
compromís i, a la vegada, auto-exigència",
és un compromís de lluita solidària amb totes

les forces democràtiques i progressistes, exi-
geix un treball.

4. En moments en què la dreta ha tractat d'atu-
rar el procés autonòmic i en moments en què
no totes les forces han estat al nivell de les
aspiracions i exigències autonòmiques del
País Valencià, hem fet pública, mitjançant el
Secretariat Nacional, la nostra opció per una
veritable autonomia, restant fidels a les aspi-
racions i exigències del nostre Primer
Congrés.
4.1. Proper el 25 d'abril, concretament el

dia 19 d'abril de 1979, el Secretariat
Nacional signà un document on deia,
entre d'altres: "en aquests moments
de tensió en els que són molts els qui,
pareix, hem perdut l'esperança de
veure com el País Valencià assumeix la
consciència de poble que vol viure
«lliure i en pau»; tenint present que són
molts els qui, dient que volen l'Estatut,
volen continuar oprimint i explotant...
pensa que alguns, que es diuen de-
mocràtics, continuen manipulant, i
mitjançant les qüestions de noms i
símbols volen fer oblidar la tasca fona
mental avui plantejada". S'hi reafir-
mava el nostre suport al Consell,
en moments en què la dreta, sistemàti-
cament, el desprestigiava, amb les ma-
teixes paraules del I Congrés: "Nos-
altres abonarem el Consell front als
qui volen deixar-lo sense atribucions,
però, així mateix, considerem que de-
vem exigir-li al Consell un programa
mínim d'acció per a superar la situació
en què ens trobem. Els STE del País
Valencià abonarà tot allò positiu que
faça el Consell per la defensa dels tre-
balladors i dels nostres drets com a
poble, però pensem que el Consell
deuria tenir una actitud més exigent
respecte al poder central, en el que res-
pecta a l'exigència del traspàs de com-
petències i una actitud menys passiva
respecte als problemes que pertoquen
als homes i dones del País Valencià".
Era un suport amb exigències, però,
a més a més, era una clara de-
núncia: "El Secretariat Nacional mani-

festa la repulsa contra els qui, per a
més «inri» en nom del poble valencià i
de la seua defensa, falsament i dema-
gògica critiquen el Consell per la seua
ineficàcia quan, per ésser majoria fins
ara en la composició del mateix i ésser
directament vinculats al govern
central, són ells els principals respon-
sables de no haver assolit aquesta insti-
tució". Denúncia contra la postura an-
tiautonòmica de la U.C.D. Per altra
banda, era una mena de convocatòria:
"Manifesta la urgència que tots els
partits democràtics i progressistes, tots
els sindicats de classe i totes les enti-
tats que treballen per conquerir un País
Valencià lliure i en pau, organitzem,
des de Vinaròs a Oriola, una campanya
unitària per tal que tots els qui som
el País Valencià assumim la conscièn-
cia d'ésser un poble enmig d'altres
pobles. S'hi manifestava la necessitat
que els treballadors, tots els qui
viuen i treballen, amb consciència de
Poble, tots junts tornem a eixir al carrer
exigint l'Estatut".

4.2. Proper ja el 9 d'octubre, analitzant la
deteriorada situació del procés autonò-
mic (el silenci del Plenari de Parlamen
taris, les manifestacions i provocacions
de la dreta, la postura de la U.C.D de
Castelló que ha estat oposant-se du
rant tot l'estiu a agafar la via de la màxi
ma autonomia permesa per la Constitu
ció impedint que els ajuntaments opta-
ren per la petició de la màxima autono-
mia, la lluita de la dreta contra l'es-
querra autonomista...) el Secretariat
Nacional manifestà que tan sols la via
de l'article 151 de la Constitució,
malgrat que ens discrimina als valen-
cians respecte a d'altres pobles, ens
pot conduir a una veritable autonomia,
en la que les nostres exigències respec-
te a l'ensenyament i les aspiracions glo-
bals ("un govern, un Parlament i tribu-
nals propis, així com, a més a més, els
mitjans per a que es puga exercir la ini-
ciativa popular i la participació més ac-
tiva i directa dels ciutadans al si de la vi-
da política") siguen tingudes en comp-
te.

En aquest context sociopolític, i sen
tint la necessitat de potenciar un pro-
cés autonòmic escaient, front a la dreta
que l'entrebancava, el Secretariat Na-
cional va decidir participar en la signa-
tura, junt als sindicats de classe, del
compromís autonòmic i en la manifes-
tació exigint l'Estatut. En el compromís
autonòmic, malgrat que qualque afir-
mació del document signat no resulte
adequada, manifestàrem, per primera
vegada junt als sindicats més nombro-
sos: "la necessitat d'accelerar el procés
per la via de l'article 151, per consider
la la més democràtica i popular, encara
que és la que més requisits exigeix" i
s'abonava perquè evitava que "qual-
que força política, i a més a més, el par-
tit en el poder, puga controlar aquest
procés per tal de monopolitzar la con-
secució de l'Estatut d'Autonomia" S'hi
feia l'exigència de la nostra partici-
pació en la redacció d'aquells punts de
l'Estatut referents als interessos dels
treballadors.
A més a més, s'adquiria un compromís
de "defensar i difondre públicament"
l'opció unitària dels sindicats de classe,
front a la dreta centralista, l'opció per
la via de l'article 151.



4.3. Darrerament la U.C.D. ha fet palès, per
si de cas no estava clar per a tots, que
la seua política és antiautonomista.
Són fites significatives: el decret de bi-
lingüisme i l'ordre ministerial que el
desenvolupa (al que el Secretariat Na-
cional dóna resposta en el mes de ju-
liol); el trencament del procés autonò-
mic encetat per tots els ajuntaments
d'esquerra del País Valencià, el seu
«boicot» a la via de l'article 151 i l'opció
per la via del 143, que redueix l'autono-
mia a una pura i simple descentralitza-
ció. Front açò, el STE-Pais Valencià ha
participat en les mobilitzacions front a
la dreta i les seues pretensions. Així
mateix participa, per decisió del Secre-
tariat Nacional, en la Coordinadora Na-
cionalista d'Esquerres, oberta a totes
les forces polítiques i sindicals amb
plantejaments progressistes i naciona-
listes, que vol mobilitzar els valencians
"contra la política antivalenciana de la
U.C.D. i per la dignitat i la llibertat del
País Valencià".

Davant de tots aquests fets, tenint presents
les afirmacions del nostre I Congrés i del
Secretariat Nacional del STE-País Valencià,
aquest Consell Nacional, màxim òrgan sindi-
cal del STE-País Valencià entre Congrés i
Congrés, decideix:
5.1. Ratificar fermament la seua vocació

autonòmica, tal com s'expressa als do-
cuments del Primer Congrés.

5.2. Ratificar la seua voluntat de lluita per
tal que l'Estatut d'Autonomia i les nor-
mes que el desenvolupen contemplen:
Respecte a l'ensenyament, el que
s'expressa als documents del I
Congrés, i el mateix respecte a que el
País Valencià tinga "un govern, un
parlament i tribunals propis, així com, a
més a més, els mitjans per a que es pu-
ga exercicir la iniciativa popular i la par-
ticipació més activa i directa dels ciuta-
dans al si de la vida política".

5.3. Rebutja la via de l'article 143, ja que
mitjançant ella, ni s'acompleixen les
nostres aspiracions i exigències respec-
te a l'ensenyament, ni es garanteix la
nostra aspiració global respecte a l'Es-
tatut.

5.4. El treballar per tal d'agrupar a les forces
polítiques i sindicals democràtiques i
progressistes amb l'objectiu de mobilit-
zar als ciutadans per tal que la dreta an-
tiautonomista siga obligada a renunciar
als seus plans antiautonòmics.

5.5. Cridar a totes les forces polítiques i sin-
dicals, per tal de, en la lluita contra la
dreta, arribar a plantejaments unitaris
respecte als continguts bàsics de l'Es-
tatut d'Autonomia i a més a més iniciar
una campanya de mobilització ciutada-
na per tal que el poble valencià assu-
mesca una plena consciència com a
poble i comprenga el sentit i l'abast de
l'autonomia i assumesca els continguts
bàsics de l'Estatut.

5.6. Optar, malgrat el que suposa de discri-
minació per al País Valencià, per la via
establerta per l'article 151 de la Consti-
tució; encara que, una vegada conegut
l'Estatut resultant, el Consell Nacional
es reunirà per tal d'analitzar-lo i decidir
el que al respecte estime més escaient.
Gandia, 26 de Gener de 1980

EL CONSELL NACIONAL DEL
SINDICAT DE TREBALLADORS DE

L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

DOCUMENTO II

1. Nuestro I Congreso es claro en su opciòn por ta Autonomia.
Su resolución al respecto nos manifiesta que el STE-Pais
Valencià, al constituirse, "lo hace con vocación de trabajar
por el País Valencià, favoreciendo nuestro reencuentro co-
lectivo como pueblo, caminando decididamente hacia el
autogobierno, hasta que el pueblo valenciano sea, para
siempre, un pueblo franco". Mas expresamente: "Nace con
vocación de alcanzar, trabajando junto con todas las fuer-
zas democràticas y progresistas, un Estatuto de
Autonomia".
Esta opciòn por la autonomia no es nada ambigua: uno de
nuestros objetivos es el Estatuto de Autonomia.

2. Ademàs, el I Congreso senala que, entre otras cosas, "He
mos escogido ganar el Estatuto para conseguir una ense-
fianza al servicio del pueblo valenciano", porque, mediante
el, "queremos buscar, junto con el resto de los trabajado-
res, la Escuela Pública del Pais Valencià, siendo conscientes
de que «buscaria y conquistaria» exige hacer realidad «el
cambio social que la posibilite»".
La opciòn por el Estatuto se plantea como una lucha, como
una conquista. Como una lucha contra "los que nos ocultan
nuestra historia, contra los que, incluso diciendo que
quieren el Estatuto, quieren continuar oprimiendo y explo-
tando". Però no es una lucha en solitario, porque la con-
quista del Estatuto "exige un esfuerzo colectivo. Afirmamos
contra quiénes hemos de luchar y junto a quiénes."

3. Se marca en la ya citada resolución una triple tarea, un triple
compromiso: "Lucharemos para que el Estatuto de
Autonomia, y las leyes y normas que los desarrollen, con-
templen respecto a la ensenanza" los objetivos y la estruc-
tura educativa definida en el Congreso; "hemos de trabajar
para que todos los trabajadores de la ensenanza que aquí vi -
ven y trabajan, aunque sean originarios de otros lugares del
Estado Espaftol, asuman progresivamente la urgència de
una Escuela del País Valencià" y "hemos de trabajar para
conseguir que todo valenciano asuma una fuerte conciencia
de Pueblo".
Nuestra opciòn por el Estatuto es "un compromiso y, a la
vez, autoexigencia", es un compromiso de lucha solidaria
con todas las fuerzas democràticas y progresistas, exige un
trabajo.

4. En momentos en que la derecha ha tratado de parar el pro-
ceso autonómico y en momentos en que no todas las fuer-
zas han estado al nivel de las aspiraciones y exigencias auto-
nómicas del País Valencià, hemos hecho pública, mediante
el Secretariat Nacional, nuestra opciòn por una verdadera
autonomia, permaneciendo fieles a las aspiraciones y exi-
gencias de nuestro I Congreso.
4.1. Cercano el 25 de abril, concretamente el dia 19 de abril

de 1979, el Secretariat Nacional firmo un documento
donde decía, entre otras cosas: "en estos momentos
de tensión en los que son muchos los que, parece, he-
mos perdido la esperanza de ver como el Pafs Valencià
asume la conciencia de pueblo que quiere vivir «libre y
en pa/»; teniendo en cuenta que son muchos los que,
diciendo que quieren el Estatut, quieren continuar opri-
miendo y explotando..., piensa que algunos, quesedi-
cen demócratas, continúan manipulando y, mediante
las cuestiones de nombres y símbolos, quieren hacer
olvidar la tarea fundamental hoy planteada". Se reafir-
maba nuestro apoyo al Consell, en momentos en que
la derecha sistemàticament lo despresligiaba, con las
mismas palabras del 1 Congreso: "Nosotros apoyare-
mos al Consell frente a los que quieren dejarlo sin atri-
buctones, però, asimismo, consideramos que debe-
mos exigirle al Consell un programa mínimo de acción
para superar la situación en que nos hallamos. El STE
del País Valencià apoyarà todo lo positivo que haga el
Consell en defensa de los trabajadores y de nuestros
derechos como pueblo, però pensamos que el Consell
debería tener una actitud mas exigente respecto al po-
der central, en to que respecta a la exigència del tras-
paso de competencias y una actitud menos pasiva res-
pecto a los problemas que atanen a los hombres y mu
jeres del País Valencià".
Era un apoyo con exigencias, però, ademàs, era una
clara denuncia: "El Secretariat Nacional manifiesta la
repulsa contra los que, para mas «inri», en nombre del
puebto valenciano y de su defensa, falsa y demagògi-
camente critican al Consell por su ineficàcia cuando,
por ser mayoria hasta ahora en su composición y estar
directamente vinculades al gobierno central, son ellos
los principales responsables de no haber alcanzado es-
ta institucíón". Denuncia contra la postura antiautonó-
mica de la UCD. Por otra parte, era una espècie de
convocatòria: "Manifiesta la urgència de que todos los
partidos democràticos y progresistas, todos los sindi
catos de ctase y todas las entidades que trabajan para
conquistar un País Valencià «libre y en paz», organice-
mos, desde Vinaròs a Oriola, una campafia unitària
con el fin de que todos los que somos el País Valencià
asumamos la conciencia de ser un pueblo entre otros
pueblos". Se manifestaba la necesidad de que los tra-
bajadores, "todos los que viven y trabajan con con-
ciencia de puebto, "todos juntos volvamos a salir a la
calle exigiendo el Estatuto".

4.2 Cercano ya el 9 de octubre, analizando la deteriorada
situación del proceso autonómico (el silencio del Ple
narío de Parlamentaries, las manifestaciones y provo-
caciones de la derecha, la postura de la UCD de Cas-

telló, que ha estado oponiéndose durante todo el vera-
no a escoger la via de la màxima autonomia permitida
por la Constitución, impidiendo que los ayuntamientos
optaran por la petición de la màxima autonomia, la
lucha de la derecha contra la izquierda
autonomista...), el Secretariat Nacional manifesto que
solo la via del articulo 151 de la Constitución, aunque
nos discrimina a los valencianos respecto a otros
pueblos, nos puede conducir a una verdadera
autonomia, en la que nuestras exigencias respecto a la
ensenanza y nuestras aspiraciones globales ("un go-
bierno, un parlamento y tribunales propios, así como,
ademàs, los medios para que se pueda ejercer la ini-
ciativa popular y la participación mas activa y directa
de los ciudadanos en el seno de la vida política") sean
tenidas en cuenta.
En este contexto sociopolitico, y sintiendo la necesi-
dad de potenciar un proceso autonómico adecuado,
frente a la derecha que lo paralizaba, el Secretariat Na-
cional decidió participar en la firma, junto a los sindica-
tos de clase, del compromiso autonómico y en la mani-
festación exigiendo el Estatuto, En el compromiso
autonómico, a pesar de que alguna afirmación del do
cumento firmado no resulte adecuada, manifestamos,
por primera vez junto a los sindicatos mas numerosos,
"la necesidad de acelerar el proceso por la via del
articulo 151, por consideraria la mas democràtica y po-
pular, aunque es la que mas requisitos exige", y se
apoyaba porque evitaba que "cualquter fuerza política,
y especialmente el partido en el poder, pueda controlar
este proceso con el fin de monopolizar la consecución
del Estatuto de Autonomia", Se exigia nuestra partici-
pación en la redacción de aquellos puntos del Estatuto
referentes a los intereses de los trabajadores.
Ademàs se adquiria un compromiso de "defender y di-
fundir públicamente" la opciòn unitària de los sindica-
tos de clase, frente a la derecha centralista, la opciòn
por la via del articulo 151.

4.3. Ultimamente la UCD ha hecho patente, por si no esta-
ba claro para todos, que su política es antiautonomis-
ta. Son hitos significatives: el decreto de bilingüismo y
la orden ministerial que lo desarrolla (al que el Secreta-
riat Nacional da respuesta en el mes de juliol; la ruptu-
ra del proceso autonómico, comenzado por todos los
ayuntamientos de izquierda del País Valencià; su
«boicot» a la via del articulo 151 y la opciòn por la via
del 143, que reduce la autonomia a una pura y simple
descentralización. Frente a eso, el STE del País Valen-
cià ha participado en las movilizaciones frente a la de-
recha y sus pretensiones. Asimismo participa, por de-
cisión del Secretariat Nacional, en la Coordinadora Na-
cionalista d'Esquerres, abierta a todas las fuerzas
políticas y sindicates con planteamientos progresistas y
nacionalistas, que quiere movilizar a los valencianos
"contra la política antivalenciana de la UCD y por la
dignidad y la líbertad del País Valencià".

5. Ante todos estos hechos, teniendo presentes las afirma-
ciones de nuestro I Congreso y del Secretariat Nacional del
STE-País Valencià, este Consell Nacional, màximo órgano
sindical del STE-País Valencià entre Congreso y Congreso,
decide:
5.1. Ratificar firmemente su vocación autonòmica, tal co-

mo se expresa en los documentos del I Congreso,
5.2. Ratificar su voluntad de lucha para conseguir que el

Estatuto de Autonomia y las normas que lo desarrollen
contemplen: respecto a la ensehanza, lo que se expre-
sa en los documentos del I Congreso y lo mismo res-
pecto a que el Pais Valencià tenga "un gobierno, un
parlamento y tribunales propios, así como, ademàs,
los medios para que se pueda ejercer la iniciativa popu-
lar y la participación mas activa y directa de tos ciuda-
danos en el seno de la vida política".

5.3. Rechaza la via del articulo 143, ya que, mediante ella,
ni se cumplen nuestras aspiraciones y exigencias res-
pecto a la ensefianza, ni se garantiza nuestra aspira-
ción global respecto al Estatuto.

5.4. El trabajar para agrupar a las fuerzas políticas y sindica-
les democràticas y progresistas con el objetivo de mo-
vilizar a los ciudadanos con el fin de que ta derecha an-
tiautonomista sea obligada a renunciar a sus planes an
tiautonómicos.

5.5. Llamar a todas las fuerzas políticas y sindicales para,
en lucha contra la derecha, llegar a planteamientos
unitàries respecto a los contenidos bàsicos del Estatu-
to de Autonomia y ademàs iniciar una campana de mo
vilización ciudadana para que el pueblo valenciano
asuma una plena conciencia como pueblo, y compren-
da el sentido y alcance de la autonomia y asuma los
contenidos bàsicos del Estatuto.

5.6. Optar, a pesar de lo que supone de discriminación para
el País Valencià, por la via esiabtecida en el articulo 151
de la Constitución; aunque, una vez conocido el Esta
tuto resultante, el Consell Nacional se reunirà para
analizarlo y decidir lo que al respecto estime mas opor-
tuno.

Gandia, 26 de enero de 1980
EL CONSELL NACIONAL DEL SINDICAT

DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ



ESTATUT DE CENTRES DOCENTS
NO UNIVERSITARIS

"QUÉDIENTESMÀS
LARGOSTIENES..."

1. — El treball de la Ponència s'ha acabat. Dotze diputats han preparat l'informe del que ara
s'anomena PROYECTO DE LEY ORGÀNICA POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO
DE CENTROS ESCOLARES. Aquest projecte ha entrat a la Comissió el dia 5 de febrer.
Cadascun dels grups parlamentaris tenen els seus vots particulars: MC, PNV, CD, UCD i
Mixto defensen unitàriament tots i cadascun dels 43 articles (el 10, 15 bis, 19 i 21). El PSC,
PSOE, PCE i PSUC diuen NO conjuntament (encara que no sempre pels mateixos motius)
a vint-i-sis articles; el PCE-PSUCdiu NO, en solitari, a vuit articles, i el PSC-PSOEa un.
L'oposició parlamentària s'absté conjuntament en un article (el 40), i a més a més el PSOE
s'absté en sis i el PCE en un. De tot resulta que en aquests moments resten virtualment
aprovats un total de catorze articles. La lluita parlamentària es centrarà en els vint-i-sis
articles als que diuen NO tant els grups comunistes com socialistes, sobretot en aquells
que tenen caràcter orgànic (articles: 2-5, 7, 13-7, 22 bis, 23 en l'apartat 1, 24 en els apartats
1 i 2, 29 en l'apartat 2, 33 i 35), i per tant, entre d'altres, han d'ésser aprovats per la
majoria absoluta dels membres de la Cambra i tan sols poder canviar per altra Llei
Orgànica.

2.— Interessa assenyalar, a més a més, que partint d'una esmena d'UCD i d'altra de la
Minoria Catalana ha estat elaborada una nova "Disposición adicional". Ho fem per la
importància que pot tenir per a les comunitas autònomes (ja que permet que els articles no
orgànics puguen ésser "modificados o sustituidos por las comunidadesautónomas..."),
però, a més a més, i açò és molt greu!, perquè estableix explícitament noves competències
exclusives de l'Estat ("en todo caso, y por su pròpia naturaleza, corresponden al
Estado...") no expressades en l'article 149, 30.a de la Constitució. Aquesta "Disposición
adicional" té el NO del PSC, PSOE, PCE i PSUC.

3. — És possible que aquest mes de febrer conegam el resultat parlamentari. Què ens resta?
Resta continuar manifestant, amb força, el nostre rebuig al Projecte. Resta encetar un
debat, per tal d'arribar a decidir (quants més sigam els que arribem a decisions, més força
tindrem!): QUÈ HEM DE FER QUAN EL PROJECTE SIGA LLEI?, COM CONTINUAREM
LLUITANT? QUINES TASQUES CONCRETES HEM DE CERCAR?, QUINA POSTURA
DE LLUITA HEM D'ASSUMIR?...

En tot cas, a nivell de País Valencià (si conquerim l'Autonomia, i aquesta és escaient!), ens
restarà una tasca: CONTINUAR LLUITANT PER TAL QUE ELS ARTICLES NO
ORGÀNICS ARREPLEGUEN LES NOSTRES EXIGÈNCIES! Però açò no pot fer que
baixem ja les espases i deixem la lluita per a després! El que
importa és l'ara, el després ja vindrà.

Presentem ara els articles que rebutgen els partits parlamentaris d'esquerra:

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

"Articulo 2.

1. La educación en estos Centros buscaré el pleno desarroHo de la personalidad me-
diante una formación humana integral y respeto a los principies democràticos de convi-
vència y a los derechos y libertades fundamentales, así como la adquisición de hàbitos in-
telectuales y de trabajo y la capacidad para el ejercicio de actividades profesionales.

2. En la actividad ordinària de los Centros estarà incluida la orientación educativa y pro-
fesional de los alumnos a lo largo de su permanència en ellos y de manera especial al tïnali-
zar la escolaridad obligatòria y los momentos de ejercitar sus opciones académicas".

"Articulo 3.

1. Todos los espanoles tienen derecho, a partir de los seis afïos, a recibir una educación

bàsica y profesional que permita el desarrollo de su pròpia personalidad y la realización de
una actividad útil a la sociedad. Esta educación serà obligatòria y gratuita en los niveles
que las leyes establezcan.

Se extenderà la gratuidad. en cuanto las posibilidades presupuestarias lo permi-
tan, a la etapa preescolar.

2. El acceso a niveles superiores de la Educación Bàsica dentro del àmbito de la ley, se
reconoce como derecho de los espanoles. Su ejercicio estarà únicamente condicíonado
por la elección vocacional; las aptitudes específicas y el aprovechamiento personal, de
forma coherente con las posibilidades y necesidades de la sociedad.

3. Los extranjeros residentes en Espana tendràn también derecho a recibir la educación
a la que se refieren los apartados 1 y 2".



"Articulo 4.

Los centros docentes estaran dotados de los medios necesarios para conseguir de ma-
nera sistemàtica los fines y objetivos propios de cada nivel o modalidad".

"Articulo 5.

1. Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación que deseen para
sus hijos o pupilos y a que estos reciban, dentro del sistema educativo, la educación y la
ensenanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas, a cuyo efecto podran
escoger el centro docente cuyo ideario mejor se acomode a estàs convicciones.

2. El Estado, mediante la correspondiente Ley de financiamiento de la ensenanza
obligatòria, garantizarà la libertad fundamental de elección de centro educativo en
los niveles de ensenanza que se establezcan como gratuitos y obligatorios".

"Articulo?.

1. Toda persona física o jurídica, pública o privada, de nacionalidad espanola, tiene li-
bertad para establecer y dirigir centros docentes, dentro del respeto a la Constitución y a
las leyes.

2. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de nacionalidad extranjera, se
atendran a lo que resulte de los acuerdos internacionales, o en su defecto del principio de
reciprocidad".

"Articulo 13.

Los Centros que tengan la prèvia autorización para impartir ensenanzas de los niveles
obligatorios gozaràn de plenas facultades académicas. También gozaràn de ella los
Centros públicos de niveles no obligatorios, cuya íitularidad corresponda a entès públi-
cos competentes en matèria educativa general en el nivel correspondiente.

Los demàs Centros de niveles no obligatorios podran ser clasificados en libres, habilita
dos y homologados, en funcíón de sus características docentes. Los Centros homologa-
dos gozaràn de plenas facultades académicas".

"Articulo 14.

Los Centros sin discriminación para ningún miembro de la comunidad Educativa y
dentro de los limites fijados por las leyes, tendràn autonomia para establecer materias
optativas, adaptar los programas a las características del medio en que estén insertos,
adoptar métodos de ensenanza y organizar actividades culturales y extraescolares".

"Articulo 15.

Los profesores, dentro del respeto a la Constitución, a las Leyes, al Estatuto o Regla
mento de Régimen Interior y en su caso ideario educativo propio del Centro, tiene ga-
rantizada la libertad de ensenanza. El ejercicio de tal libertad deberà orientarse a promo-
ver, dentro del cumplimiento de su específica función docente, una formación integral de
los alumnos, adecuada a su edad, que contribuya a educar su conciencia moral y cívica en
forma respetuosa con la libertad y dignidad personales de los mismos".

"Articulo 16.

Se garantiza el derecho de reunión del personal del Centro en los locales del mismo,
siempre que no se perturbe el desarrollo normal de las actividades docentes, y en su
caso, de acuerdo con lo que disponga la legislación laboral.

Las reuniones deberàn ser comunicadas al Directo con la antelación debida".

"Articulo 17.

1. En cada Centro docente existirà una Asociación de Padres de Alumnos de la que
podran formar parte todos los padres o tutores de los escolares matriculados en aquél a
través de la que ejercerà su participación en los órganos colegiados del mismo. Reglamen
tariamente se determinarà su régimen jurídico.

2. Las Asociaciones de Padres de Alumnos, respetando el Estatuto o Regla-
mento de Régimen Interior y cuando lo hubiese el ideario del Centro, asumiràn las
siguientes finalidades:

a) Defender los derechos de los padres en cuanto concierne a la Educación de sus hijos.
b) Colaborar en la labor educativa de los Centros docentes y de una manera especial en

las actividades complementarias y extraescolares.
c) Orientar y estimular a los padres respecto a las obligaciones que les incumben en re-

lación con la educación de sus hijos
d) Elaborar junto con el claustre de profesores, el reglamento de régimen interior del

Centro.
3 La Asociación podrà celebrar reuniones en los locales del Centro cuando tengan

por objeto sus fines propios y no perturben el desarrollo normal de las actividades do-
centes, con conocimiento previo en todo caso, del director del Centro.

4 Las Asociaciones podran promover las correspondientes federaciones a nivel local o
de àmbito territorial mas amplio, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legisla-
ción vigente".

"Articulo 18

1 La dirección, el profesorado y la titularidad, en su caso, de cada Centro docente,
de acuerdo con las orientaciones pedagógicas y normas dictadas por el Ministerio de
Educación, desarrollaràn ademàs de las propiamente docentes, las siguientes funciones:

a) Planeamiento y programación de la actividad educativa para adaptaria en lo posibler
a las capacidades y aptitudes de los alumnos.

1)) Evaluación continua de los alumnos
c) Desarrollo de actividades para Ui recuperación.
d) Ofientación y tutoria de los alumnos.
e) Relaciones con los padres de los alumnos para la coordinación del proceso educati-

vo.
f) Cuantas actividades favore7can una formanón inteçjral con los alumnos.

g) Todas aquellas actividades de caràcter educativo y cultural que faciliten la proyec-
ción social del Centro en el Entomo en que està ubicado.

3. Estàs funciones se desarrollaràn en todo caso dentro del respeto al ideario educa-
tivo del Centro y sin perjuicio de las que se atribuyan a los órganos de Gobierno coircs-
pondientes".

TITULO II. - DE LOS CENTROS PÚBLICOS

"Nuevo articulo 22 bis.

El Consejo de Dirección elaborarà un marco de directrices axiológicas y educati-
vas al que deberàn ajustarse las actividades docentes. En su aspecto valorativo induirà los
principios consagrades en la Constitución y en los Convenios Internacionales relatives a
los Derechos Humanos en que Espana sea parte y respetaré las opciones filosóficas y reli-
giosas inherentes al ejercicio por los padres de los alumnos del Centro del derecho recono-
cido en el articulo 27,3 de la Constitución. Estàs directrices seran sometidas a aproba-
ción de la Administrador) docente, que velarà por su cumplimiento".

"Articulo 23.

1 Los órganos de gobierno de los Centros públicos seran unipersonales y cole-
giados.

Son órganos unipersonales: el Director, el Secretario y en su caso el Vicedirector, el
Jefe de Estudiós y cuantos otros se determinen reglamentariamente, en función de las
características, niveles y capacidades de los Centros. (No Orgànico)".

"Articulo 24.

1. El Director serà nombrado entre Profesores Numerarios de Educación General Bàsi-
ca, de Bachillerato y de Formación Profesional, en los niveles de Educación Preescolar y
Educación General Bàsica, Bachillerato y Formación Profesional, respectivamente.

2. Reglamentariamente se determinarà el procedimiento por el que la Administración
seleccionarà y nombrarà al Director, de acuerdo en todo caso con los principios de
mérito, capacidad y publicidad.

3. (No Orgànicoí. Corresponde al Director:
a) Ostentar oficialmente la representación del Centro.
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y demàs disposiciones vigentes.
c) Orientar y dirigir todas las actividades del Centro de acuerdo con las disposciones vi-

gentes.
d) Ejercer la Jefatura de todo el personal adscrito al Centro.
el Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos cole-

giados del Centro.
f) Ordenar los pagos.
g) Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro,
h) Proponer el nombramiento de los cargos directivos.
i) Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el àmbito de su competència,
j) Cuantas otras competencias se le atribuyan reglamentariamente".

"Articulo 24-bis.

1 El Vicedirector serà nombrado por la Administración de entre Profesores Nume
rarios de Educación General Bàsica, de Bachillerato y de Formación Profesional, según los
diversos tipos de Centros a propuesta del Director y prèvia audiència al Claustro de Pro-
fesores.

2. Compete al Vicedirector sustituir al Director en caso de vacante, ausencia o enferme
dad, asi como ejercer aquellas funciones que aquél le encomiende".

"Articulo 25.

1 El Jefe de Estudiós serà nombrado, a propuesta del Director, entre los Profeso-
res Numerarios del Centro, prèvia audiència del Claustro y del Consejo de Dirección

2. Corresponde al Jefe de Estudiós:
a) Organizar y coordinar el trabajo de alumnos y profesores.
b) Coordinar la ejecución de las actividades extraescolares y complementarias del

Centro.
c) Ejercer las funciones necesarias para el mantenimiento del orden académico del

Centro.
d) Cuantas otras competencias se le atribuyan reglamentariamente".

"Articulo 26.

1. El Secretario serà nombrado a propuesta del Director, entre el profesorado nu-
merariodel Centro.

2. Corresponde al Secretario la ordenación del régimen administrativo del Centro de
conformidad con las directrices emanadas de la Dirección, así como la custodia y expedi-
ción de la documentación acadèmica.

3. Actuarà como Secretario de los órganos colegiados del Centro y certificarà sus
acuerdos, con el visto bueno del Director".

"Articulo 27

1. El Consejo de Dirección estarà compuesto por los siguientes miembros:
A. En los Centros de Educación Preescolar y Educación General Bàsica:
a) El Director del Centro, que serà Presidente.
b) El Jefe de Estudiós.
c) Cuatro Profesores elegidos por el Claustro.
d) Cuatro representantes elegidos por la Asociación de Padres de Alumnos.
e) Un representante elegido por el personal no docente.
f) Un miembro de la Corporaciòn Municipal en cuyo territorio esté ubicado el

Centro.
g) El Secretario del Centro con voz y sin voto.
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B. En los Centros de Bachillerato y de Formación Profesional:
a) El Director del Centro, que serà su Presidenta.
b) El Jefe de Estudiós.
c) Cuatro Profesores elegidos por el Claustro.
d) Cuatro representantes elegidos por la Asociación de Padres de Alumnos.
e) Dos alumnos elegidos por los Delegados de curso.
f) Un representante elegido por el persona! no docente.
gï El Secretario del Centro, con voz y sin voto.
2. Corresponde al Consejo de Dirección:
a} Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del Centro, elaborado por el

Claustro de Profesores, junto con la Asociación de Padres de Alumnos.
b) Informar la programación general de las actividades educativas del Centro.
c) Velar por el cumplimiento de las disposicíones vigentes sobre admisión de alumnos

en el Centro.
d) Aprobar el plan de administración de los recursos presupuestarios del Centro

elaborado por la Junta Econòmica y prèvia audiència del Claustro; así como supervisar la
gestión econòmica ordinària de la Junta Econòmica a través de la información periòdica
que esta deberà facilitar.

c) Resolver los problemas de disciplina que afectan a los alumnos, de conformidad
al articulo 40.

f ) Planificar y programar, las actividades culturales y extraescolares del Centro.
g) Establecer relaciones de cooperación con otros Centros docentes.
h) Elebar a los órganos de la Administración informe sobre la vida del Centro y sus

problemas, formulando, en su caso, las oportunas propuestas.
i) Asistir y asesorar al Director en los asuntos de su competència.
j) Cualesquiera otras que reglamentariamente le sean atribuidas.

"Articulo 28.

1. El Claustro de Profesores es el órgano de participación activa de estos en el
Centro. Estarà integrado por la totalidad de los Profesores que presten servicios en el mis-
mo. Su Presidente es el Director del Centro.

2. Son competencias del claustro:
a) Programar las actividades educativas del Centro.
b) Elaborar El reglamento de Régimen Interior del Centro, junto con la Asociación de

Padres de Alumnos, en conformidad con las Disposiciones vigentes.
c) Elegir sus representantes en los órganos colegiados del Centro.
d) Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.
e) Promover iniciativas en el àmbito de la experimentación e investigación pedagògica.
f) Cualesquiera otras que sean encomendadas reglamentariamente".

"Articulo 29.

1. La Junta Econòmica es el órgano de gestión econòmica del Centro, y estarà in-
tegrada por:

El Director, que serà su Presidente.
El Secretario.
Dos Profesores, elegidos por el Claustro.
Tres Representantes elegidos por la Asociación de Padres de Alumnos del

Centro.
1. (bis). En los Centros de Patrïmonio Municipal o que reciban aportación econòmica

del Municipio, formarà parte de la Junta Econòmica un representante del Ayuntamiento.
2. Los Centros dispondràn de autonomia para administrar sus recursos presupuestarios

sin perjuicio de lo establecido en la Ley General Presupuestaha.

"Articulo 30.

De acuerdo con las caracterísíicas de cada nivel educativo, podran existir unos conse-
jos de profesores en cada curso, así como seminartos o departamentos didàcticos por
materias o àreas, en la forma que reglamentariamente se determine".

"Articulo 31.

El nombramiento para el desempeno de las funciones que corresponden a los órganos
unipersonales tendra una duración de tres anos. Los órganos colegiados se renovaran
anualmente. Reglamentariamente se estableceràn las causas de cese y remoción antici-
pados".

TITULO III.-DE LOS CENTROS PRIVADOS

"Articulo 33.

1. Todas las personas físicas o jurídicas podran crear, gestionar y dirigir centros docen-
tes que impartan las diversas ensehanzas que comprende el sistema educativo, acomo-
dàndose en lo esencial a lo que respecto a los centros públicos del correspondiente nivel,
cicló o modalidad se establece en la presente Ley.

2. No podran ser titulares de Centros Privados:
a) Las personas que presten servicios en la Administración educativa estatal, regional o

local.
b) Quines tengan antecedentes penales por delitós dolosos.
c) Las personas fisicas o jurídicas expresamente privadas de este derecho por sanción

administrativa o judicial firme.
d) Las personas jurídicas en las que desernpenen cargos rectores o sean titulares de ca-

pital superior al veinte por ciento, personas incluidas en los apartados anteriores.

"Articulo 35.

1. Se reconoce a los titulares de los Centros Privados el derecho a establecer un

ideario educativo propio en el respeto a los principios y declaraciones de la Constitu-
ción; la asunción de los derechos y deberes en las relaciones contractuales que establez-
can con el personal; la gestión econòmica del Centro; y la responsabilidad del funciona-
rniento del Centro ante la Administración, padres de alumnos, profesorado y personal no
docente.

2. Cada Centro deberà elaborar su propio Estatuto de organización y funciona-
miento, y en el se establecerà la intervención de los padres de alumnos, de los profe-
sores y en su caso, de los alumnos, en el control y gestión de los fondos públicos que re-
cíba para su sostenimiento.

3. El Estatuto de cada Centro induirà, en todo caso, los siguientes órganos de go
bierno:

a) Director y en su caso, otros órganos unipersonales de gobierno.
b) Claustro de Profesores, integrados por la totalidad de los profesores del Centro,

con la función de participar en la acción educativa y evaluadora del mismo.
c) Junta Econòmica, en la que estaran representades, ademàs de la titularidad del

Centro, los profesores y padres de alumnos, con la misión de supervisar la gestión econò-
mica del Centro en cuanto se refiere a las ayudas estatales o de otras entidades púbiicas.

d) Consejo del Centro, corno órgano supremo de participación, en el que estaran
representades, junto con la titularidad y los órganos unipersonales de gobierno del Centro,
los profesores, los padres de alumnos y en su caso, los alumnos".

TITULO IV.-DE LOS ALUMNOS

"Articulo 36.

1. Todo espahol tiene derecho a ser admitido en un Centro escolar de cualquier nivel
educativo, siempre que cumpla las condiciones establecidas para el acceso al mismo y
existan plazas disponibles. En ningún caso habrà discriminación en el ejercicio de este
derecho por razones de lenguas, raza, creencia y situación económico-social.

2. Reglamentariamente se determinaran los requisitos generales de las convocatorias
púbiicas en las plazas vacantes en los Centros con financiación pública, comprendidos en
el articulo 9.1, y el procedimiento de admisión en los mismos. Entre los criterios de admi-
sión se deberàn tener en cuenta los que se refíeren a proximidad domiciliaria y precedentes
familiares de escolaridad".

"Articulo 37.

Los alumnos tendràn los siguientes derechos:
a) A que se respete su concïencia cívica, moral y religiosa, de acuerdo con la Constitu-

ción.
b) A que el Centro le facilite oportunidades y servicios educativos para que pueda de-

sarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en condiciones de libertad y digni-
dad.

c) A ser educado en un espíritu de comprensión y tolerància.
d) A la participación activa en la vida escolar y en la organización de! Centro en la medi-

da en que la evolución de las edades de los alumnos lo permita.
e) A la orientación educativa y profesional, atendiendo a los problemas personales de

aprendizaje y de desarrollo de la responsabilidad, así como a la la ayuda en las fases termi-
nales para la elección de estudiós y actividades laborales.

f) A ser respetado en su dignidad personal no sufriendo sanciones humillantes.
g) A recibir ayudas precisas que compensen posibles carencias de tipo familiar, econó-

mico, y sociocultural, principalmente en los niveles de escolaridad obligatòria.
h) A la utilización de las instalaciones, mobiliario y material del Centro, que habràn de

adaptarse a sus necesidades físicas y psíquicas, con las màximas garantías de seguridad e
higiene.

i) A que las actividades escolares se acomoden a su nivel de maduración y que su pro-
moción en el sistema educativo este de acuerdo con su rendimïeno valorado objef'vamen-
te.

j ) Al seguro escolar integrado en el sistema de Seguridad Social, que les proteja ante el
infortunio familiar, accidente o enfermedad.

k) A formular ante (os profesores y la dirección del Centro cuantas iniciativas, sugeren-
cias y reclamaciones estimen oportunas.

I) (nuevo) A la realización de los reconocimientos médicos necesarios, al control sanitn-
rio y a la atención médico-preventiva adecuada".

DISPOSICION ADICIONAL:

1 - Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuico de las competencias reconocidas a
las Comunidades Autónomas por sus Estatutos de Autonomia, dentro del respeto a la
Constitución y a las Leyes Orgànicas que desarrollen el articulo 27.

En todo caso y por su pròpia naturaleza corresponde al Estado:
aï La ordenación general del sistema educativo.
b) La fijación de las ensenanzas mínimas y la regulacion de las demàs condiciones

para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales vàli-
dos en todo el territorio espanol.

c) La alta inspección y demàs facultades que conforme el articulo 149. 1, 30. de la
Constitución le corresponden para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los
poderes públicos.

2 Los artículos 18, 19 y 23, apartados 2 y 3; 24.3, 24-bis, 25, 26, 27, 28, 29.1 y 1-bis,
39, 31, 32 y 40 de esta Ley, sin perjuicio de su caràcter general, podran ser modificades
o sustituidos por las Comunidades Autónomas en el àmbito de sus facultades y com-
petencias, determinadas por sus respectives Estatutos de Autonomia".

HONORAT ROS I PARDO
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FORMACION PROFESIONAL

UNAS
REIVINDICACIONES
JUSTAS

Últimamente se viene observando una agitación anormal en el sector de
F. P. estatal respecto a cursos anteriores. Por una parte, la lucha que llevan
a cabo los profesores de Pràcticas que ven incumplidas las promesas mi-
nisteriales sobre la elevación de su coeficiente a 8, lo que les està llevando
a posturas — cada vez mas frecuentes — de paro; por otra parte, la también
justa reivindicación de los profesores contratados en el curso pasado y ac-
tual, que redaman una garantia de estabilidad.

Ante estos hechos se nos plantea una sèrie de reflexiones sobre el Sec-
tor de F. P. estatal, desde el punto de vista sindical, que deben indicarnos
algunas soluciones para recoger y aunar a la mayor parte del colectivo.

En lo que se refiere al problema de coeficiente de los Profesores de Pràc-
ticas conviene difundir al màximo de companeros que esa reivindicación
està incluida desde hace varios cursos en las tablas de los STEs de la UCS-
TE. Ahora bien, nosotros como Sindicato de clase no podemos desligar
esa reivindicación —justa, però economicista de otras con fuerte conte-
nido social, y que van a la raíz de los problemas, como la gestión democrà-
tica de los centros, la escuela pública, la financiación de la ensenanza obli-
gatòria, el reconocimiento de los derechos Sindicales, los Presupuestos
Generales del Estado, etc. Quizà en este sentido no estaria de mas avisar
del peligro que corre la unidad del sector por la instrumentalización que de
esta reivindicación estan haciendo las asociaciones y Sindicatos amarillos
que, de una manera corporativista, ahondan aún mas la división existente
entre Profesores de Pràcticas y de Teorías.

Otro fenómeno, aunque de signo contrario y mas positivo, se està dando
en el Sector. Me estoy refiriendo a las coordinadoras provinciales, naciona-
les o regiones y estatal de F.P., que estan moviliza'ndose con cierta fre-
cuencia en los últimos meses. Desde un punto de vista estrictamente per-
sonal creo que, en cierto modo, pueden ser un catalizador para plantear al-
gunas reivindicaciones con sentido unitario, però un anàlisis de la situación
actual nos revela que los condicionamientos sociopolíticos no son los mis-
mos que cuando tuvieron éxito otras coordinadoras (especialmente en el
franquismo y la "predemocracia"), ni este sector tiene las mismas caracte-
rísticas que otros. Ademàs aparecen en ellas problemas de tipo organizati-
vo, económico, representativo e incluso jurídico-legales, que el Ministerio
de Educación utiliza para negarse al dialogo con las mismas.

Ante esta situación los afiliados a los STEs, muchos de los cuales partici-
pan a titulo individual en las Coordinadoras, debemos hacer un doble es-
fuerzo: por un lado, apoyando las luchas unitarias y dàndoles un contenido
de clase, y, por otro, asumiendo las reivindicaciones que se planteen.

ALFONSO RODRÍGUEZ HURTADO

PRIVADA VALÈNCIA

HAN PENSAT
QUE PODEN
TIRAR DE

Potser els empresaris, o millor dit, la part empresarial, ha pensat
"tirar de veta", quan en aquests moments el caldero és al foc. En-
cara no han dit "esta boca es mía" dintre de les Negociacions del
Conveni Col·lectiu que entreté a la branca de la privada de la "pro-
vincià" de València i als seus treballadors i treballadores per tal que
no muiren de fam.

Comentàvem a l'anterior All-i-oli un possible loch-aut dels
empresaris, que mai no arribà a dur-se a terme, car estaven en con-
verses amb el Govern. Unes converses on ens consta que la CECE
ha tret una bona tallada del meló dels diners públics per tal de po-
der abastir amb subvencions les seues escoles de tot arreu de l'Es-
tat espanyol.

"La organización patronal considera muy importante haber co-
nocido la clara voluntad del Gobierno y de UCD de llevar a termino

el Estatuto de Centros Escolares tal como quedo redactado por la
ponència del Congreso de manera que quede siempre garantizado
el principio de libertad de ensenanza".

Els treballadors i treballadores de l'ensenyament privat, no sé si
ens esperarem a que ens diguen en quant a estat augmentat el
nostre sou per als anys propers. Potser no ens esperem molt, per-
què a hores d'ara, al nostre forn encara no ha entrat ni una ros-
quilleta. Potser no ens esperem perquè fins ara no han fet altra co-
sa que entretenir el personal amb reunions frustrades: "ahora esta-
mos en Madrid...", "...cuando lo tengamos resuelto..." "...ya os
daremos noticias agradables mas adelante..."

Som conscients que estem jugant-nos els fesols, però també
potser girar-se'ls la truita en algun moment als empresaris.

Som conscients que ells mai no han perdut, i ara menys que
mai. En tot cas, som els treballadors i treballadores els qui en molts
moments ens hem vist privats del nostre lloc de treball, per qües-
tions banals, sense trellat i barates.

Som conscients dels equilibris que ens toca de fer a la corda
fluixa de la privada, per mantenir el tipus i dur a les nostres "xabo-
les" unes quantes castanyes per poder anar tirant.

Esperem no haver d'esperar que la "CONSTITUCION" estiga to-
talment desenvolupada per poder posar el nostre sou al dia.

Esperem, igualment, tenir alguna cosa a veure amb el procés
educatiu i més concretament amb les institucions educatives (vul-
garment anomenades escoles). Pensem que en la tallada del meló
hi haurà un tros —per minso que siga— on estiga estipulat el color
del guardapols i el babi que hem de dur tots nosaltres.

Pensem tenir uns caps prou grans i unes voluntats tan dúctils i
febles com per a poder encasellar-nos en qualsevol "ideari de
centre" per molt trencacaps que siga. Sempre s'ha dit que la per-
sona és capaç d'adaptar-se a qualsevol situació, malgrat que
aquesta siga un poc enutjosa. Però com diu aquell: "potser pugam
suportar la càrrega, car quan es porta a gust, no pesa"; i com que
ara formarem una "gran família educativa" —segons la UCD —
amb totes les jerarquitzacions pròpies de la institució, podrem
gaudir de:

— empresari, amo, rei,senyor,
— ideari, manaments, llibre de conducta, llei,
— llibertat d'ensenyament, religió catòlica,
—decrets de monolingüisme...
— Ètica i moral patrias...

No ens han deixat ni un llibre de reclamacions per si se'ns indi-
gesta el menjar. "Mira que són roïns", "No els hauria de perdonar
Déu".

Però no.
Encara estem organitzats i, malgrat les circunstàncies, podem

oferir un front molt concret a tota aquesta batalleta que ens vol
plantejar la patronal. Tot són riscs, però quan la fam ofega, qualse-
vol rosegó és bo per donar a menjar.

Ja ho hem dit un milió de vegades al llarg d'aquestos anys: Vo-
lem participar, volem uns sous dignes, volem que se'ns recone-
guen els anys que hem anat tirant de la privada com si fos un carro,
que se'ns reconeguen els anys invertits al sac de l'educació, volem
ser persones amb un dret mínim de reunió i d'expressió com cal.
Volem adaptar —junt amb els pares i alumnes— els actuals reial-
mes de "taifas", en institucions democràtiques, científiques i ver-
taderament educatives, al servei del poble valencià i de la seua his-
tòria i cultura.

Sembla que no demanem massa, si no fos perquè ens trobem en
un medi tan poc educatiu com els que ens ha tocat de viure ara i
ací.

Volem tot açò i sols ens qu = eda un canó per disparar: el carrer.
Des de sempre el carrer ha estat l'únic lloc que ens han rebut les

nostres revindicacions —els altres llocs tenien amo — . El carrer ha
hagut de ser el nostre guardó, puix que no ens han donat més
oportunitats ni més llocs on poder expressar els nostres patiments i
les nostres disconformitats.
All-i-oli, moltes treballadores i treballadors de l'ensenyament esti-
guen igualment al carrer, en vaga legal, descomptant-los els dies
de vaga —com a tothom— per poder fer front a una situació tan
irracional i surrealista com aquesta en què ens ha ficat la Patronal,
front al Conveni de l'ensenyament privat.

Zequí
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tèlex
- Els ATS de tot l'Estat Espanyol han protagonitzat una vaga iniciada el dia 10 de ge-

ner per la manca de l'homologació-convalidació acadèmica d'aquestos professionals, més
de 100.000, amb els diplomats d'infermeria. A València la vaga fou protagonitzada per
prop de 12.000 ATS, a Alacant l'atur va ésser total i a Castelló hi hagué aturs parcials i in-
termitents. El Consell de Ministres aprovà el reial decret demanat amb la introducció d'un
curs d'anivellament de coneixements.

- Moncasa, empresa contratista de la central nuclear de Cofrents, ha aco-
miadat dos treballadors per pressumptes irregularitats en els treballs fets. Així
mateix ha acomiadat cinc treballadors més per solidaritzar-se amb els esmentats
companys.

- Els treballadors del sector del taxi han protagonitzat tota mena d'accions, vaga, ma-
nifestacions, concentracions, etc., per negociar amb l'Administració una reducció en els
costos de combustible després de les darreres pujades. Curiosament l'Administració tan
sols ha autoritzat el que els taxistes no demanaven: la pujada de tarifes. El conflicte ha es-
tat generalitzat a tot arreu de l'Estat.

— Els alumnes de peritatge artístic de l'Escola Pràctica de Ceràmica de Mani-
ses han fet una vaga. Al·leguen que "la qualitat de l'ensenyament és ínfima, degut
a la direcció negligent". Reivindiquen: gestió democràtica del centre en quant als
plans d'estudis, finançació i participació en la qualitat de l'ensenyament, dimissió
del director i subdirector i secretari de l'Escola i devolució dels diners cobrats il·le-
galment.

— L'Ajuntament de València ha fet lliurament el darrer any d'un total de 150.000 m2 al
Ministeri d'Educació per a la construcció de centres docents.

— El dia 17 de gener USO firmà la seua adhesió a l'acord marc CEOE-UGT. Hi
hagué un gran debat previ. Algunes federacions no són d'acord amb la firma.

- La junta directiva de la "Confederación Espanola de la Requena y Mediana Empresa"
(CEPYME) ha aprovat la seua vinculació institucional a la CEOE.

- L'assemblea de treballadors de Ford, ratificà, per majoria, la proposta de
conveni col·lectiu negociat amb l'empresa. El conveni inclou un augment salarial
del 18%, reducció de 80 hores de jornada laboral en còmput anual, plus de noctur-
nitat al 35% sobre el salari base i ampliació dels drets i garanties sindicals. En els
dos anys anterios no s'arribà a un acord en la negociació del conveni i es dictà
laudo. El conveni sotmès a votació comptava amb el suport de les centrals sindi-
cals integrants de la comissió negociadora i la postura en contra de CNT i AOA,
absents en la taula de negociacions. Un tema greu queda despenjat del conveni:
els 92 acomiadats per l'empresa.

- El dia 25 es va celebrar una concentració d'uns dos mil treballadors davant la Delega-
ció de Treball de València, convocada pel MUP, en contra del projecte de llei bàsica de
l'ocupació i demanant la creació de nous llocs de treball.

- Els treballadors de la "Union Naval de Levante" han realitzat diverses vagues
per la intransigència de l'empresa davant les seues demandes: 18% d'augment sa-
larial, 30 dies de vacacions i reducció de jornada laboral. L'empresa supedita la ne-
gociació de les millores salarials a la concessió de 2.000 milions de pessetes, sol·li-
citat a l'Administració.

- La UGT i la patronal de la construcció de Madrid (AECOM) han signat el conveni
col·lectiu d'aquest sector. CC.OO. votà negativament tot l'articulat. L'acord és dintre dels
límits de l'acord marc interconfederal CEOE-UGT.

— El "Sindicato Libre de la Marina Mercante" (S.L.M.M.) convocà una vaga
des del 21 al 25 de gener en suport a la negociació del tercer conveni general.
Fonts d'aquest Sindicat informen d'un bon resultat de la mesura de forca, mentre
que Anave i UGT i la "Dirección General del Transporte Marítimo" han estimat
l'atur pràcticament nul.
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CORRES'
PONSALS

CAMP DE MORVEDRE
CONTINUA LA LLUITA
CONTRA LA UCD

Si el Magisteri no féu sonar la campana
de la vaga, els bups i els professionals man-
tingueren la sirena engegada al llarg de la
primera quinzena del mes de desembre. La
lluita dels discents l'encapçalava l'institut dos
de Sagunt. Tot començà quan estudiants de
filològiques els informaren de la política edu-
cativa de la UCD a nivell estatal: organitza-
ció i ideari de centres, i a nivell de País Va-
lencià: Decret de Bilingüisme i prevista
Ordre Ministerial. Els bups —ens
repeteixen— sempre per assemblees,
decidiren primer crear comissions de tre-
ball: informació, relació..., i quan la vaga
era generalitzada al País, l'assemblea aprovà
adherir-se i fer vaga activa, formant part de
la coordinadora d'instituts. No tardaren gens
a entrar en acció els pares, sobretot aquells
que són de sobra coneguts com dretans, ga-
vers..., reaccionaris. I ens deia un bup: És
que hi ha pares progressistes? Efectivament,
en una primera reunió al centre i una segona
al Centre Catòlic, els paren intentaren sense
èxit enredrar els més eixerits, els dirigents.
Els pares, dignes portadors, feren ús de les
clàssiques argumentacions acientífiques
— perdó, oligofrèniques—, detectiuejaren
cercant els manipuladors, s'alteraren exigint
el dret a l'autoritat paterna per a fer callar
—és clar —.., s'oferiren a substituir-los en la
lluita si tornaven a les classes. Els bups no els
hi feren cas, no obstant tornaren a les classes
per llur pressió i la manca de consciència
dels més joves estudiants que anaven faltant
a l'activitat de la vaga. Malgrat tot, dos dies
després de reemprendre les classes, i ha-
vent corroborat que els pares no assumiren
allò que proposaren, s'adheriren de bell
nou a la vaga estatal.

Lluites semblants portaren els profes-
sionals, i brots els bups de l'u. Si tant no,
també aflorà la reacció dels pares; hui per
hui, i cada vegada més, les associacions de
pares d'alumnes són acaparades pels menys
progressistes. Ull viu!

Mentre ocorrien totes aquestes coses i
també dins de la lluita contra la política
d'UCD al País Valencià, l'Ajuntament de Sa-
gunt a instàncies de diferents organitzacions,
entre les quals es troba el STE, i assumit
pels partits majoritaris: PC al PV i PSOE al
PV, va aprovar una moció contra els aspec-
tes negatius del Decret de Bilingüisme i la
projectada, aleshores, Ordre Ministerial.
Aquell dia set, no es va omplir el saló, però

comptava amb la presència de partidaris cla-
rificadors i enterbolidors. Aquests darrers,
en el decurs de la sessió, marxaven amb la
llet ben agra i els que restaren gaudiren mal-
parlant, tant com es bullia la mala llet. Els
primers posaren de relleu l'ànsia de norma-
lització i demanaren l'esforç necessari per a
aconseguir-ho. Es va encarregar de presen-
tar i defensar la moció el PSOE, que si bé ho
féu encertadament, en alguns moments ha-
gués pogut donar més arguments en contra
de les inhàbils intervencions de la UCD lo-
cal. Allò més interessant i divertit fou dissor-
tadament la intervenció d'un membre
d'UCD —mestre, per cert — , el qual després
d'explicar-nos l'origen del "valenciano" va
dir textualment: "...el castellano también es
valenciano". I com que la gent va esclatar en
riallades, ho repetí. Convidem tothom a
reflexionar sobre el significat de la frase, no
solament des del punt de vista lingüístic, que
és del que es tractava, sinó sociològic,
polític, etc.

EXCURSIÓ CAMP DE
MORVEDRE

Els dies vuit i nou de desembre realitzàrem
l'excursió que anunciàrem prèviament.
L'oratge va acompanyar i com que la co-
marca ho permet, la gent va gaudir, no sola-
ment admirant-la sinó també vivint-la. Vam
recórrer la quasibé totalitat dels pobles que la
conformen i ens vam submergir en el més
fons de la seua història. Terres de llum,
mullades per un Mediterrani més pacífic,
d'olor a treball, de gust àcid com la taronja i
amanides de roca per carenes, tossals i
rieres. Visitàrem monuments històrics de to-
tes les èpoques i fórem atesos amb amabilitat
per la gent dels diferents indrets. Fins i tot
poguérem apreciar les contrarietats més sen-
tides de la present vida nostra. Ai, qui no
vingué!

COL·LEGI CRONISTA
CHABRET

El primer grup escolar construït a Sagunt
a primeries dels anys trenta fou el Grup Es-
colar Cronista Chabret, personatge il·lustre
de la ciutat. Durant la Guerra Civil, mentre
el General Franco s'alçaca contra l'ordre es-
es' ilit, les forces addictes a la república man-
..ngueren tancat en aquest centre un grup
de persones dretanes, les quals foren poste-
riorment afusellades. En acabar la Guerra al
centre li posaren "Los Màrtires". El dia quin-
ze, aprofitant el cinquanta aniversari de la

col·locació de la primera pedra i de la restitu-
ció de la senyera quatribarrada del poble, es
va restituir el nom de Cronista Chabret al
centre en qüestió, al temps que s'hissà la
senyera quatribarrada. El sector dretà del
poble creu haver perdut la seua casa, i més
en veure onejar la senyera —diuen— catala-
na. La manipulació dels alumnes és un fet
constatable per tothom. Quina és la nostra
llengua? Quina és la nostra senyera?
D'aquesta gent, Déu ens lliure.

MANUEL CIVERA I GÓMEZ

VEGA BAJA
ANTE EL ESTATUTO
DECENTROS

El pasado dia 17 de diciembre, y como
parte de la campana que nuestro Sindicato
viene realizando en la Comarca sobre el Es-
tatuto de Centros Docentes no Universita-
rios, se celebro una Asamblea en Algorfa, a
la que asistieron diversas asociaciones de
padres de alumnos y asociaciones de veci-
nos de los distintes pueblos de la Comarca,
así como representantes de partidos y sin-
dicatos.

Los objetivos de dicha Asamblea eran in-
teresar a las organizaciones asistentes en la
problemàtica educativa actual (y especial-
mente el Estatuto de Centros), y constituir
una mesa unitària con todas las organiza-
ciones que estuvieran dispuestas a afrontar
la lucha por todas las cuestiones que se
desprenden de la actual problemàtica edu-
cativa.

En dicha Asamblea se tomaron dos im-
portantes acuerdos:

1.° Constituir la mesa unitària a nivel co-
marcal.

2.° Iniciar una campana sobre el Estatu-
to de Centros Docentes no Universitàries,
dentro del marco de la escuela pública.

Con posterioridad a esta Asamblea, ei
pasado 27 de diciembre se reunió la mesa
unitària, en Rojales, para:

a) Elegir una Secretaria Tècnica que co-
ordine e impulse las actividades a realizar.

b) Determinaria línea de trabajo.
c) Debatir el proyecto de Estatuto de

Centros.
En estos momentos, nos disponemos a

iniciar un programa de charlas en todas las
asociaciones de padres de alumnos y aso-
ciaciones de vecinos sobre lo que supone el
Estatuto para el futuro de la Ensenanza.

Vega Baja, 7 de enero de 1980.
El corresponsal
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BAIX VINALOPÓ
Los datos de los trabajadores y trabaja-

doras de la ensenanza que estuvieron en
huelga en esta comarca el dia 30, son elo-
cuentes:

- Elx:450deEGB.94delNB.
- Crevillent: 61 de EGB. 19de INB.

- Sta. Pola: 47 de EGB.
TOTAL: 671 en huelga. (80%)
Ha sido una jornada de gran actividad,

hubo pegada de carteles, reparto de 8.000
hojas informativas en Elx y a la una del
mediodía se hizo una concentración de
huelguistas a la que se unió un elevado nú-
mero de estudiantes. Posteriormente hubo
una manifestación improvisada que re-
corrió parte de Elx. Fue una jornada positi-
va y activa en la que se llevo a la pràctica la
lucha unitària, participando en la manifes-
tación y en la huelga personal no docente.

A pesar de los intentos de los de siempre
que hablan de manipulación, de pasotismo

y de ganas de "juerga" de los estudiantes,
parece que la respuesta dada debe hacer
pensar a mas de uno, incluyendo la UCD,
que por boca de su secretario local y presi-
dente de la Federación de Padres, utiliza
esos y otros argumentes de tipo "senti-
mental" para defender ante la opinión pú-
blica las leyes de la ensenanza. Es muy
significativo, y al mismo tiempo algo
extrano, dada la situación de contestación
y de efervescència del tema de la ensenan-
za en nuestra ciudad, el hecho que la UCD
organice una charla coloquio con la presen-
cia de su Secretario Nacional de Educación
y para cuya propaganda ha inundado los
centros con un panfleto de ataque directo
al PSOE "porque le interesa una escuela
pública, para convertiria en ESCUELA
MARXISTA". (El papel no tiene desperdi-
cio).

La Asamblea comarcal abierta celebrada
el dia 31/1/80 para valorar la jornada de
huelga del dia anterior y nuestra postura
ante la propuesta de huelga del 5 y 6, anali-
zó los problemas de desmovilización pro-
ducidos por el hecho de la vuelta a clase y
las dificultades para volver a relanzar la mo-
vilización. No es objetivo de esta crònica,
entrar de lleno en las causas analizadas,
pues para ello existen otros órganos y
Asambleas sindicales, però sí creo que se
puede hacer desde aquí una propuesta de
anàlisis y replanteamiento, a todos los nive-
les, de la política de huelgas puntuales y

cerradas.

L'HORTA
Hoy vamos a hablar de números. Y de disciplina sindical. Y de seriedad. Para ello comenzaremos

ofreciendo los datos de las cuatro subcomarcas en que tenemos dividida l'Horta a efectos sindicales.

Subcomarcas

Horta Sud
Horta Nord Alta . .
Horta Nord Baixa.
València ciutat (1)

Afiliados

190
58
74

186

Huelguistas
del 21 de nov.

146
42
40

(No se contabili-
zaron en el Consell

Intercomarcal)

Huelguistas
no afiliados

? (sin datos)
10
20

(Sin datos)

Colocamos al lado de los afiliados, el número de ensenantes de E.G.B. que hicieron la huelga el 21.
Sabé el corresponsal, que por lo menos 10 no afiliados pararon en l'Horta Nord Alta y 20 no afiliados
en la Baixa. No posee el corresponsal datos de Horta Sud, referentes a los no afiliados. Surgen los
porcentajes y vemos que en la primera pararon algo mas del 50% de los afiliados al S.T.E.; mientras
que en la segunda tan solo alrededor del 40%. Y ello sin contar al otro sindicato convocante, que
aunque casi insignificante a nivel comarcal, rebajarían en algun punto dicho porcentaje. Esta es, a la
vista de los número, nuestra realidad comarcal.

No quiere el corresponsal sacar conclusiones de las cifras y lo deja al anàlisis de cada cual. Però sí
quiere contar alguna anècdota de esta huelga. Desde aquel companero que hace la huelga solo,
cuando en su mismo centro hay 3 0 4 afiliados mas al S.T.E. Solidaridad debería llamarse a eso. Has
ta la de otros dos companeros afiliados que no realizaron la huelga, aun parando 14 en su mismo
centro. Conciencia sindical podria ser. O la de aquelles otros dos que someten su decisión a la volun-
tad del claustre, a sabiendas que éste no iba a cumplir en caso de salir la votación afirmativa. (Ya hu-
bo precedentes en la huelga anterior). <;lngenuidad o ganas de no responsabilizarse? Esta es, a la vista
de las anécdotas, nuestra realidad comarcal. También està, por supuesto, el caso del companero afi-
liado, que logra hacer parar a todo su centro, el solo. Excepción.

Hoy vamos a hablar de números. Y de disciplina sindical. Y de seriedad. En las elecciones a las Jun-
tas Provinciales de M.U.F.A.C.E., los dos companeros elegides, se patearon los pueblos de la comar-
ca; uno por uno. Casi diria que, incluso, cada uno de los colegios. Visitaron también todas las comar-
cas. Su trabajo bien merecía una satisfacción. Vayamos a los números:

Afiliados
Union Intercomarcal.

1077

Votos a la Candidatura
Progresista y democràtica.

756

Supone el corresponsal que un porcentaje de no afiliados, parecido por lo menos al que de huelga,
voto a nuestra candidatura. Supone también que el otro sindicato convocante, que en las elecciones
a la Asamblea General obtuvo alrededor de los 100 votos, mas o menos mantendría la correlación de
sus votantes. Por lo que votaron del S.T.E., corno mucho, alrededor de 600, algo mas del 50%.

En las elecciones a la Asamblea General de M.U.F.A.C.E., (ya para finalizar) cada sindicato recibió
en su casa el sobre de la votación con sus respectives papeletas. Tan solo había que introducir una
fotocopia del carnet y certificarlo. Pues bien, el número de votantes, descendió alarmantemente.
Alrededor del 33% de los sindicatos (véase editorial "All i oli", n." 2). Perdimos en las tres uniones in-
tercomarcales de Alicante, Valencià y Castellón.

,;Qué pasaría en el caso que se celebrasen elecciones sindicales a la hora en que esta crònica llega a
vuestras inanos? Podríamos suponerlo.

Es la hora de la seriedad, companeros. Y de la disciplina sindical. Meditémoslo.

A. Sorní Montolío.

( 1 ) No hacemos hincapié en esta subcomarca, por no poseer suficientes datos y por considerar que tiene unas
características muy específicas, que hacen muy difícil el desarrollo del trabajo sindical. Procurarà, de todos modos,
el corresponsal recabar información y datos para una crònica posterior.

LA VALL D'ALBAIDA
AIELO DE MALFERIT. El dia passat, 26 de gener es va celebrar una TAULA REDONA sobre
el tema: ESTATUT DE CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS. A la Taula van seure: un repre-
sentant del professorat, (Baltasar Vives, STE) una representant de les APAS (Maria Barberà); un
representant dels Ajuntaments (Vicent Albert); un representant del PCPV (Juan Ramon Munoz) i un
representant de l'UCD, (Salvador Peiró). Tots els participants, sagetes ben esmolades, dirigiren tots
els trets cap a la mateixa diana: l 'UCD. Tant és així, que el Director General de la Conselleria d'Educa
ció exigí del moderador de la Taula més temps que ningú per a parlar, adduint que estaven tots
contra ell i no tenia prou mans per a defensar el seu partit. Qui \a coneix a Salvador Peiró, (i qui no,
que llegesca el primer numero de ALL I OLI) podrà imaginar-se de quina manera anava esquivant els
trets que tothom li dirigia: a tot el llarg del debat demostrà un desconeixement absolut del Text que
s'hi discutia; àdhuc no s'havia assabentat que el seu partit havia esmenat el seu propi projecte de llei,
per això s'estranyà molt quan tots els altres participants blasmaren l'esmena d'UCD sobre el sistema
que es proposa de selecció del Director. Salvador Peiró havia tet la seua particular lectura del text ori-
ginal: on diu "El director del centro serà elegido ENTRE los profesores numerarios..." ell havia entès
que volia dir "...serà elegido POR los profesores..."; i ell, natura,ment, estava d'acord amb aquesta
interpretació. Evidentment, la gramàtica no és el seu for t .

L'assistència de públic fou notable i la participació al final, fent preguntes als de la Taula, també.
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DANIEL MORET
Daniel Moret, fabricant de caixes de fusta per a rellotges de pa-

ret «five o clock». President honorari de la Federació de Pares. Pre-
sident a seques de la Federació de Pares. President plenipotenciari
de la Federació de Pares. Pare de la Federació de Pares a falta de
no ser pare de cap xiquet que estudie en els dominis de la Federa-
ció de Pares.

Moret, al que cal reconéixer-li la seua tasca per l'escola al muni-
cipi de Paiporta, així com la potenciació d'associacions de pares
pertot arreu de la província, és, d'altra banda, la típica persona que
es veu,per un excés a precaucions a ésser manipulada i també per
un afany d'autoafirmació davant el grup de mestres amb els quals
s'ha relacionat i pels quals ha estat ajudat, en la necessitat de pi-
xar, de tant en tant, fora de test, i concretament en els moments
més delicats.

Home acostumat a que partits i sindicats el busquen i li alcen la
cua —i possiblement desbordat per eixa situació— s'ha dedicat al
còmode exercici d'esperar, com la rateta, assegut en la seua fi-
nestreta —somriure de color rosa, llapis darrere l'orella— a que
passen els seus pretenents:

— Moret, Moret, et vols reunir amb nosaltres?
— No, no, que no hi ha prou partits
— Moret, Moret, et vols unir a nosaltres?
— No, no, que no representeu el suficient "espectre"
— Moret, Moret, te'n vols vindré amb nosaltres?
— No, no, que no m'heu fet una invitació formal.
I entretant recordem com en el 78 el Sr. Moret s'hi vanagloriava

de que "nuestra Federación fue la primera que manifesto su total
disconformidad con los términos negociades entre el Ministerio y
los profesores el pasado 24 de Mayo" i com defensava que "la re-
ciente norma —sobre l'exclusiva— senala un horario racional y ne-
cesario para la segunda y primera etapa de EGB". Tot una lloança-
aUCD.

Recordem com un any després escrivia que "mediante tàcticas y
planteamientos autòctones y posiblemente interesados" volem
"proselitizar a los generalmente desinformados padres". Millor que
Abril Martorell.

I així, agobiat pels recels i obsessionat per les manipulacions,
igual un dia Moret pregunte per a trobar els seus mestres ideals:

— I què faràs quan UCD aprete massa i vinguen les mobilitza-
cions, la lluita i les vagues?

I beneirà a aquells que contesten: "dormir i callar, dormir i
callar".

JOANCORBALL
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LLICÈNCIA PER A
MATAR

Ja en començar aquesta sèrie de retalls de llibres "educa-
tius", ens preguntàvem si el títol més bé hauria estat algu-
na volta el d'"AIXÓ ÉS". Ara ha caigut a les nostres mans
un llibret que porta a la tapa aquesta advertència al lector:
"Postconciliar". Per això que no es tracta d'un text de l'any
del catapum, sinó dels d'ara. És un llibre roig "Para
hombres", ja que el dirigit a les dones l'imprimeixen en color
blavet tal com ho manifesta el mateix libre a la pàgina cinc:
"Para mujeres se ha hecho una adaptación femenina con la
portada en azul". Malgrat totes aquestes moneries de colo-
rets i tal, es tracta d'un llibre amb totes les de la llei, amb el
seu "Imprimí potest", el "Nihil obstat" i el "Imprimatur"

a la portada del llibre la tirada és d'un milió d'exemplars i
això que va per la 38.a Edició. Tot un gran escriptor, està
vist.

Doncs bé, malgrat allò del Postconciliar, al llibret es do-
nen una sèrie de recomanacions, que són al nostre entendre
d'abans del Concili de Trento.

Generalment en aquests llibres de moralitat fan una inci-
dència més gran en tot allò que fa referència al sexe; en
aquest llibre també. Un detall només: Cal que tot jove
s'aparte de la temptació del ball «agarrat» i per aconseguir-
ho res millor que practicar "...nuestros bailes regionales,
como la jota, la sardana, el zontzico, el aurrresku, la mu-
neira, etc., que no tienen reparo moral alguno, y seria estu-
pendo que se generalizaran mucho mas". Més endavant
s'aconsella donar l'excusa de que s'ha fet promesa de no
ballar durant 10 anys per a no caure en els braços de qualse-
vol balladora "de arrimo".

Tanmateix, el que ha cridat més la nostra atenció ha esta
que el llibre diu entre altres coses sobre el cinquè mana-
ment:

"Al Prójimo se le puede matar en tres casos:
1) La Autoridad Pública puede matar al criminal para de-

fender a los demàs y para que escarmienten los malhecho-
res.

2) En la guerra justa.
3) En defensa pròpia cuando el quiere matarnos injusta-

mente, o hacernos un dano muy grave en nuestros bienes,
si no hay otro modo eficaz de defenderse. No és necesario
esperar a que el nos ataque. Basta que nos conste que ei
tiene un propósito decidido de matarnos y solo està espe-
rando el momento oportuno para hacerlo, y no hay otro mo-
do de salvar la vida que adelantarse y atacar primero. Lo
que se permite en defensa pròpia se autoriza igualmente en
pro del prójimo injustamente atacado. La caridad fraterna
puede obligar a esto, però no a exponer la pròpia vida a no
ser que se trate de parientes cercanos o esté uno obligado
por contrato (guardias, policías).

Com es pot veure, el llibret és summament perillós en
mans poc escrupoloses davant la vida d'altri.
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Al llarg de tota la nostra història, i a les diferents comarques del País Valencià, ha vingut celebrant-se el carnestoltes amb
formes i maneres molt diverses. Coneixem indrets on es penjava un ninot de pella als balcons durant el temps de carnestoltes,

d'altres on el foc era el rei, amo i déu de la celebració.

El raconet en aquest número voldria oferir-vos la possibilitat de realitzar un titella amb moviments, de cara a poder emparar-lo a les
escoles com a regal de carnestoltes i per anar utilitzant-lo al llarg del curs per a representacions amb titelles..., etc.

Per tal de fer aquest titella cal tindré a mà un retall de goma-escuma d'uns 40x35 cm amb un gruix de 15 mm més o menys,
cola de "Rakol" per exemple (per tal d'apegar-ho bé) unes estisores, un jersei o camisa vella.

Retallem un full de goma escuma de 15
mm de gruix per 35x30 cm. Encolem els
dos costats més curts del rectangle i així
ens sortirà un cilindre.

y-D

Encolem els llavis, així com els altres ele-
ments del rostre: llavis, ulls, nas, orelles,
celles, cabells, etc.
Quan ja quasi està completa, cal afegir dos
anells de cartró per tal de detindré el jersei
o la camisa.

Amb les tisores, obrim un tall on ha d'estar
la boca. Cal fer dos furats, per dalt i per
baix del tall, per poder col·locar hi els dits
polze i índex, per aconseguir l'animació de
la boca.

Tallems dos forats als colzes d'un jersei o
una camisa vells. Vestim e! personatge i
engomem el jersei al voltant del coll.

Retallem dos llavis gruixuts perquè hauran
d'envoltar i amagar totalment els forats
que hem fet dalt i baix de la boca per posar
els dits.

Sols ens manca, per donar una idea,
dibuixar-vos com queda la mà de l'anima
dor dintre del cap d'aquest titella.
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<;Com quí.da el titella vist des de
l'escenari?
Comproveu-ho a les vostre1:, classes.

ELS PORTS
Aquesta vegada anirem a les terres altes del nord del

País Valencià. L'excursió la farem dissabte 22 de Març i
diumenge 23. Com de costum, per a saber amb temps la
gent que hi assistirà, haureu de comunicar-ho, personal-
ment o per telèfon, a les seus del Sindicat: a València,
n.° (361 52 16), Alacant, n.° (22 1445-46), i Castelló (20
15 05). Per arribar al lloc de trobada cal agafar la carrete-
ra de Castelló a Sant Mateu i enllaçar després amb la de
Vinaròs-Saragossa. (Pera la comunicació de la gent que
hi vindrà: abans de l'1 de Març).

PROGRAMA:
Dissabte:
- Trobada, de 12 a 13 h. a l'ermitori de la Verge de la

Vallivana, a la vora de la mateixa carretera, uns kilò-
metres abans de Morella.

(Esmorzar: de casa o al bar).
- A les 5 arribada a Morella. Es rebrà a la concurrèn-

cia amb «Figues preciosa» i aiguardent d'Herbes i mis-
tel·la del Desert.

- Visita a Morella (Castell, muralles, església,
etc. . . ) .

- A les 7 cercavila amb dolçaina i tabalet.
— A les 9 festa i «torrà» a la plaça Colón.
- A la vetlada balls i folklore del país.

(Fi de festa: Beure i pixar al Fielato).
- La dormida a Morella.

Diumenge:
(A les 6 del matí, Rosari de l'Aurora per als que

queden al llit. A les 7, gran despertà).
- Ara, de veritat: a les 8 farem camí a la Balma, el fa-

mós santuari de Sorita, el visitarem i després conti-
nuarem fins Forcall i La Todolella.

- Si ens queda temps (pensem en la gent que vindrà
del centre i sud del país), ens acostarem a Mirambell,
encara que estiga fora del País. És un poblet que val la
pena de visitar-ho. L'esmorzar també seria allí, i després
ens acomiadaríem.
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dels Ports al Baix Segura
LA TERRA

A l'angle nordoest del País, la ciutat de
Morella ha estat sempre el centre d'una co-
marca de muntanyes, "Els Ports", amb la
qual s'agrupa "La Tinença" dels dominis
que foren del monestir de Benifassà; contra
el que diuen molts manuals de geografia,
Morella i les viles del seu entorn no perta-
nyeren mai al Maestrat, per tal com foren
sempre del rei. La comarca d'Els Ports limi-
ta al Nord i a l'Oest amb Aragó. Pel Sud i
l'Est té les comarques de l'Alt i Baix Ma-
estrat.

Aquesta comarca és de les més feréste-
gues i àrides de tot el País Valencià. És un
terreny escabrós, amb abundància de
monts, la majoria dels quals resten incultes;
boscos i malesa alternen amb profunds
barrancs que solquen aquesta turmentada
terra.

Les muntanyes, calcàries amb capes ho-
ritzontals de marga gredosa i cobertes de
vegetació —garrigues, roures i pins— s'al-
cen en forma desordenada i laberíntica.
Entre els cims més alts cal remarcar la Pe-
nya de Bell (1251 m.), Tossal d'En Canader
(1393 m.), penya de l'Aguilà, Mola Clapisa,
Turmell, Bovalar, La Llàcova, Penya Talla-
da, Tossal del Rei, i altres més.

Per aquestes contrades són molt
característiques les "moles". Per causa de
la fragorositat tan a penes té plans o ve-
gues, com ara ia del Moll, situada a 3 qm.
de Morella. Ja hem parlat de l'abudància de
barrancs. També els rius són nombrosos:
Bergantes, Forcall, Calders, Cènia, Cérvol,
Cantavieja, Canadà d'Ares, Xiva, i les
rambles de Cervera, Cellumbres, Vallivana,
Bel, Benifassà, Herbes, Salvassória, etc.

La climatologia del país és prou dura. Tot
i ésser prop de la mar (entre 50 i 60 qm.) és
d'un caràcter marcadament continental per
causa de la barrera muntanyenca. Els hi-
verns són llargs y freds i els estius curts i
molt benignes, la calor no és sufocant. Els
vents dominants són de direcció E-SE (Lle-
vant) a l'estiu i NO (cers) a l'hivern. A la pri-
mavera i a la tardor predomina el SO.

Pel que pertoca als conreus cal dir que la
duresa del clima els condiciona molt.
L'agricultura només pot ésser-hi de secà.
Sovint l'aigua hi manca —600 a 700 mm.
de pluja/any— i les collites són aleatòries.
En alguns indrets de microclima diferenciat
es pot cultivar algun fruiter (poma), però el
que més abunda és el cereal. Són abundo-
sos els ametlers, però el seu rendiment és
baix per raó de les tardanes gelades.

LA HISTÒRIA
Segons ens diu l'historiador Livi a la co-

marca dels Ports es t robava , a
l'emplaçament de l'actual Morella, el lloc de
Castra Elia on Suetoni establí els seus quar-
ters d'hivern. Alguns autors han identificat
Morella amb la ciutat ibèrica de Bisgargis,
però és més probable que aquest pobla-
ment estigués al Forcall. També hi ha
abundosos, vestigis les pintures rupestres
de Morella la Vella ne són una prova, de
poblaments anteriors.

Els Ports i el seu nucli de població més
important foren el pas obligat des de les
terres del Baix Aragó a la Mediterrània. La
importància militar i estratègica de Morella
ha estat molt gran per a tots aquells que al
llarg de la història l'han ocupada. La ciutat
està recolzada en un turó i els seus carrers,
els quals segueixen les corbes de nivell,van
pujant cap amunt fins al cim coronat per
un castell que domina tota la contornada.
Quan els musulmans ocuparen aquestes
terres reconstruïren el castell i des d'alesho-
res ençà ha constituït un molló de la histò-
ria militar del país. En les seues rodalies, el
Pla de la Batallera, combateren el Cid i
Sancho Ramírez d'Aragó. Aquest entrà a
Morella i aganivetà a la població.

Alfons I el Batalles conquerí la ciutat el
1114, però l'abandonà prompte. I el 1233,
Blasco d'Alagó la recuperà definitivament
per als cristians. Després de fortes desavi-
nences amb el rei Jaume I, la vila i el territo-
ri que d'ella depenia passaren a ser terres
de reialenc.

Morella fou, durant la Baixa Edat Mitjana,
un centre important de comerç de la llana i
el blat i amb la fabricació de teixits assolí un
notable reeiximent econòmic. I com a part
constituent del Regne de València, la Uni-
versitat de Morella conservà durant tota
l'època foral entitat política, i la vila comptà
amb vot a les Corts.

Al regnat d'Alfons II Morella fou, entre
d'altres viles reials del regne, entregada
com a feu a l'infant Ferran. Açò provocà
una reacció airada el poble i la ciutat de Va-
lència envià com a ambaixador davant el rei
al cavaller Guillem de Vinatea. Aquest di-
gué al rei que els magistrats de la ciutat mo-
ririen abans que consentir les donacions. A
més, el poble es revoltaria i no estalviaria
més vides que les dels reis. Les donacions
foren anul·lades.

Morella ha estat lloc important de troba-
des històriques. L'any 1414 s'hi reuniren
Ferran d'Antequera i Benedicte XIII per tal

de resoldre el Cisma. I l'any 1437 fou seu de
les Corts Valencianes.

La guerra dels agermanats també inflamà
aquestes terres. Morella romangué fidel a
l'Emperador. L'any 1685 es produí un
alçament de camperols els quals s'apodera-
ren de la vila. També a la guerra de Succe-
sió va estar al costat de Felip V. Les tropes
de l'arxiduc la guanyaren el 1710, però els
botiflers la recuperaren l'any següent.

Però és a les guerres carlines, la 1a prin-
cipalment, quan la comarca adquireix un
fort ressò en la història militar. Els carlins
conquistaren la fortalesa de Morella d'una
manera novelesca i Cabrera hi establí el seu
quarter general i la ciutat fou capital carlina

dels regnes d'Aragó, València i Múrcia
L'any 1840 el general Espartero assetjà Mo-
rella i després de durs combats s'entregà la
guarnició. A la darrera guerra carlina altra
vegada ressonaren per boscos i barrancs
els sorolls guerrers. Els carlins tornaren a
intentar conquerir Morella en octubre del
1873 però hagueren d'alçar el setje després
d'un mes.

Ens els nostres dies els Ports i Morella
han estat novament centre d'esdeveni-
ments importants per a la nostra història. El
9 de gener del 1979 el Consell del País Va-
lencià, presidit per Josep Lluís Albinyana,
aprovà l'anomenat "Document de Morella'
el qual recollia la voluntat del Consell de
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comprometre's en la tasca d'iniciar el pro-
cés autonòmic per al País Valencià.

ELS POBLES I LA GENT

Amb una extensió de 886,12 qm2 i 9.328
habitants, la comarca dels Ports constitueix
una zona amb una densitat de població
molt baixa i unes possibilitats econòmiques
molt migrades.

L'economia tradicional d'agricultura de
secà i bestiar s'intenta completar amb ins-
tal·lacions de granges de bacons. Encara
resta una artesania variada que malaurada-
ment s'està extingint, de faixes de llana
negra o vermella, alforges amb brodats de
colors, mantes, etc.

Les poblacions amb més habitants són
Morella (3.652), Forcall (921), Cinctorres
(868), Castellfort (556).

Les comunicacions són únicament per
carretera. La comarca està servida per la
nacional 232 Vinaròs-Saragossa, amb la
qual enllaça la comarcal Castelló-Sant Ma-
teu.

La vida és difícil per a la gent. Hi ha ha-
gut una forta emigració i la gent que hi ro-
man mostra una gran tenacitat per man-
tindré les arrels en una terra aspra els fruits
de la qual costen de traure. Cal saber que al
País Valencià no tot són dolços jardins i fèr-
tils vegues. Ja Cavanilles, al S. XVIII, deia:
"La grande idea que se tiene de lo fèrtil,
ameno y poblado del reyno de Valencià,
parece exagerada y aun falsa si se entra por
Aragón".

Però malgrat això, aquesta comarca és
un país la visita del qual val la pena de fer el
viatge fins les terres que, no ho oblidem, fo-
ren les portes per les que entrà Jaume I i
amb ell la nostra nissaga.

Els naturals perlen un valencià més acos-
tat a la parla de les comarques catalanes
del sud que no al valencià de la Plana Ex-
cepcionalment, es parla castellà-aragonés a
Olocau del Rei que havia pertanygut a la
diòcesi de Saragossa.

Els pobles dels Ports han conservat una
bellesa arcaica, amb places d'arcades i al-
gunes cases nobles amb balcons de fusta i
ràfecs molt sortits; hi ha també nombroses
coves amb pintures rupestres prehistòri-
ques.

El passat d'aquestos pobles, potser més
esplendorós que no el present, ha deixat
per tot arreu mostres monumentals
artístiques dignes de conéixer-se. Així te-
nim l'església arxipestral de Morella, joia
del gòtic valencià, dels segles XIII-XIV,
amb la meravellosa escala que puja al cor;
la bella placa amb pòrtics (s. XVI) del For-
call, l'església neoclàssica de Cinctorres, la
Mare de Déu de la Font de Castellfort i la
llegenda de les pintres murals del seu hos-
tal; el santuari de la Balma (la cova), a Sori-
ta, on hi ha records de curacions miracu-
loses d'alienats i endemoniats.

També el folklore ha deixat monuments
vius, com ara les dansades vinculades a les
commemoracions religioses d'arrelament
popular. Aquestes abunden en tota la ço
marca (dansa del forcall, dansa guerrera
de la Todolella, torners de Morella.).

ESCRIUEN
ELSXIQUETS

MORELLA Y ELS PORTS
Grandes cosas se podrían contar sobre Morella y Els

Ports. Al principio de su historia, Morella estaba habitada
por los moros. Don Blasco de Alagón conquisto Morella
en el aho 1234. Don Jaime I El Conquistador le dijo:

— Una tierra como esta solo puede ser digna de un
rey.

Don Blasco contesto:
— Aunque yo me marche, mora siempre serà ella.
Los turistas vienen mucho a visitaria Sus Monumen-

tos son la mayor atracción. El castillo està hecho de
piedras, como talladas perfectamente. Tiene dos cano-
nes negros y muy bonitos. La iglesia es de estilo gótico.
El altar parece de oro. En la capilla hay otro altar mas pe-
queno, con cuatro confesionarios. La vista de fuera es
mucho mas bonita. Tiene dos puertas, con santos de
piedra a los alrededores.

Morella tiene un paseo llamado Alameda. En La Ala-
meda hay un bonito pinar que es el paseo de arr iba. En el
principio de la Alameda, a la derecha, hay un colegio pa
ra la segunda etapa. A la izquierda està el matadero, con
un camino para los coches. Siguiendo mas adelante està
la estàtua. Mas adelante, el polideportivo, a la derecha
del poli, el campo de futbol y, al lado el praclo. En prima
vera el prado està muy bonito, lleno de f lores. Delante
del prado hay una granja, con vacas, conejos, e tc . . .

El clima de Morella es mediterràneo de altura, ya que
estamos a 1.000 metros sobre el nivel del mar. En los co-
tos de caza de Els Ports escasea la perdiz roja. però las
àguilas siguen haciendo destrozos y faltan conejos por la
enfermedad. En la vegetación se puede distinçjuir las en-
cinas, el matorral, el olivo y la vid.

Las fiestas morellanas son de las mejores y do gran ex
pectación. La fiesta dels Pelegrins y los tradicionales to
ros de San Roque, que se hacen en la plaza. A las siete
de la mariana empieza el encierro. Entre los pilares se ha
cen los famosos carafals. Las barreras se colocan desde
el bar Fausto hasta Cinc Cantons. Los quintos son los
que mas se divierten en las f iestas. En el sexenio se ador
nan las calles.

Los trajes tipicos morellanos se componen de lo si-
guie i'e: el de la mujer, falda, corpiho, manteleta, delan-
tal, còfia, gargantilla y medias. El del hombre: medias
azules con muestras, calzón cor to, fa ja , camisa, chaleco
y pafïuelo en la cabeza.

Vallivana Royo, Rocío Yeste y Belen Jovaní.
5° E.G.B. Col·legi Nacional "Virgen de Vallivana".

Morella

CORRESPONDÈNCIA
ESCOLAR

Qui tinç,a interès a mantenir correspondència escolar o sobre
algun intercanvi d'informació a nivell escolar pot dirigir-se a:
Collegi Nacional "Virgen de Vallivana"
Morella



\·*L'i
JORGE
JUAN

Una de las calles mas antiguas de Alicante y el
Instituto decano llevan el nombre de Jorge Juan
y Santacilia, matemàtico y marino nacido en No-
velda en 1713. Tras sus estudiós en Alicante y
Zaragçza, ingresó en la Escuela de Guardiamari-
nas de Càdiz. En 1734 tomo parte en una expedi-
ción de científicos franceses y espanoles que
marcharon a Quito para medir un grado del meri-
diano terrestre. Durante su estancia en Perú co-
menzó sus investigaciones astrofísicas y a su
regreso a Espana publico unas "Observaciones
Astronómicas y Físicas" (Madrid, 1748), en las
que se mostraba seguidor de Newton y dejaba
entrever su aceptación de la teoria heliocéntrica
de Copérnico, pues se vio obligado por la pre-
sión de la Inquisición a presentar como mera-hi-

Història urbana
pótesis el movimiento de la tierra en torno al Sol,
jen plena mitad del siglo XVIII, el siglo "de las lu-
ces"! Un comentarista francès de la època
escribía al respecto: "El autor de esta obra no
habla como matemàtico cuarado supone que era
falsa la idea de quienes afirman que la tierra gira,
sinó como hombre que escribe en Espana, es de-
cir, en un país donde existe una Inquisición".

Otro libro de Jorge Juan, "Historias secretas
de Amèrica sobre el estado naval, militar y
político de los Reinos del Perú y provincias de
Quito, Costas de Nueva Granada y Chile", en el
que narraba los abusos de colonos y autoridades
civiles y religiosas con los indígenas americanos,
no pudo ser publicado hasta 1826. En 1748 viajó
a Inglaterra y a su regreso se dedico a tratar de

mejorar el nivel técnico de la marina espanola y
de las fortificaciones. Su libro "Examen
maríífrho" (1771) fue/adoptado como texto en
muchas escuelas de nàutica de varios países.
Fundo el Observatorio Astronómico de Càdiz,
introdujo algunas mejoras en la seguridad de la
explotación de las minas de Almadén, y como
buen "ilustrado" participo en varias tertulias de
tipo literario-científico: así, la "Asamblea Amis-
tosa Literària". Fue miembro de varias acadè-
mies científicas: la de Berlín y la de París, la "Ro-
yal Soc ie ty " de Lond res . Escr ib ió
numerosísimos opúculos sobre materias de su
competència (geograf ia, matemàt icas,
astrofísica, ingeniería naval y ensenanzas nàuti-
cas). Falleció en 1773, en Madrid.

DARRERE,
CADIRA I GANIVET

Moltes vegades, el parlar de certes comarques
deforma vulgarment alguns mots d'ús corrent, i
això cal que siga corregit en una elocució culta.
En el present tema ens ocupem d'uns quants
mots que sofreixen deformacions en la parla
col·loquial de diferents poblacions del nostre do-
mini lingüístic, entre les quals es troba la ciutat
de València. Són: l'adverbi darrere i els subs-
tantius cadira i ganivet.

DARRERE

D'aquest mot ja ens ocupàrem en cert aspecte
en el tema 36. Vulgarment es sent dir «raere» a
València capital i la seua rodalia, «radere» a al-
gun indret de Castelló i «radera» a diverses
contrades orientals de Catalunya. Les formes
usuals són darrere o darrera,1 ambdues docu-
mentades en la llengua medieval. D'aquestes
dues formes, úniques admeses en el Diccionari
normatiu, es va passar, per metàtesi,^ a «rade-
re» o «radera», i, després, dins València, ha arri-
bat a dir-se incorrectíssimament «raere» per pèr-
dua de la d intervocàlica.

La forma normal i etimològica, darrere, és
corrent a la major part del País Valencià i l'única
usada en la seua llengua literària. No cal dir, està
ben documentada en els clàssics, i procedeix de
la locució llatina «de ad retro».

CADIRA

«Caïra» no és tampoc forma correcta, sinó ca-
dira. Cadira figura, així, a tots els nostres dic-
cionaris normatius, i així es sent dir a les comar-
ques valencianes on major puresa conserva la
nostra llengua i especialment al Principat i les
Balears. La forma sense d és pròpia del parlar
vulgar i descurat. Tal cosa ocorre també en
altres mots com «foraet» per foradet, «maür»
per madur, etc.

Hem de tenir en compte que aquesta mena de
vulgarismes també es produeixen en el castellà,
sobretot en el meridional: «bocao» per
«bocado», «asaúra» per «asadura», «cunà» per
«cunada» (ací amb reducció de les dues aa a una
sola), etc. I tals formes no han passat tampoc als
diccionaris normatius ni a la bona literatura.

Etimologia: cadira procedeix del llatí
«cathedra».

GANIVET

El nom correcte d'aquest utensili de taula és ga-
nivet, o siga, amb la n primer i la v després.
Aquesta forma és la que va d'acord amb la seua
etimologia, i la que ha predominat des de segles
en la llengua parlada i escrita.

Deriva aquest substantiu d'ús tan freqüent,
del mot franc «knif», el qual arribà al nostre
idioma a través del llatí vulgar quan aquest ja era
fortament influït pels parlars germànics. A «knif»
va aglutinar-se el sufix diminutiu llatí «ittu», que
donà el nostre -et: «knifittu» arribà a ganivet per
evolució normal. Del franc passà així mateix al
francès —«canif» —3 amb significat paregut, i a
l'anglès —«kni fe»— amb el mateix significat que
al Principat, País Valencià i Balears.

Paral·lelament, a quasi totes les nostres comar-
ques i en els seus parlars vulgars, s'ouen formes
dialectals: «gavinet» (per metàtesi) o «ganyivet»
(per palatalització de la n); però no han de ser
emprades ni en literatura ni en el parlar culte, per
la seua evident deformació.

ENRIC VALOR

1 Darrere s'empra en el català occidental i valencià,
i darrera en el català oriental. Fóra molt de desitjar, pe-
rò, que es decidís com a única forma literària darrere
puix que és etimològica, amb la qual cosa, a més a més,
s'evitaria la confusió d'aquest adverbi amb el femení de
l'adjectiu darrer. (Vegeu l'article corresponent en el
DCVB.)

2 Transposició de sons, que es dóna també a moltes
comarques del Principat.

^ Trempaplomes.



El forat del pany

L'EXPRESSIÓ CORPORAL
AL PARVULARI

Observant les diferents etapes del desenvolupament del xiquet,
veiem com el xiquet des del naixement "aprehèn" el món amb tota
la seua persona i que la seua personalitat va fent-se per mitjà del
seu cos i del cos dels altres.

Per poder adaptar-se a les diferents situacions del món que l'en-
volta i a les seues eventuals modificacions deu posseir la conscièn-
cia, el coneixement, el control i l'organització dinàmica del seu pro-
pi cos.

L'expressió corporal té com a finalitat que el xiquet arribe a
tindré un clar concepte corporal per a que la seua imatge corporal i
la dels altres que el rodegen siga correcta; i per a que vaja formant-
se el seu "jo", la seua personalitat.

El concepte es refereix al coneixement habitual del cos (al fet
que un ser humà te dos ul.ts, dos braços, dues cames...)

Així el xiquet que dibuixa la figura humana amb tres cames o
amb un sol peu demostra tenir un erroni concepte corporal i una
imatge corporal distorsionada. Això mateix li passa al xiquet que
no sap localitzar una part del seu propi cos en un altre company, o
en un dibuix.

Molt sovint ens trobem a les nostres classes amb xiquets o xi-
quetes que gaudeixen d'una atenció i concentració dispersa, que
contínuament estan menejant-se. Ens trobem amb xiquets i xi-
quetes que pronuncien mal certs fonemes com la "r", "s"... o amb
xiquets o xiquetes que inverteixen les lletres, que escriuen en espill
(de dreta a esquerra) o que els és imposible escriure amb destresa
per engarrotament de dits i mans.

Front a aquestos xiquets i xiquetes no se'ns ocorre pensar que
tot s'esdevé perquè no han treballat prou el seu cos al parvulari; és
a dir, perquè no han interioritzat totes les sensacions que el seu cos
percep; pel contrari,el que es fa és sobrecarregar el menut, donant-
li una sèrie de continguts on ell no podrà arribar per manca d'una
interiorització del seu cos; mentre no conega el seu cos i la relació
amb els altres i amb els objectes que l'envolten.

Els mestres devem pensar que en període preescolar i fins els 8
anys, els menuts són un tot globalitzat i com a tal deprenen, a
mesura que viuen el seu cos i amb ell, els continguts que els do-
nem. Així és una aberració aclaparar el xiquet amb sumes i cal·ligra-
fia, si abans el xiquet no manipula amb el seu cos el número o no
realitza exercicis manuals i d'orientació espacial per a que puga
comprendre a partir de la situació a l'espai, la situació i direcció de
les lletres.

Aleshores, ajudem als xiquets i xiquetes a formar-se, a desenvo-
lupar la seua pròpia personalitat treballant el seu cos, donant-li in-
formació del propi cos perquè no ignore certs aspectes de la pròpia
anatomia o de la funció corporal.

Per dur endavant aquesta tasca és important que l'escola dispo-
se d'un espai on es pugem moure lliurement les persones, on pu-
guen tirar-se per terra, arrossegar-se, sobre una moqueta o material
semblant. Així mateix en cap classe no deu faltar un espill on pu-
guen vore les persones el seu cos sencer i mitjançant el qual
puguen familiaritzar-se amb la seua pròpia imatge.

Procurem doncs, que la primera educació, l'educació preesco-
lar, siga una educació del ser sencer per mitjà del seu cos, és a dir,
una educació psicomotriu.

BIBLIOGRAFIA
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LA FILMOTECA
NACIONAL

Encara que el nom ho puga suggerir, no es tracta de les sessions
que la Filmoteca Nacional Espanyola projecta en el València-
Cinema els dilluns i dimarts, a la ciutat de València; sinó més bé, de
l'altra, de la Fimoteca Nacional del P.V., per bé que aquesta encara
no existeix com a tal, malgrat els darrers esforços que s'han fet per
aconsguir-ho.

A hores d'ara, les notícies de la seua creació són incertes; sa-
bem, això sí, d'algunes gestions encaminades a aquest fi, i també
dels entrebancs que impedeixen la seua posta en marxa. El que
hom està d'acord és en el seua necessitat i en la seua funció cultu-
ral en aquest país tan mancat de qualsevol infraestructura, que no
siga la dependència d'un sistema —encara avui, que tant es parla
d'autonomia— fortament centralitzat i d'esquena a la realitat
sòcio-cultural del nostre poble.

La conselleria de Cultura del Consell, que controla U.C.D. (com
totes les altres) per mitjà del senyor Peris Soler, sembla que n'ha
parlat, d'açò, no fa gaire temps, concretament en la darrera mostra
de cinema autòcton valencià celebrada a la passada Tardor. Si el
senyor Peris Soler hi posa el mateix interès i solvència com ha de-
mostrat fins ara en matèria d'educació, és possible que el projecte
no veja mai la llum, o si la veu siga per a verue en pantalla "El fava
de Manolet".

En altre ordre de coses, la futura filmoteca té una tasca immensa
per fer: recuperar i catalogar els films dels anomenats primitius va-
lencians: Cuesta, Joan Andreu, Maximilià Thous, Tomàs Duch,
Ramon Orrico, Joan Monleon... amb films com "El Tribunal de les
Aigües", "El cec del poble", "La princesa embruixada", "Nit D'AI-
baes", "El fava de Ramonet"...

La investigació i l'estudi del cinema comercial valencià, de pro-
ductores com Cifesa, i de realitzadors nats al País: Lluís Garcia
Berlanga, Emili Poveda, Ricard Blasco, Lluís Lucia, Xavier Escriba,
Armand Moreno, Vicent Lluch, Carles Mira, etc. Alguns d'ells amb
pel·lícules —com excepció que confirma la regla— parlades en ca-
talà: "Maria Rosa", "Laia", "La portentosa vida del Pare Vicent".

De Ricard Blasco, és tal vegada l'única recopilació important
— per bé que parcial— que s'ha fet fins els nostres dies de cinema
documental valencià. Recopilació que inclou curts de Cuesta de
1909, de la casa Gaumont, de Joan Andreu, etc.

Altra tasca, que la futura filmoteca no deu d'oblidar, ha d'ésser
la de constituir un valuós fons permanentment eixamplat de films
de nous autors, d'allò que s'ha conegut amb el nom de cinema in-
dependent o marginal (remarquem curts tan importants com:
"D'un Temps, d'un País" de Llorenç Soler, "Sega, Cega" de G.
Casimiro, entre d'altres).

Finalment, la funció d'investigació i de recerca que ha
d'acomplir la F.N. ha d'estar estretament connexionada amb la
funció didàctica i pedagògica. És a dir, que ha de fer-se un gran
esforç per aunar teoria i pràctica en una constant renovació. I pel
que fa a l'educació, omplir el gran buit de material que hi ha,
creant-se tot tipus de programes en aquest camp:

— creació d'un fons etnogràfic i folklòric,
— curtmetratges sobre la història i la geografia del País,
— confecció de material àudio-visual, etc.,

convertir-se aleshores en una poderosa eina de treball per a l'edu-
cador, com si fos un ventall obert a la realitat del nostre País.

Alfred Ramos
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'Experiències

LA FESTA DEL FOC

El foc està lligat a moltes de les
celebracions paganes que des de
temps primitius ens han arribat
fins a avui en dia. És clar que to-
tes aquestes festes, paganes un
dia, han estat cristianitzades, i
adjudicades, amb l'arribada de la
nova religió, unes voltes a Sant
Joan, unes altres a Sant Josep, i
també a Sant Antoni. Al cap i a la
fi totes elles ens recorden un ma-
teix símbol: EL FOC.

El foc era per als nostres avant-
passats el símbol del Sol, de
l'energia que farà germinar les
plantes que donaran l'aliment ne-
cessari. És per això que les festes
coincideixen amb el solstici de
l'hivern (Sant Antoni), l'inici de la
primavera (Sant Josep), i el prin-
cipi de l'estiu (Sant Joan). Siga
com siga, les fogueres continuen
encenent-se pertot arreu del País
i l'escola de cada poble, sense
proposar-s'ho massa, participa
d'aquestes tradicions populars.
Són majoria les escoles on en
dos grapats es construeix la fo-
guera o la falla: el "pensat i fet".
N'hi ha d'altres, on, sense arribar
al perfeccionisme, aixequen ver-
taderes obres d'art.

FEM LA
FALLA?

Quan s'acosta el mes de març,
dins de les assemblees de classe

sempre hi ha porpostes de fer
una falla i allí mateix es formen
els equips que s'encarregaran de
que tot allò necessari estiga pre-
parat per quan comencen les fes-
tes falleres. Hi ha propostes
sobre el tema que tindrà la falla,
es presenten voluntaris per fer els
dissenys per a presentar-los a
l'asemblea de classe, la qual deci-
dirà quin esbós pot ésser el que
s'hauria de plasmar a la seua
falla. Com que les activitats del
curs són moltes, caldrà trobar
moments fora del l'horari per a
comentar la manera de millorar
l'esbós elegit, afegir o llevar as-
pectes, etc. Una vegada acabat
l'esbós, dibuixats cadascun dels
ninots de la falla, i comprat o
arreplegat de les cases el material
necessari , és qüestió de
començar a fabricar els ninots.

Cadascú fa el seu ninot

Tots els alumnes estan col·lo-
cats al voltant d'uns poals, dins
dels quals haurem preparat una
cola d'empaperar parets, i prop
dels poals hem estès un bon
munto de tires de periòdic, unes
més amoles i d'altres més estre-
tes, segons ens interesse: entre 4
i 2 cms. aproximadament. Cada
xiquet es disposa a fer el cap del
que serà el seu ninot. En primer
lloc agafem un rectangle de
cartró que enrotllem al nostre dit
índex formant un ci l indre;
després el nuguem amb un cor-
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dellet perquè mantinga sempre
una forma constant adaptable al
nostre dit. Agafem a continuació
mig full de periòdic i fem una bo-
la amb ella, buida per dins i els
seus extrems fixats al cilindre de
cartró que ja haurem preparat
abans. Seguidament anem fixant
tires de periòdic mullades amb la
cola sobre la bola de periòdic que
era la infraestructura del titella o
ninot que anem a fer. Quan les ti-
res de periòdic encolat han arri-
bat a donar-nos una forma que
s'aproxima al cap del ninot que
havíem preconcebut, aniremfent-
li la boca, les celles, les orelles,
etc. a base de petits pegots de
paper encolat de les formes que
ens vinguen exigides cada vega-
da. Aquests pegots els fixarem al
cap del ninot, utilitzant noves ti-
res de paper encolat (les més
estretes) per tal que en cap mo-
ment, en secar-se, puguen
caure. Tenim el cap construït,
però encara ens falta tapar els fo-
rats que s'han pogut quedar sen-
se tapar, i acabar de fixar ben bé
els papers que no ho estiguen.
Perfeccionarem la forma del crani
apretant d'ací i d'allà, les orelles,
la boca, etc. les nostres mans
d'artistes li donaran al ninot la
forma més graciosa, la més in-
tencionada: el nas més redó o
més xafat, la boca més o menys
oberta, etc.

El cap ja està ben acabat i ara
ha de secar-se completament.
Deixarem tots els caps mullats
penjats d'un fil, que els pegue el
sol i l'aire, i esperarem 2 o 3 dies
fins que estiguen ben secs.
Quan ja estan secs, cal pintar-los
amb pintura plàstica blanca. Si
cal, els donarem dues passades
per tal que quede una capa ben
gruixuda. Tot el cap queda blanc
con si fos de porcellana. Els tor-
nem a posar a secar un temps
més curt. Ací ve la tasca més bo-
nica, pintar els caps al nostre
gust. Els xics i les xiques de la
classe aficionats a la pintura s'ho
passen "pipa" pintant els caps
dels ninots: aquest portarà bigo-
ti, l 'al tre ulleres, aquell li pinta-
rem les celles juntes i aquest altre
s'assemblarà a la senyoreta tal si
li pintem açò o allò. L'un li
semblarà al Felipe Gonzàlez,
l 'altre al Suàrez. Aquest serà un
fer i t de guerra i per això l'ompli-
rem d'esparadraps, aquest cabet
tan petit pot ésser un xiquet que
plora perquè no té col·legi (al barri
encara falten col·legis)...

Després de secar-se la pintura

dels titelles, col·locarem els caps
dins de cons de cartró ben
gruixut. Nosaltres aprofitem els
cons de cartró o de plàstic de les
llanes de taller que podem dema-
nar a les fàbriques o magatzems
del poble; però si no en tenim, els
farem nosaltres mateixos.

Ara, a vestir els ninots! Un
gran calaix ple de teles que s'han
anat reunint durant uns dies, es-
tisores, fil, agulles i pegament se-
rà tot el necessari per començar
la tasca. Cada ninot es vestirà se-
gons indique l'esbós inicial.

Tothom a plantar la falla

Quan ja tenim els ninots ves-
tits, un equip els anirà situant
sobre les caixes de cartró que
s'havien anat replegant per les
tendes del barri. Les caixes més
grans es col·locaran al mig per tal
que el nitot més gran quede més
enlairat. Totes les caixes es pin-
ten o es folren de papers de co-
lors. Sobre unes cartolines
s'escriuran les frases que han de
fer al·lusió al tema central. Cada
ninot portarà també una tira de
cartolina, on s'escriurà cadascu-
na de les frases que diuen.

Cada curs munta la seua falla
al pati de l'escola pel matí del dia
de la Crema. Algunes escoles no-
més munten una sola falla entre
totes les classes, però aquesta és
molt gran i ben bonica. Aqueix
dia no hi ha classes. Tothom té
alguna cosa a fer durant tot el
dia. Al matí es fa una bona xoco-
latada, després es fan carreres de
sacs, a la pata coixa, un "rally",
explosions de globus i petards,
jocs de punteria, desfilada de
disfresses, cercaviles al ritme
d'un passodoble fester, etc.

La Crema

Quan ja s'acaben els jocs i
tothom està al voltant de la falla,
s'hi aboquen dos o tres litres de
benzina i, quan es dóna permís,
tots els alumnes comencen a tirar
petards a la falla fins que aquesta
comença a traure flames ben
grosses. Quan les f lames
amainen, mestres i alumnes ens
atrevim a botar la foguera. Algú
se'n va a casa amb els pantalons
cremats. Els petards no paren de
disparar-se, i la música anima
l'ambient. Tothom s'ho passa
molt bé celebrant amb foc l'adve-
niment de la Primavera.

ROSER SANTOLÀRIA
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conversa amb

Burgalés de naixement, gallec de cor i
valencià en procés de convergència,
Gonzalo Anaya és un dels professors
més ben considerats pels alumnes de la
Normal de Valòncia i un dels pocs
que en acabar fes seues classes va per
ahí fent xerrades, participant
en les escoles d'estiu i intentant fer
creure a la gent que cal fer, i es pot fer,
una ruptura en l'ensenyament. Un
ensenyament que, com ell diu, cal
pintar de la forma més realista, més
detallista i més concreta, sense
rebutjar "la pintura negra, goyesca;
ni tampoc l'esperpòntica, solanesca".
Gonzalo Anaya és un home que en
compte de parlar, pensa en veu alta,
que en compte de tenir aire de
conferenciant que parla, té aire de
confessor que escolta, que és més
capaç de motivar i crear
intuïcions al qui l'escolta que de donar
un programa o un discurs acabat.
Un home d'inquietuds intenses i
variades que ell ha sabut
utilitzar per a fer-se sentir
jove.

— Gonzalo, l'èxit escolar pot ésser
una "gaita", però hi ha un fet que és el
fracàs escolar, i si bé l'èxit no suposa ni
molt menys que s'haja rebut una edu-
cació adequada, el fracàs no suposa
sencillament que no s'ha tret absoluta-
ment res. Després de deu anys, quin
balanç fas de la Llei General d'Educa-
ció?

— Ha sido el recrudecimiento mas grave
del antiguo mal sistema de antes de la Ley
General de Educación. Antes no había
comparación entre las clases populares
porque unos iban directamente a los insti-
tutos y los otros a la escuela primària. Aho-

ra al ser la ensenanza obligatòria, todos se
han de comparar. El fracaso escolar se ha-
ce en función de la selectividad y es el cos-
to social del éxito escolar.

El fracaso escolar no es solo un hecho
educativo, es un hecho social, algo así co-
mo la "demostración científica" de que las
clases populares son incapaces para el
aprendizaje académico y ademàs social-
mente ineptas.

—Tu has constatat que "és chocante
que en estos últimos tiempos se hable
con tanta insistència de ensenanza per-
sonalizada y de ensenanza individuali-
zada, cuando en realidad ni siquiera he-
mos llegado a diferenciar una ensenan-
za para pueblos, regiones, provincias o
comarcas". Açò implica una metodolo-
gia renyida amb els continguts oficials.

— En realidad, la ensenanza personaliza-
da es un planteamiento educativo que tiene
como base lo que se llama defensa de la
persona, olvidando que esta pertenece a un
medio y a una clase social.

Los programas estan hechos para apren-
der ciència y el medio que rodea es el ins-
trumento para aprender esa ciència, lo que
representa una inversión del problema pe-
dagógico y de la mejor pedagogia porque
habría que utilizar el conocimiento del me-
dio científicamente, però la ciència seria el
instrumento para conocer el medio y no el
medio el instrumento para conocer la cièn-
cia. Però como nuestra ensenanza en la
EGB està al servicio de la selección del BUP
y el BUP al servicio de la Universidad, es
muy difícil romper este estado de cosas en
la primària.

— La UCD no sembla que vaja a afa-
vorir vel·leïtats més o menys autoges-
tionàries o descentralitzadores. Fer una
ruptura a l'ensenyament en el sentit de
substituir l'emmagatzematge de co-
neixements per un ensenyament crític.

creatiu i solidari no serà molt viable.
— Para mi el reconocimiento de unas

autonomías —ya sé que van a salir recorta-
das, però es el reconocimiento de la exis-
tència de culturas diferenciades dentro de
la península — , va a hacer posible una ense-
nanza en la cultura. En el sentido mas
amplio de la cultura. Entonces, fíjate què
tres prescripciones de tipo constitucional:
por un lugar la cultura y, el estado "defen-
derà la cultura y proporcionarà el acceso a
la cultura...", todo es cultura, cultura.
Uno.

Dos: la educación definida como "pleno
desarrollo de la personalidad", donde la
EGB tiene que conseguir el pleno desarrollo
de la personalidad, no suministrar saber ni
dominar instrumentes de aprendizaje... Y
tres: la libertad de ensenanza doblada con
libertad de càtedra.

—A llibertat de càtedra en l'EGB
l'anomenen ideari de centre.

— Creer que la libertad de càtedra es para
que la universidad diga u opine sobre tal o
cual cosa es inviable, porque està claro que
la patologia o la química analítica no nece-
sitan la libertad de càtedra. La libertad de
càtedra serà necesaria en determinades dis-
ciplinas que admiten opiniones o versiones
diferentes. Entiendo que la libertad de cà-
tedra es mas necesaria en la EGB, donde
tiene su màxima amplitud.

El ideario de centro representa siempre...
Claro, es que esto va en contra de algo que
es fundamental. Hacer con los ninos lo que
los padres deseamos no es mas que una
brutal manipulación: Yo quiero que los ni-
nos sean como yo, católico, socialista. El
nino no puede ser ni católico, ni socialista,
ni patriota, ni creyente, ni burgués, ni buen
ciudadano, ni demòcrata. El nino no tiene
que ser nada en el sentido de manipula-
ción. El nino podrà encontrar, cuando sea
mayor, un conjunto de respuestas a los
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problemas que son mas graves desde el
pundo de vista de la ideologia: quién hizo el
mundo, si existe o no existe Dios... però es
que eso son los problemas generalmente
de los mayores, que los proyectamos sobre
los nihos.

En una sociedad como la nuestra, la li-
bertad de ensenanza, íorzosamente ha de
convertirse en la màxima manipulación de
los poderosos. A fin de cuentas la ideologia
dominante es la ideologia de la clase domi-
nante. Entonces, cuando se habla de liber-
tad de ensenanza, quizà demos a la
ideologia dominante mayores posibilidades
de ser mas dominante. Eso es inevitable en
el tipo de sociedad en que vivimos, però un
proyecto pedagógico perfecto, o que
quisiese acercarse al ideal,tendría que evitar
la ideologización de la escuela

— L'edifici de la Normal, després de
quatre o cinc anys d'ús és en ruïnes des
de fa deu anys. Avui és un monument a
l'absurd. L'alumnat és repartit en tres
llocs...

Tres lugares diferentes alejados entre sí
mas de 500 metros cada uno.Es que, claro,
si la gente dice "està en tres edificios";
bueno, està aquí, aquí y aquí. No, no: està
allà, allà y allà.

— La Normal, doncs, en el seu aspec
te físic es fa ruïnes, s'esfondra, es
dispersa, es dilueix i es "xabolitza o real-
quila. Què pasa dins d'aqueixa esce
nografia kafkiana?

Claro. Cuando dices tres edificios,
hiibría que decir cuatro, porque los semina
ríos, que es una parte de la ensenanza,
donde van los alumnos a hacer trabajos,
donde estan los libros, estan en un cuarto
edificio en donde ademàs se realizan las
funciones de administración.

También seria interesante decir que tene-
mos 5000 alumnos en tres cursos. Somos
la escuela universitària mas numerosa del
distrito. Medicina tiene 7000 alumnos; sí,

sí, però tiene siete cursos. Filosofia tiene
no sé cuàntos alumnos, però tiene cinco
cursos. Nosotros tenemos 5000 alumnos
en tres cursos y tenemos cuatro lugares,
entre si bastante separados. Es decir, la co-
ta se agudiza con el volumen de alumnos.

En la Fonteta cuando llueve cae agua.
Son locales abandonades por la Facultad
de Filosofia antes de llegar a un ano de utili-
zación. Reúne las mínimas condiciones, no
sé de què, porque, si no tiene biblioteca, si
no tiene laboratorio, si no tiene campos de
educación física, si no tiene campos de na-
da, decir "condiciones educativas"... Nos
limitamos únicamente a dar clase sin hacer
otra cosa, o sea, que una educación de tipo
profesional, cultural, de sensibilización
artística... allí no se puede hacer nada.

Del nivel o calidad de las lecciones que
allí se imparten yo no hablo, lo cierto es que
las condiciones son tan malas que no per-
miten hacer una mínima tarea de forma-
ción.

— Què suposen les pràctiques que
fan els alumnes en les escoles i què és
el que conten o reflecteixen en les
seues memòries?

— Las pràcticas yo entiendo que son muy
importantes. No por lo que van a aprender
en cuanto que se encuentren con grandes
pedagogos, no porque los inspectores que
somos los profesores que vigilamos, les va-
yamos a ensenar demasiadas cosas
-màxime cuando una ínfima minoria de
profusores han pasado por la EGB —, però
indudablemente el contacto con la realidad
escolar, el conocimiento de algo que ellos
viven, es altamente formativo. Las pràcti-
cas son una experiència completamente
nueva que les permite contrastar en què
medida el conjunto de teorías y especula-
ciones que enseiïamos en la escuela son o
no aplicables a la vida profesional.

Por lo común los alumnos que van con
una conciencia crítica -que son los

menos— observan un conjunto de cosas
con las que no estan de acuerdo, funda-
mentalmente porque el maestro tiene su
òptica de trabajo y de realización de progra-
mas y del aprovechamiento de los escola-
res, que para el es lo mas importante, però
eso no suele contar mucho para los alum-
nos. Lo que cuenta para ellos es la capaci-
dad de innovación pedagògica que tiene el
maestro, su creatividad o su capacidad de
ser original pedagógicamente.

De todas formas no se puede hablar de
una forma general. En muchos escolares
no existe una conciencia de renovación pe-
dagògica y se asoman a ese mundo, no de
una manera crítica o inquisitiva, sinó de
una menera indiferente o neutra. Entonces
su enjuiciamienfo de las pràcticas no tiene
valor, se limita simplemente a ver de què
manera ellos pueden adquirir unas técni-
cas: explicar lecciones, programar cursos,
las tareas de evaluación... Son los que en
ias memorias no cuentan nada personal, se
limitan a contar lo que explicaron, a què
hora entraron, a què hora salieron, què
programaciones hicieron, en què tareas es-
tuvieron implicados. Es la tendència a la
burocratización, que yo no digo que sea
buena ni mala, però que en cuanto a capa-
cidad de renovación de la escuela el dia de
mariana va a ser muy pequena.

— Existeix un projecte de centres su-
perios de formació del professorat que
ja ha estat contestat. Quina opinió et
mereix? Pot solucionar quelcom?

—Te refieres a la Escuela de Funciona-
rios del Estado. Tiene varias vertientes.
Desde luego hay una profesional que a nos-
otros, profesores de la Escuela de Magis-
terio, nos lesiona, porque si realmente el
Estado ha elegido a unos profesionales, por
oposición o como sea, doblar esta función
no seria aconsejable.

La Escuela de Funcionarios del Estado
que se había concebido para anular las
oposiciones, pues en parte no las anula,
porque como el número de plazas seria li-
mitado, habría que entrar por oposición, y
al cabo de los ahos de estar en la escuela se
seguiria haciendo una selección.

Esta escuela ya ha sido rechazada por el
profesorado oficial de las E. de Magisterio y
la Universidad entera como proyecto in-
viable, entre otras cosas porque si la forma-
ción del profesorado corresponde a la Uni-
versidad, no puede haber otra escuela en
otro departamento ministerial —el M° de
Educación— que asuma esa tarea. Hay una
cuestión de competencias de niveles edu-
cativos.

Vista desde otro aspecto, habría que
considerar que esa escuela vendria muy
bien a un ministerio de UCD para que
aquellos individuos que estan estudiando
en escuelas de magisterio de la iglesia ten-
gan también las posibilidades de acceder,
no por oposición, sinó de otra manera, al
funcionariado. Por otra parte el estado
tiene la posibilidad de controlar ideológica-
mente durante unos ahos a los futuros fun-
cionarios.
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PER UNA PEDAGOGIA
No sé si entre els qui es decidiran per lle-

gir aquestes ratlles, hi haurà algú que s'es-
pantarà si dic que en la meua educació ha
influït més el carrer que no l'escola o la
família. És veritat que es tractava d'una
família en què el cap de casa governava
dictatorialment, ço que produïa, entre
altres, els dos efectes següents: un canvi
d'escola cada any —fins als dotze anys, en
què ja no vaig tornar mai més a cap
escola— i una tendència a estar fora de ca-
sa per estalviar-me les clatellades que el
meu pare acostumava prodigar segons l'es-
tat de la seua irritació, que era quasibé per-
manent. Allò del canvi d'escola cada any
—just per Sant Lluc— era degut a que
aqueix dia hom acostumava de fer-li un re-
gal al mestre. I el meu pare s'irritava més
del que li era habitual, es negava el regal i
em canviava d'escola:

Detalle totes aquestes circumstàncies
perquè expliquen la meua tendència a viure
en el carrer, amb els amics, que eren.quasi-
bé tots, fills de llauradors amb poca terra.
Vaig arribar a anar —quan ja treballava, als
dotze anys com he d i t— a una escola noc-
turna on també anaven els meus amics.
Quan sortíem, com era tard i no havíam tin-
gut l'esplai necessari, ens el preníem
dedicant-nos a la cacera de gats i altres
bestieses semblants.

Probablement la conclusió és simplista,
però em fa la impressió que haver-me
"educat" al carrer, com aquell que diu, em
va ll iurar de "frustracions" i "traumes", pa-
raules que, quan jo era xiquet, no tenien
circulació ni entre nosaltres, naturalment,
que érem menuts, ni tampoc entre els pa-
res, i em penso que tampoc entre els edu-
cadors, si és que se'ls podia definir així. No
diré que feia el que volia exactament, però
sí que és cert que tenia niés llibertat d'acció

i d'acció violenta, fins i tot que els xi-
quets cie la petita petitíssirna burgesia cas-
tellonera dels anys trenta. Els coneixia de
l'escola de "les" escoles i m'adonava
de les limitacions a què estaven sotmesos
per les "formes" generalment d'una cur-
sileria "provinciana" lamentable a què
les seues famílies els obligaven. Parlar cas-
tellà n'era una, per exemple. I quin castel là1

Aquests records em fan pensar en els
problemes de l'educació que es plantegen
avui, amb tan diferents "escoles" pedagò-
giques. Un aspecte, posem per cas, és el
de l 'educació sexual. Jo la vaig aprendre al
carrer d'una manera d i recta. Sempre hi ha-
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via algú que en sabia més i explicava les
seues intuïcions a la vista de l'activitat dels
gossos al carrer. Aleshores, com que hi ha-
via més gossos solts que no ara — i menys
automòbils, és clar —era semblant escena
més freqüent. Com recorde haver escoltat
—als dotze o tretze anys— la lectura d'una
novella —a un «major» que en tindria cator-
ze com a molt— de les que aleshores no
s'anomenaven «eròtiques», sinó d'una ma-
nera més planera.

Com s'ho fan avui els pares, i els
mestres? Hi ha, fins i tot, revistes que en-
senyen a ser pares, segons veig. No les he
arribades a llegir perquè no sóc pare. No
passe de ser oncle. I padrí. Crec que si fos
pare tampoc no les llegiria. Em fa, però, la
impressió que hi ha una teorització excessi-
va en el camp pedagògic. Generalment he
vist, quan les he fullejades, aquestes revis
tes, que defensen la màxima "llibertat" per
al pobre xiquet - al qual dediquen "decà-
legs" dels seus drets i un Any Interna-
cional, fins i tot - però... "dentro de un or
den". No dic que no s'haja d'impedir que
els xiquets ho destrossen tot. Cal ensenyar
los que facen les coses on es deuen fer i no
damunt. S'ha Oe mirar que ploren menys, i
menys escandalosament, etc. Jo acon
sellaria un mètode que probablement serà
heterodox o potser massa bèstia. Es el se
güent: s'ha de limitar la llibertat dels xi-
quets, i fins i tot amb l'aplicació de càstigs,
com sembla inevitable. Però al mateix
temps s'hauria de suscitar la desobediència
civil infantil, per dir-ho d'alguna manera.
Caldria fer la vista grossa, mentre no perille
la vida del xiquet o del mestre, pare, edu
cador, etc., que és prou més segura
quan es decidesca d'anar més enllà dels
límits que se li han imposat. Perquè traure's
de damunt les imposicions fins i tot les
"justes" és enormement educador. Al
meu parer i segons la meua experiència. Es
conrea així el gust per la llibertat, i per la l l i -
bertat per la que s'ha de pagar el preu de
poder ser sancionat. Es clar que jo, a nies a
niés, no sancionaria el xiquet que és capaç
de prendre's la llibertat. Torné a dir-ho, fa-
ria la vista grossa, perquè potser fel icitar lo
on seria un gra massa.

Crec que amb aquestes "teories" no pas
saré a la història de la pedagogia. Però,
com tampoc no hi tinc cap interès...!

Vicent VENTURA
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PROYECTO DE ESCUELAS DE FORMACION
DELPROFESORADO

EL CIRCULO SE VA
CERRANDO

El proyecto de ley sobre Escuelas de Forma-
ción de Profesorado, sobre el cual la administra-
ción ha solicitado se pronuncien los sectores
implicados en la ensenanza y que ha sido estu-
diado por algunos Claustros, parte de un princi-
pio falso, que consjste en ignorar pura y simple-
mente el problema bàsico que hoy se plantea en
torno a la contratación de nuevo profesorado: el
de la relación alumno/profesor. En efecto, en
tanto no se modifique de manera sensible esta
relación (que se encuentra ahora en un.mínimo
de 40 alumnos por clase), nos parece que no ha-
ce falta plantearse ningún tipo de Escuelas de
Formación del Profesorado,- pues en la pràctica
el paro de titulados universitàries serà total. En la
ensefianza media, por ejemplo, cubiertas todas
las plazas presupuestarias —hay que recordar
que en este ano académico no han entrado
nuevos profesores, habiéndose acogido a duras
penas a los que ya "estaban dentro del
sistema" — , paralizada la construcción de
nuevos centros escolares, si se mantiene inva-
riable — o se aumenta, como ha sucedido este
ano, sin duda por el afàn ministerial de "acercar-
se al óptimo" en esta relación
alumnos/profesor— el número de alumnos por
clase, estàs proyectadas Escuelas de Formación
del Profesorado no pasaràn de ser placenteros
desiertos o simples "aparcamientos" de licen-
ciados que, eso sí, no van a convertirse en "pa-
rados" hasta dos anos después...

En segundo lugar, las cltadas Escuelas de For-
mación del Profesorado no van a resolver tam-
poco ninguno de los problemas relativos a la ca-
lidad de la ensefianza, que poco tiene que ver
—aunque otra cosa se nos quiera hacer creer —
con el sistema de acceso a la docència, sinó que
depende de la realidad en que ha de desenvol-
verse el trabajo del profesorado, los medios de
que dispone en los centros estatales, la organi-
zación y gestió de estos centros y la situación de
la Universidad, entre otras circunstancias.

Una tercera reflexión que nos suscita la lectu-
ra del proyecto es la de que se consagra la idea
de "la carrera docente", que hoy por hoy -y en
tanto no se produzca esa "equiparación ponde-
rada", como dice el delicioso y tecnocràtico tex-
to del proyecto, entre los diversos cuerpos de
ensefiantes— es sencillamente una carrera hacia
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unos cuerpos "superiores", mejor considerades
socialmente y mejor retribuidos económicamen-
te. El proyecto consolida esta idea —que, no he-
mos de negarlo, parece contar con muchos par-
tidarios entre el profesorado— y, ademàs, crea
una nueva subsecta dentro del profesorado, el
"profesor de profesores" (<>por què no crear an-
tes el "profesor de profesores de futuros profe-
sores" y así, "in aeternum"?). Se aleja de este
modo un poco mas la única posibilidad de un
trabajo en equipo y bien ensamblado en la ense-
fianza, el Cuerpo Unico de Ensefiantes, que
podria ir implantàndose, al menos, en cada sec-
tor de la ensenanza.

Algunos aspectos positivos del proyecto, co-
mo la organización de cursos de perfecciona-
miento y reciclaje del profesorado ya existente,

quedan diluidos al considerarse tales cursillos
como "méritos" para avanzar en la citada carre-
ra docente y no como algo normal y saludable,
aunque un profesor se encuentre a gusto en su
nivel y no pretenda "avanzar" en la carrera do-
cente.

De otro lado, se hace en el Proyecto de ley
una acertada crítica del tradicional sistema de
oposiciones. Però los elementos aleatòries y
emocionales de tal tipo de selección, se man-
tendràn por muchas Escuelas que se creen en
tanto hay que eliminar a la mayoría de un profe-
sorado que, se supone, sale bien formado de la
Universidad para cumplir su cometido. Es decir,
volvemos de nuevo al primer punto planteado:
en tanto no se reduzca el número de alumnos
por clase, todo esto seran músicas celestiales.
Però, ademàs, con este Proyecto no se hace
mas que alargar la oposición y su tensión emo-
cional: nadie podrà confiar en un companero-
opositor —pues, al final, no todos los que se en-
cuentran en la Escuela obtendràn plaza —, no se-
rà posible el trabajo en equipo y nadie podrà di-
sentir del profesorado.

Naturelmente, este proyecto abre la puerta a
un control ideológico de los futuros ensefiantes,
como ya sefíalaba un organisme tan pocosubver-
sivo como el Consejo de Rectores, que en no-
viembre de 1979 lo calificaba de "dirigista e ide-
ológicamente manipulable". Si a ese control de
los futuros profesores se afiade el control de los
existentes mediante el nuevo Estatuto de
Centros Docentes, el partido en el gobierno lo
tendra todo "atado y bien atado" en el terreno
de la ensenanza oficial.

En cuanto a la pretensión de que estàs Es-
cuelas de Profesorado sirvan también para la for-
mación de los directivos de los Centros estata-
les, supone el mas absoluto desprecio a la ges-
tíón democràtica de estos y su sustitución por
un cuerpo de virreyes o gobernadores de los
centros, instruidos en tales Escuelas para repre-
sentar a la Administración frente a los Claustros
de ensefiantes y que nunca se consideraran, por
tanto, representantes de estos...

El circulo se va cerrando.

F. Moreno
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Y POR NOMBRE

LEPUSIERONI.M.A.C
Levantada la cuarentena que ha venido some-

tiendo a sus designios a las colectividades y a los
individuos en nuestro conjunto social, las rela-
ciones políticas se han ido paulatinamente nor-
malizando y las instituciones se han ido cubrien-

do de una fachada democràtica. Però estos su-
perficiales tintes no habían llegado siquiera a las
relaciones laborales, que se contentaban précti-
camente con la legalización de las parles impli-
cadas, però despojadas de toda funcionalidad
operaliva.

Desde todas las Iribunas se ha venido pidien-
do un Eslatuto del Trabajador realmente de-
mocràlico, que rigiera las relaciones en el mundo
laboral, y una institución que fuera cauce de la
negociación "inter partes" de las distintas
problemàticas, tanlo individuales como colecti-
vas. Si ese marco legislalivo que aludimos està
en los úllimos días de su geslación, y en lo fun-
damenlal cumple con los intereses del capital, la
institución que se necesita fue dada a la luz a dis-
gusto de todos y por nombre de pila le pusieron,
I.M.A.C.

Lo que debía de ser una institución controlada
por las partes, trabajadores y empresarios, para
servir a los mismos, ha nacido como extrano fe-
to, llamado mas a oscurecer el panorama laboral
que aclararlo. Baste para comprender cuanto
decimos con examinar por dentro esta curiosa
institución:

El I.M.A.C. —Instituto de Mediación, Arbitra
je y Conciliación — es un organismo creado co-
mo "autónomo", adscrito al Ministerio de Tra-
bajo y se rige por la Ley de 26 de Diciembre de

1958, sobre régimen jurídico de las Entidades Es-
tatales Autonomas, la Ley General Presupuesta-
ria de 4 de Enero de 1977, disposiciones de gene-
ral aplicación a los Organismos Autónomos, Re-

al Decreto Ley 5/79, de 26 de Enero, Real Decre-
to Ley 998/79 de 27 de Abril y Real Decreto Ley

2756/79 de 23 de Noviembre, quedando pen-
diente de regular innumerables capítulos, de su
estructuración y funcionamiento.

El personal que lo constituye en la actualidad
es el anteriormente adscrito a la AISS y que en
buena parte proviene de la anterior Organización
Sindical. Los órganos directives deben de estar
integrados paritariamente por representantes de
la Administración Pública, de las organizaciones
empresariales y de los sindicatos de trabajado-

res.

Son funciones del I.M.A.C., las de mediación,
arbitraje y conciliación, actuando a solicitud de
los trabajadores o empresarios, o sus sindicatos
o asociaciones, però también "podrà actuar a
iniciativa pròpia en los casos de caràcter general

o de trascendencia". De esta manera se deja una
puerta abierta a la libre actuación de este orga-
nismo, que podrà intervenir, incluso, sin que los
requieran las partes interesadas, cuando entien-
da que se da el supuesto de "caràcter general" o

el de "grave trascendencia", de ambigüedad
manifiesta, dejàndose a este instituto la facultad
de interpretar las situaciones en las que con-
curren, oponiéndose al espíritu que debía de pre-
sidir su constitución, suponiendo, por conse-
cuencia, una grave intromisión de la Administra-
ción en las relaciones laborales.

También son función del I.M.A.C. el depósito
de estatutos de sindicatos de trabajadores y or-
ganizaciones empresariales, de las actas relati-
vas a representatividad en la empresa y de aso-

ciaciones empresariales, de convenios y acuer-
dos colectivos, las inherentes a la expedición de
certificaciones de la documentación en depósito
y cuantas otras funciones en el futuro se le asig-
nen.

El intento de celebración ante el I.M.A.C. serà

requisito previo y necesario para la tramitación
de cualquier procedimiento laboral, salvo en los
casos en que venga expresamente exceptuado
por la normativa aplicable. De esta suerte, el
I.M.A.C. hace de filtro de la acumulación de
asuntos que venían padeciendo las Magistratu-

ras de Trabajo, que estaba desbordando sus po-
sibilidades físicas, en perjuicio de genuinos inte-
reses y de la pròpia Administración de Justícia.
Hasta la presente, solo se ha constituido este
instituto en las capitales de provincià, sin que se
hayan estructurado órganos comarcales; obli-
gando ello a aumentar desplazamientos y
centralizar nuevas burocracias, a la vez que pro-
voca un nuevo fenómeno acumulativo, que
amenaza en breve con desbordar igualmerite a

este organismo recién creado, con los consi-
guientes nuevos problemas de la continuidad de

los plazos de caducidad de acciones, etc. y, en
definitiva, se formalizaría, mas que un órgano de
conciliación o mediación, un mercado de rebajas
apresuradas.

Junto a la problemàtica a la que nos venimos
refiriendo, tenemos que anadir el hecho de que
una conciliación que se lleve a cabo mediante un
acuerdo económico, (bien sea por causa de in-
deminización por despido improcedente o nulo,
o bien por salaries u otro concepto), debe de
producirse con el abono inmediato de la canti-
dad pactada, o efectuarlo únicamente con
empresas de reconocida solvència puesto que el
Fondo de Garantia Salarial, que se debe de
subrogar en la relación crediticia del trabajador
en las cuantías legalmente establecidas y en los

casos de insolvencias de empresas, no viene
aceptando las conciliaciones de contenido eco-
nómico celebradas ante el I.M.A.C. por el con-
cepto de despido, y todo ello en rotunda oposi-
ción con la normativa que rige la creación y fun-
cionamiento de este ultimo organismo, que tiene
poco de "fondo" y menos de "garantia".

Para finalizar nos vemos en la obligación de
aconsejarles que si tienen que presentar algun
escrito en el I.M.A.C., llévense cuantas copias
puedan imaginar, jy aún le faltarà alguna!

COLECTIVO JURIDICO-LABORAL
ALACANT
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LO RAT-PENAT PRESENTA:

VIATGE SENSE RETORN
L'entitat valencianista LO RAT-PENAT,

ha estat darrerament repetida notícia.
Notícia que ens confirma la pèrdua definiti-
va d'aquesta societat per al món de la llen-
gua i cultura del País Valencià i la seua
entrada directa al món de la irracionalitat
valencianera.

Des que en l'any 1977 en fou expulsat el
professor Sanchis Guarner entre xiulits i
crits histèrics, LO RAT-PENAT ha tingut un
peu en el folklorisme i el valencianisme sen-
timental representat pels seus socis més
vells —entre ells la Junta de Govern actual-
ment dimitida— i l'altre en el món pseudo-
cultural i pseudo-civilitzat de l'anomenada
«valencianía» que representen els nous
membres, molts dels quals comparteixen
aquesta militància amb la del GAV.

És durant aquests tres darrers anys que
hem pogut llegir notes de premsa i infor-
mes signats per la «Junta de Govern» de Lo
Rat-Penat, que traspuaven ignorància i ma-
la fe. Ens costava de creure que els autors
fossen realment els signataris. No era el
seu estil. Però el ben cert és que ni desmen-
tien el seu contingut ni se'n desdeien. I ahí
han quedat els atacs a Sanchis Guarner, el
Pla Experimental de l'anterior Conselleria
d'Educació, a l'Escola d'Estiu... I amb el
seu callar i dexar fer, han estat —membres
de la Junta de Govern — , conscientment
o inconscient còmplices dels qui avui
se'ls han carregat a ells, els han insultat i
quasi agredit, quan alguns d'aquests
compten amb vora 80 anys de vida i, al cap-
davall, més de 60 de militància valencianis-
ta.

Els darrers fets succintament contats són
els següents:

El 24 d'Octubre de 1979, en una junta ge-
neral extraordinària, entre crits, insults i
histèria, "a mà alçada" s'hi va decidir d'ac-
ceptar les normes ortogràfiques de l'auto-
anomenada "Acadèmia de Cultura Valen-
ciana". La Junta de Govern s'hi va oposar,
car el seu criteri consistia a modificar les
normes del 32 però en el sentit que mani-
festarien posteriorment en una nota a la
premsa: "Cal remarcar que Lo Rat Pe-
nat mai s'ha tancat en banda contra la
modificació de les normes de Castelló.
Lo que sí ha mantingut sempre és que
si havia unes normes acceptades per
les entitats culturals de l'època, perso-
nes perites i escriptors a títol personal.

per a anul·lar-les i substituïr-les per
atres devien concórrer les mateixes cir-
cumstàncies".

Aquesta postura, doncs, els hi va valdré
que un grup de persones intentassen entre
insults, agredir al Sr. Beut —President—,
després de sacsejar a Soler i Godes
— President de la secció de llengua i
literatura — .
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Aquesta vegada, la Junta de Govern de
Lo Rat Penat sí que va reaccionar i el 8 de
Gener d'enguany va publicar una clarifica-
dora nota a la premsa que acabava dient:
"Nosatres no podem participar en eixa
maniobra sent còmplices de la trans-
formació de Lo Rat Penat després de
més de cent anys d'existència realisant
una tasca dedicada intensament a la
cultura valenciana. Som conscients de
la responsabilitat que contrauríem da-
vant la història si acceptàrem unes de-
terminacions programades per deter-
minats sectors en que la crispació i la
violència són els seus objectius, i que
pretenen que el prestigi de Lo Rat Pe-
nat els servixca per a cobrir els actes de
demagògia a que estan acostumats".

La reacció no es va fer esperar i en una
reunió posterior del mateix caire que l'es-
mentada anteriorment, on la majoria parla-
ven castellà, la Junta de Govern rebé 101
vots de censura, considerant-se per tant di-
mitida.

Si els valencians no ens jugàssem tant en
situacions com aquesta. Si això no fos un

reflex de la desfeta del nostre país,
podríem riure'ns de la grolleria d'actes com
els esmentats, en els que ni tan sols va fal-
tar la famosa Paquita "La Rabentaplenaris"
conegut personatge de poques llums, propi
d'una pel·lícula de Fellini, que sembla espe-
cialmente ensinistrada per dir «fill de puta»
a qui se li pose per davant i que fins i tot li
ho digué —en certa ocasió— a l'Abril Mar-
torell equivocant d'objectiu els seus tirs.

Així doncs, amb aquesta grotesca
escenografia, s'acaba l'altra, la jocflorales-
ca i barroca, la que entre retrats a l'oli de re-
gines i presidents, entre arcaismes i bones
intencions, ha mantingut, de vegades pol-
sosa, d'altres més viva, la llengua d'aquest
País, la que anomenaven valenciana sense
renegar —fins fa dos dies— de la seua
identitat amb la catalana.

TRAJECTÒRIA DE LO RAT PENAT

Lo Rat Penat fou creat el 1878 per
Constantí Llombart i un grup d'amics. Cu-
riosament uns anys després el mateix Llom-
bart abadonaria l'entitat degut al caire con-
servador que aquesta prenia.

Declarant-se apolítica i marcant-se com a
objectiu el "buscar en la història que passà
les glòries d'aquesta pàtria valenciana en
les lletres, en les ciències i en les arts", la
seua principal activitat ha estat la realitza-
ció dels Jocs Florals cada any.

Si bé la tònica general que ha marcat
l'existència de Lo Rat Penat ha estat la d'un
folklorisme enyoradís dirigit per una
burgesia culturalment pobra, caldrà dife-
renciar les distintes etapes per les que
aquesta entitat ha passat, unes més actives
que altres des del punt de vista cultural i na-
cionalista.

Fou durant la segona República que s'hi
desplegà amb intensitat una activitat en pro
de l'Estatut d'Autonomia, i en el 1932 varen
signar les normes ortogràfiques de Castelló
que són una adaptació de les de Fabra a les
modalitats valencianes, marcant així un ini-
ci en el procés de normalització lingüística.

Però seria en la segona meitat de la dèca-
da dels 50 i començament de la dels 60 que
la vida de Lo Rat Penat experimentaria un
important canvi. El 1951 varen començar
els Cursos de Llengua organitzats per
Carles Salvador. Amb ells s'iniciaria una
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tasca d'alfabetització dels valencians d'im-
portants resultats.

Paral·lelament, des del 1955 al 1965 apro-
ximadament, la joventut de Lo Rat Penat
—de la qual formaven part alguns actual-
ment coneguts militants de partits d'es-
querra i nacionalistes— van animar la So-
cietat amb cicles de conferències, exposi-
cions, obres de teate, aplecs, etc.

Però els entrebancs que finalment troba-
ren en la realització de la seua tasca i les
possibilitats de fer país que es presentaven
a la Universitat i en incipients grups polítics
i culturals, farien que a les darreries de la
dècada dels 60, la Joventut de Lo Rat Pe-
nat ja no hi fos present.

A continuació, aquesta entitat entraria
en una etapa d'aletargament, i a partir de
1975 es va convertir en presa codiciada
—presa fàcil— pel reaccionarisme dretà va-
lencianero, amb les conseqüències que
més amunt hem comentat.

LA SECCIÓ DE PEDAGOGIA
DE LO RAT PENAT

Si la història d'aquesta societat cultural,
per ella mateixa mereix uns comentaris, el
fet que haja comptat al seu si amb una sec-
ció que ha estat embrió i motor de poste-
riors moviments pedagògics renovadors i
reivindicatius fa que, en aquesta mena
d'epitafi que li dediquem, hajam
forçosament de fer-ne esment.

Fon l'any 1964 quan un grup de joves
mestres i estudiants de magisteri, va crear
dins de Lo Rat Penat la Secció de Pedago-
gia. L'objectiu d'aquesta quedava reflectit
al número del butlletí ESCOLA, òrgan
d'expressió de la Secció."Avui nosaltres,
uns mestres del País Valencià, hem de

sentir-nos responsables i començar a
trebal lar per un futur més
esperançador per al nostre poble, per
un ideal de convivència mundial i per
una escola més justa amb la personali-
tat de l'infant. Aquesta és la raó de ser
de la nostra comunitat de treball: tre-
ballar per aconseguir el complet desen-
volupament de la personalitat de l'in-
fant (individual i social) creant prop
d'ells les circumstàncies més favo-
rables (cultura, mètodes, procedi-
ments...) com a preparació per tal que
ells puguen més tard continuar el seu
propi camí en la col·lectivitat on viuen".

Del butlletí ESCOLA n'eixiren 10 núme-
ros. En ells es donava compte d'experièn-
cies pedagògiques, d'una nova didàctica i,
entre altres coses, de les activitats del grup.

Entre aquestes activitats —seminaris,
taules redones, aplecs, etc.— destaquen
els estatges, trobades de dos o més dies on
es plantejaven diversos temes d'ordre
teòric o pràctic. Especial importància tin-
gué el dedicat a "Llengua i cultura", ce-
lebrat a St. Pau d'Albocàsser en abril de
1967 que va arribar a les següents conclu-
sions: "...Que sempre l'infant en entrar
a l'escola tinga com a llengua la pròpia,
la de la seua comunitat i després, quan
estiguen establerts els quadres men-
tals de la llengua materna s'hi produes-
ca la recepció d'una altra llengua. Això
possibilita d'una expressió normal en
ambdues llengües i una singular agili-
tat mental en la manera d'aquesta
expressió, agilitat que es comunica a
les altres activitats del pensament".

"L'ensenyament programat", "El Pla
Langevin Walon", els principis de l'Escola
Nova, les tècniques en general de l'Escola
activa foren objecte d'estudi i divulgació en

la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat en
aquells anys seixanta, per part d'uns
mestres que a l'Escola Normal de València
no havien conegut més pedagogs que el
Padre Manjón ni més Història de la
Pedagogia que la que arribava a Roma.

D'entre els corrents pedagògics, el tipus i
esperit d'Escola propugnada per Freinet,
conegut pels mestres de la secció en estat-
ges internacionals i en congressos del Mo-
viment d'Escola Moderna, seria el que defi-
nitivament marcaria el grup, el qual decidi-
dament es va decantar per dur endavant els
principis que el Moviment Freinet propug-
nava.

Fins l'any 1970 continuaren les activitats
de la Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat.
Després, aquestes activitats continuarien
fora d'aquesta societat.

En 1974 va ésser aprovada pel Ministeri
d'Educació la "Associació per a la Corres-
pondència i la Impremta a l'Escola"
(ACIES) que va aglutinar els antics
membres i promotors de la Secció de Peda-
gogia a més d'altres companys nous.

En l'actualitat, a nivell sindical, la immen-
sa majoria d'ensenyants que havien partici-
pat en la Secció de Pedagogia de Lo Rat
Penat, militen en el STE País Valencià. Un
poc més grans, potser un poc més decep-
cionats perquè encara cal lluitar perquè si-
guen fets les aspiracions que en 1967 for-
mulaven així: "Descobrir per als infants
valencians la realitat del seu medi i fer-
los integrar en les realitats de la seua
comunitat, per millorar-la i per
retornar-la a la seua forma pròpia de vi-
da, és la missió de l'escola ací, en
aquest moment. Una tasca
esperançadora per als que vivim de
prop el món de la infància".

C.MIQUEL

LLEGINT
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L'ENSENYAMENT A LA REPÚBLICA
ÀRAB SAHARAUÍ DEMOCRÀTICA

Vertaderament l'organització de l'ense-
nyament és un dels aspectes de la vida dels
campaments de refugiats que crida més
l'atenció dels visitants, malgrat la manca de
tota mena de material escolar.

El poble saharauí, al seu exili d'Algerià,
s'ha organitzat reproduint el territori del
Sàhara, diguem-ne, en miniatura. Cada
campament o "daira" porta el nom d'una
de les ciutats saharauís. Un grapat de
"dairas" forma una "wileya" o província i
en base a aquesta divisió, tots els serveis
(sanitaris, educatius, militars...) s'hi troben
organitzats a tres nivells: local, provincial i
nacional.

Pel que respecta a l'ensenyament, cada
"daira" compta amb una "escola corànica"
o pre-escolar on els menuts, fins els set
anys, aprenen de llegir tenint com a text
l'Alcora; però, en llegir "escola", freneu la
imaginació. No es tracta de cap edifici.
Senzillament: un grapat de xiquets asse-
guts en terra al voltant d'un mestre. Això és
tot. Ni llibres, ni llibretes, ni llapisseres...
Els que han trobat un tros de fusta —la ta-
padora d'una caixa— li la presenten al
mestre —un vell de la daira — , el qual hi
escriurà sobre algunes oracions o principis
de l'Alcora que els xiquets aprenen can-
tant.

En cada "daira" funciona també un co-
mitè d'educació que es fa càrrec de la for-
mació dels adults, la majoria d'ells analfa-
bets, puix la colonització espanyola en
aquest terreny fou prou minsa. L'alfabetit-
zació dels adults es fa també a partir de
l'Alcora però sobretot tenint compte de les
distintes tasques que cadascú acompleix
per a la bona marxa dels campaments. Les
mares, per exemple, són alfabetitzades
aprofitant les instruccions que els hi donen
sobre nutrició, educació i higiene dels
nens.

Als set anys, els xiquets i xiquetes
— l'educació és mixta— passen als inter-
nats o guarderies provincials —el de la "wi-
leya" d'El Aiun que vàrem visitar, encara
estava construint-se: unes parets d'adobs
de fang- on aprenen, en règim de mitja
pensió, els elements essencials de la cultu-
ra: esciptura, càlcul, geografia, història,
ciències naturals, religió... A més a més, la,
d iguem-ne , " formació de l 'esper i t
nacional". Val a dir que la indoctrinació
política és omnipresent a tots els nivells
educatius i àdhuc aprofitant qualsevol cir-
cums tànc ia . Els conva lescents , per
exemple, dels hospitals o les parteres són
indoctrinats durant les setmanes de conva-
lescència. Realment la vida als campa-
ments deixa temps per a tot i el Front Poli-
sario ha demostrat una capacitat organitza-
t tva , malgrat la precarietat de mitjans en
què s'hi troba, realmente impressionant. A
més a més, l 'opció per la vida col·lectiva en

•

l'exili comporta exigències que no encaixen
en la mentalitat individualista occidental.

Allò més esperançador, dintre del camp
de l'educació, és l'Escola Nacional "9 de
Junio" (Data de la mort del primer secretari
general del Polisario El-Owali). Es tracta
d'un internat de 1500 xiquets i xiquetes de
tots els nivells. La formació religiosa islàmi-
ca és fonamental perquè l'Islam forma part
de la personalitat nacional saharahuí. (Les
nostres crítiques a la seua confessionalitat
estatal no les entenien). L'àrab és la llengua
oficial que aprenen tots, en la seua forma
culta i comuna a tots els països àrabs,
malgrat tindré ells un dialecte propi: el
hasaní. A partir de tercer curs s'aprèn el
castellà com a segona llengua. Encara no
tenen llibres de text ni de consulta; sols una
mena de directori pel mestre, i la pissarra,
llapisseres i llibretes pels alumnes, en la mi-
da que apleguen els donatius de tot el món.
Ens digueren que llibres castellans, sobre-
tot els de ciències, els ajudarien prou. Els
d'història no tant. "Comprendan —ens
deia el director— que nosotros hemos de
hablar, por ejemplo, de Fernando III el San-
to de muy distinta manera a como lo hacen
Vds." Per no quedar-se en una visió localis-
ta de la cultura, aprenen la geografia, histò-
ria i economia dels països que, com ells,
també lluiten actualment pel seu allibera-
ment nacional. En acabar els estudis, la Di-
recció General d'Educació determina qui ha
de passar als estudis universitaris. Ara com
ara en tenen arreu del món, menys a Es-
panya — per raons polítiques — , cosa que
lamenten moltíssim perquè allò més natural
seria estudiar en aquest país.

Com és natural, hi ha també activitats
culturals complementàries: gimnàstica, es-

ports, treballs manuals, teatre, cançons... i
sempre, un fort esperit de lluita en defensa
de la pàtria. A l'Escola Militar "12 de oc-
tubre" (dia de la proclamació de la unitat
nacional) a més a més dels ensenyaments
propis hi ha una alfabetització dels soldats
adults i dels xiquets que abans de l'exili mai
no anaren a escola.

Com ja ho he insinuat abans, allò més
cridaner és que els continguts de totes les
lliçons s'hi basen en una actualització de la
història del poble saharauí i en la situació
actual per tal de confirmar-se com a poble
lliure i independent amb una moral de vic-
tòria inqüestionable. La majoria dels pro-
fessors són estudiants saharauís que eren a
Espanya i a d'altres països en el moment de
la invasió marroquina i que ho han abando-
nat tot per reunir-se amb es seu poble. En
cada centre, els mestres tenen una reunió
quinzenal per a confegir els continguts de
les lliçons i avaluar la marxa dels alumnes,
ajudats per uns assessors nomenats per la
Direcció General d'Educació.

L'horari de les classes és de 6'30 a 12 i de
15 a 18, però supeditat a les condicions
polítiques i climatològiques. No hem d'obli-
gar que estem parlant d'un país en guerra:
"Aquí todos somos soldados —em deia un
infermer de l'Hospital Nacional —,unos
luchan con la metralleta, otros con el làpiz y
otros con el bisturí". I com que el siroco, la
calor i les pluges torrencials són freqüents
durant sis mesos i el fred altres sis, l'horari
és molt elàstic.

La Mitja Lluna Roja Saharauí ha llançat
una campanya escolar invitant tots els xi-
quets del món a solidaritzar-se amb els es-
colars del Sàhara, enviant-los llibretes, lla-
pisseres, gomes... Són objectes senzills i
econòmics que ens poden semblar ridículs
però que ells necessiten a cabassos.

Si algú que llegeix aquestes impressions
vol fer col·laborar els seus alumnes, pot de-
manar més informació —i enviar després el
material arreplegat— a: Asociación de
Amigos del Sàhara C. Hortaleza 70, 4°
Madrid-4 Tel. 221 29 98, o a Instituto de Es-
tudiós Políticos para Amèrica Latina i Afri-
cà (IEPALA) C. Villalar 3, 1° Madrid-1 Tel.
403 03 00.

Josep. A. Comes, director de la
revista "SAÓ"
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ELS LLIBRES
hem llegit
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Titulo: Pedagogia Socialista
Autor: Theo Dietrich
Editorial: Sígueme

Este libro de Theo Dietrich es un estudio
del origen, teorias y desarrollo de la con-
cepción marxiana de la formación. Preten-
de resolver un interrogante que entre los
educadores despierta un vivo interès: ien
què consiste la educación socialista?

El autor comienza por definir, en térmi-
nos generales, el concepto de "socialismo"
como un orden social en el que los intere-
ses de la colectividad estan por encima de
los intereses de los individuos para centrar-
se en la doctrina socialista que desarrolla-
ron Marx y Engels y que gira sobre la idea
fundamental de la división de la humanidad
en clases y el objetivo de su supresión final.

La pedagogia socialista basada en los
principios del materialisme dialéctico e his-
tórico se convierte pues en un elemento de
la lucha por la emancipación del hombre de
las cadenas de la coacción y la explotación.

Dietrich hace una documentada exposi-
ción que va desde las primeras formas de la
pedagogia socialista del trabajo, la
pedagogia industrial de los siglos XVIII y

XIX y el socialismo utópico (Owen,
Fourier), hasta los planes para una educa-
ción socialista elaborada por el trabajo se-
gún el social-demócrata Robert; la escuela
industrial de formación por el trabajo de P.
Blonskij; la escuela única flexible de Paul
Oestreich; la escuela socialista del trabajo
en la Sociedad de clases; la planificación de
la escuela socialista sobre base leninista-
stalinista; la pedagogia de A.S. Makarenko
al Servicio de la escuela del socialismo
bolchevique y los intentos de N.S.
Kruschev para reformar la pedagogia esco-
lar. Finalmente situa la concepción mar-
xiana de la formación en el marco de un so-
cialismo democràtico.

per a xiquets
De nuevo con vosotros, tras el parèntesis

del n.° de enero, en esta columna que pre-
tende ser un poco orientadora de las lectu-
ras de vuestros alumnos o hijos.

Veníamos haciendo dos apartades de
lecturas según edades; esta vez nos dedi-
caremos solo a las comprendidas entre los
10 y 12ahos.

Colección muy interesante, tanto en su
contenido como en su coste, es "A TRA-
VES DEL TIEMPO" (Ed. Plesa, Madrid).
Consta de cuatro títulos: "Faraones y Pirà-
mides", "Roma y los Romanos", "Caballe-
ros y Castillos" y "Los Vikingos".

En esquema cada libro se compone de
las siguientes partes: a) Contacto directo
con el lector, utilizando para ello una mà-
quina del tiempo. b) Retroceso en el tiempo
en cuatro o cinco vinetas hasta la època de-
seada; c) dos tipos diferentes de letra: una,
mas grande que narra lo mas general y
otra, mas pequena, que explica, o simple-
mente narra los hechos históricos coti-
dianos; d) existen dos clases de ilustración
en consonància con la letra: las escenas ge-
nerales, mas amplias, con la letra mayor;
las escenas de la vida cotidiana, enmarca-
das en vifieta, con la letra pequena. Y por
ultimo e) cada titulo va acompahado de un
indice de palabras con la pagina donde apa-
recen.

Las ilustraciones se basan en reconstruc-
ciones de la vida cotidiana sacadas de las
pinturas y restos arqueológicos. Su conte-
nido, pese al esquematisme, sirve
ampliamente. Estamos ante una colección
que intenta lleva al lector joven los conoci-
mientos históricos, però utilizando un len-

guaje a mitad de camino entre el còmic y
los libros de conocimientos.

De la misma editorial y también para So-
ciales tenemos "El hombre primitivo" que
sigue un esquema parecido a los anteriores
menos en el punto de la màquina del tiem-
po y que afïade un aspecto interesante:
permite que el lector realice, si quiere, algu-
no de los objetos? de la prehistòria, como
pueden ser una caverna, pinturas "ru-
pestres" etc.

Títulos complementarios y dentro del in-
terès de estàs edades son "Dinosaurios" y
"Mamíferos Prehistóricos".

AMICS

per a grans
Aquest mes duem a aquesta secció de la revis-

ta uns llibres que encara que fa temps que han
estat publicats, no han perdut —ni molt
menys— la vigència del seu moment.

Sols es tractaria d'anar adaptant-los a les no-
ves situacions sòcio-politiques actuals, dintre de
les nostres escoles.
LA ESCUELA FUERA DE LA ESCUELA
Alberto Silva
Ed. Atenas.
Planteja aquest llibre la possibilitat d'una

autèntica educació alliberadora.
ÍÉs posible avui una educació alliberadora?
Fins ara, la tasca de l'educació ha estat

sempre de preparar "hombres aptos" per a des-
envolupar una funció econòmica, adaptant-los
als cànons de la societat actual i coartant-ios
perquè no puguen descobrir noves formes de
participació, per tal que no puguen remoure les
actuals estructures opressores.

PARABOLAS PARA UNA PEDAGOGIA PO-
PULAR

Celestín Freinet
Ed. Bolsillo
Aquest llibre ha estat difós pertot arreu, i

molts ensenyants són ja els que el coneixen a
fons i fins i tot el deuen a la pràctica.

En aquest llibre, Celestín Freinet arreplega tot
el bagatge de la saviesa popular i ho plasma en
sentències per tal de retornar a les fonts popu-
lars adquirint aqueixa puresa i simplicitat per po-
der presentar la seua alternativa educativa als
nous ensenyants de les generaciones de la darre-
ra f ornada.

EXPERIÈNCIA DE SOMOSAGUAS
I. Gutiérrez Ruiz
Ed. Narcea
Malgrat que es tracta d'una escola privada i a

més a més confessional catòlita, ens podria
aprofitar el llibret per tal d'extraure aquells plan-
tejaments més seriosos i clars dels que flueix en
quant a didàctica, organització i dinàmica de
grups aplicats a la classe.

La segona part del llibre, referida als plans de
treball, fitxes, i horaris, és un bon totxo. De tota
manera potser quelcom se'n podrà aprofitar.
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BOERIAS
LEGISLACIÒN

Por sendas Resoluciones de la Secretaria
General Tècnica de fecha 19 de diciembre de
1979, se convocan VEINTE plazas de dura-
ción trimestral para ser cubiertas en régimen
de intercambio, puesto por puesto, con
Francia e Inglaterra durante el curso acadé-
mico 1980-81. Veinte plazas en cada país.

Por una Orden que se inserta en el
BOE del dia 23 de enero de 1980, se regu-
lan las SUBVENCIONES A CENTROS
NO ESTATALES de Formación Profe-
sional de primer grado. Tales subven-
ciones tendràn como finalidad el es-
tablecimiento progresivo de la gratuidad
en tal tipo de estudiós; igualmente esta-
ran sujetos a la función inspectora del
departamento. Para un mejor conoci-
miento es conveniente la lectura de toda
la Orden.

Por una resolución del Consejo Rector de
la Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado (MUFACE) se modifica la Re-
solución de 30 de marzo de 1976 que regula-
ba la concesión de PRÉSTAMOS a los mu-
tualistas. Las modificaciones afectan a las
cuantías, baremos, normas, etc. Tal Resolu-
ción se halla publicada en el BOE de 18 de di-
ciembre de 1979.

Por Resolución de las Direcciones Ge-
nerales de Personal y Ensenanzas Me-
dias de 26 de diciembre, que se inserta
en el BOE del dia 4 de enero de 1980, se
regula la fase de pràcticas establecida
en las Ordenes ministeriales de 17 de
febrero y 4 de abril de 1979, por las que
se convocaban pruebas para la provisión
de diversas plazas del Cuerpo de Profe-
sores AGREGADOS de Bachillerato.

Según la Ley 43/1979, de 21 de diciembre,
que se inserta en el BOE correspondiente al 8
de enero de 1980, se crea el Colegio Oficial
de Psicólogos, como Corporación de de-
recho publico, que tendra personalidad
jurídica y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines. Tendra àmbito nacional
y agruaprà los siguientes titulades: licen-
ciados y doctores en Psicologia, y Licen-
ciados o doctores en Filosofia y Ciencias de
la Educación, secció o ramo de Psicologia.
Esta integración serà obligatòria para el ejer-
cicio de la profesión de psicólogo.

La Convocatòria para adjudicar SUB-
VENCIONES PARA EL DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, se
ha publicado en el BOE n.° 312, pàgina
29858 y siguientes.

Por una Orden de 17 de diciembre de
1979, se amplia la del 31 de julio de 1979, re-
lativa al otorgamiento de SUBVENCIONES a
Centros docentes no estatales para el curso
1979-80. Aparece en el BOE de 21 de enero
de 1980.

DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Según noticias dignas de Crédito, parece

està ultimado el proyecto de decreto que
regularia de forma definitiva la Dedicación
Exclusiva.

Hemos de recordar que ya fue retirado
de las Cortes otro presentado previamente
por el Gobierno.

En el se recogen plenamente las aspira-
ciones del Acta del 24 de mayo de 1978.
Salvo modificaciones de última hora', las
horas lectivas de docència directa queda-
ran fijadas en VEINTICINCO, y las restan-
tes cinco horas (se habla de TREINTA Ho-
ras y no de cuarenta y dos) se ofrecen a ca-
da claustro bajo dos alternatives:

1. SIN IMINOS: planificación y progra-
mación de actividades del centro a realizar
por equipos de profesores; evaluación de
resultados escolares, etc.

2. CON ALGUNOS IMINOS, que con-
templa cuatro modalidades excluyentes:

a. Actividades que faciliten y fomenten
el intercambio de información entre padres
y Centro.

b. Actividades que fomenten los valores
artísticos y culturales de los alumnos.

c. Actividades para recuperación indivi-
dualizada; tratamiento de dificultades esco-
lares y problemas de aprendizaje, etc.

d. Actividades que potencien el des-
arrollo educativo de alumnos superdota-
dos o con especiales aptitudes.

Seran, pues, los centros, a nivel de
Claustro, los que opten por alguna de las
posibles actividades.

La Dedicación Exclusiva se extiende a in-
terinos, contratados y directores escolares
de Ensenanza Primària.

En otro articulo se concreta el régimen
de incompatibilidades, que no difiere de-
masiado de la norma actual.

Esta información no tiene caràcter oficial
hasta tanto no aparezca en el BOE, y eso
ocurrirà cuando las autoridades del Minis-
terio lo consideren oportuno. (En cuyo ca-
so la pràctica se habría convertido en nor-
ma).

CONCURSO GENERAL
DETRASLADOS

FORMA DE PUNTUAR LOS SERVICIOS PARA ELTURNO
VOLUNTARIO DEL CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS

Servicios por

Dias

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Meses

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

AAos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

— 25

EN LA LOCALIDAD
Puntuaciòn por

Dias

0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0040
0,045
0,050
0,055
0060
0,065
0.070
0,075
0.080
0,085
0,090
0,095
0100
0,105
0.110
0,115
0,120
0125

Meses

0,16
0,32
0,48
0.64
0.80
0.96
1.12
1.28
1,44
1,60
1.76
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

AAos

2.00
4,00
6,00
8,00

10.00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
5000

EN EL MAGISTERIO
EN GENERAL

Puntuaciòn por

Dias

0,002
0,004
0,006
0,008
0.010
0,012
0.014
0.016
0,018
0,020
0,022
0,024
0.026
0.028
0.030
0,032
0.034
0,036
0,038
0,040
0,042
0.044
0.046
0,048
0050

Meses

0,083
0,166
0,249
0.332
0,415
0,496
0,581
0,664
0,747
0.830
0,913

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Aftos

1.00
2,00
3.00
4.00
5,00
6,00
7,00
8,00
9.00

10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21.00
22,00
23,00
24,00
25.00
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REFRANYS

1. Caçador, gos i fura, fam segura.
2. En abril no et lleves un fil.

ENDEVINALLES

1. Un bancal molt ben llaurat sense rella ni
forçat.

2. Una cosa, paret amunt i amb el tabalet al cul.

XERRADES POPULARS

1. "Ai, del meu noi,
que a la glòria estiga.
Si no s'hagués mort,
encara viuria.

2. "Ai senyor,
en temps de fred,
quants se'n moren de calor.

ANO LLEVAMOS,QUE

Si OTERO MOYAS NOS AMAR-
GA LA EXISTÈNCIA, QUE SI
EL eSTATVro DE CEWTROS , flüE

"61 LAS NUeVAS TASAS ACA-

OEMIC4S , <3UE SI INPlAMTA-

ClÒU DC DIRECTORES

y ewciMA fiALcowerri wos
A, Ruoy,... si es QUE

MAS..

ENCREUATS

HORITZONTALS

1. — Nom de la vaca quan encara és molt jove.
Partit comunista del Principat de Catalunya.

2. —Òrgan de les femelles que conté el fetus.
Consonant. Gibrella.

3. —Antic Parlament Valencià, avui de nou en
procés de restabliment.

4 .—Al revés, déu de la mitologia egípcia. Al
revés, sensació produïda en l'òrgan de l'olfacte.
Nom d'una consonant.

5. — De nou, altra vegada. Al revés, forma pro-
nominal masculina que només s'utilitza darrere
dels verbs.

6.—Vocal. Amb molta ira (femení). Mamífer
plantígrad de pelatge abundós (femení).

7. —Corrent d'aigua. Ena. Consonant repeti-
da. Altra ena.

8.— Símbol del Carboni. De tant en tant.
9. —Llet fermentada. Extremitat superior de

les aus.
10. —Allò que produeix el vent sobre el mar o

sobre d'altres concentracions d'aigua. No em
fie.

11.—Anotació. Pena imposada a algú.

VERTICALS

1. — Li agrada jugar. Al revés, xic.
2. —Malgrat tot, encara continua de ministre.

Imatge.
3. —Xiquet. No està mort. Animal que maula.
4. —Porgar el gra amb un erer o una erera.

Animal de bec i ploma. Vocal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1

•

2

•

3

•

•

4

é

•

5

è

•

6

•

7

•
•

•

•

8

é

•

9

•

10

•

11

•é

5. — Consonant. No anar-se'n d'un lloc.
6.—Al revés, porta a coneixement de la

justícia un delicte. Relatiu a la ciència de la mo-
ral.

7. —Teixit molt fort de cotó o de cànem. Essa.
Quarta nota musical.

8. —Partit Socialista de les Illes. Consonant.
Caminals amples, ordinàriament amb arbres als
costats.

9. —Nom d'un sindicat d'ensenyants valen-
cians quan encara no havia perdut la lletra A. Té
la forma d'ou.

10.— Es glorieja d'algun triomf. Planta de la
família de les urticàcies, cultivada per les seues
fibres.

11. —Nom científic de la llengua dels valen-
cians. Consonant.

VOCABULARI PER A L'OCI

En cada relació de paraules en sobra una. Intenta averiguar què és allò que uneix
cada grup de paraules i després et resultarà molt fàcil saber quina és la paraula que
no guarda relació amb les que s'hi troben.

1.—ànec, corb, òliba, poliol, mussol.
2.—presseguer, rosada, noguera, alzina, faig.
3.—síndria, llibrell, cassola, pica, cassó.
4.—àvia, néta, nebot, gendre, manyà.
5.—cambra, alcova, calaix, rebost, menjador.
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KlOSCOfoeoberthe

Este es un Kiosco muy original: no vende
publicaciones. Las hace. En el Kiosco

FOCO BERTHE somos especialistas en la
confección, redacción, impresión y, si el cliente

lo desea, también en la promoción de
publicaciones periódicas y libros.

Si usted tiene una idea o un proyecto editorial,
recuerde que en el Kiosco FOCO BERTHE

tenemos el mejor equipo técnico.
Fotocomposición, impresores, periodistas,

confeccionadores, publicitàries..., la verdad es
que lo tenemos todo, menos un Kiosco, aunque
podríamos llenarlo con los libros y revistas que

promovemos y fabricamos.

foco
FOTOCOMPOSICION

Costa y Borràs, 13 Tel. 377 66 58 Valencia-7

.
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