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EN RECORD DE
MOSSÈN ESPASA

Mossèn Espasa —el canonge Jo-
sep Espasa'— ha mort. Qualsevol co-
munitat que no vullga perdre la seua
memòria col·lectiva, ha de tenir pre-
sents als homes que des de diversos
angles han lluitat per millorar-la i
transformar-la en un sentit progres-
siu. Mossèn Espasa era un d'aquests.
Home culte i obert, se sentia
compromès en la tasca, sempre ne-
cessària, de reconstrucció d'aquest
País Valencià que estimava amb
força. Aquesta consciència el feia es-
tar present en les activitats de tipus
cultural i cívic. Darrerament era
membre de la junta consultiva d'Ac-
ció Cultural del País Valencià. Des de
l'angle religiós fou un dels peoners en
reclamar la litúriga en la llengua del
poble.

Amb paraules d'Emili Marín, un
dels seus deixebles, sacerdot com ell,
recordem altres aspectes de la seua
personalitat: «La tasca de Mossèn
Espasa ha tingut qualitat i prestigi
provinents ambdós d'un treball seriós
i d'un talant lliberal i democràtic, la
qual cosa per allà els anys quaranta
no era corrent».

Hi ha moltes vessants realment im-
portants en la vida d'aquest canon-
ge. Potser la que resumeix més ple-
nament tota la seua significació siga
la d'educador, educació realitzada en
bona mesura a través de l'ensenya-
ment. Els joves alumnes de Mossèn
Espasa descobrien uns nous camins
insospitats: des de l'aridesa de la
teologia els mostrava que el bé més
gran que l'home mai podia perdre era
la llibertat. És de suposar l'estrany
que això sonava en un ambient tan
tenebrós com el del Seminari l'any 45
o en el 50 en la Universitat Literària
de València amb uns ensenyaments i
actituds tan esclerotitzats i tan plens
de nacionalsindicalisme.

El Seminari pels anys 40 era un lloc
sòrdid i sense dubte el marc menys
adequat per a conjugar fe i cultura.
Tot allò que fos llibertat d'esperit,
amplitud de mires i il·lustració no hi
era ben vist. L'alumnat tenia també
unes peculiaritats que de fet el con-
vertien en quelcom abstrús. En pri-
mer lloc hom el desarrelava de tot
allò que per a ell, fins aleshores, ha-
via estat la seua vida: llengua, cos-
tums, amics... A canvi hom el sub-
mergia en un món totalment fantas-
magòric en el qual anava com per-
dut. A aquest alumne. Mossèn Espa-
sa li donava classes de llengües clàs-
siques i després d'història i teologia
dogmàtica. Josep Espasa tenia grans
dificultats en aquell ambient tan
esclerotitzat. Sembla ser que una sè-
rie de seminaristes dels que s'espera-
va una brillant carrera eclesiàstica,
eren totalment «intocables». S'hi

tractava d'acostumar-los ja al privile-
gi en el qual posteriorment viurien.
Aquestos eren els que tenien serioses
dificultats amb Espasa; era la manera
com ell col·laborava a un món més
honest.

Cap a l'any 1950 va començar a
donar classes de religió en la Facultat
de Filosofia, on finalment seria cessat
per tal que un altre fes uns ensenya-
ments més «ortodoxos». Els seus
alumnes hi van descobrir vàries co-
ses: 1) La religió era plantejada com
quelcom alliberador. 2) Hi havia al-
gun sacerdot realment culte. 3) S'es
tablia una relació amistosa entre pro-
fessor i alumne. 4) El no creient no
patia persecució per la seua no
creença. Podia manifestar-ho i Mos-
sèn Espasa l'eximia de les classes i
exàmens.»

Valorar positivament aquests fets
des d'una perspectiva laica suposa
valorar positivament l'esforç pel res-
pecte a la llibertat religiosa i d'opinió.
Esforç present sempre en Mossèn Es-
pasa, que des de l'obscurantisme
dels anys 40-50, féu possible l'exerci-
ci d'aquesta llibertat als estudiants
que ho desitjaven.

Quan encara avui els homes
d'església no destaquen precisament
per la seua talla intel·lectual, quan en-
cara sectors majoritaris del clergat
volen conservar els seus privilegis,
quan encara des de diversos angles
s'obstaculitza l'exercici de la llibertat
religiosa en l'ensenyament, la perso-
nalitat i la tasca de Mossèn Espasa
—també amb les seus ambigüitats i
contradiccions— és positiva i mereix
el nostre respectuós record.

LES SUBSTITUCIONS
Vull tractar un tema, potser margi-

nal, però no tant. Es tracta de les
substitucions.

Un mestre té permís per «asuntos
propios» i posa un substitut i tots
contents i arreglat. <| Sabeu quant li
paguen a eixe substitut? ,>No ho sa-
beu? Doncs us diré que en alguns
centres d'aquesta comarca (Camp de
Morvedre) se'ls paga 1.500 pts.
diàries i fins i tot 1.000 pts. per dia de
substitució.

Si teniu ganes podeu fer comptes i
traure quant guanya diàriament un
interí (ingressos anuals dividits entre
dies treballats)... que no teniu ganes,
jo us ho dic MES DE 3.000 pts.
diàries. O siga que un interí que posa
un substitut i li paga 1.500 ó 1.000
pts. diàries fa un negoci redó de
1.500 ó 2.000 pts. que guanya sense
treballar i que són de l'altre treballa-
dor (no parlem si és un propietari).
Sabeu com es diu això? Cadascú que
li pose nom, jo ja me'l sé. Però el més
trist i indignant és que la gent amb
carnet del STEPV abone aquest tipus

de negoci-frau, per no utilitzar pa-
raules més fortes.

Pense que es necessiten accions
dels Claustres en contra d'aquesta si-
tuació que afecta els nostres com-
panys parats.

Joan Royo i Gil
Quartell (Camp de Morvedre)

CONCURSO
IDE TRASLADOS

De nuevo tenemos el Concurso de
Traslados en marcha. Muchos com-
paneros y companeras, sobre todo
los forzosos, estén pendientes de el.
^Dónde iré destinado? Esta pregunta
es ya una inquietud habitual en el tra-
bajador de la ensenanza por lo que
supone, tanto en la vida profesional
como en la privada. ^Quién no se ha
visto obligado a abandonar el medio
donde estaba arraigado y el trabajo
que llevaba con un equipo de alum-
nosy alumnas?

Todos sabemos las repercusiones
que tiene el concurso de traslados en
la escuela al comienzo del curso:

— Se deshacen los equipos de tra-
bajo entre los maestros y que
tanto esfuerzo supone crearlos.

— Faltan maestros por deficien-
cias burocréticas de la Admi-
nistración en resolver el Con-
curso con tiempo suficiente.

— Incorporación de nuevos com-
paneros que desconocen la di-
nàmica de trabajo y el funciona-
miento del colegio donde van
destinades.

Esto es un mínimo panorama de lo
que ocurre todos los aftos y que, en
general, es aceptado como una ley
inmutable, sin posibilidad de cambio.
I No se puede hacer nada I Esta pare-
ce ser la tònica dominante entre los
ensenantes frente al Concurso -o el
cabreo silencioso que no conduce a
ningún sitio. Este ano, el Concurso
se ha modificado, y muchos ma-
estros y maestras no saldràn del País
Valenciano. |Oh, milagrol, iquésuer
tel Pues bien, compafieros y compa-
neras, no es cuestión de suerte ni de
esperar con resignada paciència el
que los numerosos problemas que te-
nemos planteados se resuelvan de
este modo.

La modificación o los pocos frutos
que se han conseguido a este respec-
to es fruto de la lucha continua de
aquelles que se han movilizado para
pedir todo aquello que garanties una
autèntica ensenanza al Servicio del
pueblo, unas mejores condiciones de
trabajo, una ensenanza de calidad.y
de los companeros y companeras
que durante el curso pasado hicieron
numerosas reuniones para pedir a la
Administración que los maestros se
quedaran, al menos, en el Pals o re-
gión donde trabajaban.
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EDITORIAL
Quan arribe al lector aquest número d'«AII-i-oli», estarem ja en plena

cerimònia de final de curs, una cerimònia fonamentalment burocràtica,
no exempta de falsa transcendència. En qualsevol cas es tracta d'una
època de manca de rendiment sindical que, unida a la inoperancia de
l'Administració, té sovint un caire enervant.

Cal, però, recordar als ensenyants dos fets de gran importància: la
necessitat de participar en les Escoles d'Estiu, lloc de confluència d'ex-
periències i inquietuds pedagògiques, i la necessitat d'estar preparats
per a rebre, una vegada allunyats els uns dels altres, un paquet de
decrets i ordres ministerials, atemptatoris contra l'escola pública i
contra el nostre redreçament cultural.

Aprovat l'Estatut de Centres i l'ordre ministerial que desenvolupa el
Decret de Bilingüisme, tot tenint en compte les sorpreses que ens vull-
ga deparar l'UCD, l'escola no podrà ésser ni tan sols la que era abans,
ni el sindicat podrà actuar de la mateixa manera. És per això també
que la V Escola d'Estiu del País Valencià enguany haurà de prendre un
compromís més sociopolític que mai que compagine el reciclatge del
professorat amb la seua supervivència com a forjador d'una nova esco-
la pública al servei del País Valencià.

Acabat el curs, caldria també fer un balanç del que ha estat ALL-I-
OLI. Pensem que en general aquest balanç és positiu, que ens ha apor-
tat un material de formació i debat sindical no gens menyspreable al
llarg de més de mil folis mecanografiats publicats i que en la mesura en
què augmente la participació dels treballadors de l'ensenyament tindrà
una major agilitat i s'aproparà més a la realitat viva de cada comarca i
cada centre. Amb aquest desig pensem començar el proper curs.

Des d'ací, la nostra solidaritat amb els companys que han lluitat i tre-
ballat amb nosaltres i que són destinats a d'altres llocs, i la nostra ben-
vinguda als que tornen al País, amb el desig d'un treball intens i profi-
tós.

EDITORIAL
Cuando le llegue al lector este número de ALL-I-

OLI, estaremos ya en plena ceremonia de final de
curso, una ceremonia fundamentalmente burocràti-
ca, no exenta de falsa transcendència. Se trata de
una època de bajo rendimiento sindical que, unido a
la inoperancia de la Administración, toma a menudo
uncarizenervante.

Es necesario recordar a los ensenantes dos
hechos de gran importància: La necesidad de parti-
cipar en las «Escoles d'Estiu», lugar de confluència
de experiencias e inquietudes pedagógicas y la ne-
cesidad de estar preparados para recibir, una vez
alejados los unos de los otros, un paquete de decre-
tos y ordenes ministeriales atentatorios contra la es-
cuela pública y contra nuestra recuperación cultural.

Aprobado el Estatuto de Centros y la orden minis-
terial que desarrolla el Decreto de Bilingüismo, apar-
te de las sorpresas que nos pueda preparar la UCD,
la escuela no podrà ser ni tan siquiera lo que era an-
tes, ni podrà el sindicato actuar de la misma forma.
Por ello también, la «V Escola d'Estiu del País Valen-
cià» tendra que tomar este ano un compromiso mas
sociopolítico que nunca que compagine el reciclaje
del profesorado con su supervivència como forjado-
res de una nueva escuela pública al Servicio del País
Valenciano.

Acabado el curso habría que hacer también un ba-
lance de lo que ha supuesto ALL-I-OLI. Pensamos
que, en general, este balance es positivo, que nos
ha aportado un material de formación y debaté sin-
dical nada despreciable a lo largo de los mas de mil
folios mecanografiades ya publicados, y que, en la
medida en que aumente la participación de los tra-
bajadores de la ensenanza, tendra una mayor agili-
dad y se aproximarà mas a la realidad viva de cada
comarca y cada centro. Con este deseo pensamos
empezar el próximo curso.

Desde aquí nuestra solidaridad con los compane-
ros que han luchado y trabajado con nosotros y que
han sido destinados a otros lugares y nuestra bien-
venida a los que vuelven al País con el deseo de un
trabajo intenso y provechoso.
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DIUMENGE 27 ALACANT

PER L'AUTÒNOM IA

mes.
««•um Ji/rw» « "7,r«M v

En la crònica eixida al diari «Informa-
ción» del 29/4/80 del diumenge 27 à
Alacant, es deia «...y entre los sindica-
tos la formación mas numerosa era la
del STE-PV (Sindicato de trabajadores
de la Ensenanza del País Valenciano)».
Pense que aquesta afirmació és la que
millor pot reflectir la nostra presència i
participació en els actes del 27. El més
segur és que molts de nosaltres seríem
allí cridant allò de «Escola Pública. País
Valencià». «...» No volem fer un llarg
recompte de tot el que va passar. In-
dubtablement a la U.C.D. li va «cre-
mar» la resposta d'assistència, que
sense cap dubte no esperava, ni a
l'Aplec ni a la Manifestació. Però tenim
endavant el «número» que ha organit-
zat demanant la dimissió de l'alcalde
d'Alacant assumida pel Governador ci-
vil, obrint una investigació dels fets
ocorreguts aquest cap de setmana. En
el moment d'escriure aquesta crònica,
no sabem ben bé com acabarà el «nu-
meret», però és clar que la UCD se-
gueix utilitzant els sentiments de la

gent aprofitant-se de la manipulació
descarada que fa dels mitjans de co-
municació, molt especialment la televi-
sió.

La venda de prop de 1200 pegatines
del STE-País Valencià, en la jornada
del 27, ha servit per resaltar la nostra
presència pública com a Sindicat. És
clar que la lluita contra la política an-
tiautonòmica i centralista de la UCD no
s'ha acabat. Hi haurem de seguir tre-
ballant junt amb totes les forces na-
cionalistes i d'esquerra. Hi haurem de
continuar treballant a les comarques
per tal de recuperar la nostra identitat
com a treballadors d'una escola arrela-
da al País Valencià, promoure iniciati-
ves que ens ajuden a ser homes i do-
nes lliures en un País en llibertat. Tot
açò es manifestava al document que
es va repartir pels centres amb motiu
del 25 d'Abril. La jornada del 27 va és-
ser per a tots i totes una espenta per
seguir endavant.

Alacant, 30 Abril 1980
M.B.

EL DECRET DE
NOVA PLANTA

(29-VI-1707)
«Considerando haber perdido los Reynos

de Aragón y de Valencià y todos sus habita-
dores por la rebelión que cometieron, faltan-
do enteramente al juramento de fidelidad
que me hicieron como a su legitimo Rey y
Senor, todos los fueros, privilegies, exen-
ciones y libertades que gozaban, y que con
tal liberal mano se les habian concedido, asi
por mi como por los Senores Reyes mis pre-
decesores, particularizàndolos en esto de los
demàs Reynos de esta Corona; y tocàndome
el dominio absoluto de los referides Reynos
de Aragón y esse de Valencià, pues a la cir-
cunstancia de ser comprenhendidos en los
demàs que tan legítimamente poseo en esta
Monarquia, se anade ahora la del justo de-
recho de la conquista que de ellos han hecho
últimamente mis Armas con el motivo de su
rebelión: y considerando también que uno
de los principales atributes de la Soberanía
es la imposición y mudanza de costumbres
podria yo alterar, aun sin los graves y funda-
dos motivos y circunstancias que hoy con-
curren para ello en lo tocante a los de Ara-
gón y Valencià, he Juzgado por convenients,
assi por esto como por mi deseo de reducir
todos mis Reynos de Espana a la uniformi-
dad de unas mismas leyes, usos, cos-
tumbres, Tribunales, gobernandose igual-
mente todos por las leyes de Castilla, tan lo-
ables y plausibles en todo el Universo, abolir
y derogar enteramente, como desde luego
doy por ablidos y derogados, todos los refe-
ridos fueros, privilegios, pràcticas y cos-
tumbres hasta aquí observades en los referi-
dos Reynos de Aragón y Valencià, siendo mi
voluntad que estos se reduzcan a las leyes
de Castilla, y al uso, pràctica y forma de go-
bierno que se tiene y ha tenido en ella y en
sus Tribunales sin diferencia alguna en nada;
pudiendo obtener por esta razón mis
fidelísimos vasallos los Castellanos oficiós y
empleos en Aragón y Valencià, de la misma
manera que los Aragoneses y Valencianes
han de poder en adelante gozarlos en Castilla
sin ninguna distinción, facilitando yo por es-
te medio a los Castellanos para que acrediten
de nuevo los efectos de mi gratitud, dispen-
sando en ellos los mayores premios, y gra-
cias tan merecidas de su experirnerüada y
acrisolada fidelidad, y dando a los Aragone-
ses y Valencianes recíproca e igualmente ma-
yores pruebas de mi benignidad, habilitàndo-
los para lo que no lo estaban, en medio de la
gran iibertad de los fueros que gozaban an-
tes, y ahora quedan abolidos».

FELIPE V



EL PRIMER DE MAIG

mi s

Sindítat Ho Treballadors
de l'Ensenyament del País Valencià

ELS ENSENYANTS,QUI SOM?
Sota el titol de «professionals» s'amaga
un gran perill: Han aconseguit a través
de molts anys fer dues coses:

1." Poder presentar com a «neutre»
un aspecte de la nostra vida:
«LA CULTURA», «L'ENSENYAMENT»...

2." Poder separar un sector
de la resta de treballadors,
anomenant-los «professionals».

PER A QUÈ?...
AMB QUINS OBJECTIUS?
A) Enganyar els treballadors per tal que
mai no es plantegen de conquerir i donar-
contingut a l'escola, a la preparació
intel·lectual i ideològica dels seus fills.
B) Trencar la unitat dels treballadors
dividint-nos en sectors creant per a
cada sector una realitat diferenciada
que els fera amagar el que som:
UNA MATEIXA CLASSE, amb uns
mateixos problemes de fons:
* Treballar per a uns altres a canvi
d'un sou (cada vegada més retallat).
* No controlar ni dirigir la pròpia
feina.
* Servir a uns interesos impostos
que res no tenen a veure amb
la llibertat.

VALÈNCIA
Com es veia venir, enguany tampoc no

ha estat possible un primer de Maig unitari.
No és aqueixa, però, la nota més desta-
cable d'enguany. Enguany hem tingut poca
participació, i aquesta ha estat la protago-
nista. En uns moments en què la dreta més
cerril comença de tenir un pes específic al
carrer, és especialment greu aquest fet, no
suficientment justificat per l'existència de
convocatòries a nivell comarcal.

Cal destacar la presència conjunta del
STE i del Sindicat Lliure de la Marina Mer-
cant, per primera vegada, en actes
d'aquest tipus. Ambdós sindicats reparti-
ren un full informatiu i reivindicatiu comú
en què després d'analitzar que «la postura
dels dirigents d'UGT, amb la col·laboració
d'alguns dirigents de CCOO, ha impedit
que els treballadors ens manifestàssem uni-
tàriament, ultrapassant les seues diferèn-
cies» i que «marginar-se acceptant sense
lluita l'aïllament imposat per UGT-CCOO
com han fet d'altres centrals sindicals, tam-
poc no diu res per afavorir la unitat»,es pro-
nunciaven per un primer de Maig d'unitat i
de lluita fent una crida per la unitat de tots
els treballadors, per l'escola pública del
País Valencià, per la desmilitarització del
treball de la mar, contra l'atur, contra el
pacte social i contra les lleis d'UCD: Estatut
dels Treballadors, llei de vaga, decret de Bi-
lingüisme d'UCD, Estatut de Centres Esco-
lars, llei penal i disciplinària de la M.M...

ALACANT
Este Primero de Mayo de 1980 presenta

características semejantes al de 1979. Hubo
situaciones diferentes en pueblos y comar-
cas. En general, no hubo planteamientos
totalmente unitarios, aunque en algunos
pueblos se celebraron actos convocades
por todas las centrales, sin una verdadera
igualdad. También abundaron los lugares
donde no hubo ninguna manifestación ni
acto de todos, sinó convocatorias distin-
tas. La participación del STE-País Valencià
presento características diversas según el
pueblo.

Los actos en que participamos como
Sindicatofueron:

— En la Vega Baixa o Baix Segura hubo
actos en Callosa de Segura con participa-
ción nuestra, y en Rojales con manifesta-
ción unitària e intervención de un miembro
del STE en representación de todas las
centrales.

— En el Baix Vinalopó, y concretamente
en Elx, hubo manifestación unitària, con

representación nuestra en la pancarta de
cabeza, junto a representantes de CCOO,
UGT, CNT y SU, e intervención final de
una companera del Secretariado comarcal.
Hay que senalar que en las reuniones pre-
vias para la preparación de la manifesta-
ción, la UGT se opuso a nuestra presencia
como Sindicato, aunque ello no prospero
por el apoyo que recibimos del resto de
centrales.

— En Alacant, hasta el dia 29, el Secre-
tariado intercomarcal no tomo una postura
con respecto a nuestra participación como
Sindicato, puesto que no estaba claro
cuàntas manifestaciones iba a haber, ade-
màs de la actitud poco abierta de reconoci-
miento de nuestra participación por parte
de CCOO y UGT. A pesar de ello y del poco
tiempo que se tuvo para convocar, un gru-
po destacado de companeros y compane-
ras estuvimos en la única manifestación
que se hizo. Nuestra pancarta de «PER
L'ESCOLA PUBLICA AL PAÍS VALEN-
CIÀ» y «POR LA UNIDAD DE LOS TRA-
BAJADORES», junto a nuestras consig-
nas, fueron bastante «sonadas».

En un ràpido anàlisis personal, a expen-
sas de lo que valore el Consell intercomar-
cal del 6/5/80, creo que las características
fundamentales de las manifestaciones de
este ano han sido el confusionismo hasta
última hora, la búsqueda del protagonismo
por parte de las centrales mayoritarias y la
menor asistencia de los trabajadores y tra-
bajadoras. Son hechos importantes que
merecen un anàlisis profundo y reflexivo de
los órganos y dirigentes de las centrales
sindicales, y, por supuesto, de todos nos-
otros. Creo que resulta muy negativo el
que se den estos hechos en un dia en que
hay que demostrar fundamentalmente la
unidad, la fuerza y el avance del movimien-
to obrero.

A nuestro nivel hay que lamentar la esca-
sa asistencia a las manifestaciones de los
trabajadores y trabajadoras de la ensenan-
za, especialmente los afiliades al STE-País
Valencià. Esta escasa asistencia se puso
mas de manifiesto en Elx, donde se habían
repartido bastantes papeles por los centros
convocando y explicando el caràcter unita-
rio de la manifestación. A pesar de ello, los
que estuvimos fuimos un número ridículo,
creo, personalmente, en una manifestación
de mas de 6.000 trabajadores y trabajado-
ras. Hay que cuestionar la conciencia de
trabajadores de un elevado número de
companeros y companeras y seguir hablan-
do mucho en los cemros sobre el particu-
lar. Parece que una de las razones funda-
mentales de esa «asistencia» fueron los
«puentes» que se siguen tomando. Pienso
que es otro hecho mas de esa
«conciencia», que merecería otro comenta-
rioaparte.

Melchor Botella



ALACANT

JUNTA PROVINCIAL DE
MUFACE

El dfa 21 de enero, tras un largo retraso,
se constituyó la Junta Provincial de MUFA-
CE de Alicante. En la misma sesión se eligió
al Presidente. Hubo un intento por parte
del Delegado Provincial de que la elección
se pospusiera, aduciendo que si dejàbamos
transcurrir unos días nos conoceríamos
mejor. Però los afiliades al STEA que resul-
tamos elegidos nos opusimos a ello. Propu-
simos que hubiera un receso de 10 ó 15 mi-
nutos para que pudiéramos conocernos
mejor a la hora de proponer nombres. Hici-
mos la propuesta del companero Jesús Ca-
nizares, que resulto elegido con 13 votos; el
otro candidato que se propuso, Antonio
Rodríguez, del Ministerio del Interior, solo
obtuvo Bvotos.

Después de esta sesión, la Junta se ha
venido reuniendo regularmente, però la rea-
lidad es que las competencias que tiene
son tan pocas que muy poco se ha podido
hacer. Ademàs de esto, hay que tener en
cuenta la postura del Delegado Provincial,
que ha sido la de torpedear cualquier pro-
puesta progresista que hayamos hecho
aduciendo como excusa si dichas propues-
tas eran legales o no; según el, no se
oponía a las propuestas, sinó que solamen-
te se cuestionaba que podían ir contra la le-
galidad; al ser esta una postura personal y
minoritària no tenia mucha importància,
però la realidad es que ante estàs obje-
ciones muchos companeros de la Junta e
incluso de nuestra candidatura dudaban, y
así las propuestas no salfan adelante. Nos-
otros no nos hemos cuestionado si las
propuestas eran legales o no; al contrario,
hemos defendido que la Junta como tal,
puede tomar decisiones bajo su responsa-
bilidad.

Ha habido un hecho bastante positivo, y
es que algunos mutualistas, cuya reclama-
ción no ha sido tenida en cuenta o ha
quedado estancada, se han dirigido, direc-
tamente o por medio de un vocal, al Presi-
dente de la Junta y éste los ha planteado
allí, con lo cual, estos expedientes han se-
guido su camino. Es muy importante que
esto lo tengàis en cuenta.

Se ha dirigido un escrito al Consejo Rec-
tor de MUFACE para que en la primera
reunien de la nueva Asamblea General se
trate el punto de las competencias y atribu-
ciones de las Juntas Provinciales y Ministe-
riaies. En este sentido, cabé decir que ya ha
llegado a la Junta (tuvimos noticia de ello
en la reunión del 23 de abril) una resolución
de la Junta de Gobierno y del Consejo Rec-
tor los cuales, en sesiones celebradas los
días 20 y 21 de marzo, acuerdan la resolu-
ción de expedientes relativos a Asistencia
Social en favor de las Juntas Provinejales y

Ministeriales; al menos, ya tenemos una
competència clara y «legal».

Otra competència de la Junta Provincial
es establecer el sistema de asistencia sani-
tària para la provincià; a este respecto, es
muy importante que conozcamos lo que
piensan sobre esto los afiliados y afiliadas y
mutualistas en general; en este sentido,
creemos que corresponde a los órganos
sindicales cç-rrespondientes la regulación
del proceso de debaté y decisiones, lo cual
debe ser lo més pronto posible, ya que la
Comisión de Asistencia Sanitària de la Jun-

ta empezaré a estudiar próximamente el te-
ma.

Por ultimo, senalar que los vocables del
Sindicato estamos siempre a disposición de
los afiliados y afiliadas, así como de los mu-
tualistas en general, ya que si estamos aquí
es porque vosotros nos elegísteis, y que la
problemàtica de MUFACE es una cosa que
no debemos olvidar y que debemos solu-
cionar entre todos.

JOSÉ MARIA GARCIA DEL RIO
Vocal por Elche en la Junta Provincial

de MUFACE de Alicante

CURO 1980 81

LUCHAR POR LA
ESTABILIDAD

—El problema de la estabilidad con que nos
encontramos este curso es bastante grave. La
perspectiva, de no cambiar, es llegar a una si-
tuación de angustia sin perspectivas de futuro
para los propios interesados y que las necesida-
des de la enseRanza estatal no estén cubiertas
satisfactoriamente.

— El problema lo podemos contemplar desde
una doble perspectiva:

A/ Si hasta este curso el profesorado interino
y contratado ha gozado del derecho a la estabili-
dad, a partir del presente vamos a ver perdido un
derecho que tanta lucha costo en su momento.

MESTRE
AT ü RAT,
ACCEPTARIA

La reivindicación pasaría por asegurar la esta-
bilidad hasta el afio 82 y rectif icación del decreto
de convocatòria de oposiciones restringides para
que puedan acogerse a el estos companeros.
Sin embargo, esto seria una reivindicación inme-
diata, ya que las nuevas formas de acceso se
contemplarían en la Ley de la Función Pública y
resulta urgente el debaté sobre este aspecto.

Para lograr esta reivindicación inmediata es
necesario que el profesorado afectado por la si-
tuación tome las acciones pertinentes, decidides
por ellos mismos, y dirigides desde un contexto
social. Dichas acciones deben ser tomadas con-
juntamente por todos los sectores estatales
(E.G.B., B.U.P. yF.P.I.

B/ De todos es conocida la política de la Ad-
mirtistración: Disminución de presupuesto en las
construcciones escolares, disminución real de
las plantillas, la no obligatoriedad de la ensefian-
za preescolar, etc. Es urgente asegurar un inicio
de curso 80-81 con todas las garantías de acción
y para ello es imprescindible lograr un aumento
de plantilla, que permita la estabilidad y el
aumento de puestos de trabajo.

Acción inmediata es hacer un estudio real de
las necesidades escolares, incluida preescolar y
educación especial, en todos los centros de
nuestras comarcas.

Recordemos que en algunos lugares (Gijón,
Tenerife...) las Corporaciones Municipales han
dado a jempresas privadasl la realización de es-
tos estudiós. Se hace necesario el contacto con
las concejalías de educación de nuestros munici-
pios y APAS, así como que este estudio tenga
un caràcter eminentemente sindical.

Con datos reales, podemos combatir mejor el
paro y conseguir el apoyo del movimiento ciuda-
dano.

Vicent Selles
Alacant



ELECCIONS SINDICALS EN NOVEMBRE?

CRITERIS A DEFENSAR
1. Les eleccions es realitzaran a nivell

de Centre, Provincià i Estatal. Les
provincials i estatals seran el mateix
dia, utilitzant el votant dues papere-
tes (és a dir, tal com es fa per votar
al Congrés i Senat).
Els elegits en les províncies de cada
nacionalitat. País o regió determi-
nen l'òrgan que els representarà a
aquest nivell. (S'hauria de fer una
proposta, en aquest sentit, a la
Conselleria d'Educació de l'Òrgan
pre-autonòmic).

2. A l'inici del curs 1980-81, el Ministe-
ri d'Educació farà un cens, per zo-
nes, de manera que es puga consti-
tuir una mesa en cada una, com a
mínim. Defensaríem com a idoni el
final del primer trimestre per a
celebrar-les.

3. El sistema d'elecció serà propor-
cional; és a dir, resulta elegit de ca-

da llista un nombre de candidats
proporcional als vots que haurà tret
cada llista. (La batalla pel sistema
d'elecció proporcional és bàsica i
les eleccions de MUFACE ens ho
han demostrat clarament, si ens ha-
guérem quedat en 8.000 vots no
hauríem tingut cap representant,
llevat d'aquells llocs on hi havia
competència.)
Tindrà dret al vot tota persona que
treballe en un Centre d'ensenya-
ment inclosos contractats i personal
no docent (als jubilats no els
voldran reconèixer el dret a votar
puix que el M. E. considera que la
seua relació amb l'Estat ja no exis-
teix com a ensenyant. El nostre Sin-
dicat, deu, en la pràctica, afiliar els
jubilats i fer per ells bastant més del
que es fa.
Ens interessa que voten junts els

sectors d'EGB, INB, F.P..., perquè
els vots d'EGB poden assegurar un
mínim de representants elegits
entre els altres sectors, mínim
imprescindible per a dur a terme
una acció sindical global. No es pot
assegurar una lluita coherent contra
la política educativa des d'un sol
sector.

6. La normativa de votació deu donar
les majors facilitats.

7. S'ha d'exigir del Ministeri que, una
vegada coneguts els resultats de les
eleccions sindicals, pague el sou
d'un nombre d'alliberats propor-
cional als vots obtinguts per cada
organització. Aquests alliberats se-
ran els qui decidesca el Sindicat, el
qual podrà destituir-los també (a
França es segueix aquest darrer cri-
teri).
SECRETARIAT V.l. VALÈNCIA

LAS COSAS POR SU NOMBRE
Normalmente, decimos que las culpas de todo lo que sucede —y

sobre todo, de lo que no sucede— en la ensenanza las tienen las
estructures, los programas, la televisión o las autoridades académi-
cas. Olvidamos que todos estos estamentos no hacen otra cosa
que cumplir con su misión, que no es més que una educación
equivalente única y exclusivamente a una mejor o peor formación
profesional y a la transmisión de la ideologia dominante, la de la
c/ase dominante. Para eso estén programas, autoridades académi-
cas, medios de comunicación de masas, etcètera.

En cambio, olvidamos con frecuencia hasta què punto todo este
tinglado se sostiene gracias a una sèrie de profesores, que, cons-
ciente o inconscientemente, cumplen una función semejante, cola-
borando més por omisión que por acción —que esto seria dema-
siado cansado— a que tales objetivos de la educación se cumplan.
Es hora de confesar, de una vez, que esta actitud del prolesorado
es uno de los principales obstéculos para una ensenanza de cali-
dad, para una gestión democràtica de los centros, para una educa-
ción ligada a su entomo, etc.

Con las honroses excepciones de rigor —que son excepc/ones,
aunque a veces parezca otra cosa—, el profesorado actual se
caracterizaria por estos rasgos, entre otros: inso/idaridad y nega-
ción del trabajo en equipo, radical individualismo: no hay més que
observar el escaso papel de los llamados Seminarios —salvo en
ocasiones cruciales, como las luchas por los horarios a principios
de curso, etc.—; no hay mas que ver la ineficàcia de la llamada Co-
ordinación de Areas, que, si se tomase en serio alguna vez, fendria
a su cargo la necesaria relación con otros niveles de la ensenanza,
especiaimente entre INB y segunda etapa de EGB, donde se acusa
més el cambio entre el alumnado; o que podria, también, intentar
poner algo de orden y concierto en la selva y maremàgnum de la
terminologia lingüística; o intentar alguna experiència de trabajo
interdisciplinar, tan fructifero, etc.

En segundo lugar, se concibe la profesión como un simple «mo-
dus vivendi» en el que lo único mato vendrian a ser las c/ases y los
alumnos, que estan cada ano més pesados, como se sabé. Conse-
guido el puesto eterno, olvidadas viejas reivindicaciones sobre la
calidad de la ensenanza, el número de alumnos por clase, la necesi-
dad de renovación pedagògica, etc., se va tirando hasta las vaca-

ciones, se acechan puentes, se temen claustros y reuniones, se pa-
sa de todo lo pasable, se dedica uno a ver Poldark o a Falconetti, o
a quien corresponda, y a huir lo mas pronto posib/e del centro esco-
lar, por si las grietas ponen en peligro la estabi/idad del centro y
nos cae encima. Se hacen unos horarios teóricos —como fi/ar ho-
ras de visita de padres a las doce de la mariana— para cumplir con
las normas, sin preocuparse de si pueden dar resultado o no; se
busca exclusivamente la comodidad del profesorado, no el interès
del alumno, etc. En suma, hemos llegado al estadio perfecto del
funcionariato en el poder de los sentidos de esta palabra, que tiene
muchos: sin responsabilidades (para eso estan las autoridades del
centro) en la marcha general del centro, dedicades todo lo mas —y
no siempre, porque todavia hay quien lee el periódico en clase,
etc.— a su clasecita, refugiado en sus números o en sus morfemas,
o en cualquier otro àrbol que nos impida la visión del bosque: es de-
cir, que nos impida preguntarnos para què estamos ensenando, y si
lo conseguimos; y como podria conseguirse, o què habria que ha-
cer para que mejorase la situación, etc. Olvidando que tras ensenar
a los alumnos morfemas y sonetos, conseguimos que luego no le-
an ni sepan expresarse.

En ultimo lugar, un profesorado sin inquietudes de casi ningún
tipo: no hay mas que ver la escasa o nula asistencia del profesora-
do de los mas diversos niveles a sesiones cientificas, a conferen-
cias re/acionadas con su asignatura, a conciertos y obras de teatro,
el ínfimo grado de investigación, etc.

Obviamente, este tipo de profesorado —hoy dominante en la
ensenanza— difícilmente puede transmitir a los alumnos lo que no
tiene: afición por el estudio, visión crítica, inquietudes culturales,
afàn de perfeccionamiento de la escuela y de la Sociedad, etc. Tal
vez estàs afirmaciones puedan parecer duras o iniustas, o tal vez
sean inadecuadas o escasamente polit/cas. Però un Sindicato que
tiene como principal tarea la resistència contra una ofensiva legal
del gobierno de UCD, que trata de consagrar y facilitar o ampliar es-
te estado de cosas, favoreciendo la no particípación, la irresponsa-
bilidad, la incúria pedagògica y científica, etc., ha de comenzar a
plantearse este problema y ha de empezar a llamar las cosas por su
nombre.

F. M. S.



LEY DE FINANCIACION DE LA ENSENANZA

SE MIRE POR DONDE SE MIRE

CHUPARCONELMAS
PURO DESCARO

1. —El Proyecto de «Ley de Financiación
de la Ensenanza obligatòria» va a suponer
(en la revista LA TIZA números 6 y 7 y en la
revista ALL-I-OLI números 4 y 5 se nos ha
aportado un conjunto de materiales que lo
dejan patente) un incremento en el proceso
de privatización de la ensenanza, intensifi-
cando la puesta en pràctica del principio de
subsidiariedad del Estado en matèria edu-
cativa. Hay que dejar claro, desde el princi-
pio, que este proceso de privatización no
va a significar tan solo un incremento en las
cantidades globales y parciales destinadas
a las empresas en concepte de «ayuda a la
gratuidad», sinó, ademàs, nuevos
capítulos en concepto de «ayuda y bene-
ficiós», y, para mas inri, la posibilidad de
«cesión de uso de edificios ya cons-
truidos», reconvirtiendo centros estatales
en centros privados (como indica la en-
mienda que la pròpia UCD ha presentado al
art. 10.°).

2. —«Las ayudas a la gratuidad se apli-
caran por los padres o tutores legales de los
alumnos a los centros escogidos libremente
por ellos» (art. 6.°), de manera que cada
centro percibirà una cuantía en función del
número de alumnos y «del coste del pues-
to escolar en los centros públicos esta-
tales». El art. 3.° indica què conceptos se
han de incluir para determinar el coste del
puesto escolar: «a. —Castos defunciona-
miento de los servicios... en los que se
induiran los créditos de operaciones
corrientes destinadas a remuneración del
personal y a la compra de bienes
corrientes y de servicios. En este con-
cepto se entienden comprendidos los gas-

tos de servicios a que se refiere el articulo
5.°» (que son: «conservación, reparación,
calefacción, alumbrado y limpieza».
«b. —Las cuotas de amortización de los
bienes de capital invertido».

3.—Teniendo en cuenta estos dos ele-
mentos una comisión estudiarà, a nivel téc-
nico, los costos de la ensenanza y sobre la
base de este estudio el Gobierno fijarà «ca-
da ano el coste estimado del puesto esco-
lar para el curso siguiente». Se sobre-
entiende que se hallarà un coste global a ni-
vel estatal, haciendo incidir una sèrie de va-
riantes de difícil fijación, ya que en cada
puesto escolar concreto se dan costos dife-
rentes según la ubicación (en zona rural o
urbana, en zona de regresión o de progre-
sión demogràfica...), según haya o no dèfi-
cit de centros escolares en la zona, según la
tasa de población escolarizada, según sean
las instalaciones, según el número de uni-
dades existentes en el centro, según la do-

tación de personal... Se buscarà, como ha
indicado el Director General de Programa-
ción e inversiones del M.E. «un coste me-
dio que darà una solución realista».

En esa «solución realista» intervendrà
bàsicamente la negociación entre el gobier-
no y las patronales de la ensenanza priva-
da, y estàs buscaran un «punto interme-
dio» que les sea favorable. Para ello la
patronal utilizarà la amenaza del «cierre de
centros» e incluso potenciarà las moviüza-
ciones de los trabajadores de la ensenanza
para exigir una «equiparación con la esta-
tal» (sin aceptar, por supuesto, que la Ad-
ministración pague directamente al perso-
nal, ya que las diferencias retributivas entre
los trabajadores de centros estatales y pri-
vados repercutirà positivamente en el incre-
mento de la plusvalía).

4.— La Confederación Espanola de
Centros de Ensenanza (C.E.C.E.) ha
mostrado su desacuerdo con el antepro-

CUADRO DE SUBVENCIONES A CENTROS PRIVADOS DE E.G.B.

ANO

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

MILLONES PTS.

1.385
4.448
9.210

15.800
26.110
33.529
36.912
43.347
77.929 (?)

INCREMENTO ANUAL

221%
107%
71%

65%
28%
10%
11%
79%

% DEL PRESUPUESTO
DE EDUCACION

2' 13%
5'48%
9'07%

11 '98%
15'45%
14'33%
1176%
11 '80%

?



yecto de ley porque no incluye entre los
capítulos a contemplar en la «ayuda a la
gratuidad»: ni «el concepto de beneficio,
que en cualquier empresa industrial es del
15%, ni la amortización del inmovilizado y
del equipamiento. El debaté parlamentario
referente a este tema nos indicarà de parte
de quien està cada uno de los grupos, però
la C.E.C.E. sabé que, de no incluirse estos
conceptos en la Ley, siempre le quedarà la
negociación con el gobierno, en la que
podrà lograr nuevos beneficiós, por la via
de establecer en las cuotas de amortiza-
ción de los bienes de capital invertido inte-
reses superiores (también en esto habrà
que establecer costes medios) a los que las
empresas de la ensenanza estén pagando a
los bancos por sus créditos, así como inclu-
yendo, a la hora de fijar los gastos de fun-
cionamiento de los servicios, las variables
que conlleven plusvalia automàtica para las
empresas.

5. — En todo caso, y atendiendo a las exi-
gencias, que este verano seran mas eleva-
das, que ya hace un ano planteaba la patro-
nal al gobierno (evaluaba en 51.953 pesetas
el coste del puesto escolar en los niveles de
EGB): El Estado debería pagar en 1981 en
concepto de «ayudas a la gratuidad», por
un millón y medio de alumnos actualmente
escolarizados en centros subvencionados
del nivel EGB, la cantidad de 77.929 millo-
nes de pesetas. Ello supondría un incre-
mento respecto a las subvenciones de 1980
del orden del 79%. Lo cual muestra (ver el
cuadro que se adjunta) que se siga eficaz-
mente el proceso de privatización de la en-
senanza.

Si los que se acogiesen a la gratuidad
fueran todos los alumnos que estan escola-
rizados en la ensenanza privada en los nive-
les de EGB (unos dos millones cien mil) la
cifra se elevaria a unos 110.108 milions de
pesetas, que supondría un incremento del
154% respecto a 1980. Estàs cifras se
verían incrementadas en 13.600 millones de
pesetas de atender, en el mismo sentido a
los 195.000 alumnos de FP de primer grado
que en el actual curso han estado escolari-
zados en centros privados. Ello partiendo
de la evaluación de la C.E.C.E. que calcula-
ba 69.304 pesetas por puesto escolar.

Computando todos estos aspectes habrà
que cifrar en 123.700 millones de pesetas
las «ayudas a la gratuidad».

6. —Però, según el anteproyecto, no se
reduce a esta cuantía el capitulo de gastos
públicos en las empresas de la ensenanza
privada, ya que, ademàs de la «ayuda a la
gratuidad», los centros privados podran
percibir del erario publico «ayuda y bene-
ficiós» que podran alcanzar, según el
articulo 10.°, a: «Subvenciones para la
construcción y equipamiento de
centros» y «créditos y demàs benefi-
ciós inherentes a la declaración de inte-
rès social».

No hace falta decir los privilegies, e inclu-
so monopolios, que surgiràn de las declara-
ciones, hechas por el gobierno, «de interès
social». Surgira una nueva màfia al respec-
to.

En lo referente a las «subvenciones para
construcciones y equipamientos ya se ha
mostrado la discrepància inicial entre los
estudiós del M.E. y los de la C.E.C.E. El go-
bierno ha calculado que la creación de un
puesto escolar supone unas 100.000 pese-
tas en lo referente a construcción y unas
10.000 pesetas en cuanto a equipamiento.
La C.E.C.E. exige respecto a ello un incre-
mento del 6%.

7. — No quedarà en todo lo dicho la posi-
bilidad de auténticos negocios, ya que los
centros que se acojan al sistema de ayudas
a la gratuidad, o se acojan a las ayudas a
beneficiós podran ademàs percibir de los
alumnos escolarizados las cantidades que
corresponsan para atender a «los gastos,
impuestos y arbitrios que afecten al in-
mueble en el que este ubicado el centro»
(art. 9.°), cuya cantidad o «cuota màxima»
serà fijada por el gobierno, quien, también

en esto, llegarà a acuerdos con la patronal
que supongan «soluciones realistas». Esto
amén de los ingresos y beneficiós que
puedan proporcionar tanto las «actividades
complementarias» como los servicios de
«transporte y comedores». Todo ello cabé
dentro de un anteproyecto de Ley que
cínica y demagógicamente pretende que
«los centros que se sometan al sistema de
ayuda a la gratuidad no funcionaran bajo
animo de lucro».

8. —Para terminar: La enmienda que la
UCD ha presentado incluye la posibilidad
de que se pueda proceder a «la cesión de
uso de edificios ya construidos para activi-
dades docentes», por lo que el proceso de
privatización llega al culmen, ya que si así
lo exige el pluralisme educativo los
centros estatales podran pasar a ser usados
por las empresas privadas en beneficio pro-
pio.

ANDREU LLORENÇ

AVANTPROJECTE DE
LA LLEI DE VAGA

El diari madrileny «ABC» va publicar a
principis d'Abril, el projecte de llei de va-
ga enllestit pel Govern Espanyol i espe-
rant l'aprovació del Consell de Ministres
per a ser presentat a les Corts.

La «Llei de vaga» i la «Llei sobre l'ocu-
pació».són les dues mesures legislatives,
que, amb L'Estatut dels Treballadors
—promulgat la el 14 de Març passat—,
han de desenvolupar en el seu vessant la-
boral l'encara infantívola Constitució de
Desembre 1978.

Dins l'arcticle 28 de l'esmentada Cons-
titució, es reconeix als treballadors el dret
a la vaga per a la defensa dels seus inte-
ressos. Tanmateix, es diu tot seguit, «la
llei que regule l'exercici d'aquest dret es-
tablirà les garanties que calguen per tal
d'assegurar el manteniment dels serveis
essencials a la comunitat».

Mentre va ser viu el Dictador, la vaga era
un delicte, sols en Maig de 1975, a punt ja
de desaparèixer, un Decret reconegué la
possibilitat legal, amb molts retallaments,
de fer vaga. Desaparegut el Sindicat Verti-
cal, en vies de plena legalització dels Sin-
dicats Democràtics, es publica el Reial
Decret Llei de 4 de Març de 1977, sobre
«Relacions de Treball» contenint la nor-
mativa legal vigent fins ara envers la vaga.
Aquesta és reconeguda al cap i a la fi com
un dret, l'exercici del qual es regula, no
obstant, amb unes condicions pruden-
cials.

L'actual avantprojecte sembla no
afegir-hi res de nou essencial, ni cap
avant ni cap enrera. Tal volta matisa i
ompli alguns buits normatius del prece-
dent.

Es poden assenyalar com a punts posi-
tius —malgrat que açò dependrà de la in-
terpretació jurídica (o millor jurisprudèn-
cia!) que se'n taca— els següents: la pos-
sibilitat de fer la convocatòria de les va-

gues de sector, els sindicats representa-
tius, evitant el fer-la centre per centre de
treball. També la distinció entre vaga abu-
siva i vaga il·legal pot portar als jutges a un
alleugerament i graduació de les sancions
d'acomiadament o altres greus.

Com a punts negatius cal citar: la major
intervenció dels Magistrats de Treball i
del Ministeri de Treball en el control de la
legalitat o il·legalitat de la vaga, interven-
ció que es pot produir des del moment
mateix que s'haja conegut el preavís
reglamentari. També es deixa la porta
oberta a la militarització o arbitrage obli-
gatori quan es tracta de servicis conside-
rats essencials per a la comunitat.

Els funcionaris públics són esmentats
fora del cos de la Llei a la disposició final
primera. «Resten exclosos d'aquesta llei
els funcionaris públics i els membres de
les Forces i Cossos de Seguretat». Aques-
ta actitud envers els funcionaris té les
seues arrels en l'encara non-nata llei que
hauria de regular les peculiaritats del dret
a sindicar-se dels funcionaris públics, se-
gons l'article 28-1 de la Constitució. Per
un altre costat el desig de la majoria parla-
mentària de mantenir-los segregats dels
altres treballadors s'ha fet palès a l'article
1 de l'Estatut, on, aln.° 3-a) són exclosos
de l'àmbit regulat per la llei laboral.

Tanmateix, resta dubtós si encara ro-
mandrà com delicte de sedició, tipificat a
l'article 222 del Codi Penal, la vaga dels
funcionaris públics. La redacció de l'es-
mentat article era inclosa en la disposició
addicional quarta del Decret-Llei de Març
1977, substituït i derogat pel nou projecte
que comentem en el que respecta a la va-
ga. Però la susdita disposició no hi és de-
rogada explícitament, com tampoc a l'Es-
tatut dels Treballadors.

Rafa Casanova



CAP A L'ESCOLA DEL
PAÍS VALENCIÀ

V ESCOLA D'ESTIU
Un any més, per un dels miracles seglars que

ocorren en aquest País tindrem Escola D'Estiu;
serà la cinquena Escola d'Estiu del País Valencià.
Ser la cinquena vol dir també que ha passat d'és-
ser un projecte de futur a un fenomen cultural
arrelat al si del nostre País, una trobada de tots
els que lluiten per aconseguir una Escola Popular
i Valenciana, una Escola Pública al País Valen-
cià.

Doncs bé, dit això, cal dir també que queda
molt de camí per recórrer. L'Escola D'Estiu enca-
ra no és el lloc on posem en comú tot el treball
realitzat en les distintes comarques del País al
llarg del curs, entre altres coses perquè no hi ha
un treball continuat, almenys un treball comarcal
organitzat i col·lectiu. Aquesta serà la tasca
prioritària a realitzar en la cinquena Escola D'Es-
tiu, embastar d'una vegada per totes equips de
treball que funcionen permanentment per tal
que en les properes Escoles duguen les seues ex-
periències com a eina de treball. No volem dir
amb això que no hi ha esforços individuals, i fins
i tot col·lectius, de renovació pedagògica, el que
diem és que no n'hi ha prou.

Com l'any passat, l'Escola d'Estiu del País
Valencià es farà conjuntament a l'Horta (Valèn-
cia) i a la Marina Alta (Dénia). Cal dir que és la
mateixa, però feta en dos llocs per tot allò de la
descentralització comarcal i els beneficis que
comporta.

COMISSIÓ ORGANITZADORA
Evidentment és la mateixa per als dos llocs,

però cal dir que treballen dos grups de persones,
un a València, l'altre a la comarca de la Marina.

A València estan les següents entitats:
Moviment Cooperatiu d'Escola Popular.— Ha

participat en totes les Escoles.
Institut de Renovació pedagògica.— Ha parti-

cipat en totes les Escoles.
Secretariat de l'Ensenyament de la llengua.—

Ha participat en totes les Escoles.
Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del

País Valencià.— Ha treballat en la 3.a, 4.a i 5.a.
Col·lectiu de mestres de la Ribera.— Ha tre-

ballat en la 4." i 5.".
Federació d'Ensenyament de CCOO.— Ha

treballat en la 5.a.
Federació d'Ensenyament de CNT.— Ha tre-

ballat en la 5.a .

COL·LABORADORS

Col·laboren a diferents nivells.
Acció Cultural del País Valencià.
Col·legi de Doctors i Llicenciats de València.
Ajuntament de València.
Diputació Provincial de València.
Altres entitats i ajuntaments dels que no tenim

a hores d'ara confirmació.
La comissió organitzadora que treballa a Dé-

nia és formada per les següents entitats.
Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del

País Valencià.
Col·lectius de mestres d'algunes comarques

del sud.

LLOC I DATES DE REALITZACIÓ

A València no tenim definitivament concretat
el lloc.

A Dénia serà a l'Institut Historiador Roc Cha-
bàs.

Les dades de celebració seran del 30 de juny
al 6 de juliol.

INFORMACIÓ I CORRESPONDÈNCIA

A València, Col·legi de Doctors i Llicenciats,
Tirso de Molina, 3. Tel. 34939 10.

A Dénia, C.N. Cervantes. M.a Teresa García
Pena. Tel. 78 1478.

MATRICULACIÓ

A València es farà en el Col·legi de Doctors i
Llicenciats del 10 de juny al 25.

A Dénia es farà en el C.N. Cervantes del 10 al
25dejuny.

La matrícula costarà 2.000 pts.
Horari.
La Comissió Organitzadora junt amb els pro-

fessors que vingueren a l'Assemblea celebrada
en el Col·legi de Doctors i Llicenciats el dimarts 6,
després d'analitzar els problemes d'horari de Les
Escoles d'Estiu avantpassades, decidí el següent
horari:

De9a 10'30del matí, 1." sessió.
Del 10'30 a 11, lleure i entrepans a manta.
De 11 a 12'15, Tema General
De 12'30 a 2 de la vesprada 2.'sessió.
De 2 a 4'30 de la vesprada dinar, raconets,

cançons, dansaes, etc.
De4'30a6, 3." sessió.
De 6 fins que vulguem acabar, activitats extra-

cursets.

CURSETS

Hi haurà tres tipus de cursets, com altres
anys; didàctiques específiques, monogràfiques i
tallers. Els cursets es faran sempre per la vespra-
da.

TEMA GENERAL

El tema General serà «L'Escola Valenciana
front a la nova situació legislativa».

Aquest tema general estarà dividit en 4 apar-
tats i serà tractat de la següent manera:

Cada apartat del Tema General formarà un se-
minari que estarà a càrrec d'un coordinador-
animador, durant els dos primers dies de l'esco-
la.

1.°. —Decret de Bilingüisme; normalització
lingüística. A càrrec de Jaume Pérez Montaner i
Carme Miquel (del STE-PV).

2.° .— Aspectes pedagògics de l'Estatut de
Centres escolars. A càrrec de Gonzalo Anaya,
catedràtic de l'Escola Universitària de Formació
del Professorat de València.

3.°.-L'Estatut de Centres i el Control Social

de l'Escola. A càrrec d'un equip de persones
representants de l'Ajuntament de València, de la
Federació de Pares, de la Federació d'AAVV, de
la coordinadora d'alumnes de BUP, etc.

4.°. —Problemes sòcio-laborals de l'Estatut de
Centres Escolars. A càrrec del STE-PV i la Fede-
ració d'Ensenyament de CCOO. Per l'STE-PV in-
tervindran Honorat Ros i Pardo (treballador de
l'ensenyament estatal) i Vicent Martínez (Tre-
ballador de l'Ensenyament Privat).

A partir del Ser. dia i de les conclusions provis-
sionals dels seminaris hi haurà assemblea gene-
ral per tai d'anar arribant a conclusions definiti-
ves, conclusions que volem que siguen el més
concretes possibles per tal que ens siguen
útils quan al Setembre arribem altra vegada a
l'escola.

EXTRACURSETS

La Comissió Organitzadora vol dur enguany
un bon manoll de personatges que puguen enri-
quir amb conferències i taules redones els nos-
tres debats i les possibles conclussions. Com
que és un projecte ambiciós i encara no està de-
finitivament concretat, rebreu informació al seu
temps.

A més a més, hi haurà espectacles i festes per
a poder passar-ho molt bé i relarxar-nos bona
cosa.

SERVEIS
Hi haurà servei de menjador i, per al que vull-

ga, lloc per a dormir.

ACCIÓ SINDICAL

Ja tenim informació detallada de la cinquena
Escola d'Estiu al País Valencià, ara queda per fer
la tasca més important. El Sindicat de Treballa-
dors de l'Ensenyament del País Valencià, as-
suemix com a tasca fonamental la realització de
l'Escola d'Estiu pel que suposa de redreçament
cultural i nacional i de reciclatge per als treballa-
dors i treballadores de l'ensenyament. El ple
Confederal de la UCSTE, decidí que totos els
STEs potenciaren les Escoles D'estiu en tant que
organitzacions pluralistes. El Consell Nacional, la
Secretaria Nacional i les Secretaries Intercomar-
cals han decidit participar al màxim en aquesta
Escola d'Estiu del P.V. Això s'ha concretat per
una banda en la nostra presència en la Comissió
Organitzadora.

A València, d'un total de 13 persones repre-
sentants de les entitats, 7 són del STE-PV. A la
Marina la proporció d'organitzadors del STE-PV
és més elevada per mancar allí moltes de les enti-
tats que treballen a València.

Per altra banda, cal que la participació dels afi-
liats i afiliades del nostre sindicat siga massiva, i
no tan sols això; cal que cada afiliat i afiliada faça
propaganda en el seu lloc de treball, en el seu
poble, en la seua comarca per tal que el major
nombre de companys i companyes acudesquen
a l'Escola, i això com a tasca sindical prioritària
en aquests moments. El Sindicat ha d'estar pres-
sent en l'Escola i a més a més deu fer que la seua
presència siga «sentida» per tots els que hi parti-
cipen.

València, 14 de maig de 1980
Secretaria Política Educativa

Unió Intersectorial de València
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I.N.B.

ERRORES Y HORRORES
En las postrimerías del curso académico ha

surgido, en la provincià de Alicante, un proble-
ma que afecta únicamente a ocho profesores,
però que representa todo un paradigma del mo-
do de actuar de la Administración. Es sabido
que, en nuestro país, existe en matèria laboral
una doble legalidad, por así decirlo: los trabaja-
dores que dependen de empresas privadas
suelen tener ciertos derechos que son
olímpicamente ignorades por la Administración
cuando contrata trabajadores: de todos es cono-
cida la historia de los Profesores No Numerarios,
contratados sucesivamente anos y anos. En esta
ocasión, sin embargo, se ha colmado la medida:
a estos ocho profesores —que acudieron desde
otros lugares de Espana, algunos tan alejados
como Salamanca, ante la posibilidad de ser
contratados— se les extendió un nombramiento
en la Delegación Provincial de Alicante como
profesores contratados a mediados de no-
viernbre: en el contrato figura como fecha límite
de tal nombramiento el dia 30 de septiembre de
1980.

Pues bien, tales profesores son llamados a la
Delegación para que presenten su contrato. Y
simplemente con una màquina de escribir se ha-
ce constar una diligència en el mismo: por error
(un error que ha durado casi todo el curso aca-
démico), se fijaba el 30 de septiembre como
fecha del termino del contrato, però en realidad
la fecha final era el 30 de junio. Los profesores
montan en còlera, compafieros y alumnos les
apoyan en forma mas o menos platònica, se su-
ceden las entrevistas con la Delegación: que se

va a resolver pronto, que no se va a resolver, que
sí que se va a resolver, que hay que hablar con
Madrid, etc. Y van pasando los días. Al parecer,
se averigua que estos profesores fueron contra-
tados utilizando el cupó de profesores sustitutos
de que disponía la Delegación de Alicante
—sustitutos cuyo nombramiento termina, efec-
tivamente, en junio, cuando terminan las
clases—, y se taparon así varios huecos existen-
tes a principios del curso 1979-80.

De todo este maremàgnum los únicos que no
son responsables son los citados profesores,
que no han sustituido a nadie, sinó que fueron
contratados hasta el mes de septiembre para tra-
bajar en un Instituto. La Administración debe
hacerse responsable de los «errores» de sus fun-
cionarios y pedirles responsabilidades a su vez.
Però no acudir a una legislación leonina —la
letra pequena del contrato, que perrnite su resci-
sión unilateral por la Administración, satisfacien-
do la mitad del sueldo hasta la fecha final del
contrato, clàusula que hay que recordar que no
ha sido jamàs aplicada en casos semejantes, en
otros casos de Profesores No Numerarios— y
abusiva, esperando que el escaso número de los
afectades y su temor a no ser contratados el pró-
ximo ano si protestan mucho resuelva este
«error»...

De otro lado, ha llegado a los Institutos una
Normativa sobre el nombramiento de Directores
para el próximo curso. Tras diversos galimatías
jurídicos, vueltas y revueltas verbales, se viene a
decir que como el Estatuto de Centros Docentes
està ya pràcticamente aprobado —lo cual, si no

otra cosa, demuestra una gran confianza en el
papel legislador del Senado por parte del partido
en el gobierno—, no hay que obstaculizar su
pròxima puesta en marcha. Es decir, que en al-
gun caso se aplica la legislación vigente, aunque
sea anticonstitucional —el caso de «El crimen de
Cuenca»—, y en otros la Administración se ade-
lanta a la pròpia legislación. Por tanto, para evi-
tar la elección en terna —que exige la legalidad
vigente—, se decide la pròrroga de los actuales
directores por tiempo indefinido, hasta que la
puesta en vigor del Estatuto de Centros Docen-
tes permita entregar la dirección de los Institutos
a aquellas personas que estén ideológicamente
acordes con la UCD.

Finalmente, hay que anotar para la posteridad
—para tener el consuelo el próximo ano de po-
der decir que ya lo decíamos, etc.— que ha co-
menzado, en forma aún muy sutil — actuaciones
discretas de los inspectores, manejos de las aso-
ciaciones de padres, nombramiento de comi-
siones de Servicio, prevención ante determina-
das actividades culturales, severo control de
cualquier intento de gestión democràtica en los
centros, etc. — , una espècie de «caza de brujas»
en la ensehanza, que, mucho nos tememos, va a
aumentar cada vez més, como una prueba pal-
pable de lo que, en la pràctica, va a suponer el
Estatuto de Centros como instrumento para
convertir los Institutos y escuelas en simples mà-
quinas semiautomàticas de dar títulos, comple-
tamente privadas de cualquier contenido autén-
ticamente educativo.

DIOMEDES

PRIVADA VALÈNCIA

DE LAUDE A LAUDE I CADA
VEGADA PITJOR

La política d'UCD se'ns concretava enguany a
privada en dues vessants:
-í-Per una banda, de ma de la FERE, amb un ob-
jectiu clar: llevar tots els obstacles que puguen
empanyar la imposició clara i neta de les seues
lleis, que no nostres, a punt de ser aprovades:
Estatut de Centres Escolars i Llei de
Finançament. La consigna del P. Martínez
Fuertes fon: cap conveni provincial o nacional.

-í-Per altra, CEOE i UGT, amb el «Acuerdo Mar-
co Interconfederal» (AMI), pactant un tope sa-
larial i una metodologia negociadora que allu-
nyava les decisions dels treballadors, preparen
el terreny per al colp definitiu: CECE (patronal
de l'ensenyament baix direcció de FERE) i
ACADE (grans empresaris no FERE) pacten
amb FSITE (sindicat dels antics verticalistes) i
FETE-UGT (?) un «Acuerdo Socio-Laboral»,
d'àmbit estatal, amb unes característiques més
que preocupants:
• És una espècie de «carta otorgada», de favor

que la patronal fa als seus treballadors; és un
pacte, no un conveni, el que vol dir que no
és vinculant per als empresaris i si un no vol,
no paga.

• Suposa una pujada salarial del 19%, per dalt
del AMI, sense vagues ni sorolls i sense que

ningú no se n'assabente. Però deixant els
sous del PND per baix del d'altres branques:
deixant a Preescolar 2.882 pts. per baix
d'EGB i a tots amb elevats percentatges del
sou en complements (EGB, per exemple, té
el 36'80% del sou en complements).

• Negant la possibilitat de negociació de cap
conveni nacional o provincial.
(UCSTE i CCOO varen adherir-se però amb
dues condicions acceptades: que fora obli-
gatori, vinculant —i així ha estat— i no subs-
criure l'article 8, on es nega la negociació na-
cional o provincial. A La Tiza s'ha analitzat
els pros i contres d'aquesta adhesió, encara
que caldria seguir analitzant).

QUAN UN NO VOL, DOS NO
NEGOCIEN: CONFLICTE COL·LECTIU
I LAUDE

La Federació de Centres d'Ensenyança de Va
lència ho tenia molt clar: no signarem un conve-
ni provincial. Mai no ho digueren així però la
seua negativa a seure a la taula de negociació,
des de l'octubre que varen ser convocats fins a
març que nosaltres demanarem conflicte col·lec-
tiu, i la seua «campanyeta» cantant les excel·lèn-
cies de l'Acord de Madrid ho demostren.

En aquesta situació les possibilitats n'eren po-
ques, una només: NO PASSAREM PEL TUB DE
LA PATRONAL; mantindrem el que hem acon-
seguit en els darrers convenis i laudes, que el
Delegat de Treball pose els sous i anem a la vaga
per a que s'assabenten que, inclús en aquestes
circumstàncies, no se'ns pot provocar per les
bones.

Era una vaga difícil, però 30 centres de L'Hor-
ta amb 600 treballadors i treballadores pararen
dos dies; dos dies que una caravana de c txes
amb megàfon i fulles anàrem pels col·legis de la
ciutat de València a dir a les monges i monjos
què pensem de la seua actitud; també els xi-
quets i xiquetes s'assabentaren bona cosa i por-
taven les fulles a casa.

Els resultats no se n'han eixit massa dels
nostres càlculs. El Delegat, com no hi havia
conflictivitat al sector com l'any passat, tardà
vora dos mesos per a dictar el Laude, donant
peu i temps als empresaris per defensar la seua
teoria de que acollir-nos a l'Acord de Madrid era
meravellós.

Els sous han quedat com pot veure's en
aquest quadre representatiu:
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Sou

PREESCOLAR

base % de
pts. pujada

Trienni % de
pts. pujada

Prof. titular
E G B - F P
1-M. Taller
B U P - F P
2-M. Taller
Ofic. adm
Aux. adm
Pers. de neteja .

45.674 16%

45.675 16%

48.379 16%
28.628 16%
28.628 16%
27.376 16%

2.08616%

2.08616%

2.75010'88%
2.120 11'22%
1.9351 T 97%
1.85511'94%

La primera reflexió és que les pujades lineals,
que sempre defensàrem, han passat a la història.
La pujada percentual eixampla les diferències i
posa bases objectives per a la insolidaritat.

Se'ns ha aplicat el 16% als sous i ha hagut una
discriminació inacceptable del PND, com pot
veure's al quadre. Així i tot el PND manté algu-
nes millores en sou i trienni respecte a l'Acord
(millores aconseguides en darreres negociacions
solidàries a València i que ara s'acurten): l'oficial
administratiu té ací 818 pts. més de sou i 493 per
trienni; l'auxiliar administratiu, 1.696 en sou i 308
en trienni; el personal de neteja, 444 en sou i 228
en trienni.

Com a l'Acord aplicaren el 19% de pujada les
diferències que hi havia al nostre favor respecte
a l'estatal s'han acurtat en un 2'56% de mitjana.
Els tres primers grups del quadre cobren ja com
a l'estatal i el PND manté els marges que dalt
hem concretat.

Preescolar cobra igual que EGB. Tot el sou
està en base, sense complements. Es mante-
nen els plusos en educació especial i de trans-
port en FP; del treball de nit, descompte en men-
jador, etc.

Mantenim els horaris de 31 hores (28
lectives + 3 complementàries) al Personal Do-
cent i 37'5 hores (48 de descans continuat) al
PND. I sobretot mantenim la porta oberta per a
negociar un nou conveni provincial, o del País si
les condicions ho fan possible, amb una dinàmi-
ca nostra.

Hem aconseguit, finalment, frenar i entreban-
car un procés de negociació verticalista i bu-
rocratitzat que la patronal ha iniciat i FSITE i
FETE-UGT han secundat.

Les raons dels empresaris per a fer-ho són cla-
res:

•Unificar el sector per baix, negant les con-
cessions fetes els anys passats en les zones
de l'Estat.

• Impossibilitar qualsevol tipus de lluita, arrela-
da tradicionalment a les assemblees provin-
cials. Solució: una única negociació a
Madrid i amb interlocutors disposats a signar
el quesiga.

•I tot açò per a que l'aplicació de les lleis no
tinga el mínim obstacle.

Les raons dels sindicats esmentats són més
confuses:

• Hegemonitzar el sector al nivell i amb els mè-
todes que calga. Un i altre sindicat no són
majoritaris a les zones, apleguen de vegades
a no existir com és el cas de València. Per a
ser reconeguts com a interlocutors han de
plegar-se a les condicions que els empresaris
posen: gens de problemes socio-polítics, cap
revindicació de gestió democràtica, d'ide-
aris..., i a canvi duros. Duros que als sindi-
cats els fa quedar molt bé davant d'algun
sector dels treballadors, i que la patronal
traurà del Govern mitjançant el seu joc de
negociació-xantatge.

I NOSALTRES QUE HEM DE FER

Re-sis-tir. Resistència que passa per enfortir el
nostre sindicat i la unitat amb els que vui no es-
tan disposats a entrar pel tub patronal.

En concret, hem d'elaborar respostes assumi-
des per tots i totes a les lleis de la UCD. Hem de
resoldre el problema que suposa l'actitud de la
patronal i la negociació que a l'agost encetaran a
nivell estatal així com les possibilitats de nego-
ciació a la província o al País.

COMISSIÓ DE PRIVADA - VALÈNCIA

íelex
Els ATS, a nivell estatal, estan portant a terme tota una sèrie de mesures de pressió: as-

semblees, manifestacions, aturs, etc., pel assumpte de la convalidació acadèmica dels ATS
per la titulació que actualment concedeixen les escoles universitàries d'infermeria. Els criteris
del Ministeri d'Universitats a aquest respecte no són d'acord amb els reivindicats pel col·lectiu
professional.

Per altra part, mentre es congelen les plantilles als centres oficials i es donen facilitats als
centres privats per suplir la funció dels ATS per la de l'auxiliar de clínica, augmenta el nombre
d'aturats, que a València supera els 3.500 en un cens sense actualitzar.

Si bé el Consell General d'ATS ha estat acceptat per a formar part de la Comissió de treball
per a fixar les característiques del curs, manté convocatòria de vaga per als propers dies fins
que les normes del curs de convalidació siga publicat al «BOE».

Noves vagues en Altos Hornos del Mediterróneo han estat desconvodades en
publicar-se el laude d'obligat compliment. Estableix un augment salarial del 9'14% in-
ferior inclús a les propostes de la empresa.

La direcció de l'empresa de l'Hotel Lido protagonitza aquests dies una mostra, molt fre-
qüent al món del treball, d'incompliment de les normes del conveni en negar-se a pagar les
hores extraordinàries al preu establit. Cal recordar que aquest punt fou un dels més conflictius
en la negociació del darrer conveni. El mateix es pot dir de les festes abonables. Després
d'una entrevista dels treballadors de la secció de bar amb la direcció de l'empresa per a mani-
festar la seua protesta, fou acomiadat un d'ells. A la carta d'acomiadament es llegia «por falta
deeducación».

La direcció de l'empresa de l'Hotel El Arenal (Palma de Mallorca) ha suspès
d'empleament i sou durant un més a una camarera per portar calcetins rojos. Ad-
dueix falta de correcció en l'uniforme, i no fer cas a les recomanacions de l'empresa
a aquest respecte.

En un informe fet públic recentment sobre l'absentisme laboral del professorat estatal
id'EGB, es constata que de 28 províncies consultades, en 18 l'índex és notablement superior a
lla mitjana europea, en altres 7, l'índex és similar a l'europeu i en 3 és notablement inferior. En
Anglaterra és del 5%, en Bèlgica el 5'5%. La mitjana espanyola és de 12'7%. A València és
del 19'65%, a Castelló el 16'38%. El nombre de professors que actualment existeix per a subs-
titucions, a nivel de tot l'Estat, tan sols pot cobrir un índex d'absència del 4%. Abans de saber
aquesta dada, nosaltres ja constatàvem en la pràctica aquesta situació.

La Comissió Permanent de l'Ajuntament de València ha aprovat que els seus fun-
cionaris i treballadors puguen fer eleccions sindicals. El concejal de Personal, Joan
Ballester, fou comissionat per a que conjuntament amb les centrals sindicals, elabo-
re calendari i reglament. Acords semblants han pres els ajuntaments de Madrid i Bar-
celona.

Els PNNs de la Universitat Literària i els de l'Escola de Magisteri han secundat una vaga,
convocada a nivell estatal, els dies 28, 29 i 30 d'abril, en defensa de millores laborals, estabili-
tat en l'empleament i en protesta contra la Llei d'Autonomia Universitària.

La Junta de Governs de la Universitat Literària es manifestà recentment a favor de
que es produesca un augment dels pressupostos i la necessitat d'actualització dels
salaris de tot el personal, docent i no docent. Així mateix lamentà l'escassa
finançació assignada a la investigació universitària.

Membres de la CNT protagonitzaren un tancament a l'Ajuntament de València com a me-
sura de pressió per a ser rebuts pel Governador Civil i plantejar el problema de la devolució del
seu patrimoni històric. Recentment el consell nacional d'aquesta central ha dirigit escrits a les
autoritats sol·licitant que siga l'estat, per mitjà dels organismes corresponents, qui inicie les
gestions per a que es porte a terme la devolució.

Pares d'alumnes d'un jardí d'infància de Mislata es manifestaren davant l'Ajunta-
ment demanant places d'EGB per al proper curs. En una entrevista entre l'inspector,
pares i membres de l'Ajuntament i professors, el primer va dir que la creació de no-
ves places depèn del pressupost que el Ministeri destine a aquest fi.

El 28 d'abril, l'institut Emilio Castelar de Carabanchel va sofrir l'agressió d'una banda d'uns
quinze joves de 18 a 20 anys. Al crit de «Viva Cristo Rey», colpejaren a alumnes i professors,
realitzaren alguns tirs de fogueig i trencaren els vidres de l'edifici, que ja havia estat atacat
altres vegades per membres de l'ultradreta.

En el número dos de «Papeles de Economia Espanola» es publica un treball interes-
sant sobre els funcionaris públics als països de la C.E.E. Aquest sector en la CEE
representa el 16% de la població activa i en Espanya el 9'3%. Fixa la retribució mitja-
na anual del funcionari espanyol en 30.000 francs francesos. Itàlia i Anglaterra són els
únics països en els que els funcionaris cobren menys que a Espanya.

ISMAEL
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£sfe Consell Nacional, ana-
lizando la realidad socio-
polltlco-laboral, y de acuèrdo
con la línea de acclón sindical
de este curso escolar, ade-
màs de tener presentes los
objetivos bàslcos de nuestro
sindicalismo, decide los si-
guientes planteamientos,
concretando las acciones
fundamentales a llevar a ter-
mino sindicalmente hasta la
pròxima reunión de este Con-
sell a prlncipios del próximo
curso escolar 1980-81.

I. LÍNEA DE ACTUACIÓN
RESPECTO A LA LEY DEL ES-
TATUTO DE CENTROS:

1. Nuestro planteamiento
sindical y nuestra opción por
la conquista de la Escuela
Pública del País Valencià nos
exigen un claro rechazo del
contenido de la Ley, lo que se
refiere, al menos, a: la exis-
tència de Idearios impuestos
por el empresariado de la en-
sefíanza privada (incluso la
subvencionada por fondos
públicos) lo que va en contra
de una autèntica libertad de
ensefíanza para entorpecer
los derechos de los padres,
alumnos y profesorado; la fal-
ta de verdadera gestión de-
mocràtica en los centros, tan-
to por reducir las funciones
de los órganos colegiados a
funciones bàsicamente con-
sultivas, como porque el ac-
ceso a la función directiva es
fruto de la designación y no
de la elección por los implica-
dos en la gestión concreta del
centro; por no contemplar la
existència de Conse/os de

Aquest Consell Nacional, analitzant la realitat socio-
politica-laboral, i d'acord amb la línia d'acció sindical
d'aquest curs escolar, tot tenint presents els objectius bà-
sics del nostre sindicalisme, decideix els següents planteja-
ments, concretant les accions fonamentals a dur a terme
sindicalment fins a la propera reunió d'aquest Consell al ini-
ci del proper curs escolar 1980-81.

RESPECTE A LA LLEI D'ESTATUTI. LÍNIA D'ACTUACIÓ
DE CENTRES

1. El nostre plantejament sindical i la nostra opció per con-
querir l'Escola Pública del País Valencià ens exigeix un clar
rebutjament del contingut de la Llei, en el que respecta, al-
menys, a: l'existència d'Idearis imposats per l'empresariat
de l'ensenyament privat (inclús el subvencionat per fons
públics) el que va en contra d'una autèntica llibertat
d'ensenyança per entrebancar els drets dels pares, alumnes
i professorat; la manca de veritable gestió democràtica als
centres tant per reduïr les funcions dels òrgans col·legiats a
funcions bàsicament consultives, com perquè l'accés a la
funció directiva és fruit de la designació i no de elecció pels
implicats en la gestió concreta del centre; per no con-
templar l'existència de Consells d'Educació als nivells de
localitat, comarca, País i estat; per entrebancar la lliure par-
ticipació de pares, estudiants i treballadors i treballadores
de l'ensenyament...
2. Malgrat tot, menifestem l'exigència de que tots els sec-
tors implicats en els centres escolars, i concretament els
treballadors/es de l'ensenyament, participen en la nego-
ciació de les normatives legals que ha de desenvolupar la
Llei. En les negociacions es procurarà aproximar la normati-
va legal a les exigències esmentades al punt anterior, sense
renunciar mai a les conquestes democràtiques fins ara
aconseguides. Tot i deixant palès que treballarem per con-
querir unes condicions objetives que conduexquen a l'aboli-
ció de la Llei.
3. Cridem a tots els treballadors i treballadores de l'ense-
nyament, a totes les associacions de pares i als estudiants,
per tal que s'inicie, continue o s'intensifique el procés de
gestió democràtica, amb la participació de tots els sectors
implicats en el procés educatiu.
Per tal que aquest procés resulte coordinat a nivell de tot el
País Valencià, i inclús a nivel de tot l'Estat, estimem com a
necessari:

3.1. Que en aquest trimestre escolar es realitzen
reunions, a nivell de treballadors i treballadores de l'en-
senyament, pares i mares, i alumnes, respecte als crite-
ris bàsics dels que pot nàixer una escaient organització
del centre. Els afiliats i afiliades al STE-País Valencià
aportaran, entre d'altres, a aquestes reunions el docu-
ment presentat per la Comissió negociadora del profeso-
rat en vaga del passat febrer a la Comissió d'Educació
del Congrés de Diputats (Revista All-i-oli, n.° 4, plana 12).

Educación a nivel de locali-
dad, comarca, País y Estado;
por entorpecer la libre partici-
pación de padres, estudiantes
y trabajadores de la ensefían-
za.

2. A pesar de todo, manifes-
tamos la exigència de que to-
dos los sectores implicados
en los centros escolares, y
concretamente los
trabajadores/as de la ense-
nanza, participen en la nego-
ciación de las normativas le-
gales que han de desarrollar
la Ley. En esa negociación se
buscarà aproximar la normati-
va legal a las exigencias indi-
cadas en el punto anterior.
Dejando bien patente que tra-
bajaremos para conquistar
unas condiciones objetivas
que conduzcan a la abolición
de la Ley.

3. Llamamos a todos los tra-
bajadores y trabajadoras de la
ensefíanza, a todas las aso-
ciaciones de padres y a los
estudiantes, para que se ini-
cie, continue o se intesifique
el proceso de gestión de-
mocràticas, con la participa-
ción de todos los sectores
implicados en el proceso edu-
cat i vo.
Para que este proceso resulte
coordinado a nivel de todo el
País Valencià, e incluso a ni-
vel de todo el Estado, estima-
mos que es necesario:

3.1. Que en este trimestre
escolar se realicen
reuniones, a nivel de trabaja-
dores y trabajadoras de la
ensefíanza, padres y madres
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y alumnos, respecto a los
criterios bàsicos de los que
puede nacer una adecuada
organización del centro. Los
afillados y afiliadas al STE-
País Valencià aportaran a
estàs reuniones, entre
otros, el documento presen-
tado por la Comisión nego-
ciadora del profesorado en
huelga del pasado febrero a
la Comisión de Educación
del Congreso de Diputados
(Revista AIH-OH, n.° 4, pàg.
12). Ademàs, hay que propo-
nerse como ob/etivos de es-
tàs reuniones el que se lle-
gue a acuerdos respecto a:
que el Consejo de Centro
(de dirección) es el màximo
órgano de decisión a n/Ve/
global del centro y que el
claustro lo es a nivel de pro-
fesorado; que todos los ór-
ganos unipersonales han de
asumir las lineas de ac-
tuación marcadas por el
Consejo de Centro (de Direc-
ción), que aprobarà, entre
otros, el Reglamento de Ré-
gimen interno del centro;
que el proyecto de régimen
interno ha de ser elaborado
conjuntamente por el
claustro y la asociación de
padres; que una comisión
paritaria de trabajadores/as
de la ensefíanza y de los
padres de alumnos preparen
un anteproyecto de regla-
mento interno, recogiendo
las aportaciones presenta-
das por los estudiantes, el
profesorado y los padres y
madres.

3.2. Que a principios de
septiembre próximo:

3.2.1. El claustro de profeso-
res elija sus representantes
en el Consejo de Centro (de
Dirección) según se indica
en la Ley.

3.2.2. Que los padres y
alumnos elijan sus repre-
sentantes en el Consejo de
Dirección, así como el per-
sonal no docente (donde lo
haya con significación nu-
mèrica) y el Ayuntamiento.

3.2.3. Que se constituya el
Consejo de Dirección, para,
como primeras tareas, apro-
bar el reglamento de régi-
men interno del centro, ha-
cer la valoración, si ya exis-
te, de la reglamentación de
nombramiento de directo-
res, y presentar, si lo estima
conveniente su candidato o
candidatos.
3.2.4. Todos estos extre-
mos seran comunicados in-

A més a més hi ha que proposar-se com a objectius
d'aquestes reunions que s'arrlbe a "acords respecte a:
que el Consell de Centre (de direcció) és el màxim òrgan
de decisió a nivell global del centre i que el claustre ho
és a nivell de professorat: que tots els òrgans uniperso-
nals han d'assumir les línies d'actuació marcades pel
Consell de Centre (de Direcció), que aprovarà, entre
d'altres, el Reglament de Règim intern del centre; que el
projecte de reglament intern siga elaborat conjunta-
ment pel claustre i l'associació de pares; que una comis-
sió paritaria de treballadors/es de l'ensenyament i dels
pares d'alumnes preparen un avantprojecte de reglament
intern, recollint les aportacions presentades pels estu-
diants, el professorat i els pares i mares.
3.2. que a principis de setembre proper:

3.2.1. El claustre de professors elegesca els seus
representants en el Consell de Centre (de Direcció) se-
gons s'indica a la Llei.
3.2.2. Que els pares i els alumnes, així com el perso-
nal no docent (on n'hi hajaamb significació numèrica)
i l'Ajuntament elegesquen els seus representants en
el Consell de Direcció.
3.2.3. Que es constituesca el Consell de Direcció, per
tal de, com a primeres tasques, aprovar el Regla-
ment de règim intern del centre, fer la valoració, si ja
existeix, de la reglamentació de nomenament de di-
rectors, i presentar, si ho estima convenient, el seu
candidat o candidats.
3.2.4. Tots aquests extrems es comunicaran imme-
diatament a la Delegació Provincial del M.E.

4. Per tal que aquest procés puga realitzar-se fent present
la nostra opció sindical al respecte s'estima necessari:

4.1. Que aquest Consell Nacional nomene una comis-
sió tècnica que, coordinada per la Secretaria de Política
Educativa, redacte unes notes bàsiques per a un Regla-
ment de Règim intern dels centres. Aquestes notes seran
estudiades pel Secretariat Nacional en juny i juliol i deci-
dirà un avantprojecte que servirà com a base de debat als
nuclis sindicals i Assemblees. Partint de les aportacions
d'aquestes el Consell Nacional aprovarà quines han de
ser les línies bàsiques a defensar pels afiliats i afiliades.
Aquest document s'enviarà a tots els nuclis sindicals i
fins i tot a tots els centres.
4.2. Es convocaran assemblees als distints nivells terri-
torials per tal d'informar i coordinar forces respecte a
aquesta temàtica.
4.3. Serà tema obligatori de tots els nuclis sindicals de
centre i de les Unions Locals tot el referent a aquest pro-
cés, arribant a decisions respecte a: les postures concre-
tes a defensar disciplinadament pels afiliats i afiliades,
així com el que respecta als candidats a proposar i a ele-
gir per a cada òrgan.

5. En el primer trimestre del curs escolar 1980-81 és neces-
sari que treballem per tal que es contituesca en totes les lo-
calitats el Consell Municipal d'Educació. Per això és urgent
s'inicie un procés de debat a nivell intern del STE-Pais Va-
lencià per tal d'arribar en el Consell Nacional a deci-
sions respecte a la composició i funcions del Consell Muni-
cipal d'Educació. En el mateix sentit hi ha que iniciar un pro-
cés que ens conduesca a constituir el Consell d'Educació a
nivell comarcal i de País Valencià. Per a preparar documents
base de debat es nomena per aquest Consell Nacional una
Comissió, les conclusions de la qual, estudiades pel
Secretariat Nacional passaran com avantprojecte a ser de-
batides a nivell d'afiliats i afiliades, per tal d'arribar a
conclusions en el Consell Nacional.
6. A nivell de centres privats hi ha que potenciar un procés
semblant almenys al que respecta a la constitució del Con-
sell de Centre i l'elaboració del reglament de règim intern
del centre. I hi ha que aunar esforços front als Idearis impo
sats i discriminants.
7. En tot aquest procés les concrecions en un centre han de
partir de l'anàlisi de la realitat, del coneixement de les forces

medlatamente a la Delega-
clón provincial del ME.

4. Para que este proceso
pueda realizarse haclendo
presenta nuestra opción sin-
dical al respecto, se estima
necesario:

4.1. Que esfe Consell Na-
cional nombre una comi-
sión tècnica que,,coordina-
da por la Secretaria de
poltica educativa, redacte
unas normas bàsicas para
un reglamento de régimen
interno de los centros. Este
anteproyecto serà estu-
diado por el Secretariat Na-
cional en junio y decidirà un
anteproyecto que servirà de
base al debaté a realizar en
lo núcleos sindicales y
asambleas. Partiendo de es-
tàs aportaciones el Consell
Nacional aprobarà cuàles
han de ser las lineas bàsicas
a defender por los afiliados
y afiliadas. El documento re-
sultante se enviarà a todos
los núcleos sindicales, e
incluso a todos los centros.
4.2. Se convocaran asam-
bleas a los distintos ni-
veles territoriales para infor-
mar y coordinar fuerzas res-
pecto a esta temàtica.
4.3. Serà tema obligatorio
de todos los núceos sindica-
les de centro y de las
uniones tocates todo lo refe-
rente a este proceso, llegan-
do a decisiones respecto a:
las posturas concretas a de-
fender disciplinadamante
por los afiliados y afiliadas,
asl como respecto a los can-
didatos a proponer y a elegir
para cada órgano.

5. En el primer trimestre del
curso escolar 1980-81 es ne-
cesario que trabajemos para
que se constituya en todas
las localidades un Consejo
Municipal de Educación. Para
lo cual es urgente que se ini-
cie un proceso de debaté a ni-
vel interno del STE-País Va-
lencià para llegar, en la pròxi-
ma reunión de este Consell
Nacional, a decisiones res-
pecto a la composición y fun-
ciones del Consejo Local de
Educación. En el mismo sen-
tido, hay que iniciar un proce-
so que nos conduzca a consti-
tuir los Consejo de Educación
a nivel comarcal y de País Va-
lencià. Para preparar docu-
mentos base de debaté este
Consell Nacional nombrarà
una comisión, las conclu-
siones de la cual, es'tudladas
por el Secretariat Nacional
pasaràn como anteproyecto
para ser debatidas por los afi-
liados y afiliadas, con elobje-
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tivo de llegar a conclusiones
en el Consell Nacional.
6. A nivel de centros privados
hay que potenciar un proceso
semejante, al menos en lo
que respecta a la constitu-
ción del Consejo de Centro y
la elaboración del reglamento
de régimen interno del centro.
Hay que aunar esfuerzos fren-
te a los Idearios impuestos y
discriminantes.
7. En todo este proceso, las
concreciones en un centro
han de partir del anàlisis de la
realidad, del conocimiento de
las fuerzas existentes, de que
sea generalizada o no la op-
ción por la democratización,
de que las fuerzas existentes
sean de signo progresista o
tengan un talante regresivo.

II. MOVILIZACIONES RES-
PECTO A LOS ANTEPROYEC-
TOS DE LEYES

A pesar de que el ultimo tri-
mestre escolar no es el més
adecuado para moviliza-
ciones masivas, es necesario,
al menos:
1. Realizar una tarea informa-
tiva dirigida a los afiliados y
afiliadas, al resto de trabaja-
doras y trabajadores de la en-
senanza, asi como a los
ciudadanos, respecto a los
anteproyectos de leyes edu-
cativas, tanto la de
Autonomia Universitària (que
ahora està debatiendo la Co-
misión de Educación del
Congreso) como la de Finan-
ciación de la ensenanza obli-
gatòria, sin olvidar que la Ley
de Centros Escolares todavla
ha de pasar por el Sénado. A
tal f in, todos los medios de in-
formación del STE-País Va-
lencià han de prestar funda-
mental atención al anàlisis de
estàs leyes educatives, en la
línea ya iniciada por nuestras
revistas «All-i-Oli» i «La Tiza».
2. A nivel de Pals Valencià
hay que retornar la lucha fren-
te a la política lingüística del
gobierno, concretada ahora
en la orden ministerial que
desarrollarà el Decreto de Bi-
lingüismo, el cua/, otra vez,
rechazamos, en la misma
línea planteada por el Secre-
tariat Nacional el pasado ve-
rano.
Frente a esta política hemos
de trabajar por la normaliza-
ción lingüística y cultural de
nuestro pueblo. Esta se
concretiza, al menos, en la ac-
tualización y perfecciona-
miento de nuestros conoci-
mientos respecto a la lengua
y cultura del País Valencià,
nuestra participación activa
en su ensenanza en la es-

existents, de que siga generalitzada o no l'opció per la de-
mocratització, de que les forces existents siguen de signe
progressista o tinguen un talant regressiu...

II. MOBILITZACIONS RESPECTE ALS AVANTPROJECTES
DE LLEIS

Malgrat que el darrer trimestre escolar no és el més adequat
per a mobilitzacions massives, és necessari, almenys:

1. Realitzar una tasca informativa dirigida, als afiliats i afi-
liades, a la resta dels treballadors de l'ensenyament així
com als ciutadans, respecte als avantprojectes de lleis edu-
catives, tant la d'Autonomia Universitària (que ara està de-
batent la Comissió d'Educació del Congrés) com la de
Finançació de l'ensenyament obligatori, sense oblidar que
la Llei de Centres Escolars encara ha de passar pel Senat. A
tal fi tots els mitjans d'informació del STE-Pais Valencià han
de prestar fonamental atenció a l'anàlisi d'aquestes lleis
educatives, en la línia ja iniciada per les nostres revistes
«All-i-oli» i «La Tiza».
2. A nivell de País Valencià hi ha que reprendre la lluita
front a la política lingüística del govern, concretada ara en
í'ordre ministerial que desenvoluparà el Decret de Bilingüis-
me, el qual, altra vegada, rebutgem, en la línia plantejada pel
Secretariat Nacional i'estiu passat. Front a aquesta política
hem de treballar per la normalització lingüística i cultural
del nostre poble. Aquesta es concretitza, almenys, en ac-
tualització i perfeccionament dels nostres coneixements
respecte a la llengua i cultura del País Valencià, la nostra
participació activa en el seu ensenyament a l'escola, garan-
tint sempre tant l'atenció a les nostres formes pròpies com
a País Valencià, com a la unitat de la llengua respecte a les
Illes í Catalunya. On les condicions siguen mínimament fa-
vorables hi ha que iniciar o intensificar l'ensenyament en va-
lencià. A més a més hi que ser capdavanters en totes les
lluites o tasques organitzades al respecte, coordinant-se
amb totes les entitats o grups preocupats per tal tasca. Hi
ha que exigir al M.E. l'increment del professorat directa-
ment dedicat a la normalització lingüística i cultural i hi ha
que oferir, si s'estimàs necessari, un espai concret de la re-
vista «All-i-oli» per tal de començar uns dossiers de guies di-
dàctiques per a l'ensenyament del valencià en els diferents
nivells educatius el proper curs.
3. En una línia de política unitària és necessari que el STE-
Pais Valencià estiga present, activament, en les mobilitza-
cions que les centrals sindicals convoquen com a signe de
rebutjament, i a més a més d'exigències, tant de l'avantpro-
jecte de Llei «de Huelga» com del de Llei de «Bases de
empleo», les quals han estat clarament rebutjades per les
centrals sindicals de classe.
4. De cara a l'inici del curs proper hi ha que anar preparant
junt amb les centrals sindicals de classe i les associacions
progressistes de funcionaris, mobilitzacions respecte a
l'avantprojecte de Llei de «...La función pública». A tal fi és
urgent la seua anàlisi, la informació respecte a ella i un pro-
cés per tal de prendre postura sindical.

III. DEDICACIÓ A L'ESCOLA D'ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ

Una tasca institucional, com a sindicat, ha d'ésser el tre-
ballar perquè siga possible la realització de la V.a Escola
d'Estiu, per tant hi ha que participar decididament en la
seua organització. Amb aquesta finalitat les Unions Interco-
marcals han de nomenar responsables d'aquesta tasca, els
quals seran coordinats per la Secretaria de Política Educati-
va.
Hi ha que clarificar el paper que hem d'assumir sindical-
ment en ella, fent rrés forta la nostra incidència, tot COCTIÍ-
nant aquesta actució a Dénia i a València.
Hem de fer presents, entre d'altres, les nostres opcions sin-
dicals al tema general de l'Escola d'Estiu, aportant els
nostres documents, així com nomenant portaveus del STE-
País Valencià en les Unions Intercomarcals. A més a més hi
ha que potenciar l'assistència a ella d'un gran nombre de
treballadors i treballadores de l'ensenyament, pel que ella
suposa d'adreçament cap a la inserció de l'educació en la
realitat del País Valencià.

cuela, garantizando siempre
tanto la atención a nuestras
formas propias como País Va-
lencià, como a la unidad de la
lengua respecto a les Illes y
Catalunya. Donde las condi-
ciones sean mínimamente fa-
vorables, hay que iniciar o in-
tensificar la ensenanza en va-
lenciano.
Ademàs, hay que ser de los
encabezadores en todas las
luchas o tareas organizadas
al respecto, coordinàndose
con todas las entidades o gru-
pos preocupades por tal ta-
rea.
Hay que exigir al M. E. el incre-
mento del profesorado direc-
tamente dedicado a la norma-
lización lingüística y cultural
y hay que ofrecer, si se esti-
marà necesario, un espacio
concreto de la revista «All-i-
O//» para iniciar unos dos-
siers de guías didàcticas para
la ensenanza del valenciano
en los diferentes niveles edu-
cativos el próximo curso.
3. En una línea de política
unitària es necesario que el
STE-País Valencià esté pre-
sente, activamente, en las
movilizaciones que las
centrales sindicales convo-
quen como signo de rechazo,
y ademàs de exigencias, tan-
to del anteproyecto de Ley de
u Huelga», como del de Ley de
«Bases de empleo», los
cuales han s/do claramente
rechazados por las centrales
sindicales de clase.
4. De cara al inicio del curso
próximo hay que ir preparan-
do, junto con las centrales
sindicales de clase y las aso-
ciaciones progresistas de
funcionarios, movilizaciones
respecto al anteproyecto de
Ley de «...La función pública».
A tal fin, es urgente su anàli-
sis, la información respecto a
ella y un proceso para tomar
postura sindical.

III. DEDICACIÓN A L'ESCO-
LA D'ESTIU DEL PAÍS VA-
LENCIÀ

Una tarea institucional, como
sindicato, ha de ser el trabajsr
para que sea posible la reali-
zación de la V.a Escola d'Es-
tiu; por tanto, hay que partici-
par decididamente en su or-
ganización. Con esta finali-
dad, las Uniones Intercomar-
cales han de nombrar respon-
sables de esta tarea, los
cuales seran coordinados por
la Secretaria de Política Edu-
cativa. Hay que clarificar el
papel que hemos de asumir
sindicalmente en ella, hacien-
do mas fuerte nuestra inci-
dència, coordinando nuestra
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actuación en Dénia y Valèn-
cia.
Hemos de hacer presentes,
entre otros aspectos,
nuestras opciones sindicales
en el tema general, aportando
nuestros documentes y
nombrando en cada Unió In-
tercomarcal portavoces del
STE-Pals Valencià. Ademàs,
hay que potenciar la asisten-
cia a ella de un gran número
de trabajadoras y trabajado-
res de la ensefíanza, por lo
que ella supone de encamina-
miento hacia la inserción de
la educación en la realidad
del País Valencià.

IV. EXIGENCIAS ANTE EL
INICIO DEL PRÓXIMO CUR-
SO ESCOLAR

1. Nuestras exigencias, a pre-
sentar a la Delegación del
M.E. y directamente al Minis-
terio, pasan por:

1.1. Que todos los trabaja-
dores de la ensefíanza que
el curso pasado forzosa-
mente irabajaron en centros
estafa les del País Valencià,
puedan volver el curso próxi-
mo a su lugar de origen.
1.2. Que todos los forzosa-
mente desplazados el curso
pasado del País Valencià,
sobre todo los que todavia
eran provisionales, puedan
volver al Pals Valencià.
1.3. Que ningún trabaiador
o trabajadora de la ensefían-
za sea desplazado forzosa-
mente el próximo curso
fuera del País Valencià.
1.4. Que los interinos, ade-
màs de tener contrato hasta
el próximo 31 de agosto,
tengan garantia de trabajo
para el próximo curso.
1.5. Que la Delegación del
M.E. esíablezca una mecàni-
ca organizativa adecuada
para que se conozcan todas
las plazas realmente exis-
tentes en los centros estata-
les aníes de acabar este tri-
mestre, y que las adjudica-
ciones tanto a propietarios
provisionales, como a los
consortes provisionales y a
los interinos, estén
concluidas aníes del uno de
sepíiembre. De no cumplír-
se esta exigència, pro-
pondremos como STE-País
Valencià que el curso no se
inicie, al menos en los
centros en los que la plan-
tilla no esté completa.
1.6. Que se incremente, res-
pecto a este curso, la plan-
tilla de los centros en un
maestro/a mas por cada
oc/70 unidades, garaníizan-
do, en todo caso, la existen-

IV. EXIGÈNCIES DAVANT L'INICI DEL PROPER CURS ES-
COLAR

1. Les nostres exigències, a presentar a !a Delegació del
M.E. i directament al ministeri passen per:

1.1. Que tots els treballadors de l'ensenyament que el
curs passat forçosament treballaren en centres estatals
del País Valencià puguen tornar el curs proper al seu lloc
d'orige.
1.2. Que tots els forçosament desplaçats el curs passat
del Pais Valencià, sobretot els que encara eren provi-
sionals, puguen tornarà! Pais Valencià.
1.3. Que cap treballador o treballadora de l'ensenyament
no siga desplaçat forçosament el proper curs fora del
Pais Valencià.
1.4. Que els interins, a més a més de tindré contracte
fins al proper 31 d'Agost, tinguen garantia de treball per
al curs proper.
1.5. Que la delegació del M.E. establesca una mecànica
organitzativa escaient per tal que es coneguen totes les
places realment existents als centres estatals abans
d'acabar aquest trimestre i que les adjudicacions tant a
propietaris provisionals, com als consorts provisionals i
als interins estiguen concloses abans del primer de se-
tembre. De no acomplir-se aquesta exigència proposa-
rem com STE-País Valencià que el curs no s'inicie, al-
menys en els centres en els que la plantilla no estiga
completa.
1.6. Que s'incremente, respecte a aquest curs, la plan-
tilia dels centres en un mestre més per cada vuit unitats,
garantint, en tot cas, l'existència de professorat dQstin'jt
a l'ensenyament del valencià.
1.7. Respecte a INB que les places presentades pel M.E.
en els distints llocs de treball siguen les reals i que cada
professor tinga la plaça d'acord amb la seua titulació.
1.8. Que el nombre d'alumnes per aula no supere els 30
en EGB, els 20 a Preescolar i els 7 en els centres d'Edu-
cació Especial.

2. Per tal que aquestes exigències puguen plantejar-se
amb força és necessari, entre d'altres, que s'inicie l'anàlisi
de les necessitats concretes de cada centre i localitat, fent
d'açò una tasca fonamental en les Unions Comarcals i
comprometent, en tot cas, als ajuntaments. A més a més hi
ha que planificar, conjuntament amb les forces democràti-
ques (associacions de pares, de veïns...) la dinàmica d'exi-
gències i les accions pertinents.

V. LLUITA PER L'AUTONOMIA DEL PAÍS VALENCIÀ
Ens reafirmem en els documents aprovats en el darrer Con-
sell Nacional, i en aquesta línia ha de treballar el STE-País
Valencià, potenciant la realització de les tasques allí esmen-
tades.
A més a més és necessari s'inicie un ampli debat sobre la
qüestió nacional.

VI. ORGANITZACIÓ INTERNA

1. Per tal de perfeccionar el procés orqanitzatiu iniciat al
nostre primer Congrés i amb la finalitat que el proper
curs escolar siga més escaient la participació dels afiliats i
afiliades en una veritable democràcia interna, és necessari:

1.1. Potenciar, i fer possible, mitjançant una adequada
informació, la participació directa dels afiliats i afiliades
en les assemblees comarcals, establint calendari de
reunions ordinàries.
A més a més tots els afiliats i afiliades han de tindré pre-
sent que el sindicat el constituïm tots, i no tan sols els
òrgans de direcció, i que és responsabilitat de tots la
marxa escaient o no del STE-País Valencià.
1.2. Organitzar definitivamente les Unions Comarcals, ja
que sense l'existència dels Secretariats Comarcals no és
possible ni el funcionament a nivell de U. Intercomarcal
ni a nivell de Pais Valencià. En aquesta línia hi ha que

eia de profesorado destina-
do a la ensefíanza del valen-
ciano y a la educación física
y deportes.
1.7. Respecto a I.N.B., que
las plazas presentades por
el M.E. en los distíntos luga-
res de trabajo sean las re-
a/es y que cada profesor ten-
ga la plaza de acuerdo con
su titulación.
1.8. Que el número de alum-
nos por aula no supere el de
30 en EGB, los 20 en Prees-
colar y los 7 en los centros
de Educación Especial.

2. Para que estàs exigencias
puedan plantearse con fuerza,
es necesario, entre otras co-
sas, que se inicie el anàlisis
de las necesidades concretas
en cada centro. Ademàs, hay
que planificar, conjuntamente
con las fuerzas democràticas,
(asoclaciones de padres, de
vecinos...) la dinàmica de exi-
gencias y las acciones perti-
nentes, comprometiendo a
los ayuntamientos.

V. LUCHA POR LA AUTONO-
MIA DEL PAÍS VALENCIÀ

Nos reafirmamos en los docu-
mentos aprobados en el ulti-
mo Consell Nacional, y en es-
ta linea ha de trabajar el STE-
País Valencià, protenciando
la realización de las tareas allí
nombradas. Ademàs es nece-
sario un amplio debaté sobre
la cuestión nacional.

VI. ORGANIZACIÓN INTER-
NA

1. Para perfeccionar el proce-
so organizativo iniciado en
nuestro Primer Congreso y
con la finalidad de que el pró-
ximo curso escolar sea mas
adecuada la participación de
los afiliados y afiliadas en una
verdadera democràcia inter-
na, es necesario:

1.1. Potenciar y hacer po-
sible, mediante una ade-
cuada información,la partici-
pación directa de los afi-
liados y afiliadas en las
asambleas comarcales, es-
tableciendo calendario de
reuniones ordinarias.
Ademàs, todos los afiliados
y afiliadas han de tener pre-
sente que el sindícato lo
constiíuimos todos, y no so-
lo los órganos de dirección,
y que es responsabilidad de
todos la marcha correcta o
no del STE-País Valencià.
1.2. Organizar definitiva-
mente las Uniones Comar-
cales, ya que, sin la existèn-
cia de los Secretariados Co-
marcales no es posible ni el
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funcionamiento a nivel de U.
Intercomarcal ni a nivel de
Pals Valencià. En esta línea,
hay que plantearse en cada
comarca la conveniència o
no de juntarse con otra para,
conjuntamente, constituir
una Unió Comarcal.
1.3. Estudiar, a f in de llegar
a dec/s/ones a principio de
curso, la conveniència de
crear una nueva Unió Inter-
comarcal que aglutine co-
marcas confrontantes que
hoy pertenecen a diversas
Uniones Intercomarcales. Y
asimismo, hacer efectiva o
no la decisión de que la Unió
Comarcal de la Vall d'Al-
baida lo sea de la Unió Inter-
comarcal d'Alacant.

2. Con el tin de cumplir el
mandato del Primer Congrés,
que en la cuarta norma transi-
tòria de los Estatutos nos di.
ce: «Durante el próximo curso
escolar, y a propuesta del
Consell Nacional, decidiran,
si asl lo estiman conveniente,
su dlsolución la SATEs, STEA
y STEC», este Consell Na-
cional, decide:
2.1. Proponer a las tres
Unions Intercomarcals que,
como sindicatos legalmente
diferentes todavia subsisten
como SATEs, STEA y STEC,
que, y según los procedi-
mientos establecidos en
sus propios estatutos, decí-
dan respecto a su disolu-
ción.
2.2. Este proceso definitivo
de Integración legal para
constituir el STE-País Valen-
cià ha de potenciar que los
afiliados y afiliadas conoz-
can en proíundidad el senti-
do y alcance de ser un STEa
nivel de País Valencià. Por
eso, es necesario realizar
una campana al respecto.
2.3. El Secretariat Nacional
del STE-País Valencià
concretarà en su pròxima
reunión los términos exac-
tos en que hay que redactar
la decisión de disolución,
por lo que respecta a garan-
tizar el exacto cumplimiento
de la normativa legal vigente
y el que los hienes del SA-
TEs, STEA y STEC pasen a
serio del STE-País Valencià,
así como que sea posible
que, en nombre del STE-País
Valencià puedan librarse los
recibos y ordenes de pago
hasta ahora propios de los
diferentes STEs.

3. A partir del próximo sep-
tiembre, las afiliaciones seran
ya directamente al STE-País
Valencià. Asimismo, se ini-
ciarà el proceso de cambio de
carnet. Al respecto, el Secre-
tariat Nacional realizarà todas

plantejar-se en cada comarca la conveniència o no
d'ajuntar-se amb altra per a conjuntament constituir una
Unió Comarcal.
1.3. Estudiar, per tal d'arribar a decisions a principi de
curs, la conveniència de crear una nova Unió Intercomar-
cal que aglutine comarques confrontants que avui per-
tanyen a diferents Unions Intercomarcals. I aixi mateix
fer efectiva o no la decisió de que la unió comarcal de la
Vall d'Albaida ho siga de la Unió Intercomarcal d'Alacant.

2. Per tal d'atendre al manament del Primer Congrés, que
en la quarta norma transitòria dels Estatuts ens diu: «Durant
el proper curs escolar, i a proposta del Consell Nacional, de-
cidiran, si així ho estimen convenient, la seua dissolució el
SATEs, STEA i STEC», aquest Consell Nacional decideix:

2.1. Proposar a les tres Unions Intercomarcals, que com
a sindicats legalmente diferents encara subsisteixen
com a SATEs, STEA i STEC, que, i segons els procedi-
ments establits en els estatuts propis, decidesquen
respecte a la seua dissolució.
2.2 Aquest procés definitiu d'integració legal per tal de
constituir el STE-País Valencià, ha de poteciar que els
afiliats i afiliades coneguen en profunditat el sentit i
abast de ser un STE a nivell de País Valencià. Per això
és necessari realitzar una campanya al respecte.
2.3. El Secretariat Nacional del STE-País Valencià
concretarà en la seua propera reunió els termes exactes
en què hi ha que redactar la decisió de dissolució, pel
que respecta a garantir l'exacte compliment de la nor-
mativa leqal viqent i el aue els béns del STEs, STEA i
STEC passa a ser-ho del STE-País Valencià puguen
lliurar-se els rebuts i ordres de pagament fins ara propis
dels diferents STEs.

3. A partir del proper setembre les afiliacions seran ja direc-
tament al STE-País Valencià. Així mateix s'iniciarà el procés
de canvi de carnet. Al respecte el Secretariat Nacional realit-
zarà totes les tasques necessàries i legalment establides.
4. En el primer trimestre del proper curs escolar deurà
organitzar-se la Segona Escola Sindical del País Valencià, i
a partir d'ella diferents escoles sindicals, bé a nivell d'Unió
Intercomarcal, bé a nivell d'unió Comarcal.
5. En els afiliats i afiliades dels diferents sectors hi ha que
potenciar la consciència d'intersectorialitat del Sindicat,
per tal de fer realitat les Unions. Aquesta exigència de fer re-
alitat ens ha d'obligar a trobar formes adequades, entre
d'altres pel que respecta al sector d'INB, donada la seua
peculiar distribució territorial, el mateix que a F.P.
6. Hi ha que repredre l'organització dels sectors a nivell de
País Valencià, sobretot el que respecta als sectors d'INB i
Privada, aixi com F.P.
7. És necessari enfortir l'acció sindical al sector privat. Hi
ha que prestar fonamental atenció al proper conveni de se-
tembre. Hi ha que clarificar als treballadors i treballadores
del sector la nostra opció global per l'Escola pública i les re-
percussions positives respecte a la seua situació profes-
sional. És decisió sindical que en totes les comarques on hi
haja centres d'ensenyament privat, es nomene un respon-
sable almenys del sector privat, encara que no hi haja afi-
liació.
8. La nostra situació econòmica ha d'ésser aconseguida i
valorada per tots els afiliats i afiliades, en la seua importàn-
cia sindical, ja que sense una situació econòmica escaient,
no podrem dur a terme totes les tasques sindicals. En
aquest assumpte es fa present el nostre futur sindical,
d'aquí que la militància sindical ha de ser, també, «militàn-
cia econòmica i preocupació i ocupació per tal de solu-
cionar els problemes de finançament.

VII. CAMPANYA D'AFILIACIÓ

Encara que normalment la millor campanya ha de ser la
nostra pròpia activitat sindical i la nostra lluita, és necessari
organitzar en totes les comarques campanyes d'afiliació,
que deuran ésser coordinades per la secretaria d'organitza-
ció de cada Unió Intercomarcal.

las tareas necesarias y legal-
mente establecidas.
4. En el primer trimestre del
próximo curso escolar deberà
organizarse la Segunda Es-
cuela Sindical del País Valen-
cià y, a partir de ella, diferen-
tes escuelas sindicales, bien
a nivel de Unió Intercomarcal,
bien a nivel de Unió Comarcal.
5. En los afiliados y afiliadas
de los diferentes sectores hay
que potenciar la conciencia
de intersectorialidad del Sin-
dicato, con el f in de hacer re-
alidad las Unions. Esta exi-
gència de hacer realidad nos
ha de obligar a encontrar for-
mas adecuadas, entre otras
por lo que respecta al sector
de IN B dada su peculiar distri-
bución territorial, lo mismo
que en F. P.

j 6. Hay que retornar la organi-
zación de los sectores a nivel
de País Valencià, sobre todo
lo que respecta a los sectores
de INB y Privada, asi como
F. P.
7. Es necesario fortalecer la
acción sindical en el sector
Privada. Hay que prestar fun-
damental atenc/ón al próximo
convenio de septiembre. h y
que clarificar a las trabajado-
ras y trabajadores del sec-, •
nuestra opción global por la
Escuela Pública y las repercu-
siones positivas respecto a
su situación profesional. Es
decisión sindical el que en to-
das las comarcas donde haya
centros de enseftanza priva-
dos, se nombre al menos un
responsable del sector Priva-
da, aunque no haya afiliación.
8. Nuestra situación econò-
mica ha de ser conocida y va-
lorada por todas las afiliadas
y afiliados, en su importància
sindical, ya que sin una si-
tuación econòmica adecuada
no podremos llevar a cabo to-
das las tareas sindicales. En
este asunto se hace presente
nuestro futuro sindical, de a.hi
que la militància sindical ha
de ser, también, «militància
econòmica» y preocupación y
ocupación con el f in de solu-
cionar los problemas de fi-
nanciamiento.

VII. CAMPANA DE AFI-
LIACIÓN

Aunque normalmente la me-
jor campana ha de ser nuestra
pròpia actividad sindical y
nuestra lucha, es necesario
organizar en todas las comar-
cas campanas de afiliación,
que deberàn ser coordinadas
por la Secretaria de Organiza-
ción de cada Unió Intercomar-
cal.

Gandia, 17 de mayo de 1980
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CORRES-
PONSALS

LA RIBERA
CURSET DE PRE-ESCOLAR
A ALGEMESÍ

Seguint la tasca començada per la ponència
d'Educació, de l'Ajuntament, amb la coordina-
ció d'Extensió Agrària i subvencionat per
I'l.C.E., el 26 de Maig en el col·legi nacional de
Cervantes d'Algemesí, comença un curset de
Pre-escolar. Aquest curset tindrà una duració de
dues setmanes. Constarà d'una part teòrica i
altra pràctica. Es faran grups de treball i visitaran
col·legis on es porta un ensenyament actiu amb
elsxiquetsi xiquetes.

EL25 D'ABRIL A LA RIBERA

Per a recordar i difondre el fet nacional del 25
d'Abril, es feren diverses activitats als pobles
d'Algemesí i Alzira.

A Algemesí
— Exposició de llibres sobre temes del País Va-

lencià
— Cercavila pels dolçainers i tabaleters
— Conferència sobre «Repercussions del

Decret de Nova Planta»
— Joc de «Cucanyes» per als xiquets i xi-

quetes
— «Auca» explicativa del Decret de Nova

Planta i la «Lengua de los Valencianes» per a to-
tes les escoles.

A Alzira
— Diada Jovenívola Ecologista i Nacionalista
— Presentació del llibre «ANEM DES-

COBRINT II» sobre l'Arquitectura d'Alzira
— Teatre: «La Pau torna a Atenes» pel taller

de teatre I.N.B. Josep Maria Parra.
Aquestes activitats són importants per a

tindré present que la nostra recuperació com a
poble és encara lluny. Al dia següent tot segueix
igual: el Decret de Bilingüisme sense cap pers-
pectiva positiva, no hi ha diners per a subven-
cionar els cursos de I'l.C.E. per a dependre la
nostra llengua... etc. És clar que el País hem de
fer-lo, dia a dia, treballant per aconseguir una es-
cola arrelada al medi i lluitant junt a aquells que
volen una autèntica autonomia.

L'HORTA
Siente el corresponsal, centrar la mayor

parte de la información de sus crónicas, en
la subcomarca Horta Nord Alta, però ello
ocurre por varias razones: porque es en es-
ta subcomarca donde el corresponsal tra-
baja y por lo tanto tiene la información de
primera mano, porque de las otras subco-
marcas o bien no se sabé cuàl es el camino

para hacer llegar las noticias, o si se sabé
les cuesta ponerse en contacto con el
corresponsal, o bien se envia directamente
al «All i Oli», a otras secciones... Por si sir-
ve de algo, ahí os apunto mi número de te-
lefono y aquel que quiera o tenga alguna in-
formación, que se ponga en contacto
conmigo. Este es el telefono: 367 01 74. A
vuestra disposición.

Os contaba el otro dia nuestro calendario
comarcal de trabajo, al cual faltaba anadir
que también hay un tiempo abierto a
Asambleas Extraordinarias, por llamarlas
de alguna manera, cuando la información
lo exige. Así el otro dia dedicamos una
Asamblea a la discusión y toma de posición
con respecto a la manifestación del 1 de
mayo, entre otros temas. Esta distinción
entre el Calendario Comarcal preestableci-
do y las Asambleas Extraordinarias dedica-
das a debatir todo tipo de información sin-
dical, son necesarias y de alguna manera,
parece que nos estan ayudando a en-
contrar el camino de un trabajo conti-
nuado. Siempre en opinión del correspon-
sal, se diversifican los temas a analizar y
discutir, y nos ayuda a una mayor racionali-
zación del trabajo.

Como sabéis, los que seguís esta cròni-
ca, la Asamblea Comarcal trataba del
CICLÓ PREPARATORIO, cicló que trata de
adaptarse a la Psicologia del nirio y que
engloba pedagògica y escolarmente a Pàr-
vulos, Primero y Segundo. Cicló que aun
siendo tratado a nivel informativo por el
M.E. no ha puesto los medios (como casi
siempre), para ponerlo en marcha. Porque
cuando algo vale la pena, tienen que ser los
propios profesores, los mas inquietos, los
que con su esfuerzo diario, van poniendo
piedra a piedra, las bases de una Escuela
Racional y Científica, adaptada a la
psicologia del niiïo. Y en ello estamos.

El grupo que lo ha estado trabajando du-
rante todo el ano, nos informo de lo anda-
do hasta ahora y quedamos en ir ampliando
el tema a mas companeros, y en ir creando
un Archivo de Recopilación de lo hecho. El
tema ha suscitado interès en la Comarca; el
trabajo por hacer es mucho; y las realiza-
ciones concretas algunas. Se dispone de
varias fichas personales del alumno, de se-
guimiento y recopilación de datos, adapta-
das, o por lo menos eso se intenta, a la rea-
lidad comarcal, y que ya estan empezando
a ponerse en pràctica.

Se està realizando un vocabulario bàsico
del nino en las edades que comprende este
cicló. Y como mas espectacular se ha orga-
nizado una excursión monstruo al Puerto y
a los Viveros, con parte de la gente que es-
tà trabajando de lleno en el Cicló Preparato-
rio. Han participado cursos de pàrvulos,

primero y segundo de Benimamet y Pater-
na, con un total de ocho profesores, mas
de cincuenta madres y padres, y alrededor
de 200 nirïos. La Excursión ha resultado to-
do un éxito en cuanto a participación y re-
sultados. Si hubiéseis visto a las madres y
algunas abuelas, junto con los alumnos, di-
bujando sobre el suelo a los animales del
zoo. Todos los trabajos seran expuestos en
un lugar adecuado para que lo vean los que
no han podido asistir.

Otro tema a tratar, aunque sea de pasa-
da, es la necesidad, de alguna manera
puesta de manifiesto por algunos afiliados
de las subcomarcas Horta Nord Alta i
Baixa, de unificarlas. La idea se ha puesto
de manifiesto. La idea se va a discutir. Se
van a analizar los pros y los contras en las
distintas comarcas. Se va a informar y pe-
dir el parecer de todos los afiliados de las
dos subcomarcas, así como de los órganos
sindicals del S.T.E.No va a ser, si lo es, de-
cisión de un dia. El proceso està abierto y
el, el que decidirà en última instància. El te-
ma esta ahí y así os lo cuento.

Para terminar, quisiera resumir en unas
pocas palabras lo que significo para nuestra
U.l. del S.T.E., el dia 1 de mayo. Un avan-
ce en la unificación con los objetivos de la
clase trabajadora, desde el momento que
por primera vez, el S.T.E. definió su postu-
ra, al elegir libre y democraticamente, la
manifestación que iba a ir. Un paso mas en
la implantación social que esta decisión
conllevó, y por otra parte, un retroceso, al
igual que en la clase trabajadora, en cuanto
a la participación de la base afiliada. Una
manifestación que el corresponsal
calificaría como «La del silencio» o al me-
nos «la de la meditación», a juzgar por la
seriedad con que transcurrió. Una manifes-
tación que las centrales sindicales de clase,
y el S.T.E., tendràn que analizar, pausada y
serenamente, teniendo en cuenta aquello
de: «La manifestación es el espejo de la si-
tuación».,Tan mal està? ANGELSQRN|
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LA SAFOR
Per a una de les coses positives que les últi-

mes mobilitzacions contra la política educativa
de l'UCD, ens varen servir, va ser per adornar-
nos que els pares i l'opinió pública en general no
estaven ben informats dels moments tan crítics
que travessava l'ensenyament, i que calia que ho
estiguessen perquè tot funcionava millor i així no
se'ns acusaria de fer les coses molt precipitada-
ment i a última hora. De tots és sabut que estem
tan implicats ells com nosaltres, però el nostre
paper avui per avui encara ha de ser «d'anar esti-
rant el carro».

En una assemblea després de la vaga, s'acor-
dà fer una comissió que impulsarà la formació
d'una Coordinadora d'Associacions de Pares
Comarcal; i així s'ha fet.

Es va fer una convocatòria a tots els pares de
la comarca i la resposta va ser prou bona. Es de-
cidí formar una Comissió de Pares que elaborarà
unes normes de funcionament i organitzar una
xarrada sobre l'Estatut de Centres que la donaria
el senador J. Bevia.

La xarrada va ser un èxit i el xicotet reglament
s'elaborà amb poques dificultats, consistint sols

en unes normes d'organització basades en:
1. — Establir uns nuclis, cada un dels quals avi-

saria a uns pobles determinats. Aquestos Nuclis
formarien la comissió permanent. Un nucli coor-
dinador de tots.

2. —Assemblea general formada per dos o
més representants de cada associació, que es
reuniria una vegada al mes i en un poble dife-
rent.

Les finalitats serien
1. — Crear associacions de pares on no n'hi ha-

gués.
2. —Veure solucions conjuntes de cara al nou

Estatut de Centres i a d'altres lleis que pogueren
afectar a l'educació.

3.—Relació pares-mestre. Problemes i solu-
cions que s'hi van donant.

4.— Rebre informació per part dels mestres
dels esdeveniments educatius més importants.

5.—Tractar problemes generals de l'ensenya-
ment: eixida de l'EGB, falta de places escolars.
Informació: Es farà un butlletí després de cada
reunió, aquesta despesa es pagarà amb una
quota que cada associació aportarà.

Aquest reglament fou aprovat en una reunió
celebrada a Almoines el mes d'Abril.

La següent es va fer en el mes de maig a Piles,
on ja es varen constituir: l'Assemblea General, la
Comissió Permanent i els nuclis de comunicació.
També hi va haver un debat sobre els problemes
més urgents que calia tractar de cara a la fi d'uns
i a l'escomençament del proper, entre ells esta-
ven

— Intercanvi amb els mestres de cara als crite-
ris per donar el Graduat Escolar.

— Eixides pelsxiquetsdeS." curs.
— Previsió de places pel proper curs.
— Estatut de Centres
— El valencià a l'escola el proper curs.
Ara la Comissió Permanent farà algunes pro-

postes de treball sobre aquestos temes i en la
propera Assemblea es discutiran.

A totes les reunions solen assistir un grup xi-
cotet de mestres que participen no en la decisió
de les propostes sinó en la seua elaboració, per-
què els pares volen que estem allí, quan tot co-
mence a funcionar amb més normalitat sols ani-
ran quan ens ho demanen.

Aquesta manera de treballar potser que a algú
li vinga massa ampla perquè les circumstàncies
el desborden com puga ser: treballar en una co-
marca molt gran i nombrosa... però pensen que
sí no és per una cosa d'aquest tipus pot resultar
un treball vàlid encara que ací es pot dir que es-
tem començant i no sabem el resultat que tindrà.

CAMP DE MORVEDRE
Està acabant-se el curs i és hora de fer balanç. Són molts els comptes que hi ha que sal-

dar: funcionament, implantació, política educativa... Els resultats de tots els comptes,
que recullen totes les partides: inversions, despeses, pèrdues, lluites, treball, efectivi-
tat, cansament..., ens permetrà efectuar l'assentament final i poder avaluar. Sols ens
manca saber quin és l'objectiu de la nostra empresa: un, almenys compartit per molts, és
la renovació de l'Escola; renovació, reforma o alternativa que al País Valencià no podem
entendre si no partim de la nostra pròpia realitat. De qualsevol manera, una crònica no pto
acometre tal anàlisi. Nosaltres ens limitarem a reflexar les sumes d'un capítol, que si més
no, incideix directament en la renovació de l'Escola: l'ensenyament de ia nostra llengua.
Prengam nota.

A LA BARONIA, malgrat els seus sis mil habitants valenciano-parlants en la pràctica
totalitat, no s'imparteix a cap dels pobles l'ensenyament de o en la nostra llengua. Això
unit a que una bona part dels alumnes de més endins: Estivella, Algímia, Alfara i Algar, si
continuen estudiant, ho fan a Sogorb (castellano-parlant) ens presenta un dèficit alar-
mant.

AL BAIX PALÀNCIA, si considerem els seus seixanta mil habitants, les coses no es
troben molt millor: sols cinc mestres ensenyen la nostra llengua a l'EGB.

Al Col·legi N. Romeu 210 alumnes tenen una hora setmanal.
Al C.N. Cronista Chabret 130 alumnes tenen entre una i dues hores.
Al C.N. Baladre 160 alumnes tenen entre una i dues hores.
Al C.N. Churruca 79 alumnes tenen una hora i dos quarts.
Això vol dir que solament un cinc per cent de la població escolar (Sagunt té més d'onze

mil alumnes d'EGB) obligatòria rep d'una hora a dues l'ensenyament de la nostra llengua.
Sabem que la professional disposa d'una professora í la mitjana d'una altra, però no sa-
bem el temps que hi dediquen ni els alumnes atesos.

LES VALLS, d'unes vuit mil persones valenciano-parlants, es troben molt millor ateses
que la resta de la comarca. Disposen de sis professors de la nostra llengua, que atenen to-
ta la segona etapa i un parvulari.

A l'Agrup. Faura-Benifairó 172 alumnes tenen dos hores setmanals.
A l'Agrup. Quart-Quartell-Benavites 124 alumnes tenen dues hores setmanals.

Un parvulari 50 alumnes ho fan tot en valencià.
ÉS interessant remarcar que tots els col·legis que imparteixen classes de la nostra llengua

són centres públics. Deixen per a altres ocasions els condicionaments de tot tipus.
ESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC A CRONISTA CHABRET. L'anàlisi de tots els comp-

tes és molt important a tots els nivells: País Valencià, comarca, municipi i centre. En l'as-
pecte anteriorment tractat, els companys del STE de Cronista Chabret hem fet un estudi
socio-lingüistic en hores d'exclusiva que ens permetrà acarar amb realisme la normalitza-
ció cultural del centre. Mitjançant una mena de qüestionari, hem recollit les dades que ens
han permès reduir coses interessants com:

El quaranta per cent dels pares són nats a zones castellano-parlants. Sabem que el no-
ranta per cent entén el valencià i que a les assemblees els «valensianos» ens fan tindré
«educasión», és a dir, ens fan parlar, ens imposen, el castellà. Sí, el CASTELLÀ.

Sabem que solament un seixanta-cinc per cent el parla, que un cinquanta per cent el lle-
geix i que sols un set diu que l'escriu, és a dir, som un poble incult que tenim tot el dret a
aprendre allò que és nostre, ja que un noranta per cent és partidari de l'ensenyament de la
nostra llengua.

Sabem també que són les mares les primeres a castelianitzar-se i les darreres a integrar-
se, evidentment no per obra i gràcia de l'Esperit Sant, sinó dels «rols» socials i de
T VE espanyola.

I sabem també, entre d'altres coses, que de la generació dels iaios d'alumnes als pares
d'alumnes s'ha castellanitzat un deu per cent i que hi ha un vint per cent d'alumnes en pro-
cés de castellanització i que sols hi ha un trenta per cent d'alumnes que a casa dels pares
parlen avui valencià.

Aquesta anàlisi d'un centre de Sagunt-ciutat fa pensar, evidentment a qui tinga per hà-
bit i sàpia fer-ho.

Manuel Civera i Gómez

m

19



sflxmnm^^^
/a marina alfa

dels Ports al Baix Segura
GEOGRAFIA

Limita al nord amb la Marina Alta, a l'est amb
la mar Mediterrània, al sud amb l'Alacantí i a
l'oest amb l'Alcoià-Comtat.

S'observa una clara diferència entre l'interior i
el litoral. La comarca constitueix l'extrem orien-
tal del Sistema Subbètic. El relleu és molt acci-
dentat. Al nord es troba la serra de Bèrnia (1.128
m.) i més al sud les serres d'Aitana (1.158 m.) i el
Puig-Campana (1.406 m.), entre elles hi han pe-
tites valls com ara l'Alt Algar i l'Alt Guadalest.

A l'interior, els hiverns són gelats i els estius
càlids. Són freqüents les gelades a l'hivern i la
pluja abundant (700-800 mm. anyals). La tempe-
ratura mitjana anyal és de 15°, mentre que al li-
toral és de 18'5°. Ací els hiverns són suaus i els
estius molt calorosos. Les precipitacions, tot just
no apleguen els 350 mm. a l'any. La secor de
l'aire és veu augmentada pel vent del nord
d'Àfrica, que provoca greus danys a l'agricultu-
ra.

La vegetació és subestepària al litoral, amb
molt de timó,i a l'interior, taques de pins i carras-
ques.

Els rius són molt curts, de caràcter torrencial i
amb forts estiatges. Els principals són l'Algar, el
Guadalest i l'Amadori, les aigües dels quals són
regulades per pantans que porten el nom
d'aquests dos últims.

ECONOMIA

La principal activitat econòmica la constitueix
el turisme, desenvolupat espectacularment en la
dècada dels 50. Altea, Benidorm, Calp i la Vila
són els principals centres turístics. El turisme ha
canviat el paisatge tradicional del litoral, avui for-
tament urbanitzat fins al punt que molt prompte
tota la costa serà un centre urbà. Gràcies a ell, el
sector serve is ( cons t rucc ió , comerç,
hostaleria...) ha experimentat tal desenvolupa-
ment que actualment el 30% de la població viu
directament o indirecta d'aquest fenomen.

Ametlers sobretot, garrofers i vinyes cobrei-
xen el secà en plans i vessants; els regadius, molt
ben protegits de les gelades per les serres, utilit-
zen les aigües de l'Algar, molt brolladors al peu
de les muntanyes i pous. Es conreen taronges,
llimes, tomates, pebreres, carxofes, fruitals
(sobretot el nesprer).

La pesca, que temps passats fou la principal
activitat dels ports de la Vila, Altea, Calp..., en-
cara manté certa importància. Es pesquen llúce-
res, malls, besucs, mol·luscs, sardines, gambes i
cigales... A la Vila, la indústria pesquera és la
principal font de riquesa; la flota matriculada en
aquest districte marítim realitza les seues tas-
ques principals a l'Oceà Atlàntic, amb grans cap-
tures.

La indústria està poc desenvolupada. A la Vi-

la hi ha fàbriques de xocolata, filats, i de xarxes i
altres aparells per a la pesca. A Altea es cons-
trueixen canoes, iats i d'altres vaixells esportius i
d'esbarjo. La indústria hotelera i els seus deri-
vats, així com també la construcció, tenen im-
portància a Benidorm.

POBLACIÓ I MUNICIPIS

La Marina Baixa està integrada pels municipis
de Calp, Altea, Benidorm, la Vila, Callosa d'En
Sarrià, Polop, La Nucia, L'Alfàs del Pi, Finestrat,
Relleu, Beniardà, Benifato, Benimantell, Bolulla,
Guadalest, Confrides, Sella, Tàrbena, Orxeta,
Poblenou de Benitatxell.

Calp és un dels centres turístiques de la co-
marca. Al seu terme municipal es trobo el tan ço
negut Penyal d'Ifach, avanç gegantí (328 m.),
amb un tòmbol de dunes quaternàries consolida-
des i una albufera convertida en salina. A Calp,
després del turisme li segueix en importància la
pesca. L'agricultura, no massa abundant, pro-
dueix conreus com ara el raïm de taula,
ametles...

Altea (10.086 hb.) és un poble que atrau morts
turistes, sobretot estrangers, madrilenys i de la
ciutat de València. Per la seua llum, color, tipis-
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me i ambient, s'han quedat a viure allà molts pin-
tors. Igual que en tots els pobles de la comarca,
un dia a la setmana es munta un mercat. Ací és
els dimarts, i per la seua extensió i qualitat és un
dels que més gent atrau. Té nombroses parade-
tes i s'hi pot trobar de tot. A 5 km. està el simpà-
tic caseriu d'Altea la Vella. La indústria la consti-
tueix una flota pesquera en la que predomina la

,

Altea
Presa de Guadalst
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d'arrossegament. També és important la in-
dústria de construcció d'embarcacions. L'agri-
cultura produeix ametlers, garrofers, oliveres,
tarongerars, tomateres, pebreres, faves, carxo-
feres i arbres fruitals.

Benidorm des de molt antic ha estat lloc
d'atracció de forasters. Són els alcoians els pri-
mers que el descobreixen i comencen a construir
els seus xalets. Després, gent de Madrid.
Després de la guerra és quan es deixa sentir el
constant augment del turisme, com element de
transferència geogràfica de grans contingents
humans i la implantació del sistema de «vols xàr-
ter» i viatges «for fait», Benidorm no tarda a
incloure's a les llistes d'oferta dels grans «Tour
operators» d'Europa i comença a rebre massiva-
ment anglesos, francesos, alemanys, holande-
sos, suecs i belgues principalment. Com a con-
seqüència del turisme, la principal font de ri-
quesa és la indústria hostalera i els seus derivats,
seguint en importància la construcció. Beni-
dorm, que té 29.673 habitants, a l'estiu aplega a
reunir-ne prop de mig milió.

La Vila (20.428 hb.), capçalera de comarca,
amb un clima bonàs tot l'any, ha aconseguit els
últims anys la temperatura mitjana més benigna
de tota la Península Ibèrica. Llevat del turisme i
la pesca, són famoses les seues fàbriques de xo-
colata. Disposa també de moltes indústries de fi-
lats i de xarxes. Del 24 al 31 de juliol, se celebren
les festes de moros i cristians. El dia de la gran
festa lluiten en el mar; a poc a poc són vençuts
els vaixells cristians, desembarquen a la platja i
s'acaba amb la presa de la Vila, després que
ambaixadors, gallards i trempats, es vanaglorien
de la seua oratòria, segons la fórmula guardada
per la tradició.

Callosa d'En Sarrià (6.650 hb.) és el poble
més important de l'interior. La seua principal ac-
tivitat és l'agricultura. Hi ha el nesprer, la taron-
ja, la llima, l'ametla, l'albercoc, la pera, la poma,
la maduixa... S'hi troba el paratge denominat
«L'Algar». És una vall entre muntanyes travessa-
da pel riu del mateix nom amb cascades de gran
elevació. Les festes es celebren el segon
diumenge d'octubre en commemoració de l'ex-
pulsió dels moros de la vila; són de gran color i
bellesa pels tratges i actes que s'hi realitzen.

Altres pobles importants de la comarca, que
passen dels 10.000 habitants, són L'Alfàs del Pi,
La Nucia, Polop, Finestrat, Relleu.

A 560 m. i al costat del pantà que porta el seu
nom, està Guadalest, que pel seu paisatge és vi-
sitat per milers de turistes tot al llarg de l'any.
«La Casa de les Penyes» és d'una original ar-
quitectura orgànica que disposa a l'interior de les
mateixes formes naturals de les seues penyes. Al
terme municipal estan els castells de Sant Josep
i Alcoraiba, enderrocat.

ESCRIUEN
ELSXIQUETS

LA LUNA
Es como un blanco y brillante agujero sobre el os-

curo cielo nocturno, punteado de innumerables
estrellas. Es como un pàlido dios, frío, sentado sobre
su trono de estrellas en lo mas alto del firmamento.

Verla reflejada en el agua del mar por la noche es
como sentir sensación de libertad, como dejarse llevar
por una corriente de càlido aire, como poder volar, al-
canzar las estrellas, la luna...

La pàlida luna llena ilumina con su esplendor la
noche oscura, dando una imagen de irrealidad y un
bello contraste de sombras y luz que ilumina nuestro
alrededor como una blanca bengala sobre el inmenso
firmamento plagado de estrellas.

JAVIER LLINARES -12 AflOS
7.° 8 C. N. «JOSÉ ANTONIO»

LA VILA
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CORRESPONDÈNCIA
ESCOLAR

C. N. «SAN RAFAEL»
C/. NOU, S/N.
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C.N.«ELBLANQUINAL»
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ALTEA (ALACANT)



Els mesos de maig i juny, són els més
adients per fer sortides de l'escola i
aprofitar el bon temps, per donar unes
vivències als continguts que anem
donant.
Aquesta idea pot esdevindre inoperant
per la manca de preparació, donat que
deixem massa lloc a la improvisíació.
Cal preveure els llocs que anem a
visitar d'avantmà, així com els
continguts que donarem.
Per a totes les edats és molt important
la preparació de la sortida donat que a
grans i menuts interessa on s'anirà i
què és el que faran.

COM PREPARAR UNA SORTIDA?

Per als xiquets i xiquetes de Parvulari, un
desplaçament frueix d'un cert interès, però
pot crear inseguretat si no es precisa ben
bé en què consistirà l'excursió. Fins i tot
hem de situar a les persones front als de-
talls que ens puguen semblar més ridículs.

Els xiquets i xiquetes de primera etapa,
suposant que tinguen un rodatge en sorti-
des, no sols s'adapten fàcilment a la si-
tuació, sinó que s'aboquen al màxim, fins al
punt de centrar la seua incansable activitat.
Cal que aquests sàpiguen quin treball van a
fer al llarg del dia, així com les coses que
van a vore en la sortida. És millor si ells in-
tervenen en la programació de l'horari i les
activitats.

' Les persones de 2.a Etapa tenen en les
possibles sortides i excursions una molt bo-
na ocasió per poder exercir llur autogestió,
no sols en els aspectes organitzatius, sinó
també en la planificació del treball.

Per què no demanar que ells facen la
programació de les sortides necessàries per
al desenvolupament dels temes?

LA MOTIVACIÓ

La importància que els mestres i educa-
dors donem a la motivació, sembla que va
decreixent amb l'edat.

Al Parvulari, cal que la sortida siga pre-
sentada com una activitat immediata,
engrescadora i aclaridora.

Al primer cicle de bàsica, és interesant
presentar sempre la sortida com una activi-
tat global, referida sempre a unes activitats
de més llarga durada i amb aplicació a l'es-
cola.

En quant als xics i xiques de segona eta-
pa, hom presuposa que no els cal cap moti-
vació específica. Aquesta manera d'en-
tendre el treball a la segona etapa, té con-
seqüències molt dolentes que hauríem de
mirar d'evitar.

COSES A FER A LES SORTIDES

La quantitat de coses a fer està totalment
relacionada amb l'edat dels alumnes, la
complexitat dels temes a treballar...

A parvulari serà interessant que s'inte-
rioritzen les activitats més relevants de la
sortida, que es verbalitzen situacions i mots
nous, que els xiquets i xiquetes es fami-
liaritzen amb tot el que es podran trobar.

A primera etapa, les coses a realitzar van
fent-se més complexes. És molt important
tot el treball de vocabulari; pensem que es-
tan adquirint el seu vocabulari bàsic.

A la segona etapa, ens decantem per una
gobalització, per tal que es relacionen les
activitats amb les diferents àrees.

DIAS14Y15DEJUNIO

SABADO 14

— De 12 a 12'30: «Trobada» en La
Vila, junto a la estàtua del Dr. Esquer-
do (al principio del Paseo Marítimo).

—12'30: Nos saludarèmos tomando
un «nardo» y seguiremos tomando
nardos hasta la hora de comer,
mientras paseamos por el pueblo.

— De 14 a 15'30: Comida.
— Por la tarde iremos a Calp. Allí el

que lo desee y se encuentre en condi-
ciones, podrà subir al Penón, y si el
tiempo acompana incluso nos pode-
mosdar un bano.

— En Altea daremos una vuelta por
la parte antigua del pueblo y entrare-
mos a ver la Galeria d'Art de Toni Mi-

LA MARINA
BAIXA

ró. Cenaremos en la Olla (a 3 km. del
pueblo) en un sitio muy tranquilo, jun-
to al mar, a base de «peix torrat», vino
y otras hierbas (típicas de la comarca).
Después de la cena y los «postres», si
nos apetece podemos volver al pueblo,
a la plaza de la iglesia y conocer un po-
co el ambiente de la noche de Altea
que es casi siempre bastante intere-
sante.

— En el momento de escribir estàs
líneas, desconocemos todavía dónde

se podrà dormir, aunque tenemos al-
gunas ideas en mente. El que tenga sa-
co de dormir que lo traiga, pues
siempre puede ir bien.

DOMINGO 15

— El domingo lo podemos dedicar a
conocer la parte interior de la comarca,
que no tiene menos atractives que el li-
toral. Pasaremos por La Nucia, Polop,
Callosa d'En Sarrià... aquí pararemos
en el valle del Algar (^còrner?... sobre
la marcha, cuando tengamos hambre y
en algun lugar agradable). Llegaremos
hasta Guadalest, donde podremos ver
el pantano y todo el valle, y desde don-
de iniciaremos el regreso ya bien entra-
da la tarde.
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~ Pare
Fullana

Lluís Fullana Mira, ignorat pels mateixos
que avui l'omplin de lloança, li aixequen
monuments o l'utilitzen com a bandera de
la valenciania contra el valencianisme, mo-
ria pobrament a Madrid l'any 1948.

Aquest Frare Franciscà, nascut a Beni-
marfull —El Comtat— l'any 1871 és sens
dubte el primer valencià que seriosament
intentà normalitzar la llengua enmig d'un
gran desgavell de tendències entre els
lletraferits d'aleshores. És a principi de
segle quan inicia un estudi profund de les
variants dialectals de l'idioma. Si bé el tre-
ball de recerca d'informació és amplíssim, a
causa d'estar lligat de peus i mans pel «re-
gionalisme floralista» del Rat Penat, mai no
pogué donar satisfacció al seu desig
d'aconseguir que hi hagués unitat entre els
grups casolans que ja en aquell temps
s'enfrontaven per les mateixes qüestions
d'ara. Lluís Fullana mostra als seus escrits
tenir vertader pànic a les reaccions viscerals
que es veu que tenien aquells «defensors
de la llengua»: «Pense estudiar la nostra
llengua baix el triple aspecte etimolò-
gic, ortogràfic i ortofònic. Lo primer
per a fer vore, en lo dia de demà, a

Història urbana
molts imbècils que que cacarejant de
filolecs, tenen l'atreviment de negar a
la nostra llengua l'honròs parentesc di-
recte en la llengua comú de la raça llan-
tina...» És per això que tot al llarg de la
seua obra lingüística es troben afirmacions
un tant contradictòries fruit de les seues
concessions als aprenents de filologia lo-
cals. Contradiccions que avui dia són utilit-
zades pels que voldrien que Fullana hagués
estat un bel·ligerant contra el fabrisme se-
cessionista com qualsevol anticatalanista
d'ara. Res més lluny de la realitat. La dissi-
mulació li era obligada, com afirma parlant
d'ell Francesc de B. Moll: «És depriment
que, per consideració a un públic igno-
rant, un home il·lustrat es considerava
obligat a ensenyar coses en què no
creia i que li desagradaven».

Encarregat pel «Rat Penat» d'introduir al
País Valencià les noves normes de l'Institut
d'Estudis Catalans, inicia una reforma de
les seues pròpies normes ortogràfiques,
tasca que es pren amb molta calma inten-
cionadament, com eli mateix afirma: «...i
sense que els valencians s'en aperce-

bixquen donar passets cap a l'unitat del
Català». Reforma que no acabarà mai de
concloure.

Lluís Fullana Mira fou acceptat per tots i
a tots serví:

Fou Director Honorari del Centre de Cul-
tura Valenciana, Membre de Mèrit de la So-
cietat «Lo Rat Penat», Professor de Llen-
gua Valenciana de l'Institut Universitari de
Llengües, Acadèmic de número de la Llen-
gua Catalana, Col·laborador de l'Institut
d'Estudis Catalans; treballa intensament
amb Mossèn Alcover en el Diccionari
Català-Valencià-Balear, col·laborador del
Diccionari de la Llengua Catalana. Entre les
seues obres, destaquen:

— Morfologia del Verbo en la lengua va-
lenciana. 1905

— Ullada general de morfologia catalana.
1906

—Característiques catalanes a València.
1907

— Gramàtica elemental de la llengua va-
lenciana. 1915

—Vocabulari ortogràfic valencià - cas-
tellà. 1921

MIUORBM

LA TERMINACIÓ ER, NO«ERO»

La terminació -er és la pròpia de l'idioma;
«-ero» és normal en castellà, però en català re-
sulta francament improcedent.

-Er procedeix del sufix llatí «-ariu», el qual va
arribar a la nostra llengua a través d'una etapa
«-air» (per metàtesi de la i i pèrdua de la desinèn-
cia). Exemple: del llatí «fornu» (= forn) prové
l'adjectiu «fornariu» (afegiment del sufix «-ariu»
al radical); després s'esdevenen les formes suc-
cessives «fornair» i forner (aquesta, ja nostra).

-Er figura en substantius primitius que ja ve-
nien fets del llatí vulgar. Exemples: acer, de
«aciariu»; carrer de «carrariu»; diner de «dena-
riu»; febrer, de «febrariu»; gener, de
«genariu».

El castellà, que va conservar la «u» final com a
«o», ha adoptat la terminacó «-ero» («-ariu» >
«-airu»>«-ero». El galaico-portugués en va fer
«-eiro». Així, l'ètim «genariu» donà «Janeiro» en
portuguès, «enero» en castellà, gener en català.

I tan estrany com ens és «-eiro» en és també
«-ero», no cal dir.

Però, a més, -er s'ha conservat com a sufix
viu, és a dir, com a terminació que apliquem a
radicals de mots per a formar-ne de nous. Afegit
a radicals nominals, designa professions, utensi-
lis, llocs on abunda el primitiu, pertinença, quali-
tat, gentilicis, etc. Exemples:

Professions: de arxiu, arxiver: de banc,
banquer; de carbó, carboner; de fleca, fle-
quer;1 de vaca, vaquer, etc.

Utensilis: de agulla, aguller; de brasa, bra-
ser; de foc, foguer; de tinta, tinter, etc.

Llocs: de formiga, formiguer; de planta,
planter; de pedra (amb doble sufix), pedre-
guer. És a dir, «lloc ple de formigues», «camp
ple de plantes joves», «lloc abundant en
pedres».

Pertinença o qualitat: de ametla, ametler; de

castanya, castanyer, de rosa, roser; de pre-
só, presoner,2 de festa, fester; de falla,
faller; de romanç, romancer, etc.

Alguns gentilicis: de Artana, artaner; de Dé-
nia, denier; de Elx, elxer; de Monòver, mo-
nover.

Aplicar, doncs, la terminació «-ero» és, a ban-
da d'un vulgarisme, una greu incorrecció
lingüística. No direm paraules tals com «camare-
ro», sinó cambrer; «cotxero», sinó cotxer;
«candelero», sinó candeler; «carassero», sinó
carasser; «festero» sinó fester; «romancero»,
sinó romancer: «casero», sinó caser; «fallero»,
sinó faller, etc.

1 Fleca i flequer volen dir, respectivament, «forn de
pa» i «forner de pa».
2 Presoner equival al castellà «prisionero».

ENRIC VALOR
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El forat del pany

PER QUÈ CREIEM
IMPORTANT L'EXPRESSIÓ
PLÀSTICA A L'ESCOLA?

El desenvolupament psicològic del xiquet dins de l'expressió
plàstica, no ha estat molt aprofundit, sols s'aplica com a teràpia
per aquells xiquets que presenten problemes.

En la majoria d'escoles, l'expressió plàstica és un aspecte secun-
dari que encara que tinga un horari propi, es pot saltar quan hi ha
necessitats d'un altre tipus, oblidant-se que per mitjà de la plàstica
es pot aconseguir una maduresa en el xiquet que l'ajude en el seu
progrés psicològic.

L'expressió és una experiència que l'ajuda a trobar-se a si ma-
teix, a cercar la seua pròpia identitat i a expressar-la. És important,
psicològicament, puix a través d'ella, moltes vegades el xiquet ma-
nifesta el que ell no sap que expressa, coses que no s'atreveix a dir
verbalment, la qual cosa ens serveix per poder detectar els seus
problemes psicològics i motors, i així poder ajudar-lo a sortir-ne.

L'expressió és molt important, pensem que el xiquet des que té
pocs mesos, parla a través dels sentits, d'eixa manera s'enriqueix la
seua part afectiva, sensible, imaginativa i fantasiosa i per aquí
comença a marcar la seua personalitat. Els sentits són els que li van
facilitant la informació.

Per tant, l'expressió cal treballar-la tant al parvulari com a EGB.
Al parvulari ens serveix per detectar problemes motors, de llen-
guatge, familiars i socials, puix a aquestes edats, al xiquet li resulta
difícil expressar-se a nivell escrit i és per mitjà de l'expressió com es
relaciona amb el món circumdant i com desenvolupa i deprén totes
les matèries escolars. En EGB l'expressió plàstica deuria ésser una
matèria que globalitzara molts aspectes (hauria de fer-se amb totes
les matèries i no deuria donar-se d'una manera separada, com es fa
quedant així desvirtuada i aïllada).

Les escoles deurien ajudar els xiquets problema organitzant
tallers d'expressió on es treballarà a cada etapa les coses que més
els interessen i els ajuden, així com la manera de desenvolupar-les.

Aleshores, revisem les nostres programacions i adaptem
l'expressió a les etapes evolutives del xiquet, a les seues necessi-
tats en totes les matèries. Amb això fomentarem la creativitat i fa-
cilitarem l'adaptació escolar, a la vegada que podrem arribar a des-
cobrir el món interior dels xiquets i xiquetes que tenim a la classe, a
fi de poder ajudar en les seues dificultats i poder facilitar la seua re-
cuperació dintre de l'escola.

Tot açò comporta la formació de tots els professionals per tal de
comprendre les possibilitats, exigències i característiques que té
l'expressió plàstica.

EQUIP RAÓ
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Lowenfield
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA
Ed. BCP.

CENTRES D'ENSENYAMENT
D'IMATGE I SO AL P.V.

LES E.P.P. «Luis Amigo» branca imatge i so
La situació dels centres de formació de tècnics i professionals en el camp

de la imatge i so al P.V. és summament caòtica i desastrosa. Els centres es-
tatals que deurien de formar-ne, s'hi troben a fora del País, cas de les facul-
tats de Ciències de la Informació, de les quals depèn la branca d'imatge, o
bé encara no s'han creat, com és el cas de les escoles professionals en la
branca d'imatge i so. Els únics centres d'ensenyament són de caràcter pri-
vat, i sols un d'ells, les escoles professionals «Luis Amigo», està reconegut
oficialment.

Aquestes escoles de Godella, són a més a més, les úniques que formen
tècnics de certa preparació professional. El complex educatiu comprèn
quasi totes les especialitats: electricitat, electrònica, delineant, automoció,
administració, mecànica, etc., i des de fa cinc anys la branca d'imatge i so.

El centre depèn de la Universitat Politècnica de València, i s'hi arriba
mitjançant el certificat d'escolaritat o el graduat escolar d'E.G. B.

L'ensenyament és car, la matrícula ve a costar unes 3.000 pts., a banda
les despeses de menjador, transport i mensualitats. Com en tots els centres
de F.P. privat,existeixen bosses d'estudis.

Els estudis es divideixen en dos graus. El primer grau de F.P. dura 2 anys
i el segon grau de F.P. tres anys. Val a dir, que els alumnes provinents de
B.U.P. passen directament al 2°" grau de F.P., convalidant les matèries co-
munes i cursant tan sols Tecnologia, Pràctica i Dibuix.

El nombre total d'alumnes que segueixen aquests cursos és d'uns 80, es-
sent la mitjana per classe d'uns 15 a 20.

A banda de les assignatures comunes, el pla d'estudis en aquesta espe-
cialitat és el següent.

1er Grau de F.P. 1er. Any. Fotografia elemental i so.
2°n Any. Cine elemental i gravació de so.
2on Grau de F.P. 1er Any. Fotografia color i laboratori; tècniques publici-

tàries; T.V. Circuit tancat.
2°"Any. Film publicitari; Cinema educatiu; Audio-visuals; Cinema pro-

fessional en 16 m/m.
3Br Any. És un curs d'especialització, així: Mitjans Audio-visuals; Fo-

tografia; So; Cinema; T.V.
En acabar els estudis (5 anys) els alumnes reben el títol de tècnics espe-

cialistes en imatge i so (T.I.S.) Enguany acaba la 1.' promoció d'aquests
tècnics.

El centre a més de professors especialitzats, té tot tipus de material: es-
tudi de fotografia, laboratori B/N i color, material de rodatge en súper 8
m/m i 16 m/m, estudi de gravació de cine, moviola de 16 m/m en doble
banda, etc.

A hores d'ara manca en el centre un circuit tancat de T.V.
El material fungible com ara pel·lícules, diapositives i fotos, el paga

l'alumne. És interessant de remarcar que algunes d'aquestes despeses les
paguen els alumnes dels encàrrecs i treballs professionals que els ixen
(sobretot als darrers cursos). De fet, la darrera promoció ja està treballant
en cinema i fotografia professionals i amb això es costegen part dels
estudis.

Entre les diverses eixides amb què compten aquests futurs professionals
de la imatge i el so, hi tenim la fotografia i el cinema professionals, la ràdio,
els estudis de gravació, la TV, i els mitjans àudio-visuals.

Finalment, cal afegir que aquests especialistes podrien un bon dia omplir
el buit tan gran que existeix en el camp pedagògic, ocupant els gabinets de
mitjans àudio-visuals dels centres educatius: BUP, FP, EGB, ICES, Univer-
sitats... Possibilitant a més a més la creació de nous llocs de treball i el bon
funcionament d'aquests mitjans avui infrautilitzats.

Alfred Ramos
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Experiències

LES COLÒNIES
DE VACANCES

I QUES ES UNA COLÒNIA DE
VACANCES

Es tracta:
• D'un moment de l'educació de

l'infant en el seu esplai, durant les èpo-
ques de vacances.

• D'un grup organitzat d'infants,
que surt del seu lloc habitual, per
traslladar-se a viure enmig de la natu-
ra.

• D'un sistema de pedagogia que
ajuda els infants a créixer personal-
ment, dins del marc de les seues predi-
leccions, en un clima d'autenticitat,
socialització i autogestió.

UNA SITUACIÓ
«EXYRA-ORDINÀRIA»

El xiquet o xiqueta, viu durant els
dies de colònia lluny de la família.
Aquest fet comporta que l'equilibri
entre l'afectivitat i la seguretat, pates-
ca un trasbals.

D'una banda el xiquet o xiqueta es
troba envoltat d'una sèrie d'objectes
d'un hàbit i d'un medi natural que no
són de la seua propietat i que per tant,
no pot disposar de la matiexa manera
que ho fa en casa. És per aquesta raó
que la Colònia ha de procurar
proporcionar-li afecte. L'equilibri
afectivitat-seguretat es recuperarà més
per la seguretat, que no per l'afectivi-
tat.

La vida de grup a les colònies té una
intensitat que difícilment es dóna en
altres situacions de la vida dels infants.

El nen i la nena, viuen durant les 24
hores del dia en grup, i aquesta si-

tuació es repeteix un dia darrere l'altre.
Això fa que a nivell de creixement i

maduració de relacions, així com a ni-
vell de manifestació i agreujament de
conflictes, sense oblidar els moments
d'interiorització personal, les Colònies
de vacances, juguen en la vida de totes
les persones un paper privilegiat.

D'altra banda, la vida al camp per-
met que es puga apreciar més
l'equilibri ecològic i es faça present la
vivència personal amb la natura, el

sentir-se integrat amb ella, entendre'n
el llenguatge, i establir-ne unes rela-
cions de mútua necessitat.

ABANS DE LA COLÒNIA

Després d'haver pres la decisió d'or-
ganitzar les colònies, s'ha de passar a
la planificació i programació que ens
permeta una major dinàmica, més re-
cursos, més exigència per a les perso-
nes que hi assisteixen.

La capacitat d'improvisació, malgrat

1
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això, és igualment necessària perquè
permet de cobrir imprevistos i adaptar
l'animació en cada moment.

La tasca de l'equip de monitors és la
de possibilitar que els xiquets o xi-
quetes passen uns dies de vacances
expressant totes les seues possibili-
tats.

II UNA EXPERIÈNCIA CONCRETA:
PENYAGOLOSA1979

Aquesta estiu, 51 nens i 14 adults
vam viure una aventura al peu de Pe-
nyagolosa.

Volíem crear un clima de festa, un
nou aire de vida col·lectiva i un lloc on
cada xiquet fos un membre actiu de la
comunitat.

UN DIA QUALSEVOL

Al matí, després d'arreglar les
nostres tendes, cada colla acudeix a
un taller: cuina, servei a la comunitat,
construccions de campament, nues,
primers auxilis en muntanya...

Quan finalitzem, ens n'anem tots a
la Plaça de la Foieta Voltà, i després de
l'assemblea, correm a jugar al gran Joc
de la Batalla Nuclear (veure fitja tècni-
ca).

Quan torenem al campament, el
misteriós Bruixot, que sovint aprofita
les nostres absències per a visitar-nos,
ens ha fet un embolic de sabates i co-
berts —doncs bé, ja l'agafarem — .

Dinem i gaudim de l'ombra fresca
dels pins, mentre les cançons ens mes-
clen amb l'aire, i, en qualque lloc, un
conte meravellós ens ompli de llum i
color.

El sol és més suau i cerquem els ra-
conets que ens agraden: titelles, linò-
leum, jocs dramàtics,, pintures, macra-
mé...

I ja desitgem una bona dutxa col·lec-
tiva.

Tots netets, ens trobem per colles
per a preparar el Foc de Campament.
En la màgica nit, ens oferim uns als
altres en les nostres creacions. Sota
els estels, el somni serà el nostre amic.

EQUIP DE MONITORS-ESCOLA
D'ESPLAI I ACCIÓ CULTURAL

PAÍS VALENCIÀ

BIBLIOGRAFIA
—«Una experiència de Colònies» F. Ala-

mà, Sergide Diego. Ed. Novaterra, Barce-
lona 1976.

—Juegos de Patio/Juegos para campo y
playa/Juegos de relevos/ Juegos con
pelota/Juegos y actividades a la orilla del
mar/Nueva colección de juegos/... Auto-
res diversos. Ed. Vilamala. Col·lecció 100
ideas.

—«Grandes Juegos»... Ed. Vilamala,
Col. 100 ideas.

—«Els jocs dels xiquets al País Valencià»
Josep Bataller. Ed. ICE Universitat de Va-
lència 1979.

LA BATALLA
NUCLEAR

Material: Cartolina, estisores, pintu-
res. Ampolles d'aigua per ruixar.

Lloc: Bosc, amb quantitat d'arbusts i
arbres.

A partir de 30 persones.

Desenvolupament

La gent es divideix per colles (dues
grans colles) una que pertany al planeta
«SOLARIUS» i altra al de
«NEUTRONI».

Cada persona ha de dur el seu salcon-
duit (pila solar) per poder viatjar a l'altra
Galàxia. Aquest cartró sols aprofita
mentre que estiga eixut, quan es mulle,
ha de tornar al seu planeta, per canviar-
la.

Cadascun dels habitants dels plane-
tes han d'invadir al contrari per agafar:
Els SOLARIUS, plànols del planeta
«Neutroni»; i els «NEUTRONIS» ener-
gia dels «SOLARIUS».

Si algú aconsegueix agafar un tros
del plànol, quan va de tornada al seu
planeta, ningú no el pot banyar.

Si una persona entra al camp contra-
ri, un vegada dintre, no el poden mullar,
i a més a més li pertoca el seu tros de
plànol.

El joc es considera finalitzat, quan
s'aconsegueix reconstruir el plànol de
l'asteroide contrari.

CAP PERSONA NO HA DE QUEDAR
EIXUTA.

-,\ ACORTAMIENTO O MARGARITA

©

AS DE GUIA 1 BAU.ESTRINQUE-2

LAS COLONIAS DE VERANO
YELMINISTERIODE

EDUCACION
El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, habiendo comproba-

do que las ayudas para asistir a las Colonias de Verano que organiza el Ministerio de
Educación en la provincià de Valencià han descendido de 1.000 en el ano 1979 a 700 en
el presente curso escolar,lo que representa una disminución del 30%,y que la cuota de
asistencia, es decir lo que tienen que abonar los ninos/as que asistan es de 2.500 ptas.
lo que supone un aumento del 60% respecto al aho 1978 que estaba fijada en 1.500,
quiere manifestar su més enèrgica protesta por entender que este hecho hay que en-
marcarlo dentro de la sistemàtica política que esta llevando a cabo el gobierno de la
UCD contra la escuela Estatal.

Cuando las partidas del presupuesto destinadas a subvencionar las grandes empre-
sas de la ensenanza privada, donde estudian los hijos de los més ricos, superan los
50.000 millones de pesetas (con ese dinero se podria solucionar el problema del paro},
sin que esa fabulosa cantidad sirva para equiparar a los trabajadores de la ensenanza
privada, docentes y no docentes, con los de la escuela estatal, ni para conseguir la real
gratuidad, ya que los padres tienen que seguir pagando por otros conceptos, compro-
bamos una vez més como se le quita el dinero a la ensenanza estatal, primero con la re-
ducción de plantillas, la de construccions escolares, de inversión en bienes de equipo y
ahora con la reducción de las ayudas para colonias de verano siendo como es quizà la
única posibilidad que tienen los hijos/as de muchos trabajadores para poder tener unos
días de vacaciones en un lugar distinto de su barrio o su pueblo.

Secretaria Política Educativa
Unió Intercomarcal València
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DEL MAL QUE FA
L'ESCOLA

Un servidor cobra de nòmina del
Ministeri dit d'Educació, a canvi
d'ensenyar —intentar ensenyar,
per ser exactes— grec als adoles-
cents. No es poden imaginar els
lectors, probablement subordinats
del mateix Ministeri, quina tran-
quil·litat de consciència representa,
això. Ensenyar grec, vull dir. Que
és una matèria que, sabuda molt o
poc o res, queda relativament ino-
fensiva: una cosa de luxe, com el
postre o la cirera del martini. Per-
què si jo fóra responsable dels plats
forts, estaria ben fotut i preocupat.
Almenys, vists els efectes que el
menú està produint últimament, i
les indigestions.

Pel que fa a l'alimentació general
bàsica, jo puc apreciar-ne els resul-
tats en els meus fills: tremolors,
febre alta, migranyes persistents,
congestió mental, inapetència, per
dir-ne només uns pocs. Les pobres
criatures vénen d'escola cada dia
com si tornaren de fer la mili a
Ceuta, com si els hagueren apallis-
sat l'esperit, alacaiguts, inerts,
carregats amb enormes motxilles
plenes de llibres, diccionaris, multi-
tud de quaderns, uniforme de gim-
nàstica i altra impedimenta, tal-
ment un legionari romà en temps
de campanya. Si els explique que
fins a l'ingrés de batxillerat jo anava
a costura només amb una Enciclo-
pèdia Sopena, una llibreta i un lla-
pis, pobrets meus, no s'ho poden
creure.

I si els dic que jo no m'havia de

turmentar el cervell als deu anys
amb les c o r r e s p o n d è n c i e s
biunívoques parasimètriques dels
subconjunts polidimensionals i
altres admirables propietats lògico-
simbòliques, els innocents no po-
den imaginar tanta simplicitat en la
infància paterna. I més encara quan
els jure solemnement que, fins a
ben passada la majoria d'edat legal,
ningú no es va atrevir a parlar-me
de que «según el criterio sintàctico,
la aposición permite el cambio de
funciones con el núcleo del
sujeto», cosa que ara es predica a
penes passada la primera comunió.

Ítem més encara: obrin uns ulls
redons d'admiració quan els conte
que jo, fins a l'esmentat i enyorat
ingrés de batxiller, no vaig saber
què era una nota ni un examen.
Ells, angelets, tenen exàmens,

c ín icament anomenats ava-
luacions, cada mes o mes i mig de
cada assignatura, cartilla de notes
amb decimals i tot per a més exacti-
tud, i tota la panòpolia dels horrors.
Cosa que, per als adolescents, ja és
un sistema de resultat dubtós. I per
als infants és criminal.

Estrictament criminal, infantici-
da. L'obsessió pels exàmens i les
notes des dels sis anys, unida a
programes i textos inflats de con-
ceptes i termes impalpables, irreals,
abstractes a l'extrem de la
metafísica, poden produir una
combinació fatal: la mort del gust
de les coses, el descrèdit de la reali-
tat, Babel i Babilònia, l'escolàstica
nominalista, els desastres de la
guerra.

Jo supose que molts dels lec-
tors, bons professionals, miren de
superar i sortejar aquests perills
mortals del sistema, aplicant la seua
gràcia i tècnica particular. És una
batalla mala de guanyar. I no sé si
les petites víctimes podran ja
recuperar-se.

El que és jo, enyore la meua anti-
ga escola, unitària, anàrquica, des-
ordenada, desmetoditzada, des-
santillanitzada, des-inspeccionada,
sense conjunts ni subconjunts ni
sintagmes ni morfemes ni exàmens
ni cartilla de notes. Què hi farem!
Deu ser que em faig vell, i vaig ti-
rant a carca. Però jo no patia tant
com els meus fills.

Joan F. Mira
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EL FINAL DEL CURS

QUE RESULTA DESPRÉS DE
NOU MESOS DE TREBALL?

El final de curs és l'apoteosi del drama
continuat que és el curs, les avaluacions del
curs, les notes.

Quan els mestres fem les actes de juny o
de setembre, ens convertim en una espècie
de jutges bíblics que es dediquen a fer
grups:

A) Grup de xiquets-tes que passen al
curs següent aprovats.

B) Grup de xiquets-tes que passen al
curs següent suspesos.

C) Grup de xiquets-tes que no passen al
curs següent perquè no han aprovat les di-
tes «assignatures fonamentals».

I així de clar queda a l'acta i a l'ERPA.... i
pot ser queda així de clar dins el cap del
mestre, la qual cosa seria prou horrible.

Per què aquestes classificacions amb els
xiquets-tes d'una mateixa classe? Els qui
llegiu en aquest moment, segur que us vé-
nen al cap una gran quantitat de respostes.
Veiem:

— Perquè hi ha xiquets malfeiners.
— Perquè hi ha xiquets-tes torpes.
— Perquè no tots tenen la mateixa aten-

ció ni el mateix interès.
D'aquesta manera es justifica l'actitud

del mestre en qualificar i sancionar els dife-
rents casos de la seua classe. Però si apro-
fundim un poc en algunes qüestions que
tant condicionen el nostre treball com a
mestres i que tant condicionen l'èxit i efi-
càcia d'aquest treball, potser no trobarem
justificació a aquesta classificació de la que
he parlat.

PRIMERA QÜESTIÓ,
ELS PROGRAMES

No els han fet els xiquets, ni s'ha escoltat
els xiquets per a fer-los. No els han fet els
mestres d'aqueixos xiquets ni s'ha comptat
amb els pares que coneixen els seus fills,
per a confeccionar-los.

És molt possible que els continguts de
l'ensenyament queden lluny, molt lluny
dels interessos dels infants i dels interessos
dels pares treballadors; per això els xiquets-
tes, avorrits, no arriben a comprendre allò
que es vol que ells sàpien.

SEGONA QÜESTIÓ, ELS 40
PER CLASSE I PER MESTRE

El número quaranta i el trenta-cinc, tam-
poc fan possible que tots puguen
«esforçar-se» a seguir uns programes tan
llunyans. Alguns deixebles de dintre els
quaranta, perquè són més atrevits o més
simpàtics o perquè tenen una millor prepa-
ració familiar, podran acaparar al mestre i
aprendre allò que cal per aprovar el curs,
els altres no podran avançar per aquest ca-
minet.

TERCERA QÜESTIÓ, LA
RUTINA DE TREBALL
DE CLASSE

La pràctica escolar de cada dia és encara
més trista que els programes. Perquè als
programes hi ha música i amb instruments i
tot; i hi ha pintura i escultura i dansa i te-
atre i dibuix... Però a les classes no arriben
els instruments, no entren el fang, els pin-
cells, no es dansa, quasi no es canta... Als
programes diu que cal eixir del centre esco-

lar per aprendre les ciències naturals i la ge-
ografia, que cal mesurar amb la balança i
les botelles i les mesures de capacitat, que
cal utilitzar molt de material de matemàti-
ques i audiovisuals... I a la classe només hi
ha la llapissera, els quaderns, la pissarra, el
guix... i poques coses més. Tampoc no s'ix
amb els xiquets al camp o al carrer. I volem
que el xiquet desperte la seua intel·ligència
amb aquests estímuls!!!

Podríem seguir analitzant l'aprenentatge
i ens entraria vergonya abans de dir allò que
algunes vegades jo he sentit dir: «Jo en jus-
tícia no deuria aprovar ni a 10 dels meus
deixebles».

Anem a ser realistes. Els mestres fem allò
que ens demanen. Ens demanen que a l'es-
cola fem classes, seleccionem, discrimi-
nem. Ens demanen que deixem poquets
que passen que seran peons. I això sí, si
són fills de treballadors, siguen crítics ni so-
lidaris, que tinguen por del càstig i del sus-
pens i que no en sàpien massa d'allò que
els interessa.

I ho fem. Al que no s'adapta al sistema,
el marginem, el suspenem. Al que s'adap-
ta, l'aprovem. Però, això és justícia? Si el
sistema fos just. Però ja hem vist que el sis-
tema educatiu no és just, el sistema sòcio-
econòmic tampoc. Aleshores, per què sus-
penem els xiquets? En lloc de trencar el sis-
tema?

Jo crec que hem d'aprovar a tots i donar
a tots el graduat perquè «la EGB és obliga-
tòria e igual para todos...» Si no prepara als
ciutadans, és que té errades. Però no hem
de suspendre damunt en lloc d'apanyar les
errades de l'E.G.B.

I mentre aprovem a tots els alumnes cal
no parar de denunciar les deficiències del
sistema, cal fer boicot a coses com notes,
classificacions, monsergues. Cal lluitar per
la reducció del nombre d'alumnes per aula,
cal trencar amb horaris i programes que
ofeguen la vida. Cal buscar mètodes nous i
estimular el xiquet partint dels seus interes-
sos... Cal lluitar per un ensenyament que
ens ajude a tots, xiquets i mestres.a ser més
alegres, crítics, creadors i solidaris.

Roser
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ORDRE MINISTERIAL DECRET DE BILINGÜISME

CONTINUAR LA LLUITA
Han passat quasi dos mesos des que el

Consell del País Valencià (11 persones
d'UCD i 2 del PC) tractaren i aprovaren el
projecte d'Ordre Ministerial que ha de
desenvolupar el Decret de Bilingüisme. El
conseller sense cartera, Sr. Galan, en féu,
en aquell moment, la referència a la prem-
sa, mostrant-se satisfet i fent-hi esment
d'algunes de les esmenes presentades pel
seu partit, unes incorporades a l'Ordre y
d'altres no. Entre les que no hi van ésser in-
corporades hi ha, evidentment, la de la de-
nominació de la llengua que el PC, segons
l'esmentada referència, proposava que fos
la de «valencià» per raons científiques i de
no trencar la unitat de la llengua, en lloc del
«llengua valenciana» abonat per l'UCD. Cal
recordar que el PSOE, amb anterioritat, ha-
via proposat la utilització del terme «va-
riants valencianes de la llengua catalana»,
semblant al que s'utilitza en el Decret de les
Illes.

Allò ben cert és que, a l'hora de redac-
tar aquest informe, l'Ordre Ministerial
que desenvolupa el Decret de Bilingüis-
me no és al carrer. Ens demanem per
quina raó. Perquè el que ós evident es
que aquesta non-nata Ordre, des d'un
primer moment ha estat fortament contes-
tada. I la Universitat i els ensenyants són
bàsics i a tenir en compte en una qüestió
com aquesta. I els ensenyants, la Universi-
tat i d'altres institucions culturals refusem
els projectes existents per aberrants,
acientífics i antivalencians.

No li eixirà bé a l'UCD un plantejament
en contra del qual està totalment el món de
la cultura. Encara que sembla que això és el
que s'hi pretén.

Però no hem d'ésser optimistes. Si la
publicació de l'Ordre Ministerial està para-
litzada no és per la contestació rebuda. És
clar que a l'UCD no li importa gens ni mi-
queta aquest món de la cultura i està dispo-
sada a tirar endavant qualsevol projecte per
molt refusat que hi siga, com ha fet amb
l'Estatut de Centres i amb la Llei de
Finançament. És ben possible que l'Ordre
romanga en algun calaix tot esperant que
algú la signe, o simplement —el més
segur— esperant que les vacances s'apro-
pen per tal que quan siga publicada s'alce
menys polseguera un contra seua.

És evident el propòsit d'UCD d'institu-
cionalitzar una pretesa «llengua valen-
ciana» inventada i diferent de la catalana.
Si no, iquè vol dir la presència d'uns perso-
natges representatius de les conselleries de
Cultura i Educació en la presidència de la
manifestació blavera del 10 de Maig?, què
volen dir els escrits d'un d'aquests senyo-
rets en la increïble, il·lògica i horrorosa or-
tografia inventada per l'autoanomenada

«Acadèmia de Cultura (cal llegir incultura)
Valenciana»?, què volen dir els ententes
d'aquests i del Conseller amb notables ga-
veros? Els resultats concrets van sorgint.
Ara el GAV organitza una Escola Valen-
ciana d'Estiu, còpia barata de les Escoles
d'Estiu que tots coneixem; però, segons
fonts ben informades, patrocinada per la
Conselleria d'Educació.

D'altra banda, el Sr. Peris Soler no s'ha
amagat de dir públicament en més d'una
ocasió que sí, que hi ha una llengua valen-
ciana —que no serà la mateixa que la
catalana— perquè «volem que així siga», al
marge de qüestions científiques. I això ma-
teix sustenten altres significatius ucede-
ros.

Però no tots els membres d'UCD apro-
ven aquesta política. Ho sabem cert.
Callen, no obstant. ^Esperen tal vegada

d'aquest silenci un càrrec o agraïment de
Madrid?

I no ho podem consentir. Per molta igno-
rància fomentada, per molta manipulació
que hi haja, per molt que s'haja aconseguit
enganyar a la gent, per demagògia i histèria
que li tiren a l'assumpte, aquest País i
aquesta escola no poden estar sotmesos a
les vel·leïtats d'uns senyors o a la burrera
d'altres. Els nostres infants tenen dret a co-
nèixer la llengua del País perquè tenen dret
a un ensenyament complet, racional i de
qualitat. I si l'UCD està disposada a co-
metre una greu manca de responsabilitat
política i històrica, si vol carregar-se el
nostre País, nosaltres no hi podem consen-
tir.

Per això continuarem la lluita.
Comissió de Qualitat de

l'Ensenyament de València

CONSELLER PERIS SOLER

AIXÒ ESTÀ LLEIG
El 16 de Maig hi havia convocada

una taula redona en el CEM de Valèn-
cia, a la qual havien d'assistir: el dele-
gat del M. de Cultura, representants
de l'Ajuntament i de la Diputació i el
Sr. Peris Soler, Conseller d'Educació,
pel Consell. Aquest conseller, en l'úl-
tim moment no hi aniria, justificant la
seua absència en un comunicat que,
abans de començar l'acte, es va llegir i
que textualment deia: «No podemos
sentarnos con personas que defien-
den giros y modismos atentatorios pa-
ra nuestra lengua y ademés adoptan
actitudes ideológicas que perjudican
al Reino de Valencià».

Difícilment es poden dir més coses
en tres línies i difícilment hagués po-
gut dir més coses el Sr. Peris d'estar-
hi present:

L'escrit comença amb el plural ma-
jestàtic —podemos— que es deu a la
conjunció de les dues llengües del
conseller que originen de vegades pro-
cessos dialèctics —llengua dominant,
llengua dominada— de l'ordre de
«querits amics».

Especialment significatiu resulta l'ús
de l'expressió «sentarnos», expressió
no gens casual i queien fer-li una anàli-
si semiològica ens portaria a conclu-
sions com a mínim de tipus evolutiu i
ideològic: Des del punt de vista de la
psicologia evolutiva, és evident que la

justificació ha estat escrita per una
persona adulta i no per un xiquet, ja
que en cas contrari l'expressió utilitza-
da hauria estat «no nos ajuntamos».
Des del punt de vista ideològic, cal in-
terpretar necessàriament una negació
absoluta per part del senyor Peris a tot
el que siga diàleg i vocació
d'entendre's. Les connotacions de la
paraula sentarse han anat sempre
aparellades amb la tolerància, com a
mínim.

La intolerància del conseller Peris és
més acusada en reconèixer que els
altres són persones que «defienden»
—en una taula redona— i no persones
que volen imposar —pels mitjans de
comunicació, per exemple—, perso-
nes amb «actituds ideològiques» prò-
pies d'un pluralisme social i cultural
—i no actituds violentes, irracionals o
simplement feixistes que tots
coneixem — . Parla el Sr. Peris de «gi-
ros y modismos atentatorios para
nuestra lengua», però, ^quina és la
llengua del «querit» conseller? És una
amenaça als andalusos pels seus «gi-
ros y modismos»? Caldrà castigar als
andalusos a que no s'asseguen fins
que no sàpien parlar «bé»? Sap aquest
senyor la diferència entre un gir postal
i un de telegràfic?

JOAN CORVALL
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UNA REIVINDICACIÓ ENCARA PENDENT

LA PLACA DEL MESTRE RIPOLL
En la Tercera Escola d'Estiu, a conse-

qüència d'una taula redona que s'hi va ce-
lebrar sota el titol «En record de mestres va-
lencians», es va prendre l'acord de presen-
tar a la corporació municipal el projecte de
canvi de la denominació de l'actual plaça
«Barón de Cortes», per la de «Mestre
Ripoll», nom que tenia abans de la guerra.

Aquesta reivindicació, que es va ajornar
en espera d'un ajuntament democràtic, va
ésser presentada pel STE, el M. C. E. P., el
C. M. Ripoll al començament d'aquest curs
a l'actual corporació.

La Cinquena Escola d'Estiu, hauria de ra-
tificar l'acord de fa dos anys, i pressionar
per tal de fer realitat un acte de justícia.

EXM. SENYOR:
El Sindicat de Treballadors de l'Ensenya-

ment del País Valencià, el Moviment Coope-
ratiu de l'Escola Popular (Grup de València)
i el Col·lectiu Mestre Ripoll de València, vo-
lem informar a la Corporació Municipal del
següent:

Que a la ciutat de València i concreta-
ment a la plaça de l'antic poble de Russafa
existia una làpida i el seu nom era el de

Plaça del Mestre Ripoll, plaça que avui
s'anomena «Barón de Cortes».

El «Mestre Ripoll», nom popular amb què
era conegut Gaietà Ripoll i Pla, fou un
mestre de l'Horta de Russafa que en 1824
exercia en una barraca construïda pels
llauradors de la partida de Perú, vora el
camí de Pinedo.

Acusat de: «.no oir misa en ninguno de los
dias de precepto, ni en Navidad; que cuan-
do pasaba S. M. de Viàtico a los enfermos
por delante de la escuela, no salía a te puer-
ta a tributar el cuito debido a D/os, s/n em-
bargo de que los muchachos lo hacían...».
Per aquestes coses, un home pacífic esti-
mat dels llauradors de l'Horta, va ser detin-
gut per manament de la Junta de Fe (In-
quisició) de València que presidia l'ar-
quebisbe Simón López i fou condemnat a
ser penjat en el patíbul de la Plaça del Mer-
cat el 31 de juliol de 1826, quan tenia 48
anys. La set/a mort sembla que fou el darrer
assassinat de la Inquisició, que amb el
sacrifici d'un innocent finalitzava una
període històric.

L'Ajuntament de València en 1906 va fer
una publicació titulada: «Homenaje a la me-

mòria de Ripoll» i va fer instal·lar una làpida
a la dita plaça de Russafa. L'any 1934,
l'Ajuntament de València tornaria a publicar
aqueste treball dins de les publicacions de
l'Arxiu Municipal.

Per tot el que havem dit, les entitats que
presenten aquesta instància, preguem de
l'Excel·lentíssima Corporació de la Ciutat de
València, que retorne a la plaça avui anome-
nada del «Barón de Cortes» el seu primitiu
nom del MESTRE RIPOLL i que es busque
en els magatzems municipals la làpida que
en 1926 li fou dedicada i que el franquisme
retirà. En el cas que hagués desaparegut,
demanem siga oberta una subscripció
pública per una nova làpida.

Pensem que amb motiu de la restauració
d'aquest nom a la plaça de Russafa es
deuria editar la publicació de l'Ajuntament
per tal que el poble valencià recobrarà la
memòria del'Mestre Ripoll.

Esperem de la Corporació que presidiu
faça justícia a la memòria d'aquest home,
màrtir de la darrera Inquisició.

València, 18 de gener de 1980

VALL D'UIXÓ - PLANA BAIXA

LA JUNTA MUNICIPAL
D'ENSENYAMENT

Començà el «ball» de la Junta Municipal
d'Ensenyament de La Vall d'Uixó el dia 1 de
març d'aquest any, quan la Comissió infor-
mativa de Cultura de l'Ajuntament (9 con-
sellers d'UCD, 7 del PCPV i 5 del PSPV,
batle comunista, i conseller de Cultura tam-
bé comunista) envià a tots els centres esco-
lars del poble (9 d'EGB, 1 d'AFANIAS, 1
INB i 1 de FP), i a la Coordinadora d'Asso-
ciacions de Pares d'Alumnes, el primer do-
cument, que especificava la composició i
les funcions de la dita Junta.

El darrer pas del «ball», conegut a hores
d'ara, s'ha donat el dia 8 de maig, quan una
comissió reduïda ha acabat de treballar
sobre les funcions i la composició del Con-
sell Assessor d'Educació (òrgan a què ha
quedat reduïda aquella Junta Municipal
d'Ensenyament inicial) per tal de constituir
aquest Consell el 20 de maig. Per ara, no-
més 4 claustres d'EGB estan integrats al
Consell.

Entre el començ i el darrer pas del ball,
tot un seguit d'actuacions per part de
mestres, directors, delegat provincial
d'educació,... etc, etc., d'allò més cu-
rioses.

Per exemple: Per part de la Delegació
Provincial d'Educació de Castelló, un

escrit, amb data de 13 de març, a tots els
centres escolars de La Vall d'Uixó en el qual
«puntualitza» que la constitució de la Junta
Municipal d'Ensenyament és competència
de la Delegació i no de l'Ajuntament en
qüestió, que les competències de la Junta
es «determinaren según proceda a pro-
puesta del Departamento y no por cual-
quier otro organisme o autoridad», i que,
per tant, tot el procés portat per l'Ajunta-
ment de La Vall d'Uixó trencava la «legali-
dad vigente» i no podia obligar en cap cas
els serveis educatius estatals ni els fun-
cionaris docents dels mateixos. Dies
després, el Delegat aclaria a la Comissió de
Cultura que no s'havia plantejat encara la
creació de la Junta a La Vall. Una qüestió:
qui havia assabentat la Delegació del pro-
cés que s'estava portant a La Vall d'Uixó?
Passem al segon punt: els directors.

Els directors de les escoles de La Vall
d'Uixó han estat duent durant tot el procés
una sèrie de reunions paral·leles per tal de
debatre les propostes de l'Ajuntament.
Aquestos directors que no informaren als
claustres perquè la Delegació havia dit que
la Junta era il·legal, o que informaren «pun-
tualitzant» als mestres que qui votarà a fa-
vor de la creació de la Junta es veuria obli-

gat a participar en les activitats extraesco-
lars que s'anomenen en una de les fun-
cions. Açò només té un nom: manipulació.

Els mestres que s'aturen davant la funció
de la Junta: «tener información sobre el
rendimiento escolar, formando parte de las
Comisiones de control que se formen al
efecto». O siga, que tenien per davant'el
control democràtic de l'ensenyament per
part de la societat representada a la Junta
(mestres, pares i alumnes).

Les definitives funcions del Consell As-
sessor d'Educació rebaixen les antigues de
la Junta Municipal que es volia constituir
en principi, eliminant les que resultaven
més problemàtiques. Tanmateix, el procés
segueix per l'esforç de l'Ajuntament (val a
dir que el representant d'UCD no ha apare-
gut a cap de les reunions de la Comissió
reduïda), dels pares i dels pocs mestres que
han vist en la Junta una possibilitat de par-
ticipació democràtica en les tasques de
l'educació.

...La «moraleja» d'aquest ball de La Vall,
la de sempre, la calamitosa realitat de l'en-
senyament i dels ensenyants en aquesta
«nova societat democràtica».

MANUEL J. JORGE
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HABLEMOS DE ECOLOGIA

CICLÓ DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR
La cuestión de las CC.NN. hay que verla y

analizarla desde una perspectiva mucho mas
amplia que la meramente del reactor nuclear. Es
por lo que quiero empezar exponiendo todo el
proceso que sígue la indústria nuclear y que tam-
bién hay que tener en cuenta a la hora de valorar
los «beneficiós» que nos trae esta indústria.

El anàlisis de algunas de las etapas del cicló
simplemente las nombro puesto que seran trata-
das en articules aparte:

1 /. - EXTRACCIÓN: Es todo lo referente a las
minas de uranio, y puesto que al País Valenciano
le afecta directamente este problema le dedica-
remos un articulo especial.

2/. —MOLIENDA: Consiste en separar el mi-
neral de uranio bruto de la arenisca. Esta opera-
ción se suele realizar cerca de la misma mina.

De cada 1.000 kg. de mineral de gran pureza
solo 1'8 kg. es uranio puro y de éste menos de 15
gr. es uranio 235 (fisionable), los otros 1.785 gr.
son uranio 238 (no fisionable). Este V8 kg. es
moldeado en unas «tortas amarillas» o con-
centrado de uracio (U3 08) después de un proce-
so de refinado.

3/.-CONVERSIÓN Y ENRIQUECIMIENTO:
al La conversión consiste en transformar el ura-
nio natural en gas [hexafloruro de uranio (UF6)j.

b) El enriquecimiento consiste en aumentar
unas cuatro veces la concentración de uranio
235 en el gas. De un 0'7% hasta un 3%.

4/.-CONVERSIÓN Y FABRICACIÓN: a) La
conversión en esta etapa se trata de pasar el gas
enriquecido anterior al estado solido formando el
oxido de uranio (U02).

b) La fabricación es la manufacturación (coci-
do y moldeado) en forma de pastillas de unos 2
cm. de largas, del oxido de uranio, llamadas pe-
lets. Estàs se introducen en unos tubos de zirca-
loy de 3'60 a 4'20 m. de largos; 62 de estàs
barras forman un haz combustible que encerra-
das en un recipiente llamado canal combustible
forman el conjunto combustible. COFREN-
TES tendra 624 de estos conjuntes combus-
tibles; lo que supone cerca de 126.500 kg. de
dióxido de uranio (U02) de los que 110.200 kg.
son de u'anio y esto implica el tener que haber
removido cerca de 62.000 Tm. de tierras.

5/. — REACTOR: Al que ya tendremos tiempo
de «conocer».

6/.-ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Se
trata de sumergir en una piscina cercana al reac-
tor y normalmente en la misma central nuclear
los conjuntos combustibles que anualmente se
extraen del reactor (1 /4 del total, 156 en Cofren-
tes), durante un período relativamente corto
(cinco anos en Espana).

7/.-REELABORACIÓN: Esta operación con-
siste en extraer del combustible quemado el ura-
nio 235, para incorporarlo al cicló en la etapa 3.*;
y el plutonio 239 que se uti|iza para alimentar re-
actores reproductores ràpidos o para la fabrica-
ción de armamento nuclear.

8/.-ALMACENAMIENTO PERMANENTE O
DEPOSITO DE RESIDUOS: Ya sea en minas
abandonades de sal para residuos de alto grado
de poder de penetración, o en el fondo del mar
para los de bajo poder de penetración; però para
analizar detenidamente este grave problema de-
dicaremos un capitulo aparte, pues ni gobiernos
ni técnicos no han encontrado una forma eficaz

de cómo deshacerse de tan molesta compartia,
por ello para «cualquiera que sea el sistema de
eliminación de los residuos que se adopte, se
nos pedirà que tengamos fe en la ciència y la
tecnologia nuclear, cuyos portavoces arguyen,
paradójicamente, que sus sistemas de elimina-
ción son infalibles aunque las personas que los
proyectan, desarrollan y describen pueden no
serio». (La bomba silenciosa,pg. 148).

9/.—TRANSPORTES: Es una actividad que
se desarrolla entre casi todas las etapas del cicló.
Empieza a cobrar importància cuando el gas de
uranio tiene que ser transportado de la planta de
tratamiento a la de enriquecimiento, y conforme
avanza el cicló va aumentando la peligrosídad en
el transporte dado el material que se lleva,
alcanzando su cénit cuando los residuos radio-
activos son transportades de la central nuclear a
la planta de reelaboración o de esta a los cemen-
terios.

Dadas las «precauciones» que se toman, la
probabilidad de un accidente siempre este
dentro de lo posible però no de lo probable si
los transportes tienen una frecuencia como en el
caso de Vandellòs (500 Mw) de cuatro viajes por
afio; però para transportar los residuos solo de
las siete centrales previstas en la provincià de
Tarragona seria necesario un tren radioactivo
por semana y entonces la cosa deja de ser po-
sible para acercarse mucho mas a lo probable.

Tampoco hay que descartar el riesgo de sabo-
taje, ataque o robo a uno de estos transportes o
incluso a las mismas instalaciones nucleares (EL
PAÍS 21-111-80) de residuos radioactives con fi-
nalidades tan humanitarias como soltar un poco
de plutonio en el centro de una ciudad, p.e. Va-
lencià, sabiendo que 450 gr. suponen 338 millo-
nes de dosis suficientes para producir càncer de
pulmón. Hay que saber que un reactor de 1.000
Mw (Cofrentes 974 Mw) produce cada ano cerca
de 5.000 kg. solo de residuos sólidos de los que
200 kg. son de plutonio (24.290 anos de activi-
dad).

José M." Falo Espès (AVIAT)

VOCABULARIO

FISION NUCLEAR: Disociación de un
núcleo de àtomo pesado, o a veces mas
núcleos de elementos mas ligeros, con ce-
sión de cantidades sustanciales de energia
(calor principalmente). Los materiales escin-
dibles mas importantes son el uranio 235 y el
plutonio 239. Ambos y ei uranio 233 pueden
escindirse por neutrones térmicos o lentos;
el uranio 238, solo mediante neutrones ràpi-
dos. La aparición de dos-tres neutrones es-
cindibles frente a un neutrón necesario de-
sencadenante provoca una reacción en ca-
dena, que es utilizada en el reactor nuclear
(de forma controlada) y en las armas nucle-
ares (deforma incontrolada).

FUSION NUCLEAR: Es una reacción
nuclear exoterma en la que se unen núcleos
ligeros para originar uno pesado. Esto ocurre
únicamente cuando, con un consumo muy
elevado de energia (temperaturas superiores
a los 20 millones de grados), los núcleos, en
contra de sus fuerzas coulombianas de re-
pulsión, se acercan tanto, que entran en ac-
ción las fuerzas nucleares. La energia que se
va liberando al formarse el núcleo final pro-
cede de la diferencia de la falta de masa
entre los núcleos iniciales y el núcleo final, y
se manifiesta como energia cinètica de los
productes de reacción. Hasta hoy solo se
han generado fusiones nucleares, però no se
han logrado controlar la reacción termo-
nuclear, y con ello la creación de un reactor
de fusión. En diferentes experimentos se han
podido probar procesos de fusión y mante-
nerse durante 10'6 s. El proceso de produc-
ción de energia en el interior de las estrellas
es una f. n.

NEUTRÓN LENTO: (2.200 m/s) Produce
muy pocas fisiones en los núcleos por lo que
se le puede mantener controlado. Casi todos
ellos son capturades por el U-238 resultando
un isótopo de uranio, el U-239.

NEUTRÓN RAPIDO: (8.000 km/s) Provo-
can fisiones en los núcleos con una eficàcia
de mas del 50%. El resto de neutrones ràpi-
dos son capturades por los núcleos de U-
238, produciéndose el U-239. Las probabili-
dades de fisión tienen que ser mayores que
las de captura para que se pueda mantener la
reacción en cadena.

REACCIÓN NUCLEAR: Proceso que
implica la transformación de un núcleo ató-
mico por un fotón, partícula elemental u otro
núcleo, lo que se realiza con una determina-
da energia de reacción y con desprendimien-
to de partícules o cuantos de reacción, de
acuerdo todo ello con ciertas leyes de con-
servación. Si las partícules son especialmen-
te reactivas, como en la radiación còsmica,
entonces el núcleo puede explotar o quedar
destruido.

REACCIÓN TERMONUCLEAR; fusión
del núcleo: Proceso atómico que hasta la
fecha solo ha podido realizarse sobre la tierra
en las explosiones de armas nucleares. Si
hasta el momento no se han conseguido rr.
tt. controladas, el fracaso se debe a la impo-
sibilidad de producir un pinch (modelo) es-
table.
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LA EDUCACIÒN
PERMANENTE
DEADULTOS

El hablar tanto de los Derechos del Mino
a la educación quizàs haya hecho olvidar
los derechos a la misma de quienes de ni-
nos no tuvieron ocasión de recibirla o que,
por ser ya adultos, no han perdido este de-
recho a aumentar su caudal educativo, que
dura mientras dura la vida del hombre.

^Que como anda la Educación Perma-
nente de Adultos? Pues, regular. No es nin-
gún tópico decir que es la «cenicienta de
las cenicientas» dentro del Ministerio de
Educación. Un botón sirve de muestra:
frente a 5.500 maestros estatales para
E.G.B. en la provincià de Alicante hay sola-
mente 18 plazas de maestros de E.P.A. Si
ademàs tenemos en cuenta que se trata de
una provincià altamente industrializada,
que conlleva lógicamente mas alumnado
de este nivel, nos daremos una idea aproxi-
mada.

Però no es solo problema de número, es
también de replanteamiento general del te-
ma y el anàlisis y la autocrítica afecta a di-
versos àngulos.

Indudablemente, hay que hacer un anàli-
sis de las motivaciones del «adulto», que, a
efectes de clases de E.P.A., comienza a
serio a los 14 ó 15 anos. Y es la variedad de
motivaciones, però que, en un esquema
muy simplista, podemos reducir a 3:

a) El joven, casi adolescente, que no su-
pero el titulo de Graduado en el colegio,
que ya se aburría en el mismo, a quien no
se ha dado una via de Formación Profe-
sional o de aprendizaje en oficiós y a quien
el padre «obliga» a ir a clase nocturna.

Es un alumno a «disgusto», que vuelve a
aburrirse en las clases de noche, que plan-
tea problemas de disciplina, etc...

b) El alumno,generalmente de més edad,
que necesita el titulo para trabajar, ascen-
der, etc... Es la motivación de la «titulitis»,
però que no debe ser infravalorada, pues es
una motivación justa.

c) El alumno que se acerca con verdade-
ro espíritu de tomar contacte con la cultu-
ra.

El tratamiento no debiera ser igual, e
incluso debiera ser corregido con anteriori-
dad, encauzando a esos muchachos de 14
a 15 anos, «gente de nadie», puesto que ni
son alumnos de B.U.P. ni de F.P., ni del
mundo del trabajo.

Tampoco puede darse el mismo trata-
miento al analfabeto y al neolector que a
quien posee en mayor o en menor grado las
técnicas instrumentales de cultura: leer,
escribir y calculo. Al primero hay que «lle-
varle de la mano» con el contacto diario del
profesor y a los otros al contrario, debiera
encaminàrseles por las vías del trabajo
autónomo y técnicas de estudio en un sis-
tema de trabajo combinado en casa, clase-
magistral, tutoria, charlas culturales, utili-
zación de los medios culturales de «mass-
media» y visitas a museos, etc... Es el siste-
ma llamado de distancia-presencia.

Indudablemente, como digo, esto
requeriria un total replanteamiento:

a) De los lugares a utilizar. Los colegios

MANUEL MARTÍNEZ
Inspector Técnico de E.G.B.

nacionales no son el campo adecuado; las
mesas y sillas son para ninos, es la hora de
la limpieza, el conserje no tiene gratifica-
ción de prolongación de jornada y el cole-
gio queda libre para el «asalto» y «saqueo».
De ahi la oposición de muchos directores a
permitir estàs clases. Però, hoy por hoy,
habrà que contar con estos colegios.

Para el otro sistema, de trabajo autóno-
mo, habría que buscar como fuese
«centros ad hoc», donde el adulto psicoló-
gicamente se encontrase mas a gusto, don-
de cada profesor pudiese disponer de su
clase-taller laboratorio, el de idioma moder-
no, ciencias, etc..., en donde se recibiera a
los alumnos por grupos, se ejerciese con
ellos una tutoria y ellos mismos dispusiesen
allí de su biblioteca especial, etc...

b) Ciertamente, para todo esto se
requeriria un profesorado especializado.
Pienso que si para Segunda Etapa, para
Preescolar, para Educación Especial, etc...,
se necesita una preparación específica y
una «vocación» en el sentido de un interès
especial por ese sector, para tratar con
adultos y para comenzar estàs nuevas téc-
nicas también. Hoy, el profesor de adultos
cae en E.P.A. porque le «toca» en la elec-
ción de plazas provinciales o interinas, y ni
siquiera es posible darle un cursillo acelera-
do de preparación, porque no està progra-
mado y porque suele incorporarse, por la
mecànica administrativa, ya con mucho
retraso, a veces 2 meses después de ini-
ciado el curso.

QUADERNS DELS
TREBALLADORS DE

L'ENSENYAMENT DEL
P.V.

BUTLLETÍ DE
SUBSCRIPCIÓ PER

A NO AFILIATS

Nom
Cognoms
Adreça
Població
Tf n Proyfnuia
SUBSCRIPCIÓ ANUAL (9 n.°s)
- Des del n.° O: 500 pts.
— Des d'un altre n.°: 750 pts.

FIRMA:

PAGAMENT

D Taló bancari.
Q Domiciliació bancària per a la qual enviarem qüestionari en

rebre aquest butlletí.
D Transferència bancària a ALL-I-OLI, Banco Espafiol de Crédi-

to, urbana calle Yecla, 9. València, c.c. n.° 289/271.

32



CONÈIXER EL PAÍS I LA SEUA GENT

AQUEST ESTIU ANEM
DE FESTA

Per aquest estiu es poden fer excursions inte-
ressants per molts pobles del País aprofitant la
gran quantitat de festes la celebració de les quals
corre al llarg de quasi tots els dies estiuencs.

Sense intenció d'esgotar la llista dels pobles
en festes, heus-ne ací algunes que poden inte-
ressar:

JULIOL

JUNY
València: (l'Horta). Dies 4 i 5. El Corpus.

Danses processionals la vespra, i possible repre-
sentació dels tradicionals «Misteris del Cor-
pus». Eixida de les «Roques» (carrosses al·legòri-
ques) i la històrica processó.

Vinaròs: (Baix Maestrat). Del 22 al 30. Festes
de Sant Joan i Sant Pere. Ballades populars i
bous. Processó marinera.

Grau de Castelló: (la Plana Alta). Del 26 al
30. Festes de Sant Pere. Processó per la mar.
Ballades, bous.

Alacant: (l'Alacantí). Dia 24 de Juny. Fo-
gueres de St. Joan. Són les falles d'Alacant.
Satíriques i barroques com les de València. La
festa aporta l'ingredient dels Moros i Cristians
amb presa del Castell de Sta. Bàrbara per «tro-
pes cristians» el mateix dia.

Xàbia: (la Marina Alta). Dia 24 de Juny. Els
focs de Sant Joan. Les clàssiques fogueres amb
ofrena de «raïms i bacores» en honor de Sant
Joan, i amb el menjar de «faves torraes» la nit de
la crema.

A molts altres pobles del País se celebra tam-
bé aquesta festa.

València: d'Horta). A finals de Juliol la
«Fira», amb els clàssics pavellons per a ballar a
les nits i menjar panolles de dacsa torrades. Hi
ha la «Batalla de flors» i sol haver-hi espec-
tacles teatrals i musicals.

La Vila Joiosa: (la Marina Baixa). Dies 28 i
29. Moros i Cristians amb desembarcament de
«corsaris». A la matinada, només eixir el sol, les
barques de cristians que s'acosten a la platja són
atacades pels corsaris. Volteig de campanes i
salves d'artilleria.

AGOST
Silla: (l'Horta). Dia 6. «La carxofa». Cercavi-

les, «dansa dels porrots», tabalet i dolçaina, vol-
tejar de campanes i coets. La Carxofa, gran i feta
amb enginy, és enlairada a mitjan matí amb un
xiquet a dins que canta al Crist —en castellà —
amb l'acompanyament d'un cor i deu músics.

Vinaròs: (Baix Maestrat). Del 10 al 18. És la fi-
ra del llagostí. Balls i curses de braus. Batalla de
flors.

Elx: (Baix Vinalopó). Dies 14 i 15. El 13 a la nit,
la «Nit d'Alba» —coets que es disparen des de
les terrasses de les cases— il·lumina la ciutat. El
14 i 15 s'hi representa «El Misteri». És un drama
litúrgic en la nostra llengua, que excepcional-
ment es representa dins d'una església. Els seus
orígens es remunten a l'any 1242, poc després
d'haver-se conquerit la ciutat als musulmans.
Peça única al món.

Bétera: (Camp de Túria). «Les alfàbegues».

I

No menys de 22 testos amb unes alfàbegues
descomunals adornaran i perfumaran l'església.
Les obreres —festeres— lluiran fins a 24 vestits
cadascuna. Desfilades, coets, música i cants
d'albades.

Les Coves de Vinromà: (la Plana Alta). Dies
15 i 16. «Ball del Pla», a més d'altres: «Dansa
llarga», «la curta», «els palets», «el peuet», «les
quatre cares», «la joteta» i «la cadena».

El Puig: d'Horta). Segona desena. Bous em-
bolats.

Chiva: (Foia de Bunyol). Dies 17, 18 i 19.
«Carrera del torico». Com el «bou embolat» i
d'altres divertiments que tenen com a protago-
nista —víctima?— aquest animal, els homes pre-
tenen amidar amb ells les seues forces. Música
de dolçaina a dojo.

Morella: (els Ports). Dies 18 i 19. «Dansa dels
pelegrins», executada pels «quintos». Desdejuni
amb «figues albardades i aiguardent d'herbes».

Benicarló: (Baix Maestrat). Del 22 al 30. Fes-
tes de Sant Bertomeu. Bous. Dansades típiques.

L'Alcora: d'Alcalatén). Del 23 a l'1 de Se-
tembre: Festes del Crist del Calvari. Processons.
Bous.

Morella: (els Ports). Dies 24 i 25. Festes de la
Verge de Vallivana. Bous.

Benassal: d'Alt Maestrat). Del 27 d'Agost al
4 de Setembre. Festes de Sant Cristòfol i Sant
Roc. Ballades. Curses de braus.

Paterna: d'Horta). Darrer diumenge. La cor-
dà. Pregons, desfilades, volteig de campanes i la
famosa «cordà» —més de 90 caixes de coets — .
Perillós acostar-s'hi sense anar ben equipat.

SETEMBRE
Vila-real: (la Plana Baixa). Dia 6. Festes de la

Verge de Gràcia. Romeria, ballades i bous.
Agres: (El Comtat). Dia 7 «El pastoret i la Ma-

re de Déu». Escenificació d'un miracle protago-
nitzat per aquesta. Els amants de les herbes po-
den prendre bones infusions d'herbetes de la
Mariola.

Algemesí: (la Ribera Alta). Dia 8. La proces-
só de la Mare de Déu de la Salut és precedida
per antiges danses, «els tornejants», «els ar-
quets», «els pastorets», «els bastonets», etc.
Entre totes destaca «la Moixeranga», la música
de la qual està convertint-se en himne,
convertint-se en himne.

Sogorb: (Alt Palència). Dia 7. Fira. Remar-
cable l'entrada dels bous pels carrers.

Borriana: (la Plana Baixa). Dia 8. Festes de la
Verge de la Misericòrdia. Batalles de flors. Balla-
des i bous.

Peníscola: (el Baix Maestrat). Primera quin-
zena. Festes de l'Ermitana. Bous. Ballades
típiques.

Ibi: (l'Alcoià). Segon diumenge. Moros i Cris-
tians.

Vilafranca: (l'Alt Maestrat). Primera quinze-
na de setembre. Festes de la Verge del Llosar.
Romeria. Ballades. Bous, al carrer i a la plaça.
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DEBAT
LA CRISI D'USO

La crisis que ha estallado en el interior de la USO, es el resultado de un pro-
ceso. en que confluyen factores de índole econòmica, política y social. Es por
e/to que no podemos entender tal sltuación al margen de un anàlisis, aunque
s'omero, del actual panorama político y sindical. Dicho anàlisis debe empezar
por el plano internacional para encuadrar la situación concreta del estado es-
pafíol y la pròpia situación de la USO como realidad del misrno.

En el plano internacional nos interesa resaltar el retroceso de la izquierda,
tras una relativa fase de avance que culmino en mayo del 68. A partir de esíe
inomento se invierte el proceso político produciéndose una derechización en
el mundo occidental que viene a culminar en una sèrie de gobiernos de talen-
te derechlsta y conservador, resultado de las últimas elecciones europeas.
Este fenómeno sepone de maniíiesto edemes en una clara política anticomu-
nista refle/ada en la estratègia de bloques.

El panorama del Estado espafíol es un refle/o de to que en este momento
occurre en el resto de la Europa occidental. El asentamiento en el poder de
UCD, como alternativa del gran capital, encuadra perfectamente en ese pro-
ceso derechizador occidental. La consecuencia de esta coyuntura significa
el control del periodo de transición impidiendo la ruptura y dando lugar a un
proceso reformista. Ademàs permite desde las esferas de poder frenar el mo-
vimiento obrero y el desarrollo de las centrales sindicales de c/ase a las que
intenta desprestigiar por todos los medios a su alcance.

Concretando més en el plano sindical observamos la presencia de tres
grandes centrales: UGT, clara correa de transmisión del PSOE; CCOO, con su
evldente referència al PC, y la USO, como central sindical de clase perfecta-
mente diferenciada de las anteriores, por su caràcter autònoma y autoges-
tionario.

La alternativa socialista autogestionaria de USO, de haber sido posible,
representaba una seria amenaza para el gran capital, en tanto en cuanto, co-
mo central autònoma, escapaba al control del capital y su gobierno. Esta es
una primera razón que explicaria los atentados que iba a sufrir la USO.

La otra gran razón la encontramos en el intento de aplicar, de un modo me-
cànico, el espectro político al plano sindical. En esta línea el espacio sindical
quedaria cerrado, momentSneamente, a tres, con dos posible alternativas pa-
ra la USO (desde la òptica del capital):

a) Ser la gran central independiente (muy distinto de autònoma) però con
una clara referència y dependència de UCD.

b) Integrarse como el ala derecha de U.G.T. haciendo de esta la gran
central hegemònica, de servicios y burocràtica, tal como al capital te intere-
sa. Esto no es mas que el intento de transplantar al sindicalismo espafíol el
modelo desarrollado en Alemania conta central D.G.B.

Todo este montaje perseguiria, ademàs, una reducción del espaciosindical
de CCOO, llmitando su presencia a un n/ve/ similar a la que el PCE tiene en el
plano político. La USO no ha dudado en ningún momento a la hora de criticar
aquellas posturas de CCOO que hemos considerado Incoherentes con los
intereses de la clase trabaiadora; però también, en este momento, reconoce-
mos que dentro del espectro político-sindical del M.O. espafíol, dicha central
es la única queporfuerza y planteamientos temé el capital.

Todos estos elementos (control de USO, arrinconamiento de CCOO...) son-
piezas que encuadran perfectamente en esa política o estratègia capitalista
orientada a dividir el M.O. en dos bloques perfectamente delimitados: proco-
munista y anticomunista. Objetivo que exigia, por lo tanto, la eliminación de
otras alternativas que quedaran fuera de esos dos campos. Yahlaparece co-
mo perfeoto engrana/e, la desaparición de la USO como central autònoma, de
clase y claramente anticapitalista, principios a los que cabé afíadir la voca-
ción unitària de la clase obrera. Habia, pues, que destruir la USO o contro-
laria.

En este estado de cosas la USO ha tenido que mantener una lucha cons-
tante por conservar la pureza de sus principios frente a esos intentos prepara-
dos desde el exterior por elementos cercanos al poder y descaradamente
consentidos desde el Interior por nefastos persona/es que antepusíeron sus
intereses personales a los de la clase trabaiadora.

El primero de los grandes intentos lo dirige José Maria Zufiaur, que preten-
de la Integración de USO en UG T, con el objeto de dotar a esta central de los
cuadros que no poseia, quizà porque no estuvo presente en la lucha aní/fran-

quista. La operación fue un fracaso, no obstante deiar debilitada a la organi-
zación cerca de las próximas elecciones.

Esta experiència sitvió para que el capital programarà con mas cuidado su
plan para convertir a la USO en aquello que te interesaba. Es un proceso en el
que se intenta de forma sutil «suav/zar» los planteamientos de la USO, para
hacerla de masas; metera la organización en una dinàmica de gastos que so-
lo un gran «padr/no» —UCD— podria mantener, para lo cual se recurre a los
avales a cuenta del patrimonio sindical (patrimonio de los trabajadores que
UCD utiliza según sus deseos). La autonomia de USO empieza a ser una fic-
ción desde el momento en que llegan los préstamos: nos estaban hipotecan-
doaUCD.

La intranquilidad empieza a ser palpable entre los militantes de USO.
Las bases empiezan a pedir que se les explique lo que ocurre, ante los ru-

mores cada vez mayores, de un acercamiento al partido del gobierno. Em-
piezan ya a delimitarse dos llneas dentro de la USO: la moderada, encabezada
porZaguirre, y la radical o critica con José M.* Corell, Nicolar David, etc.

A esta confusa situación cabé afíadir la intensificación de contactos entre
Zaguirre y significados persona/es de UCD (Abril Martorell, Salgado...). Con-
tactos que tienen lugar ya sin la «molesta» presencia de hombres de la USO
(como el secretario de relaciones políticas y sindicales, J. M. Corell).

La suma de divergències culmina en el periodo anterior al II Congreso Con-
federal, momento en el que se habla ya públicamente de las dos posturas
existentes en la organización: la moderada y la crítica.

Tal es la situación ante el congreso donde la victorià clara y rotunda del
sector critico es un claro exponente de la voluntad de la mayoria frente a los
intentos del sector moderado (o ucedista). No obstante se permite a Zaguirre
seguir como secretario general en un ultimo esfuerzo por evitar la ruptura de
la USO. La «Zaguirrada» ha salido mal y el secretario general acepta su derro-
ta y los resultados del congreso. Al menos eso parecla allí cuando en su dis-
curso final di/o que «aquí no ha pasado nada».

Los hechos que se sucedieron a continuación demostraron lo falso de
esas afirmaciones. Una sèrie de decisiones tomadas por Manuel Zaguirre y
sus hombres con absoluto desprecio de las bases y de las resoluciones del
segundo C.C. Entre dichas decisiones cabé destacar la valoración positiva
del E. del T. contradiciendo al secretariado confederat que lo valoro negativa-
mente.

La conclusión es clara: el sector Zaguirre no acato los resultados del
Congreso y pasó a declarar una guerra abierta contra los que no «tragaban»
con la ya clara estratègia de identificación con UCD. Estos hechos culminan
con la firma de adhesión al A.M.I. en el transcurso del XIV consejo confede-
rat.

Acto seguido pasan a una dinàmica de expulsiones de significados compa-
heros, llegando, incluso, a intentar expulsar a miembros de la eiecutiva vincu-
lades a la corriente socialista autogestionaria. Esta actitud llega a lo inaguan-
table cuando en el XV conse/o se propone la suspensión del secretario
confederat cuando solo un congreso puede hacerlo, puesto que es en congre-
so como se elige.

La estratègia de limpieza de «ro/os», «izquierdistasn, en clara obediència a
los propósitos de UCD, quedaba públicamente demostrada. Si esto salía
D/en, no faltaria publicidad ni dinero (1500 millones?), para iniciar la expan-
sión de la USO (hacia la derecha, por supuesto). Esta situación obliga a la or-
ganización de la izquierda de USO como C.S.A., dando lugar al nacimiento del
CEDES como instrumento de profundización y coordinación de la misma, y
con el oo/ef/Vo de mantener puros los principios hlstóricos de la USO.

Però la situación de los hombres //e/es a los principios históricos de la
USO, que se encuadran en esa C.S.A., se complica tras la negativa de Za-
guirre a negociar la existència de tal corriente dentro de la central. Este
hecho/unto al desarrollo de los últimos acontecimisntos ponen de mani f les-
ió la imposibilidad de permanència dentro de una organización que solo man-
tiene las s/g/as, puesto que en lo concerniente a contenidos està totalmente
desvirtuada y prostituida.

Se plantea, entonces, la búsqueda de una alternativa que pasa, evidente-
mente, por la desconfederación. Son analizadas todas las posibilidades: s/n-
dicatos nacionalistas, tocates, gremiales; otras organizaciones como CNT,
CSUT, SU, UGT; formación de colectivos autónomos, etc. Llegàndose por
conclusión mayoritaria a la alternativa de CC.OO.
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£sfa decisión se toma partiendo de los'principios que el modelo sindical
de CC.OO ofrece: sindlcato de c/ase, anticapiialista, unitario, de participa-
ción, etc. Aungue no se nos oculta que estos planteamientos no han tenido
en la pràctica sindical un claro reflejo, constituyen unas líneas de acción que
serlan coherentes con los principios rnantenidos por la C.S.A. portadora del
sindicalismo historico o de la USO.

El elemento de contradicción con nuestra corriente seria la clara referèn-
cia política respecto a un partldo: el PCE. Però los hechos nos han demostra-

do la imposibilidad de practicar hoy y aquí un sindicalismo autónomo de c/a-
se y mayoritario, por lo que, s/n perderde vista nuestra alternativa socialista
autogestionaria, podemos y debèmos ser una corriente que luchepor dichos
principios dentro de una centra sindical de masas.

Asi pues, la CSA se integrarà en CC.OO. iniciando una nueva experiència
sindical en la historia del M.O. espanol.

VICENTE SANCHIS
EJECUTIVO FDTE PAÍS VALENCIÀ

FRONT A LA CRISI D'USO
L'explicació que els companys d'USO do-

nen de la seua crisi ens ha deixat més bé
defraudats, perquè esperàvem

a) Una reflexió autocrítica profunda de per
què gent esquerrana d'USO (la que constitueix
el Corrent Socialista Autogestionari, C.S.A.)
ha hagut d'abandonar el sindicat en aquestes
condicions;

b) al mateix temps, una anàlisi de la situació
político-sindical que ens ajudarà a comprendre
les seues determinacions;

c) també, saber quina valoració havia fet el
C.S.A. del nostre sindicat (l'STE-País Valen-
cià) i de la nostra confederació d'UCSTE).

I ho esperàvem perquè som del parer que
l'avanç del Moviment Obrer el fem deprenent
dels nostres encerts i errors.

SENSE AUTOCRÍTICA
NO FAREM RES

Plantegeu la ruïna d'USO com a causada im-
mediatament per l'atac despiadat del capital al
M.O. i l'actuació del quintacolumnista Za-
guirre.

Que la burgesia amb les seues organitza-
cions patronals (CEOE) i polítiques (UCD, CD-
AP...) vinga per nosaltres, és lògic. És el seu
paper. Que al si del M.O. Kautsky no va ser
«rara avis», també ho sabem. Però pensàvem
que a l'USO hi havia una lluita de línies, dues de
les quals encapçalaven Corell i Zaguirre; que al
Congrés la vostra línia era majoritària, i així es
reflexa al Secretariat Confederat; que pactàreu
amb la línia de Zaguirre, que tenia majoria al
Consell Confedera!, i el posàreu de Secretari
General.

Com nosaltres veiem les coses, el problema
no és que Zaguirre siga un dolent, que ho és,
sinó que ha encapçalat un correct groc que
s'ha fet amb l'USO. Aquí, pensem, hi havia una
contradicció: posicions de classe versus posi-
cions grogues, l'agudització de la qual ens
hauria agradat de seguir i, sobretot, analitzar
les bases objectives que l'han feta possible al si
del que fou el vostre sindicat. Acàs va ser

—una base afiliada amb una consciència de
classe molt baixa?

—una acció sindical massa economicista?
—una desatenció prolongada de la capacita-

ció ideològico-política dels afiliats i afiliades?
—una desatenció, per banda dels elements

més conscients, de la lluita de línies, ideològi-
ca, al si de la USO?

Pensem, des de fora i amb molta por
d'equivocar-nos, que hi ha hagut més que «Za-
guirrada». En concret, i sense entrar en matè-
ria, la vostra idea de ('AUTONOMIA SINDI-
CAL ens ha resultat sempre preocupant. So-
vint se'ns ha manifestat com a mancança
d'anàlisi política; de vegades com antipartidis-
me; i quasi sempre com un entrebanc, més
que no una eina, per a elevar la consciència de

classe. I és que als sindicats sempre fem
política, per presència o absència, a favor o
contra la burgesia.

ANAR-SE'N DE
GUATEMALA POT NO SER
PROU, DE VEGADES

«En esa" política o estratègia capitalista
orientada a dividir el M.O. en dos bloques per-
fectamente delimitados: procomunista i anti-
comunista». L'arraconament de CCOO i l'anti-
comunisme no és, pensem, l'estratègia capita-
lista, sinó una tàctica per afeblir la unitat del
M.O. i trencar-la al màxim. L'estratègia burge-
sa és impedir que els seus enemics de classe,
nosaltres els treballadors i treballadores, anem
per totes: el poder militar, polític i econòmic.

Que aquesta tàctica divisòria és afavorida per
UGT, determinada a ser una CS «de servi-
cios y burocràtica», com la D.G.B. d'Alema-
nya. D'acord, i més.

Respecte a que «la alternativa socialista
autogestionaria de USO, de haber sido po-
sible, representaba una seria amenaza para el
gran capital, en tanto en cuanto, como central
autònoma, escapaba al control del capital y su
gobierno», pensem que per amenaçar al gran
capital pot ser siga necessari més que escapar
al seu control i al del seu govern. Vegeu, si no,
com UGT escapa a aquests controls, i estem
d'acord que no és una amenaça.

En quant a CCOO, dieu que «és la única
que por su f uerza y planteamientos temé el ca-
pital», i que front a d'ella, «el elemento de
contradicción con nuestra corriente seria la
clara referència a un partido político: el PCE»,
però és sabut que a CCOO hi ha planteja-
ments, un d'ells, majoritari, i amb «clara refe-
rència» de CCOO a un partit, al marge del con-
tingut de la referència? Potser no, car CCOO
no es homogènia, i que la vostra contradicció,
una vegada dins, estiga a un altre nivell. Ve-
geu: fins a hui, el corrent majoritari, el qui dó-
na la imatge més cridanera de CCOO, ha plan-
tejat «una eixida negociadora a la crisi»; l'altre
corrent, minoritari, i cal dir que amb clara refe-
rència a un altre partit, l'MC, referència com-
partida per LCR, PCT... a certs nivells, ha vin-
gut plantejant «combat i lluita frontal contra la
dreta i el capital». En concret han tingut
contradiccions aquests dos corrents front als
Pactes de la Moncola, front al consens, front a
aquesta Constitució, front al Compromís
Autonòmic —a casa nostra—, per esmentar
les més vistoses. El C.S.A. podrà estar al mar-
ge d'aquest tall de contradiccions existents al
si de CCOO o serà obligat a enfortir un o altre
dels corrents que donen cos i aguditzen cada
vessant de la contradicció? Aprofundir aquí
ens hauria ajudat a nosaltres, perquè a CCOO
no hi ha postures grogues, però sí serioses
contradiccions, més profundes que la militància

de la majoria dels afiliats i afiliades seus més
combatius en partits comunistes, contradic-
cions que ells afronten i a tothom ens afecten.

PRACTICAR, AVUI I ACÍ,
UN SINDICALISME
AUTÒNOM, DE CLASSE I
MAJORITARI ÉS POS-
SIBLE

«Però los hechos nos han demostrado la im-
posibilidad de practicar hoy y aquí un sindica-
lismo autónomo, de clase i mayoritario...», di-
eu. Que conjugar aquests tres principis haja
estat impossible al si d'USO demostra que el
principi d'autonomia, tal com a USO era in-
terpretat, s'ha menjat el principi de classe i
avui autonomia en USO és sinònim ja d'«inde-
pendència», de grogor. Tots i totes hem per-
dut una batalla.

I els fets no demostren la impossibilitat, per-
què a l'STE-País Valencià la batalla pel sindica-
lisme autònom, de classe i majoritari no està
perduda, si bé està plantejada en altres coor-
denades.

La nostra autonomia no comporta contra-
diccions fonamentals amb els partits d'es-
querra, sinó amb la tasca poderosa i constant
que la burgesia realitza contra els treballadors i
treballadores per tal que assumim la seua ide-
ologia. En tal cas la nostra lluita per l'autono-
mia sindical és un treball d'informació-
formació sòcio-política dels afiliats i afiliades
per tal de poder analitzar cada situació concre-
ta des de punts de vista de classe, no sempre
coincidents, per a, en el més ample marc de
democràcia interna —siga directament en as-
semblea o delegadament en assemblees de de-
legats o Consells— decidir. Aquí hi ha corrents
d'opinió, que es manifesten puntualment, però
no cap groga.

La nostra majoria es concreta només en una
branca del treball: l'ensenyament, i alhora fa
que no estiguem ORGÀNICAMENT junt a la
resta de branques. Si la unitat amb tots els tre-
balladors i treballadores— no tan sols amb els
d'una CS sota direcció eurocomunista, so-
cialdemòcrata, anarquista o independentista—
ve assegurada per la comunitat de principis i,
el que és definitiu, per l'acció sindical CON-
SEQÜENT, l'allunyament orgànic no passa de
ser un entrebanc. Més encara , des d'aquestes
posicions estem parant-li colps al gremialisme
de l'ensenyament i impedint que guanye
terreny en aquests moments difícils, i al mateix
temps encapçalant vagues contra la política
educativa de la U.C.D.,contra les seues lleis,
junt als pares i mares treballadors. Com a sindi-
cat nacional, no nacionalista, estem dedicant
bons esforços al nostre redreçament com a
poble, especialment a posar les bases que fa-
ceri possible l'ESCOLA PUBLICA DEL PAfS
VALENCIÀ.

MANUEL BAIXAULI í altres
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ELS LLIBRES
hem llegit

LA EDUCACIÓN BURGUESA
G. Labarca, T. Basconi, S. Finkel,
I. Recca.
E«iit. Nueva Imagen

Este libro recoge una sèrie de trabajos realiza-
dos a partir de una pràctica personal de los auto-
res íntímamente ligada a la realidad de la lucha
ideològica en Amèrica Latina. Ello no implica el
que estàs reflexiones no sean vàlidas para nos-
otros, ya que lo que se analiza es la f unción que
cumple el sistema educativo en los países capita-
listas, desde la perspectiva de la lucha de clases.
El caràcter -ideológico que tiene el sistema edu-
cativo como instrumento ocultador de la verda-
dera realidad social: la realidad de la lucha de
clases y de la explotación capitalista. El sistema
escolar como instrumento mediante el cual la so-
ciedad burguesa se perpetua a pesar de las apa-
riencias y buenas intenciones que rodean a toda
Ley de Educación de propiciar el cambio y el des-
arrollo social.

En estàs cuatro partes de que consta el libro
se analiza, entre otras cosas, el proceso de in-
tegración y adaptación al aparato productivo
mediante la difusión de las ideas, creencias, cps-
tumbres, hàbitos, ciertos patrones de conducta,
etc., que permitan que la clase trabajadora man-
tenga su lealtad para con el sistema social por el
que es explotada. Se desarrolla como las forma-
ciones sociales capitalistas han impuesto a la es-
cuela la difícil tarea de justificar un determinado
sistema de diferenciación entre las distintas
categorías sociales, y, al mismo tiempo, de dife-
renciar a los individuos y hacerlos encajar en
dicho sistema, minimizando al màximo las posi-
bilidades de conflicto.

A través de este libro se manifiesta el caràcter
de clase de la educación y la necesidad de la
lucha política en el sistema educativo. Desmonta
la representación de las instituciones como ele-
mentos neutrales. El campo de la educación no
es un campo autónomo, ya que el mismo està
controlado por quienes detentan el poder econó-
mico y político para llevar a efecte la legitima-
ción y consagración de la desigualdad social. Li-
gada estrechamente a la estructura econòmica
de las clases sociales, la educación no puede ser
en cada momento histórico sinó un reflejo de los
intereses y aspiraciones de esas clases, habién-
dosele impuesto a la escuela el caràcter de ins-
trumento al Servicio del Estado.

iQUERÉIS LA ESCUELA...?
Colectivo del Martes
Edit. Zix

En el primer original que entregaron sus auto-
res, los ninos, en su clase con el maestro,
respondían irónicamente a ^Queréis la
escuela...?: «Queremos un diplodocus con un
lacitoazul...»

COLECTIVO DEL MARTES

í'QUEREIS LA ESCUELA..?

Ciertamente para todos aquellos que estén
por una renovación pedagògica, que quieran
romper con los viejos moldes de una ensenanza
anquilosada, memorista, autoritària, encontra-
rén en las pàginas de este libro una experiència
rica en sugerencias. Libro nacido a partir de la
pràctica pedagògica diària de un grupo de traba-
jadores de la ensenanza pertenecientes a dife-
rentes sectores de la docència que nos de-
muestran como es posible ofrecer una alternati-
va autogestionaria.

A través de estàs pàginas se pone de manifies-
to la necesidad de que la escuela deje de ser el
instrumento alienante y reproductor de las cla-
ses sociales. Aquí la escuela, en vez de ser un
factor mas de selección e integración del indivi-
duo en unas estructuras dadas,en base a legiti-
mar, por un lado.las desigualdades entre los seres
humanos como producto de desigualdades inna-
tas de las capacidades,y por otro como transmi-
sor de la ideologia dominante, pasa, mediante la
pràctica de la pedagogia liberadora, a ser moti-
vadora y creadora de situaciones que permitan el
desarrollo del espíritu critico, que el alumno se
convierta en protagonista de su pròpia historia.

La necesidad de extender la capacidad crítica
a la Sociedad de la que forma pacte, tomando
conciencia al mismo tiempo de la necesidad de
adoptar una postura activa por cambiarla, es una

de las principales premisas que sustenta esta in-
teresante experiència.

Como dicen los autores: ...«Con estàs dos-
cientas anécdotas analizamos como los alumnos
aprenden a controlar críticamente su realidad
cotidiana: organizan, colaboran, explican, corri-
gen, tratan "lo suyo"..., cuestionan lo que se
pretende de ellos.»

P. OLIVARES

per a grans
ESCUELA Y CONCIENTIZACION
J. Javier Echevarría
Ed. ZERO. Col. Lee y Discute n.° 46

El llibre que aquest mes presentem, està divi-
dit en tres grans apartats. En un primer moment,
entra en l'exposició del context ideològic i l'anà-
lisi de la situació sòcio-escolar a la que es pretén
donar el procés de concientització. Parteix
aquesta part d'una humanització de l'home, la
relació societat-educació, i manté el concepte
d'educació com a pràctica de la llibertat.

En el segon moment del llibre, delimita l'objec-
tiu educatiu, amb uns temes tan concrets com:
Experiència de vida. Presa de consciència...

Ja en tercer lloc, descriu la metodologia peda-
gògica adequada a l'objectiu que vol aconseguir.
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CORAZONES. NO SOLO CABEZAS
ENLAESCUELA
A. S. Neill
Ed. Mexicanes Unidos, S.A.

SUMMERHILL és el nom d'una escola petito-
na, però que du endavant un gran experiment
educatiu. Al llarg dels quaranta anys que va fun-
cionant, el seu pare ideològic (Neill) ha provat a
tothom, malgrat les desil·lusions i ultratges, una
veritat molt gran: LA LLIBERTAT FUNCIONA!!

Amb Neill, els valors de la tradició humanista
occidental, tals com la raó, l'estima i la integri-
tat, prenen força i arriben al lloc on els correspon
dintre del món d'avui, tan carregat de l'avidesa
de posseïments.

La intenció de Neill ha estat d'assolir persones
en les quals els valors estiguen fonamentats en si
mateix, i no a gaudir moltes coses ni utilitzar
moltes coses.

HIJOS EN LIBERTAD
A. S. Neill
Ed. Granica

Neill, autor d'aquest llibre, ha rebut al llarg de
tota la seua experiència pedagògica, infinitat de
cartes de pares, consultant-li aspectes molt
concrets de les vides de llurs fills. En aquest llibre
contesta amb un estil franc i fins i tot amb sorna.

L'autor s'ocupa de la rivalitat entre germans,
l'educació sexual, els hàbits alimentaris, la nete-
ja en el vestir, la timidesa, els deures escolars, el
control de les lectures, els càstigs corporals, la
televisió, el divorci, així com d'altres qüestions
pràctiques que incideixen directament o indirec-
ta en la vida del xiquet o xiqueta.

per a xiquets
En esta ocasión vamos a referirnos a algunas

novedades aparecidas este mes, así como a un
tema de actualidd: la sexualidad.

En cuanto a las novedades • destacaremos la
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nueva sèrie de «Max quiere un mundo mejor»,
«Max en la ciudad triste» y «Una escuela para
Max», de editorial Pomaire.

Son libros para nirïos de edades comprendi-
das entre los 4 y los 6 ahos, ya que su parte fun-
damental son las iíustraciones, con un texto cor-
to que las acompafia y explica. De los dos títulos
aparecidos, el primero,«Max en la ciudad triste»,
plantea uno de los més graves problemas ac-
tuales, la degradación del medio ambiente, con
gran sencillez, a través de una breve historia pu-
ramente fantéstica, però no exenta de realidad.
El segundo, «Una escuela para Max» nos pone
frente al rechazo infantil de un mundo y un siste-
ma escolar que no esté pensado precisamente
para los ninos.

Las iíustraciones, que como hemos dicho an-
tes son el soporte esencial del libro, estén muy
bien conseguidas, de forma que el nino puede
seguir la historia sin necesidad de acudir al texto.

Otra novedad a destacar es «El nudo», de
Montserrat del Amo, editado por editorial Ju-
ventud, que ha recibido el Primer Premio de Lite-
ratura Infantil. El libro contiene dos historias, se-
paradas entre sí por unas hojas en blanco, en las
que el niho puede escribir su pròpia historia.

Muy interesantes también son «El diario del
sol rojo» y «El plató de polenta», editados por
editorial Editrasa, que combinan el relato con
iíustraciones a base de reproducciones de
cuadros de Joan Miró el primero, y de Brueghel
el segundo.

LECTURAS PARA EL VERANO
• A la vista del verano, «ALL-I-OLI» lanza unas sugerencias para leer en las vacaciones. Se trata de una

selección personal, condicionada por el espacio de que disponemos y reducida, en general, a los llama-
dos libros de bolsillo, que van siendo ya casi los únicos asequibles, y que, nos tememos, seran los úni-
cos que podremos comprar después de la declaración de la renta...

• Aunque, para algunos, el marco ideal para leer la novela «negra» o policíaca —no confundirla con las
novelas de Agatha Christie o Simenon— es un buen sillón al lado de Ja chimenea y de un whisky, cre-
emos que las andanzas de Sam Spade, Lew Archer o Marlowe, detectives privados, se pueden
adaptar perfectamente a las somnolientas tardes del verano. Con la advertència de que quien no conoz-
ca el genero està todavía a tiempo de evitar convertirse en un adicto, diremos que actualmente la edito-
rial Bruguera ha lanzado una colección que recoge obras de los grandes maestros de la novela negra y
de sus continuadores. Entre los primeros baste citar a Dashiell Hammett («El halcón maltès», «Co-
secha roja» y «La llave de cristal»), publicadas también por Alianza Editorial, y Raymond
Chandler («La ventana siniestra» o «La dama del lago»). Y, entre los últimos, las aportaciones de
Ross MacDonald («El caso Gallon», «El escalofrío», etc.), que rebusca en los antecedentes fami-
liares de los hechos; o las novelas llenas de vigor y de realismo del negro Chester Himes («Corre,
hombre» o «Un ciego con una pistola»), que vive actualmente en La Marina. Y, sobre todo, la que
seré una gran sorpresa para cualquier aficionado a la lectura: «Luces de Hollywood», de Horace
McCoy (autor de la novela en que se basaba la película «Danzad, danzad, malditos»), que constituye
un impresionante retrato de Hollywood, solo comparable a la novela «Como plaga de langosta», de
Nathaniel West. Y, con las debidas distancias, habré que citar alguna aportación espanola al genero: la
ya clàsica (hasta se estudia en el Bachillerato), «La verdad sobre el caso Savolta» (de Eduardo
Mendoza, publicada por Seix Barral) y la reciente obra de Jorge Martínez Reverte, «Demasiado
para Gàlvez» (Debaté).

• Si ya conoces la sèrie negra puedes dedicar tos ociós a la novela de espionaje, que està conociendo un
renacimiento —siempre desde la perspectiva de la duda, la ambigüedad, del fracaso— de la mano de
autores ya clàsicos como John Le Carré (Bruguera ha publicado sus obras clàsicas: «El espia que
vino del frío», «El topo», «Llamada para el muerto»; y Argos Vergara su última aportación, la
interesante «La gente de Smiley», de escritores consagrados y sempiternos aspirantes al Premio
Nobel como Graham Greene («El factor humano», publicada por Argos Vergara, es una novela
sorprendentemente fresca y de un ritmo espléndido), o revelaciones como Vladimir Volkoff («La re-
conversión»).

Si te sientes poético te recomendamos la sèrie de volúmenes'publicados por Alianza Editorial sobre
poetas espanoles: Cernuda, Aleixandre, Blas de Otero, Bécquer o Gerardo Diego. A destacar la
recuperación del interesantísimo Manuel Machado, olvidado por el fulgor de su hermano. Y, en plan
internacional, la obra del griego Kavafis o del argentino Jorge Luis Borges merecen ser leídas, entre
otras muchas.

• Si quieres recuperar el tiempo perdido, la colección Club Bruguera te permite el reencuentro con algu-
nas novelas de gran interès: la esplèndida «Si te dicen que caí» de Marsé, o «El americano impa-
sible» del citado Graham Greene, así como «El barón rampante» de Italo Calvino. Alguna nove-
dad, como la poco conocida «62. Modelo para armar» de Cortàzar.

• Para los dispuestos a trabajar en el verano seria interesante, en el terreno de la historia y de las ciencias
sociales, echar una mirada a una nueva Historia de Espana que publica Labor, dirigida por Tunón de
Lara, y en la que participan hombres de la talla de Tarradell, Valdeón, Mainer, Jover y López-
Pifiero, o a la colección «Espejo de Espana», de Planeta (por ejemplo, la aproximación de lan Gib-
son, el estudioso de García Lorca, al personaje de José Antonio Prirno de Rivera).

• Finalmente, el lector escaso de dinero deberà echar una ojeada a las colecciones de libros de bolsillo
més usuales: Alianza Editorial (a destacar, por ejemplo, «El guardiàn en el centeno», esplèndida
obra del americano Salinger), Argos Vergara y, sobre todo, «Libro Amigo» de Bruguera, donde
encontraré novelas muy interesantes de Leonardo Sciascia, Italo Calvino, John Updike. etc.

• Finalmente, si el lector todavía no se ha ad.entrado en su obra, no estaria de mas dedicar parte del vera-
no a leer algunos de los libros més importantes («Crònica general», «Memorabilia» y «Breviarium
vitae») de uno de los méximos exponentes —con Vicent Andrés Estellés, cuya obra completa conti-
nua publicando Tres i Quatre— de las letras del País Valenciano: Juan Gil-Albert.

F. M.
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BOERIAS
LEGISLACION
Graduado Escolar para los nacidos en 1967

Por Orden de 28 de abril de 1980 («BOE» de 3 de
mayo) se extienden los efectos de la Orden de 1 de
junio de 1979 a los alumnos nacidos en 1967 que se
hallen actualmente cursando el octavo curso de
EGB por haberse incorporado al primer curso sin te-
ner la edad reglamentaria. Y según la citada Orden
de 1 de junio de 1979 («BOE» del 9 de junio), losci-
tados alumnos podían y pueden ser propuestos ex-
cepcionalmente para la obtención del titulo de Gra-
duado Escolar con los requisitos y procedimiento
en ella desarrollados.

Las condiciones son: a) Cumplir los catorce
anos de edad dentro del curso académico 80-
81, que a estos efectos se entenderà que termina
el 30 de septiembre de 1981; b) Ocho anos de
escolaridad en el nivel de EGB y en igual número
de anos académicos, reflejados en el libro de es-
colaridad; c) Tener evaluación positiva, con cali-
ficación mínima de notable, en los ocho cursos
de EGB.

Es la Dirección General de Educación Bàsica la
autorizada para desarrollar el contenido de la Or-
den, resolver cuantos casos se produzcan en el fu-
turo de índole similar, as! como dar respuestas a
cuantas reclamaciones se deriven de la misma. De
esta manera, se evitan perjuicios a aquelles alum-
nos que accedieron al primer curso de EGB sin te-
ner la edad reglamentaria, y que, sin tener respon-
sabilidad alguna de su situación actual, podrían ver-
se afectados por la aplicación rígida de la legislación
actual. Esta Orden, afortunadamente, soluciona el
problema.

Ley de Estatuto de Centros Docentes
Se ha iniciado el debaté en el Senado de tan po-

lémico texto legal. Parece ser que van a prevalecer
las tesis de UCD, y no va a prosperar enmienda al-
guna al texto aprobado en el Congreso, salvo algu-
na corrección de forma. El «amén», en este caso,
seré algo no deseado por los ensenantes.

Complemento familiar a favor de los
hijos minusvàlidos

Por el Real Decreto 762/80, de 14 de septiembre
(«BOE» de 26 de abril) se determina la elevación de
la cuantía del complemento familiar especial a favor
de los hijos minusvàlidos de los funcionaries civiles
y militares, regulado por el Decreto 2.741/72, de 15
de septiembre. El Real Decreto 147/80, de 25 de
enero, ha elevado la cuantía de la prestación econò-
mica de la Seguridad Social para subnormales. Pa-
ra equiparar el complemento asignado a los fun-
cionarios civiles y militares al concedido por la Se-
guridad Social, en un único articulo se dispone que
«la cuantía del complemento familiar especial a que
se refiere el articulo segundo del Decreto 2.741/72,
de 15 de septiembre, se fija, a partir de 1 de enero
de 1980, en TRES MIL pesetas mensuales».

Directores Escolares
Sin ser una «boería», està en la mente de las

autoridades ministeriales prorrogar en un ano el
nombramiento que se extendió a los actuales direc-
tores escolares al amparo de la Orden ministerial de
29 de septiembre de 1977. Tal nombramiento teóri-
camente debería finalizar el dia 30 de junio próximo.
Las razones son, evidentemente, el deseo de apli-
car las nuevas normas que regulen la pròxima publi-
caciòn de la Ley Orgànica del Estatuto de Centros y
la puesta en pràctica de la selección en base a prin-
cipios de «méritos, publicidad y eficàcia».

La Ley 13/1980, de 31 de marzo. General de la
Cultura Física y del Oeporte

La pueden encontrar en el «BOE» del 12 de abril
de 1980.

CONCURSILLO
VACAIMTES:

Todas las definitivas de régirnen ordinario pro-
ducidas hasta el dia inmediato anterior a la fecha
en que se cèlebre la eleccón de destines, més la
de preescolar.

COIMCURSANTES:

A) Voluntariamente: Los profesores de
EGB que sirvan en propiedad definitiva plazas de
régimen ordinario de provisión y hubieren obte-
nido su destino en tal localidad por procedimien-
to ordinario.

B) Obligatoriamente: Los que hayan alcan-
zado plaza en las localidades de més de diez mil
personas, y la consuman, por cualquiera de los
concursos de traslados, o la obtuvieron por reso-
lución de 21 de febrero de 1980 («BO» del Minis-
terio de 24de marzo).

PLAZO DE PETICIOIMES:

Para los que participen voluntariamente,
DÍEZ DIAS naturales a partir del siete de mayo.
Ni un dia mas. Y la Delegación no debe admitir
instancias fuera de plazo. Es la norma legal. Para
los procedentes del concurso general de
traslados: 1) Díez días naturales a partir de la
publicación en el «BO» del Ministerio de la reso-
lución provisional, para los que alcancen destino
en e! mismo, en localidades de mas de diez mil
habitantes; 2) Cinco días naturales, a contar de
la publicación en el «BO» del Ministerio de la re-
soiución definitiva del concurso, exclusivamente
para quienes no figurando en la resolución provi-
sional obtengan destino en la definitiva, y para
dar de baja a quienes hayan quedado sin destino
en la resolución definitiva. Para los proceden-
tes del concurso restringido, las mismas con-
diciones que hemos senalado antes. La diferen-
cia en la finalización de los plazos depende de las
fechas de publicación en los Boletines. Y las
mismas normas para las unidades de educa-
ción preescolar.

INSTANCIAS:

Las reglamentarias. Se debe hacer constar el
número de Registro Personal y demés datos de
identidad del solicitante.

PREFERENCIAS:

Es senalada de acuerdo con la puntuación que
cada participante tenga. Tal puntuación se asig-
na de acuerdo con los artículos 70 y 71 del Esta-
tuto del Magisterio:

A) 165 milésimas por cada mes, ano y dia de
Servicio activo en propiedad y sin interrupción en
la localidad en que se solicita (este apàrtado no
se puntua para los participantes en el ultimo
concurso).

B) V832 respectivamente por cada mes, ano
y dia de Servicio en activo desde su primera toma
de posesión como perteneciente al escalafón.

TRAMITACION:
Finalizado el plazo de peticiones, y dentro de

los OCHO días siguientes, se haràn públicas las
listas de los concursantes, concediéndose un
plazo de CINCO DIAS naturales a partir de la ex-
posición de las puntuaciones para las reclama-
ciones a que hubiere lugar.

ELECCION DE VACANTES:

La fecha se fijara por la Delegación Provincial.
La elección se verificarà en las localidades de
més de diez mil habitantes, siguiendo el orden ri-
guroso de mayor a menor puntuación, personal-
mente o por autorización escrita del interesado,
acompanada de fotocopia del DNI que permita
elcotejodefirma.

Las VACANTES objeto de elección se haràn
públicas en el tablón de anuncios de las Delega-
ciones Provinciales y en los respectivos Ayunta-
mientos para las localidades que no sean capita-
les de provincià en el plazo de DIEZ DIAS a con-
tar del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatòria; por tanto, el plazo finaliza el dia
DIECIOCHO DE MAYO, y serén incrementadas
en su dia con las que se produzcan hasta el dia
anterior a la elección.

La elección se llevarà a cabo en el lugar y
fecha y hora de antemano senalados, y una vez
abierta la sesión se procederé a llamar a los con-
cursantes por orden de mayor a menor pun-
tuación. Si dejase de concurrir alguno de los pe-
ticionarios decaerà en su derecho a la elección
de vacante. Cuando al concursante le corres-
pondiere su turno, elegirà la vacante de entre las
anunciadas no cubiertas, o, si le interesa, podré
reservarse el derecho a elegir plaza entre las que
puedan quedar resueltas. A los que no estu-
vieren presentes, se les adjudicarà plaza si estu-
viesen obligados a elegiria.

RECURSOS Y REVOCACION:

Terminada la elección, se harà publico su re-
sultado, que seré firme si contra el mismo no se
presenta recurso alguno ante la Dirección Gene-
ral, en el plazo de quince días, PARA LO CUAL
SERÀ PRECISO HABER RECLAMADO VER-
BALMENTE ANTE LA PRESIDÈNCIA EN EL
ACTO EN QUE SE OBSERVASE LA VULNERA-
CION DE LO DISPUESTO EN LA CONVOCA-
TÒRIA O CUALQUIER OTRA INFRACCiON.

A las Juntas Municipales, la Delegación debe
comunicaries con la debida antelación los
nombres de los concursantes, la puntuación al-
canzada, el número de Registro personal, y, en
su caso, la promoción a que pertenecieran los
concursantes y su número de lista.

Por tanto, todo participante debe tener muy
en cuenta los plazos y las normas que regulan el
Concursillo para poder ejercer sus derechos en
caso que necesario fuera. SUERTE.
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HORITZONTALS
1.—Comarca on es troba el pic més alt

del País Valencià. L'única cosa que els «va-
lencianeros» han sabut recuperar de Sant
Vicent Ferrer.

2.—Al revés, gran extensió d'aigua rode-
jada de terra. Crema.

3. —Patronímic. Inicials d'un partit
feixista.

4. —Llegendària. Al revés, git, acció de
llençar una cosa.

5.—Al revés, tercera nota musical. Qui
confecciona tratges per a l'home. Element
neutre de l'addició.

6.—Vocal doble. Qui alliçona, educa, al-
fabetitza...

7. —Inicials de la Democràcia Cristiana.
Al revés, i a falta d'una E, unitat bàsica de
capacitat. Xica.

8.—Vocal. Es diu de la terra després
d'una ploguda. Te.

9.—Contrari de sempre. Al revés, animal
dels països nòrdics semblant al cérvol.
Flac.

10.—Inflor deguda a alteracions de la
pell. Natural de Sardenya (femení).

11.—Al revés, llencen. Al revés, gos.
Ena.

12.—Al revés, consonants consecutives.
Esquerrà.

VERTICALS

1.—Acte de deixar sense treball a algú,
per exemple a un mestre.

2.—Al revés, camí entre bancals. Adver-
bi de temps.

3. —Cavitat. Al revés, monarques.
4. —Poble de la Safor. Pronom personal

de primera persona.
5. —Cinquanta. Clavats entre cartons.
6.— Mate premeditadament. Un.
7. —Contrari de res. Màquina de fer

teixits. Al revés, femení de EN.
8.—Al revés, Institut de Ciències de

l'Educació. Consonants. Preposició elidida.
Al revés, nom de la lletra X.

9.—Al revés, contracció del mot ca (ca-
sa) i la preposició en.

10. —Era. Consonant. Vocals. Més eres.
Altra consonant.

11. —No té pare ni mare. Net. Era.
12. —Sang corrompuda. Govern.

Peris Soler, emperador dels mozàrabs, proclama en pla Calígula a Felip V president de la Comi-
sió Mixta i al seu caball, asesor en temes lingüístics.

ENDEVINALLES

1. —Endevina, endevinalla,
quin és el cuc que pica a la panxa?

2. —En un dia, si hi repares,
una vegada em veuràs,
dues en una setmana,
i en un mes no em trobaràs.

3. —Sóc germana de la teua tia
i no et sóc tia.

REFRANYS

— Qui pot i no vol, quan vol no pot.
— Abans d'ensenyar, aprèn.
— Qui s'ofega no mira quina aigua beu.

Col·lecció de frases fetes populars ara
de certa actualitat entre valencians:

— Caminar com els crancs, cul enrera.
— Deixar-ho córrer.
— Ditxosos els ulls que et podran veure.
— Daurar la píndola.
— Encomanar-se al diable.
— Estar-ne tip.
— Ésser un enza.
— Fer el pallasso.
— Fer lafiguereta.
— Joc ras i patada al cap.
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ŝ

^N
00

*

UJ
I-
I

00

o
CQ

toou

i
«fi

O
CL
to
O
ço
LU
OC
£L

(O
O

manuel cerdà
lucha de clases

e industrialización
ricard blasco

revoltats i famolencs
lluis aguiló lucia

el sistema
de partits polítics

al país valencià

jordi palafox
los afios 30:
crisis econòmica
y derecha valenciana
aurora bosch
colectivistas
(1.936-1.939)
joan fuster
notes d'un desficiós

OTROS LIBROS RLÍTlUDin
joan fuster

qüestió de noms
i altres escrits

emili giralt i raventós
dos estudiós

sobre el país valenciano
r aracil-t. carnera
m. garcía bonafé

j. palafox y yicent ventura
lla industrialización valenciana-,

historia y problemas
josep sorribes

crecimiento urbano /^ -
y especulación en valencià /Pan fn

flimuDin
S. A. de Ediciones y Publicaciones

/ j


	tmpA22B.pdf
	tmpC5B9.pdf
	tmpE394.pdf

