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Ensenyament mitjá cátala. 
Taula rodona organitzada per la Comissió de 

Liengua catalana del Col.legi de Doctore i Llicenciats, el 18 
d'octubre del 1977. 

Presentació. 
La comissió de liengua catalana, amb el suport 

de tota la Junta de Govern del Col.legi de Doctore i Llicen
ciats, ha organitzat aquesta taula rodona per presentar ais par-
lamentaris que constitueixen la comissió d'ensenyament els 
problemes que es plantegen en el camp de l'ensenyament mit
já cátala —batxillerat i formacio professional— i les possibles 
solucions. Per aquest motiu hem invitat dos professors de bat
xillerat: Antoni Seva, d'Institut i Prudenci Comes, d'ensenya
ment privat, i dos professors de formacio professional: Pere 
Roig i Segimon Negre. 

Ens hem limitat a aquest camp perqué la gran 
majoria de col.legiats es dediquen a l'ensenyament i precisa-
ment en aquest grau, i també perqué es parla molt ais mitjans 
de comunicado de i'escola, sempre pensant només en l'educa-
ció general básica, i de la Universitat, i molt poc de batxillerat 
i formacio professional. 

L'ensenyament mitjá cátala té plantejats diver
sos problemes, tant al sector de la programado, com al deis 111-
bres, com al del professorat, com al de l'alumnat. 

Peí que fa a la programado el problema prové 
del fet que no s'adapta a la realitat catalana. No hi ha una 
assignatura que es digui "liengua i literatura catalanes". La 
liengua catalana, oficialment, es pot ensenyar en els tres cursos 
de batxillerat des del cure passat com a segon idioma modern 
voluntan per part del centre i per part de l'alumne, amb un ho-
rari de tres hores setmanals, quan les altres Uengües en teñen 
cinc —Reial Decret 2214/1976 de 10 de setembre i Ordre Mi
nisterial d' l l de setembre (BOE de 22 de setembre de 1976). 
A la formacio professional ni aixó tan sois. La literatura cata
lana no hi está prevista; depén, dones, del professor de "lengua 
y literatura española" que n'expliqui o no alguna cosa ais 
alumnes. 

D'altra banda el contingut deis programes, espe-
cialment de Geografía i d'Historia no s'adapta tampoc a la rea
litat catalana. 

Peí que respecta ais Uibres, ens falten els llibres 
de text necessaris per a empreadre la catalanització del batxi
llerat i de la formacio professional. 

Una altra font de problemes és el professorat. 
Actualment per ensenyar liengua i literatura catalanes tenim 
professors tituláis i amb la formacio adequada, pero no tenim 
l'assignatura; no sembla, dones, que el problema hagi d'ésser 
gaire difícil de resoldre. Será, en canvi, molt mes complicat 
adaptar els professors de les altres assignatures a l'ensenyament 
en cátala, els uns perqué han sortit de les nostres universitate 
en general, analfabets en cátala i la majoria no coneixen el 
léxic cátala específic de la seva materia, i els altres perqué pro-
cedeixen d'altres árees lingüístiques. 

En un ensenyament mitjá en cátala també els 
alumnes poden constituir un problema, segons l'actitud que 
adoptin envere el cátala com a liengua d'ensenyament, actitud 
que pot variar i de fet varía des d'una plena acceptació i entu
siasme, fins al re fus en segons quins ambients. 

Per parlar-nos de tots aquests problemes hem 
invitat els professors Ramón Aramon, Antoni M. Badia i Mar-
garit, Jordi Carbonell, Antoni Comas, Joaquim Molas, i Joan 
Triadú, una re presen tant deis professors de cátala, Montserrat 
Vilajoliu i l'editor Frederic Rahola. 

Da van t de la situació actual, la Junta de Go
vern, en sessió celebrada el dia 6 de setembre, va acordar orga-
nitzar classes de cátala per a llicenciats i proposar a les dife
rente comissions que treballin en la programado del batxillerat 

cátala i en vocabularis específics de la seva materia, aqueste vo-
cabularis naturalment sota la supervisió de llnstitut d'Estudis 
Catalans. 

La comissió de liengua catalana ja fa dos anys 
que treballa en la programació del batxillerat cátala i és la que 
ha organitzat les classes de cátala per a llicenciats i aquesta tau
la rodona. La responsable d'aquesta comissió, Mireia Montaña, 
ens en parlará amb mes detall. 

Helena Ferrer 
Degana del Col.legi de Doctore i Llicenciats 

Informació. 
Ja des de la presa de possessió de la Junta que 

va presidir en Ramón Fuster, ha estat constant la preocupado 
d'aquest Col.legi per la liengua i la cultura catalanes, i molt es-
pecialment en tot alió que fa referencia a l'ensenyament. 

Voldria només recordar algunes fites importante 
de l'actuació del Col.legi en aquest sentit. 

Cal destacar en primer lloc els dos Cicles de 
Conferencies de Cultura Catalana que tan ampie resso van teñir 
a la nostra ciutat, el primer l'any 1975 i el segon l'any 1976. 
En l'acte de presentació del primer d'aquest cicles la Junta va 
fer pública una declaració de principis en la qual exigía del Mi-
nisteri l'ensenyament en cátala i del cátala a tots els nivells 
educatius i l'ús d'aquesta liengua en els mitjans d'informació, 
com a camins imprescindibles per aconseguir la normalitzacio 
de la liengua catalana en el nostre país. Aquesta exigencia al 
Ministeri d'Educació és basada en el que el propi Ministeri 
havia previst en la Llei General d'Educació i que ara, després 
de set anys de la seva publicació encara no s'ha vist acomplert. 

En aquell mateix acte de presentació al Col.legi 
va fer pública la seva adhesió al Congrés de Cultura Catalana 
que en aquells moments s'havia iniciat. 

Després de la negativa de l'Ajuntament de Bar
celona d'aprovar un pressupost per a l'ensenyament del cátala, 
el Col.legi va ser una de les entitate promotores de les accions 
que van dur a terme 118 entitate ciutadanes per tal de buscar 
una solució al problema de la liengua catalana a Pescóla. 

Ha estat important la tasca que les comissions 
d'ensenyante de Filología Catalana i, mes tard, la de Liengua 
Catalana han portal a terme, tant peí que fa a les nombrases 
declaraciones a l'opinió pública en les que han denunciat repe-
tidament la situació de la liengua a l'escola i del professorat de 
cátala, com també en l'aspecte deis treballs de seminan i de 
cursos de formacio de professors durant les Escoles d'Estiu i 
també al llarg del cure. 

Aqüestes son algunes de les aportacions del Col-
legi. No pensem que no hagin estat profitoses, pero, si con
templen! 1 estat de la situació en el moment actual especial-
ment en l'ensenyament mitjá, ens adonem que no hem aconse-
guit pas massa del Ministeri d'Educació. 

Quan tantes vegades el poblé de Catalunya ha 
manifestat el seu desig de normalitzacio de la seva liengua i de 
la seva cultura com a dret irrenunciable, veiem com 1' Adminis
trado no se'n fa resso, i a mes, posa través fins i tot ais mes pe-
tite passos que volem fer en aquest sentit. 

El Col.legi, preocupat per aquesta situació va 
convocar una taula rodona perqué fossin els que viuen directa-
ment aqueste problemes que ens en parlessin i que en parlessin 
a l'opinió pública. 

Anna Camps 
Membre de la Junta del Col.legi de Doctore i Llicenciats 
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Introducció. 
Durant quaranta anys el cátala a l'ensenyament 

mitja s'ha trobat en situado restringida i secundaria tot i els es-
torcos duts a terme per institucions privades entroncades amb 
la nostra tradició de renovació pedagógica. Avui, pero, segueix 
en situado molt precaria i del tot insuficient, —l'actitúd de les 
autoritats del ME está plena de contradiccions— malgrat el 
clam del nostre poblé, el qual reiteradament ha demanat i de
mana un ensenyament cátala. Ens cal preparar entre tots un 
pía d'emergencia i d'urgencia per trobar solucions immediates. 

La Comissió de llengua catalana del Col.legi de 
Llicenciats ha organitzat aquesta taula rodona, dins la campa-
nya per a la normalització de l'ensenyament de la llengua i la 
literatura catalanes, amb l'objectiu final d'aconseguir un Ense
nyament Mitjá cátala, pensat sobre la realitat catalana i per for
mar els futurs ciutadans catalans. 

Amb tot i aixó, la tasca de la Comissió de la 
llengua no s'ha reduit a aquest acte, sino que ha dut a terme 
una serie d'actes la relació deis quals la donem resumida en una 
altra secció d'aquest butüetí. 

A mes a mes, el Col.legi ha reivindicat sempre la 
capacitat, la voluntat i el dret deis llicenciats a participar en l'e-
laboració deis programes educatius que regeixen la nostra acti-
vitat quotidiana, enfront d'una gestió burocrática i verticalista 
de l'educació. Per aquest motiu la Comissió ofereix la seva tas
ca a la Generalitat i proposa la seva coUaboració estreta amb 
totes les Institucions avui aquí representades, per tal que entre 
tots fem possible, aquí i ara, un ensenyament mitjá cátala, ade-
quat a les necessitats culturáis del nostre poblé. 

Mireia Montaña 
responsable de la Comissió de Llengua i Literatu
ra Catalanes del Col.legi de Doctors i Llicenciats 

Professors 
d'ensenyament mitjá. 
1. Quins son els problemes actuáis de la Llengua i la Litera

tura catalanes i de l'ensenyament en cátala i amb contin-
guts catalans al vostre sector? 

2. Solucions immediates, molt immediates. 

3 . Solucions a Uarg termini 

EL CÁTALA ALS CENTRES ESTATALS DE 
BATXILLERAT 

I. Situació actual 

En l'alumnat deis centres estatals, com en d'al-
tres sectors socials, s'hi detecta un interés creixent per la cultu
ra catalana, que pot concretar-se en l'exigéncia d un batxille-
rat cátala no solament per la llengua, sino també pels contin-
guts. El tráete diari i diverses enquestes evidencien aquesta 
exigencia. Per altra banda, les experiéncies —forcosament asis-
temátiques— que fins ara s'han fet demostrén que les dificul
táis per a introduir l'ensenyament del cátala i en cátala, per 
part deis alumnes, son mínimes i fácilment superables. Tot ai
xó s'entén referit tant ais alumnes catalanoparlants com ais 
castellanoparlants, d'on resulta que certs excessos de "pruden
cia" son absolutament injustificats. 

Les classes de cátala han estat encomanades o 
bé a professors subvencionáis per l'Omnium (fins al curs pas-
sat) o bé a professors d'altres matéries, que en cap moment no 
han volgut incórrer en intrusismes, sino prendre una iniciativa 
inajomable. Així mateix, s'han fet progressos quant a l'ense
nyament en cátala. Pero, en aixó, hi hem trobat les dificúltate 

previsibles: desconeixements, en divers grau, de la llengua, 
problemes de terminología, etc. 

No podriem entrar, ací, en mes detalls, perqué 
l'estat de coses en els centres estatals, si no caótica, hi es molt 
diversificada, tant peí que fa a l'ensenyament en si com peí que 
fa a la presencia del-cátala com a mitjá d'interrelacio en gene
ral. 

On les coses sí que están clares —massa i t o t 
es en l'aspecte administratiu, és a dir, en la normativa emanada 
del Ministeri d'Educació i Ciencia, sense que, ara com ara, s'a-
precif cap indici de canvi. En el pía d'estudis vigent, el cátala 
és una assignatura de tercer ordre, introduida subreptíciament 
com a "segon idioma modern" (estranger, s'entén), voluntaria 
per al centre i per a l'alumne i exclosa de l'expedient d'aquest. 
Una assignatura que no compta amb professorat específic 
—professors d'altres assignatures "completen" el seu horari 
amb cátala— ni amb cap mena de programado ni d'organitza-
ció didáctica. No está previst —tot al contrari— l'ensenya
ment en cátala ni, encara menys, una programado de contin-
gute que s'aparti el mes mínim del pía d'estudis oficial, únic, 
establert peí Ministeri. 

II. Objectius mes urgents 

Fins ací, a grans trete, la situació actual. Enu
mero a continuació els objectius que em semblen mes urgente 
i que, en la meva opinió, s'haurien d'aconseguir en un termini 
maxim de dos cursos: 

— Obligatorietat, per ais centres i per ais alum
nes, de les classes de cátala, amb efectos academias equipara
bles ais de les al tres assignatures. 

— Nomenament de professorat específic i cons-
titució de seminaris didáctics. 

— Creado i dotado de cátedres de cátala. 
— Programado de cursos de cátala per a profes

sors, a diversos nivells i, si convé, per especialitats. 
— Cooficialitat del cátala ais centres. 
— Constitució d'una comissió que elabori pro

grames i marqui directrius pedagógiques. 
— Establiment de punte de contacte reals entre 

els centres de batxillerat i la Universitat. 
— Extensió de l'autonomia de les universitate 

ais centres de batxillerat que en depenen. 
— -Prossecució del projecte de batxillerat que 

elabora el Col.legi de Doctors i Llicenciats. 
— Coordinado amb els projectes que, en ma

teria educativa i a nivell de batxillerat, es facin a la resta deis 
Paisos Catalans. 

Hem d'arribar, en etapes rápides, a un status 
digne, que respongui a les exigéncies de la societat catalana, 
que satisfaci el dret de l'alumne al coneixement científic del 
propi idioma, que faciliti la integrado deis castellanoparlants 
i que, en suma, trenqui el divorci actual entre els estudis i la 
realitat que ens envolta. 

La via de la "bona voluntat" ja s'ha esgotat. 
També sembla que ha arribat l'hora que el Ministeri, el Govern, 
deixi de fer-se el desentes. No volem ja cap "tolerancia" gra
ciosa. Ni menys encara, podem seguir a mercé de les intempe-
ráncies d'una burocracia que, com s'esdevé ara mateix, denega 
el nomenament d'uns quante professors amb el pretext de pres-
supostos ságrate. Es a dir: els problemes de l'ensenyament cá
tala van ja mes enllá del terreny académic per plantejar-se en 
Pestrictament polític. Ais parlamentaris i a la Generalitat per-
toca d'assumir totes aqüestes reivindicacions, i urgentment. 

Antoni Seva 
Professor d'institut 

EL CÁTALA ALS CENTRES PRIVATS 

La problemática del cátala a l'ensenyament pri-
vat és tan varia com ho pot ésser la mateixa realitat d'escola 
privada. Per tal de veure-hi ciar, i simplificant, podriem fer 
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tres divisions: académiesl col.legis religiosos, escoles de peda
gogía activa. De les academies, atesa 11 ur propia natural esa no 
se'n pot esperar un funcionament positiu i espontani de cara al 
fet cátala. Els col.legis religiosos, acostumen a oferir un capte-
niment d'acord amb l'origen de llur orde. Les ordes d'origen 
cátala, arrelades a la realitat del país, han fet i fan alió que po
den. No podríem dir pas el mateix d'aquelles que ens han vin-
gut d'altres indrets de l'Estat espanyol. El seu professorat ha 
estat mes aviat refractan i negatiu, ha dut a terme una tasca 
imperialista, des del punt de vista lingüístic. 

11'escola de pedagogía activa sol presentar dife
rente capteniments, que oscil.len des de 1'escola plan tejada 
com a escola catalana, Pescóla mes o menys experimental amb 
dues branques paral.leles, catalana i castellana, i la possibilista, 
la qual, adaptada a les demandes d'alguns pares, introdueix 
classes de cátala, i permissiva envers les iniciatives d'alguns 
professors, deixa que l'ensenyament es realitzi en la nostra 
llengua. 

Aquest és el desgavell que ofereix l'ensenya
ment mitjá privat a casa nostra. Qué podem fer per a posar-hi 
remei ? Esperar les noves liéis ? Disposar d'una universitat i 
una normal plenament catalanes ? Teñir a les mans uns mit-
jans de comunicado —radio, premsa, tv— plenament catala-
nitzats ? En el supósit de qué tot aixó fos possible ja des d'ara, 
quan trigariem per arribar a una plena normalitzacio ? Deu 
anys? 

Dones bé, no podem esperar tant de temps. 
Som en una situado d'emergéncia, i en una situació d'emergen-
cia hom no pot menysprear res. Cal aprofitar-ho tot. Qué po
dem fer? L'escola és un producte de tres factors: professors, 
alumnes, pares. Tot projecte educatiu cal que els tingui en 
compte. En el nostre cas, fem-ho així, i tots plegats: pares, 
alumnes i professors demanem, exigim, fem les classes en cá
tala i amb continguts catalans. I que quan hagin de legislar 
sobre la materia, que no els calgui fer res mes que sancionar 
una realitat plenament redrecada. 

L'escola, pero, no és un món clos, deslligat de la 
vida real. No fa res mes que reflectir la societat en la qual viu i 
al servei de la qual está. Que tothom, com a ciutadá, lluiti 
d'acord amb les seves possibilitats per la catalanització del car-
rer, de l'empresa i del taller, i aleshores podrem catalanitzar 
Pescóla. Som-hi tots! 

Prudenci Comes 
professor d'ensenyament privat 

EL CÁTALA 
ALS CENTRES DE FORMACIO PROFESSIONAL 

La situació actual de la Formado Professional 
és la de marginado. Fins ara, la Formado Professional a la nos
tra provincia estava en dues mans: Església i Sindicats. Hi havia 
unes grans escoles de 2.000 o 3.000 alumnes cada una que no 
tenien ni idea del cátala. Potser dins de les escoles de l'Església, 
una mica mes: per exemple al Clot. pero no amb normalitat. 

Fa dos anys, pero, el Ministeri d'Educació i 
Ciencia s'adoná que a Barcelona no tenia escoles de Formado 
Professional i se'n posa a fer a dojo. El professorat que hi entra 
no passa per oposicions i está connectat ais corrents pedagó-
gics de la postguerra: es poden fer coses, es pot t re bailar. De 
cátala, de moment, res, pero porten una línia pedagógica ac-
ceptable. Fins i tot dintre de les escoles grans que hem anome-
nat abans, hi ha professors que fan el que poden. 

L alumnat de la Formado Professional és en 
gran part procedent de la immigració. Concretament a la nos
tra escola de Cornelia arriba fins al 95%. Aquest alumnat, en 
relació al total d'alumnes d'ensenyament mitjá, representará, 
dins de 2 o 3 anys, el 70%. Aquí ni incloc els alumnes de for
mado professional de primer grau (14-15 anys) i els qui entra
ran a la formado professional de segon grau via BUP. Encara 
que no ho diguin, está previst que molts alumnes de batxillerat 
passaran després a formado professional. Val la pena, dones, 
que tot aixo que fem en aquest camp ens ho pensem bé. 

Un fet específic nostre és la incidencia del llen-

guatge técnic. No hi ha res fet, ara; sortosament hi ha algunes 
experiéncies de la pre-guerra. 

Sintetitzant, el gran problema nostre és com 
mentalitzar molts responsables de la F.P. i també a molts direc-
tors. molts deis quals no se n'havien fet massa problema. 

Respecte a la segona pregunta. Les solucions 
per dalt son difícils, malgrat que algunes personalitats del Mi
nisteri es llegeixen les conclusions de l'Escola d'Estiu i els agra
da. Sembla que de moment hem de comencar per les solucions 
des de baix. Al Baix Llobregat, potenciades per Cornelia, som 
sis escoles que fem accions en relació amb el cátala: inserir el 
cátala dins l'horari i a tots els cursos. 

Una altra cosa que hem fet és crear l'Agrupació 
d'Ensenyants de Formado Professional, la qual organitzará a 
final de mes un simpósium amb 7 ponéncies, una de les quals 
és l'ensenyament del cátala a la F.P. 

Una altra acció concreta: Dins de l'ICE de la 
Politécnica s'estan imposant uns grups que, sota el títol general 
de Mengues dintre de la F.P., hi posem quatre Dengues: cátala, 
castellá, anglés i francés. 

Alió que continuarem fent és, aprofitant Tac
tual desorientado de la Inspecció, reorganitzar programes, con-
nectant-los amb la "realitat ambiental. 

Val a dir que en aqüestes fetes, l'opinió majori-
tária és favorable a fer classes de cátala i en cátala. Alguns pro
fessors s'han llencat a intercalar el cátala dintre classes tecni-
ques. 

A llarg termini, reorganització total deis contin
guts, pero des d'una perspectiva autonómica, en la línia del 
tronc comú, i usant el cátala com a primera o segona llengua, 
segons les zones. Possibilitar Textensió de les experiéncies exis-
tents. Aixó será molt factible si els próxims ajuntaments de-
mocrátics ho assumeixen. Seleccionar el professorat adequada-
ment. 

Pere Roig 
professor i director de l'Escola Professional de Cornelia 

Els alumnes de Formado Professional, en la se-
va majoria, viuen en una especie de ghetto —molts d'ells son 
filis de famílies immigrades— i desconeixen la realitat de Cata
lunya. En enquestes, alguns han contestat que ells pensen que 
parlen cátala un 10-15% d'habitante de Catalunya. 

No es pot ni plantejar, dones, d'ensenyar litera
tura catalana. Cal, primer, donar un coneixement de la llengua: 
comprensió, expressió, comunicado. 

Els problemes que trobem actualment a Forma-
ció Professional son: 

— la inexistencia de cap Uei que permeti la inclusió del cá
tala dins els programes, 

— que no slia compres o no s'ha volgut comprendre la 
importancia de l'aprenentatge del cátala com a factor 
d'integració social. 

Per tant, cal fer dues coses: 
— aconseguir la normalitzacio del cátala a l'ensenyament, 
— i mes importan t encara, la p rom o ció cultural a nivell de 

barris i d'institucions; que el cátala passi a ocupar els 
mitjans de comunicado; alió que en diem cultura infor
mal, que produeix en els nois i les noies mes impacte 
que la mateixa escola. 

Segimon Negre 
professor de cátala a Formado Professional 

Dos representants 
il.lustres de la 
cultura catalana. 
1. Qué penseu de Tactual situació de la Llengua i la Literatu

ra catalanes a l'ensenyament mitjá? 
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2. Qué creieu que caldria fer per a la total normalització de 
la Llengua, la Literatura i la cultura amb continguts cata-
lans a l'ensenyament mitjá? 

1 . Mentre l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes 
no sigui oficial i obligatori per a tots els estudiante de batxille-
rat, prescindint de Uur origen, en totes les terres catalanes, la 
seva situacio em semblará com m'ha semblat fins ara, simple-
ment deplorable. No podem deixar de recordar, de tota mane
ra, i naturalment agrair de bon cor, els esforcos que privada-
ment han estat fets els darrers anys per tal de millorar aquesta 
situacio, amb la tímida introducció de cursos de cátala no sola-
ment en l'ensenyament mitjá, sino també en l'educació general 
básica, pero cal intentar de trobar una solució que permeti que 
el dit ensenyament de la nostra llengua i la riostra literatura 
arribi a tothom i sigui realment eficag. 

2 . Per a la total normalització de l'ensenyament de les disci
plines de contingut cátala en el batxillerat actual, hom podría 
prendre exemple de la tasca duta a terme, durant els pocs anys 
de la seva existencia, per l'Institut-Escola de la Generalitat, ex
periencia en la qual em fou donat venturosament de poder par
ticipar. Tant si partim del cátala com a llengua oficial, amb el 
respecte que hom consideri degut a les altres Dengues peninsu-
lars —solució que jo preferiría i que espero que els nostres par-
lamentaris maldaran per aconseguir— com si hem d'acceptar 
un bilingüisme oficial, entes naturalment en el sentit d'estar 
obligat tothom a comprendre les dues llengües pero tenint op-
ció cadascú a usar aquella que prefereixi, 1 ensenyament de la 
llengua i la literatura catalanes —impartit exclusivament per 
llicenciats en Filosofía i Lletres. principalment en Filología Ro
mánica, i d'una manera preferent pels especialitzats en Filolo
gía Catalana, escollits curosament i amb una formació adequa-
da— hauria de comprendre la totalitat deis cursos de batxille
rat, amb un mínim de tres hores setmanals, i realitzat d'una 
manera cíclica (i deixeu-me recordar, respecte a aixó, que els 
meus alumnes deis cursos superiors de l'Institut-Escola, amb 
aquesta preparado, llegien i comentaven sense dificultat la 
Crónica de Jaume I i obres de Ramón Llull, per exemple). 
Quant a les altres disciplines, caldria donar preferencia, sobre-
tot al principi, ais fets catalans i passar després a una ámbits 
cada vegada mes ampies (així, en historia, a l'Institut-Escola 
hom comencava per Barcelona i continuava peí Principat i per 
les altres terres catalanes i la Corona de Catalunya-Aragó, i mes 
endavant per la Península Ibérica, i per Europa, etc.). No po-
dríem aprontar, dones, aqüestes experiéncies? 

Ramón Aramon i Serra 
secretan de l'Institut d'Estudis Catalans 

La situacio actual, des deis darrers vint anys, és 
pitjor que en epoques anteriors, que 7, 8,10 anys endarrera. A 
causa de la tolerancia en certs moments, s'anava ais llocs i es va 
aconseguir d'entrar a Instituís, primer fora d'horari, després 
dins de Phorari. La Inspecció no s'hi va oposar. Es va anar sen-
sibilitzant l'opinió en algún Institut i en alguna escola profes-
s ion al i escoles privad es. 

En entrar en vigor el BUP, la situacio va comen-
car a deteriorar-se. Hi va haver l'esperanca que amb la Llei 
d'educació es podría avancar, pero la situacio actual de segona 
llengua voluntaria ha fet que es volgués rediscutir la problemá
tica del cátala en funció d'aquesta llei lamentable, i en alguns 
llocs ara hi ha mes problemes que abans. 

Els esforcos particulars en alguna escola concre
ta no treuen gravetat a la situacio. Els alumnes de batxillerat i 
de formació professional aniran a la Universitat i ais seus llocs 
de treball desconeixent la llengua i la literatura catalanes. Tin-
dran unes poques nocions desordenades, de memoria, pero no 
estaran preparáis per a entrar en aquella Universitat de régim 
autónom que creiem que hi haurá. 

Qué s'ha de fer? Hi ha d'haver un organisme de-
penent de la Generalitat, que s'ocupi d'unificar els esforcos in
dividuáis i, aprofitant tota iniciativa particular,preparar un Pía 
del que haura de ser el batxillerat i la formació professional a 

les terres catalanes. 
No podrem partir d'unes situacions óptimes. 

Caldrá partir de la gent que tenim i ens toparem amb diversos 
problemes. 

El problema no és de l'alumnat ni, en general, 
deis pares. Ells accepten els continguts catalans. 

El problema és amb altres classes socials que no 
venen a treballar sino a "ocupar" el país. No son normalment 
els barris, sino les escoles de classe, de casta, on els professors 
troben dificultáis per ensenyar cátala i en cátala (moltes vega-
des entre catalans). 

El Consell de Pedagogía de la Generalitat s'hau-
rá d'imposar diverses tasques: trobar professorat, resoldre la 
dificultat deis vocabularis técnics, fer la programado de textos, 
preocuparse del reciclatge deis ensenyants. Fer, en definitiva, 
que l'ensenyament respongui a la pedagogía i a un país que vol 
1 autonomía. 

Joan Triadú 
professor i crític de les lletres catalanes 

i membre de la Delegació d'Ensenyament Cátala 
d'Omnium Cultural 

Professors de les 
Universitats. 
1. Quin és el nivell de catalanització a la vostra universitat, al 

• marge del Departament de Cátala? Com veieu l'ensenya
ment en cátala i amb continguts catalans ais altres departa-
ments de la vostra universitat? 

2. Qué penseu sobre la situacio actual del cátala a l'ensenya
ment mitjá? Quines solucions ¡mmediates hi proposaríeu? 

3. Com penseu que es pot resoldre la disparitat de títols ac
tuáis que donen accés al professorat de cátala? Com creieu 
que cal acabar amb aquesta etapa de transido? 

Sobre el nivell de catalanització a la Universitat 
n'hi ha estadístiques: hi ha de tot. La meva impressió és que 
predomina l'ensenyament en castellá i amb continguts caste-
llans. Es treballa per inercia, per rutina, és mes cómode fer-ho 
com abans, tant per part de professors com d'estudiants. Un 
cas: El professor de Dret Roma, Ángel Latorre, va voler orga-
nitzar cursos catalans. Una enquesta va ser feta i una quarta 
part només va demanar de teñir el cura en cátala. Val a dir que 
no s'havien fet consultes prévies i els grups estaven molt barre-
jats. 

L'ambient, pero, está fent molts progressos. Hi 
ha departaments, com el de Botánica, on s'hi ensenya en un 
quasi 100%. I en altres, com els d'História i Biología, quasi que 
arriben a aquesta proporció. 

Responent a la segona pregunta. El perill és que 
el eatalá sigui una assignatura complementaria, voluntaria, tant 
per al centre com per a l'estudiant. Novament la inercia i la ru
tina. 

Com a mesures immediates podem citar: Fer 
una serie de léxics especialitzats (potser en ciclostil), aprofitant 
l'esforc del Congrés de Cultura Catalana, que permetin d'expli-
car la materia. 

S'ha de Uuitar per obtenir unes institucions din-
tre els Instituís equivalents a les que fins ara ha tingut la llen
gua castellana (diguem-ne cátedres o diguem-ne el que vulguem). 

Cal que, de cara a la puresa i a l'eficácia de l'en
senyament, combaten, l'intruaisme. Mirar de teñir unes garan-
ties de dignitat i de solvencia mínimes perqué l'ensenyament 
sigui eficac. Tinc un ful a qui ha tocat d'ensenyar cátala per 
causa només deis horaris. Aixó s'ha d'evitar. 
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Tercera pregunta. STia de resoldre des de la 
Conselleria de Cultura o des d'un Consell de Pedagogía, d'acord 
amb les institucions que fins ara han concedit uns títols. Com 
que a les pro ves hi Tía uns mínims exigibles, em sembla que 
sTiauria de fer una jerarquía partint deis mínims exigits a cada 
prova. 

Fins ara ens hem salvat grades a les iniciatives 
que han anat sorgint de tot arreu, pero ara hem d'evitar que 
aixó acabi en un caos. 

Antoni M. Badia Margarit 
catedrátic de la Universitat de Barcelona, 

i cap del Departament de Llengua Catalana 

Sobre la primera pregunta estic d'acord amb 
alió que acaba de dir en Badia que les perspectives son afalaga-
dores. Es una taca d'oli que es va estenent. No hi afegiré res 
mes, dones. 

Segona pregunta. Des de fa uns quants anys es 
venen adrecant unes instancies al Ministeri, de forma completa-
ment legal, tant per part meva com per part del company Mo
las, i en cap deis casos no ens han contestat en absolut. 

Amb ocasió d'haver parlat personalment amb 
Martin Retortillo, que va ser subdirector, director general, sub-
secretari del Ministeri, li vaig adrecar una carta perqué fou fau
tor de l'article 8é. deis Estatutts provisionals de la Universitat 
de Barcelona, que diu que la universitat havia de concedir una 
preferencia al que fos la llengua, la cultura, etc., reclamant ca
teares d'Institut. Jo suposo que en algún lloc del Ministeri hi 
deu haver un munt d'instáncies d'en Moles i meves en aquest 
sentit. 

El problema és greu. Perqué hi ha una manera 
d'ensenyar a EGB diferent del batxillerat, i van sortint llicen-
ciats que no poden exercir perqué no teñen el lloc adequat. 
Aixó ho va plantejar fa uns anys en Castellanos en un article 
molt lucid al "Tele/Exprés", que va caure en el buit. 

Crear en els Instituís, en les escoles de Formado 
Professional i en els col.legis unes cátedres de Cátala. Hi ha una 
cosa que jo no sabia fins fa poc, i que és molt important: la Gene-
ralitat va convocar l'any 1938 unes oposicions a cátedres de cá
tala d'Institut i en varen sortir 7 o 8 persones (una de les quals 
fou el Sr. Jaume Aymá, l'antic editor), que no van arribar a 
prendre possessió degut ais esdeveniments de carácter poli-
tic, Tinc la xerocopia a la disposició per a teñir un antecedent. 
En aquell temps, el Ministeri subvencionava els Instituts, i la 
General i tat les cátedres de Cátala. 

Tercera pregunta. Hi ha j>roblemes. Fa temps 
es va organitzar un títol (potser en Traidú podría parlar-ne amb 
mes coneixement de causa), pero aquest titol per a EGB ha do-
nat lloc a una serie de confusions. La meva idea és que s'hauria 
d'eliminar completament. Com que el llicenciat de Cátala no 
tenia lloc o els Instituís no reconeixien el llicenciat en Cátala 
per impartir altres assignatures, tot i que, si ens poséssim en un 
terreny molt legalista, quaisevol llicenciat en Romániques po
dría donar cátala, ... aixó és un embolic immens. Jo cree que 
a l'actualitat hi deu haver uns 1600 títols donats.Jo cree que 
la cosa s'hauria de parar i que la solució seria que únicament els 
mestres que han passat per PEscola de Professorat poguessin 
donar classe a EGB; i els llicenciats en Filología Catalana pogues
sin donar classes de cátala al batxillerat, i prou. Aquest es un 
punt de vista que em sembla que és enraonat i objectiu. 

Antoni Comas 
catedrátic de la Univsersitat de Barcelona 

i cap del Departament de Literatura Catalana 

Primera pregunta. La situado de la llengua cata
lana a la meva universitat es una mica peculiar. En principi, el 
Rectorat deixa via lliure a l'ús del cátala o del castella, dret que 
la massa de professorat i d'alumnat ja s'havia atribui't amb an-
terioritat. Cadascú utilitza la seva llengua, en principi i en teo
ría, a les Juntes de Govern i de Facultat s'está fent aíxí des del 
1969. 

L'Administrado pot utilitzar les dues Uengües, 
pero no tothom ho fa, siguí per rutina, o per por de fer-ho ma-
lament i per desconeixement de les formules de tractament. 
Rutina. 

A la docencia, cadascú utilitza la seva llengua, 
pero amb els problemes de l'origen deis professors i deis estudi
an ts. Fa 2 anys es van arbitrar 3 cursos d'História d'Espanya en 
cátala i un en castella. Hi va haver problemes per part de 
l'alumnat, perqué hi ha alumnes que no son immigració sino 

ue venen de Logronyo a estudiar a Barcelona. Resoldrel és 
ifícil. 

Hi ha un altre problema. L'estudiant ha fet un 
batxillerat i a la Universitat es troba amb dificultáis d'expres-
sió i fins i tot de prendre apunts. 

Es també un problema l'adaptació de la termi
nología. Hi ha hagut un buit cientific. Falten manuals i falta 
un hábit en el professorat d'explicar certs termes técnics. 

Les experiéncies organitzades de cursos de cáta
la per al professorat no sempre son reeixides. Exit a Ciéncies; 
desastre a Lletres. Mol ts apuntats al comencament que després 
desapareixien. 

Aquest any ens ho hem replantejat amb el Rec
tor. A 1'Administrado seis van posar les classes en hores de 
feina, amb éxit, pero van acabar no anant-hi, perqué ningú no 
els exigía que fessin les coses en cátala i aixó no els puntuava 
per'a cobrar mes. 

Segona pregunta. La solució ha de passar per 
tres fases: I a fase: la que som avui. 2 a fase: la que comenca-
rem diumenge que ve. 3 a fase: no sabem quan comencará ni 
quan acabará. 

Avui ens hem d'atenir al que hi ha. L'única so-
lució és pressionar perqué dins el pía d'estudis oficial figurín 
primer l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes i, 
segon, de la Historia i de la Geografía. Referent a la Historia, 
comencar peí poblé d'on un és i anar eixamplant l'estudi de 
la comarca, etc. 

En Comas i jo vam pressionar molt mentre s'es-
tava confeccionant el pía d'estudis perqué hi fossin incloses 
com a obligatóries per ais Centres i optatives per part deis 
alumnes. Van dir que catedrátics d'altres assignatures van pen
sar que aixó entraría en competencia amb ells, van fer molta 
pressió, i aixó va parar la nostra proposta. 

Jo cree que el Col.legi de Llicenciats hauria de 
pressionar perqué aixó estigui dins del pía d'estudis. Un cop 
aconseguit aixó, vindran les places a proveir, segons l'Estatut o 
segons el que hi hagi. De moment, Túnica alternativa son les 
oposicions. Quan s'hagi aconseguit un altre sistema, el sistema 
que siguí. 

Perqué cree que l'únic objectiu és normalitzar la 
situado, i per a fer-ho cal que el professor de cátala siguí exac-
tament igual que els altres. Si no, estarem sempre igual: a mer-
cé del canvi de ministre, que és molt sovint en Tactual procés 
accelerat. 

Tercera pregunta. En aquest moment, tres tipus 
de títol en joc son acceptats peí Ministeri per ensenyar Cátala: 

1) Llicenciats en Filosofía i Lletres. 
' 2) Professors d'EGB. 

3) Certificáis que donen les dues Universitats. 
S*ha d'anar a la uniformització d'aquests títols. 

A ser igual que els professors d'altres matéries. Ser anormals 
porta molts perjudicis. 

Suggeriria un jila per, en un termini de 5 a 10 
anys, uniformitzar els tres títols en dos, que son els que fun
cionen en totes les altres matéries que s'ensenyen. 

Aixó es remet a partir de no sé quan, perqué 
sembla que les atribucions de la Generalitat a partir del diu
menge serán bastant pobres. Si m'equivoco, digúeu-m'ho. 

Suggereixo que el Col.legi, en col.laborado amb 
les Universi tats, organitzi uns cursos de reciclatge per a profes
sors que no es trobin segurs en els seus coneixements de llen
gua i literatura catalanes, perqué en el termini d'un o dos anys, 
puguin desempallegar-se amb un mínim de solvencia. 

Per ais qui no teñen títol de llicenciat o d'EGB, 
arbitrar un sistema de beques o del que sigui, perqué es tra-
guessin el títol de llicenciat o el d'EGB, de manera que en 5 
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anys (o 10) la qü estío estigués regularitzada. 
Aixó deixaria un remanent de persones que es 

quedarien sense títols de Uicenciat o d'EGB i no podrien ac'ce-
dir al terreny de l'ensenyament oficial, pero a mi em fa la im-
pressió que, si la Generalitat es planteja seriosament el proble
ma de l'ensenyament del Cátala, hauria d'organitzar unes cam-
panyes d'"alfabetització" catalana, no solament entre els im-
migrats, sino fins i tot entre els indígenes, en les quals podrien 
intervenir aquests professors, molt preparats, i amb un tipus 
d'interés cultural, social i poh'tic equivalent. 

Aixi, ningú no quedaría lesionat en els seus 
interessos, faríem una expansió de la llengua i la literatura ca
talanes (em negó a parlar de Uengua nomes, perqué la Uengua 
és un instrument d'una altra cosa i a mi m'interessa mes l'altra 
cosa que 1'instrument), i supliríem el buit deis 40 anys i deis 
segles anteriors, i així arribaríem a la normalització deis títols. 

Joaquim Molas 
catedrátic a la Universitat Autónoma de Barcelona 

i cap del Departament de Llengua i Literatura catalanes 

Una representant deis 
professors de cátala. 
1. Quins son els problemes en qué es troba un Uicenciat en 

Filología Catalana en aquests moments? 

Només explicaré la situació laboral deis profes
sors de cátala. Aquesta situació l'hem classificat de critica. Per
qué Omnium Cultural, que financava fins ara les classes de ca
ula, presenta molts problemes económics, derivat de ser una 
institució privada. El Ministeri, en no voler con trac tar nou pro-
fessorat de cátala, en un moment en qué políticament s'está 
implantant una Generalitat provisional, en qué sembla que la 
situació política está canviant, i que el Govern reconeix la per-
sonalitat histórica de Catalunya, posa els professors de Cátala 
en una situació potser la mes crítica deis darrers anys, com ha 
explicat el Sr. Triadú. 

Fins ara, els professors d'Institut depenien 
d'Omnium Cultural en la immensa majoria. A la provincia de 
Barcelona arribávem a una quarta part deis Instituís. Estávem 
en una situació marginal en relació ais altres professors. Dona-
vem dues hores de classe setmanals, de vegades fora d'horari i 
cobrant un sou bastant per sota del que cobiaven els altres pro
fessors d'Institut no numeraris. 

En el present curs, en haver-se arbitrat aquesta 
Segona Llengua Moderna, várem pensar que podríem formar 
part de les plantilles deis Instituts d'una manera normalitzada. 
Que, si bé era una desgracia que ens donessin tres hores setma
nals i encara optatives, de totes maneres era un primer pas. 

Els directors d'Institut, en general, en acabar el 
curs passat, estaven molt ben disposats a la catalanització deis 
Instituís, comencant per aquest primer pas. Pero, al comencar 
les primeres reunions d'aquest curs, va venir un burócrata del 
Ministeri, que va advertir que no hi havia pressupost per a les 
classes de cátala. Immediatament, els directors d'Institut es van 
fer enrera de la seva proposta, i el nombre dlnstituts que fan 
cátala ha estat bastant redui't. 

De totes maneres, ais Instituts hi ha unes places 
de cátala de nova creació. Ara veurem com es distribueixen 
aqüestes places. 

Per una banda, hi ha un descontrol molt fort, 
com ha esmentat el Sr. Badia Margant. en el sentit que hi ha 
tota la serie de professors no numeraris, que havien de ser des
planáis pels numeraris que han vingut nous, i, deis quals, alguns 
están preparats per a donar cátala, pero d'altres no teñen la 
preparado adequada. I son aquests els que están assumint les 
classes de cátala. Jo no m'oposo ais drets que teñen tots els 
professors a conservar el seu Uoc de treball, sino que el que rei
vindico és la qualitat de la catalanització de l'ensenyament. 

Per altra banda, hi ha els professors que depeni-
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en d'Omnium Cultural i que treballaven a Instituts, i els llicen-
ciats de cátala en atur. 

Slian fet diverses gestions per a reivindicar que 
per omplir aquests llocs tinguessin prioritat els Uicenciats en 
Filología Catalana. Que el Ministeri reconegués el Uoc de 
treball i l'antigüitat deis professors que depenien d'Omnium 
Cultural. 

La postura del Ministeri ha estat tancar-se en 
banda i no voler reconéixer ni la tasca ni l'antigüitat. que en 
alguns arribava a sis anys. Rao: No hi ha pressupost. D aquí no 
hi ha manera de treure'ls. 

Hi ha hagut entrevistes amb el go ve mador civil, 
amb Inspecció i amb altes personalitats del moment polític. 
Totes diuen: "Ara rai: ja ve la Generalitat". Nosaltres els hem 
dit que quan vindrá la Generalitat nosaltres ja estarem treba-
Uant. Que si ells no teñen pressupost, ja veurem quin pressu
post tintirá la Generalitat. I que, de fet, si la Generalitat ha 
d'assumir l'ensenyament a Catalunya, ha d'ésser globalment. 
no només les classes del Cátala. 

. Ja que el M.E.C. ha creat una normativa segons 
la qual es permet de donar unes classes de Cátala com a segon 
Idioma Modern, reivindiquem que assumeixi aixó amb tota la 
seva responsabilitat; que aquest fet siguí controlat; que els pro
fessors antics puguin ser contractats com a tais. 

La possibilitat, ateses les darreres gestions, és 
que els professors de Cátala posem una paradeta d artesanía a 
les Rambles, perqué sembla que la cosa no té sortida. 

La situació está fortament embullada. 

Montserrat Vilajoliu 
professora de cátala 

Parlamentaris Catalans. 
1. Quines podríen ésser les vostres gestions de cara a aconse-

guir solucions immedia tes per a la Llengua, la Literatura i 
la cultura catalanes a l'ensenyanient mitjá? 

2. Dins la comissió educativa de la qual formeu part, quins 
son els projectes que teniu per a l'organitzacíó de l'ense
nyament mitjá cátala? 

1. Exigir del ME la creació de cátedres de Llengua, Litera
tura i Cultura catalanes a l'ensenyament mitjá. 

Exigir normalització per al cátala, és a dir, ga-
ranties i normalització per a la dotació de les cátedres i agrega-
duries a carree del pressupost del ME; normalització en 1 hora-
ri, és a dir, un horari normal per a aqüestes matéries; i norma
lització en les avaluacions i en els salaris. 

Exigir professorat amb garanties, eficacia cientí
fica i didáctica, donant preferencia ais Llicenciats en Filología 
Catalana. En resum, llocs de treball per ais Uicenciats d'aquesta 
especialitat d'una manera preferencial fins que tots els qui no 
tinguin feina estiguin col.locats. 

El problema va lligat a mes a mes amb l'Ense-
nyament Professional on cal que sigui plantejat urgentment 
l'ensenyament de la nostra Uengua i de la nostra cultura. 

2 . Tot esperant les ordenacions i els decrets de la Generali
tat Provisional, fer pressió perqué s'aprovi el célebre Deeret so
bre l'ensenyament del cátala, ajornat des de qui sap quan. Es 
tracta que s'aprovi i es posi en manca urgentment. 

I promoure una campanya de sensibilització a 
nivell del carrer i, sobretot, d'associacions de barris, arreu del 
país. 

Salvador Sunyer 
senador per Girona 

i professor de Llengua Catalana 

1 . Qué ens proposem. El primer objectiu és acabar amb 



l'opressió lingüistica i arribar a teñir, per tant, la normalitat de 
la llengua a Catalunya en un procés de reparado del mal causat 
durant l'opressió. 

Aixó significa que tots tinguem dret a la utilit-
zació de la nostra llengua a tots els nivells de l'ensenyament, i 
vol dir també que la llengua no ha de ser quelcom que sepan. 
La llengua nacional, a Catalunya, ha de ser la llengua catalana. 

2 . Obstacles amb qué topem. _ L'obstacle principal, del que 
se'n deriven els al tres, és l'heréncia de 40 anys d'imposició 
lingüística a i'escola, com a tot arreu. 

La immigració, a tots nivells, no ha tingut cap 
mena d'atenció política. Per bé que una petita part de la bur-
gesia catalana s adonava de la manca d instrumenta polítics 
adequats al problema, una gran part d'aquesta burgesia, jún
tame nt amb el govern central, ha fomentat una immigració 
anárquica. 

Des del punt de vista de la llengua, la mentali-
tat general, arreu de l'Estat espanyol ha estat, i és encara, assi-
milista. Costa, a tots nivells, d'entendre que hi hagi una altra 
llengua que no sigui "el español". I, per tant, es produeix un 
rebuig originat i abonat per les línies de la política central. 

La immigració deis educadors no preparáis ni 
formats per ensenyar a Catalunya ha portat i porta sovint, a 
enfrontaments seriosos. 

L'adopció, per part del govern, d'una actitud 
reparadora de la situació que ha estat creada, no es produeix 
en absolut, com ho demostra la manca de recursos económics 
concedits i l'abséncia d'una política adequada. 

Per contaminado es produeixen, d'una banda, 
mentalitats "catalanes" que pensen que és millor teñir dues 
Uengües que no pas una. Quan en la situació actual, no en 
tenim cap. D'altra banda, hi ha mentalitats que, per salvar el 
cátala, no dubten a establir divisions segons la llengua. 

Vers una política 
El passat dia 16 d'octubre va cloure les seves ac-

tivitats l'ámbit de Recerca del Congrés de Cultura Catalana. 
Dins els treballs realitzats, la Comissio d'Investigació del Col.le-
gi de Doctors i Llicenciats va teñir una participado activa, 
aportant les experiencies i reivindicacions canalitzades a través 
d ella. Creiem, dones, d'interés per a tots els colJegiats oferir 
la publicacio de les resolucions aprovades; ressolucions que, en 
opinió nostra, ofereixen un cami válid per tal d'arribar a arti
cular una política científica catalana sobre una base solida. 

Aquest resum de les resolucions, d'altra banda, 
és la contribució de l'ámbit de Recerca al "Manifest de la 
Cultura Catalana". 

La política científica portada a terme a l'Estat 
espanyol durant els quaranta anys de dictadura franquista ha 
desfet les realitzacions i promeses que els anys de treball ante-
riors havien permés de formar a Catalunya. 

En l'aspecte organitzatiu, la política científica 
del franquisme a Catalunya s'ha caracteritzat, en general, per 
una desconnexió entre la recerca realitzada i les necessitats 
reals del poblé de Catalunya; per una manca de planificado, 
amb el fracás deis plans de formado de personal i amb la 
consolidado d'una infraestructura inoperant, i les seves conse-
qüéncies de manca de rendabilitat tant a curt com a llarg ter-
mini; per la poca clare tat de criteris en la de te rmi nació d'ob-
jectius; per la manca de control democrátic sobre els projec-
tes i sobre les inversions realitzades i, per tant, peí malbarata-
ment (o el profit privat i, en alguns casos, fins i tot personal) 
deis recursos públics invertits. 

En l'aspecte de la inversió pública, i com a 
exemple, podem citar que l'any 1974 (durant el III Pía de Des-
envolupament) el financament de la investigado i del desenvo-
lupament tecnológic fou entom deis 14.000 milions de pesse -
tes, o sigui, un 0,34 del P.N.B. Aqüestes dades ens informen 

3 . Quina forca tenim. Som un poblé convencut que som po
blé, i aixó ens dona una forca considerable a l'hora de pressio-
nar per a assolir l'exercici deis nostres drets. 

Tenim algunes possibilitats des del punt de vista 
polític que, per minees que siguin, ens cal utilitzar a fons. 

Tenjm el treball que han dut a terme mestres i 
institucions educatives durant els darrers anys, que arrenca de 
la tradició pedagógica renovadora de Catalunya. Tot aquest 
treball ens permet teñir solucions per a molts deis problemes 
de l'educació. No oblidem, pero, que necessitem uns recursos 
que Catalunya ja té i que només cal que els hi tornin. 

4 . Qué ens podem proposar. De moment, podem intentar 
d'aconseguir el reconeixement del status de les diferents Uen
gües de l'Estat espanyol, en el nostre cas, el cátala. 

Cal que deixin a les nostres máns l'arranjament 
deis nostres problemes, perqué només nosaltres coneixem les 
nostres escoles i els nostres mestres. Només nosaltres sabem 
que per fer d'ensenyant a Catalunya cal conéixer a fons la si
tuació lingüística del nostre país. 

Pensem que cap mestre ni cap ensenyant que 
ha vingut a Catalunya enganyat i com a pega d'una política de 
subjugació d'una llengua i d una cultura, no ha de marxar de 
Catalunya si no ho vol, sino que se l'ha de posar al lloc adequat 
i donar-li els recursos i les eines que necessita per a exercir la 
•seva professió entre nosaltres. 

Tot aixó no es pot solucionar amb dues xarxes: 
M.E.C. i Generalitat, sino que la Generalitat ha de teñir tota la 
responsabilitat i el poder del sistema educatiu a Catalunya. 

Marta Mata i Garriga 
diputat, representant de la institució pedagógica "Rosa Sensat" 

i secretaria técnica de l'ICE de la Universitat Autónoma. 

científica catalana. 
que l'estat espanyol dedica a la recerca unes quantitats infe-
riors que les d'aíguns paisos amb nivell de desenvolupament 
económic inferior, i. óbviament. mes inferiors encara que les 
inversions deis paisos occidentals (entre el 2% i el 4% del pro-
pi P.N.B.). Ultra aquest pressupost ja tan baix, la inversió pú
blica de l'Estat en el Principat representa aproximadament el 
3% de la quantitat total. En relació a aixó cal subratllar que la 
població de Catalunya representa el 16% de la de l'Estat i que 
la contribució del Principat al P.N.B. és superior al 20% del seu 
total. 

. Catalunya, si vol bastir el seu futur sobre unes 
bases solides, no pot de cap manera desatendre o ajornar la 
vertebrado d'una política científica propia. L'articulado efi-
cac d'aquesta política exigeix, per tal de respondre a les neces
sitats económiques i socials del país, la recuperado del poder 
de gestió deis nostres propis afers. Un cop assolit aixó amb el 
pie restabliment de la Generalitat, caldrá: 

1.— La creació d'un Conseil Cientific i Tecnológic amb poder 
de decisió política depenent de Presidencia de la Generalitat. 
Haurá de teñir una estructurado i un funcionament democrá-
tics, és a dir, haurá de comptar amb la participado efectiva de 
les diverses conselleries de 1 Instituí d'Estudis Catalans, deis in
vestigadora i deis organismes representatius de la societat. La 
funció principal del C.C.T. ha de ser la definido i control d'un 
Pía General de Recerca Gentipca i Técnica, que- comprendrá 
la recerca tant en el sector publie com en el sector privat i 
que haurá d'incloure també el financament i l'organització ge
neral de l'aparell investigador, la determinado deis objectius 
prioritaris i la coordinado tant a nivell deis Paisos Catalans 
com de l'Estat espanyol i internacional. 

2.— Transferir a la Generalitat els centres i el patrimoni del 
"Consejo Superior de Investigaciones Científicas i altres cen-



tres de recerca depenents de l'administració central, adaptant 
els seus programes al Pía General de Recerca Científica i Téc
nica. 

3.— Requerir de l'Institut d'Estudis Catalans l'adequació del 
seu funcionament a les necessitats del temps que vivim. 

4.— Preveure una inversió pública ais Paisos Catalans que, 
d'acord amb el que hem dit abans, s'acosti a la deis paisos amb 
nivell económic semblant (entorn del 2% del propi P.N.B.), i 
preveure igualment una estructura de l'aparell investigador que 
suposi una distribució equilibrada de les despeses en investiga
do básica, investigado aplicada i desenvolupament tecnológic. 

5.— Elaborar un inventan del potencial investigador del país, 
que comprengui un cens d'Investigadors i de centres d'investi-
gació i altres centres relacionáis directament amb la recerca, 
amb indicació precisa del "curriculum real", especialment en 
relació a les especialitats conreades. Igualment, caldrá preveu
re un sistema eficac d'actualització d'aquest inventan. 

6.— Aconseguir el nivell óptim d'investigadors a tots els cen
tres de- treball, tant en nombre com en qualitat investigadora, 
mitjancant una política de concentració d'esforcos, de dotado 
de llocs de treball i d'agilitat administrativa en la constitució 
de grups i en l'avaluació permanent de les feines, tot evitant la 
burocratització de l'investigador. Com a mesura urgent caldrá 
replantejar els procediments selectius de personal que realitza 
l'administració central i que afecten ais Paisos Catalans. Cal
drá, a mes a más, reconéixer l'estatut professional de certes dis
ciplines académiques, com és el cas de la pedagogía, la psicolo
gía, la sociología, la biología... etc. 

7.— Fonamentar la funció de la recerca en una auténtica pro-
fessionalització, considerant per tant l'investigador professio
nal com un treballador sotmés a una reglamentado laboral que 
li garanteixi l'estabilitat en el treball, juntament amb una re
munerado económica que li asseguri una subsistencia digna i 
amb consonancia amb la seva responsabilitat i el seu Uiurament 
al treball. 

8.— Bloquejar aquelles actuacions publiques i privades en 
curs que poden comprometre irreversiblement el futur, com és 
el cas del "Plan Energético Nacional". Elaborar nous plans sec-
torials per aquelles necessitats particularment urgents del país, 
com per exemple, un pía de recerca sobre protecció del medí 
ambient i un inventan del patrimoni natural i cultural del país. 

9.— Establir a cada un deis Paisos Catalans un organisme que 
sistematitzi i normalitzi el patrimoni deis Museus i que els doti 
amb el personal i els mitjans per a qué puguin acomplir llurs 
funcions de difusió cultural i de recerca. 

10— Convertir la Biblioteca de Catalunya de l'Institut d'Estu
dis Catalans en la Biblioteca Nacional de Catalunya, la qual, 
entre d'altres funcions, haurá de recollir exhaustivament tota 
la producció editorial catalana i tota la informado bibliográfi
ca i documental que sobre Catalunya es produeixi arreu del 
món. Caldrá també crear una xarxa de biblioteques científi-
ques i especialitzades al servei deis investigadors. 

11.— Programar una formado científica i técnica per al perso
nal professional bibliotecari, garantida per uns estudis recone-
guts de nivell universitari, partint de Tactual escola de Biblio
logía. 

La Generalitat s'ocupará de proveir les biblio
teques que li siguin propies de personal idoni, d'acord amb la 
normativa que la propia Generalitat estableixi, prescindint de 
1 actual estructura imposada abusivament per 1 administrado 
central. 

12.— Renovar els plantejaments organitzatius en el camp de 
la informado i documentado. Formar un Consell encarregat 
de la coordinado entre tots els ámbits conexes amb la infor
mado i crear l'Institut Cátala d'Informació, que comprengui 
els servéis d'Estadística, Geográfic, de Documentado i de Di

fusió, amb els objectius de coneixer el propi context social i 
els avéneos científics i tecnológics produi'ts arreu del món i 
de facilitar ['efectiva incorporado de la informado disponible 
ais processos de decisió, d'investigació, de creació d'opinió i de 
formado. Així, es garantiría la rendabilitat del patrimoni col-
lee tiu de coneixements. 

13.— Dur a terme una política educativa que asseguri la nor-
malitat de l'ús del cátala com a Uengua d'expressió científica. 
Per aixó caldrá en primer lloc una escola catalana, és á dir, una 
escola on s'ensenyi cátala i en cátala i on el context cátala si
guí plenament assumit. Com a mesures urgents, caldrá elabo
rar llibres de text pensats "en cátala" per a les escoles. A nivell 
d'iniciació universitaria, caldrá disposar de manuals de solven
cia reconeguda en cada una de les grans árees científiques i rea-
litzar vocabularis especialitzats. A mes llarg termini, s'haurá de 
promoure la producció o traducció i versió de diccionaris cien
tífics i técnics, degudament revisats. Naturalment, tota aquesta 
tasca reclamará una es treta col.laborado entre filólegs i altres 
científics. 

14.— Endegar una acció de divulgació científica, especialment 
a les escoles, que, adaptant la terminología, permeti acostar el 
treball deis científics al poblé, formar l'esperit del métode 
científic i, així, la progressiva incorporado popular en les deci-
sions de la política científica. 

15.— En relació al sector privat, i d'acord amb el marc general 
que el model de creixement económic i el Pía General de Re
cerca Científica i Técnica hagin determinat, caldrá portar a ter
me les iniciatives següents: 

15.1. Creacio d'un departament encarregat de la recerca 
aplicada i del desenvolupament tecnológic, amb servéis d'orien-
tació per a l'assimilació de tecnología lliure. Haurá de facilitar 
els servéis de recerca i d'assessorament en funció de les coman
des i de les necessitats de l'economia catalana, especialment les 
relatives a la petita i mitjana empresa. 

15.2. Regulació de la legislado sobre entrada de tecno
logía estrangera i sobre contractes de cessió i d'assisténcia téc-
niques. Control de les innovacions tecnológiques de les empre-
ses amb centres de decisió foranis, especialment les multina-
cionals. 

15.3. Política d'estímuls al sector privat encaminada al 
foment d'activitats de recerca, mitjancant desgravaments fis-
cals, facilitáis d'importado d'equips científics, concerts admi-
nistració-indústria, facilitats de financament a través del Crédit 
oficial, sistema de patents que afavoreixi aquelles industries 
que son actives en la recerca... etc. 

Ambit d'estructura 
educativa del C.C.C. 

El passat dia 8 d'octubre va teñir lloc a Andorra 
l'acte final de l'ámbit d'Estructura educativa del Congrés de 
Cultura Catalana al qual van assistir unes dues-centes persones. 

Hi fou presentada una resolució final, de la qual 
se'n va llegir una síntesi. 

Aquesta resolució final, després d'una introdúc
elo en la qual s'analitza l'evolució histórica de l'ensenyament 
ais Paisos Catalans, els treballs de diverses subcomissions en 
qué s'ha dividit: Llar d'infants, parvulari, EGB, Batxillerat, 
Universitat, activitats extra escolare, Formado Professional, 
paper deis pares en l'estructura educativa i estudis histories. 
Tot i que cada treball hi fou presentat separadament, cal 
remarcar que hi ha una serie de punts de coincidencia, com son 
la necessitat "d'uns govems autonómics representatius per tal 
d'endegar un ensenyament popular i democrátic, tant cátala 
com valencia, mallorquí, eivissenc, que superi totes les defi-
ciéncies polítiques, económiques, socials, académiques, lingüís-
tiques, ideológiques i estructuráis". 

Pero, de totes maneres, creiem que hi manca 
una visió global deis problemes que l'ensenyament té plantejats 
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actualment en el nostre país i una proposta comuna d'alterna-
tiva educativa. 

L'organització per subcomissions, que per una 
part facilita un tipus de treball concret, va dificultar el posar 
en comú aquests temes generáis de política educativa. 

Aixó d'una banda; de l'altra, i cal dir-ho, els 
plantejaments diferente que sobre aqüestes qüestions tenien els 
diferents membres de l'ámbit que mes directament hi trebaila-
ven va dificultar que s'abordés el tema amb un propósit de 
plantejament comu. Segurament aixó hauria estat molt mes 
prontos per al país i hauria permés d'obrir el camí per a trobar 
aquells punts de coincidencia que teñen les alternatives educa-
Uves de diferents sectors que han treballat durant els anys de la 
dictadura i que aspiren a una educació democrática, catalana, 
descentralizada, gratuita i oberta. 

Estem segurs que els trebalis que han portat a 
terme la majoria de les institucions que han col.laborat en 
l'ámbit son molt mes rics i de molt mes abast del que n'ha que-
dat reflectit en la resolució final. 

Anna Camps 

Formació Professional 
Il.on Simpósium. 

Al darrer pont de Tots Sants, de dissabte a di-
marts al matí, várem celebrar al llarg de set sessions de mitja 
jornada un simpósium amb el títol "La formació professional a 
Catalunya avui" organitzat per l'Agrupació d'Ensenyants de 
Formació Professional de Catalunya. 

A part que és lógic que els professionals de la 
formació professional tractin el tema, el simpósium va respon-
dre a la urgencia, en el moment actual, de clarificar i proposar 
vies de solució ais problemes d'aquest nivell educatiu tan obli-
dat per tothom i en especial per l'administració. 

Com a Agrupado, creiem que nd és la nostra 
feina l'organització de simpósiums com aquest, que d'alguna 
manera desborden les nostres possibilitats i obligacions, pero 
vist el buit produi't per Pabsentisme de les autoritats a les quals 
correspondrien aqüestes obligacions, i una mica estirant mes el 
brac. que la mániga, ens várem posar a la feina. 

La importancia de la Formació Professional 
com a nivell educatiu segons la LGE i els decrets posteriors que 
la desenvolupen ens ve donada peí fet que un 70%dels joves de 
14 a 19 anys haurien de seguir aquest tipus d'ensenyament en 
algují deis seus graus. 

Enguany, tot i que falten dos cursos per a la 
plena implantado de la Formació Professional de 2 o n grau i 
que la tendencia a anar cap a la Formació Professional no ha 
estat tan forta com preveía el MEC, a Catalunya hi ha 65.000 
alumnes. 

Es per tot aixó que, davant la nova situació po
lítica espanyola, que a Catalunya es concreta en la perspectiva 
de l'autonomia. hem cregut important abordar els problemes 
plantejats per aquest nivell educatiu, tot cercant la mes amplia 
participado possible. 

Aquests son els objectius que ens van dur a or-
ganitzar aquest II Simpósium que resta obert a la participado 
de tothom que s'hi sentís vinculat o preocupat per la seva te
mática. 

Abans d'informar sobre els temes tractats, em 
sembla interessant d'indicar la composició deis assistents. Par
ticiparen en el Simpósium tres-centes persones que representa-
ven les distintes situacions laboráis i administratives de tota 
mena de centres (del MEC, de les AISS, privada religiosa, pri
vada no religiosa, corporacions locáis, Universitats laboráis, 
etc.). Peí que fa a la varietat ideológica, hom pot dir sense por 
d'error que s'hi trobaven també representades totes les que en
guany coexisteixen en els centres de FP. 

La major part deis assistents eren catalans del 
Principat, pero fou igualment sensible la presencia d'ense-
nyants del País Base, Galicia, País Valencia, les Ules i Castella. 

També important d'assenyalar la presencia d'al-
guns alumnes i pares d'escoles professionals; del primer tinent 
d'aicalde de PAjuntament de Barcelona i deis coordinadora 
provincials de tot el Principat, excepció feta del de Barcelona, 
abséncia també remarcable. 

Anem ara punt per punt veient els temes trac
tats i les ponéncies presentades. 

Situació actual de la FP a Catalunya. 
La ponencia básica va ésser presentada per PICE 

de la Politécnica; hi foren anaUtzades les transformacions 
sofertes per la FP a partir de la LGE i les diferents variables 
descriptives de la situació deis centres de FP a Catalunya: lo-
calització, dependencia, capacitat, grau, branca-especialitat, se-
xe deis alumnes, régim. 

També va haver-hi una comunicació en el sentit 
que la FP havia estat oblidada peí Pacte de la Moncloa a Phora 
de la creació de places escoláis. 

La FP i l 'Empresa. 
La ponencia básica fou també presentada per 

PICE de la Politécnica; recolzava en els resultats d'una enques-
ta realitzada a cinc-centes empreses catalanes sobre aquest te
ma. 

Hi presentaren també ponéncies: les centráis 
sindicáis, SEFES (Secció de la CEOE del Baix Llobregat) i el 
Ministeri de Treball a partir del SEAF (Servicio de Empleo y 
Acción Formativa). 

Al llarg de les ponéncies i després en els grups 
de treball es va constatar el desinterés manifestat per Pempresa 
respecte del primer grau de FP, així com la manca de debat en 
els centres de FP sobre la relació entre l'ensenyament impartit 
i el món de Pempresa en tots sentits. 

La FP i l 'autonomia. 
Per a aquest tema hom pogué comptar amb 

quatre ponéncies. La primera, presentada per Marta Mata a ins-
tancies de la comissió d'educació de PAssemblea de Parlamen-
taris de Catalunya; en ella parla de la FP dins el procés de reno-
vació pedagógica i de la incorporado de l'Agrupació a aquest 
moviment peí que fa a FP amb la seva col .laborado a les darre-
res Escoles d'Estiu; també del paper de la FP en l'autonomia 
educativa de Catalunya. 

A continuació, membres de la comissió d'edu
cació del Parlament de Lombardia i del Govern Provincial de 
Milá parlaren de l'experiéncia italiana de descentralització i 
gestió de la FP. Havien estat invitats justament per Pinterés 
d'aquesta experiencia fortament descentralitzadora. 

Un grup de treball de l'Agrupació assenyalá, en 
contrapartida, el carácter negatiu de la forte centralització de 
la FP patida els darrers anys, i esbossá les línies generáis de 
proposta per a superar 1'actual situació administrativa i de di-
visió territorial. 

En darrer Uoc hom presenta una ponéncia-pro-
posta de catalanització de la FP i un diccionari de tecnología, 
per part de la Fundació Torrents Ivem. 

Els grups de treball van estar majoritáriament 
d'acord amb les ponéncies; excepció feta de la qüestió del ni
vell del barrí, en el qual criticaren Pexcessiu control deis órgans 
descentralitzats d'aquest nivell per part deis órgans superiors; 
aquesta qüestió havia estat suscitada en la ponencia presentada 
peí grup de treball de l'Agrupació. 

El t ronc comú. 
Des de Póptica de PEGB, el BUP i la FP fou 

plantejada la necessitat de la unificado de l'ensenyament fins 
ais setze anys, superant la divisió entre un BUP excessivament 
teóric i una FP excessivament práctica. Les ponéncies foren 
presentades per Rosa Sensat, el Col.legi de Llicenciats i l'Agru
pació de FP i Martínez Garrido, catedrátic de Tecnología de 
BUP. L'acord manifestat entre tots ells és fruit del treball con-
junt realitzat els darrers anys en Seminaris i a les Escoles d'Es
tiu. 

El darrer en participar-hi fou Simeón Fernández 
de Pedro, Cap del Servei d ordenado académica de Dirección 
General de Enseñanzas medias, el qual féu palés, d'una banda, 



el seu acord, i, de l'altra, la ignorancia del MEC peí que fa al 
Tronc Comú; digué que recolliria les propostes presentades. 

Gest ió de Centres . 
Es presentaren experiéncies de gestió en tres 

grans grups: a) escoles de gestió centralitzada, b) escoles auto-
gestionades, c) escoles en situació intermedia entre a) i b). 

A partir deis grups de treball ha estat creat un 
Seminari per a continuar treballant aquest tema al llarg del 
curs i per a realitzar una enquesta entre el professorat sobre 
aquesta temática tan actual i preocupant. 

Professorat. 
Es presenta una ponencia descriptiva de la si

tuació i evolució del professorat de FP els darrers anys i una al-
tra de mes valorativa sobre els diferente sectors de professors i 
la seva problemática presentada per un grup de professors de 
l'AEFPC. 

Els grups de treball van parlar fonamentalment 
de l'accés i l'estabilitat del professorat. 

Totes les ponéncies, juntament amb les conclu-
sions deis grups de treball, serán presentades: ais delegats pro-
vincials del MEC de les quatre províncies catalanes, a la Direc
ción General de Enseñanzas Medias i a la Conselleria de Cultu
ra de la Generalitat. La intenció de la Junta de FAgrupado és 
de fer assumir, així, les conclusions a tots els nivells responsa
bles, i remarcar la importancia de la participado en elles del 
professorat com un deis sectors implicáis en la solució deis 
pro ble mes que ens afecten. 

Jordi Planas 

CSIC: los trabajadores 
frente a la sindicación. 

Con este título genérico se ha celebrado duran
te el mes de noviembre un ciclo de sesiones destinado a iniciar 
el debate sindical dentro de los centros del Consejo Superior 
de Investigaciones Cinetíficas (CSIC) en Barcelona. 

Sin entrar a analizar detalladamente el conteni
do de las sesiones, a las que asistieron unos 60 miembros del 
CSIC —sobre una convocatoria de 300— y en las que se pre
sentaron las centrales CNT, CONC, CSUT, SOC, STAC, SU, 
UGT y USO, destacaremos el predominio de los aspectos po
líticos sobre los sindicales en las presentaciones —justificados 
por la reciente firma del Pacto de la Moncloa y por la falta de 
tradición sindical en el sector—, y la general coincidencia de 
todas las centrales en recomendar a los asistentes la militancia 
en cualquiera de ellos, sin despreciar la simple afiliación. 

Desde nuestra perspectiva de Grupo Interesta-
mental de Trabajadores de la Investigación, creemos oportuna 
una reflexión sobre el inicio de este debate en cuanto desea
mos se convierta en un punto de referencia fundamental para 
el futuro del sector y de nuestra propia definición y existencia 
como grupo de centros en el marco de la Comisión de Investi
gación del Colegio de Doctores y Licenciados. 

Sin reiterarnos en las características institucio
nales del CSIC (1,2) y sólo para perfilar las condiciones de tra
bajo en que se desenvuelve su personal, citaremos como funda
mentales: la diversidad de situaciones laborales que se dan 
(más de diez categorías), la gestión autoritaria que rige los Cen
tros y la total ausencia de canales de intervención en cuestio
nes de política científica. 

Estas condiciones de .trabajo, lógicamente, 
contribuyen a generar y reproducir unas claras discriminacio
nes tanto en términos de "cualidad" del trabajo (manual-inte
lectual) como de importancia del mismo (jefe-subordinado), 
todo ello enmascarado y complicado por cuestiones de titu
lación y competencias profesionales. En este contexto es fácil 
comprender que como motivaciones frente al trabajo a realizar 
encontremos el prestigio y la escalada de poder o bien la total 
inhibición. 

Esta situación —arrastrada durante muchos 
años— conduce, a menudo, dentro del CSIC a posiciones indi
vidualistas —en forma de elitismo o automarginación— o bien 
a tendencias marcadamente cooperativistas, sin duda reforza
das por las asociaciones —API y APC— que existen en su seno 
(3). Se comprenderá que este marco es un grave obstáculo para 
el planteo y desarrollo de una alternativa sindical de clase. 

A pesar de todo ello, durante los últimos años, 
se han ido concretando posiciones y luchas dentro del CSIC, 
que junto a su relativa importancia numérica le han convertido 
en la "vanguardia" del débil sector de la investigación en Cata
luña. Debilidad que objetivamente impide pensar en la caracte
rización sindical —como sector aislado— de los trabajadores 
de la investigación por carecer de una masa crítica de personal. 

Esta situación se ha reflejado en la conclusión 
de las sesiones sindicales a que nos referimos en cuanto —entre 
los asistentes— ha habido general "consensus" en aceptar como 
marco donde iniciar la praxis sindical el más amplio posible, 
valorándose como suficiente el que ofrece el sector de los tra
bajadores de la Administración de Cataluña, siempre y cuando 
sea un marco que permita el desarrollo de unas tendencias de 
clase y redunde positivamente en la transformación de las con
diciones de vida y trabajo que se dan en los centros. 

Si bien la incidencia cuantitativa de personal 
afiliado es de preveer baja, es sin lugar a dudas un camino para 
enfrentar las injustas condiciones discriminatorias en que se 
desenvuelve la investigación y desfavorecer las condiciones de 
individualismo y corporativismo que dividen al personal. 

A modo de conclusión, el inicio del debate sin
dical en el CSIC es un camino para fortalecer desde su propia 
base el proceso que ha de convertir la investigación en ' ins
trumento al servicio del pueblo de Cataluña. 

Grupo de Centros de la Comisión de Investigación 
| , _ Butlleti Col.legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya i Balean. 

Octubre 1975. 
2— Boletín Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Septiem

bre 1975. 
3— Doblón 17-23 julio 1975. Gonzalo Iz. Segundo. 

Vocalia no docent. 
INFORME SOBRE EL P U N T I V 

DE L'ORDRE DEL DÍA 
DE LA SESSIO INTERCOL.LEGIAL 
DEL DÍA 25 D'OCTUBRE DE 1977 

1.— Anteceden ts 
Des de l'aparició de la tecnocracia dins del ré-

gim franquista fins ara, l'Administració Central contractava 
personal en régim de coí.laboració temporal. Aquests contrac-
tes, encara que no podien ser mai superiors a l'any, eren reno
vables i de fet renovats. Pero aquest tipus de contractació im
plica una inestabilitat laboral molt acusada que ha generat con-
flictes arreu de l'Estat. Durant els darrers anys, l'Administració 
no ha pogut assumir les justes reivindicacions laboráis d'aquest 
tipus de personal contractat (conflictes de Correus, PNN, MIR, 
Ministeris, CSIC, etc.). En el cas concret deis treballadors de la 
Investigació, la reivindicado repetidament expressada ais dar
rers anys (I Assemblea de la Investigació, 1975; II Assemblea 
de la Investigació, 1976; Jornades de Recerca i Projecte de Re-
solucions de l'Ambit de Recerca del Congrés de Cultura Cata
lana, 1977, entre les fites mes importan ts) passa per la necessi-
tat de dotar el sector de -la máxima flexibilitat i seguretat 
d'ocupació ais seus treballadors, en base a la contractació labo
ral i retribució en funció del treball a realitzar i no de la titu
lado o categoría del Uoc a cobrir; lógicament, aquesta reivindi
cado només pot cristalitzar a través d'un marc institucional 
d'auténtica autonomía que adeqüi la investigació pública de 
Catalunya a les necessitats reals del poblé cátala. 

14 
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1er PREMIO DE EDUCACIÓN 
« J O S E P P A L L A C H » 

Josep Pallach i Carola 
(1920-1977) 

Josep Pallach i Carola (1920-1977) era pedagogo 
por vocación y cualidades personales. A partir de 
su licenciatura en Montpellier (1939), trabaja en 
el campo de la educación, haciendo compatibles 
y congruentes sus ideas políticas y pedagógicas. 

Volviendo del exilio definitivamente en 1969, 
defendió siempre en sus escritos y en sus clases 
en la Universidad Autónoma de Barcelona el 
pluralismo y la libertad. 

Modelo de entrega, sencillez y honestidad 
profesional, este Premio de Educación quiere 
perpetuar su memoria como pedagogo catalán. 



BASES 
1. Las obras presentadas al Premio deberán ser 

inéditas, escritas en cualquier lengua, con una 
extensión entre 200 y 300 folios mecanogra
fiados a doble espacio y a una sola cara. 

2. Los originales se presentarán por duplicado, 
en los que se hará constar el nombre, apelli
dos y domicilio del autor. También puede ha
cerse bajo pseudónimo cuando se acompañe 
de un soore cerrado, en donde conste nombre 
y apellidos, y que será abierto en caso de re
sultar la obra premiada. 

3. Los originales deberán ser remitidos por du
plicado a EDICIONES CEAC, Vía Layetana, 17, 
BARCELONA (3). 

4. El Premio tendrá una dotación de 200.000 (dos
cientas mil j pesetas, como adelanto de los 
derecnos de autor, a razón del 10 % sobre el 
precio de venta al público de la obra premiada. 

5. La Editorial publicará la obra premiada en ca
talán, en el tiempo máximo de un año, conser
vando el autor la propiedad intelectual. La Edi
torial se reserva la opción de editar asimismo 
en cualquier otro idioma español o extranjero 
la obra premiada. 

6. El contenido de los originales deberá versar 
sobre un tema educativo, en el que forzosa
mente deberá hacerse alguna referencia a los 
Países Catalanes. 



7. El Premio no podrá ser repartido, pero podra 
quedar desierto si el Jurado estimase que 
ninguna obra presentada es merecedora del 
mismo. 

8. La admisión de originales finalizara el día 
30 de abril de 1978 La decisión del Jurado 
se hará publica en un acto que tendrá lugar 
a finales de mayo del mismo arto 

9. En principio, el Jurado del Premio de Educa
ción «JOStP PALLACH- estará constituido por: 

Octavi Fullat 
María Rubíes 
Alexandre Sanvicens 
Miquel Siguan 
Joan Tnadu 
Jaume Sarramona 

actuando este último como Secretario, sin 
voto. No obstante, la Editorial se reserva el 
derecho de reemplazar a algún miembro del 
Jurado en caso de impedimento, 

10. La participación en este Premio supone la 
aceptación implícita de las Bases del mismo. 

Barcelona, julio de 1977 

Convocado por 
EDICIONES CEAC • VIA lAVnANA 17 • BARCELONA - CSMÑA 
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INFORME PUNT VI DE L'ORDRE DEL DÍA 
DE LA SESSIO INTERCOL.LEGIAL 
DEL DÍA 25 D'OCTUBRE DE 1977 

1.— Situació legal 
L'ordre de 18 d'octubre de 1976 (BOE 

3-XII-76) sobre prevenció i correcció de la contaminado indus
trial de l'atmósfera. promulgada peí Ministeri d'Indústria i 
Energía, extableix en el seu paragraf 37.1. que les "industries 
d'ac ti vítate potencialment contaminadores de l'atmósfera... 
disposaran d un Servei de Prevenció i Correcció de la Contami
nado Industrial de l'atmósfera, dedicat a la vigilancia i control 
del funcionament deis equips de depuració de l'emissió de con-
taminant i deis seus instrumente de control". Al paragraf 37.3, 
l'esmentada Ordre indica que la direcció del referit servei será 
assumida per un titular competent, diplomat en Enginyeria 
Ambiental per un centre degudament reconegut peí Ministeri 
d'Indústria i Energía, d'acord amb el d'Educació i Ciencia. 

Destaca el fet que a la citada Ordre ministerial 
no hi ha cap referencia ais continguts teórics i práctics r'els cur
sos que cal seguir i superar per obtenir el titol de Diplomat en 
Enginyeria Ambiental. 

2.— Situació real 
L'Associació d'Enginyers Industriáis de Catalu

nya, l'Escola Superior d'Enginyers Industriáis de Barcelona i 
la Cambra Oficial de Comerc, Industria i Navegado de Barcelo
na ha convocat un curs per a la formado de titulars diplómate 
en Enginyeria Ambiental (art. 37.3 de l'Ordre de referencia). 

Aquest curs, que en principi está obert a tots els 
titulars superiors, té unes despeses de participacio de 65.000 
pessetes; es obvi que una quota d'inscripció d'aquest valor és 
un poderos factor limitant per a la quasi totalitat de persones 
que hi podrien estar interessades. De fet, exclusivament els ti
tulars superiors que ocupin carrees d'alta responsabilitat a les 
gran empreses i a l'administració podran teñir accés a l'esmen-
tat curs i, per tant, obtenir el títol a qué es refereix el paragraf 
37.3 de l'Ordre ministerial objecte d'aquest escrit. 

3.— Possibles alternatives 
L'estudi de la situació creada peí curset a qué es 

refereix la segona part d'aquest Informe i de les conseqiiencies 
i repercussions que en el futur pot teñir la possible proliferació 
de Centres reconeguts, cadascún amb el seu programa de con
tinguts teórics i práctics obliga a replan tejar l'Ordre Ministerial 
objecte d'aquest Document. Una alternativa válida, necessária-
ment ha de passar per una veritable i real igualtat d'oportuni-
tats, dintre del marc de la Generalitat i en el seu redactat hi 
hem de participar totes les entitats publiques directament inte
ressades a mantenir i millorar la qualitat del medi ambient. 

En aquest sentit, el Col.legi de Doctors i Llicen-
ciats creu urgent i necessari la creació d'una Escola Nacional 
del Medi Ambient. El manteniment d'aquesta Escola hauria 
d'anar a carree de les Conselleries de la Generalitat directament 
implicades en la conservado del-medi i en la seva direcció hi 
haurien d'estar representades totes les entitats publiques a qué 
es refereix el paragraf anterior. 

Nogensmenys, a llarg termini cal trobar una so-
lució racional i seriosa a la proliferació de titulacions per post— 
gradúate (Sanitat. Estomatología, Bromatologia, Enginyeria 
Ambiental, Gemmologia, Análisi Clínica, etc.). A aqüestes titu
lacions hi teñen accés post—gradúate de ti'tols diferente, encara 
que de fet no el tinguin tots els qui podrien tenir-lo. Els desa-
ventatges d'aquest sistema d'accés a 1 especializado professio-
nal son múltiples: a) el carácter interdisciplinari del sistema 
obliga tothom a repetir l'estudi de matéries que son noves per 
a la resta d'elements docente, b) allargament excessiu del 
període no productiu del futur professional, c) selecció econó

mica en no haver-hi subvenció oficial per a obtenir aqueste tí-
tols, i d) selecció económica deguda ai punt b). Per tot aixó, 
dins del marc d'una veritable autonomía de les nostres univer-
sitate, seria saludable que es consideres la possibilitat que 
l'alumnat, mentre es prepara peí obtenir una titulació univer
sitaria concreta, tingues acces a l'ensenyament de departa-
mente d'altres Facúltate o Escoles Superiors; aixó li permeteria 
obtenir, al mateix temps, un títol professional específic i inter
disciplinari. 

4.— Propostes 
A petició de la Comissió d'Investigació i de la 

Secció Professional de Biólegs, la Vocalia No Docent presenta 
a aquesta Junta de Govern les propostes següente: 

4.1.— L'estudi de la viabilitat de les alternatives pre
sé ntades al punt 3, amb les modifícacions i millores oportunes, 
a ñ que a través de la Generalitat, es presentí ais organismes 
competente de f Administrado una alternativa conjunta a l'Or
dre Ministerial del 18 d'octubre de 1976. 

4.2— Píantejar al MEC, a través del Consell General 
de Col.L'gis de Doctors i Llicenciats tota la problemática que 
es desprén de la tan tes vegades esmentada Ordre Ministerial. 

4.3.— Recordar al MEC la conveniencia que consulti 
els Organismes oficiáis d'alguna manera relaciónate amb ell a 
l'hora d'informar qualsevol disposició legal que els afecti. 

PUNT I DE L'ORDRE DEL DÍA 

En relació al curs de "Diplomat en Enginyeria 
Ambiental" s'han produit una serie d'esdeveniments impor
tante que recomanen que aquest tema torni a ser portat a 
aquesta Junta de Govern. 

1.— A m p l i a d o d'Informació 
1.1.— A la primeria d'aquest mes, aquesta Vocalia va 

rebre informado de primeríssima má, segons la qual el curs de 
referencia no complia tote els requisits del paragraf 37.3 de l'Or
dre Ministerial de 16-X-76 (BOE 3-XII-76). En aquells 
momente els organitzadors del curs no havien rebut el permís 
del MEC ni se sabia si arribaría abans del dilluns 7 de novem-
bre, data del seu comencament. La font d'informació va indi
car que les esperances de solució d'aquesta dificultat eren nui
les. 

Assebentate els organitzadors del curs del nostre 
coneixement d'aquesta informado, van fer arribar a aquesta 
Vocalia un desmentiment telefónic, el qual, segons indicis ra
cionáis, no s'ajustava estrictament a la realitat. 

1.2.— El Deganat d'aquest Col.legi ha rebut una res-
posta negativa de la Direcció del curs a la nostra petició de 
convalidar el módul A ais Biólegs, en base a qué és el Ministeri 
d"'Indústria i Energía" qui dona el Diploma i per tant, qui és 
competent per a decidir sobre la nostra petició (Document 
d'entrada 2812 del 5-XI-77). 

2.— Propostes 
A proposta de la Secció Professional de Biólegs, 

aquesta Vocalia No Docent eleva a la Junta de Govern del Col-
legi les propostes següente: 

2.1.— Demanar informado al MEC sobre si ha autorit-
zat o no el curs de Diplomat en Enginyeria Ambiental a qué es 
refereix aquest document. 

2.2 — Sol.licitar al Ministeri d'"Indústria i Energía" la 
convalidado del módul A per ais Biólegs. 

Barcelona, 15 de novembre de 1977 
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jjMSjena lurídica 

El psicólogo: 
arrendamiento de servicios 
o relación laboral. 

El titulo del presente artículo nos lo ha sugeri
do la publicación de la Ordenanza de Trabajo para el personal 
que presta sus servicios en los Centros de Asistencia y Aten
ción a Deficientes Mentales i sujetos con funcionamiento inte
lectual inferior a lo normal. Ordenanza aprobada por Orden 
ministerial de 18 de junio de 1977 y publicada en el BOE el 
15 de julio. También varias consultas que se nos han efectuado 
en relación con esta ordenanza. 

Dicha Ordenanza en su artículo 3° establece el 
ámbito de aplicación de la misma, es decir, especifica el perso
nal que queda acogido a las condiciones de trabajo que en ella 

jse regulan, así como el personal que queda totalmente excluí-
do de la misma y al que, por tanto, no le son de aplicación di
chas condiciones de trabajo. Pues bien, con independencia de 
otras exclusiones: personal docente del Magisterio Nacional, 
miembros de comunidades religiosas, etc., el apartado c) de 
dicho artículo establece que quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza: "los profesionales o especialis
tas que puedan, en razón de su ejercicio profesional, concer
tar estudios o colaboraciones concretas y especiales respecto a 
la actividad normal de los Centros incluidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Ordenanza." 

Por otra parte, el art. 45 de la propia Ordenanza 
y con el título de "Servicios extraordinarios de especialistas", 
define a éstos como aquéllos que no tengan establecida una 
jornada u horario de trabajo determinados, añadiendo que la 
jomada u horario se especificarán expresamente en los Regla
mentos de Régimen Interior, así como que en los mismos se 
establecerá también la remuneración. Dicho Reglamento de 
Régimen Interior será el de cada Centro, siendo éste obligato
rio para los Centros que ocupen a más de 20 trabajadores fi
jos. 

Al amparo de estos artículos los Centros de 
disminuidos físicos y mentales, han procedido a suscribir con 
algunos Psicólogos un contrato civil de arrendamiento de ser
vicios, regulado por el Código Civil. 

La cuestión, pues, queda centrada en si un 
Psicólogo que preste servicios en un Centro de disminuidos fí
sicos y mentales es trabajador a cuenta de dicho Centro —en 
cuyo caso, le es de aplicación la Ordenanza re fe rendada y por 
ende las condiciones de trabajo que en ella se establecen— o 
bien debe considerarse excluido de la misma, al tener que con
siderarse su relación con el Centro como una relación jurídica 
civil de arrendamiento de servicios, en cuyo caso, obviamente, 
no le serán de aplicación dichas condiciones de trabajo. 

La diferenciación que establecen los artículos 
de la Ordenanza de Trabajo que antes hemos citado, es peligro
sa y nos sorprende desagradablemente. Hoy día, en que la ma
yoría de la doctrina científica y jurisprudencial se inclina por 
la relación laboral de servicios en contra de la relación civil de 
los mismos, resulta anacrónica la diferenciación que intenta es
tablecer la mencionada Ordenanza. Decimos la diferenciación 
que "intenta" establecer, porque a nuestro entender, tanto el 
apartado C) del artículo 3 o como el artículo 45 de la misma, 
pecan seguramente de ilegalidad, por contravenir normas de 
rango jurídico superior, tales como la Ley de Contrato de Tra
bajo y la Ley de Relaciones Laborales, interpretadas por la 

Jurisprudencia, es decir, por decisiones reiteradas y uniformes 
de los Tribunales Laborales. 

Para que pueda considerarse existente una rela
ción jurídica laboral entre un determinado Centro y un Psicó
logo (nos referimos naturalmente al Licenciado en Psicología 
con titulo para ejercer esta actividad), deben existir estos tres 
requisitos fundamentales: trabajo por cuenta de dicho Centro, 
dependencia del mismo y remuneración. De estos tres requisi
tos, el fundamental para advertir si se trata de una relación de 
trabajo o bien de una relación civil de arrendamiento de servi
cios, es la dependencia, dado que tanto el trabajo o prestación 
de servicios y la remuneración figuran en ambas relaciones ju
rídicas. 

Anteriormente, la dependencia, se había enten
dido existente sólo en los casos de prestación de servicio en ex
clusividad por cuenta de una empresa, en la jornada laboral 
determinada, es decir, como una subordinación rigurosa y ab
soluta a la empresa. Sin embargo, la Ley de 21 de julio de 
1962 que modificó la Ley de Contrato de Trabajo, permitió 
introducir al "trabajador intelectual" dentro del ámbito de la 

. relación laboral y por ende, con sujeción a la Ley de Contrato 
de Trabajo y acceso a los Tribunales de esta índole. 

Al relajarse el concepto de dependencia y deter
minarse por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que ésta 
"había dejado de ser elemento rígidamente característico del 
contrato de trabajo", declarándose por otra parte, "que ni la 
exclusividad ni la preferencia ni la jomada laboral determinada 
son requisitos esenciales del contrato de trabajo, ni el pluriem-
pleo excluye la calificación laboral de una relación jurídica...", 
"entendiéndose la dependencia como inserción en el círculo 
organicista, rector y disciplinario empresarial...", posibilitó que 
la mayoría —por no decir todas— de las actividades intelec
tuales, y por consiguiente los profesionales que las realizan, 
queden incardinados dentro de una relación jurídico-laboral de 
prestación de servicios. 

Esta doctrina jurisprudencial ha sido confirma
da por la reciente Ley de Relaciones Laborales, la cual ha aco
gido dentro de su ámbito, incluso relaciones antes excluidas 
de la Ley de Contrato de Trabajo, tales como el trabajo de de
portistas profesionales, el trabajo de alta dirección o alta ges
tación de la empresa, etc. 

Ello no quiere decir que se haya extinguido la 
figura de la relación civil de arrendamiento de servicios, lo que 
sucede —en expresión de la Sentencia más reciente de la Sala 
VI del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1976— es que 
siendo idéntica la esencia del arrendamiento de servicios regu
lada por el Código Civil a la de la relación laboral o contrato 
de trabajo, la regulación se ha desplazado por evolución legis
lativa de aquel Código de Derecho Privado a la vigente legis
lación laboral integrada por la Ley de Contrato de Trabajo y 
demás disposiciones de carácter social. 

Por consiguiente, podemos concluir que lo nor
mal es la relación jurídica laboral y la excepción la relación ci
vil de arrendamiento de servicios. Así pues, siempre que nos 
encontremos ante una relación de prestación de servicios remu
nerada y exista una dependencia, aunque ésta sea muy atenua
da, nos encontramos ante un contrato de trabajo, con indepen
dencia del nombre que se le intente dar. Relación laboral que 
devendrá todavía mas clara si no existe contrato, escrito, pues 
el contrato de trabajo puede ser verbal y se presume su existen
cia de darse la relación de prestación de servicios remunerada. 

Clara es nuestra opinión de considerar como nu
los y sin valor los arts. 3 apartado c) y 45 de la Ordenanza La
boral a que hemos hecho referencia, en cuanto a la intención 
que, parece, tienen de excluir el ejercicio de ciertas actividades 
y profesiones —evidentemente por las características de estos 
Centros, los más afectados pueden ser los Psicólogos— de las 
condiciones de trabajo que allí se establecen. 

Jordi Agustí 
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Llengua i Literatura 
Catalanes. 

Activitats dutes a terme a l'Escola d'Estiu i pro-
gramades per al curs académic 77-78. 

1 . - ESCOLA D'ESTIU 
El tercer trimestre l'any 77 la Comissió el va 

dedicar a la preparado deis cursos de Llengua i Literatura de 
l'Escola d'Estiu, tenint en compte els següents criteris: 

a) Facilitar la didáctica de la materia ais professors 
d'ensenyament mitjá, fixant objectius pedagógics, continguts, 
métodes i técniques que cal teñir presents en el moment de 
preparar un curs. 

b) Facilitar el reciclatge deis continguts de Lin
güistica i de Literatura, tenint en compte les varietats lingüís-
tiques i culturáis deis Pai'sos Catalans. 

c) Facilitar uns punts de referencia interdisciplina-
ris dins l'área lingüística de l'ensenyament mitjá, coordinant la 
llengua i literatura catalanes amb les llengües classiques i amb 
les llengües modernes, dins d'un ensenyament cátala. 

A partir d'aquests criteris es varen organitzar els 
següents cursos: 

— tres cursos de didáctica de la llengua i la literatura, 
— un curs de técniques de comunicado i de creativitat, 
— dos cursos de lingüística, 
— dos cursos de sociolingüística, 
— tres cursos de literatura catalana (un dedicat al perío-

de de la decadencia i al segle XIX, un altre dedicat a la guerra 
civil i un altre a la postguerra), 

— un curs de literatura catalana contemporánia a les 
liles, 

— un curs de literatura catalana contemporánia al País 
Valencia, 

— un curs sobre literatura i societat, 
— un de llengües i cultura classiques, i 
— un de metodología d'ensenyament de l'anglés. 

En total 16 cursos dedícate ais llicenciats amb 
ganes de treballar per la renovado deis continguts i deis méto
des pedagógics de les nostres matéries. 

2 . - ACTIVITATS PER AL CURS ACADÉMIC 77-78 
La Comissió de Llengua ha organitzat les se

güents activitats per al curs académic 77-78: 
a) Cursos de Llengua Catalana per a Llicenciats en 

Lletres i Ciéncies. Hi ha cursos per a catalanoparlants i per a 
castellanoparlants, i grups de tarda i vespre. L horari és el se-
güent: 

Grup A. Catalanoparlants. Dilluns i dimecres de 4 a 5,30 
Grup B. Catalanoparlants. Dilluns i dimecres de 7 a 8,30 
Grup C. Catalanoparlants. Dimarts i dijous de 7 a 8,30 
Grup D. Castellanoparlants. Dimarts i dijous de 4 a 5,30 
Grup E. Castellanoparlants. Dimarts i dijous de 7 a 8,30 
Grup F. Castellanoparlants. Dilluns i dimecres de 7 a 8,30 

Els cursos es donen durant el primer i segon 
trimestres. La matrícula per al segon trimestre será oberta del 
8 al 20 de gener, de 5 a 7 del vespre a la Secretaria del Col.legi. 
Les classes del segon trimestre comentaran el 9 de gener, al 
local del Col.legi, Rambla de Catalunya, 8, entresol. 

La Comissió vol contribuir així que els Llicen
ciats que treballen a Catalunya utilitzin la llengua catalana a la 
seva vida professional. 

b) Seminan didactie de coordinado del Cátala al 
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Batxillerat i ala Formado Professional. Aquest seminan fun
ciona amb la finalitat que els professors de cátala trobem solu-
cions practiques ais problemes de la nostra tasca pedagógica. 
Aquest seminan funciona des de fa tres anys i vol coordinar 
els esforcos de tots en aquest camp. El seminari és quinzenal i 
durará tot el segon trimestre. La primera sessió del segon tri
mestre tindrá lloc el dijous 19 de gener. 

c) Seminaris de Llengües classiques i modernes. 
La Comissió de Llengua ha impulsat la formado d'altres semi
naris perqué pensa que el coneixement de la realitat i de la pro
blemática del país ha d'arribar globalment ais nostres alumnes, 
per mitjá de totes les matéries. Per aixó els professors de llen
gües classiques i modernes també busquen enfocar de manera 
sistemática llurs assignatures des del punt de vista de la influen
cia de les cultures antigües sobre la catalana, o bé des del punt 
de vista de la vinculació present entre les cultures actuáis, so-
bretot les europees (francés, anglés) i la cultura catalana, pro-
fundament vinculada amb totes elles. 

d) Lluita peí cátala ais Instituís. Al comencament 
de setembre, que és quan el curs es posa virtualment en marxa, 
teníem a les mans, respecte al Cátala al Batxillerat, una realitat 
i una llei. 

La realitat eren les classes impartides ais darrers 
anys; classes que havien creat ja en els alumnes i en els claus
tres el costum d'una presencia habitual. 

La llei, tardaría i minsa, era la possibilitat d'in-
cloure el cátala dins del programa oficial dins el tito! esquiu 
de Segona Llengua Moderna. 

Hi havia també les decisions deis directors, pre
ses a fináis del curs passat, d'adoptar aquesta assignatura ais 
Centres respectius; decisió abonada, si no promoguda, per la 
majoria deis claustres. 

De moment, el Ministeri acceptá la Llengua Ca
talana com a assignatura per a omplir hores buides deis profes
sors numeraris, o d'interihs del curs passat. Pero res mes. 

Els passos donats per aconseguir la rectificado 
d'aquesta postura han estat molts i feixucs, i han retardat 
—per voluntat de tots— el comencament de les activitats peda-
gógiques de la Comissió: Comunicáis a la premsa, interven-
cions a la radio i a la televisió, entrevistes,reunions, assemble-
es, taules rodones i... molts nervis. 

Com que la problemática docent era mes amplia 
que no pas el Cátala sol, la Comissió i el Col.legi han actuat 
conjuntament (o almenys colateralment) amb els que treballa-
ven per resoldre-la des deis seus camps respectius: professors 
de Cátala, professors no numeraris, llicenciats en situació de 
desocupado, directors i caps d'estudis d'Instituts. 

Passant per sobre de tot aixó, la intenció 
d'aconseguir per al Cátala el mateix status que per a les altres 
matéries; punt de partida básic per a evitar qualsevol margina
do com qualsevol privilegi (que n'és una altra de les formes). 

Finalment, aquest petit pas ("pas de pardal'') 
ha estat donat per part del Ministeri i els llicenciats professors 
de Llengua Catalana han estat acceptats. 

El próxim será el "pas de liebre". Les interven-
cions a la taula rodona inserida en aquest número ens siuen en 
qué consisteix. 

e) Borsa de treball. Des de setembre passat, exis-
teix al Col.legi una borsa de treball per ais Llicenciats de Llen
gua i Literatura Catalanes. Va ésser pensada per a resoldre el 
problema d'atur d'aquests professionals que, fins ara, no ha
vien tingut cap possibilitat d'accedir a l'ensenyament mitjá 
com a tais. A continuació es va establir una coordinado amb 
els INB i FP que ens oferien les places disponibles aquest curs. 

La Comissió de Llengua recolza i controla la 
borsa de treball ja que considera que la contractació d'aquests 
llicenciats a tots els 'centres i la creació deis corresponents se
minaris son factors decissius per a la catalanitzacio de l'ense
nyament mitjá. 

Us agrairem que ens feu arribar les propostes 
que tingueu, tant si son ofertes com sol.licituds de treball. 

f) Taula rodona sobre l'ensenyament mitjá de la 
qual en trobem amplia informació en aquest mateix butlleti. 



Clássiques. 
La comissió de Iiengües Clássiques es forma el 

darrer curs 1976-77 per iniciativa del Col.legi que oferí a un 
grup de professors l'organització d'un seminan de l'especialitat 
dins la IV Escola d'Estiu. El contingut del seminari es centra 
en tres punts: a) una revisió critica de la situació deis estudis 
clássics en el BUP, b) recerca d'una nova metodología de la di
dáctica del llatí i el grec, i c) Uurs relacions amb la Uengua i 
cultura catalanes. 

El resultat satisfactori del curset i l'interés deis 
punts tractats varen impulsar els professors a donar un carácter 
permanent i obert a la Comissió de Llengües Clássiques amb el 
propósit d'aprofundir els temes apuntats en el susdit curs i 
d'estudiar, en col.laboració amb altres Comissions del Col.legi, 
la programado del llatí i el grec dins un nou batxillerat ade-
quat al context sóciocultural cátala. 

Llengües Modernes. 
El curs passat es prepara un curset per a l'Esco-

la d'Estiu sobre l'ensenyanca de 1anglés a BUP i COU en un fu-
tur batxillerat en cátala a fi de facilitar l'ensenyanca de l'anglés 

. tant ais catalanoparlants com ais castellanoparlants, a través 
d'un estudi des deis punts de vista comparatiu fonológic, sin-
tac tic, historie i cultural d'ambdues llengües i l'anglesa. 

Dividírem el curset en dues etapes: les primeres 
cinc classes les dedicavem a la fonologia i a algunes estructures 
básiques i la segona a la Metodología. 

Malauradament, per problemes sorgits a última 
hora, el curset a qué ens referim no es pogué portar a terme. -

Com que encara el considerem d'interés, i a fi 
d'aprofundir sobre aquests temes i elaborar un pía d'estudis 
constructiu i eficag de l'assignatura d'Anglés, a mes d'organit-
zar de nou un curset per l'Escola d'Estiu de l'any vinent, fem 
una crida a tots els doctore i llicenciats en Filología Anglesa 
que slii interessin, perqué assisteixin a un seminari d'estudi 
que comencará el dimarts 17 de gener de 1978, de 7 a 9 del 
vespre, en els locáis del Col.legi on es discutirán tots aquests te
mes i al qual podran aportar noves idees a mes de la seva expe
riencia i col.laboració. (Montserrat Abelló, coordinadora). 

Físiques. 

Redox: 
4. Importancia de les reaccions de transferencia 
d'electrons 
5. Utilit-at deis potenciáis de reducció en el cal-
cul -de magnituts termodinámiques com As, 
AH, AG. 
Aplicació práctica 
Construcció d'una pila Daniell. Convenís de sig
nes. 
Construcció d'electrodes de referencia. 
Mesura de la f.e.m. d'una pila del métode d'o-
posició. (Pogendorff) 
Predicció de reaccions redox a partir deis po
tenciáis de reducció. 
Importancia tecnológica de les reaccions redox 
com a fonts d'energia: 
- pila Leclanché 
- acumulador de plom 
- piles de combustible. 

Un altre curset, de Física, amb els apartáis següents: 
1. Divulgado de les unitats didáctiques el.laborades per 
la Comissió durant el darrer curs: 

Volum, massa i densitat 
Punts de fusió i ebullició 
Solubilitat 
Separado de substancies. 

2. Exposició del tema d'Optica amb realització práctica 
de les experiéncies mes importan ts i discussió de les con 
conseqüéncies que se'n deriven. 
3. Entrar en coneixement de les experiéncies didáctiques 
portades a terme per un grup de professors a l'Argentina 
(Taller de Ciéncies, construcció de material...) 
4. Presentado d'una forma de tractar ¡'Electrónica al 
batxillerat. 
En Tomás Pollan, del Departament d'Electrónica de la 
Universitat de Saragossa, ens va parlar de: 

- El condensador en c.a. 
- L'oscil.loscopi 
- El diode i el transistor 
- Circuite 
- L'amplificador 
Cada grup va muntar un rectificador de poten
cia estabilitzat i un d'ells va fer, a mes, una ra
dio. 

Volem agrair des d'aquí la col.laboració del De
partament d'Electrónica de l'U.A.B. i sobretot del doctor Serra 
que ens va deixar tots els materials que ens van fer falta. 

La nostra comissió está formada per físics i quí-
mies, professors de BUP i COU. 

Seguint amb el treball comencat el darrer curs, 
várem preparar dos cursets: 

— Un de Química, que anava enfocat a dos objectius fona-
mentals: 

a) reciclatge de professorat 
b) aplicació a les classes de BUP i COU deis conceptes 

esmentáts. 
El tema escollit va ser: Reaccions químiques 

d'ácid-base i redox en medis aquosos i no aquosos. 
Aquesta eleccio va ser feta per les dificúltate 

aparegudes durant el curset de l'any passat, principalment al la-
boratori. 

Es trac taren els punte següents: 
Acid-base: 

1. Revisió de teories 
2. Aplicació a l'estudi de medis no aquosos 
3. Calculs básate en diagrames logarítmics. 
Aplicació práctica: 
Diferent forca d'ácids segons el disolvent 
Valoració de bases débils potenciométricament 
i amb indicadors químics. 

activitats 

Durant el curs d'enguany, professors de Física i 
Química ens vam proposar com objectiu fonamental la prepa-
ració d'unitats didáctiques de Física i Química per al segon de 
BUP. Diverses escoles i instituís col.laboren provant els temes 
a classe. 

El nostre métode de treball és actiu. Intentem 
posar els alumnes davant de situacions experimentáis, amb ins-
truccions molt clares que donguin indicacions que permetin la 
investigado en grup. Una posada en comú final serveix per dis
cutir els diferente resultate i fixar els conceptes. 

— Actualment tenim preparada una part del segon. Ens 
proposem seguir en aquesta línia, elaborant no'us temes, fins 
completar el programa de segon, tercer i COU. 

— Ens proposem difondre al máxim aqueste temes, 
fruits de dos anys de treball. 

— Per altra banda, i donat que l'opció de Tecnología de 
les EATP corre a carree deis Seminaris de Física i Química a la 
majoria d'INB, estem preparant guions de treball per ais pro
fessors d'alguns temes com: 

la fotografía 
l'automóbil 

19 



— Pensem fer una llista de totes les pel.lícules de Física i 
Química que es trobin a Barcelona i que serveixin d'ajut per a 
i'exposicio de quaisevol tema. 

— Com a complement de les classes volem preparar visi
tes a fabriques per veure l'aplicació practica a la industria de 
conceptes explicats a 1'escola. Per aixó cal fer abans la visita i 
preparar els guions de treball. 

— L'elaborado deis temes en cátala ens está donant un 
modest vocabulari científic que voldríem ampliar i publicar si 
fos possible. 

Ens reunim ais locáis del Centre Didáctic de les 
Ciéncies Experimentáis (Sacristans, 3 princiapl 2a.) tots els dis-
sabtes a les 10 del matí. 

Per mes informado podeu trucar a Jordi Roig, 
tel. 3710602. 

Es pe re m la te va col. laborad ó. 

Químiques. 
La comissió de Química va organitzar dos cur

séis com a col.laboració amb 1'Escola d'Estiu: un dedicat al la
boratori escolar i Taltre, a l'Ensenyament de la Química a par
tir de l'experimentació. 

Hi varen assistir uns trenta professors, tant a 
l'un com a Taltre, tots ells interessats en estudiar la manera 
d'introduir experimentalment el major nombre de temes del 
programa oficial. Ex posare m breument els continguts que es 
varen posar en comú al llarg deis deu dies de treball i les con-
clusions que se'n deriven. 

L ensenyament de la Química a partir de l'expe
rimentació: Es va proposar una possible alternativa ais progra
mes actuáis de Química (ja que aquests ens semblaren massa 
teórics i ambiciosos) que consistía en definir com a objectius 
prioritaris de l'ensenyament de Química fins a 2on. BUP inclu-
siu, 1'habituar els alumnes a la feina experimental i, per tant, al 
raonament inductiu, a l'observació atenta i a saber comunicar 
clarament els resultáis de Texperiment, emprant un llenguatge 
científic. Les practiques de laboratori han de constituir el cen
tre d'aquesta nova programado, que ha d'anar seguida d'una 
nova manera de fer problemes i d'avaluar. 

Va ser presentat a discussió. per alguns assistents 
un possible programa per a introduir progressivament els con
ceptes básics en la Química del BUP a partir de determináis ex
perimenta a realitzar, al llarg deis cursos d'EGB, en lárea de 
ciéncies naturals i de Tatenció a canvis químics "casolans" que 
tothom coneix. La feina experimental va semblar especial-
ment adequada ais mes petits, que gene ral ment troben gust en 
la feina manual i que teñen dificultáis en l'abstracció. 

Així, a poc a poc, els alumnes aprenen "Quími
ca descriptiva" que és necessaria per a interpretar quaisevol ex-
periment. També es va repartir un recull de problemes inspi
ráis en fets experimentáis senzills, que l'alumne ha de resoldre 
amb un raonament inductiu i que posen a prova els seus conei-
xements de les propietats de les substancies que han fet servir 
al laboratori. 

Es varen dedicar també unes sessions a conside
rar la importancia del conreu del llenguatge en tot l'ensenya
ment, sense oblidar les árees de ciéncies, ja que és un mitjá 
d'estructuració del pensament. A Catalunya, a mes, ens tro-
bem mancats de textos en la nostra llengua i aquest problema 
va ser també tractat, es va veure que el desig d'ensenyar en cá
tala era un factor que gran part deis assistents tenien en comú, 
pero que a tots ens resultava una tasca difícil. 

el laboratori escolar 

Aquest curs estava preparat per a qué el seguis-
sin els mestres que donen classes a 2a. etapa d'EGB, pero, do-
nat que la matrícula va ser coberta únicament per Uicenciats, 
es va decidir conjuntament sintetítzar el curset en una setmana 
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i deixar l'altra per a desenvolupar un deis punts del programa: 
el planteig i la realització d'una classe experimental. La prime
ra setmana, dones, es van tocar els aspectes d'acondiciona-
ment, manteniment, seguretat, etc. del laboratori, que si be no 
deixen de ser sempre interessants de comentar, eren ja cone-
guts per la majoria deis assistents. La resta deis dies es va dedi
car a Testudi de la classe experimental: la seva planificado, la 
preparado del material i del laboratori, els papers del professor 
i de l'alumne durant la classe i la manera d avaluar els coneixe-
ments i técniques que s'han adquirit. 

Els objectius del curset es van cobrir, dones, no-
més a mitges, en can vi es va treballar sobre aspectes que no es-
taven previstos i, a mes a mes, es va produir un intercanvi d'ex-
periéncies, métodes de treball i material didáctic molt interes-
sant. 

L'últim dia de l'escola d'estiu, els professors 
que van participar en aquests dos cursets, (la major part deis 
quals van participar en tots dos) van quedar coordináis per a 
treballar, a partir del proper curs, a la comissió de químiques 
del col.legi. 

Els componente del curs d'"Ensenyament de la 
Química a partir de l'experimentació" van redactar un docu-
ment en el que es reculien els aspectes que fan mes difícil la 
feina del professorat de química: 

"Els componente del curs de l'Ensenyament de 
la Química a partir del laboratori, creiem que els professors de 
Química (i els de ciéncies experimentáis, en general) ens tro-
bem amb grans dificúltate en la nostra feina degut a l'incre-
ment de dedicació que significa la preparado de practiques, i el 
control deis alumnes al laboratori. 

Creiem que, per tal de poder donar ais alumnes 
el bon ensenyament que desitgem, cal denunciar: 

1.- La manca de recursos a les escoles per a l'ensenya
ment de la química experimental (i de totes les ciéncies expe
rimentáis en general). 

2.- La necessitat de la introducció d'alguns aspectes de 
la química a primer de BUP. 

3.- La impossibilitat de fer classes experimentáis amb 40 
. alumnes per classe, considerant óptím el nombre de 28 alum
nes per classe recomenat per la UNESCO. 

4.- La manca de sincronització deis programes de Física 
i Química amb els d'altres assignatures relacionades, un exem-
ple pot ser Pestudi de la Biología molecular a 1er. de BUP, 
quan els alumnes no teñen cap coneixement de química orgá
nica. 

I indicar: 
5.- La necessitat d'ñores remunerades de preparado de 

practiques al marge de les hores de classe, preparado i correc-
ció. 

6.- La necessitat d'impulsar Pelaboració i difusió de ma
terial didáctic en cátala." 

Voldríem convidar-vos a tote a treballar amb 
nosaltres en aquesta tasca de fer de la Química una assignatura 
plañera i suggestiva pels nois mes joves, que els permeti conéi-
xer i comprendre els materials que formen el seu medi ambient 
i els canvis que coneixen des de sempre, perqué formen la base 
de la dinámica de la seva vida i de la industria mes casolana; 
sense oblidar que, a poc a poc, els hem d'ajudar a assolir un ri-
gorisme científic que els fará possible comprendre les abstrac-
cions que son la base de les grans teories de la química que co-
mencaran a aprendre a 3er de BUP. 

La tasca que hem iniciat té com a finalitat fer 
que l'estudi de la Química sigui mes fácil i agradable pels alum
nes i menys dura i profitosa pels professors. Per aixó ens cal 
dur a terme diverses activitate. Aqüestes actívitate son: 

— Preparado deis programes de Química i Física de se-
gon i tercer de BUP. Els grups que fan aquesta feina treballen 
al Centre Didáctic de Ciéncies Experimentáis. 

— Col.laboració amb l'ICE en tot el que sigui possible. 
— Organització de cursos de reciclatge per a professors. 
— Preparar visites a fabriques, pensant en possibles ex-

cursions didáctiques amb alumnes. 
— Elaborado de material didáctic sense seguir el progra-



ma oficial, cercant una alternativa ais programes actuáis, tan 
extensos i memorístics. 

— Recollir i facilitar informado sobre el material didác
tic que hi ha a al tres paisos que han dedicat mes atenció a la di
dáctica de les ciéncies experimentáis. 

— Facilitar contactes entre professors de Química de di-
ferents nivells: EGB, BUP, Formado Professional, COU, Uni-
versitat. 

— Elaborar material didáctic en cátala. Procurar teñir a 
disposició deis interessats tota la informado sobre les possibles 
publicacions de temes científies en cátala i organitzar alguna 
xerrada o curset en aquesta h'nia. 

Si us interessa colJaborar en alguna d'aquestes 
tasques truqueu a: Lidia Rodrigo 2546155 o bé a Mercé Iz
quierdo 2110572. 

Ens reunim periódicament. Podeu demanar in
formado al col.legi. 

Matemátiques. 
Historia. 

La Comissio de Matemátiques (grup Zero) porta 
dos anys treballant en un projecte d'investigació de Pensenya-
ment de les matemátiques al BUP. 

Partint de la situació- actual de l'ensenyament 
de les matemátiques, del fracás escolar generalitzat, almenys en 
medis sócio-culturals no privilegiáis, hem analitzat les causes in 
intentant cercar una alternativa. Básicament, davant d'unes 
matemátiques axiomátiques, ensenyades de dalt a baix (co-
mencant la casa per la teulada), exclusivament deductives i pre-
sentades d'una forma totalment elaborada, acabada i deslliga-
des de tot context, considerem que és necessari treballar en la 
h'nia d'ensenyar les matemátiques de mode constructiu (de 
baix a dalt i sois després de dalt a baix), i partint de problemes 
reals d'interés general, Uigats a la reaíitat social, económica i 
científica deis alumnes i del país. 

Tenint com a base aquesta análisi, ens hem 
plantejat tres tipus d'objectius: 

1.- Verificar la validesa deis nostres plantejaments peda-
gógics de les matemátiques. 

2.- Formular un programa per a l'ensenyament de les 
matemátiques que s'adapti a les possibilitats i necessitats actu
áis del nostre país. 

3.- Intentar donar elements de reflexió i eines de treball 
ais ensenyants de matemátiques. 

Métode de treball. 

Ens hem centrat d'entrada en el BUP, nivell 
d'ensenyament en el que treballem com a ensenyants els mem-
bres de la Comissio, tot i essent conscients que aquesta feina 
fóra encara molt mes necessari fer-la a EGB. Pensem que cal-
drá abordar-la tot seguit. 

La primera etapa ha consistit en elaborar uns 
materials de treball per al BUP seguint els plantejaments es-
menta ts. 

Disposem ja d'uns fascicles que cobreixen apro-
ximadament el 1er i 2on de BUP. Els materials son escrits en 
cátala, encara que editem també una edició traduida al castellá. 

Aquests fascicles han estat experimentáis a bas
tan ts Instituts i també en algún Col.legi privat, pero fins aquest 
any, d'una forma bastant incontrolada, degut ais pocs medis de 
que disposem. 

Informe del curs (6.121) organitzat per la Comissio a la XII Es
cola d'Estiu de Barcelona. 

Com altares anys la Comissio va fer un curs a 
l'Escola d'Estiu de Barcelona. 

La primera sessió es va dedicar a exposar breu-

ment les línies básiques (filosofía) que orienten el treball del 
grup i del projecte d investigado. Les sessions següents es va
ren dedicar a exposar en concret els temes principáis que tenim 
elaboráis i a discutir-los amb els participante. Per orare, es va
ren tractar els temes següents: Funcions (1er BUP), Funcions 
exponencial i logarítmica (2on BUP), Derivades (2on BUP), 
Probabilitats (1er BUP). També es va fer una sessió práctica 
amb els participante sobre la declarado de renda i com treure'n 
profit per aplicar molts deis conceptes estudiats a 1er de BUP 
en el seu estudi (funcions, rectes, pendent i ordenada a'l'ori-
gen, funcions rectilínies a trossos, interpolado, equacions, ine-
quacions. parábola). La darrera sessió es va dedicar a treure'n 
conclusions. Els participants varen seguir el curs amb molt in
terés, intervenint activament i aportant critiques valuóses basa-
des en la seva práctica. Es va considerar que seria molt interes-
sant muntar un seminan permanent peí curs vinent. 

Aquest curs es va tornar a fer a l'Escola d'Estiu 
de Bilbo organitzada peí 
de Bilbao organitzada peí Col.legi de Llicenciats de Bilbao que 
va teñir Uoc a primers de setembre. 

També várem participar en el 28 Congrés Inter
national pour l'Amélioration de l'Enseignement des Mathéma-
tiques (CIEAM) celebrat aquest any a Lausanne (Suissa), el te
ma del qual era "L'avaluació". L'any vinent aquest congrés 
tindrá Uoc a Santiago de Compostela (durant els primers dies 
del mes d'agost) i tindrá per tema general "Les matemátiques i 
l'ensenyanca interdisciplinar". 

Programa de treball peí curs 77-78 

Ha quedat, en part, coberta una primera etapa 
del projecte que ha consistit en l'elaboració de materials i la se
va experimentado inicial. Disposem deis materials fo ñamen -
tais per cobrir 1er i 2on de BUP. Encara que s'ha de continuar 
elaborant-ne de nous i amillorant els existente, hem considerat 
necessari comencar una experimentado mes controlada. A reí 
del curs d'estiu hem organitzat un seminan amb tots els profes
sors interessats en experimentarlos de forma que puguem treu-
re conseqüéncies d'aquesta experimentado. 

El seminan té Uoc ais locáis de l'ICE de la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona (Avgda. Sant Antoni Ma. Cla-
ret, 171, Tel. 2553678), els dimarts (cada 15 dies) de 18 h. 30 
a 20 h. 30 (de 18 h 30 a 19 h 30 per 2on de BUP i de 19 h 30 
a 20 h. 30 per 1er.) 

Degut ais pocs mitians amb qué comptem, hem 
decidit d'aprofundir el treball de 1er i 2on abans d'abordar la 
preparado del 3er. 

Per al 2on trimestre tenim previstes una serie de 
conferencies o sessions de treball a carree de col.legues france-
sos de diversos IREM's (Institut de Recherche de l'Enseigne
ment des Mathématiques) que serán anunciades al seu mo-
ment. 

Investigado. 
La Comissio d'investigació es va plante jar la se

va participado a l'Escola d'Estiu de 1977, conscient que es di
rigía a un públie format fonamentalment per ensenyants, i com 
un intent de fer arribar a aquest públie les dues qüestions que 
constitueixen la problemática principal del seu objecte d'estu
di. 

/ . Política científica a Catalunya, amb els següents objectius: 
a) una análisi de la situació científica i técnica a Catalu

nya a partir de la comparado amb altares paisos; aportado d'e-
lements per a una alternativa de política científica. 

- b) Elements de discussió entre els tres tipus d'organitza-
ció deis trebaHadors científies i técnics. 

c) Una primera aproximado a les posicions deis tres 
blocs polítics cara a la planificado científica. 

2. Patología de l'entorn huma, els diferents grups de la Comis
sio van presentar a debat els aspectes treballats en el curs ante-
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ñor: 
a) L'equilibri natural d'un riu i la seva alteració per l'ho-

me. Un exemple: «1 Ter. 
b) Embassaments. Un exemple: el pantá de Sau. 
c) Principáis contaminants de les aigües (fertilitzants, 

pesticides, metalls pesats, detergente). 
d) La contaminació atmosférica (focus, inventan d'emis-

sions, evolució deis contaminants en i'espai). 
e) Problemática de les centráis nuclears (fonts d'energia, 

crisi energética —les seves raons—, funcionament d'una cen
tral nuclear, cicle de l'urani, incidencia de les centráis nuclears 
sobre el medi ambient, costos socials d'aquestes centráis). 

f) Incidencia de la contaminació del medi sobre la salut. 

Els ensenyants que s'inscriviren en ambdós cur
sos resultaren heterogenis, aixi com ben diferenciades les con-
clusions a qué arriba la Comissió en un i altre. Els inscrits s'in-
teressaren directameñt pels objectius del curs Patología de Ven-
tom huma, pero no s'esdevingué el mateix peí que fa al curs 
sobre Política científica a Catalunya, donat que la problemáti
ca de la ciencia queda Uuny de la majoria deis ensenyants. Tot 
i així la Comissió d'Investigació creu positiva la seva participa
do com a tal a PEscola d'Estiu car l'análisi crítica deis seus ob
jectius per part deis assistents així com el poder confrontar els 
seus plantejaments amb ensenyants preocupats per la fundó de 
la ciencia a l'escola, ha perinés un avanc real a aquest nivell 
juntament amb la incorporado de nova gent que ha ampliat el 
camp d'actuado de la Comissió. 

Privada. 
Davant de la dispersió típica i tópica deis ense

nyants de l'escola Privada, sobretot enfront d'altres estaments 
docents, s'ha constituit una Comissió oberta per analitzar la si
tuado concreta en el marc que ocupa i en relació amb les al-, 
tres categories d'ensenyants per tal d'anar a la constitució del 
Cos Unic d'ensenyants, preconitzat per la Comissió de Privada 
del Col.legi de Llicenciats de Madrid. 

Pensem que és una tasca molt i molt urgent que 
tots els ensenyants de la Privada adquirim consciéncia de la 
nostra situado de minusvalitat professional i estrenyem files 
per a la formado d'un front comú que tingui com a objectiu 
principal aportar alternatives a la nostra nefanda situació, pero 
tambe creiem que seria utópic pensar que el canvi pogués ser 
potenciat per nosaltres solament, sense teñir en compte un 
ventall mes ampli de forces, és a dir, les instáncies polítiques i 
sindicáis que operen en el camp de l'ensenyament i la reflexió 
comuna amb els alfares estaments docents. 

El pas previ per abordar la nostra propia i espe
cífica problemática, pero, ha de ser atorgar-nos una coheren
cia interna, suficientment sólida, per solucionar les nostres pro-
pies contradiccions i avancar en el camí que ens marquem. 

Per comencar hem elaborat un escrit on s'exi-
geix que el barem de les oposicions —forma mes que arbitraria 
del recrutament del professorat— sigui idéntic per a tots els 
ensenyants. El text del qual és el següent: 

"Ante la posibilidad de que siga vigente la ac
tual situación de convocatoria de oposiciones que discrimina 
claramente a los enseñantes de Privada y de Estatal perpetuán
dose diferencias estamentales y corporativas en el Cuerpo de 
Docentes, la Comisión Permanente de Licenciados de Enseñan
za Privada reunida en el Colegio de Licenciados el día 29 de 
Noviembre de 1977 para la elaboración de un baremo de pun
tos de cara a las oposiciones, exige una igualdad de oportunida
des que se concreta en: 

a) Idéntica valoración en todos los apartados correspon
dientes al punto 2.1.8. referido a los Servicios Docentes presta
dos publicado en la orden del 17 de Febrero de 1977 del Bole
tín Oficial del Estado por la que se convoca concurso oposi
ción a Ingreso en el Cuerpo de Profesores agregados de Bachi
llerato. 

b) Idéntica resolución aplicada a la Fase de concurso de 
Oposición a Ingreso en el Cuerpo de Profesores Catedráticos de 
Bachillerato (orden del 17 de Febrero de 1977 del Boletín Ofi
cial del Estado)." 

A mes es comunica que, a partir d'ara, hi haurá 
reunions periódiques sobre aquest tema, i que la Secretaria del 
Col.legi de Llicenciats facilitará oportunament la informado 
necessaria a totes aquelles persones interessades en la potencia-
ció i gestió de la Comissió Oberta d'Ensenyants de la Privada. 

Filosofía. 
S'ha iniciat la Comissió de Filosofía. Es pensa 

treballar immediatament en un programa sobre filosofía en el 
batxillerat, en Pelaboració d'un vocabulari filosófic cátala, en 
la didáctica de l'ensenyament d'aquesta disciplina, en biblió
grafos temátiques, aixi com tambe es preveuen cursos de reci-
clatge i taules radones a l'entorn de temes monográfics. 

Qui s'interessi per aquesta comissió que telefoni 
o bé a en Josep M. Rovira (258-1649) o bé a en Ferran Reque-
jo (247-60-92). 

xjeccionj brofessionaLs 

torna a bellugar! 
Almenys aixó és el que intenten). Que la Secció 

Professional de Biólegs sigui un nucli de treball que aplegui la 
major part possible d'estudiants i professionals de la biología. 
Que, tot organitzant-se, serveixi per a la consecució del reco-
neixement professional del seu treball, i com a plataforma d'in-
cidéncia a nivell col lee ti u sobre els problemes que té plan te ja ts 
la nostra societat en el sí d'una gestió democrática. 

Per aixó, el nou equip de gent que forma part 
de la Secció Professional de Biólegs, acaba de treure un nou 
Butlletí (el núm. 6) que sota el títol genéric de "BIÓLEGS" 
intentará mantenir un contacte periódic i directe. 

En aquest primer intent —encara no sabem si 
prou reeixit— s'explica don veninv,- el que hem anat fent fins 
ara, i alió que ens agradaría fer així que puguem.. 

Una noticia que voldríem avancar-vós i que no 
consta en aquest primer número, és la discussió que portem a 
terme, encara a nivell intern, sobre la celebrado d'un Simpó-
sium de biólegs a nivell d'Estat, que seria el primer. 

La proposta en concret será estudiada el sis de 
desembre per PAssemblea de la Secció Professional, i poste-
riorment per d'altres organitzacions de biólegs de tot l'Estat. 

Al proper número de "BIÓLEGS" us en torna
re m a parlar. Fins Uavors i sempre que vulgueu, ja sabeu on 
t robar-nos. 

22 



1U, gacwiis 

Manresa. 
/ : ACTIVITATS INTERNES DEL COL.LEGI 

STian fet diverses assemblees generáis, per par
lar de: 

5 - Novembre -1976: Elecció de nova Junta a la Delega
do i discussió de les activitats per al curs 1976-77. 

18 - Novembre - 1976: Problemática de l'us del cátala a 
l'ensenyament. 

10 - Desembre - 1976: Discussió del document: "Per 
una alternativa democrática municipal". 

14 - Octubre - 1977: Resum de l'activitat del Col.legi 
durant el curs 1976-77, i planificado de les properes activitats. 

També s'han fet d'altres reunions amb els te
mes: 

11 - Febrer -1977: Presentado de la candidatura encap-
calada per Borja de Riquer (Eleccions del Col.legi). 

17 - Febrer -1977: Presentacióde la candidatura encap-
calada per Helena Ferrer (Eleccions del Col.legi). 

5, 10, 12 - Maig - 1977: El sindicat deis ensenyants. 
Elaborado d'una plataforma reivindicativa. 

2. ACTIVITATS DE LES COMISSIONS 

Comissió de Ciéndes Naturals: continua, molt 
lentament, la confecció d'un arxiu de diapositives geológiques i 
biológiques de la Comarca de Bages. 

Comissió de la Didáctica de les Llengües: fa 
una enquesta sobre l'ensenyament de les llengües a les dife
rente escoles de Manresa. 

Comissió de Matemátiques: fa un curset sobre 
"Classificació de dirigit per Pere Ru
bio i Díaz, del mes de desembre al mes de febrer. 

3. CONFERENCIES 

1 - desembre - 1976: "Les Centráis Nuclears" per Joan 
Creus i Hortensia Fernández. Cicle: La Natura: pro pie raí 
coijectiva. 

19 - gener - 1977: "Deis Andes a l'Amazonas" peí Dr. 
Joaquin Montoriol Pous. 

26 - gener- 1977: "Les Ules deis fóssils vívenos" peí Dr. 
Joaquim Montoriol Pous. 

16 - marc - 1977: "L'aprofitament de l'Energia Geotér
mica" per Josep F. Albert. Cicle: La Natura: propietat col.lec-
tiva. 

23 • marc - 1977: "La contaminado de les aigües", per 
M. González Cabré. Cicle: La Natura: propietat col.lee ti va. 

29 - Novembre - 1977: "Nord4", a carree del Dr. Joa
quim Montoriol Pous. 

ALTRES ACTIVITATS PUBLIQUES 

Febrer - 1977: Convocatoria dins les Festes de la Llum, 
d'un Concurs Escolar de Redacció, amb el titol "La conserva-
ció de la Natura". Varen partícipar-hi 254 escolare i els premis 
es varen donar el 26 de febrer. 

Maig-Juliol -1977: El Col.legi participa i col.labora en la 
creado d'una Coordinadora d'Ensenyants del Bages, que agru
pa a mestres i Uicenciats, tant estatals com de privada. La co
ordinadora desapareix al setembre, en formar-se diferente cen
tráis sindicáis. 

Maig - 1977: ColJabora amb les activitats de l'ámbit 
d'ensenyament del Congrés de Cultura Catalana. 

Agost-Setembre - 1977: ColJabora en les gestions per a 
la creado a Manresa d'un Centre d'Extensió de PEscola Univer

sitaria de Formado del Professorat, depenent de la Universitat 
Autónoma de Barcelona. En constituir-se el Patronat, hi for
ma part. 

Setembre -1977: ColJabora en les activitats de la III Es
cola d'Estiu de Manresa i Comarques. 

Octubre - 1977: Inicia les gestions per a crear a Manresa 
un segon Instituí de BatxUlerat. 

A mes el Col.legi forma part de: Assemblea De
mocrática de Manresa, Secretariat d'Entitats (que reneix, ara) i 
Coordinadora de Col.legis Professionals. 

ACTIVITATS PER A 1977-1978 

La delegació pretén continuar en la linia co
mentada durant el curs anterior, remarcant mes les activitats 
de les diferents comissions del Col.legi, especial ment buscant el 
paper del Col.legi en la millora de la qualitat de l'ensenyament 
i deis ensenyants en els aspectes: didáctic, material escolar 
adequat, cursos de reciclatge per ensenyants, seminaris d'apro-
fundiment. En aquesta línia col.laboraren la IV Escola d'Es
tiu. 

D'altra banda, el Col.legi vol crear una Borsa de 
Treball al mateix temps que intenta col.laborar amb els dife
rents centres d'ensényanca perqué a l'hora de contractar nous 
Uicenciats, s'escolleixin Uicenciats de la comarca preferent-
ment. 

El Col.legi, en un altre ordre de coses, organit-
zará un seminari de sindicalisme entre els seus col.legiats. 

Quant a les conferencies publiques, es pensa 
ampliar el seu contingut, ja que durant el curs anterior han es-
tat de carácter exclusivament naturalista. 

Es idea, també de Col.legi, la de crear una Co
missió Municipal d'Ensenyament i participar-hi juntament amb 
associacions de pares, mestres i consellenes d'ensenyament de 
les associacions de veihs. 

Continuará el Col.legi en les gestions iniciades 
per a crear un nou Instituí de BatxUlerat a Manresa. 

• Per últim, el Col.legi ha estat escollit, amb altres 
Col Jegis Professionals per organitzar les Festes de la Llum, que 
tindran lloc a Manresa el proper mes de Febrer. 

Terrassa. 
Resum d'activitats de l'any 1977 

Durant tot l'any 1977 la Comissió Gestora i al -
guns Uicenciats i mestres ens hem reunit cada primer dilluns de 
mes a la Delegació d'Omnium Cultural. Malgrat que aqüestes 
reunions eren obertes a tots els Uicenciats, l'assisténcia ha estat 
molt escassa i és per aixó que no hem pogut realitzar eleccions 
d'una junta completa. 

En la primera reunió ens proposárem uns objec-
tius alguns deis quals hem anat realitzant al llarg de l'any: 

— Oferir conferencies, xerrades i taules radones, tant ais 
Uicenciats com a tots els ciutadans interessats en temes d'edu-
cadó. 

— Organitzar unes Jornades Pedagógiques. 
— Col.laborar amb el grup de psicólegs. 
— Assistir ais Uicenciats per mitjá d'una borsa de treball. 

Xerrades i conferencies 

Amb motiu de les eleccions per a la renovado 
parcial de la Junta al Col.legi de Uicenciats, várem presentar a 
Terrassa les dues candidaturas: el dia 15 de febrer la candida
tura encapcalada per Helena Ferrer i el dia 16 l'encapcalada 
per Borja de Riquer. 

Al marc, sota el títol general de "L'ensenya
ment a l'época de la Generalitat", es feren dues conferencies: 
el dia 9. Ferran Fulla parla del "Marc polític i social d'aquest 
període" i Jaume Carbonell de la "Situado de l'ensenyament 
a la República"; el dia 14, Mariona Ribalta del "Model de ges-
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tió pública de l'ensenyament 1936-39". 
El dia 23 de maig ens reunírem per treballar so

bre el tema "Les eleccions a l'escola". Hi participa Onofre Je-
ner, membre d'un equip de Rosa Sensat que preparaven aquest 
tema. 

Jomades Pedagógiques 

Per tal de preparar les Jomades Pedagógiques 
que ens proposavem de fer a comencament del curs 1977-78, 
peí juny, varem realitzar una enquesta entre els Uicenciats, 
mestres i educadora de Uars d'infants. 

Ja a principis d'octubre comencárem a treballar 
en la preparado de les Jomades Pedagógiques que s'hauran ce-
lebrat la quinzena del 21 de novembre al 3 de desembre. 
La Coordinadora de Guarderies de Terrassa i Rosa Sensat, col-
laboren amb la Delegació del Col.legi de Llicenciats. 

Grup de Psicólegs 

El grup de Psicólegs, representant el Col.legi de 
Llicenciats, participen en una Comissio ciutadana que negocia 
amb l'Ajuntament la planificado de l'ensenyament especial a 
Terrassa. 

Projectes per a l'any 1978 

Durant l'any 1978 pensem continuar reunint-
nos periódicament, oferir ais llicenciats informado sobre qual-
sevol tema d'interés que sorgeixi, participar en la vida cultural 
de la ciutat, organitzar conferencies, xerrades... 

Concretament al primer trimestre de l'any 78 
tenim intenció de fer un curs monográfic sobre Terrassa i la co
marca del Valles, orientat sobretot a lligar els continguts deis 
programes de Ciéncies Socials i Naturals d'E.G.B. amb la reali-
tat local. 

També pensem repetir les Jomades Pedagógi
ques a comencament del curs 1978-79 i, si és possible, ampliar 
els cursos ais professors de BUP. 

Vic. 
La primera tasca de qué s'ocupá enguany la De

legació fou la preparado de les Eleccions per a la renovado de 
la Junta del Col.legi. Amb aquest motiu es prepara una presen
tado pública de les candidaturas. Encara que en principi no-
més es tingues la col.laborado d'una d'elles, finalment arriba 
representado de totes dues i la presentado fou feta conjunta-
ment. (14 de febrer). 

A nivell ciutadá i juntament amb altres en titats 
vigatanes, la Delegació col.laborá en la campanya "Volem l'Es-
tatut". En Jaume Carbonell parla sobre "L'ensenyament a la 
Generalitat". (11 de febrer). Amb motiu de la festa de Sant 
Jordi que aquest any s'esqueia en dissabte, la Delegació consi
dera oportú la celebrado d'una diada escolar el divendres 22 
d'abril. Encara que al principi hi hagueren dificultáis perqué 
no tothom interpretava correctament la intenció de la festa, 
una comissio d'alumnes, pares i professors, féu possible el se-
güent programa: 

— al matí, tots els escolars d'EGB i BUP, prepararen mu
ráis i dibuixos al .lusius de la diada que foren exposats a partir 
de les dotze del migdia a la plaga Major. D'aquesta manera la 
festa escolar prenia un caire ciutadá. 

— a la tarda, es celebra un festival en el que hi col.labora-
ren els nois de les escoles i el cantant Rafael Subirachs. S'acabá 
la festa amb una bailada de sardanes. 

Un deis temes que ha ocupat la majoria de reu-
nions de la Junta de la Delegació és el paper que li cal prendre 
al Col.legi donada la nova situado política. Algunes de les tas
ques que s'havien portat a terme en anys anteriors son ara mes 
especifiques d'organismes própiament polítics. Davant aixó es 
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prengué la determinado d'impulsar únicament aquelles tasques 
que fossin de competencia professional, en l'ámbit pedagogic 
i en el laboral. Considerem a mes, que aquesta segona tasca, a 
la llarga ha de ser competencia deis sindicats. Ara com ara, pe
ro, la Delegació ha considerat que havia d'impulsar la tasca de 
sindicado deis llicenciats. Amb motiu d'aixó, juntament amb 
d'altres ensenyants, es dona suport a la presentado pública de 
l'USTEC (18 de novembre), ja que sembla que és l'opció sindi
cal que interessa mes a la majoria de llicenciats d'aquesta Dele
gado. 

A nivell pedagogic, han treballat la Comissio 
d'História i la de Llengua. La primera ha preparat al Uarg del 
curs, quatre sessions de cinema d'acord amb el programa de 
"Historia de la Cultura i de l'Art" de primer de BUP. Conside-
rant que era una tasca que es portava a nivell de tots els col.le-
gis de Vic i per tant d'ámbit ciutadá, es demaná i s'obtingué la 
col.laborado económica de l'Ajuntament de Vic i de la Comis
sio de Cultura de la Sadei (societat inversora catalana). També 
hi col .laboraren económicament les Associacions de Pares. 

La Comissio de Llengua, organitzá dues sessions 
de teatre (18 d'obril i 16 de maig), per ais alumnes de Básica. 
Fou el grup "La Sínia", qui presenta dues sessions sobre teatre 
clássic i medieval. Tambe en aquest cas hi hagué col.laborado 
económica de la Sadei i de la Caixa d'Estalvis de la Vellesa. 

De cara a l'any vinent, es pensa centrar tot el 
treball de la Delegació en l'aspecte pedagogic. Com a primer 
pas s'ha procedit a la posada al dia del fitxer deis coüegiats per 
tal de poder fer arribar informado a tothom. Aixi mateix s in
tenta connectar amb el professorat d'EGB d'Osona, que en va
ríes ocasions ha manifestat interés en rebre informado i parti
cipar en les tasques de la Delegació. 

La Comissio d Historia té entre mans un treball 
de recopilado gráfica (diapositives i films), de la realitat geo
gráfica i histórica de la Comarca d'Osona. Es un material peda
gogic que la Delegació posaria a la disposició de totes les esco
les que ho demanessin. Al mateix temps pensa continuar orga-
nitzant els deles de cinema per ais alumnes de primer de BUP i 
ampliar-los ais de tercer. 

La Comissio de Llengua, té intenció de seguir 
programan t sessions de teatre per ais alumnes de Básica, fent-
les extensives, si és possible, ais de BUP. També está recollint 
informado sobre la realitat ligüística a les escoles d'Osona, 
tant peí que fa al fet sociolingüístic com a la pedagogía que 
s'empra. 

La Delegació continuará donant suport a qual-
sevol iniciatives que incideixin en el tipus d'activitats que 
s'ha proposat. 
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por la que se hace pública la tefa única de apro
bados por asignaturas rftí concurso-oposición pa
ra ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numera
rios de Bachillerato y nombramiento de funcio
narios en prácticas, p. 18729. 
Resolución de la Dirección General de Personal 
por la que se hace pública la lista única de apro
bados para las plazas convocadas y la de aspiran
tes que habiendo superado la segunda fase del 
ejercicio de la fase de oposición exceden del total 
de plazas convocadas para ingreso en el Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato, p. 18851. 
Resolución de la Dirección de Enseñanzas Medias 
por la que se dan normas sobre la justificación de 
actividad laboral para la admisión a las pruebas 
de evaluación de Enseñanzas no Escolarizadas de 
Formación Profesional de Primer Grado. 
Orden de 30 de Junio de 1977 por la que se mo
difican determinadas normas de la Orden de 23 
de agosto de 1976 (BOE 26), que viene rigiendo 
en el desarrollo del concurso oposición a ingreso 
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, p. 19689. 
Real Decreto 2329/1977 de 29 de Julio sobre en
señanzas de Viticultura y Enotecnia de Forma
ción Profesional de 2o Grado en régimen de En
señanzas especializadas, p. 20394. 
Real Decreto 2541/1977 de 23 de Septiembre 
por el que se modifican los Distritos Universita
rios de las Universidades de Bilbao y Valladolid. 
p. 21902. 
Orden de 29 de Septiembre de 1977 por la que se 
convocan ayudas para estudios de Doctorado, p. 
23340. 
Real Decreto 2675/1977 de 15 de Octubre por el 
que se suspenden las enseñanzas de Formación 
Política en los Centros de Bachillerato y de For
mación Profesional durante el curso académico 
1977/78. 
Real Decreto 2781/1977 de 29 de Septiembre 
por el que queda sin efecto a partir del curso 
1977-78 el Decreto 3130/1970 de 8 de octubre 
(BOE 27) por el que fue creado el Instituto expe
rimental Piloto "Joanot Martorell" dependiente 
del I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barce
lona. 
Orden de 27 de Octubre de 1977 por la que se 
convocan becas de Formación de Personal Inves
tigador, p. 24817. 
Orden de 4 de Noviembre de 1977 por la que se 
hace público el XVII Plan de Inversiones del 
Fondo Nacional para el Fomento del Principio de 
Igualdad de Oportunidades para el curso 1977-78 
p. 25249. 
Real Decreto-Ley 43/1977 de 25 de Noviembre 
sobre política salarial y empleo, p. 25966. 
Resolución de las Direcciones Generales de Per
sonal y Enseñanzas Medias por la que se regula la 
fase de prácticas establecida en la Orden de 17 de 
Febrero de 1977 por la que se convocan la provi
sión de plazas del Cuerpo de Catedráticos Nume
rarios de Bachillerato, p. 26079. 

CaCi 

"la manca de places escolara d'ensenyament mitja a 
Barcelona" 

L'any passat la Junta del Col.legi decidí encar-
regar a un equip de sociólegs l'elaboració d'un treball d'investi
gado sobre la manca de liocs escolare a Barcelona. Aquest es-
tudi, mancat a causa de les seves limitacions quant a nivells 
educatius (només BUP i FP) i quant a espai (Barcelona ciutat), 
la Junta, tanmateix, creu que pot ser útil a tots els coLlegiats i 
encara a tota mena de lectors preocupáis per la problemática 
de l'ensenyament. 

El Butlleti núm. 20 del Col.legi ja oferia una 
amplia informado sobre aquest treball; cal afegir-hi que ja ha 
estat publicat , amb el titol la manca de places escolan d'ense
nyament mitja a Barcelona, i.que hom pot trobar-ne exemplars 
a la seu del Col.legi. 

nous estatuís nación ais 

En el B.O.E. de 5 d'agost d'enguany es va publi
car el reial decret 1989/1977 de 23 de juliol que aprova els 
nous Estatuts del Consell General deis ColJegis de Doctors i 
Llicenciats en Filosofía i Lletres i en Ciéncies. 

Segons aqueste nous Estatuts el Pie del Consell 
está constituit per: 

a) Un president, un Secretan General i un Tresorer, que 
han d'ésser coLlegiats en exercici de la professió. 

b) Els Degans deis Col.legis de Districte Universitari. 
c) El President del Consell d'Administrado de la Mutua-

litat. 
A la reunió extraordinaria del Pie del Consell 

General celebrada el dia 29 de setembre el President fins 11a-
vors del Consell General i els Degans varen elegir en votado se
creta com a President, el Sr. Eloy Terrón Abad, degá del Col-
legi de Madrid, com a Secretan General, el Sr. Mariano Pérez 
Galán, colJegiat de Madrid, i com a Tresorer, la Srta. Eulalia 
Vintro i Castells, Vicedegana del nostre Col.legi. 

La Comissió Permanent está constituida peí 
President, Secretan General, Tresorer i sis Degans també desíg
nate per votado secreta deis Degans i que son els deis ColJegis 
de Bilbao, Cordova, Granada, Oviedo, Salamanca i Valencia. 
Com a Vicepresident va resultar elegit el degá d'Oviedo i com a 
Interventor el de Valencia. 

El projecte d'Estatut General deis Col.legis Ofi
ciáis de Doctors i Llicenciats en Filosofía i Lletres i en Ciéncies 
ha passat per la Secretaria General Técnica del Ministeri d'Edu-
cació, que hi ha formulat algunes observacions que s'hauran de 
teñir en compte abans de passar el dit projecte a la Presidencia 
del Govern. 

comissions parats i filiáis 

Les Comissions de Parats i Filiáis segueixen tre-
ballant. Els interessats en alguna d'aquestes dues comissions 
que vulguin obtenir-ne una informado mes detallada, poden 
dirigirse a la secretaria del Col.legi. 
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Cartes al director. 
Benvolgut company: 

Fins ara, al cap de mig any des de la presa de 
possessió, no he tingut ocasió d'adrecar-me a tu com a "vocal 
no docent". 

En aqüestes mateixes pagines trobarás referen
cia de les qüestions especifiques de la Vocalia que ja han es-
tat tractades oficialment peí Col.legi. Puc avancar-te que está 
en estudi la nostra integració en una gran borsa de treball en la 
que intervindrien altres col.legis professionals. Les especialíssi-
mes característiques del mercat de treball en qué es mouen els 
ensenyants no permeten llur inclusió inicial en aquella borsa. 
Vull remarcar-te que l'elevada quantitat de dades personáis i 
professionals que es demanen a cada titulat que s'integra a la 
borsa ens obliga a considerar seriosament tot el que faci refe
rencia al control d'aquella informado; espero que a primers de 
desembre sliagi pres una decisió al respecte i tu puguis teñir 
una informado completa d'aquest assumpte. 

El funcionament d'aquesta Vocalia pretén d'és-
ser plenament democrátic. Els documente que he presentat a 
la Junta de Govem han estat préviament coneguts i aprovats 
per les juntes de les seccions de Biólegs i Psicólegs i per la sec-
ció d'Investigació en tant que podien afectar Uurs ámbits pro
fessionals. Aixó vol dir fer i refer els documents diverses vega-
des. Per aixó, m'atreveixo a demanar-te la teva col.laboració 
activa en el funcionament d'aquesta Vocalia. En la mesura que 
hi siguem mes gent, mes factible será arribar ais múltiples i ben 
diversos problemes que afecten el gran nombre de companys 
que es guanyen la vida al marge de la docencia... o que no se la 
guanyen enlloc. 

Vull aprontar l'avinentesa per comentar-te qui
na és la situació actual de tot l'embolic generat arrel de les im
pugnadora i posteriors reclamacions i aclariments que es pro-
duiren després de la campanya electoral i resultat de les passa-
des eleccions. Si no ho he fet abans és perqué l'últim Butlletí 
es tanca el set de Juny i fins uns dies mes tard no vaig rebre la 
darrera comunicado del "Consejo General" respecte a tot l'a-
fer. Per dir-ho d'una altra manera, tota aquesta qüestió estava 
"sub judice" i cree que no era ecorrecte, per part de ningú, fer-
ne comentaris públics en cap sentit. 

El "Consejo General" va resoldre negativament 
respecte de la meva reclamado sobre la validesa deis resultáis 
eiectorals basada en possibles irregularitats en la campanya 
electoral. 

Amb la mateixa data (18 d'abril) el "Consejo 
General" va enviar-me la resolució sobre la reclamado formu
lada per Helena Ferrer i Mallol, per la que sol.licitava es dones 
per anul.iada la votado efectuada el vint de febrer passat per 
cobrir la Diputado No Docent. L'apartat "resolvemos" (amb 
valor jurídic) indica que no és procedent anuí.lar el resultat i 
declara que l'elecció va ser legitima i válidament realitzada per 
estar conforme a dret. Val a dir que el segon "considerando" 
(sense valor jurídic) de la mateixa resolució diu que el Diputat 

No Docent no és un membre de Junta. 
Vull recalcar que el "Consejo General" va de

clarar "legítima y válidamente realizada la citada elección, por 
estar sujeta a derecho". Amb aixó cree que han quedat al lloc 
que correspon les qualificacions de "mangoneo" i dubtes sobre 
la meva honradesa que el col.legiat Pau López i Castellote va 
abocar en contra meu en algún diari barceloní. I tot aixó des
prés que públicament (acte de doenda de la nostra campanya 
electoral) li havia donat els aclariments necessaris per a justifi
car el meu recte procedir en la qüestió de la meva presentació 
com a candidat a la Vocalia No Docent. 

Fins al 27 d'abril passat el "Consejo General" 
no va remetre l'escrit de la Presidencia aprovant les eleccions 
celebrades el 20 de febrer amb la relació de candidats electes a 
efectes de llur presa de possessió. Per tant, el fet que no pren-
guessin possessió fins al 3 de maig no es pot imputar a la pre
sentació d'impugnacions com Helena Ferrer i Mallol va apun
tar a la seva Metra que et va adregar amb data de 9 de maig, o 
siguí abans que el "Consejo General" prengués les darreres de-
cisions sobre tot aquest embolic. 

La relativa contraposició deis textos del "Con
sejo General" abans alJudits (l'un amb valor jurídic i I'altre 
sense) va generar nous escrits demanant aclariments al "Conse
jo General". Aquest organisme es pronuncia en el sentit que el 
vocal no docent "sólo tendrá voz y voto en las cuestiones espe
cíficas del cargo para el que fue elegido". Segons Helena 
Ferrer i Mallol va declarar a la Junta de Govern del set de juny 
passat, ella va intervenir en els debats previs i en la votació que 
decidiren la redacció d'aquest text. No va teñir cap inconve-
nient en ser jutge i part. Ben segur que quan llegeixis aixó et 
vindrá a la memoria un pamflet en el que destacava aquella ge
nial falsa antinomia: "som demócrates i catalans; ells son mar
xistes." 

Puc assegurar-te que sóc lluny de records inú-
tils i de velles passions. En comentar-te tot aixó no pretenc 
rellencar tota una problemática molt específica. Nomes he in-
tentat clarificar una serie d'opinions i de judiéis de valor que, 
en algún cas concret, atemptaven contra la meva honorabilitat 
personal. Com ja t'tie explicat al principi, diverses circunstan
cies no m'han permés fer-ho fins ara. 

Bé, després de comentar, amb tota la paperassa 
al davant, aquesta trista, desagradable i mísera historia i d'ex-
posar-te quin és el pía de treball d'aquesta Vocalia, només em 
queda oferir-te de nou la meva sincera col.laboració, tant si ets 
docent com no-docent (curiosa classificació!), tant si et sents 
mes representat pels uns que pels altres, tant si vens sovint per 
la nostra seu com sino, tant si t'interessa la nostra vida col.le-
gial com si estás col.legiat només per imperatius legáis. 
Atentament et saluda 

Pere Camprubí i García 
Vocal No Docent 
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