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REPRESSIÓ A L'ENSENYA^EàlT 
» n n u i H n r a n r a i i ) » w « 

Entre ais professionals ds l'ensenyement s'hu extès un clima ce profuna inquietud, 
i amb raó, perqué aquest estiu el govern, tal com havia anunciat Carrero Blanco en 
el ceu discurs del de març i ratificat per Villar Pelas! en el seu famóa i ante
rior discurs a "Las Cortea" ha començat- recomençat més bé diriem- la purge del COB 
de funciqnaris.ün organisme especial "contre la subversió" depenent de la Presiden
cia del govern ha astat instalat per Carrero sota la direcció del Coronel Sanmartín 
amb la funció de depurar els cossos de funcionaris.I com que un dels cossos que ela 
porta més preocupacions és ei de funcionaris de l'ensenyament, han començat per a-
quest* 

Aquest renovament de l'orientació repressiva ha començat amb la caiguda de l'equip 
tecnocratic del Ministeri, el cap del qual era Diez Hotchleitner i la seva substi
tució per una; gent de línia més dura i amb més garanties d*"eficàcia". 

En resum, als nous instruments de repres3Íó,no per nous menys coneguts,són : 

I.- CERTIFICATS DE BONA CONDUCTA 

Segons el "Boletín Oficial del Estado" del 26 da juny del 72 (article. 4 p.3) cal
drà un certificat de bona conducta expedit pel governador civil, per exercir la pro
fessió en centres estatals.Els resultats tenen una doble caras els companys expul
sats perquè no l'han pogjjt obtenir ( uns 9 de moment als Instituts de Barcelona i 
comarca) i els que ja no han intentat demanar lloc ds treball.Es compten per desè- * 
nes els companya expulsats sobretot d'instituts a Valencia, Astúries, Galicia, Ca
narias i Madrid.Kem sabut també que a la practica hi ha moltes escoles i acadèmies 
privades que exigeixen presentació d'un certificat de penals o d'un de bona conduc
ta. 

A més d'això hi ha una altra mesura :" La inspección podré expedir (...) certifica
dos acreditativos del interés y competencia en le educación(.,.) que podran ser 
evaluados como un mérito" ( de cara a oposicions, concursos de trasllat, etc. etc) 
(B.O.E. del 26-8-72).D'aquesta manera es pretán comprar les actituds de crítica, 
sobornar la gertt, provocar la desunió i fomentar el3 espietes, als xivatos i els 
col·laboracionistes. Tots sabem com no- '_ / .- r u' —- —'— * " 
cessitem el treball, com ós dificil 
d'obtenir-lo CRISIS Di TRABAJO EH LA 
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I no hi ha hagut mesures novas centre ale msstrias percuè ¿a fa i ; 
molt de tenps c¡v& ele son Imposades : un mestra ser peder «xar- ' 
cir la nava profeasiá ha de prasenter un certificat de penals 
de la policia, un certificat de bona conducta de 1'alcalde de 
barrí o del poble i un altre del capellà de la parròquia a más 
de tote ele cursets feitsístaa i demés impoeiciGns idaclegiques» 
Los noves mesures no fan mea CHAO estendre a 1 'ensenyament mig 
i superior, per la importancia cua ha anat adquirint 1 les ma« 
bilitzacione passades, els vells controls feixistes de l'ense-
nyamant rpimari; la desintegració cerixent de la maquinaria edu
cativa és un fet cada cop més esrident quan es veuen obligats a 
mantenir-la amb la policia controlant la vida i miracles ds pro-" 
féssers i alumnes patrullant pels centres d'ensenyament. 

2.- INTENSIFICACIÓ DEL FUNCIONAMENT AUTORITARI : 

Això es veu per ; a) els decrets ds Juliol contra les univer
sitats: el del S.O.E» del 21»"7-72 pel qual el govern po% neme 
nar els rectors prescindint del tràmit de consulta prèvia als 
claustres, cosa. qua vol dir que no es fien ni de gent que sem
pre els ha fet costat; el del 26 da juliol (B.O.E, del 28-7-72} 
suspenent l'estatut provisional d'autonomia de dues de les uni
versitats de Madrid, mesura que des d'ara amenaça la resta d' 
universitats. 
A més as converteix el professorat en còmplic« i instrument de 
la repressió: rectors i degans podran expul- <-
sar al'acte a qualsevol estudiant: hi ^I^J 
haurà un Consell da disciplina assignat -^ 
pel rector aue actuarà amb procediment .-' *. * 
verbal i sumari; qualsevol estudiant 
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acusat car alguna «utirit-.et sari considerat culpable mentre no e3 damostri. 
el cen^ari i rabrà una sansió inapelable. 

b) la creació tía figuras novas de control de programes, clasesa, etc. com 
els caps de esminari» coordinadora, ate, etc. 

3.- Cg^aCEMSSES OE LA. REPRESSIÓ 

Oferim un breu raaum d'acomiadaments totals i parcials, no renovació de 
contractas etc, etc., quo han tingut lloc als centres d'ensenyament i qua 
no és exhaustiva perquè encara hi ha molts companys qué no emprenen cap 
tipua da reclamació ni ds pretosta, ni d'informació quan són arbitrària
ment deapedits de la feina. 

Satesm da 6 acomiadaments del cul.legi tíal Sagrat Cor tíal Bssóa que han gua 
nyat el judici, 6 del Ssnt Felip Neri, S del Pare Mananet, 3 da l'eacola 
Sant Jardí que la Caixa d"Estalvis té à La ñoca del Valles, 6 a l'Escola 
de Sant Boi, 3 a l'escola Decroly, 3 a l'escola Deltes de subnormals espe
cials da VileFranca, 3 a l'escola Sinaí, 3 de Madre del Divino Pastor, 4 
dal G„E»M. de Mataró, 1 de l'Acadèmia Noria, 1 del col·legi Juvsntus, 1 a 
l'escola de 1'Ateneu do Sant Just Desvern, 2 e l'escola Nacional de Molina 
de Rei, ? a 1'escola de subnormals da Terrassa, 1 a l'escola Ginesta, 1 a 
l'eacola Tabor do Santa perpètua de la Moguda, 2 a l'escola de Subnormals 
d'HospitaleÉ Alpi, 1 a l'acadèmia UNITEC, 1 a AUOILINGUA, 1 a Grasol cen
tro de ostuüica, 2 al Ccl.logi Raimundo '-u-Jic, 1 el Centro da estudis Prat 
7 a 1'Institut Nacional d'Ensenyament Mig de Gavà, 2 al de Martorell, 6 • 
(reduïts daaprls d'una acció d'alumnaa i professors a2 ) al de Granollers 
9 al d'El Prat, 3 al de Girona, 1 al de Terrassa, 1 al Montserrat, 1 al 
Bascan, 2 al de Vilanova, 1 al d'Igualada, 1 al Egara /Terraasa-Sobadsll/ 
? al da' Mataró, 1 al do Badalona, 1 al de Sebadall, 1 al Menandez I elayo, 
2 a l'Instltutí de Vic, 1 al Institét de Molins ds RPÍ, 2 al da Santa Go-
loma, 1 a la Filial n» 9 tíe l'Ausies March, 1 a la filial n* 2 dal Menen-
dez Pelayo, 1 a la Filial n* S de l'Ausies March, 3 a l'e: cola Professi
onal d'Hostafranchs, 15 a l'institut pilot Joanot Martorell. 

NOMÉS LA NOSTRA LLUITA ORGANITZADA CONTRA ELS CERTIFICATS CE BONA CONDUCTA 
I ALTRES IMPOSICIONS, CONTRA LA INESTABILITAT PROFESSIONAL QUE FACILITA LA 
REPRESSIÓ", CONTRA ELS AGOVÏAOAMENTS, PODRA GARANTITZAR-NOS ELS LLOCS OE 
TREBALL. CAL EXIGIR LA RETIRADA OELS DECRETS REPRES3IUUS, ÜA READMISSIÓ OE 
TOTS ELS ACOMIADATS, L'ACABAMENT DE LA REPRESSIÓ. 
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fct* l'AU.t&eftAfe$l4T. 

Per copçar planament la nostra situació,- la dols qui treballem en l'ensenya
ment* cal que tinguem present el que acsrs i ón estem. 

Situem-nos. Dina l'Estat Espanyol te&a els qui treballem ha fem ert urt aiíp™ 
tema ds producció classista portat i encaminat bàsicament el profit dols qui ma 
f«r? «moa del capital. Producció que en tots ela òempsr adoleix d'un notable ra*» 
tres en quan a les possibilitats que avui es poden assolir. 

Ela nostres dirigents veuen- la necessitat ti*aotualitzar~sa» Cal augmentar 
el rendiment de 1 "aparell productit?. Una ds les peces d'aquest aparell és i. 'E-
QUCACIG. 

Aquesta compleix dues funcions: 
«• Una, la de preparar "qualificarisment"aquells treballadors cus han de fer» 
la funcionar» Creant el nombró» pionatge ( tant industrial com do serveis) 
i quadres proparats per rendir, d'una banda, i auto-rsprcduint els quadres 
dirigents, de 1'altra» , 

- Altre, la d'i*tegrar ala"educat a " logrent l'acceptació del sistema com 
"al mi11or","nom a normal" o " com el que no pot deixar de ser així*. 

Aqus* aparell educatiu està desfaçat i rovellat par anys d'inmobilisms i in~ 
tegrisma.Es troben amb una màquina que no rendeix del tot i que estan disposata 
a renovellar«Amb tota una "fjrnseologia" da "llibertat", "igualtats d'oportuni
tats" da desenvolupament de totes las facultats de la psrsona, ds socialitza» 
ció da l'ensenyament, etc.etc., el que intenten està ben clar s assoguar aneara 
més el classisme i al bon rendiment al més baix coet pcssibla. 

(No fa gaire repetia Villar Palesí í"una revolución educativa pacifica y 
sooializadcra; una educación a tocio» los horizontes del espíritu, que llague 
a todaa las clases a irradie haoia todos au acción vital"). 

No ans enganyaran| això ho faran amb qualsevol "nova llei" que surti i amb 
milloramant raal da las condicions d'escolarització i de treball.Ela resultats 
sols aniran al més gran profit dels qiu ho dirigeixen tot. 

Ara bé, el cost da l'educació és gran i miran d'abaratar-lo a coata de tot 
al qua aioui possible.Un dels aspectes é? reduint el capital que s'invsrtaix 
an ela "educands": amb uns sous totalment dafacata da l»a: naòèèsitnta quoti-
dienaa, sobrs-oxplotata per las heres-extres (permanències, plus,..)jamb una 
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contr-Rctan, qunn h;L aon per florit, totalment al servei delr, seu:-; intt'rossos; 

amb la manca d'assegurances; omta l'interinitat i inestabilitat; amb la monea 

de possibilitats de formació permanent entre d'altres* 

Aquesta és la nostra Fitu^ció.Uns treballadora exnlntnts que ens esfor

cem, sense adonar-nns la mnjor part par mantenir una educació' intagrnrinra i 

ú*til als interessos de la classe dirigent.Toí; roo tant issolr*t3, dividits i en

frontats. 

Cal nua prenem, encare més, un« actitud decidida i oronresslvament anem 

consolidant i ornant els organismes aue són l'innt xi nent de la nostra lluita 

per tal de contribuir ni canvi total de la sit'inei<% al costat de In lluita ' 

de tots els explotats» la olssgf obrera al capdavnnt, per tal d'imposar una 

societat nova on s'esborri tota explotació social i nacions} i fin la nestió* 

i benefici sigui fruit i assoliment colectiu. 

Tenim ,1a considerable nxperinncla en nuan als mètode*, que hem U'emprnr, 

positiu en algun-, capos i nrqatiu en d'altres, fin tots vrl.cn fin-porta l'noti-

tud sectaria d'algún grup.La mobilització porS fina ara hn sigut hentant 

•eotoatiali amb objectius ma.-35a parcials ( al no adonnr-s« n n; tocar la pro 

blematloa da fons) i realment la inmensa majoria deia rnaenymts nncan'íira"ta 

al marge. 
Treballem per la mfir, amplia mnbilitzacifi i la míp estrnta coordinació. 

http://vrl.cn


Cal que tots plegats anem definint un mínim de programo dua enn uneixi. 

Avancem aquí algunes suggsrencies de ccm creiem els CAfc'. que, tots ple
gats, hem d "anar construint el moviment ensenyant • 

1. EV7.TAR LA DUALITAT "ACCIÓ SINDICAL" - "ACCIC PCLITIGA" 

Ne pociam restar en l'acció estrictament sindical, car com hem vist la 
problemàtica que vivim els mestres no és sols de tipus reivindicatiu 
sinó tambí - i fonamentalment» de tipus polític i els mestres hem de 
prsndre consciència dels problemas polítics i sociels vinculats es l'es
cola* 
Cal treballar per una organització unitaria d'acció política educativa 
que afronti alhàra la problemàtica econòmica i tèanico-jurídica dels 
ensenyants i la problemàtica política de l'ensenyament. 

2. CENTRAR L'ACCIC EN EL TERRENY DE L'ESCOLA I ELS 8EU3 PMUBLCMES 

La mobilització amplia la farem entcrn dels problemes creats per lo si
tuació concreta de l'ensenyament 1 la situació concreta del mestre. 

Situació concreta de i'ensenyament : 

. manca d'escolarització, segregació soctil 
, proscripció de les llengües i cultures nacionals 
. continguts de l'ensenyament al servei de la Ideologia dominant 

Situació concreta del traballedor de l'ensenyament : 

. condicions salarials: assegurances, estabilitat ... 

. gestió escolar 



3, CREAR UNA ORGANITZACIÓ AMPLIA, FLEXIBLE, NO SECTARIA, DINÁMICA 

* HS3L ££6SS¿3aS5£Í¿£ 9%pH? ' capaç de mobilitzar el més gran nombre 
rí'ensenyants utilitzant tots els medis legals i sami-legals possi
bles Ç fomentar assemblees ón tothoo hi participi efectivament) 

* KS& organització flexible j 6n la coherència vingui donada per la 

dinàmica del moviment i nar la justase da les línies adoptades i 

no per formulacions crganítzativea rígides;•inicialment una orga

nització de cocrdineiçió de grups amb un elevat grau d'autonomia. 

• una, organització no sectaria : ón hi càpiguen tots els ensenyents 

partidaris tír? la lluita unitaria 

• una organització rfinàrnlca • capaç de postar alborr. una lluita e 

tras nivells: ' 

- accions reivindicatíjcea dels diversos sectors (pri

vada , oficial...) 

- accions polítiques unitàries 

- elabrrcció doctrinal unitaria d'alternativa al sis

tema. 

-: >*wim&w<Kïm a * i > i « x B » a B « T X K s > i * * < ! » > c i i c c » i e v ' a m i K M E i r a a i < c s m i i * > a H i m x a a i K S i « i i * a t « a B a i m i i i * B a * a 

EL 01A 3-° s'han reanudat lea nagocflclons 
sobre oi CONVENI CDL.LECTIU 0'ESCOLA PRI-
VAOA. 

- EXIGIffl INFORMACIÓ" ! 

- DISCUTIM-HO ALS CENTRES I 

~ REIVINDIQUEM ELS NOSTRES ORETS 
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ESCOLA • BERNARDO BSIL • 

Barriada dol Bon Peatar- Barcelona 

La direcció ri'aquesta escola , com ho fen d^altres, abusava descaradament 
del preu de l'enganyamenf'gratuit • (exigint la oampra dal material escolar 
en la mateixa escole duplicant el preu, exigint 30,- pte en concepte de but 
ll»t£, 17S,- en concepte de permanències obligatorias, etc, etc.») 

Ela pares alarmóte davant d'equests abueoe parlaren amb la directora • RES, 
Ee queixaren a l'Inspector t eeuest cita la Directoro i una representació de 
12 pares. Al monent de la cito, 1'Inspector solament deixà entrar una mare. 
Llavors es plantaren tota i a'hi f^egir^n d'altres paren«La directora el çeu 
re el caire çue prenien les circumstàncies a'espant* i cridé Xa poliola» A-
ouestn as presentà amb cascos i acordonà 1'escola, 'Mentre la Directora i 1 ' 
inspector sortien per la porta del darrera, els grisos desallotjprrenals 
nens de 1'escola. 

Molta nens i nenes en sortiren ferifca seriosament per los caigudea i séps 
entre ells. 

Malgrat la Directora hagi desmentit públicament els abusos, sembla que 
s'han aoonseguit millores reals. 

LA LLUIÍA DEL8 PAHES C3 IMPRESCINDIBLE 

L'aaeió unida dele paree* ha obligat 1'Ajuntament de Martorelles a acós
ele ionar un altre looal mea per escoles. 

A Martorslle», igual que altres pobles del ointuró industrial de Beroelona, 
existeix una oreixent imeigraoió. Lee autoritats han deixat orèixer senes 
fer-hi res un gran dèficit de placea eaoolaxaj molts dsls nens grans han de 
desplaçar-se oap a Mollet o Sabadell per eetudlar. El problema o'agreuja en 
els primera ouraoe, degut que el deeplaoaaent es fa sés dlfieil. 

Sn el parvulari hi havia en perspectiva una matríoula molt nombrosa de nens 
entre els 3 1 5 anys, allotjets en un edifici en molt dolentes eondieions, 
sense pati ni il·luminació. 3s equí on van intervenir els pares que ool.lee 
tivament van anar a protestar a l'Ajuntament exigint la oreaoió de nous 
locals. 
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OUS VA ÉSSER EL «CONSELL OS L'ESCCLA K'GVA ÜNIFátADA* (C.g.N.U.)? 

Molts pocs de nosaltres coneixen quines van ser les realitzacions educati
ves portades a terme per la República i, concretament al nostres pafs, pal 
govern autònom de la Generalitat»Fóra molt complexa fer-ne una anàlisi de
tallada perquè la política educativa elaborada del 1931 al 1939 no sempre 
va S3r la mateixa, gs. que no va ser la mateixa la correlació de forces so
cials, sobretot la correlació de forces entro burgesia i proletariat. , 

• 

En aquest número per tal de contribuir al coneixement de les estruc
tures polítiques catalanes d'aquell moment - concretades en l'Estatut d'Au
tonomia i tota l'obra legislativa posterior ( Llei de Contractes de Conreu. 
Decret de Colectivitzacions, Consell de l'Escola Nova Unificada, Decrets do 
Municipalitzacions etc. etc.) - parlarem breument dsl C.E.N^U. Pensem que 
així contribuïm a 1'acció propugnada per l'Assemblea de Catalunya de donar 
a conèixer l'Estatut d'Autonomia da Catalunya i subratller el seu interés 
actual. 

El C.E.N.U. va aparèixer per decret del 27 de Juliol de 1936 i psr 
tant correspon a un moment de canvi social revolucionari.El preftmhul del de; 
cret de formació diu així : • Lo voluntat revolucionària del poble ha supri
mit l'escola de tendència confessional.És l'hora d'una nova escola, inspi
rada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana. 
Cal estructurar aquesta escola nova unificada, que no solament substituei
xi el regim escolar que acalla d'enderrocar si poble, sino que crs£ unavida 
escolar inspirada en el sentiment universal de solidaritat i d'accrd amb to
tes les inquietuds ds la societat humana i a baso de la supressió de tota me
na de privilegis ". 

El Consell presidit pel Conseller de Cultura de la Generalitat i del 
qual formaven part delegats treballadors de l'ensenyament de la U.G.T. i de 
la G.N.T., de la Normal i de les Universitats, es proposava com a objectiu 
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la implantació d'un sistema d'ensenyament laSc, gratuït, unificat , en re
gim de coeducació , ideològicament controlat per las orgcnitzriciGns obreres 
antifeixistes i el sou ideari d'establiment d'una societat nova, pedagògi
cament molt influit per la llarga tradició que tsnien al país els mètodes • 
educatius d'una Montessori, d'un Fieinet , stc. 

L.'objectiu que RS va proposar inmeríiatament era el de donar escola a 
tots els nens en un breu termini de temps, cosa aue va èsp.er especialment 
díficil ds realitzar a Barcelona, firi s'arrossegava un dèficit de 7C.CJÜÜ 
placas escolars; és per això que tota la propaganda i tots els esforços es 
van dirigiB al lema : "El primer d'octubre, cep nen sense escola i cap es
cola sense mestre" . En aquest sentit van ser molt importants altres mesu
res adoptades per la Generalitat com el decret de Municipalització del Ser
veis Públics ( y de gener del 1937 }, Col·lectivització del ram de la Cons
trucció (febrer drl 37 ), Municipalització de la Propietat Urbana (ganer del 
37 ), creació del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya (31 de juliol del 1935), 
mesures qus possibilitaren un pla de construccions escolars racionalawnt pla
nificat i dirigit n un únàe objectiu : la realització d'un sistema d'ensenya
ment total des de l'escola bressol fins a l'ensenyament superior. 

Avui, ouan és cada dia més unànim , l'aspiració a una escola única, 
gratuïta , laica i democràtica ner a tothom , i l'aspiració a un sindicat 
únic i democràtic düls treballadors de l'ensenyament , conèixer les experi
ències del C.E,.\'«U. , cosa aue ens ós escamote jade pel sistema feixista de 
l'ensenyament, resulta cada cop rnés urgent . 
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