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Semp,'e que l'horne emp,'¡m una tasca) lii és pr'evis01' i intel'ligent, abans de llengar'se de ple
a la feina es r'ecull en si mateix, medita les dif¿cultats) obs81'va det'ingudamenl els obstacles amb
que pot fopar',. considem amb tota cum els difer'ents camins que pot seguir' per' atimyer' l'objec
tiu cobejat, estudia atentament les cÍ1'cumstancies favombles o adv81'ses, i com a 1'esuZtat d'aques
ta concent1'ació, d'aquest estudi i d'aquesta observació elab01'a el seu pla d'acció.

Quan hom ha f01'Tnat el pla d'acció, la 1'esta és facil, és joc de poql¿es taules. Tot es l'edueix
a aplical' el pla :p,'ocu1'ant adapta1'-lo a les circumstancies impr'e?:istes de la mil101' man81'a
possible.

j així veiem que quan ,es 1'ealitza una nova maquina; es fa segons el pla que l'inventor' ha
tl'agatj q'!J,e'quan hom vol construir' una casa, s'enCal'l'eguen pl'eviarríent els plans a l'al'quitecte,
i que qt¿an ttn litel'at fa una novel'la o una comedia, seglteix un pla fixat amb ante1'ior'itat,
. 1 en tots el camps on l'intel' lecte httma executa el mi1'acle de la c1'eació obser'vem la presen
Cia del pla a seguÍ1'.

En l'ensenyament l'home es t1'Oba davant una feixuga tasca. L'edttcad01' ha de conv81,tir' el
petit i deliciós caos que és la ment de l'inf(1nt en el cosmos 'més o menys pel'fecte que hatwia
d'ésser' la de l'7wme. L'educador' ha de f81' alTela?' en el nen tota la ser'ie de n01'me8 socials i
humanes qlte le conve1'teixin en un home n01'mal, adaptat. Aquesta tasca esta també subjecta
necessa1'iament a un pla tr'agat pel' l'educador individuo o per' l'Estat com a educad01',

Aquest dm'l'er' cas és el que es pmctica en el segon enseriyament. L'Estat fixa un pla d'es
tudis. Unpla d'estudis que 2Jodr'C(, ésser' excel'lent: Els pr'ofessor's l'adopten amb entusiasme, Els
reSltZtats són magnífics. L'exit, esclatant. Hem aconseguit la f01'mació d'ttna gener'ació que ser'a
Útil a la societat.

Per'o suposem el mateix pla en mans d'un pr'o'-fessor'at i1iepte, mancat d'entttsiasme, poc iden
tificat) i el pla fmcassal'a sOl'ollosament a pesa1' de la se'Ga excel'lencía, E/s 1'esultats se1'an
eixor'cs o mtls. -

1 suposem enca1'a un pl'ofessor'at eficient i ple d' entusiasme seguint un pla detestable. Encal'a
que la voluntat dels pr'ofessor's faci moZt) el 1'esultat ser'a pobr'e i la f01'mació dels nois' deficient,

És per aixo que a1'a\ que en aquest camp tot esta pel' fer' cal qtte els O1'ganismes r'ector's r'e
flexionin sobr'e aixo i que ens dotin d'un pla d'estudis amb me1'it suficient' pel'que no calgui 1'e
fOl'mar-lo cada dos anys com fins al'a) al mateix temps que cr'e'in un 1J1'ofesso1'at intel' lingent)
model'n i sobl'etot, que sentí fondament l'impuls 1'enovador' i 2Jur'ificador' que la lluita pr'esent ha
desvetlZat i que ens ha de por'tar' pel camí de la victor'ia a t¿n mel'a'GelZós i12ón nou de pr'oductor's
lliul'es de l' explotació i de la miser'ia.
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Nuestra aportación a la guerra

El determinismo lógico de los hechos his
tóricos ha permitido que los actos realizados
bajo la direccÍón tutelaria de unos españo
les perjuros in.fiuyesen d~ una manera tan
intensa y profunda en la táctica política
de nuestra gloriosa Unión General de Tra
bajadores de España, que las instituciones
~epresentativas de ésta, así como los miem
bros curtidos en. su disciplina, no vean
otra salida a la grave situación que nos han
planteado los espurios, que considerar a la
lucha armada como el {mico medio 'que dis
'ponemos en la actualidad capaz de aterrar
y destruir para siempre a quienes se al
zaron en armas contra el régimen republi
cano y para asegurar el triunfo rotundo
del Frente Popular hispano.

De esta institución (que en circnstan
cias normales puede parecer exagerada,
pero que ahora cuando la reacción, después
ele su fracaso se resiste a morir es innega
ble y también esencialmente verídica y ne
cesaria) han nacido laE:. atinadas consig
nas de nuestra central sindical, que tienen
el deber de satisfacer la alta misióll' de in
dicar a nuestro pueblo los caminos condu
centes a la victoria y después una vez
victori.osos de la lucha., hacerle las reflexio
nes precisas para que la nueva modalidad
social a que aspira, adecuada claro está a
sus necesidades, se organice sobre bases jus-

.tas y sin tener otra finalidad que la de ser
vir siempre a las posibilidades del momento
y alejándose cada vez más del peligro de la
demagogía enfermiza y del e).-tremismo Í'J:n
paciente y demoledor·

Hoy ya casi realizaqo gran parte del
programa que nos propusimos en 10 que
hace referencia con los fines que pretendía-'
mos dar a éste sindicato en éste período de
tránsito, a~egurada su vitalidad y fuer-

..

za, estando ya definitivamente estableci
dos y próxima a celebrarse la Asamblea
que ha de nombrar los cargos directivos
centrales y aprobar puntos del orden del
día tan interesantes como el estado de cuen
tas, los nuevos y defi.nitivos estatutos y la
gestión que hemos llevado a término has
ta la fecha, vamos a dirigir toda nuestra
atención a la consigua que lanzó nuestra
U. G. T. cuando la guerra actual perdió
su carácter de cuartelada para transformar
se en la lucha en pro de .la independencia

. nacional que hoyes. El ((Sindicato de cara

a la guerra») será desde ahora' nuestro

móvil de conducta. Desde la fecha que in
gre~.amos en la F.o N. E· C. ya hemos
procedido al estudio de una intensa cam
paña de propaganda y a la creación pró
xima de un interesante ciclo de conferen
cias radiadas y en locales públicos d'Írigi
das a facilitar a los afiliados los rudimen
tos revolucionarios y dirigidos ele cara a
la guerra que hoy les faltan, tenienelo en

cartera la próxima movilización ob1igato:.
ria de nuestros adheridos encaminada a
pre".tar a las instituciones oficiales,. a los
organismos revolucionarios de nuestra
tierra; a los sindicatos hermanos :r a las
restantes organizaciones antifascista~: la
fuerza de trabajo que seamos capaces de 01'

gan.izar en vista a un posible empleo. En

momento oportuno indicaremos a los aso
ciados las divers.as obligaciones que habrán
de tener en cuenta s~ quieren continuar mi
litando en nuestra federación y en ¡as fi
las antifascistas.

Cal adaptar el professorat a la Revo

lució, no la Revolució al professorat
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L'Assemblea del dia 13 a I'lnstitut

A l'Institut de segon ensenyament cele
braren una assemblea els afiliats qJ1,e for
men aquella Secció, per tal de pronunciar
se respecte a la inauguració del curs i ele
gir els cpmpanys que han de regir la Sec
ció de l'Instit¡1.t.

L' acte comens:a a dos quarts de set de
la tarda, a l'aula de dibuix de 1'Institut.
Actua de president el company 8ergi Gar
cia, de secretari d' actes el company Josep
Maria Blavia i de secretari de paraules el
company Amat Pascual.

El president explica l'objecte de l'assem
blea, llegin.t a contin).i,ació els documents
que e canviaren amb la S. E. del S. U.
P. L. i detallen les gestipns del comite lo
cal per tal de fixar la posició de l' Associa
ció d'Estudiants de L1eida en relació a l'a
pertura de curs a l'Institut. Seguidament
es sotmeté a la cOIlsideració deIs assem
b1eistes el document eu qJie la Federació
marca el camí a seguir en assumpte de tan
ta transcendencia per a nosaltres. Aquest
document fou aprovat plenament pels afi
liats, per la qual cosa l' Associació el'Estl:i
eliants de L1eida s'adhereix al punt ele vista
sustentat per la Federació.

El comite local reparteix una llista amb
'vuit noms per tal d'orientar els afiliats en
l'elecció que es va a efectuar, i tot seg)lit
comens:a la votació de la qual han de sortir
els quatre elements que han de constituir,
junt amb el representant del cpmite local,
el comite de l'Instit)l.t. E3s resultats d' a
questa votació foren: .

Josep Gili Bieto, r09 vots. Joan Valls
Bori, 98. Jordi Vives Iglésies, 92. Maria
Mpnc1ús Barbera, 64. Francesc A'ixala, 57.
Emili Garcia, 39. S'igfrid Prim,23. Fran
cesc Costa, 21. Els quatre primers queden,
per tant, designats membres del comite de
la ~ecció de l'Institut.

L'assemblea es tanea a dos quarts de
nou del vespre, després de realitzat l'es-
crutini. .

EIs companys q:tte constitueixen el co
mite de la Secció ja s'han reunit amb el co
mite local per tal de rebre orientacions i im
mediatament es posaran a la feiua amb tot
l'entusiasme per tal que els estudiants du
guin al centre un noJi ambient i unes noyes
moelalitat d'acord amb l'hora present.

::: i:i~:~~:~ ~:~~:~r:1r:~~:~~:~~:~~:~ ~:1r:1r:~r:~ ~~~:~~:~~:~ r:~~:~r:~~:~ ~~~:~~:~~:~ ~:~r:~~:~~:~ ~:~~:~~:~~:~~:~ r:1~:~r:~r:1 ~:~~:~~:~~:~ r:~~:1~:1r:1 ~~~:~~:~~:~=:~r:~r:~r:~ ~:~~:~~:~~~ ~:~f:~r:~r:=~~

~m les primeres companyes que han acabat un jersei per al front són: i¡i:~:
::::: :::::

Hi :¡m
~:Jf:~ Dolors Sarr~dell.· Beya U:~
iF ii¡¡¡
ii!!! Eloisa Alarcon Castan ¡:¡~
~m J~.B··· ••...

eH Imiteu~les ! Treballeu llana que us facilita l'Associació eL
~~ ~~
::::: ;;;::
···.m ...••

:::::~~:~~:~~:~~:~~:~~:~~:~~:7r:1~:~r:~~:~~:~~é~r:~~:~r:~r:~~:~~:~~:~~:~r:~~:~~:~r:1~:~~:~~:~~:~~~~:~~:~~:~r:~~~~~~~~:~r:~;:~r:~r:~~~~:~~:~~:~f:~f:~;:~r:~~:~~:~~:~~:~f:;~:~f:~r:~~:~~:~~:~ee
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~¡J,¡~¡~,;,!m!m~~:~:;:~~~¡~~,~,:~:~~::,:::¡:~¡~;::::;:;~,::~r.~~"~;:~:~';¡~¡"¡¡¡;';;';¡~¡1

::::: :::::

~!¡ L1ibres per al front~' :~IEi'n~'nsif~~~~T:ecollida de lIibres ~¡!!
:o:ii per als nostres lIuitadors del front per als hospitals. 1m
i:i~: Por.teu-Ios al carrer Comandant Baiget, 1 mil
;;;:5 ~~~5E

j!! f:~~:~r:~r:~~:~~:~~:~~:~r:~r:~r:~r:1~:~~:~~:~~:~r:~~:1r:1r:~ ~:~~:~~:~~:~ r:1r:1r:~~:~~~~:~~:~~:~r:~r:~r:1r:1 ~~~:~~:~~~r:~r:~r:~r:~ ~:~~~~~~:~~:~~:~r:~~:~ ~~~:~~:~~:~ ~:~r:1r:~~:~ ~:~~:~~~~¡~¡¡

Primer Congrés ordinari de I'A, d'E. de LI.

El dia 31 del present mes de gener l'As
sociació d'Estudiants de L1eida celebrara el
seu primer Congrés ordlnari anyal sota el
següent ordre del dia:

1) Lectura de I'acta de I'assemblea de cons
titució.

2) Memoria de I'actuació del comite.

3) Discussió del projecte d'estatuts del co-
mite local.

4) Presentació de I'estat de comptes.
5) Elecció del comite.
6) Precs, preguntes i proposicions.
Companys! La vostra presencia és neces-

saria. Estigueu atents als detalls que us faci
litarem per radio i per la premsa local.

¡¡~ *:~ ~:~~:~ r:~r:~r:~~:.~:~~:~f:~r:~~:~~:~~:~~:~r:~r:1r:~~:~~:~~:~r:~f:~r:1 ~:~~:~~:~r:~r:~~:~ ~:~~:~~:~~:~r:1r:~r:~~:~~:~~:~r:~r:~r:~~:~~:~~:~ r:~r:~r:~~:~~:~~:~ f:7f:7r:7~:~~~.:~f:7f:7f:7~:~~:~~:~¡~l
::::: ;::::
::::: :::::

:~!! Comíte de la Secció Institut elegit el dia 13: ~~

EL °Josep Gili Bieto, Secretari Administratiu HE

I I
EL Maria Monclús Barbera, Secretaria de Mobi- n:EE

~I lització i Ajut i!,!
f:~~:~ Jordi Vives Iglésies, Secretari d'Esports mii

11: Joan Valls Bori, Secretari de Propaganda' Premsa !l~

~ ~ ~ r:~f:~r:~~:~~:~~:~f:~r:~r:~~:~~:~~~f:~r:~r:~~:~~:~~:~f:~r:~r:~~~~:~~:~r:~r:~r:~~:~~~*¡~r:~r:~r:~~:~~:~~¡~~~f:~r:~~:~*:~*:~*:~f:~~:1r:~~:~~:~*~f:~r:~r:~~:~~:~~~r:7f:~f:7~:~~:~~¡~r:~r:~r:~~¡~ .
IMPREM:TA GENERALITAT.-LLEIDA


