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,f ull informatiu de la Secció de , Lleida

Dia

30 de MAI(i del 1937

:P e r una F. E. T. E. potent,

',a 'ig n a de la seva historia
EI19 de [ulíol, amb l'aixafament de la reacció subvertida, iniciava una nova época en la historia
-d el poble espanyoI. Determinava també un canví ~n I'estructura social, pel que níngú pod ía restar
-al marge de les organítzacíons sindicals.
L'hístóríal heroic i prestígíós del nostre síndicat feia que les grans masses de professionals

-de I'ensenyament ín gres sess ín en les diverses seccións de la Federació Espanyola de ' Treballadors de
d'En s en yan ca.
Ara bé, aquest íngrés en massa, precípítat per la incorporació de les distintes assocíacíons en
-el sí de la F. E. T. E., comporta als dírtgents del nostre Sindicat una greu responsabilitat: la d'educar
:i formar sindicalment als nous afiliats, la de preparar-los per a dirigir a la seva vegada les seccions
organismes precisos per a moure una massa de militants tan nombrosa.
. í

La Comissió Executiva ens ho ha assenyalat mantes vegades, com a trebaIl principal: és pre-cí s atendre I'educació i formació deIs nostres companys recent vínguts, ens manquen quadros de mí4itan ts . Cal tenir en compte la immensa tasca que ens espera; per altra part, també, es precisa de
't ecntcs donades les necessitats de la nova Espanya que va forjant-se, que ha d'ímpulsaramb ritme
-accelerat la incorporació de les grans masses a la Cultura, i preparar els hornes que faran de la nostra
Espanya, un país floreixent, ric i potent, on, a sernblanca de la U. R. S. S., viure sera un plaer i no
;pas una maledíccíó.
Assenyalem a les nostres comarcals, com a mitjá de formació, la necessitat de celebrar per íó-dícament les reglarnentáríes reunions, discutint en elles el contingut i orientacions de la nostra premesa (El Magisterio Español i Escola Proletaria) a la qual tots els companys deuen estar sotscríts ,
'Comentar, fer comprensibles divulgar el cont íngut de les circulars que es rebín: complint fidelment
:i puntual amb el que d 'ells sigui esperat. Elevant el sentiment de responsabílítat i el nivelI societari
-de cIasse de tots els companys aplegats en els nostres rengles : Actuant al costat dels altres sindicats
'u get ís tes locals o comarcals. Aportant iniciatives, fent observacions a la tasca deIs Comités superiors.
.M a í, de cap manera, Iírnítant-se a cotitzar i ostentar el carnet.
í

__
Que un carnet cal saber-lo guanyar dia a d ía, amb una honrada constant actuacíó de trebaII,
;s'acrifici
i disciplina .
¡'
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.... _- _ .. ...... - ---0--- -:i formar sindicalment als nous afiliats, la de preparar-los per a dirigir a la seva vegada les seccions
organ ísmes precisos per a moure una massa de militants tan nombrosa.
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La Comissió Executiva ens ho ha assenyalat mantes vegades, com a trebaIl principal: és pre'CÍs atendre I'educació í formació deis nostres companys recent vinguts, ens manquen quadros de mi-

.E ls fets de rnaig
Encara que amb un cert retard, no volem deixar de comentar el moviment contrarrevolucíonari íní cí at el 4 de maíg, sortosament sofocat pel Govern de la Generalitat, eficácrnent ajudat pe ]
Front Popular.
.
Hem de lamentar, primerament, la noble sang proletaria feta vessar pels elements íncontrolat s,
i cinquena columna, mobilitzats tra ídorament contra el bloc ant ífe íxísta pels provocadors que enca r a.
hi ha a reraguarda. Entre els ca íguts destaquem la figura d'Antoni Sesé (company de la nostra volguda Eli sa Uríz) secretari General de la Unió General de Treballadors de Catalunya , vilment assassinat quan anava a possess íonar-se del seu canee de Conseller del Govern de la Generalitat.
Aq ues t Comit é D írec t íu de la F. E. T. E. fa seus els acords del Comité Regional de la U. G , T.
exigínt que les forces del Govern recullint l'armament de la reraguarda, enviant-Io al front, i donant
el trac te que es mereixen als que provocaren el moviment o s 'a íxecaren contra el Iegítim govem de l
poble: intensificant a la vegada l'apropament amb els treballadors de la C . N. T. , ja que solament la.
unitat d 'acc í ó U. G. T.-C . N. T. fará impossible la labor deIs trotzquistes i cinquena columna.
I
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P REMS A. - Es precís que tots els companys de la F. E. T . E . s íguín suscríptors de la nostr a
premsa , i qu e tarnb é est íguín al corrent de pagament,
Per la n o s tr a premsa (El M a gis ter io Español i Escola Proletaria) estan en contacte els d írigents,
amb els afiliats. De rnés el fe t de tractar-se de períod ícs professionals ha de fer-nos interessar tots perells : les se ves seccions de disposicions oficíals, dades d ' ínterés, i articles d'orientació sínd ícal o profes sional , els fan imprescindibles . 1 a més es la propia F . E . T . E . que esta interessada en la bona
marxa de la publícacíó . Suscrí vínt-vos-hí i propagant-Ios fareu bona obra sindical.

'N OT E S
CARNETS
Fem avinent a aquells companys que tin gu in
~~~ara la tarja provisional d'afi1iatJ al Sindicat, que
poden sollicitar el carnet a la Comarcal respectiva ,
la qua l els estendran a la maj or brevetat.
A ' la petició de car net, han d' adjuntar-hi una
fotografia tamany carnet qu e h i sera enganxada, .
segellant-la amb el de la Comarcal respectiva.
H ABILITACIO
Ha restat installada a la planta baixa del nos t re
estatge, Academia, 13, on, ultra efectuar els pagame nts, es vendran segells del Collegi d' Orfes .
EXPDL SI O
En comp liment de1s acords presos per la nostra
'Cent r al Sindical , respecte del s elemenus que prengueren part, provocaren o han manifest ar -identificar-se amb el moviment subversiu dels primers de
maig contra el legí tim Govern de Cat aluny a, i
'constan t , de manera ben exclícita i terminant la
campanya de provocaci ó i posteriorment la identif icació , i no pas sentiment al, d' A nt oni Dbieto, ' segons: cons t a a les pagines d' «Adelante», aquest Co~~1~ara

la tar ja provisional d' afiliatJ al Sindicat , que
poden sollicitar el carnet a la Comarcal respect iva,
la qual els estendran a la ma jor brevetat .
A ' la petició de carnet, han d'adj untar-hi una
fotografia tamany camet que h i sera enganxada, .

mine provincial de la F . Ei. T . E. h a: pres l' acord'
d' expuls ió del S indicat de l ' esmentat Ubieto , de la .
qua l cosa donara compte en oportuna assemblea,
d'afiliats, als efecte s regl amentaris,
CO MARCAL DEL SlEGR IA
Ha install at la seva Secreta ría a -la Casa de]
P oble (D . G . T .) , primer pis, núm . 17, de L leida',
on atendrá els companys de la Comarcal i fará les.
cotitzacions de :r2 a 1 i de 5 a de la tard a.

i

A!SCENSOS A 5 ..000
E l Sind'icat, igual com féu amb els ascensos a.
4. 0 0 0 , es cuidara . de fer les¡ didigénoies oportunes,
a fi d'estalviar tota preocupació a!s interessats qu e
comenca r an a percebre'I amb els havers de juny ,
ja que el cor r esponent al primer , mes ,' maig, va
destin at legalment al Collegi d'Orfes. SUBSCR IPCIO
P A ÑOL» ·

A

«EL

MAGISTE R IO

ES-

Les condiciona cíe subscripci ó són les segü ents :
Subscrip ció semestral : 15'50 ptes. amb dret al
5 ptes. d'obsequi d ellibres, dels quals la meitat
y.Ui:U Cl>:>'<:L a unara compre en opor t una 'assem bíea,
d' afi liats , als efectes re gl am entaris .
COMAR CAL DEL SEGR IA
H a installat la seva Secretaría a la Casa de]

_~=.

poden escollir-se del catáleg de la «Rev ista de Peda gogía» .
Subsc ripció anyal : 30 ptes., amb dret a r o ptes.
de Ilibres, distribuides didéntica forma.
Cal tenir en compte que els llibres· han sofert
un augment del 25 % sobre els preus marcata .
. Ultra aixó, si els subsc r ipt ors velen adquirir
directament els Il'ibres dels cat álegs , els ser an venuts, carregant solamenf el ro % sobre els preus
originals .
«L a: Escuela en acción», la. publicaci ó de la
.qual es reemprendrá properament, sera gratuita
per als subscrip tors .
COL-LABORACIO

Dernanem a tots els companys que ens en viín
treba lls , Tant «El Magisterio E spañol» com «Escola Prole üária» han solli citat la collaboració deIs
compal11Ys de les comarques de Lleida. «U. H . P.»,
portantveu de la U. G . T ., de Lleida, ens h a ofert
així mateix una pagina setmanal.
No és solament per aixó qu e demanem que el's
companys es criguin . 'Tenir espa i en un periódic no
significa més que la possibilitat d'escriure. Cal que
els companys passin al paper les sev es: reaccions
personals dav ant del moment social, el que pensin
des del punf de vista professional i sindical , llurs
......===--- ~
experlencies escolars, etc... mantes vegaoes coses
i pensaments aparentment sen se impor tan cia , P9'den tenir un valor ext raor dinari per als altres .
U ltra a:ixo, cal pensar en u na tasca de pop ular ització de l ' obra del nostre Sindicat,· de les labors
p rofessionals, de l ' obr a realitzada des de la Direc ció gener al de r ." Ensenyament pelnostre Secretari
genera l, company Lombardia, de Ja¡ mana de les
inst itucions docents "i. per a la infancia .. .
Sabem que hi ha molas companys capaces d'escriure, i bé . E sperem que ho faran, adre~,~nt llurs
treballs al Secretariat de Premsa de la ;F. E . T. E.,
Academia, r3, Lleida, el qual els estudiara, trametent-los on siguin més adie.nts.

quier r amo de estudios y los qu e expiden las Escuelas de Comercio en sus diferentes grados- , se
pone en conocimiento de los mismos, que las vacantes existentes en esta provincia y qu e pueden s ol ícitar mediante in stancia, en la cual harán constar
por lo menos cinco vacantes en orden de preferencia , y dirigida a esta junta de I ns pector es son las
. .
'
siguientes :
Para maestros: T órrecb (Vilanova de Meyá,
Castellnou de Carcolse (Aristot), A s, Ar seguell ,
Bellvert, Bescarán, Cabó, Señú s, Fornos, Cornellana (Fornos) E sp abén( Guardia de Aers) , Trave se res (LeS!) , Montant (Test}, Osera (La Vansa), GOlsol, Pin ós, Pujal (En viny), Estahón , Alós de IsiI ,
Tabescán (L ad or re), Bayasca (Llavorsj), Sorguera, Freixas (Soriguera), Capdella (T orre de Capdella) , Unarre, Burc (Farrera), Boi xols (Abella 'de
la Conca), Alzannora (San Esteban de la Sarga);
La Clua (San E steban de la Sarga), Bausén (Valle
de Ar án) , Car ós (V alle de Arán), Bagergue (Valle
de AHn , A ltrón y G ranja de Escarpe.
.
P ara maestras: Alguaire, Balaguer, Al ós de
Balaguer, Bellvís, Camarasa, Cubells , P oal , M ongay, Butls eny de Mongay A lbag és G uar diola (Mon toliu de Cervera) .T alladell', P omells de
agaya,
T árrega, Cervera, Preixama, Llor (Torrefeta),
Verdú, A lmacellas, Almacelletas, Barrio Gimenells
(Alpicat), A ytona, M alpart it (Torret arrera), Castellciutat, Ansovel1 (Cava), E llar, E stimariu, GuarJ1
dia de Arés, V iliella (Les) , .Orzaña
o
, Toloriu
.
, tB
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verü, Pal1erols (Baronía de Rialp), M ampoladus,
Pagarolas (Navés), Carnbrils (OCien) , Torá, San
Lorenzo de M orunys, Enviny , Bonestarre (Estabón ), L ladró s (Estabón}, Llad orre, Monrós, A ntist
(Pob leta de Bellvert), L lagunes (Soriguera), Surp,
Aguir ó, Torre de Capdella, Ga bás (Unarre), A rrós
(Esterri de Cardó s) , Ribera de Cardós, Torre de
Capdel1a, La Rua (Abella de la Correa), P esonada
(Ortoneda), Castellnou de Monsecr (San Esteban
de la Sarga) , Cervolés (Senterada}, V iu de Llevata, Adons (Viu de Llevata), Castilló de Tort (L les},
Orrit (Sapeida), Terreny _(Sapeida), Liñola.

TELEFONS INTERESSA¡NTS:

CONSTRUCC¡O ES ESCOLARES

Núm . r252 . - Inspecci ó de r ." Ensenyamerrtí,
Nú m - r277 . - Secció Administrativa de r, " ense nyanca .
Núm. r4 75. - F . E . T . E . i H abil itació .

Se ha remitido y a informado por la Inspección,
el expediente para la construcción de 1Ul magnífico
grupo escolar en Viella .
También se hallan en tramitación los expedientes para construir esc ue las en Bausén y Vila
(i\lr ró s y Vila) y ya en construcción un local en
L es .

LUCHA CONTR A EL AN ALFABETISMO
A utorizada la Inspe cción de Primera Enseñanzai, por el M iniste r io de Instrucción Públi ca,

- --- urrra áax o; -cat'penmL~ lln¡f-f<rs~~r~~nílt)ptfia
r ització de l' obr a del nos tre Sindica t, de les labors
professionals, de l'obra realitzada des de la Direcció general de r." Ensenyament pel nos tre Secretari
genera l, company L pmbardia, de la¡ mana de les
institucions docents "i. pe; a la illlfancia ...
Sabem ue hi ha mol'ós com al11 s ca acos d'es-

CREiACION D E ESCUE LAS ·
r 1
- ~_ .
1
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Pagarolas (Navés), Caanbrils (OCien), Torá , San
Lorenzo de M orunys, Enviny, Bonestarre (Estabón), Lladró s (Estabón) , L ladorre, Monrós, Antist
(Pobleta de Bellvert), Llagunes (Spriguera) , Surp,
Aguiró, Torre de Capdelra, Gabás (Unarre), Arrós
(Esterrj. de Cardós) , Ribera de Cardós, Torre de

una escuela particular subvencionad a por la Comisión de Cultura) .
Están en vías de reorganización ' eficaz : la biblioteca circulante de la! 'I nsp ección a car g:o de la
maestra de Les, Sra. Capdevila; el taller de Imprenta y Encuadernación de Les , a: csrgo del maestro Sr. Servat y talleres escolares de 'carp int er ía , en
las Bosdas ; de trabajos en lana, en Los Bordas ;
de bordados en L es, Caneján y Bosost, etc .

L a I nspección, en su informe al Inspector Cener a1, con motivo de su reciente vis-ita a las Escuelas del Valle , h a interesad o la creac'ión, de un Hogar Infantil, escuel a internado para r ecoger t oda la
pobl ación escolar de los caseríos dispersos en el Va" lle :r alej a dos de todo núcleo de pobl ación como
Montgarr i, San Juan de T orán., et c.
PROVISION DE E SCUELA S
E stá en trámite y se esper a una pronta resolución de la propuesta formulada por la Comisión
de Cultura y la Inspección para proveer en propied ad en concurso especial las Escuelas vacantes en .
el Valle de Arán y que Ilevab an muchos años servi das por interinos . Resuelto este concurso, se pide
a utorización para nueva convocatoria con 10 que se
logrará que todas las E scuelas del Valle queden
servidas por maestros propietarios .

ASOCIAC¡ON DEt AMIGOS DE L A S ESCUELAS DEL VA L L E DB ARAN
Se hacen ges tiones para orear esta 'i nst it ución
aux iliar ' de las autoridades y tendente a estrechar
los lazos entre la Escuela y . la Familia, idea que
es acogida, con el mayor entus iasmo por cuantos
han comprendido s u gran alcance e importancia .
CENTROS
GICA

INSTITUCIONES E SCOLAREiS DEL V A'LLE

DE

COLABORACION

PEDADO-

Están en plenos trabaj os de organ izaci ón los
de Les, Arties y V ieíl'a, los cuales tienen en estudio un plan gener al de organización interio r de las
es cuelas, un pl an de trabaj o para las mismas y el
servicio de librería y material escolar con arreglo
a las nor mas que se h an sometido a la aprobac ión
de la Inspección Gener al.

DE ARAN
Funcionan con éxito las siguientes bibliotecas
escolares en L es, Bosost, L asls ordas, Au ber t ,
A rr és , Mont (Betl án) , Las Bordas y Ca nej án (la
<le este pueblo ha f u ncionado. también u na tempe ra<la en el ceserío de San Juan de T or án donde ex iste

F. E.T.E.
f uI! informatiu de la Secció de L1e ida
Academia , 13
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