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J A S O M L E G A L S ! 

S í , ja som Legals; El 18 d'agost, els mestres estatals 
presentàrem els papers a la nostra "f inestrellà!'. Ja tenim 
el nostro Sindicat legalitzat; tal com acordà l'Assemblea 
Constituient del 17 de juny, la Comissió gestora provisió 
nal ha realitzat les onortunes qostions ner tal de ser le 
galitzats abans del començament de curs. En eamvi els de 
Privada están encara pendents de la màquina burocràtica i 
fins el dia 5 no poder, entregar els "naperots". De fet, > i 
tenim personalitat juríïica i reconeixement legal tant el 
Estatals, estrenada la-nostra 11 i berta t d'Associació *ii 
dical segons Real Decret 1' f"~ \< 17 d< junv (BOI : 

(segueix a darrera pàg.) 
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PRESENTACIÓN 
Este es el primer número del Boletín Informativo de nuestro SINDICATO ¡)1 MAESTROS 

ESTATALES y de nuestro SINDICATO DE ENSEÑANZA PRIVADA. Tal como su nombr< indica, pre
tende ser un encerado abierto a todos los trabajadores di- la enseñanza en "1 qu< renqa 
cabida cualquier información qui' sea de tntòrós y cualquier opinión-colaboración. ;¡ólo 
la Editorial reflejará la línea de actuación sindical siendo el resto de < :;cti tos obra 
y responsabilidad de sus propios autores. 

PISSARRA tendrá una periodicidad quincenal alternando los boletines de carácter in 
formativo (sindical, laboral, legislati vo ,..) con otro;; monográficos" dedicados a cuestio 
nes pedagógicas o formativas, y estará a cargo de la Comisiót de Información, Comisión 
mixta de Estatales y de Privada y en la que puede integrarse cualquier coi, na ñero que 
quiera colaborar. Cualquier ayuda será agradecida y redundir,'!, en defit f t iva en benofi 
ció de todos. 

Respecto a la cuestión idiomàtica, sabemos que hay quiéi la desearía tod.i • n Cata 
lan y quién toda en castellano pero, dado que nos hallamos en las TELE, con una lengua 
y cultura propia y autóctona, dado que somos enseñantes, y reivindicadores de una ense
ñanza "arrelada i al servei d'aquest poble" y dada la situación actual raí t.o de la po
blación residente como de los mismos enseñantes en relación al conocimiento de nuestra 
lengua, creemos que este Boletín ha de realizarse en cualquiera de la:; dos: lenguas,res 
petando en definitiva al autor para que escriba en el idioma nuo profiera; ello supone 
ni más ni menos que el respeto democrático al que realiza el trabajo. 

Los dos boletines de setiembre se repartiran gratuitamente entre todos los traba
jadores de la enseñanza de las ILLES perora partir de octubre sólo se entregaran a los 
que paguen las cuotas correspondientes. 
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(de la portada) 
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de juliol) com els de Privada 
al menys quan llegiu aquesta 
informació. Ara sols falta que 
ens posem a treballar tots i 
així avançar en les nostres 
reivind icacions. 
De moment, funcionam en base 
a tres Co missions mixtes, de 
Mestres Estatals i de Privada 
Una d'informació i propaganda 
He la qual aviat en sortirà -
una altre de pedaqoqfa),a 11ra 
d'administració i economía i 
la darrera de Reivindicacions 
i pràctica sindical.TrebalIam 
ia als nostres locals de] r/ 
Vinyaça,14 (to 140 O n 8R)on se 
reun benvinguts tant por a in
dar com per demanar ajuda.Fei 
na n'hi ha molta i braços no 
on sobren(Fixau-vos que on 
aquest número no hi han dihui 
xos i está ma] prosent.it, ai
xò és perquè no hem tenqut .1 
cap dibuixant. Aviam si ens a 
nimam i entro tots ho foim mi 
1 lor. 

Por altra banda cal nuo r>l nú 
mero de quotes bancàries i or 
dres de paqament vaqi aumon -
tant car por tenir força com 
a Sindicat és necessari dispo 
sar de recursos i de número 
fort de afiliats i sequidors. 
(.a nostra capacitat do persua 
ció als nostres empresaris i 
a l'administració depon de la 
nostra força... 
Els Estatals tenim ja més do 
Troscent.es ordres bancàries i 
els de Privada ens onqalson -
Enviau les vostres ordres ban 
caries al nostro local ol>c al 
apartat de Correus 1^17 (tro
bareu un imprès dintre aquest 
butlletí) o també pasau qual
sevol dia pel local i aixi ho 
coneixereu. 

Aviat aviadet posarem en mar
xa la Consulta laboral, a ca-
rreg d'un misser, i una con -
sulfa legislativa per aclarir 
el cada vegada més "liosos"pa 
pers de l'administració (això 
va pels Estatals que tenim ca 
da "paperum" que enreda massa) 
Aviam si veniu per ajudar que 
feina ni en falta i coses sem 
ro on podem fer cada -'triada 
més... 

DARRERES NOTICIES: 

E N T R E V I S T A A M B L A D E L E G A D A . , , 

CORDIAL PERO SENSE RESULTATS ! 

K 1 mateix dia que els Mestres Estatals entroqa 
ren els Estatuts a Govern Civil oer la seva tra
mitació cap a la Direcció Gonfral de 1 a Funció -
Pública, ja demanarem una entrevista amb la Dole 
gada dol MEC, Sra. Solangej FI dia 2 q ens convo
caren pel mati següent. 

La Delegada va rebro a una Comissió formada oer 
Eloísa Domínguez, Antoni Ballester, Pere Rics i 
Manuel Domènech on representació de la Comissió 
Gestora del Sindicat. Els punts tractats foren: 

a) Exnos i ció a la representant de l'Administració 
•ls problemes do 1'ensenyament a los Tiles que 
s'han- do resoldre amh més urq'encia (aturats son 
se feina, Interins, Iniciació dol Curs, gratüitat 
nombre d'alumnes per classe, gestió democràtics, 
llengua i cultura do los Illes) 

b) Intercanvi d'opinions sobre aquests i altres 
n r o b1e m e s general s 
c) Demanar una nova reunió, aouesfa ja do treball 
i per-trobar solucions satisfactorios tant per 
l 1 administració com per nosaltres, com a afectats 
amb presència d o la premsa, i amb assist'encia de 
la fnsuoeció i Delegació. 

Malgrat que 1'entrevista va transcórrer en un 
ambient do orar. cordialitat: la Deleaada la va 
seguir amb interès, aquesta no volgué accedir a 
fixar una data per a la reunió proposada. Cal 
afegir també que a pesar de la coincidència on 
molts do punts no hi hagué cap enteniment entro 
]os dues parts (Sols acepta c u e l a data'de l'ad 
judieació do los vacants pels Interins fos el 12 
ó 1 1 d'aquest mos, per així haver-hi més places 
per triar). 

Esperem oue a la propera reunió do treball no 
guem arribar a solucions satisfactòries per los 

'dues parts. 
Els punts on més insistirem són: 

- Creació i dotació de més places do treball per 
tal do solventar l'atur de mestres (més prees 
colar, més aules d ' EGB , 1 mestre de més po r 
cada 8-1C- unitats.etc). 

- Davant el fot do que moltes escoles no tenen 
encara la plantilla completa, i aue fins el ma 
teix dia 14 no podran començar la seva tasca, 
crol m que no podem començar les classes amb 
alumnat sense abans dedicar uns dies a la pre 
preparació del curs. (ambdues so 1 ucions,bé retrà 
sar i>1 començament de les classes bé fer jor 
nada únic: a els matins durant el setembre. 

- Intervenció, participació i col·laboració del 
Sindicat dins totes les seccions i Departanents 
do la Deleqació (incluida Inspecció) 

El mes important, és aconsseguir més places de 
treball perquè tots els ensenyants amb atur pu-
111 i n treballar. Això ho farem entre tots. 
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