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PRESENTACIÓ 
 

 

 
 

“I si continueu cap a munt trobareu pel camí del calvari l’ermita del 
poble d’Antella i a mà esquerre, l’església... perdó, volia dir 
l’escola...he...he...”.  
 
Aquest lapsus linguae que li pot passar a qualsevol guia turístic o 
simple ciutadà d’Antella que dóna unes indicacions al foraster o 
visitant, a penes força la realitat més enllà de la coincidència de la 
síl·laba inicial perquè, com el lector mitjanament adult ha de 
recordar només d’una picada d’ull, el primer que vèiem els alumnes 
fins no fa gaire, abans que el mestre entrés per la porta de l’aula, era 
que a la paret del davant, justament al damunt de la pissarra, 
trobàvem la creu penjada amb un crist de braços oberts envoltat 
amb els dos lladres, el bo i el dolent, que per al nostre cas eren 
Franco i José Antonio, el vencedor del colp d’estat i el seu màrtir; i 
que molt recentment  encara, però, aquestes imatges foren 
substituïdes per les fotografies del rei i la reina als seus llocs 
equivalents i equidistants.   
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El crucifix, en tots dos casos, això sí, al bell mig i una miqueta més 
elevat que el nivell de les fotografies; tot un símbol molt fefaent i 
visual de la supeditació del poder polític al religiós, com s’ha 
d’entendre en els països d’obediència catòlica, apostòlica i romana, 
és a dir, al Papa de Roma, amén. 
 
A hores d’ara, al visitant, posem  per cas del nord d’Europa, però, les 
referències li podrien semblar caòtiques, ja que hi podria trobar de 
tot, segons si els col·legis, escoles o instituts ( o guarderies) són 
públics o privats, religiosos o laics, hi apareixeran, o no, el crist amb 
o sense fotografies ( i ja no en podem  saber quines!) o no res, 
simplement la paret en blanc... però això sí, no li caldrà, al turista, 
preguntar tant en un cas com en d’altres, que qui se’n fa càrrec de les 
dotacions escolars, volem dir, que no caldrà perquè sempre, sempre, 
van  a compte de l’erari públic... 
 
A “L’escola” dediquem aquest monogràfic del número 11 de la nostra 
revista que s’estrena en format digital i que esperem poder continuar 
en el futur, i a partir d’ara, en aquest suport; el lector hi trobarà un 
repertori d’articles que se’n fan ressò:  des dels records de l’escola 
franquista, les impressions dels primers anys sota una educació 
religiosa, castellanitzada o simplement repressiva fins als repertoris 
sinòptics de la història de l’educació i l’escola en general, al nostre 
país, al nostre poble, tot passant per la implantació de l’escola en la 
nostra llengua per primera vegada en la història a l’any 1982 i 
l’intent, encara molt temorenc, també per primera vegada, d’una 
educació laica, igualitària i en general no discriminatòria per sexes o 
per estadis econòmics de l’alumnat, si llevem el breu ínterim de la 
segona República, i tot i això amb matisos, però encara ara, 
incompleta i sempre pendent del govern del moment, tant de l’Estat 
com de l’Autonòmic, i sempre supeditat a la voluntat o els interessos 
del polític de torn o de les directives i professorat en concret de cada 
centre, en el cas de ser privat o religiós...  
 
Li podria semblar, si més no sorprenent al visitant hiperbori, si no fa 
compte que en el fons només pot inferir que el que es delata en el 
camp de l’educació és una lluita constant pel control, no ja ideològic, 
sinó més aviat econòmic, ja que l’educació sempre va a càrrec de 
l’Estat en tots els casos i, per tant, estem parlant de molts diners, 
recursos i mitjans que s’hi destinen. Si tradicionalment i històrica, 
l’església catòlica era qui els controlava, des del seu origen, és 
evident que ara no voldrà perdre tallada i lluitarà mitjançant els seus 
governs a la llum o a l’ombra per recuperar-los. Després, si trobem 
casos pelegrins com si hi ha una assignatura de religió catòlica en els 
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centres educatius d’un estat aconfessional, serà només 
circumstancial; si l’alumne, més enllà de la doctrina, està acostumat 
des de ben menudet als símbols i doctrines religioses a l’aula, 
trobarà “normal” que els diners públics hagen d’estar regulats per 
sectors privats com ara un organisme anomenat “església catòlica” i, 
així, ja d’adult, ni tan sols ho discutirà. 
 
I ja ens trobem com al principi, això és, que un ciutadà, en ser 
preguntat per l’estranger, confondrà en el seu inconscient col·lectiu  
“escola i escolà”, el que fa el recapte amb la cistella a missa amb el 
que baixa al conserge pel clarió de l’aula; coses que potser haja fet ell 
mateix quan era menut; perquè en el fons de la seua ànima, allò de 
“Al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu” atribuït a 
Jesús de Nazaret va funcionar fins que el Cèsar esdevingué alhora 
Papa de Roma i va unificar en la mateixa persona una 
mateixa....butxaca!   
 
Senyores i cavallers, poca broma amb els diners. Bo, ironies a banda, 
el lector també hi trobarà com sempre articles monogràfics per a la 
secció de Fets del Poble, la història local, els esports, enguany 
específic sobre el piragüisme, la part referida a l’associació Xúquer 
Viu i, finalment, la secció de poesia i literatura. 
 
La Revista La Lloca tanca l’any amb la selecció de les fotografies dels 
actes celebrats, esdevinguts o promoguts al poble d’Antella o 
organitzats pels membres de l’asssociació cultural Cilim. Un any més 
entre nosaltres, ara i des d’ara en versió digital. Que en fruïu de la 
lectura i dels records de les imatges i fotografies. Agraïments al socis 
i col·laboradors i fins l’any vinent. 
 

Associació cultural d’Antella “Cilim” 
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LA MEUA ESCOLA 
 

JOSEP MICÓ 

     
  Des de menut, sobretot en la primera edat escolar fins a 
l’adolescència tardana, vaig tenir la sensació que el temps costava 
més de passar en aquelles etapes jovenívoles, que els dies eren més 
llargs que ara. Recorde com de lentes transcorrien les hores dels 
matins a l’aula i les ganes desficioses de tornar a casa, tot i que el 
comportament i les actituds  dels mestres eren noves per a mi, 
m’entretenien i, a més,  hi havia les diversions del pati, aleshores 
anomenades “recreo”, on els xiquets soltàvem les tensions que 
aquella escola rònega, de continent i continguts, tan poc 
engrescadora, ens provocava. 
 
      Els colors, els sons i les olors d’aquella escola em remeten a les 
estacions de l’any, principalment la tardor, l’hivern i la primavera, a 
la infantesa i l’adolescència. L’estiu era la solta dels pardalets que 
havíem estat engabiats en aquell casalot lleig i envellit. 
 
      Els colors de la llum, a les albes, als capvespres i als carrers del 
poble, tan diferents en cadascuna d’elles! Un color seré i adult, a la 

La Lloca 11 / 2015  L’escola a Antella 

  ‐ 8 ‐ 

tardor; cansat i més trist, a l’hivern, i la força i l’alegria dels colors de 
l’arc de Sant Martí, en l’esclat primaveral. 
 
La tardor  eren  els primers freds de les nits d’octubre, fruit de les 
tronades sobtades que es congriaven en minuts. Els trons, primer 
llunyans i tot seguit com si anassen a ensordir-nos, avisaven de les 
pluges fortes, torrencials, que vindrien de seguida. 
 
      M’agradava veure com el cel s’ennegria en un tres i no-res i  els 
núvols llançaven en poc temps ingents descàrregues d’aigua que 
formava unes cortines opaques. S’havia fet de nit en un sospir, la 
pluja continuava injectant en vena el seu to assossegat que 
asserenava. Anava minvant, a poc a poc, i tardava hores en fer-se 
silenci. 
 
      La gent s’arrecerava a casa i des dels llindars o les finestres 
contemplava els rius en què s’havien transformat els carrers i els 
bassals d’aigua i fang de les places i vies encara de terra. Quina 
enyorança de pluja pensar-ho ara des de l’incipient desert en què 
s’està convertint el nostre País! 
 
      L’olor a pluja acompanyava la son i el despertar de les aurores de 
tardor. En matinar per anar a escola, a l’endemà, el dia es 
manifestava escurat i net i l’aire un xic més fresc, pur i agradós de 
respirar. Tot s’havia rentat amb la tempesta: les cases s’havien llavat 
la cara i els arbres i plantes del camp apareixien brillants i 
esponerosos. Abellia eixir al carrer i fer el trajecte fins el calvari. 
 
     Alguna setmana després començava la caiguda de les fulles, la 
formació dels humus al voltant de les soques dels arbres i, 
lentament, el canvi gradual, més apagat en la vestimenta dels veïns. 
Potser el fred ho endolcia tot, també les actituds humanes. 
 
L’hivern em remetia a l’abric, a aquells gèlids matins escolars, que 
llavors eren més freds que ara, a l’olor de la pólvora dels castells i els 
coets solts de les festes del poble i als rituals familiars de Nadal i 
Reis que, aleshores,  no sempre entenia del tot.  
  
L’escola, a l’hivern, també l’associe al cinema. Al poble hi havia tres 
cinemes d’hivern i dos d’estiu. M’agradava molt el cine. Anar al cine 
a veure-hi una o dues pel·lícules era ser el protagonista o 
l’espectador d’històries de mons diferents i interessants que 
t’allunyaven de la quotidianitat del poble i et feien viure unes 
aventures impensables en el meu dia a dia. Era com ser un altre en 



La Lloca 11 / 2015  L’escola a Antella 

  ‐ 9 ‐ 

cada pel·lícula. Per als xiquets i xiquetes d’aquells anys, també per 
als adults, el cinema era la modernitat, tant com hui puga ser una 
tablet o els videojocs per als joves actuals. Els diumenges i festius 
feien dues pel·lícules en sessió contínua i hi havia un descans. Els 
assistents eixien al bar a comprar llepolies, refrescos, cafés, etc. La 
meua estatura era més o menys com pertocava a l’edat que tenia i no 
arribava dalt del taulell de la cafeteria del cine. Hi demanava i ningú 
no m’atenia, sempre m’havia d’esperar que els adults haguessen 
acabat les seues demandes. Semblava que mai no podria prendre’m 
un gelat i ser atés en condicions. Quines ganes tenia de créixer i que 
la gent no em sotmetés! 
 
      El color dominant d’aquesta estació era el gris fosc dels dies de 
tronada que s’aparellava amb el temor a la pedra que pogués ploure i 
els danys que ocasionaria als camps; el blau mat dels matins clars de 
molt de fred en què els homes es reunien a l’eixida del poble per 
”llogar-se” per a collir la taronja així com el blanc daurat de les roses 
de la dacsa acabades de fer a la llar de casa. 
 
       El perfum i la recollida del timonet en les excursions a la 
muntanya amb els amics, algunes vesprades quan no hi havia escola, 
és també una imatge dels meus hiverns escolars a Antella. 
La primavera s’intuïa amb les primeres olors de la flor del taronger 
que omplien els espais, sobretot al matí i a poqueta nit. Així mateix 
les mones cuites, dutes del forn, acabades de coure, avisaven 
precursores i contentes de l’inici de les vacances de Pasqua. 
 
L’estiu era el temps de l’aigua, del sol, de les fruites del terreny, dels 
seus colors i sabors i de l’acabament de l’escola. Havia arribat la 
llibertat, el temps per a les aventures i el gaudi d’una estació que ens 
semblava inacabable. 
 
      Hi havia, a més, les olors interiors d’aquella escola dels primers 
quinze o vint anys posteriors a la guerra d’Espanya, que va ser la 
meua escola de la segona meitat dels cinquanta. Olors que els 
vencedors no havien pogut eradicar encara: les olors de la pobresa 
d’uns territoris que maldaven per superar-la i recuperar-se d’aquella 
barbàrie, amb l’emigració forçada de milions de ciutadans, amb les 
divises de l’exportació de la taronja, amb el treball mal pagat a 
l’interior de l’estat. Olors d’estufa de llenya, de les borumballes de 
fer punta als llapis, amb maquineta o amb guillette, de les restes 
d’esborrar els errors a les llibretes amb aquelles gomes rústegues, 
del clarió de la pissarra, de l’aire carregat perquè les pautes 
higièniques de l’època no havien arribat a la sofisticació actual... 

La Lloca 11 / 2015  L’escola a Antella 

  ‐ 10 ‐ 

 
L’escola dels anys cinquanta que vaig viure era sòrdida i estava 
dotada molt malament. Hi estàvem separats per sexes, en un edifici 
atrotinat i incòmode. Ni el mobiliari ni l’adequació interior de l’única 
aula que hi havia per als xics responia a cap mínim criteri de 
comoditat. Citaré un exemple sobre l’estat dels mitjans de què 
disposava aquella escola: un dia que em vaig tallar el dit índex amb 
una fulleta, em sembla que estava fent-li punta a un llapis, el mestre 
em va donar permís per anar a casa a curar-me’l perquè no hi havia 
farmaciola a l’aula. Els, com a màxim, tres-cents metres que 
separaven l’escola de ma casa em semblaren tan llargs com una 
marató. Les gotes de sang anaven deixant un rastre a les voreres per 
on passava que augmentava la impressió de regueró infinit i la 
percepció que allò no cessaria mai. 
 
Des de la perspectiva actual m’atreviria a dir que no hi havia cap 
element per dur a terme un ensenyament creatiu i enriquidor. Una 
pissarra  i algun mapa eren bàsicament la dotació pedagògica de què 
disposaven els ensenyants. I l’esforç del mestre. D’alguns, perquè 
d’altres empraven una pedagogia molt particular, un estri de mal 
record: la paleta, una fusta  “pedagògica” que feien servir per 
encarrilar els coneixements o la conducta conflictiva o distreta 
d’alguns alumnes. “La letra con sangre entra” , se sentia dir com a 
argument educatiu. Era un artefacte humiliant i que feia mal. Et 
feien parar la mà i te la colpejaven amb la paleta. També s’empraven 
altres tècniques, com carregar de llibres els dos braços en creu dels 
alumnes díscols i fer-los estar així un temps perquè es cansaren, 
escriure cent o més vegades una acció punible que l’alumne havia 
fet, com parlar mentre el mestre explicava o barallar-se, o llançar-se 
algun objecte, etc. Potser eren unes pràctiques que estaven en 
consonància amb aquella societat repressiva del primer franquisme, 
que no es va distingir mai precisament per establir diàlegs sinó per 
imposar els criteris del poder; i en aquest sentit l’escola no podia ser 
democràtica i de participació. Hagués estat un element estrany i 
enterbolidor en aquell món. A més, també era, potser una forma 
d’afaiçonar el caràcter de l’alumnat, acostumar-nos a obeir sense 
crítica. 
 
            El pati, res a veure amb els actuals. Desnivellat, ple de cudols i 
pols, amb una o dues moreres esplèndides, no ho recorde bé, però en 
l’època en què feien el fruit, com que no se’l collia queien a terra i, en 
eixir al pati, els xafigàvem i esdevenia una mena de tarquim de 
morera indescriptible. Ara bé, aquest estat no representava cap 
inconvenient perquè s’hi haguera instal·lat un pal per a les tres 
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banderes que guanyaren la “cruzada nazional” i que cada matí abans 
d’entrar a classe, ens feren formar militarment, alguns alumnes les 
hissaven i tots cantàvem el “Cara al sol”. No sé durant quants anys 
ens van obligar a representar aquesta pallassada. Aleshores crec que 
ningú de nosaltres érem conscients de com se’ns demostrava dia a 
dia qui havia guanyat aquell colp d’estat criminal i com ens 
imposaven les conseqüències.  
 
      Malgrat tot això, no en tinc mal record de l’escola, tampoc no la 
recorde amb massa estimació, m’ho passava bé de vegades i d’altres 
no tant. I prou, però no sé si és un símptoma de l’escàs atractiu que 
em despertava el fet que em sàpia només el nom d’algun dels 
mestres, el d’una mestra que li deien Dª Pilar, que era d’Alfarrasí, 
que no degué ser mestra meua perquè era dona, a qui recorde amb 
afecte, i el D. Francisco i Dª Paquita, que eren matrimoni, i que 
després en feren de preparadors per al batxillerat. 
 
Aquella va ser una època molt fosca; s’havien depurat les 
generacions dels i de les mestres de la República, i les generacions 
que deixaren “útiles para el servicio” o les noves, amb la repressió i 
el control que tot ho omplia probablement feien més del que podien. 
Si n’hi havia de bons pedagogs i progressistes havien d’anar en 
compte. Aquests aspectes no els notàvem nosaltres aleshores, érem 
massa joves; són reflexions que m’he fet posteriorment. El que sí que 
érem capaços d’entendre era el seu comportament i l’actitud 
personal com a ensenyant i com a persona de respecte cap als 
alumnes. 
 
      Eren moltes altres les diferències amb l’escola d’avui. En citaré 
nomes dos aspectes importants per no allargar-me: el llibre de text 
que teníem i la relació amb l’església. 
 
      Tota la informació de què disposàvem venia en un únic llibre on 
hi havia el conjunt de les matèries que havíem d’estudiar. Res a 
veure amb la riquesa, amplitud i diversitat dels llibres actuals. 
S’anomenava l’Enciclopedia Alvarez i això era tot el saber que 
havíem d’aprendre en aquella edat. Uns “coneixements” que en els 
aspectes estratègics s’havia triat i garbellat amb molta cura. 
 
      Pel que fa al segon aspecte hi havia una total coordinació entre 
les festivitats de l’església catòlica i les activitats de l’escola, de 
manera que en les celebracions importants (Nadal, Setmana Santa i 
Pasqua i altres festes locals o “nacionals”) l’escola les celebrava 
també, ens hi portaven al temple en grup. Inclús rebíem a l’escola la 
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visita ”pastoral” del senyor bisbe. Una mostra molt evident de la 
confessionalitat de l’estat i de la manca de respecte a les llibertats, en 
aquest cas la religiosa. 
 
      Les tres matèries que més en sobtaven, pensat a posteriori 
també, a l’inici de l’adolescència quan comences a preguntar-te 
coses, eren la llengua de l’escola, que no era la mateixa que parlaven 
tots els habitants del poble, les informacions històriques que rebíem 
i la literatura que hi estudiàvem. 
  
De la història, els valencians semblava que ni n’havíem tingut ni en 
teníem, que no existíem com a poble, ni la Corona d’Aragó tampoc. 
Tota la història que ens hi ensenyaven era la seua reconquesta, 
Doñes Urraques de Castella i Guzmanes los Buenos, i Cids, i 
universitats de Salamanca, Isabels, conquesta de Granada, 
descobriments d’Amèrica, i indis per ací i per allà. Ens unflaven el 
cap amb les glòries d’una Castella imperial que havia protagonitzat 
fets civilitzadors de primer ordre i un muntó d’anècdotes. Nosaltres, 
els valencians no havíem fet res de trellat que meresqués aparèixer 
als llibres. Un dia, però, de sobte, hi apareixia un rei, Jaume I, i ens 
deien quatre cosetes, de rapa i fuig, que havia protagonitzat i ja 
estava tot, no esmentaven tampoc una continuïtat posterior d’aquest 
monarca. Ni uns precedents. Era com un personatge incòmode que 
l’havien de traure a escena, a contracor, però sense donar més 
explicacions perquè aquestes podien fer pensar.  Resultava que el 
monarca peninsular que havia conquerit més territoris en vida, que 
havia creat el Regne de València, el nostre, i el de Mallorques, que 
ens havia donat una mena de constitució escrita, avançada a l’època 
(els Furs) no es mereixia més d’una línia als llibres dels xiquets i 
xiquetes valencians. Era un monarca sense antecedents ni 
successors, ni Abat Oliva, ni Pau i Treva, ni Guifré el Pilós, ni 
Ramons Berenguers ni Berenguers Ramons, ni Peres ni Jaumes, ni 
Guerra de la Unió, ni guerres amb Castella (diverses) ni revoltes 
socials (1a i 2a Guerra de les Germanies) ni el domini de la 
Mediterrània per la Corona d’Aragó. Semblava que no havíem tingut 
universitats, algunes de les més antigues i prestigioses, com la de 
Lleida, ni escoles de traductors com a Mallorca o al convent de 
Predicadors de València, ni grans catedrals com els altres pobles 
d’Europa, ni dos papes valencians, ni herois com Vicent Peris i 
Guillem Sorolla a les Germanies, ni l’ocupació espanyola final i la 
pèrdua de les nostres llibertats a la desfeta d’Almansa, en la Guerra 
de Successió... Fet i fet, sense història. Hi havia alguna cosa que no 
em quadrava.  Això sí, tornàvem a aparèixer en escena per contar-
nos la mentida grandiosa que Ferran II d’Aragó i Isabel I de Castella 
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havien creat Espanya. Una Espanya molt sui generis, que ens deien 
que havia descobert un nou continent, amb l’aportació econòmica, 
això sí, del Mestre Racional del Regne de València Lluís de 
Santàngel, però que no ens explicaven per què els regnes de la 
Corona d’Aragó no podien anar a les terres tot just descobertes. 
Aquestes eren només de Castella. Com quedem, no havien creat 
Espanya? 
 
I després, de nou el seu relat espanyol. Nosaltres en l’anonimat, una 
anomalia històrica, un poble sense història. Anys més tard vaig 
entendre tots els per quès i també per què ara continuen amb una 
actitud semblant. Només s’adjudiquen de nosaltres allò que  
interessa al seu projecte espanyol i no el contradiu. 
 
      Pel que fa a la llengua de l’escola i a la literatura hi havia un 
pensament motor en la dictadura que era fer desaparèixer la nostra 
personalitat nacional com a valencians i això ho volien aconseguir 
per la substitució de la nostra llengua pròpia, el català dels 
valencians, el valencià, per una llengua de fora, estrangera, una 
llengua que havien començat a imposar-la a totes les capes socials, 
excepte a la noblesa que ja des del segle XVI havia adoptat la llengua 
del poder, a partir de la desfeta d’Almansa i el decret de Nueva 
Planta i, a nivell de masses, en els anys vint i trenta del segle XX. 
Una de les formes era convertir el castellà en la llengua de cultura, la 
llengua de l’escola, dels mitjans de comunicació i de totes les 
instàncies elevades i de prestigi. 
 
Quin sentit tenia  una escola en castellà, si els valencians tenim una 
llengua pròpia? La llengua que tothom parlava en aquells anys 
empobridors a Antella era el valencià. Més exactament, no tots ho 
feien sempre, perquè ni el rector l’usava a l’església, ni la guàrdia 
civil a les carreteres o als camps, ni enlloc, ni evidentment els 
representants de la cultura, els mestres. Moltes persones es passen 
tota una vida aprenent una llengua i no sempre ho aconsegueixen. 
Tanmateix, els primers quatre anys dels xiquets i xiquetes dels 
cinquanta degueren estirar-se com a goma de mastegar perquè el 
primer dia d’escola de la nostra vida el mestre o la mestra 
començaren la classe amb la llengua que només sentíem una vegada 
al dia, si de cas, a l’hora del “parte” o les notícies de la ràdio on la 
primera informació sempre era : ”su excelencia el jefe del estado y 
generalisimo de los ejercitos....ha hecho esto y esto y esto..etc”. La 
cara que devíem fer els primers dies en sentir-los parlar degué ser 
d’una indesxifrable sorpresa i perplexitat. Podem, per tant, i és 
convenient, estudiar i dominar el castellà i altres llengües, com més 
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millor però la llengua vehicular ha de ser la pròpia. Per entorpir 
això, començaven en l’escola primària i arribaven a la Universitat 
amb el castellà com a llengua vehicular i, mentrestant, el valencià, la 
llengua del territori, completament marginada i transformada en un 
vehicle deteriorat sense mitjans que el valoraren, cada vegada més 
castellanitzat i empobrit. Ningú ens deia res de la llengua del poble, 
d’on venia, en quins altres territoris de l’estat i de l’estranger es 
parlava, si havia tingut o no història literària. Només ens ensenyaven 
a l’escola unes regles per aprendre a escriure bé el castellà i no fer 
faltes d’ortografia, basades en paraules que en valencià començaven 
per /f/, com per exemple fem, fosc, forat, i que eren una excepció 
perquè en castellà no s’escrivien amb h, etc. És a dir, una llengua al 
servei de la plenitud de l’altra. I de la llengua del poble esborrar 
qualsevol indici. Fins a la seua desaparició. 
 
Aquesta política ja era antiga, venia de lluny. La dictadura franquista 
només l’havia exacerbada fins al paroxisme fanàtic. Tot allò que no 
era pancastellanista era enemic d’Espanya i calia perseguir-ho. La 
van aplicar ja els diferents governs del ”turno” al segle XIX, la 
dictadura de Primo de Rivera i la mateixa IIa República Espanyola, 
que va concedir alguns estatuts i la possibilitat d’una certa oficialitat 
del català a Catalunya, però sense cedir mai la supremacia de cap 
llengua no castellana front al castellà, que sempre ha de ser “la 
llengua”. 
 
      La situació actual, amb la llei Wert, és la mateixa de supeditació 
del castellà a tots els nivells sobre el català en tots els territoris on es 
llengua pròpia, o sobre qualsevol altra llengua de l’estat no 
castellana. 
 
      Si parlem de la literatura, també l’escola que vam patir era 
“particular” en aquest aspecte. Se’ns ensenyava als alumnes 
valencians una literatura que tampoc no era l’específica nostra, era 
la literatura castellana. És cert, que alguns autors d’origen valencià 
han escrit en castellà ja des del XVI,  i sobretot en el darrer segle, 
però no és menys cert que la literatura del País Valencià, la històrica, 
els grans clàssics i l’actual és la que s’escriu en la nostra llengua 
pròpia, el valencià, el nostre català, la que ens identifica davant del 
món. Ens refregaven Jorges Manriques, Lazarillos i Quijotes i ni un 
borrall de les Homilies d’Organyà, Ramon Llull, Jordi de Sant Jordi, 
Ausiàs Marc, Martorell, Metge, Verdaguer,  etc. 
 
      Amb els precedents citats que recorde, de la meua escola de 
xiquet i adolescent, i les lleis d’educació que han legislat els diferents 
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governs espanyols de la democràcia, uns més que altres però tots 
amb moltes característiques, sempre de contenció, en comú respecte 
al nostre fet nacional, sobretot llengua i cultura, ara queda ben clar 
perquè aquella escola franquista o l’escola actual que ens volen 
imposar amagava la nostra realitat històrica, literària i lingüística. 
  
Perquè tenim motius més que suficients per considerar-nos 
orgullosos, o com a mínim tant com qualsevol altre poble,  del nostre 
passat, dels nostres escriptors i de la nostra llengua. I és per això que 
tots aquells espais públics i privats que recupere la nostra llengua i 
cultura, els haurà de perdre o, com a mínim compartir en casos 
especials, aquella que ara els hegemonia tots. I potser això és el que 
no els interessa i no ho volen. 
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L’ESCOLA EN LA COMARCA DE LA 
RIBERA DEL XÚQUER 

 
JOSEP LLUÍS DOMÉNECH ZORNOZA 

-MESTRE D’ESCOLA JUBILAT- 
 

 
 

1. Evolució de l’atenció escolar en els últims temps. 

 La necessitat de rebre una educació adequada a les persones 
sempre ha sigut inherent a l'ésser humà. Tot i això, i ateses les 
diferències socioeconòmiques entre la gent, no tothom ha pogut 
seguir uns estudis, fins i tot en el cas de referir-nos a l'ensenyament 
bàsic. Durant segles i, fins i fins i tot, al llarg de mil·lennis, sols 
tenien accés al dret de rebre educació els fills dels poderosos. No 
importava una altra cosa. I això ocorria no sols en la nostra comarca, 
en les terres valencianes, sinó pertot arreu. Com pot comprendre's, 
sols les classes poderoses tenien la possibilitat d'aprendre a llegir i 
escriure, un aprenentatge que els permetia tindre accés al món de la 
cultura. I com a conseqüència d'això l'índex d'analfabetisme era molt 
elevat. 
 No pensem que la catastròfica situació sols era una 
característica de l'Edat Mitjana, moment en el qual l'accés al món 
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cultural sols es donava en cercles pròxims als monestirs i a la cort 
reial. En el segle XIX es fa una diagnosi de la situació i això dóna a 
conéixer uns nivells d'analfabetisme realment alarmants, cosa que és 
més acusada en territoris on hi ha unes condicions econòmiques 
pitjors. Obvi. 
 Arran d'això, els polítics espanyols, prenen consciència que 
alguna cosa s'ha de fer. Apareixen en el Congrés dels Diputats 
diferents intents de millorar la situació, si bé, en un intent de ser 
justos amb la història, cal dir que no seria fins a l'any 1857 el 
moment clau perquè es done realment un canvi legislatiu que facilite 
una pràctica d'impulsos decisius en pro de l'extensió de la 
possibilitat d'un autèntic  accés al món de la cultura i de l'educació. 
Es tracta del moment de l'aprovació i promulgació de l'anomenada 
com a Llei Moyano, dita així per haver-la impulsat Claudio Moyano, 
ministre de Foment en temps del regnat d'Isabel II. 
 Amb la Llei Moyano, vertader instrument contra 
l'analfabetisme de tots els territoris de l'estat espanyol, s'estableix 
l'Educació Primària obligatòria de 6 a 9 anys això com la seua 
gratuïtat per als qui no pogueren pagar-la, que no n'eren pocs, 
deixant-se la iniciativa de la creació d'escoles als municipis i a la 
iniciativa privada. 
 Els riberencs que ja tenim una certa edat encara potser 
recordem les paraules dels nostres avis o dels nostres pares quan ens 
deien que els obligaven a anar a escola, cosa que era una novetat, ja 
que fins a l'aplicació de la famosa llei no hi havia obligatorietat. 
També encaixen les declaracions dels mateixos protagonistes quan 
ens deien que es posaren a treballar als 9 anys, cosa que coincideix 
amb el final de l'obligatorietat. Parem atenció també que per davall 
dels 6 anys no hi havia obligatorietat ni gratuïtat.  
 Dit tot el que portem dit fins ara, ens podem imaginar el 
paisatge escolar de la nostra comarca a partir del moment esmentat i 
que va romandre així durant molts anys: escoles unitàries d'un sols 
gènere, de xics o de xiques, on predominaven els i les alumnes de 6 a 
9 anys, on les xiques tenien una mestra, mentre que els xic tenien un 
mestre, amb variacions segons cada poble. Pensem que, en funció de 
la iniciativa de cada municipi, es pagava al professorat uns diners 
per a vivenda o se li facilitava una casa on se li eximia de pagar 
lloguer. El professorat no estava ben pagat (“passes més fam que un 
mestre d'escola”). De tant en tant, en algun poble mitjanament gran 
(són els casos de Carcaixent, Alzira, Algemesí, Alberic, etc.) es creava 
algun  col·legi “de pagament -”, és a dir, privat que, amb el temps, 
serien subvencionats, i que, generalment, naixien per impuls d'algun 
orde religiós de frares o monges. 
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 L'Ensenyament Secundari no va tindre la mateixa sort que 
l'Ensenyament Primari, ja que no es va pensar inicialment que 
haguera de ser obligatori ni molt menys gratuït. Els instituts públics 
no van proliferar. Ni molt menys. Es van reservar per a les capitals 
de província i poc més. Una altra cosa van ser les autoritzacions que 
es donaven als centres religiosos perquè pogueren impartir  
ensenyaments mitjans, en principi sempre pagant la família de 
l'estudiant. Recordem que en el nostre cas, en la Ribera Alta no hi 
havia cap institut d'Educació Secundària, tret del laboral d'Alzira 
que es va crear molt després. Qui volia continuar estudiant després 
dels estudis primaris, cosa que va ocórrer durant molts anys, havia 
d'anar al cap i casal, que comptava amb un institut de xics (Lluís 
Vives) i un altre de xiques (Sant Vicent Ferrer) i, més tard es va crear 
l'Inem de Xàtiva i l'Inem de Requena, durant ben entrat el segle XX, 
els únics exponents d'aquesta classe d'ensenyament públic en la 
província de València. Això ens dóna una idea de com era 
l'ensenyament en la comarca. Molt poca gent tenia el dret d'estudiar 
més enllà dels estudis primaris. I és que, com se sol dir, estudiar 
estudiava qui estudiava. 
 D'altra banda, les universitats eren susceptibles de ser 
gestionades per l'estat. En els nostres territoris tan sols existia una 
universitat (Universitat de València. Estudi General), situació que es 
va mantindre fins a l'any 1970 en què començà a funcionar la 
Universitat Politècnica. 
 Es pot dir que aquesta situació, en línies generals, va ser així 
fins que la Llei General d'Educació del 1970 va modificar 
sensiblement les pràctiques educatives dels nostres pobles, si bé és 
just reconéixer que abans d'aparéixer eixe nou marc legislatiu es van 
fer alguns intents de millorar l'accés educatiu a més gent, tot i que 
ens situàvem en l'època franquista. Hem de posar com a exemple la 
dotació de beques per a estudiar, sent les més famoses les 
anomenades com a PIO (Patronat d'Igualtat d'Oportunitats), així 
com la creació de Seccions o de Col·legis Lliures Adoptats, depenent 
d'algun institut, creats en col·laboració amb alguns ajuntaments, que 
eren un pas més que les típiques acadèmies que en els anys quaranta 
i cinquanta del segle XX havien aparegut en algun poble (recordem 
el cas de l'Acadèmia Xúquer d'Alzira o l'Acadèmia Nebrija d'Alberic). 
Molta gent que volgué seguir estudis posteriors a l'ensenyament 
primari de pobles com ara Gavarda, Antella, Alberic, Massalavés, 
l'Alcúdia, Benimuslem, etc. cursaren els estudis en l'anomenat 
Col·legi Lliure Adoptat d'Ensenyament Mitjà, que depenia de 
l'institut de Xàtiva, a partir de l'any 1962. La veritat és que, 
segurament per no comptar amb unes grans instal·lacions, 
l'ensenyament era mixt. Fou una mena de coeducació no pretesa. 
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Eixa sort tinguérem. Per unes altres circumstàncies una altra cosa 
ens va afavorir: tindre com a professors a unes grans personalitats 
per la banda professional i per la personal. Recordem que ens feren 
classe persones com ara Josep Iborra, Josep Lluís Bauset, Jesús 
Huguet, Manolo Olmos i un llarg etcètera que ens va marcar 
considerablement. 
 Una altra gent de la comarca hi assistí a les classes de l'Inem 
Josep de Ribera de Xàtiva, quan no a l'Institut laboral d'Alzira. Qui 
volgué o pogué portava els seus fills a mitja pensió o en règim 
d'internat a algun col·legi privat més o menys pròxim a les zones de 
residència. 
 La Llei General d'Educació del 1970 significà una autèntica 
revolució en molts vessants. Fou dissenyada pel ministre valencià 
Josep Lluís Villar Palasí. 
 Quan va aparéixer aquesta Llei estaven vigents en tot l'estat la 
Llei d'Ensenyament Primari del 1945, que havia establit que 
l'ensenyament primari seria amb separació de sexes, amb caràcter 
confessional, patriòtic, social, intel·lectual, físic i professional, amb 
escoles nacionals, de l'església i de patronat i que anara dels 6 als 12 
anys de manera obligatòria i gratuïta. En Ensenyament Secundari la 
llei vigent era l'anomenada Llei d'Ordenació de l'Ensenyament Mitjà 
del 1953, on s'establia l'ingrés, les famoses dos revàlides, els sis 
cursos de batxillerat i en curs de preparació per a la Universitat 
(Preuniversitari). 
 Una de les principals novetats de la Llei Villar Palasí fou 
l'establiment de l'escolarització obligatòria de 6 a 14 anys, amb tres 
cicles educatius (inicial, mitjà i superior) per a l'Educació General 
Bàsica, així com dos anys de preescolar el famós Batxillerat Unificat i 
Polivalent (BUP) i el curs d'orientació universitària (COU). La 
Ribera Alta, a l'igual que ocorria en la resta de comarques del País 
Valencià, es va omplir d'edificis de nova planta, tant de Primària 
com de Secundària, el professorat millorà el seu poder adquisitiu 
(millores salarials importants), hi hagué una certa il·lusió per 
innovar i renovar l'educació... Llàstima que no hi haguera una 
suficient dotació pressupostària que haguera millorat més la situació 
educativa. 
 Posteriorment, la resta de marcs educatius com ara la Llei 
Orgànica Reguladora del Dret de l'Educació (LODE, 1985), la Llei 
Orgànica General del Sistema Educatiu del 1990 (LOGSE), la Llei 
Orgànica de la Qualitat de l'Educació (LODE, 2002), la Llei Orgànica 
d'Educació (LOE, 2006) i la Llei Orgànica  per a la Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMQUE, 2013), s'han encarregat, amb la seua 
lenta i gradual aplicació, deixar els centres educatius de la comarca i 
de les comarques d'aquest i de la resta de territoris autonòmics en la 
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situació en què es troben en el moment actual, si bé la diferència 
principal que podem trobar-nos, com veurem en les pàgines 
següents, és el fet d'existir unes certes diferències entre territoris, 
situació que apareix com a conseqüència del desenvolupament 
contingut en la Constitució vigent (1978) i que apareixen donades les 
circumstàncies de la diferenciació interterritorial pel fet autonòmic i 
la corresponent descentralització de serveis i l'assumpció de certes 
competències per part de l'administració autonòmica valenciana. 
 La gent dels pobles de la comarca de la Ribera del Xúquer hem 
vist com canviava tot allò que es relacionava amb l'educació i 
l'ensenyament al llarg dels darrers 150 anys. Les diferents èpoques 
eren testimoni dels canvis que anaven efectuant-se. De com 
l'ensenyament bàsic es convertia en una cosa obligatòria i gratuïta, 
de com l'ensenyament es feia sols amb alumnes del mateix sexe i de 
com això canviava com un clar signe de democratització i de progrés, 
de com no hi havia cap centre educatiu d'Educació Secundària en 
tota la comarca i a poc a poc apareixien alguns d'ells a Alzira, a 
Carcaixent, a Sueca, a Algemesí, a Carlet, a Alberic, a l'Alcúdia, a 
Guadassuar..., de com els alumnes susceptibles d'una Educació 
Especial assistien al centre d'Educació Especial “Marqués de Dos 
Aigües” de Massanassa, després al d'Alzira, al de Sueca... fins que 
aplegà el moment en què molts d'ells eren atesos, com ho són hui en 
dia, en centres educatius ordinaris. També hem sigut testimonis de 
l'aparició d'una extensió de la UNED a Alzira, d'una extensió 
universitària de la Universitat Catòlica a Carcaixent... 
Afortunadament s'ha progressat paulatinament en matèria educativa 
fins arribar al moment actual. 

 
2. L’escola en el moment actual. 

 Una radiografia de la situació escolar en el moment actual 
donaria un resultat que semblaria increïble per a les persones que 
vivien a la comarca en l'últim terç del segle XIX quan la Llei Moyano 
va significar la gran revolució escolar pel fet de ser obligatòria i 
gratuïta per a tots els xiquets i xiquetes compresos entre els 6 i els 9 
anys, cosa que vista hui en dia semblaria que ens estiguérem referint 
a algun país del continent africà.  
 La primera gran diferència està en allò que tothom assisteix a 
l'escola obligatòriament i gratuïtament des dels 3 als 16 anys, amb 
uns resultats òptims pel que fa a allò que s'anomena com a “nivell o 
grau d'alfabetització”, que significa que l'analfabetisme és inexistent 
en la pràctica. Potser en algun cas d'algun xiquet amb necessitats 
educatives especials o en alguna persona nouvinguda es puga parlar 
de no alfabetització si ens estem referint al castellà, llengua 
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coneguda per tothom. El resultat pel que fa al coneixement del 
valencià és també positiu, tot i que encara hauria de ser més en un 
país que realment fóra bilingüe i no diglòssic com és el nostre, cosa 
que es reflecteix també quan l'àrea objecte d'estudi és la comarca, tal 
i com més avant indicarem. 
 L'Educació Secundària Obligatòria, això és, aquell nivell 
educatiu que s'entén com a bàsic i mínim per a qualsevol persona, és 
ofert a tothom a la comarca, si bé a partir dels 12 anys, moment en 
què es finalitzen els estudis d'Educació Primària, els alumnes 
residents en pobles menuts, on no existeixen centres d'Educació 
Secundària, són transportats des de la seua població a una localitat 
pròxima que sí que compta amb eixa classe de centre educatiu, però 
d'aquesta manera la gratuïtat de l'ensenyament bàsic està garantit. 
 D'altra banda, l'entrada en qualsevol centre escolar de la 
comarca que estiga sostingut amb fons públics, ja siga de titularitat 
pública (centre públic) o de titularitat privada, però amb el 
corresponent concert educatiu (centre privat concertat), presenta, 
tret d'alguna excepció, les aules de classe amb programes on la 
coeducació és el fenomen dominant. Afortunadament això és així per 
a bé de la humanitat. 
 Si ens fixem en el nombre d'alumnes per aula, tot i 
contemplant els recursos de suport que hi ha establits hui en dia, 
contemplarem que aquelles unitàries del segle XIX i de ben entrat el 
XX s'havien convertit amb centres perfectament organitzats on la 
distribució de l'alumnat agrupats tot seguint unes característiques 
maduratives uniformes és la tònica general. 
 Encara queda alguna cosa que caldrà corregir pacíficament. 
¿Què fa l'ensenyament de la religió catòlica als centres escolars? Si la 
resposta, com sembla ser així, és allò de “hi ha un concordat i tal i 
tal...”, la resposta és ben clara: on hi ha un concordat en pot haver-hi 
un altre. Aquesta situació és la mateixa que a la resta de territoris de 
l'estat. Temps haurà de vindre... 
 La situació que coneixem i podem observar cada dia ens dóna 
una visió d'una comarca molt activa i capdavantera en el tema 
cultural i educatiu on molts dels principals premis literaris del País 
són convocats per pobles de la comarca amb la col·laboració d'unes 
altres entitats, com ara les mancomunitats, algunes editorials, 
fundacions, associacions, etc. Recordem premis literaris com el 
ciutat d'Alzira, els d'Alberic, Carcaixent, Castelló de la Ribera, 
Almussafes etc, així com el recentment creat a Tous, l'únic poble 
riberenc on el castellà és la seua llengua predominant i que, tot i 
això, convoca des de l'any 2013 un concurs literari per a obres 
escrites en valencià i en castellà, la qual mostra una cosa molt 
positiva. 

La Lloca 11 / 2015  L’escola a Antella 

  ‐ 22 ‐ 

 Els nostres joves estan molt preparats. Hui en dia s'estudia 
més que en la vida. La taxa d'estudiants universitaris procedents de 
la comarca ha pujat molt sensiblement, així com ha augmentat 
significativament el domini de llengües estrangeres. Eixe és el 
panorama que tenim, signe clar d'un progrés continuat. 
 Donada la importància de la presència del valencià en la nostra 
societat, i, especialment, en el món escolar sembla oportú dedicar 
unes paraules a l'evolució de la llengua pròpia, que ha passat de res a 
molt en la major part de les nostres escoles. 
 

3. Escoles en valencià i la comarca de la Ribera del 
Xúquer 

 La comarca de la Ribera del Xúquer sempre s’ha distingit per 
ser capdavantera en el tema de la cultura i la llengua pròpia dels 
valencians i de les valencianes. Com a exemple podem posar tot el 
que va ocórrer des del 1967, que tenia com a punt d’eixida el 
moviment anomenat com a Cine club 67 d’Alberic i que va significar 
molt més que cine. Va tindre extraordinàries conseqüències envers 
la llengua i la cultura valencianes pel que fa a publicacions, música, 
història, cultura popular, ensenyament... en valencià, clar que sí. Pel 
que fa a l’ensenyament, caldrà recordar amb orgull i satisfacció 
aquell naixement de la 1a Trobada d’Escoles en Valencià, el 1986, a 
Benifaió, tantes vegades replicada i afortunadament ampliada en 
nombre d’assistents, fins a arribar al moment actual, on la 30a 
Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera es duia a terme al poble 
d’Alginet, tot deixant una  important petjada, que serà sempre 
recordada en els annals de la història i de la intrahistòria. 
Inoblidable. Recordem, a més, les darreres edicions dutes a terme a 
Antella, Alberic, Corbera... 
 Els qui ja tenim uns quants anys i ens hem dedicat a 
l’ensenyament del i en valencià tenim l’obligació de contar que no tot 
ha estat un camí de roses. Haurem de dir, clar i en valencià, que les 
escoles quan començàvem a exercir la nostra tasca docent sols 
parlaven en castellà. Això de fer les classes en valencià no sols era 
difícil, sinó poc menys que impossible. Vivíem el més extrem 
sentiment diglòssic en les nostres vides. Afortunadament molt s’ha 
caminat d’ençà al moment actual. Ha estat un camí difícilment 
transitable. Caldrà reconéixer que el treball de les comunitats 
educatives (professorat, pares i mares, alumnat...) ha estat exemplar. 
I que les entitats cíviques preocupades per assolir l’objectiu de 
normalitzar la presència del valencià a l’escola dins i fora, en especial 
Federació Escola Valenciana-Associacions per la Llengua, han 
realitzat una gran tasca definitòria i molt ferma. Veritablement, ha 
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estat l’esfera on més s’ha fet perquè el valencià estiguera present 
amb la màxima normalitat. D’uns altres sectors, com ara els mitjans 
de comunicació, la justícia, el món dels polítics, la indústria i el 
comerç... no puc opinar el mateix. No han fet tots els deures. Encara 
n’han de fer molts més. No vindria gens malament que a 32 anys de 
la promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià agafaren 
l’exemple de les nostres escoles i es prengueren d’una manera 
seriosa la seua necessitat moral i també legal de preocupar-se perquè 
la presència del valencià, llengua pròpia del nostre territori, siga una 
realitat immediata i assenyada. Ja està bé de considerar la nostra 
llengua sols com a bona per a fer acudits, però per a coses serioses. 
Recordem les paraules d’aquella diputada autonòmica que aspirava 
a ser presidenta de la Generalitat i ens atribuïa allò d’”aldeanos” als 
qui sempre hem fet els deures. Ai, senyor! Quan que fa la ignorància! 
Encara que, sí, “aldeanos” i amb l’orgull de ser-ho. Clar que sí.  
 La implantació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià a la 
comarca s’ha fet d’una manera exemplar, amb molts esforços, amb 
molt de treball, amb moltes hores sense dormir, però amb bons 
resultats. A poc a poc s’ha anat avançant. Cada any ha anat 
augmentant el nombre de xiquets i de xiquetes en les nostres 
escoles, i de joves en els nostres instituts que seguien els programes 
d’ensenyament en valencià (els únics que garanteixen un 
aprenentatge equilibrat i en condicions). La comarca és i ha sigut un 
exemple d’esforç col·lectiu assenyat. I ha de continuar sent-ho, 
perquè evidentment, afortunadament, ningú dubta ja que hem 
d’anar a més.  
 Vull mostrar-me content dels avanços que s’han produït. Seria 
injust no reconéixer-ho, però no podem caure en el triomfalisme 
dels conformistes perquè tampoc seria just. Ni l’optimisme, ni la 
utopia, com tampoc la depressió a ultrança són els camins més 
adequats, ni en la nostra comarca ni en cap altra. Crec que la postura 
que hem d’adoptar és la de partir del realisme que indiquen les 
dades objectives i adonar-nos que encara resta molt de treballar al 
davant, encara ens cal una reivindicació per tal de fer que el valencià, 
la nostra llengua, ocupe el lloc que històricament i autènticament li 
correspon en la nostra societat. L’ús habitual, normal i en totes les 
esferes és el millor favor que podem fer no sols a la nostra societat, 
sinó a la memòria dels nostres avantpassats i a les generacions 
futures. Viure en valencià és la nostra obligació com a valencians, 
però no sols a les nostres escoles, sinó pertot arreu. Tot i acceptant el 
món multilingüe en què vivim, caldrà fer-ho des del respecte més 
absolut a les nostres tradicions, a la nostra història, a la nostra 
cultura, a la nostra realitat social, que contempla com a prioritari el 
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coneixement i l’ús en tot moment de la nostra principal senya 
d’identitat, la llengua valenciana.    
 Els indicadors sobre el nivell de coneixement del valencià són 
molt clars i, fins i tot, positius, segons les diferents enquestes (ex.- 
Llibre Blanc-1 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2005). El 
82% dels enquestats declara que entén bé el valencià. El 58% afirma 
que és capaç de parlar bé el valencià, mentre que el 51% el llig. Un 
27% dels enquestats té la consciència de saber escriure bé en 
valencià. Les dades en conjunt ens indiquen una certa millora 
progressiva en l’aprenentatge de l’idioma propi de les terres 
valencianes, millora que s’ha vist més clara a nivell de lectura i 
escriptura. Això ens fa veure que el problema del valencià no està en 
el seu coneixement. Ja s’han encarregat les escoles d’alfabetitzar 
l’alumnat i, per eixe motiu, la franja d’edat dels menors de 24 anys 
és la que compta amb un major nombre de ciutadans que saben 
valencià. El problema està en l’ús, on, de nou, l’escola ha estat 
capdavantera sent la institució que més ha complit –hi ha qui diu 
que és l’única- els objectius de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià del 1983. En la resta d’esferes ha hagut de tot, però sense 
que l’ús de l’idioma dispose dels mitjans personals i materials 
necessaris perquè siga una realitat positiva i de la qual estar 
satisfets. Ni els mitjans de comunicació han fet el seu paper de 
difusió del valencià com els pertoca, ni l’administració pública pot 
presumir de valencianitzar com cal, ni molt menys. La realitat és 
que, a més a més, la classe política no utilitza el valencià com era 
d’esperar i en té l’obligació. No és d’estranyar que en uns altres 
sectors, posem per cas l’administració de justícia, la llengua dels 
valencians, com diria Manuel Sanchis Guarner, estiga pràcticament 
absent. No podem estar contents de l’ús que es fa del valencià. I ja és 
hora de despertar. Si és cert que cal fomentar el seu ús caldrà fer-ho 
des de totes les instàncies amb la ferma creença que és el que cal fer i 
que no es tracta d’un passatge més d’un festival de pompa i 
circumstància. 
 Tot i acceptant la situació tan dolenta per la qual passa el 
valencià, com hem dit més amunt,  no es pot adoptar una actitud 
d’utopia pessimista on es produïsquen tota mena de renúncies 
perquè es crega que no es pot fer cap cosa. Això és el que molta gent, 
tradicionalment, ha volgut que férem els valencianoparlants i que 
sols ens porta a un camí: al suïcidi col·lectiu. Caldria reflexionar i 
concloure que una llengua com la nostra, i que compartim amb uns 
altres territoris (Catalunya, les Illes Balears, Andorra, la Franja 
d’Aragó, etc.) és un mitjà de comunicació, i també, i això és molt 
important, la senya d’identitat més emblemàtica del País Valencià. 
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No es pot oblidar això. El pessimisme no pot ser de cap manera 
l’element dominant en el nostre cas. 
No obstant allò dit, tampoc podem caure en una utopia optimista, és 
a dir, no podem evitar la realitat tancant els ulls i pensant que tot va 
bé i que el valencià disposa de molta salut i persistirà encara que no 
es fomente el seu ús. Davant els estudis de prestigiosos investigadors 
de la sociolingüística, que ens alerten que de les 6.500 llengües que 
hi ha al món, vora a 3.000 tenen perill de desaparéixer en un termini 
d’uns 30 anys, no podem ser molt optimistes, no podem 
autoenganyar-nos. 
 No cap una altra solució més que observar científicament la 
realitat que ens envolta i, amb una postura de realisme constructiu, 
demanar la potenciació del valencià –una vegada més!- pertot arreu 
i en la part que ens pertoque, i des de qualsevol àmbit fer un ús 
adequat qualitatiu i quantitatiu de la llengua pròpia. I això per part 
de tothom, principalment per part de la classe política, que és la que 
ha adquirit el deure màxim de donar solució als problemes que 
apareixen en una societat democràtica com la nostra. No calen 
postures com la dels estruços, ni s’admeten hipocresies ni dobles 
llenguatges.  
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L'ESCOLA A ANTELLA 
 

Benjamín Cerdà i Garcia, Juliol 2015 
 

               
 
 

1.- L'educació a les primeres societats.  
 
  A la prehistòria l'educació dels nens anava a càrrec de tota la tribu, 
ja que aprenia imitant el comportament dels adults. Amb la divisió 
del treball van sorgir els primers oficis, que s'ensenyaven a un 
aprenent o nen que mostrava interès o aptitud.  
 
  Les primeres societats urbanes requerien tasques especialitzades, 
que s'aprenien des de la joventut en els primers centres preparats 
per a l'ensenyament de forma oficial, l'escriptura va començar a 
jugar un paper clau. Bona part de l'educació, continuava sent oral, 
basada en la repetició i memorització de formules, rituals o relats 
mítics, la primera educació estava reservada als nois, d'aquesta 
classe instruïda es van començar a conservar i associar amb la 
noblesa o els estaments superiors, la primera biblioteca reial fou la 
de l'assiri Assurbanipal. L'accés al saber estava reservat als 
privilegiats (1% a la societat egípcia, per exemple).  
 
2.- L'educació al món clàssic 
 
  A l'antiga Grècia les escoles privades, pel desig de les famílies amb 
diners d'assegurar els coneixement necessaris als seus fills per poder 
prosperar socialment, (pedagog neix de l'esclau que els hi portava). 
Es va establir un currículum educatiu dividit en assignatures, lecto-
escriptura, educació física, musica, literatura i història; en no haver 
control estatal podia variar el nivell i tipus de continguts impartits. 
La democràcia a Atenes, va augmentar el nombre d'anys 
d'escolarització. L'Acadèmia de Plató proposava una educació 
pública. 
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  A Roma l'educació de les xiquetes aplegava fins als 11 anys, els nois 
continuaven usualment fins als 15, i es van organitzar nivells o 
cursos. Quintilià establia un progrés similar per a tothom dins la 
mateix escola, d'aquest  educador sorgeix la noció de l'educació 
primerenca, ja que va descobrir que els xicotets tenien més memòria 
i capacitat per aprendre, els infants que s'ho podien permetre 
anaven a escola, avançaven de curs quan assolien determinats 
continguts. Només les elits finalitzaven els plans complets.  
 
  Al món clàssic va néixer el llibre de text com a manual per a 
l'aprenentatge escolar.  
 
3.- L'educació medieval 
 
  A l'Edat Mitjana el vincle entre religió i educació es va fer mes 
estret. A Europa els monestirs eren el centre de cultura que 
conservava el llegat clàssic, al segle XI van sorgir les primeres 
universitats, una noció de carrera similar a la contemporània.  
 
  La disciplina era fonamental en els centres d'estudi.  
 
  A Europa l'humanisme pretenia educar un home complet, tot el 
saber. La raó i la ciència en el currículum. La nova burgesia volia 
adquirir els coneixement fins al moment reservat a la noblesa o els 
homes de religió i va propiciar l'aparició de nombroses escoles i 
universitats arreu. Els jesuïtes van controlar-ne moltes d'elles.  
 
  Destaca la figura de Jan Amós Comenius, qui es considera 
fundador de la pedagogia.  
 
  4.- L'educació als segles XVIII i XIX 
 
  La Il·lustració, amb la seva noció de progrés i els ideals igualitaris 
de la revolució francesa, va significar l'extensió de l'educació bàsica 
a amplis sectors socials fins aleshores exclosos. Així van sorgir les 
escoles populars, Rousseau va exaltar l'estat bondadós natural del 
xiquet i el paper de la societat en la seva educació. 
 
  Al segle XIX va continuar aquesta expansió educativa. Les lleis 
promulgades per Jules Ferry, qui va establir les bases d'una 
educació laica i pública a França, model imitat posteriorment per 
altres països. La majoria de constitucions van recollir el dret a 
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l'educació bàsica, posant centres públics al servei de les classes més 
desfavorides.  
 
5.- L'educació als segles XX i XXI 
 
  L'educació del segle XX ha estat marcada per tres grans reptes: La 
universalització, l'educació primària a zones subdesenvolupades i 
l'extensió de la secundària a tot Occident.  
 
  És el segle dels grans pedagogs: Maria Montessori, Ovide Decroly, 
Paula Freire, Francesco Tonucci... S'incrementa també la relació 
amb la psicologia, fins a aparèixer la psicopedagogia i l'educació 
especial, destinada a l'alumnat amb discapacitats o característiques 
diferents a la majoria (incloent-hi la superdotació). La psicologia 
destaquen a Lev Vygotski, Jean Piaget, David Ausubel.  
 
  Al segle XXI els reptes passen per la qualitat (mesurada sovint amb 
proves externes com el Programa PISA). 
 
 6.- L'educació al món catalanoparlant 
 
  Els primers centres educatius estaven lligats a les escoles 
catedralícies, de la confluència de cultures va sorgir la importància 
de dominar diversos idiomes, com proposava Ramón Llull. La 
Universitat medieval de Lleida, de principis del segle XIV, va ésser 
la primera en posar-ho en pràctica. 
 
  El Renaixement destaca a Joan Lluís Vives i March, qui va 
proposar tenir en compte les característiques individuals de cada 
alumne (essent un dels precursors de la moderna atenció a la 
diversitat).  
 
  Francesc Ferrer i Guàrdia es considera una dels pares de l'escola 
nova, basada en aprendre fent, en tenir en consideració la psicologia 
de cada xiquet; Rosa Sensat va destacar en la formació de mestres. 
 
  De l'època republicana destaca l'impuls a l'educació en català, tallat 
pel franquisme, l'avanç en coeducació i l'auge d'escoles laiques. A 
finals del segle XX va dur-se a terme un intent de reformar 
l'educació espanyola a través de la LOGSE.  
 
  Al segle XXI l'educació al món catalanoparlant està basada en les 
competències bàsiques o habilitats que permeten inserir-se amb 
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garanties en la societat contemporània. A Catalunya es va aprovar 
una llei pròpia, la LEC.  
 
7.- Peripècies de la construcció del nou col·legi 
 
  Quan vaig arribar de mestre a Antella, el curs 1983/84 era molt 
jove i amb ganes de canviar les coses, sols tenia 32 anys.  
 
  Ja coneixia l'escola d'Antella ja que tenia amistat amb el director 
que hi havia. Férem junts el curset Mitjà de valencià a Alberic. 
També venia amb nosaltres Paco Herrero. Bertomeu Carbonell 
Montejano, que així es deia el director, em parlà dels detalls de 
l'escola perquè jo li havia dit que el curs següent estaria de mestre a 
Antella. Ell em respongué que pensava anar-se'n, li vaig demanar 
que es quedara i que entre els dos portaríem l'equip directiu, però ell 
ja tenia la decisió presa i el curs 83/84 pensava estar a Sedaví, ja 
que ell vivia a València. 
 
  Quan començà el curs, la primera tasca fou nomenar director, ja 
que el col·legi s'havia quedat sense director. Em van triar a mi. El 
primer equip directiu el formàvem el cap d'estudi, En José, secretari 
Antonio Jiménez i de director, jo mateix.  
 
  Bertomeu fou el primer director que va posar un poc d'ordre a la 
documentació oficial i al despatx, ja que degut als continus canvis de 
la direcció aquest tema estava un poc abandonat. El nou equip 
directiu finalitzà la tasca començada per Bertomeu.  
 
  L'antic col·legi d'Antella tots els coneixíeu, format per dos 
pavellons separats: un de principis del segle XX i l'altre dels anys 
60, no estaven comunicats entre si i no reunien bones condicions 
per impartir classe. A més, el col·legi estava un poc abandonat per 
l'ajuntament, feia almenys 5 anys que no es pintava. Jo havia estat 3 
anys a Terol i a cap lloc havia vist una escola tan descuidada. Al 
veure que tenia difícil solució, vaig comprendre que el que calia era 
fer un col·legi nou on s'agruparen tots els alumnes. Per sort el 
director dels Serveis Territorials d'Educació  era un dels fundadors 
del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, Baltasar Vives i 
Moncho, el qual coneixia de les reunions de constitució del nou 
sindicat, quan venia enviat des de Terol com a enllaç sindical. 
 
  Em vaig posar en contacte amb ell ràpidament per explicar-li la 
situació del col·legi d'Antella i em digué que pensava que exagerava. 
Li vaig respondre que això era fàcil d'arreglar: que vinguera a veure-
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ho quan poguera. I em respongué que tot a més tardar en 15 dies 
segur que es passava per allí acompanyat per l'inspector en cap i 
l'arquitecte de la Conselleria d'Educació i que jo m'encarregara 
d'avisar al sr. Alcalde, aleshores Pepe Pardo, que havia guanyat com 
a cap de llista del PSOE feia ben poc (maig 83). 
 
  Quan Baltasar Vives va veure el col·legi es va quedar estranyat de 
les condicions que hi tenia i em va donar la raó, i dirigint-se al sr. 
Alcalde li digué que preparara un solar. Era un moment propici, 
Antella era un poble damnificat per la Pantanada i el PSOE que 
governava a la Generalitat, tenia ganes de canviar les coses a millor. 
La meua alegria va ser molt gran, podeu imaginar-vos-en. La tristor 
conseqüent encara seria més gran, quan al cap de poques dies, 
l'alcalde em respongué que l'ajuntament no posseïa el solar que calia 
i que degut a la Pantanada, tampoc disposaven dels diners per 
comprar les terres que calien. Aleshores, li vaig respondre que ho 
comunicara als pares dels alumnes i l'home a les poques dies així ho 
va fer. 
 
  Al veure que Antella perdia l'ocasió de tenir col·legi nou, em vaig 
veure obligat a canviar d'estratègia i vaig demanar unes condicions 
mínimes per als pavellons vells, demanant a l'ajuntament que 
posara calefacció ja que no hi havia cap tipus de calefacció, i a la 
Conselleria que construïra un nou pavelló per als alumnes d'Infantil. 
Les dues coses s'aconseguiren. No obstant, vaig pensar que no em 
donava per vençut en la tasca d'aconseguir un nou col·legi. 
 
  A l'APA entraren nous membres, aproximadament de la meua edat 
i més joves, i els vaig fer comprendre que vertaderament el que calia 
era un col·legi nou. El president de l'APA, aleshores Leonardo 
Giménez, em va acompanyar vàries vegades a la Conselleria junt al 
sr. Alcalde. Havia hagut canvi a la direcció territorial i el nou cap era 
Emili Gregori, al qual li explicàrem de nou la situació del col·legi 
d'Antella, i encara que reconegué que no era massa adequada, 
respongué que sense solar no es podia fer res. Amb Leonardo i el sr. 
Alcalde férem prou viatges més a la Conselleria amb el mateix 
objectiu. 
 
  El canvi de Llei d'Educació, que va impulsar el PSOE, la LOGSE de 
1990, ens va donar peu a insistir de nou ja que tot el que ens 
demanava la Llei no cabia en el col·legi que hi havia. Ràpidament 
acudírem a una reunió amb la Secretària d'Educació, el sr. alcalde 
Vicente Frígols, Leonardo i jo. Allí havien canviat els càrrecs i 
després d'explicar de nou el tema de falta d'espai i emparant-nos en 
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la LOGSE, s'obria una nova possibilitat ja que la nova llei 
contemplava separar dos cursos de Secundària, 7é i 8é havien d'anar 
a un institut de Secundària i el col·legi sols seria de Primària fins el 
12 anys. Aleshores la Secretària va dir que estudiaria el cas i que 
segurament al solar on estava el vell col·legi cabria el nou de 
Primària, però hi havia un inconvenient: la casa de la senyora Adela 
estava dins del recinte. Amb la qual cosa la tasca de l'alcalde 
consistiria a arribar a un compromís amb aquesta senyora per a que 
la venguera. Com no s'arribà a un acord, no es va poder fer el 
col·legi. 
 
  A les noves eleccions municipals del 95, Leonardo Giménez  va ser 
nomenat alcalde com a representant del PSOE i ràpidament va 
arribar a un acord amb la sra. Adela i ràpidament començaren les 
obres del nou col·legi. 
 
  Com heu pogut comprovar la construcció del nou centre sembla 
una epopeia, però finalment Antella tenia un nou col·legi. No es 
podeu imaginar com estava de content, amb la meua insistència a 
tots els alcaldes i a les autoritats educatives s'havia aconseguit. 
Antella tenia un col·legi nou!!! 
 
8.- Introducció del valencià a l'escola d'Antella 
 
  Quan es va aprovar l'Estatut d'Autonomia (1 de juliol de 1982) hi 
havia noves perspectives de renovació en la societat. Als pocs mesos 
el PSOE guanyà les eleccions i s'aprovà la Llei d'Ús i Ensenyament 
del Valencià (23 nov. 83) per mitjà de la qual el valencià passava a 
formar part del currículum escolar i conseqüentment s'havia 
d'impartir a les aules, i a les comarques valencianoparlants s'havia 
d'impartir també el Coneixement del Medi en valencià. Açò era el 
que deia la llei, però no el que pensaven prou pares d'Antella, 
segurament manipulats per mestres del propi claustre i alguna gent 
de fora que anteposaven la seu visió partidista a l'interés de 
l'educació. El problema es va enquistar i a pesar de que jo ja havia 
parlat amb l'inspector Manolo Borràs, amic, bon inspector i millor 
persona, no acceptaren la solució que ell va donar: que el qui 
volguera l'assignatura en castellà, comprara els llibres en castellà i 
l'explicació del professor que fóra en valencià per a tots. Els pares 
continuaven exigint que l'explicació fóra en castellà, amb la qual 
cosa el tutor havia de repetir el mateix dues vegades i desatendre a 
part de la classe. Finalment es va solucionar amb la decisió ferma de 
l'inspector, del que havia suggerit anteriorment. 
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  El valencià anava guanyant pes al currículum escolar i s'anaven 
introduint noves assignatures en valencià. D'aquest sistema 
d'ensenyament han sorgit de l'escola d'Antella: advocats, enginyers, 
periodistes, economistes, historiadors, mestres, etc. Amb la qual 
cosa, queda demostrat que el sistema era totalment vàlid. 
 
9.- Sistemes d'ensenyament 
 
  En quan al tipus d'ensenyament: públic, concertat o privat, jo 
sempre he estat defensor total de l'ensenyament públic ja que és 
més igualitari per a tots i en aquest  destaca el qui té interés i 
capacitat. Hui, el partit en el govern està avantposant l'ensenyament 
concertat front al públic, encara que no cal oblidar que la 
introducció la va fer el PSOE en temps de Felipe González. 
 
  Esperem hi haja canvi polític i aquesta tendència cap a la 
privatització de l'educació finalitze. 
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FETS I RECORDS SOBRE L’ESCOLA 
PÚBLICA A ANTELLA 

 
SUSA CRESPÍ CAPELLA 

 

 
 
La Revolució Industrial va comportar, al llarg del passat segle XX, 
l’objectiu d’aconseguir l’escolarització de tota la població infantil. Al 
llarg del primer terç del segle els objectius bàsics eren aconseguir 
ensenyar les quatre regles bàsiques de càlcul i els rudiments per 
conèixer l’alfabet, així com animar a seguir estudiant a tot aquell que 
mostrara interès -i poguera permetre pagar-se els estudis-, i poca 
cosa més.  
 
Cal dir que va ser en temps de la II República (1931-1939) quan es va 
construir el primer institut prop d’Antella, l’Institut Josep de Ribera, 
a Xàtiva, els anys 1933-1934, amb la idea de seguir millorant la xarxa 
de centres educatius a les comarques centrals valencianes Els anys 
dels governs republicans foren dels més fructífers pedagògicament 
parlant. L’objectiu dels mestres de la República era el de ser 
formadors de persones. Aquesta tasca la duien a terme posant 
l’educació com a nucli i eina per aconseguir una generació nova que 
es definís pels conceptes de ciutadania i llibertat, els quals 
comportarien poder assolir la tan desitjada igualtat social. Per 
aconseguir aquesta fita, l’infant es va convertir en el centre de 
l’escola. Tanmateix, la tasca dels mestres va tenir, sobretot, dos 
greus mancances: la mancança de mitjans i la inexistència del temps 
necessari per acabar de desenvolupar la seua tasca pedagògica. Però 
aquest projecte va deixar d’existir amb el triomf dels colpistes del 18 
de juliol. La guerra (1936-1939) i la llarg dictadura franquista (1939-
1977) van provocar el retrocés de l’educació al nostre poble, una 
vegada més la reacció impedia l’educació pública en llibertat. Encara 
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avui, a algun partit polític li molesta o espanta la paraula “ciutadà” i 
ho sabem per la seua negativa a dur endavant l'àrea de Ciutadania, la 
qual implica considerar a totes les persones en qualitat de ciutadans 
i per tant considerar la dona i l’homosexual o altres col·lectius 
discriminats com a persones, amb la igualtat de drets que els pertoca 
perquè, d’obligacions, les tenen totes.  
 
Els records sobre l'Escola de la gent nascuda als anys 1930 al nostre 
poble és el de l'escola unitària, o siga, xiquets i xiquetes de diferents 
edats de tots els nivells, tots junts amb un sol mestre o mestra. 
Aprenien a llegir i escriure i un poc de càlcul i cap als onze o dotze 
anys abandonaven l'escola per a cosir la dot, les xiquetes, o per anar 
a treballar, tant xiquets com xiquetes. L’aula dels xiquets estava a 
l'actual Llar dels Jubilats i les xiquetes estaven a l’aula ubicada on 
l'actual Ajuntament. Hi havia una altra aula al carrer del Rei, el que 
seria l'andana de l'actual farmàcia. Eren aules distintes per a cada 
sexe, perquè recordem que l’educació mixta no arribaria al nostre 
poble fins ben entrada la dècada dels setanta del segle XX. L'activitat 
més grata que recorden és la representació d'obres de teatre. 
 

 
Una escola durant el franquisme 

 
Del sou del mestre així com de les despeses (guix, esborrador i poca 
cosa més) se’n feia càrrec l'Ajuntament, assessorats per les persones 
amb estudis del poble, com ara el metge, l’apotecari i el rector del 
poble. Tots ells, així consta a les actes, es reunien i acordaven el 
funcionament de l'escola local.  
En la dècada de 1960 es va construir a Antella l'Agrupació Escolar 
Mixta, amb tres unitats per als xics, tres unitats per a les xiques i una 
per als pàrvuls, que passaria a denominar se “Antonio Rueda. XXV 
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AÑOS DE PAZ” Què qui era Antonio Rueda? Pel cridaner lema de 
vint-i-cinc anys de pau (segons la dictadura franquista) podrem 
saber que va ser un governador civil de València. Durant la dictadura 
franquista era corrent que el nom del governador civil de torn fóra 
aprofitat per donar nom a les escoles dels diferents pobles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Rueda apareix a la dreta del rector 
 
Entre la dècada dels setanta i part dels vuitanta, l'alumnat de 6é,7é i 
8é d'E.G.B va passar a estar inscrit en l'escola de Càrcer. Sembla, per 
les disposicions legals, que aquesta s'anomenava C.P. Comarcal. 
Haurem d’esperar fins l’any 1.990 per poder nomenar, al grup 
escolar del nostre poble, Col·legi Públic “Xarquia” i encetar, no sense 
l’oposició per part d'alguns pares  i la preocupació d'alguns mestres, 
l'ensenyament en valencià de la mà de Benjamin Cerdà, com a 
Director del nou Centre. 
 
És ben clar que els moments viscuts a l'escola representen una part 
important de la nostra vida i per això mateix vaig a fer una repassada 
del que vivíem en aquelles aules i aquells patis de terra amb dues 
moreres precioses que ens oferien, a més de mores dolces, una 
ombra molt d'agrair. El primer que recordem els alumnes dels anys 
60 i 70 és que anàvem a l'escola, els dissabtes pel matí. Açò ho 
eliminaren cap a l'any 1.966-67 i començà l'horari actual. Véiem als 
mestres com gent d'altra terra que venia a ensenyar-nos, 
principalment, castellà, i de cap de les maneres, com a xiquets i 
xiquetes que érem, podíem pensar que foren veïns de Sueca, Alberic, 
Alzira,... i que la seua llengua era la nostra, el valencià. Els grups de 
pàrvuls eren mixtos però a l'E.G.B érem separats per sexe. Què més 
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recordem? ELS RETOLS que havíem de dibuixar a la llibreta abans 
de posar-nos a fer les activitats: CÁLCULO, GRAMÁTICA, etc. i els 
punts de cartró que ens posaven dins de les llibretes si tot estava ben 
fet, quan era corregit pel mestre o la mestra. Aquests punts tenien el 
segell de l'escola, de manera que no podíem falsificar-los i servia al 
professorat per col·locar-nos en l'ordre de més llest a menys aplicat. 
També es duia prou fer equips a l'aula i competir per veure quin 
grup sabia més, com per exemple dividir el grup entre “romans” i 
“cartaginesos”. El mes de Maria calia que portàrem flors a classe i 
ensenyar-nos de memòria poemes dedicats a la verge Maria. La 
mestra preguntava tots els dies. També recorde que no fèiem mai 
plàstica. Perquè ho recorde? Per què un dia pujà Teresín, una xica 
del poble que estava estudiant magisteri i que venia a fer pràctiques 
a l'escola del nostre poble, i sorpresa!, vaig fer la meua primera 
manualitat, a l'escola! Estic pensant que l'assumpte dels rètols, als 
quals els donàvem molta importància, crec que servia per suplir 
l'àrea de Plàstica i, com a mínim, agafàvem els colorets i pintàvem. 
Crec que els mestres de llavors no tenien temps per a més, amb cinc 
nivells a l'aula. Tampoc teníem l'àrea d'Educació Física. Però seguim 
recordant. Anem a eixir al pati, on ens donaven una botella de llet 
“El Prado”, la qual molts de nosaltres convertíem en batut de 
xocolate en portar el “Cola- Cao” i el sucre de casa. Una vegada ens 
bevíem la llet ja podíem anar a jugar. Donava goig veure botar a la 
corda a les xiquetes majors. Què bé que ho feien! I quantes cançons 
de corda i de goma que sabíem! També jugàvem als jocs que véiem 
als xiquets, com ara: “Xurro, Mediamanga i Mangotero” o al joc del 
“Palet”, que deixava el pati, que en aquell temps era de terra, ple de 
forats. Jugàvem a la trompa, als xavos , “caniques” o bales, ... Són 
tants els jocs que recorde haver jugat i que desprès de tants segles  
s'han perdut! “A pillar”, al “látigo”, a botar-nos els uns als altres, etc. 
Això sí, no teníem classe d'Educació Física però moure’ns, ens 
movíem. Hi ha el quadre de Pieter Brueghel, pintor holandés, pintat 
el 1.500, en el qual estan representats tots els jocs als quals hem 
jugat més de quatre segles després. Per cert, observeu atentament la 
il·lustració, ¿hi reconegueu cap joc que hàgeu jugat vosaltres? 
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Pieter Brueghel, Jocs de xiquets, ca. 1.500 
 
Recorde especialment la cançó: “Som, som, som els cavallers, llers, 
llers...” a la qual li agafàrem molt de gust. Ens posàvem totes en 
rotgle i a moure’ns com a boges. Aquesta cançó la cantava, i ballava 
molt bé, Lola Gasó. I per les vesprades, ningú tenia ganes d'entrar a 
l'aula i, com a mínim una vegada a la setmana, els xiquets majors 
començaven a cridar: “De paseo, Don Amadeo. De paseo, Don 
Amadeo, etc.” Per suposat, els menuts ens uníem al crit per fer més 
força. He d’explicar que Don Amadeo era el nom d'un dels mestres 
de l’època, i el paseo era el reclam per fer una excursió fora de les 
aules. Eren moments de tensió, perquè véiem com els mestres 
s'ajuntaven, parlaven, i desprès de la conversa, el resultat podia ser 
que no al “paseo” i tots a dintre a treballar o tindre compassió de 
nosaltres, llavors ens portaven a l'antic camp de futbol, que està junt 
al cementiri, on passàvem la vesprada tot jugant a futbol, els xiquets, 
o jugant a tenderes, les xiquetes, i recollíem agrets, formatgets 
(malves) i altres plantes comestibles que trobàvem. Trobe que en tot 
el temps que vaig estar al C.P. “Antonio Rueda” vaig fer tan sols una 
excursió al museu d'Onda i a les coves de Vall d'Uxò.  
 
Les classes acabaven a les cinc. En eixir-ne, arribàvem a casa, 
deixàvem les coses i eixíem a jugar al carrer o a l'horta o pujàvem a 
la muntanya o anàvem a l'assut. En aquells temps quasi no passaven 
cotxes. Arribàvem a casa al voltant de les vuit, féiem els deures -que 
no eren molts-, sopàvem i ens n’anàvem al llit aviat, perquè a 
l'endemà calia anar a l’escola. La TVE tancava les seues emissions no 
més tard de la mitjanit. El segon canal (UHF) més aviat.  
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Avui en dia, quan els xiquets i les xiquetes es formen junts –
coeducació-, ho veiem el més normal del món, però això no implica 
que entenguem la nova manera de relacionar-se i d'entendre’s. 
Nosaltres mai no podrem experimentar i sentir el que els alumnes de 
hui en dia viuen en treballar dia a dia amb companys i companyes. 
 
Entre els anys 1940-1960 vivírem una època de retrocés en 
l'educació per a l’igualat i la llibertat, entre altres aspectes, que poc a 
poc hem anat recobrant amb l'arribada de la democràcia 
parlamentària, amb la qual hem tornat als valors i objectius 
abandonats l’any 1939. Així i tot, no hem arribat a treballar 
l'educació com l'entenien els mestres de la República. Som en altres 
temps. 
 
La Història (amb majúscula), com hem pogut comprovar, determina 
el nostre ensenyament: la Industrialització, la Segona República, la 
Guerra de 1936, la Dictadura del general Franco, la Segona 
restauració borbònica, en la qual encara continuem a ser súbdits de 
Sa Majestat. 
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LA MEUA PRIMERA ESCOLA 
 

VICENT BERENGUER, 5-8-2015 

 

Re
co
rd
e 
a
m
b 
m

olta claredat el meu pas per l’escola primària a Banyeres de Mariola, 
on vaig entrar cap als cinc anys d’edat, una escola de monges paüles, 
anomenada les Monges, en realitat la Fundación Ribera, fundada el 
1920, llavors atesa per Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 
orde creat a França en el segle XVII, d’ací la seua indumentària. 
Aquestes religioses duien un hàbit blau fosc que arribava als peus, 
les mànegues eren amples i permetien ficar-hi les mans, duien una 
mena de gran pitrera blanca lligada al coll, però el més característic 
era la gran toca alada, blanca, que havien de girar quan passaven per 
una porta. La impressió que tenia un xiquet davant d’aquells 
personatges era inenarrable, perquè l’única missió d’elles era donar 
ordres, bonegar, fer resar i castigar, càstigs que ara m’estalvie 
relatar. Ja era un bon càstig haver de complir les tasques en un 
castellà que tot just calia engolir-se de totes passades, ja que no per 
petits deixaven d’administrar-nos l’exigent pedagogia del 
nacionalcatolicisme. 
 
 Potser hi vaig passar uns dos o tres anys; no entenia res del 
sentit que tenia tot allò ni per què ma mare m’enviava allí, però no 
podia sinó callar i continuar, només gaudia quan s’hi havia de fer 
algun dibuixet, pintar alguna cosa, feliçment allò no era important, 
deixaven llibertat, l’important era fer bona lletra —impossible per a 
mi—, fer números, sumar, restar, sense equivocar-se, allò era 
incomprensible. Un altre motiu de felicitat era mirar el mapa 
d’Espanya, el físic i el polític, i ensenyar-s’ho tot, allò m’agradava 
molt, per primera volta començava a veure que formava part d’un 
territori, prop d’un mar que tardaria anys a veure, i tot ple de noms 
inesperats, de ressonàncies insospitables, territoris misteriosos, 
capitals, províncies, regions: Galícia, Astúries, Navarra, «las 
provincias vascongadas: Guipúzcoa, capital San Sebastián; 
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Vizcaya, capital Bilbao; Álava, capital Vitoria», la resta era 
lamentable. Al patí cantàvem himnes franquistes, corríem en fila 
seguint la bandera espanyola, féiem una absurda gimnàstica sueca, i 
futbol. 
 
 Al capdavall sembla que els xicons resistíem estoicament 
aquell règim escolar sense cap ni peus del qual encara avui em 
sorprenc alhora que me’n lamente. El més sorprenent és que tot just 
eixíem al carrer pareix que segellàvem en l’oblit més profund aquell 
túnel fosc en què consistia la classe. Al carrer connectàvem amb la 
vida autèntica,  els amics i camarades del carrer, la natura, la serra, 
la felicitat de l’aire pur a l’hivern i a la primavera, recórrer el riu 
sense cansar-se mai, tot això ens guaria d'aquell absurd règim 
escolar i de la moral que ens administrava l’Església Catòlica, 
amenaces reals que començaven cada matí a les nou. «La pregunta 
era ¿qui és? La resposta era Déu. La consigna era Pàtria. La resposta 
aixecar el braç.» 
 
 Després vaig passar a l’etapa dels grandets, també els xics 
teníem un mestre, les xiques una mestra, les escoles estaven 
separades. El llibre de text era l’Enciclopedia Álvarez, tres graus per 
a altres tres anys, un text que aportava tot el que necessitava el 
mestre per a tindre’ns ocupats les hores de classe senceres. Vaig 
passar per diversos mestres, Don José, Don Antonio, Don Luterio, 
tots del poble, fet que tampoc no era cap avantatge, algun perdia 
molt prompte la paciència i era capaç d’aplicar càstigs amb el pal o el 
regle a tota la classe amb una creativa eufòria que aborrona 
recordar; després, canviava la lliçó i com si no hagués passat res. 
«Merda, infància, fe i tristesa.» Explicar o analitzar aquesta teràpia 
pedagògica és bastant complex. Depenent del mestre, el sorprenent 
era passar de la familiaritat al rigor repressiu, com també passar del 
castellà al valencià amb una indiferència perfecta, els comentaris i 
les digressions es feien en valencià, les respostes orals i escrites en 
castellà, perquè es tractava de contestar el que deia el llibre, cap 
problema. 
 
 Érem la futura mà d’obra segura per a les fàbriques, quina 
ironia. Amb tot això, pareix evident que s’adquiria una certa 
educació, una certa noció de cultura, l’evidència que hi havia un món 
més enllà de la realitat local, sense connexió amb aquesta. Amb tot, 
l’única urgència dels xiquets del franquisme era que a partir de les 
dotze del migdia i les cinc de la vesprada començava la vida 
autèntica jugant amb els amics i els camarades al carrer, a la serra, 
als bancals tastant la fruita que portava cada estació, recorrent mil 
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voltes el riu, capbussant-se a les basses, jugant en la neu, jugant les 
nits interminables d’estiu. Així, és per totes aquestes dèries que 
l’escola no era sinó un àmbit secundari que, en general, no 
aconseguia matar el somni de llibertat que començava més enllà dels 
seus murs.  
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LES NOVES GENERACIONS I L’ÚS DEL 
VALENCIÀ 

 

JOAN JOSEP CONEJERO NOGUERA 

-COORDINADOR- 

 
En aquest article farem la valoració d’un estudi sociolingüístic 
practicat a un Institut d’Educació Secundària de la comarca veïna de 
La Costera. L’estudi es va dur a terme entre els mesos de gener i 
febrer de 2014, setmanes després que el senyor Alberto Fabra 
manara tancar Canal 9. La mostra recull les dades recollides per 
elaborar el Pla de normalització lingüística del centre (PNLC). 
L’enquesta fou duta a terme entre els alumnes de Primer Cicle de 
l’ESO i els del Curs de 3r de l’ESO, amb un total de 136 alumnes 
enquestats, entre els quals hi figuraven 13 alumnes estrangers. Tots 
els alumnes enquestats ompliren els qüestionaris sota el guiatge del 
professor-tutor del grup. Tot seguit presentem les qüestions 
plantejades: 
 
1. Quina és la teua llengua familiar 
2.1. Quina és la llengua de ta mare 
2.2.Quina és la llengua de ton pare 
3. Llengua amb la qual l’alumne considera que ha aprés a parlar 
4. De quina llengua l’alumne es considera parlant 
5. Autovaloració de l’alumne respecte del coneixement del valencià 
6. Ús social que l’alumne fa del valencià 
7. Si a l’alumne li parlen en valencià, contesta en... 
8. Si a l’alumne li parlen en castellà, contesta en... 
9. Llengües que l’alumne consumeix als mitjans audiovisuals 
(impresos o electrònics) 
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Cadascuna de les qüestions va ser analitzada de manera individual i 
a la fi es donà una valoració esquemàtica dels resultats, que són els 
següents: 
 
La primera qüestió (1. Quina és la teua llengua familiar) ens indica 
que el valencià és la llengua predominant entre els alumnes 
enquestats, amb un 74% que manifesta que el valencià forma part de 
la seua llengua familiar. Pel que fa als pares (2.1. Quina és la llengua 
de ta mare. 2.2.Quina és la llengua de ton pare), les dades no poden 
ser més aclaridores, un 60’5% manifesta que el valencià és la seua 
llengua familiar (dada obtinguda de la mitjana entre la llengua de la 
mare i la del pare). Igual passa amb la tercera qüestió (3. Llengua 
amb la qual l’alumne considera que ha aprés a parlar) relacionada 
amb la llengua que l’alumne considera amb la qual ha aprés a parlar, 
la llengua que consideren materna, el valencià, apuja fins un 70% 
dels enquestats. 
 
La quarta qüestió (4. De quina llengua l’alumne es considera 
parlant) és ben favorable al valencià, amb un 88% d’alumnes que 
manifesten que en fan un ús normalitzat des de la seua infantesa. Pel 
que fa a la autovaloració (5. Autovaloració de l’alumne respecte del 
coneixement del valencià) les dades són ben significatives alhora 
que positives: un 94% manifesta una bona comprensió oral, igual 
que un 92% considera la seua expressió oral alta o acceptable. 
Respecte de les dades de la comprensió escrita (amb un 91%) i 
l’expressió escrita (amb un 87%) continuen de manifestar un èxit 
rotund de la normalització lingüística del sistema educatiu públic 
valencià. 
 
Continuen les dades positives respecte de l’ús social que l’alumne en 
fa, del valencià, (qüestió 6) amb un 97% d’alumnes que manifesten 
relacionar-se amb el professorat en aquesta variant lingüística. Igual 
passa amb les qüestions setena i vuitena, que manifesten un ús 
completament normalitzat del valencià, amb unes dades que 
manifesten que el 95% pot parlar en valencià, amb un idèntic 
percentatge que ho pot fer també en castellà. 
 
Amb aquestes dades sobre la taula, podríem afirmar que els 
objectius del sistema públic d’ensenyament en valencià estarien 
aconseguits al nostre entorn si no fóra per les dades que aporta la 
novena i última qüestió, la referida a les llengües que l’alumne 
consumeix als mitjans audiovisuals (impresos o electrònics). Ací és 
on es manifesta ben a les clares que, malgrat el sistema educatiu 
responga a les demandes i exigències de la vida real de les famílies, 
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tant de les valencianoparlants com de les castellanoparlants, la 
nostra societat està molt lluny de ser una societat bilingüe valencià-
castellà.  
 
Passem a desgranar les dades aportades pels alumnes. La ràdio, que 
en la present enquesta és el mitjà de masses que millor dades aporta 
entre els alumnes enquestats (tot i que resulta ser el menys emprat 
pels alumnes), aporta una xifra lleugerament positiva, amb un 52% 
que manifesten escoltar algun programa en valencià. Presumim que 
serà a les emissores d’abast local o comarcal. Per contra, la lectura 
de revistes i premsa en general –que hem de suposar dirigida al 
segment dels infants i juvenil- ja dóna un percentatge lleugerament 
negatiu, amb un 30% d’alumnes que manifesten llegir en valencià, 
front a la resta del 70% que ho fa exclusivament en castellà. Una 
xifra negativa per al valencià que continua augmentant quan passem 
a la música, que es manté amb un 24%, i les gravacions (tipus USB, 
DVD, CD-Rom i altres), que baixa al 22% de consum en valencià.  
 
Els resultats comencen a ser molt preocupants quan passem als 
mitjans de masses més consumits entre els infants, adolescents i 
públic en general. Ens referim a la TV, ací tan sols el 17% manifesta 
consumir-la en valencià. Una xifra que segurament haurà baixat, 
atèst que la RTVV-Canal 9 va ser clausurada a finals del 2013. Pel 
que fa al consum de cinema en valencià, la xifra és rotunda: 0% de 
consum en valencià. Amb un esquifit 8% que manifesta consumir 
cinema en valencià de forma simultània amb el castellà. Unes dades 
ben significatives de la realitat de l’ús del valencià al sector comercial 
de l’audiovisual al País Valencià.  
 
En conclusió. La normalització de la parla, l’expressió escrita i la 
lectura en valencià són més que positives. Ens donen xifres ben 
normals dins de qualsevol societat avançada del nostre entorn. Ara 
bé, respecte dels mitjans o mass-media (cinema i televisió, 
principalment) les dades no poden ser més decebedores. Ens 
demostren que vivim en una societat que té un greu problema: la 
llengua de les llars, dels carrers i dels centres educatius no apareix 
als mitjans audiovisuals. Aquesta és la nostra assignatura pendent 
com a societat, aconseguir normalitzar el valencià també als àmbits 
de consum social massius. Una tasca que no depèn del sistema 
públic d’ensenyament valencià.  
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FETS D'ANTELLA, ANY 2014 
 

JOAN FRANCESC HERRERO I PIQUERES 
 

 
 

Divendres, 17 de gener de 2104 
FOGUERA DE SANT ANTONI.- La foguera de sant Antoni, 
enguany, ha estat organitzada per l'Associació Cultural "Els Maeros" 
i l'Ajuntament; s'ha fet a la placeta de l'Arbre (confluència dels 
carrers Puríssima, Dr. Marañon i avinguda del Xúquer).  
La foguera tenia una mida d'uns 2,50 m d'alçada per uns 3 m de 
diàmetre. El rector rebé primerament alguns grups de cavalls, molt 
d'ells ponis, que tiraven de troncs com els que antigament baixaven 
pel riu, tots ells pegaven la volta a la foguera i marxaven entre els 
aplaudiments del públic per l'avinguda del Xúquer; seguidament 
passaven per davant del rector gran nombre d'animals de 
companyia, majoritàriament gossos i ocells, encara que també hi 
havia altres animals com conills, tortugues, etc.; tots foren beneïts 
pel rector.  
En finalitzar les benediccions, una traca encenia la foguera; quan hi 
hagueren brases i les taules ja muntades al voltant, es torraren les 
250 racions d'embotit i cansalada, que es repartiren als assistents al 
sopar i es menjaren en germanor en les taules que les diferents 
quadrilles tenien instal·lades.  
Cal dir que el dia de la foguera és la vespra de Sant Antoni, però per 
acomodar la festa al treball s'ha celebrat hui, així mateix han fet en 
altres pobles com Gavarda que han encès la foguera el dissabte dia 
18 de gener.   
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Divendres, 31 de gener de 2014 
SOLTA D’AIGÜES EN LES SÈQUIES REIAL i 
PARTICULAR.- Atesa la falta de pluja al llarg de tot el mes, així 
com que ja s’havien portat a terme les neteges de les séquies del 
poble, la Reial i la Particular, hui s’hi ha donat solta a les aigües, ja 
que les varietats de taronges del terme: nàvel, la power i la que més, 
la valència late i algunes altres com la lane late i altres d’aquest tipus 
tenen falta de regar. S’ha donat preferència de reg  a aquells camps 
que tenen taronges per collir, encara que també es podran regar 
altres camps, com són les plançonades i els de caquis.  
En aquesta solta d’aigües no s’ha fet cap protocol amb autoritats, 
cosa que significa que més avant se simularà una solta d’aigües amb 
autoritats i els pertinents protocols.  
 
Divendres, 28 de febrer de 2014 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SUCRE i CENDRA.-  Organitzat 
per l’Associació Cultural Cilim, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Antella, s’ha presentat a la sala d’actes de la Casa del Poble, el 
poemari d’Alfons Navarret, Sucre i cendra. Aquesta presentació ha 
estat a càrrec del soci de Cilim Josep Micó, el qual ha elogiat l’autor 
del llibre, que a més és locutor de ràdio. Alfons Navarret amb el seu 
parlament ha captivat la quinzena d’assistents a l’acte, i ha 
aconseguit la venda de mitja dotzena de llibres i amb paraules 
pròpies: “He venut ací més llibres que al meu poble de naixença, 
Alfara del Patriarca”.  
 
Diumenge, 2 de març de 2014 
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE PIRAGÜISME.- En aquest 
matí a l’Assut s’ha celebrat  la 4a Prova de la XV Lliga i  Campionat 
Autonòmic d'Hivern d'aigües tranquil·les. Han participat al voltant 
de 200 palistes en les diferents categories, pertanyents a un total de 
huit equips valencians.  
L’equip guanyador d’aquest campionat ha sigut el Club de 
Piragüisme Cullera, el qual ha obtingut un total de sis victòries.  
Respecte dels palistes locals podem dir que Cèsar Jiménez obtingué 
el primer lloc en prebenjamins K-1 i el seu germà Rafa, fou segon en 
K-1, infantil B; Leandro Ortiz també queda segon en juvenil  K-1, 
com Tomàs Francés en veterans de 55 – 59 anys.   
 
Diumenge, 30 de març de 2014 
1ª. VOLTA CICLISTA A LA VALL i HOMENATGE A 
ENRIQUE BATALLER El Pitxi.-  A les 16,30 hores de hui es 
donava l’eixida, al final del carrer La Puríssima d’Antella a la 1a. 
Volta Ciclista a la Vall; tot després de retre-li un homenatge al 
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corredor ciclista antellà, Enrique Bataller El Pitxi, al qual a peu 
d’eixida, l’organitzador Paco Grau, li feia entrega d’una placa 
commemorativa, tallava la cinta d’eixida i rebia un fort aplaudiment 
del públic assistent i corredors participants; tot per la seua 
trajectòria esportiva damunt de la bicicleta.  
El recorregut de la volta era d’uns 88 quilòmetres, amb eixida i meta 
a Antella, havien de fer quatre voltes pels pobles de Sumacàrcer, 
Sellent, Cotes, Càrcer, Alcàntera de Xúquer, Gavarda i Antella.  
Participaren un total de 172 corredors, classificats amb cinc 
categories, sèniors, màsters 30, 40, 50 i 60. Els guanyadors absoluts 
foren de la categoria màsters 30, German Mortes primer, seguit de 
José Manuel Moreno i David Calabuig; en la categoria sèniors el 
primer classificat fou Víctor Lluch, segon i tercer, Òscar Perales i 
Daniel Castelló. En la classificació de la muntanya el guanyador va 
ser José Manuel Moreno.  
Dels quinze equips que participaren, el primer fou Monforte del Cid, 
seguit del Gsport Ayora Turismo i Mortes Bikes Power Zone.  
 
Dimarts, 22 d’abril de 2014 
CONFERÈNCIA DE XÚQUER VIU A LA LLAR DE 
JUBILATS.- Organitzat per l’Associació ecologista Xúquer Viu, a 
Poqueta nit d’aquest dia en la llar de Jubilats es va donar una 
conferència auxiliada d’una exhibició de vídeo a càrrec del president 
de l’Entitat, Roger Pons i Vidal.  
A l’acte assistiren unes 15 persones i fou presentat per Benjamí 
Cerdà i Garcia, el qual féu una introducció de la tasca de Xúquer Viu. 
Aquest passà la paraula al conferenciant que parlà al voltant del nou 
Pla de la Conca del Xúquer, ja que en aquest es reconeixien nous 
drets als regants de Castella i la Manxa, que abans no en tenien, així 
com que reconeixien pous que sobreexploten el riu, i s’obria la 
possibilitat d’una nova presa d’aigües del Xúquer per al Vinalopó a 
Antella o a Cortes de Pallàs; feia constar alhora que el cabal ecològic 
del riu no s’ajusta a la normativa europea.  

 
Dimecres, 23 d’abril de 2014 
CONFERÈNCIA DE LA TREBALLADORA SOCIAL A LA 
LLAR DE JUBILATS.- Al voltant de les 10,30 hores, la 
treballadora social Cristina Verdú Vicent ha impartit una 
conferència amb xerrada col·loqui a la llar de Jubilats sota el títol 
“Recursos socials per a majors”. Han assistit sis persones i algunes 
no eren pensionistes.  
Cristina Verdú explicà als assistents els drets de les persones majors 
respecte a les ajudes a domicili, com el menjar a casa, la 
teleassistència, ajudes econòmiques per a canviar plats de dutxa, 

La Lloca 11 / 2015  L’escola a Antella 

  ‐ 48 ‐ 

eliminació de rampes, elevadors, portes amples, audífons, etc.; 
també tocà temes d'altres prestacions per a pensionistes amb 
ingressos inferiors a 11.182,71 € anuals per persona o 19.010,61 € per 
matrimoni, amb 70 anys complits; dels que tingueren una 
minusvàlua superior al 33 %; dels drets dels cuidadors com 
l’estància de dos dies gratuïts al balneari de Cofrents entre altres; i 
per últim les residències i els centres de dia.  
 
Dissabte, 26 d’abril de 2014 
EXPOSICIÓ i CONFERÈNCIA DE CILIM A LA LLAR DE 
JUBILATS.- L’Associació Cultural CILIM, organitzà al llar de 
Jubilats l’acte cultural que consistia en una exposició amb uns 
quinze panels al voltant del “Comerç de la taronja a Antella”, i les 
conferències “El treball de la dona en els magatzems de la taronja” 
a càrrec d’Araceli Ortiz i Valero, i “La crisi del llaurador valencià” a 
càrrec de Josep Botella i Pardo; tot se celebrava en la vesprada 
d’aquest dia i era presentat pel president de CILIM, Joan Josep 
Conejero i Noguera, amb l’assistència de més de 60 persones.  
En finalitzar les conferències hi hagué un col·loqui entre els 
assistents i conferenciants, tot donat l’interés del tema, ja que el 
poble depèn econòmicament de l’agricultura.  
 
Dissabte, 26 d’abril de 2014 
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE MARATÓ EN 
PIRAGÜISME.- Aquesta vesprada s’ha celebrat el tradicional 
Campionat Autonòmic de Piragüisme en la modalitat de Marató. Els 
recorreguts oscil·laven segons les categories en 12,60,  15,60 i 21,60 
km.  
De la Penya Piragüista participaren Bàrbara Pardo (cadet K-1, 
dames), Rubén Morillas (cadet K-1), Leandro Ortiz (juvenil K-1), 
Julio Gonzàlez que participà formant la K-2 sènior amb Javier 
Melús, Tomàs Francés (veterans-E K-1) i Vicent Giner (veterans-F k-
1), tot pujaren al pòdium però ningú d'aquests quedà en primer lloc.  
 

750 Aniversari de la Sèquia Reial del Xúquer 
 
Dijous, 24 d’abril de 2014 
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL 750 ANIVERSARI 
DE LA SÈQUIA REIAL DEL XÚQUER i SOLTA D’AIGÜES.- 
Aquest matí a la Casa del Rei s’ha procedit a inaugurar l’exposició 
del “750 Aniversari de la Sèquia Reial del Xúquer”,  a la qual han 
acudit la Junta de Govern d’aquesta entitat al complet, així com 
presidents i juntes locals de regs dels pobles que  recorre la Sèquia, 
gran nombre d’alcaldes del voltant i autoritats eclesiàstiques (12 
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rectors) i governamentals (guàrdia civil i policia local), regidors i 
alguns veïns del poble. L’exposició consistia en més d’una trentena 
de panells de cartó ploma amb la història de la Sèquia Reial. 
En finalitzar tots es traslladares al peu de la Casa de les Comportes 
on hi havia una cinquantena de manifestants de Xúquer Viu, en 
reclamació  perquè no es llevarà la dotació d’aigua actual del 
Xúquer. Sense cap incident, al peu de la Casa de les Comportes, 
mirant cap amunt del riu, intervingueren diversos  rectors per a la 
benedicció de les aigües; se simulà la solta d’aigües, ja que aquesta ja 
s’havia realitzat temps abans per les necessitats de reg, i marxaren 
els convidats a dinar a la Casa del Rei.  
L’exposició estigué oberta fins al dia 4 de maig, i la visità gran 
nombre de veïns del poble.  
 
Dimecres, 30 d’abril de 2014 
CONFERÈNCIA “PRESENT i FUTUR DE LA SÈQUIA REIAL 
DEL XÚQUER”  a LA CASA DEL REI.- Dins dels actes de 
celebració del 750 Aniversari de la Sèquia Reial del Xúquer, la 
vicesecretària d’aquesta institució Anna Ferrer, a les 19 hores de hui, 
ha donat una conferència al voltant del Present i Futur de la Sèquia 
Reial del Xúquer,en la qual ha destacat el sistema de reg per goteig. 
Hi han assistit al voltant d’una vintena de persones.  
 
Dissabte, 3 de maig de 2014 
CONFERÈNCIA A LA CASA DEL REI DE JOAN JOSEP 
CONEJERO.- Organitzat per la Sèquia Reial del Xúquer, també 
dins dels actes de 750 Aniversari, amb col·laboració de l’Ajuntament 
i Cilim, Associació Cultural d’Antella, el president d’aquesta última 
Associació, Joan Josep Conejero i Noguera ha pronunciat a la Casa 
del Rei la conferència titulada “Memòries sobre la Sèquia Reial del 
Xúquer d’un veí d’Antella”; basada en els seus records d’infantessa, 
féu una anàlisis etimològic de les paraules Xúquer, Assut i Antella, i 
una descripció de l’escut de la Sèquia Reial del Xúquer, al mateix 
temps que repassava la seua història des de la inscripció que hi havia 
a la Casa de les Comportes, que s’endugué la pantanada del 1982, i 
recuperada de nou al seu interior. Assistiren a l’acte entre quaranta i 
cinquanta persones.  
 
Dijous, 1 de maig de 2014 
FURT DE TARONGES DEL CAMP.- En aquest dia dos 
propietaris de camps de tarongers de la partida del Barranquet, han 
notat la falta de taronges en els seus camps, unes eren de la varietat 
nàvel power i les altres valència late. Se sospita que forasters amb 
algun vehicle de capacitat i per la nit han collit aquestes taronges; els 
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dos propietaris consideren que el furt ha sigut  entre 500 a 600 
arroves d’uns 80 tarongers de nàvel power i entre 50 o 60 arroves de 
valència late. Aquest furt és comentari entre molts veïns del poble.  
 
Dilluns, 19 de maig de 2014 
EXPOSICIÓ i CONFERÈNCIA “ROÍS DE CORELLA, EN EL 
SEU TEMPS” a l’AJUNTAMENT.-  L’Associació Cultural CILIM, 
ha portat a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Antella, l’exposició de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre Roís de Corella; aquesta 
consta de dotze panells i d’un vídeo, que estarà fins al divendres dia 
23 d’aquest mes.  
En aquest dia de la seua inauguració, Pep Micó i Conejero ha donat 
una conferència titulada “Joan Roís de Corella i el seu temps” on ha 
narrat la vida i obra el poeta valencià del Segle d’Or.  
Assistiren a l’acte onze persones.  
 
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU, 25 de maig de 
2014 

 
Divendres, 9 de maig de 2014 
COMENÇAMENT DE LA CAMPANYA ELECTORAL.- Al 
Començament de la campanya s’han instal·lat cavallets amb panells 
per tal que els diferents partits que es presenten a aquestes eleccions 
puguen apegar el seus cartells.  
 
Dissabte, 10 de maig de 2014 
CARTELLS DEL PSOE i ANUNCI DE MÍTING D’EU.- Als 
panells de propaganda electoral s’han pegat cartells del PSOE, amb 
la cara de la cap de llista d’aquest partit, Elena Valenciano i amb 
eslògan “Tu mous Europa, amb el teu vot”. També en aquests 
panells s’han pregat fulls anunciant un míting d’Esquerra Unida per 
al dia 13 de maig a la Llar de Jubilats a les 20 hores.  
 
Dimarts, 13 de maig de 2014 
MÍTING d’EU ALS JUBILATS.- Al final de la vesprada, com ja 
venia anunciat, Esquerra Unida donà un míting a la Llar dels 
Jubilats. Fou presentat per Antonio Montero Zarco, regidor de 
l’Ajuntament de Sumacàrcer, qui féu constar que no militava en EU, 
però considerava el grup com a defensor dels seus drets i interessos 
dels treballadors, que calia trencar el bipartidisme entre PP i PSOE, 
ja que la dreta roba i els socialistes imposen les retallades.  
Adoración Guaman, jove professora de Dret Laboral de la 
Universitat de València, féu una explicació més detallada de la 
situació actual i la influència de Europa per  als ciutadà de peu, com 
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es la inestabilitat laboral, entre altres i que el dia 25 de maig era la 
primera possibilitat de votar després de tres anys de govern del PP 
per a dir prou a aquesta política i interpretar tot el dit a les 
manifestacions realitzades fins a hui. Continuava en la crisi 
imposada pels governants i el deute de l’estat que s'hauria de 
renegociar una quitança, ja que deixa al govern sense capacitat de 
maniobra, caldria controlar el frau, reconstruir el país, reformar les 
lleis laborals i de pensions; per posar en marxa aquesta 
transformació calia votar a forces polítiques d’esquerres, ja que al 
Parlament Europeu, conservadors (PP) i socialdemocrates (PSOE) 
havien votat junts els 73 % de les propostes d’uns i d’altres. I com 
confirmava Felipe Gonzàlez feia poc, podrien arribar a fer un govern 
de coalició, encara que a l’actualitat a Europa ja tenim aquest govern 
de concentració entre ells, per això cal trencar el bipartidisme.  
Finalitzava apuntant la diferència que hi havia entre l’Europa del 
nord i la del sud, i la necessitat de  reil·lusionar  la gent per al futur, 
ja que als nostres fills i néts no arribaran a tindre res públic, si es 
continua així.  
En el debat es parlà dels grups de pressió com els  “looby”, grups de 
persones interessades a pressionar els polítics a favor de les 
multinacionals; repensar el model de teixit social agrícola d’on 
havien d’eixir els llocs de treballs majoritaris; canviar als polítics 
actuals per altres que encara no havien estat al parlament per tal de 
llevar el bipartidisme; i canviar els poders amb les lleis.  
Assistiren al míting 19 persones.  
En aquest dia es reberen al poble cartes amb publicitat electoral del 
grup EU. 
 
Dimecres, 14 de maig de 2014 
PUBLICITAT D’EU i UPyD.- Per correu ordinari, gran nombre 
d’electors han rebut publicitat demanant el vot dels grups 
d’Esquerra Unida i Unión Progreso y Democracia. 
 
Divendres, 16 de maig de 2014 
PANCARTES DEL PSOE.- En rompre el dia s'ha pogut vore dues 
pancartes de tela roges a la carretera, la primera a l’entrada del poble 
per Sumacàrcer, en la confluència del carrer la Puríssima Creu Alta i 
la segona a la confluència de l’Av. Xúquer carrer Molí, amb lletres 
blanques de “Socialistas, vota PSOE” i l’anagrama del puny i la rosa.  
 
Dissabte, 17 de maig de 2014 
CARTELLS DEL PP.- Als panells destinats a publicitat electoral 
s’han apegat cartells del PP, ambdós amb fons blau, un amb 
l’anagrama i llegenda “Vota PP”i l’altre amb una fotografia de mig 
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cos del candidat Miguel Arias Cañete i l’eslògan “El que està en joc és 
del futur”.  
 
Dimarts, 20 de maig de 2014 
PROPAGANDA ELECTORAL PER CORREU DE 
COMPROMÍS i PP.- S’han rebut en aquest dia a les cases dels 
electors, per correu ordinari, propaganda electorals dels grups 
Compromís i PP, amb les paperetes de les candidatures per a emetre 
el vot.  
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PARLAMENT EUROPEU 
 

 

CANDIDATURES  TAULA A TAULA B TOTALS
Iniciativa Feminista (IF) 0 2 2 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 94 124 218 
Partido Popular (PP) 107 131 238 
Coalición Por Europa(CEU) 1 0 1 
Foro de Ciudadanos (FAC) 0 0 0 
Unión Progreso y Democracia (UPyD) 7 9 15 
Partido Animalista Contra el maltrato 
Animal/Partit Animalista contra el 
maltractament animal (PACMA) 

0 1 1 

Esquerra Republicana-L’Esquerra pel Dret 
a Decicir (EPDD) 0 0 0 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadania (C’s) 1 4 5 
Impulso Social (IS) 0 0 0 
Agrupación Electores Recortes Cero 
(Recortes Cero) 0 0 0 

Coalició Compromis (Primavera Europea) 31 46 77 
Extremadura Unida 0 0 0 
Partido Humanista (PH) 0 0 0 
Vox (VOX) 0 0 0 
Partido de la Libertad Individual (P-LIB) 0 1 1 
Falange Española de las JONS (FEde las 
JONS) 0 0 0 

Partido Comunista de los Pueblos de 
España (PCPE) 0 0 0 

Partido X, Partido del Futuro (PARTIDO X) 0 2 2 
Agrupación de Electores DER 
(DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES 
RARAS) 

1 0 1 

Salamanca-Zamora-León Prepal (PREPAL) 0 0 0 
Esquerra Unida País Valencià-Els 
Verds:L’Esquerra Plural (EUPV-EV) 26 38 64 

Els Pobles Decideixen (EH BILDU-BNG) 0 1 1 
Extremeños Por Europa Coalición electoral 
Ipex Prex Crex (IPEX-PREX-CRX) 0 0 0 

Partido Analucista 0 2 2 
Movimiento Corriente Roja (MCR) 0 0 0 
Escaños en Blanco 4 2 6 
Per la República, per la Ruptura amb la 
Unió Europea(RRUE) 0 0 0 

Podemos-Podem (PODEMOS) 17 23 40 
Alternativa Republicana (ALTER) 0 0 0 
Partido Da Terra (PT) 0 0 0 
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TAULA 
A 

TAULA 
B 

TOTAL
S 

Solidaridad y Autogestión 
Internacionalista (SAIn) 0 0 0 

La España en Marcha (LEM) 1 1 2 
Piratas de la Comunidad Valenciana-
Confederación Pirata-European Pirates 
(PIRATAS) 

0 0 0 

Democracia Nacional(DN) 0 0 0 
Valencians Per Europa-Proyecte Europa 
(ACNV-REPO-UNIÓ) 0 2 2 

Movimiento de Renovación Democràtica 
Ciudadana, Movimiento Red (Movimiento 
Red) 

0 0 0 

Movimiento Social Republicano (MSR) 0 1 1 
Ciudadanos Libres Unidos (CILUS) 0 0 0 

Núms. Electors 505 652 1157 
Núms. Votants 312 408 710 

Vots en Blanc 8 4 12 
Vots Nuls 14 14 28 

 
 

Dimecres, 11 de juny de 2014 
CREMAT AL BARRANC DEL LLOP i DE LA MINA.- En un 
camp ubicat al paratge del  barranc del Llop i de la Mina, on estaven 
cremant remulla de la poda, es va botar foc al camp del costat i la 
muntanya, tot a causa que en aturar-se per esmorzar i baixar al 
poble els jornalers, en eixa estona ha passat el foc al camp del costat 
que estava perdut i hi havia molt de sec, al mateix temps que a la 
muntanya; veïns de prop d’aquest camp avisaren els bombers 
d’Alzira, els quals en menys de mitja hora  es presentaren amb dos 
cisternes i un helicòpter per apagar el foc. Aquest cremat ocorregué 
entre les 10 i les 11 hores del matí 
 
Divendres, 13 de juny de 2014 
INAUGURACIÓ DE LA BOTIGA DE MENJARS PER 
EMPORTAR “MÉS QUE MENJARS”.- En la vesprada d’aquest 
dia s’ha inaugurat la botiga de menjars per a endur-se a casa, “Més 
que menjars”, està ubicada a la plaça del Rei, la qual es dedicarà a la 
venda de plats ja cuinats, entrepans i organitzar càterings entre 
altres coses. Assistiren a la inauguració una cinquantena de 
persones.  
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Dissabte, 21 de juny de 2014 
INAUGURACIÓ DE LA CASETA D’EDGAR.- A la confluència 
dels carrers Puríssima i Pintor Sorolla, s’ha inaugurat una botiga de 
tot a 100, on a més de la venda de llepolies per als xiquets, també hi 
ha beguda en pot, entrepans i altres articles de regal. En aquest lloc 
estava fins el mes passat la perruqueria Esther, que va tancar.  
 
Dimarts, 24 de juny de 2014 
FORTA GRANISSADA.- Aquesta vesprada, al voltant de les 17,10 
hores i al llarg d’un quart d’hora o vint minuts, ha caigut al poble 
una forta granissada mesclada amb grans gotes d’aigua; el granís era 
un poc més gran que el  dels cigrons. Ha ocasionat molt de mal al 
camps, sobre tot als caquis i a la taronja, encara que aquesta última 
un poc menys. 
 
Dissabte i diumenge, 28 i 29 de juny de 2014 
FIRA ARTESANAL i DEL LLIBRE.- Organitzat per la Diputació 
de València, en aquest dos dies s’ha instal·lat a la plaça Major, una 
fira artesanal i del llibre, en la qual hi havia parades d’artesania tant 
de bijuteria, com roba, articles de regals i d’altres, així com castells 
elàstics per als menuts i gran quantitat de llibres i CDs. Fou visitada 
per poca gent.  
 
Dijous, 10 de juliol de 2014 
VISITA DEL SECRETARI D’ESTAT i MEDI AMBIENT.- El 
secretari d’Estat d’Agricultura i Medi Ambient, Federico Ramos de 
Armas, acompanyat de l’alcaldessa del poble Amparo Estarlich 
Martorell, així com d’altres autoritats, Junta de la Sèquia Reial i gran 
nombre de regants del Xúquer ha visitat l’Assut. Venien de València 
on el secretari d’Estat ha participat en una Junta de Govern de la 
Sèquia Reial i visitat l’exposició del 750 Aniversari d’aquesta 
institució.  
  El número dos del Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient ha 
confirmat en l’Assut que en pocs dies anava a posar-se en 
funcionament el transvessament d’aigües del Xúquer al Vinalopó per 
l’assut de la Marquesa de Cullera; així com la reducció 
pressupostària de les obres de modernització del reg de la conca del 
Xúquer que passava de 50 milions a 1,5 milions. Després de recórrer 
l’itinerari previst per l’Assut marxà una altra vegada cap a la capital 
de la província.  
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Divendres, 11 de juliol de 2014 
CONFERÈNCIA SOBRE LA MEMÒRIA ALS JUBILATS.- Al 
voltant de les 19 hores, a la Llar de Jubilats, una psicòloga ha 
impartit una conferència sobre els exercicis que cal fer per conrear i 
potenciar la memòria, com són la lectura, sudoku, encreuats, jocs de 
taula (cartes, dames, escac, etc.). Han assistit tant sols 7 persones; 
ha estat organitzat per l’Ajuntament i la Diputació de València dins 
dels programes de formació per als majors.  
 
Dissabte, 12 de juliol de 2014 
10é. “MULLA’T PEL XÚQUER” A L’ASSUT.- Un any més 
Xúquer Viu ha organitzat a l’Assut la concentració reivindicativa 
“Mulla’t pel Xúquer”; la qual sol·licita com moltes associacions 
ecologistes d’Europa, la neteja de les aigües dels rius, on es pugen 
banyar les persones, i respecte al cabal per tal que no s’especule amb 
l’aigua. Directius de Xúquer viu llegiren un manifest al centenar de 
persones que assistiren, de les quals moltes d’elles nadaren al peu de 
l’assut. En finalitzar se serví una picadeta als assistents en el barracó 
per tal de refrescar-se.  
 
Diumenge, 13 de juliol de 2014 
CONCERT JUVENIL D’INTERCANVIS MUSICALS A 
L’ESGLÉSIA.- Dins del programa d’intercanvis musicals de la 
Generalitat Valenciana, aquesta vesprada s’ha celebrat un concert a 
l’església de la Puríssima, on han intervingut les bandes juvenils de 
la Protectora Musical d’Antella en una primera part i la de la Societat 
artística Musical d’Alcàntera de Xúquer, dirigides respectivament 
per Pere Carrascal Monar i Ricardo Ribera Benavent; les dues 
bandes han interpretat tres peces musicals cadascuna; acudí al 
concert gran nombre de gent, sobre tot familiars del músics, ja que 
aquesta vesprada es jugava la final del mundial entre Argentina i 
Alemanya.  
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25é. Triatló Antella 
 

Dissabte, 12 de juliol de 2014 
EXPOSICIÓ 25 ANYS DE TRIATLÓ i CONCERT DE “SITO & 
BAND”.- A la poqueta nit d’aquest dia, s’ha inaugurat en la casa del 
Rei, l’exposició 25 Anys de Triatló a Antella, aquesta exposició 
consta de 25 panells amb els cartells anunciadors dels diferents 
triatlons celebrats a Antella, així com les diferents samarretes i 
equipatges de l’equip local CECA. 
  Tot seguit s’ha fet la presentació del 25é. Triatló Antella, amb 
l’exhibició d’un video. Aquesta exposició estigué oberta al públic al 
llarg de tota la setmana següent.  
  A la nit l’orquestra “Sito & Band” ha ofert un concert de música 
moderna en la plaça del Rei; aquesta orquestra estava composta 
d’uns quinze músics que tocaven instruments de vent i percussió; 
animaren la nit als vora cinquanta assistents que estaven allí 
presents. 
 
Diumenge, 13 de juliol de 2014 
CONFERÈNCIA PROJECCIÓ SOBRE ESCALADA A L’ “AMA 
DABLAM, LA MUNTANYA AMB ÀNIMA DE DONA”.- Dins 
de la programació cultural del 25é. Triatló Antella, a la casa del Rei, 
per l’alpinista i escaladora Rosa Real Soriano, s’ha donat la 
conferència titulada “Ama Dablam, la muntanya amb ànima de 
dona”. Aquesta docent i llicenciada en medicina, que fou presentada 
per Josep Micó Conejero, va explicar com huit dones entre les quals 
es trobava ella, van escalar la muntanya nepalesa Ama Dablam, 
auxiliant-se en aquesta explicació d’un vídeo. Assistiren entre 35 i 40 
persones.  
 
Dimarts, 15 de juliol de 2014 
CONCERT DE MÚSICA L’ALBEREDA DE L’ASSUT.- Entrada 
la nit, la parella “Cuerpo y Alma”, al final del camí de l’albereda de 
l’assut, enfront de la casa de les Comportes oferiren un concert de 
cambra, on en l’última tocata foren assistits amb el saxo del mestre 
Barberà Puig.  
 
 
 
Dimecres, 16 de juliol de 2014 
CONFERÈNCIA DE NUTRICIÓ ESPORTIVA A LA CASA 
DEL REI.- L’endocrí metge Jaume Cardona Reyes, a la poqueta nit 
d’aquest dia, ha impartit una conferència de nutrició esportiva 
dirigida principalment als triatletes. Va destacar el  gran esforç que 
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la persona quan participa en un triatló. Apuntà també les vitamines 
que necessita el cos per tal de poder finalitzar la prova en bon estat 
físic.  
 
DANSÀ AL CARRER.- A la nit d’aquest dia el Centre Coreogràfic 
de Dénia féu una dansada al carrer; portant els seus balls típics a la 
plaça Major, carrer Sant Cristòfol i enfront dels barracons de l’assut. 
Aquestes danses foren seguides per gran nombre de gent.  
 
Dissabte, 19 de juliol de 2014 
25é. TRIATLÓ ANTELLA.- Amb els recorreguts habituals d’altres 
triatlons anteriors en natació, bicicleta i a peu, i amb la participació 
de 560 triatletes, entre homes, dones i 3 o 5 minusvàlids, a les 18 
hores es donava l’eixida d’aquest triatló; el poble ple d’espectadors, 
l’organització quasi perfecta i els triatletes molt contents de 
participar en la prova; es realitza amb plena normalitat sense cap 
incidència digna de mencionar. Els guanyadors foren en homes 
Roberto Sánchez Mantecón, seguit d’Alvaro Campos Montegas, en 
tercer lloc el triatleta local Jordi Pascual Sales; en dones la primera 
fou Gemma Anguera Sarret, seguida d’Aida Bellver Fernández i 
Raquel Pérez Jordà.  
 
Dissabte, 26 de juliol de 2014 
CONFERÈNCIA A L'AJUNTAMENT SOBRE LA 
PREVENCIÓ DEL CÀNCER.- Organitzat per l'agrupació Gent 
d'Antella, l'oncòloga Alexandra Giménez Ortiz ha impartit a la sala 
d'actes de l'Ajuntament una conferència sobre la prevenció del 
Càncer; als vora 40 assistents que hi havia els explicava 
primerament allò que és el càncer (una cèl·lula que es desenvolupa a 
qualsevol part del cos de forma atípica), després definia els diferents 
tipus de càncer destacant com més habituals els de mama en les 
dones i el de pròstata en els homes; seguia en la prevenció dins de la 
qual calia detectar quan abans el càncer per combatre'l, ja que hui en 
dia la medicina per aquest tipus de malaltia està prou avançada. 
Aquest acte fou presentat per Emília Ortiz Castillo. En finalitzar la 
conferència es passà a la xerrada amb el torn de preguntes que feren 
gran nombre dels assistents.  
 
Dilluns, 28 de juliol de 2014 
CONCERT DE SARSUELA A LA PLAÇA DEL REI.- La Societat 
Protectora Musical, sota la direcció de Gaspar Nadal Maronda, i la 
intervenció de la soprano Casilda Ruesca Puigvert i del tenor Juan 
Luis García Navalón interpretaren diverses cançons de les sarsueles 
Las Leandras, La del manojo de rosas, La tabernera del puerto, El 
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último romántico, El gato montés, Los claveles, Luisa Fernanda i 
La Gran Via. Aquest concert estava dins la programació de les 
Festes Majors del poble; i la plaça estava plena de gom a gom.  
 
Dimecres, 30 de juliol de 2014 
18 a. VOLTA A PEU  A ANTELLA.- En aquesta vesprada s'ha 
celebrat la 18 a. Volta a Peu a Antella, amb els diferents recorreguts 
per a totes les categories, començava a ls 18,30 hores fins a les 20 
hores que comença l'absoluta, amb un recorregut de dues voltes per 
dins del poble i la resta per camins del terme, fins a completar els 8 
quilòmetres aproximat que tenia la volta.  El primer classificat en 
sènior masculí fou Andrés Micó de Villena, seguit del local Sergio 
Juan Sanchis, mentre que en dones fou Anna Tomàs Moncho; en els 
locals, com havien dit abans, Sergio Juan el primer, seguit d’Antonio 
Piqueres Mateu i Paco García Micó; mentre que en dones fou la 
primera Pura Noguera Mollà, seguida d'Estrella Pascual López  i de 
Josefa Suarez Bosch.  
 
Diumenge, 3 d'agost de 2014 
LESIONS PER RINYA EN L'ASSUT.- Aquest matí, en la 
celebració de la maerà o fusterada, un dels participants en 
l'organització que controlava l'accés en la part baixa de l'assut, on 
estaven els cavalls per a tirar dels troncs de fusta, davant la negativa 
d'entrada per part de forasters o altres que no eren de l'organització, 
un foraster d'ètnia gitana o sud-americà agredí a aquest veí, 
primerament amb les mans, després amb un bastó o garrot, que li 
pegà al front;  posteriorment va arribar a traure una navalla per 
ferir-lo amb més dany, allò que es va evitar amb la intervenció d'uns 
quants veïns del poble i turistes. Al jove local l'han hagut de portar a 
l'ambulatori d'Alberic, i la personificació de la policia local i guàrdia 
civil ha motivat es realitzarà el corresponent atestat per donar-li 
tràmit en el Jutjat de guàrdia d'Alzira. 
 
Dissabte, 16 d'agost de 2014 
CANVI DE CAP DE PROTECCIÓ CIVIL i HOMENATGE A 
JUAN A MONTAGUDO.- A la sala d'actes de l'Ajuntament s'ha 
procedit a la renovació del cap local de Protecció Civil; ha eixit Juan 
Antonio Montagudo i ha entrat en el seu lloc José Vicente Albuixech. 
En aquest mateix acte s'ha fet un homenatge al cap ixent, per la seua 
tasca al front de Protecció Civil del poble, càrrec que porta 
desenvolupant quinze anys, tant membres de Protecció Civil, com 
l'alcaldessa Amparo Estarlich l'han obsequiat amb insígnies de 
reconeixement i un bloc de fotos que foren exhibides per vídeo al 
públic. Gran nombre del assistents eren membres de Protecció Civil 
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d'altres poblacions, a més del veïns del poble; tots hi gaudiren d'una 
picadeta.  
 
Divendres, 22 d'agost de 2014 
V FESTA ESTELLES.- L'Associació Cultural CILIM, amb la 
col·laboració de l'Ajuntament, va organitzar la V Festa Estelles, la III 
a Antella. L'escenari estava ubicat al peu de la Casa de les Comportes 
i el públic al barracó de l'Assut. El presentador Josep Micó féu un 
parlament molt emotiu en defensa de la llengua pròpia, destacant els 
atacs continuats que aquesta rep del castellà; després es passà a la 
lectura de poemes dels quals foren set d'autors valencians i huit de 
Vicent A Estelles per part dels voluntaris del públic. Seguidament 
actuaren els cantautors Cosido i Mare (un duo local) i Ivan Brull. Per 
al finançament de l'acte es rifaren dos quadres obsequiats per Pilar 
Bonacho i Vicent Ortiz. Els assistents superaren el centenar de 
persones.  
 
Diumenge, 24 d'agost de 2014 
V TRAVESSIA DE NATACIÓ ANTELLA.- Organitzat pel Centre 
Esportiu i Cultural, al peu de la seu de la Penya Piragüista, s'ha 
celebrat aquesta V Travessia de Natació, la qual tenia dues 
modalitats pels recorreguts a realitzar, un de 2690 m i altre de 600 
m. Van participar un total de 233 nadadors en les diferent categories 
i modalitats.  
  El guanyador masculí fou Iñaki Collado Bojados, del Club Aquàtic 
de Castelló; la guanyadora en dones fou, Carolina Prados Molina del 
CN Castalia, també de Castelló.  
  Els locals Juan Mateu Lozano i Francisco Garcia Micó, obtingueren 
respectivament el 31é i 73é llocs. 
   
Dissabte, 20 de setembre de 2014 
CONFERÈNCIA CULTURAL A L'AJUNTAMENT.- 
L'Associació Cultural CILIM, ha organitzat hui una conferència sota 
el títol “La guerra de Successió, any 1714”, a la sala d'actes de 
l'Ajuntament, la qual ha estat impartida pel professor de la 
Universitat de València, Pau Viciano. Va acudir un total de 24 
persones.  
  El professor esmentat, després de la conferència i d'un torn de 
preguntes, va presentar el seu llibre titulat “De Llorente a Marx. 
Estudis sobre l'obra cívica de Joan Fuster”, el qual fou adquirit per 
alguns assistents.  
  El president de l'Associació organitzadora, Joan J Conejero, 
obsequià al conferenciant amb un joc de revistes de La Lloca i un 
llibre de temàtica local.  
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Dissabte, 4 d'octubre de 2014 
III MASSÍS TRIATLÓ ANTELLA.- A les tretze hores de hui, 
tenia lloc a l'assut el III Massís Triatló, amb la participació de 142 
triatletes,  que recorregueren en natació 1,0 km, en ciclisme 86 km, i 
en carrera a peu 21 km. Les boxes estaven situades enfront de 
l'auditori municipal.  
El resultat fou en masculí, el primer Chistian Climent, seguit 
d'Alberto Bravo i David Navarro; el millor triatleta local dels que 
participà fou Sergio Juan, que obtingué el 17é lloc. En femení la 
primera fou Marian Damlaincourt, seguida d'Anna Noguera i 
Míriam Muñoz. 
 
Dimarts, 7 d'octubre de 2014 
COMENCEN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA CASA 
DE LA MÚSICA.- Front al magatzem de Galletas Rio, a l'entrada 
del poble per Gavarda, en un solar que formava part del pàrquing 
municipal, en el dia de hui, la Societat Protectora Municipal ha 
començat les obres de la construcció de la Casa de la Música per 
aquesta entitat. Els terrenys són cedits per l'Ajuntament i la 
constructora és coYca (Construcciones Y Canalitzaciones). 
 
Dissabte, 18 d'octubre de 2014 
ACTE DE SEGUIMENT DEL DIARI DIGITAL LA VEU DEL 
PAÍS VALENCIÀ i DE RECONEIXEMENT A JOSEP LLUÍS 
ALBINYANA A L'ALBERG.- El diari digital la Veu del País 
Valencià, al dia de hui, a l'alberg organitzà un acte de seguiment 
d'aquest diari, al qual assistiren una cinquantena d'escriptors i 
periodistes que al llarg del matí debateren propostes de millora del 
diari, així com seguir les seccions i apartats del rotatiu, fent un poc 
més de promoció de l'esport autòcton, com és la pilota valenciana.  
  Després de dinar es féu el reconeixement al primer president 
preautonòmic del País Valencià Josep Lluís Albinyana i Olmos, on 
l'antiga presentadora de l'extingit Canal-9 Amàlia Garrigós féu una 
interessant i extensa biografia de l'homenatjat; tot seguit Josep Lluís 
Albinyana explicava tota la seua experiència al front del Consell 
Valencià, on destacà la seua lluita per aconseguir per al País Valencià 
una autonomia de primera, com la Catalana, Basca o Gallega, la qual 
cosa no fou possible; també mostrà documents que tenia al seu 
abast, amb acords i signatura encaminats a aquesta finalitat.  
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Dilluns, 20 d'octubre de 2014 
TALLADA D'AIGÜES DE LA SÈQUIA REIAL DEL 
XÚQUER.- Al dia de hui s'han tallat les aigües a la Sèquia Reial del 
Xúquer i la Particular d'Antella; el seu motiu es per realitzar les 
obres de modernització d'aquesta primera, principalment les de 
posar en funcionament el sistema de reg per goteig a Gavarda, ja que 
a les partides que rega la Sèquia Reial en eixa població, ja estan 
realitzades les obres de distribució d'aigua a cada camp, així com les 
cases de control i administració d'aquesta aigua. 
  L'aigua en la Sèquia Reial estarà tallada fins al mes de març de l'any 
que ve, encara que se soltà una poca en període de vacances que va 
des del 22 de desembre fins el 7 de gener de 2015; mentre a la 
Particular d'Antella se soltarà aigua cas de necessitat de reg als 
camps on encara queden collites pendents.  
 

 
 
Divendres, 21 de novembre de 2014 
CONFERÈNCIA “LA RIUADA DE SANT CARLES, 150 ANYS 
DESPRÉS”, a L'AJUNTAMENT.- Organitzada per l'Associació 
Cultural Cilim, el professor de la Universitat Jaume I de Castell, 
Joan Francesc Mateu Bellés, al voltant de les 20 hores de hui en la 
sala d'actes de l'ajuntament ha donat la conferència “La Riuada de 
Sant Carles, 150 anys després”; van assistir al voltant de 30 
persones.  
  El professor Mateu Bellés fou presentat pel president de 
l'Associació organitzadora Joan Josep Conejero; quan entrà de ple 
en la conferència explicà els informes (tres), dels enginyers estatals i 
provincials dels danys que ocasionà la riuada més important del 
Xúquer a la Ribera, l'ocorreguda el dia 4 de novembre de 1864, 
anomenada de Sant Carles, més forta encara que la Pantanada del 
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20 d'octubre de 1982; després entrà en els detalls de com ocorregué 
aquesta riuada, fou per les regolfades o rabejos dels diferents 
afluents del Xúquer, l'Escalona, Sellent, Albaida, dels Ulls que 
portaven més aigua que el Xúquer i li tallaven el pas, per això les 
seues aigües regolfaven amunt, inundant al llarg de dies els pobles 
riberencs.  
  En finalitzar la conferència el professor fou obsequiat amb un joc 
de revistes de temàtica local de l'Associació.  
 
Dissabte, 6 de desembre de 2014 
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA NÚM. 10 DE LA LLOCA i 
AUDICIÓ DEL QUARTET ANTELLA.- A la sala d'actes de 
l'Ajuntament, a les 20 hores, el president de l'Associació Cutural 
CILIM, Joan Josep Conejero, presentà la revista anual de 
l'Associació, la núm. 10, per aquest acte s'havia exposat a la sala 10 
panells amb les portades de les revistes editades fins ara; tot seguit 
presentà el quartet de clarinets del poble, format per Salvador 
Perales, Josep Sales, Eladio Barber i Francisco Martínez, els quals 
interpretares les peces Galop de Manuel de Lillo, Quartet Antella 
d'Emilio Mateu, i una part de l'obra Movimenti de Jacques Bomdou, 
totes elles molt aplaudides pel centenar de persones que assistiren a 
l'acte. 
En finalitzar l'actuació es repartí la revista als socis assistents.  
 
Dimecres, 17 de desembre de 2014 
PREMI DE POESIA A ISAÏES MINETTO i GOZÁLVEZ.- En 
aquest dia, l'Ajuntament de Mislata ha fet entrega del premi de 
poesia de l'any 2014, al poeta d'Antella, Isaïes Minetto i Gozalvez, a 
més a més de públicar l'obra premiada, titulada "L'Altre", realitzada 
en prosa poètica. Aquest premi és la XII edició dels Premis de 
Literatura Breu "Vila de Mislata", en la modalitat de poesia en 
valencià. 
 
Dissabte, 20 de desembre de 2014 
MANIFESTACIÓ DE XÚQUER VIU A L'ASSUT.- D'entre 60 a 
70 persones de tota la Ribera, s'han manifestat hui a les dotze en 
l'Assut, contra el Pla Hidrològic del Xúquer aprovat pel govern 
central i la  Generalitat Valenciana, pel qual USUJ (Unió d'Usuaris 
del Xúquer), permet el transvessament de 12 hectòmetres cúbics 
d'aigua del Xúquer des del pantà d'Alarcó a Alacant.  
Aquesta manifestació estava convocada per Xúquer Viu i d'entre els 
assistents estava el diputat al Congrés Joan Baldoví de Compromís i 
el candidat d'Esquerra Unida al Consell Valencià Ignacio Blanco, a 
més a més de regidors d'esquerres i nacionalistes de diversos 
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ajuntaments de la Ribera, així com algun escriptor com Josep Lluís 
Domènech. 

 
 
 
Diumenge, 21 de desembre de 2014 
TANCA AL PÚBLIC L'ALBERG MUNICIPAL L'ASSUT.- 
L'actual explotador de l'Alberg Municipal l'Assut, Quique Escrihuela 
Escribano, al dia de hui ha tancat aquest negoci per interessos 
privats. L'Alberg Municipal, l'Ajuntament l'havia llogat per a la seua 
explotació i per temps de 14 anys a l'empresa Desconnecta, SL, la 
qual a la seua vegada havia subarrendat d'uns anys cap ací a Quique 
Escrihuela. Es diu pel poble que a mitjans de l'any que ve, 
l'Ajuntament traurà aquesta explotació a pública subhasta.  
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INICI DE L’ESTAT DE BENESTAR A ANTELLA: 
LES JUNTES LOCALS DE REFORMES SOCIALS 

(1.900-1.921) 
 

Alejandro Conejero Noguera 
 

 
 

Hui en dia per a tots i totes els lectors d’aquest article és un fet 
normal estar assegurats per llei, i són drets reconeguts en l’actual 
Constitució espanyola de 1978: l’assistència sanitària en cas de 
malaltia; tindre dret al cobrament de l’atur en cas de perdre el 
treball i, en un futur, al cobrament d’una pensió de jubilació per 
motius de l’edat. En aquest cas estem referint-nos a les pensions 
contributivesi. I A tots els casos, s’han d’afegir, en  circumstàncies 
especials, el cobrament d’una pensió no contributivaii, això si, en 
aquest últim cas tot complint una sèrie de requisits més estrictes que 
les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social.. 
Tot aquest fenomen, de la implantació progressiva dels drets 
d’assegurances de malalties, accidents del treball, pensions de 
jubilacions… s’inicia a les darreries del segle XIX, davant d’allò que 
s’anomenava la “qüestió social”.  
1.-)LA QUESTIÓ SOCIAL 
La qüestió social, és una expressió segellada a l’Europa de les 
darreries del segle XIX on es va intentar, per part dels governs del 
moment, “recoger las inquietudes de políticos, intelectuales y la 
Iglesia, frente a los nuevos y múltiples problemas generados 
después de la revolución Industrial, entre ellos la pobreza y la mala 
calidad de vida de las clases trabajadoras” 
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La incapacitat del sistema liberal amb el seu principi del “Laissez 
faire, laissez passer” per a millorar les condicions de vida dels  
assalariats, va donar lloc a la necessitat, encara que amb fortes 
reticències per part  dels governs del moment, de l’intervencionisme 
dels estats per a la solució d’allò que, com dèiem abans, s’anomenava 
la qüestió social. Aquesta idea de la intervenció dels governs, en el 
sistema econòmic i social, qüestionava els principis del liberalisme 
clàssic, d’allò de que “l’individu era l’únic responsable de la seua 

pròpia condició moral i 
material”, és a dir, 
cadascú s’apanyava 
individualment segons la 
seua capacitat personal. 
És a la segona meitat del 
segle XIX, quant es crea 
una consciència, ara ja  
generalitzada, de la 
condició dels treballadors 
que han acudit a les 

ciutats buscant treball en les noves fàbriques que la Revolució 
Industrial està creant per tot arreu, quant va iniciar-se també la 
formació del moviment obrer, la creació dels partits socialistes 
europeus, el sindicalisme; les idees dels reformadors i reformadores 
socials; els intel·lectuals preocupats per la qüestió social i les 
primeres encícliques d’aspecte social de l’església.iii 
Serà la política social aplicada pel canceller alemany, OTTO VON 
BISMARK (1815-1898), seguit de prop per la Gran Bretanya amb el 
“New Liberalism” i la Tercera 
República Francesa, els qui aniran 
introduint progressivament la 
primera legislació social 
d’assegurances davant de les 
possibles incerteses dels treballadors 
fabrils. (Al món de l’agricultura, als 
jornalers del camp, encara tardarà a 
arribar-los aquestes assegurances i 
drets laborals). 
2.-) L’INICI DE L’ESTAT DE 
BENESTAR A ESPANYA. 
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A Espanya, el procés s’iniciaria a la dècada dels anys 90iv del segle 
XIX, amb la presidència del govern de Antonio Cánovas del Castillo, 
tot anunciant que anava a donar preferència a les qüestions 
econòmiques i socials “desarrollando un régimen de eficaz 
protección a todos los ramos del trabajo” amb una especial atenció  
a “cuanto atañe a los 
intereses de la clase 
trabajadora”. 
Cánovas del Castillo era el 
líder del Partit Conservadorv 
i anunciant aquesta 
política, anirien apareixent 
conflictes al si d’aquest 
partit; com les declaracions 
d’alguna figura com Alberto 
Bosch del mateix partit, dins de la facció més conservadora de 
Romero Robledo,  manifestant-se en contra de la limitació de les 
hores de treball  dels xiquets i dones amb el següent argument: 
“Limitar el trabajo es la más odiosa y la más extraña de las 
tiranías; limitar el trabajo del  niño es entorpecer la educación 
tecnológica y el aprendizaje; limites hasta impedir el trabajo de las 
mujeres(….) que la madre realice el más hermoso de los 
sacrificios….el sacrifico indispensable en algunas ocasiones para 
mantener el hogar de la familia.” 
Però, encara que es crearen fortes discrepàncies dins del sistema de 
la Restauració amb el marc legislatiu de la Constitució de 1874, és 
quant es crearà la Comissió de Reformes Socials a Espanya. 
2.1.-) LACOMISSIÓ DE REFORMES SOCIALS I L’INSTITUT DE 
REFORMES SOCIALS COM ANTECEDENTS DEL ESTAT DE 
BENESTAR ESPANYOL.  
L’estat espanyol, encara que amb una base majoritària d’economia 
agrícola, anava industrialitzant-se progressivament al llarg del segle 
XIX, encara que amb molta diferència respecte a Alemanya, el Regne 
Unit i França. A tot el procés s’afegirà la forta oposició de la classe 
dirigent, de base aristocràtica i semifeudal, contraria a tot allò que 
fora el diàleg i la negociació. 
Però, davant de l’augment de la conflictivitat social de caràcter, en 
aquests moments anarquista, i de l’incipient sindicalisme i 
socialisme espanyol, els governs de la Restauració faran front 
exclusivament amb mesures repressives. “ El procés revolucionari 
burgés i democratitzador  del Sexenni i la Primera República es va 
tallar amb el colp d’estat de Pavia donant lloc a la fase repressiva 
de la Restauració i l’atac contra les incipients organitzacions 
sindicals i politiques del moviment obrer”. 
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Fruït de tots els esdeveniments: conflictivitat social, progressiu 
moviment sindical, duresa de les condicions de vida, les llargues 
jornades laborals;  en 1883 es va crear la Comissió de Reformes 
Socials, òrgan governamental amb la finalitat de “estudiar las 
condiciones de vida i trabajo de la clase obrera y proponer reforma 
de carácter legislativo para mejorar su vida.” La Comissió de 
Reformes Socials, creada pel Real Decret de 5 de desembre de 1883,  
a iniciativa del Ministre de la Governació SEGISMUNDO MORET, 
expressant-se clarament en el mateix Reial Decret la seua finalitat: 
“Comisión para el estudio de las cuestiones que interesan a la 
mejora o bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas como 
industriales , y que afectan a las relaciones  entre el capital y el 
trabajo”. 
La Comissió emetrà un informe sobre la situació dels treballadors i 
treballadores espanyols i les seues condicions de vida, en el moment 
que no hi ha cap cobertura governamental per als assalariats i encara 
està tot per fer. Després de l’infome, aquest fou contestat per 
l’Agrupació Socialista Madrilenya en 1884, per mitjà del metge 
JAIME VERAvi (foto primera), ficant en judici el sistema capitalista 
des de perspectives que justifiquen políticament la lluita dels 
treballadors pel socialisme, amb una impecable argumentació 
marxista. 
Les primeres mesures efectives d’aquest període foren la 
promulgació de la Llei d’Accidents de Treball (1900)vii i sobre les 
condicions de treball dels xiquets/xiquetes i de les dones (Llei de 13 
de març de 1900).viii 
2.1.1.-) L’INSTITUT DE REFORMES SOCIALSix. 
En 1903, la Comissióx, davant de la seua inoperància, fou substituïda 
per la creació  de l’Institut de Reformes Socials (IRS), (Reial 
Decret del 23 d’abril de 1903), assumint les funcions que en altres 
països eren ja competència dels Ministeris de Treballxi. Amb la 
creació del citat Institut, els governs de la Restauració anaven 
abandonant progressivament les concepcions benèfiques i el 
paternalismexii que dominaven el pensament social de les polítiques 
d’aquells temps, per a la resolució dels conflictes socials i laborals 
del país. 
 El IRS, organisme de caràcter administratiu i autònom del govern, 
va ser  l’encarregat de promoure la legislació sobre matèries de 
protecció social i laboral: la jornada de descans setmanal, la jornada 
de treball de vuit hores i d’altres…..En 1924, l institut passaria a 
dependre del Ministeri de Treball creat en 1920. 
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És en aquest moment quant es detindrem 
per parlar sobre les Juntes Locals de 
Reformes Socials. 
3.-) LES  JUNTES LOCALS DE 
REFORMES SOCIALS.. 
Amb la  creació de la Comissió de 
Reformes Socials en 1883, ja s’enunciava 
la formació de Juntes Locals de 
Reformes Socials als diferents pobles i 
ciutats d’Espanya, per a portar a cap a 

nivell municipal les polítiques  reformistes d’aquella Comissió.xiii 
Les  Juntes Locals de Reformes Socialsxiv, anirien constituint-se a 
partir d’una manera efectiva a partir de 1900, encara que prou 
lentament i sense una normativa clara per al seu funcionament. En 
un primer moment estarien constituïdes per l’Alcalde, el rector de la 
parròquia, el metge titular i altres veïns. (a voluntat d’aquests tres). 
Hauran de transcórrer encara uns quants anys més fins que la Reial 
Ordre del 3 d’agost de 1904, deixa ja clares les seues normes de 
constitució i funcionament. Recordem que prèviament s’havia creat 
pel Reial Decret del 23 d’abril de 1903, l’Institut de Reformes Socials 
(IRS) xv 
Les competències de les Juntes seran, segons el Reial Decret 
esmentat, són les següents: 
1)La inspecció dels centres de treball; 
2)Procurar l’establiment dels jurats mixtes de patrons i obrers (per a la 
resolució dels conflictes laborals, i 
3)Vetllar pel compliment de les normes de caràcter social que 
anaren  promulgant-se. A més, queden constituïdes com a òrgans de 
consulta dels alcaldes en temes socials i, allò més important són de 
naturalesa representativa d’obrers i patrons elegits cada quatre anys. 
Les Juntes havien de constituir-se en tots els municipis on hi 
haguera “alguna industria” o qualsevol tipus d’explotació; en el cas 
d´Antella les explotacions agrícoles, que implicava l’existència de 
patrons i treballadors. 
Les Juntes Locals, en aquests moments d’implantació i constitució,  
estaven davall les directrius del Ministeri de la Governació, del qual 
depenia també l’Institut de Reformes Socials, ja que en aquests 
moments encara no s’havia creat el Ministeri de Treball, que com 
hem dit es crearia en 1920.Les Juntes locals, ara ja, es componien  
dels vocals nats: l’alcalde, el rector del municipi i el metge titular; i 
dels vocals electius, aquests últims, elegits entre treballadors 
(per a ser elegits calia estar afiliats a associacions de tipus cooperatiu 
o de socors mutu, úniques associacions obreres permeses pel 
sistema de la Restauracióxvi) i pels patrons. No podien ser més de sis 
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per cada una de les representacions (però allò més normal és que 
foren quatre) La duració era de quatre anys i podien ser reelegits 
indefinidament. Per llei calia renovar la meitat dels membres de 
caràcter electiu cada dos anys. (En 1912 es va prohibir la creació o 
renovació  i en 1919 s’ordena la renovació de les Juntes però sense 
celebrar eleccions) completant la seua composició amb els resultats 
de les eleccions de 1910 o 1912).  Les Juntes anirien desapareixent al 
llarg dels anys 20 del segle passat, en els municipis que no eren caps 
de partit judicial, i se suprimirien  definitivament en 1924xvii 
3.1.-) QUINES FUNCIONS TENIEN LES JUNTES?xviii 
Malauradament no s’han conservat a l’arxiu de l’Ajuntament 
d’Antella les actes oficials de la Junta de la qual escrivim, però en 
general tenim informació sobre la seua realitat i, entre les seues 
funcions, encara que, depenent dels diferents nuclis de població i 
realitat econòmica de cada lloc i circumstàncies especifiques, podem 
dir que tenen competències en: 
a) La inspecció dels llocs treball 
b) Les condicions de salubritat i 
higiene. 
c) La formació de les 
estadístiques de treball. 
d) L’establiment dels Jurats 
mixtesxix. 
e) Entendre de les reclamacions. 
f) Imposició de sancions (Els 
alcaldes) 
g) Compliment del límit de la 
jornada de treball (xiquets i dones). 
h) Compliment del descans dominical. (Llei del tres de març de 1904 
i el seu reglament). En aquest apartat, la llei obliga a les Juntes a 
inspeccionar i fer complir les excepcionalitats de la llei: l’horari de 
les tabernes i els mercats locals. 
Tema molt important, per al creixement i funcionament de les 
Juntes de reformes socials, seria  la promulgació de la llei electoral 
del 8 d’agost de 1907, que estaria vigent fins a la proclamació de la 
IIa República en 1931. La llei obligava als components de les diverses 
Juntes a elegir un representant que seria el President de la Junta 
Municipal del cens. Fins a eixe moment, la confecció de les llistes 
electorals eren competència exclusiva dels alcaldes. Aquesta llei 
promulgada pel govern d’Antonio Maura, seria un intent de trencar 
amb el caciquisme, la lacra del sistema polític de la Restauració, així 
que es donaren les competències a les Juntes Locals de Reformes 
Socials (JLRS) per a la intervenció en les confeccions dels censos 
electorals dels municipis. Però ja sabem que “feta la llei feta la 
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trampa…..”. Només amb la llei electoral de la IIa República, es 
trencaria, en aquell moment, amb el caciquisme electoral del sistema 
de la Restauració. 
Les reunions de les Juntes, segons la reglamentació vigent, eren de 
caràcter mensual, però les reunions per regla general, s’incomplien 
contínuament. 
 
4.-) ANTELLA: LA JUNTA LOCAL DE REFORMES 
SOCIALS. 
En els arxius municipals, aquells que els han conservat, existeixen 
diferents expedients sobre la constitució i formació de les diferents 
Juntes Locals. També com a organisme col·lectiu havia de tindre un 
llibre d’actes per a la conservació de les seues deliberacions i presa 
de decisions. 
La conservació d’alguns dels expedients sobre la Junta Local 
d’Antella ens  ha permès conèixer-ne els noms i composició 
d’algunes. La primera de la qual tenim notícies és la de la composició 
dels membres de l’any 1903, amb motiu de la redacció del reglament 
de policia urbana i rural d’Antella, que substituirà el de 1847. Encara 
que era l’Ajuntament l’encarregat de la seua redacció, havia de 
tindre en compte també els suggeriments dels membres de la Junta, 
que estava formada per: 

Vicente Frígols Crespí 
 

Alcalde 

Vocals Nats: Carlos Sala 
Poquet 

Rector regent 
de la parròquia. 

Vocals patrons  
José sanchis Gómez  
Francisco Gómez Peris  
Francisco Paula Rontí  
Tomás Cuenca Renau  
Francisco Mateu Alapont  
Vocals Obrers  
Rodolfo Gómez Sena  
Agustin Sanchis Peris  
Bautista sanchis Andres  
Raimundo Cebrià Mateu  
Mariano Calvo Santacreu  
Policarpo Martí Caballero  

 
De la data d’aquesta Junta, podem deduir que a Antella, seria un 
dels pobles que més prompte es constituiria la Junta Local de 
Reformes Socials. 
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De 1905, també tenim la composició de la Junta Local de Protecció a 
la Infància. És a partir de la reglamentació de la protecció a la 
infància, (Llei de protecció a la infància de 12 d’agost de 1904) quan 
les Juntes van conformant-se regularment i, encara que amb aquesta 
Junta per les seues competències específiques, tenen cabuda altres 
components de la població, van a quedar formades pels vocals nats: 
l’alcalde, com a president de la/les Juntes successives; el Rector de 
la parròquia i el metge titular del poble. Entre les funcions de les 
Juntes de Protecció  a la Infància tenim: 
 
La protecció dels menors de 10 anys, atenent a la salut 
física i moral del xiquet. 
La vigilància dels xiquets/xiquetes, entregats a la 
lactància mercenària o estiguen en cases-bressol; escoles 
taller i les  cases de Beneficència. 
La investigació de les possibles explotacions dels infants. 
Vigilància periòdica dels xiquets sotmesos a la lactància 
mercenària 
Tindre al dia la documentació oficial de Les ames de cria. 
Observació de l’origen de vida dels xiquets captaires 
menors de 10 anys abandonats pels carrers o estiguen en 
poder de “gent indigna” 
 

El carrer del Calvari en 1903, en l’època on està 
contextualitzat el present treball. 

 
Aquesta és la composició de la Junta de protecció a la infància de 
1905, la primera que es va formar a Antella, seguint el text de la 
convocatòria oficial i, amb la qual aniran prenent forma les 
respectives Juntes Locals: 
Vocals Nats 
Leopoldo Ortiz Sanchis Alcalde. 
Dª Nieves Sarrión Sanchis  Mestra de xiquetes del poble 

La Lloca 11 / 2015  L’escola a Antella 

  ‐ 74 ‐ 

D.Carlos Sala Poquet  Rector de la parròquia d’Antella. 
D. José Abella Martínez  Mestre de xiquets 
D. Ricardo Mariana y Albiol Metge Cirurgià d’Antella 
Vocals Electius 
Dª Teresa Gómez Torres  Mare de família 
Dª Josefa Ortiz Sanchis  Mare de família 
D. Francisco Català Aparici Pare de família 
D. Casildo Peris Martínez  Pare de família 
D. Vicente Juan y Bella  Obrer 
D. Rodolfo Gómez Giner  Obrer 
D. Enrique Coné Boix  Representant de la Societat Recreativa 
D. José Maria Ortiz Vidal de José  Representant de la secció de 
Socors d’Obrers 
D. Baltasar Corcollà Arias  Representant del gremi d’obrers 
de Vila 
D. Francisco de Paula Rontí Representant dels  Mestres ferrers. 
D. Vicente Pérez Crespi   Representant dels  Mestres 
fusters. 
D. Francisco Morrió Adelantado Representant de la Societat  la 
Peña Liberal 
D. Bautista Juan y Corbera Representant de la Societat Peña de 
obreros 
D. Raimundo Cebrià Albuixech Representant de la Associació de 
Treballadors del camp. 
 
Ja hem comentat que les Juntes havien de renovar-se, per la meitat 
dels membres electius cada dos anys. Per al bienni 1911-1912, estan 
els resultats de l’elecció dels membres de la Junta Local. L’elecció es 
va celebrar en la sessió del 27 de novembre de 1910 i aquests eren els 
membres de les dues parts que van participar amb l’elecció a més 
dels membres nats de la Junta. 
 
 
President  
Francisco Sala Torres Alcalde 
Sector Patronal Sector Treballadors 
Vicente Juan García Tomás Guillem Martínez 
Francisco Gómez Peris Francisco Mateu esplugues 
Antonio Vidal Sanz Andreu Mas 
José Vicente Vidal SanzFelipe Crespi Martínez 
Agustin Serran
Martorell 

José Candel Aranda 

Olegario PardRafael Mateu Pastor 
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Montagudo 
Francisco Sanch
Serrano 

Bernardo Nadal Pardo 

Antonio Álvarez Álvare Joaquin Mateu Pastor 
Wenceslao Ortiz Inglés Vicente Más 
Modesto Congost Fayo Antonio Calvo Santacreu 
Vicente Pardo Martorel Joaquin Mateu Micó 
Ricardo Ortiz Inglés Vicente Guillem Boluda 
Leopoldo Ortiz Sanchis Antonio Lozano Vidal 
Bernardino Ortiz Vidal Antonio Lozano Verdeguer 
Vicente Nadal Conca Francisco Cebrià Albuixech 
Herminio Sala Torres Bernardino Pardo Álvarez 
  
 
El resultat de l’elecció dels membres de contingut representatiu 
foren els següents, amb el número de vots que van aconseguir 
cadascú: 
Representació 
Patronal 

Vots Representació Obrera Vots 

José Vicente 
Ortiz Vidal 

6 José Candel Aranda 8 

Antonio Álvarez 
Álvarez 

5 Rafael Mateu Pastor 4 

Ricardo Ortiz 
Inglés 

5 Antonio Calvo Santacreu 4 

 
Les persones que foren elegides formarien, junt a l’alcalde, el rector i 
el metge cirurgià, com a vocals nats,  la Junta Local de reformes 
Socials d’Antella per al període citat. 
Una altra Junta que coneguem és la de 1912; tenim l’acta oficial, 
encara que de forma indirecta, a través d’un certificat de 
l’Ajuntament d’eixe any, per la qual l’alcaldia havia d’informar 
periòdicament a la Junta provincial de reformes socials, la 
confirmació que a Antella es complia la llei del descans setmanal 
(Llei de descans setmanal de 1902). L’Ajuntament, amb la Junta, 
confirma que es fa complir el dia de descans setmanal, els 
diumenges, noticia que es desprèn de l’acta enviada a València, i 
també ens assabentem qu la Junta Local de reformes Socials, en el 
seu dia amb motiu de  la promulgació de la referida llei de descans 
setmanal, va assenyalar el diumenge com a dia de descans setmanal 
“cómo desde tiempos inmemoriales se venía celebrando en el 
municipio”.  
 La Junta estava formada per: 
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President: 
Francisco Sala Torres  Alcalde. 
Vocals natos 
Carlos Sala Poquet  Rector de la Parròquia. 
Ricardo Mariana Albiol  Metge Cirurgià 
Vocals procedents de l´eleccio de 1909. 
 patronal. 
Francisco Gómez Peris  Representació de la classe patronal. 
Joaquin Crespí Frígols  Representació de la classe patronal. 
Joaquin Inglés Cantos  Representació classe obrera 
Bernardo Nadal Pardo  Representació classe obrera 
Bernardo Nadal Conca  Representació classe obrera 
 
Segons l’acta de la reunió que va ser llegida atentament pels 
membres de la Junta,acordaren:  

1) Que se haga constar en acta, que en esta localidad se cumple 
con toda escrupulosidad las prescripciones de esta ley y de su 
reglamento. 

2) Que, siendo esto así, se remita a la Junta provincial de 
reformas Sociales, copia autorizada de la presente acta en 
equivalencia del informe a qué se refiere el apartado primero 
de la referida circular. 

3) Que la víspera del primer domingo de cada mes recuerde esta 
Alcaldía al vecindario por medio de bandos públicos, el 
cumplimiento exacto de la ley de 3 de marzo de 1904, sobre 
descanso dominical, salvo las excepciones prescriptas en el 
Reglamento para su aplicación de 19 de abril de 1905. 

 
Hem vist una xicoteta aproximació a les Juntes Locals de Reformes 
Socials a Antella i les seues competències, embrions d’allò que 
donaria lloc a la creació del modern sistema de seguretat social i la 
creació de nous organismes administratius per a gestionar tot el 
tema de les assegurances socials, cas del Institut Nacional de 
Previsió, seu que a València encara existeix hui en dia i està enfront 
de la Estació del Nord a València, en el carrer Marqués de Sotelo., i 
que als pobles valencians era conegut com la ”casa del xavo”. 
Per la seua importància i dins del contingut d’aquest treball, vull 
finalitzar-lo amb la relació dels membres de les Juntes  que 
apareixen en els quadres següents, ja que al mateix temps que 
coneguem els seus noms tenen la importància de ser les juntes que 
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per la llei electoral de 1907 coneguem els noms dels presidents de les 
Juntes municipals el cens. 
 La Junta Municipal del cens, era l’encarregada de la confecció de les 
llistes electorals per a les votacions dels diputats al Parlament. Fins 
ara, els alcaldes eren els responsables de la confecció de les llistes 
electorals. La llei electoral de 1907, volia (govern d’Antonio Maura) 
anar llevant poder als alcaldes, (fins a eixe moment els encarregats 
de la confecció de les llistes electorals municipals) i anar minvant el 
poder del caciquisme, lacra del sistema de la Restauració, però 
només serà fins a la proclamació de la IIa República en 1931, quant 
ja podrem parar d’un veritable i fiable sistema electoral modern. 
 S’han conservat les actes de votació (els resultats), per això creiem 
convenient publicar-les ací, ja que a través d’elles podem conèixer 
els noms dels seus membres i, de pas, conèixer  els membres que 
eixirien proclamats presidents de les juntes municipals electorals. 

 
1917    

  Vots Elegits 
Ignacio Noguera 
Barber 
Carlos sala 
Poquet 
Vicente Miguel 
Miragall 

Alcalde 
Rector 
Metge 

  

Francisco Gómez 
Peris 
Ricardo Ortiz 
Inglés 
Antonio Álvarez 
Álvarez 
Joaquin Inglés 
Cantos 
José Vicente 
Ortiz Vidal 

  
 
1 vot 
 
7 vots 

 
 
 
 

 José Vicente Ortiz 
Vidal 

 
1919    

  Vots Elegits 
Wenceslao Ortiz 
Inglés 
Carlos sala 
Poquet  

Alcalde 
Rector 
Metge 
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Vicente Miguel 
Miragall  
Francisco Gómez 
Peris 
Ricardo Ortiz 
Inglés 
Antonio Álvarez 
Álvarez 
Joaquin Inglés 
Cantos 
José Vicente 
Ortiz Vidal 

  
 
8 vots 

 
 
Antonio Àlvarez 
Àlvarez 

 
1921    

  Vots Elegits 
Joaquin Inglés 
Cantos 
Carlos Sala 
Poquet  
Vicente Miguel 
Miragall  

Alcalde 
Metge 

  

Francisco Gómez 
Peris 
Ricardo Ortiz 
Inglés 
Antonio Álvarez 
Álvarez 
Joaquin Inglés 
Cantos 
José Vicente 
Ortiz Vidal 
Bernardo Nadal 
Cuenca 
José Candel 
Aranda 

 1 vot 
 
 
 
8 vots 

 
 
 
 
José Vicente Ortiz 
Vidal 

 
Podem observar la composició daquestes últimes Juntes 
com es repeteixen els mateixos components en les tres. 
Aquesta composició és deguda a la prohibició de crear i 
renovar les juntes des de l’any 1912 una vegada elegit el 
president de la Junta Municipal del cens.  
El caciquisme no dormia. 
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4.-) CONCLUSIONS. 
Hem fet una ràpida ullada al naixement de l’estat de benestar, 
fenomen europeu exclusivament, a la segona meitat del segle XIX, 
amb els inicis en Alemanya i la seua implantació progressiva a 
França i Regne Unit, encara que el seu desenvolupament definitiu 
seria als anys 50 del segle XX, concretament després de la 
finalització de la IIa Guerra Mundial o com alguns historiadors 
diuen, la tercera guerra civil europea.xx 
Hem vist l’evolució del naixement de les primeres mesures de tipus 
social a Espanya, fenomen que transcorre durant els governs de la 
restauració Borbònica, amb l’alternança dels partits conservador i 
liberal, encara que estan formant-se el partit socialista obrer 
espanyol, el moviment anarquista i la creació dels primers sindicats 
obrers: la UGT i la CNT, mentre els republicans van conformant un 
altre moviment d’oposició al règim de la Constitució de 1874. 
La creació de la Comissió de reformes Socials en 1883 i, després la 
creació de l’Institut de Reformes Socials en 1903, seran les dues 
institucions oficials els governs espanyols per encarrilar la creació de 
les primeres mesures de protecció social espanyoles, que quallaran 
en els anys seixanta del segle XX, amb la creació del modern sistema 
de la Seguretat Social que ara tots i totes coneixem. 
L’efectivitat de les primeres mesures de tipus social a Antella, com a 
tots els pobles valencians, es donaria a través de les Juntes Locals 
de Reformes Socials, i creades efectivament a partir de les lleis de 
protecció social dels primers anys del segle XX, encarregades, com 
hem escrit al llarg del present treball de portar a terme, les mesures 
dictades dels òrgans centrals per a la protecció, encara que incipient, 
social dels ciutadans i ciutadanes valencians, en aquest cas. 
Les Juntes Locals de Reformes Socials foren, dins de les seues 
limitacions, de caràcter polític, ineficàcia, escassetat de recursos i 
caciquisme, els embrions, encara que a nivell espanyol molt lents, de 
la contemporània xarxa de serveis socials que només quallarien a la 
dècada dels anys 80 del segle XX, amb les competències que els 
ajuntaments anaven rebent tot seguint el manament de la 
Constitució de 1978 i les polítiques d’àmbit social de les lleis de 
serveis socials que anaven implantant-se en les comunitats 
autònomes . 
Però, ara, en el moment de redactar aquest treball, pareix que estem 
tornant, o alguns volen tornar-nos a aquells temps, on ens hem 
centrat. 
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UN ANY D’ACTIVITATS DE XÚQUER VIU
 

ROGER PONS VIDAL, JULIOL 2014/2015 

- PRESIDENT DE XÚQUER VIU - 

 

 
 

La majoria d’entitats econòmiques i socials comencen les anualitats 
a principi d’any, però no totes, l’any escolar comença al setembre i 
l’hidrològic a l’octubre. A Xúquer Viu podem dir que la nostra 
anualitat acaba en el sopar de Xúquer Viu, que fem la tercera 
setmana de juliol, i l’1 d’agost comença una nova etapa. La veritat és 
que agost és un mes de vacances i molta gent està dispersa intentant 
passar l’estiu el millor possible i la nostra activitat es redueix a allò 
indispensable i urgent. Així que començaré per fer una relació de les 
activitats i notícies que ha generat Xúquer Viu a partir d’agost de 
2014. 
 
19 d’agost de 2014 - Visitem la piscifactoria de Polinyà que la 
Conselleria vol desmuntar quan resulta que és un centre bàsic en la 
reproducció d’anguiles i ha aconseguit reproduir madrilles en 
captivitat. Ens reunim amb l’alcalde i traslladem el nostre desacord 
als mitjans de comunicació.  
 
25 d’agost - Xúquer Viu adverteix a la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer que a causa de la sequera, no corria l’aigua pel riu 
Albaida i podia produir-se una mortaldat de peixos. 
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21 de setembre - En l’Aplec Ecologista celebrat a Carrícola (Vall 
d’Albaida) se li atorga un premi a Xúquer Viu per la seua lluita en 
defensa del riu. 
 
4 d’octubre - La Mesa pel Xúquer dóna suport a la presentació 
d’una denúncia a Europa i al recurs sobre el Pla de Conca  del 
Xúquer (PHX) aprovat el 13 de juliol de 2014, basant-se en què 
incompleix la Directiva Marc Europea de l’Aigua (DMA). Un dels 
principals motius al rebuig d’aquest PHX és que contempla un nou 
transvasament des d’Alarcón mentre es nega una concessió d’aigua a 
les poblacions de la Ribera afectades per la contaminació de nitrats i 
pesticides. Es va fer una crida a la mobilització i  s’anuncià que es 
presentaran mocions en tots els ajuntaments contra el 
transvasament des d'Alarcón. 
 
11 d’octubre - Protesta dins del Xúquer, per Sumacàrcer perquè el 
riu estava portant un 20% menys del cabal mínim que li assigna el 
PHX. Dels 1,60 m3/s legals va arribar a només 1,20 m3/s. Ridícul si 
ho contrastem amb els 50 m3/s que era fins a 1960 la mitjana anual 
per aquest mateix lloc. A l’eixir la protesta en els mitjans de 
comunicació es va aconseguir que es corregira i se superaren els 
mínims legals.  
 
1 novembre – Protesta a Fortaleny perquè l’aigua no arriba a 
passar per dalt l’assut. 
 
3 de novembre - Taula Redona en la seu de la Séquia Reial de 
València on Ecologistes, Regants, Ajuntaments, i Sindicats es 
manifestaren unànimement contra un nou transvasament d'aigua 
del Xúquer des d'Alarcón cap Alacant.  
Però l’alegria durà poc ja que el dia 8 del mateix mes ja apareixia 
una notícia alarmant en els diaris: “Los Regantes aceptan por 
primera vez abrir el grifo desde Alarcón si Alicante paga”. 
La USUJ deia que era una solució transitòria d’un màxim de 12 
hm3/anuals i havien de pagar-los les despeses de la substitució de 
cabals. 
Pareix mentida com poden canviar tant les coses en tan pocs dies!, 
però més estrany encara és  com els Regants proposaren una mesura 
tan roïna per a la Ribera i per a ells! A banda  que  12 hm3  d’aigua ja 
no baixarien pel riu, a més s’aniria extraient aigua de l’aqüífer de la 
Ribera, que no està molt sobrat, i posant en risc de salinitat les 
nostres terres. 
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8 de novembre - Concentració davall del pont de Castelló de la 
Ribera per denunciar dues coses: que el riu baixava sec i la 
fortíssima pressió per part del lobby de l'aigua d'Alacant, que vol 
endur-se la millor aigua del Xúquer des d'Alarcón, i compensar-ho 
assignant al Xúquer l’aigua del riu Albaida! Com si l’Albaida fora de 
nova creació i com si el riu Albaida portara aigua. 
Uns pocs dies després, el PP comarcal, que es mantenia 
discretament en contra d’aquest nou transvasament, declarà que 
acceptaria el transvasament des d’Alarcón si feien una presa en 
Montesa que recollira les aigües del Canyoles, un rierol que només 
du aigua quan plou. 
Es notava per totes bandes una pressió fortíssima des d’Alacant i des 
de la Generalitat, on el vicepresident Císcar maniobrava per 
aconseguir emportar-se la millor aigua del Xúquer. Així que es va 
convocar una Mesa pel Xúquer en Alzira el dia 13 de desembre per 
raonar aquests darrers moviments en contra del Xúquer i prendre 
decisions.  
 
13 desembre - En la Mesa que es va fer a Alzira, aquesta vegada no 
estigueren els representants dels Regants, hi hagué unanimitat 
contra aquest nou transvasament. S’acordà denunciar a la UE 
l’incompliment de les condicions del transvasament des de l’assut de 
la Marquesa, i el malbaratament dels fons europeus utilitzats en 
aquest transvasament i en la dessaladora de Mutxamel, que estan els 
dos sense utilitzar. 
També es va acordar fer una concentració a l’assut d’Antella contra 
aquest nou projecte amb el lema “El Xúquer no es ven”, que es va 
realitzar amb molt bona assistència de gent.  
 
20 de desembre - Xúquer Viu i Ecologistes en Acció presenten una 
denúncia en la Fiscalia de Medi Ambient i el SEPRONA, pel 
vessament d’aigües de la depuradora de Pinedo a l’Albufera sense 
complir els requisits mediambientals del Decret de reutilització 
d’aigües residuals. Per la qual cosa enlloc d’ajudar a solucionar el 
problema del llac encara el complicava més, aportant una quantitat 
de fòsfor molt superior a l’autoritzat.   
 
27 de gener de 2015 - Xúquer Viu es va reunir amb l’eurodiputada 
Marina Albiol, per posar-la al corrent de la situació i dels acords de 
la Mesa pel Xúquer. Marina anuncià que treballaria conjuntament 
amb nosaltres per traslladar una petició al Parlament Europeu i una 
denuncia a la Comissió Europea per l’incompliment de les directives.  
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7 de març - La Nova 
Muixeranga d’Algemesí i 
Xúquer Viu realitzen una 
acció reivindicativa i molt 
emotiva davall del pont de 
ferro d’Alzira a la qual 
assistiren unes 300 persones. 
El lema de l’acte va ser “Fem 
pinya pel Xúquer” i 
realment així es va fer, on els 
membres de la Nova 
Muixeranga i tots els 
assistents van fer pinya per alçar un castell humà a la mateixa vora 
del Xúquer. 
 
Del 23 al 28 de març -  Celebració de la I Setmana pel Xúquer 
a Alzira amb l’objectiu de millorar la sensibilitat social cap al 
Xúquer i la seua problemàtica en aquesta ciutat, organitzada per una 
comissió de la qual formava part Xúquer Viu. Es va muntar una 
exposició fotogràfica en la Casa de la Cultura, es feren treballs 
escolars en els centres al llarg de tota la setmana i diversos passeigs 
en bici i a peu al voltant del Xúquer. El dijous va haver una taula 
redona on diversos experts advertien del dramàtic futur que li espera 
a la conca del Xúquer, sobretot pel canvi climàtic. El dissabte es va 
fer una festa pel Xúquer en la Plaça Major on es lliuraren els premis 
del Concurs de Cartells de la Setmana.  
 
19 d’abril – Participació en la Trobada d’Escoles en Valencià de la 
Ribera a Alginet.  
 
4 de juny – Celebració de la II Reunió de la Mesa Territorial del 
Baix Xúquer i el Serpis, on es va exposar com va l’elaboració del nou 
PHX (2016/2021) i es donà resposta a les queixes i suggeriments de 
la primera reunió. En destaquem que el riu Verd serà una zona-pilot 
per fer una recuperació de la vegetació de ribera; que l’EDAR 
d’Alzira és insuficient per tractar tota l’aigua residual que li arriba i 
s’ha de millorar; i que la UPV (Universitat Politècnica de Valencia) 
està estudiant junt a la CHJ si quan es modernitze tot el regadiu de 
la Ribera li arribaran a l’Albufera els mateixos cabals que ara o no.  
Xúquer Viu es persona en  el plet contra la sol·licitud d’Autorització 
Ambiental per a la nova Planta de tractament de Residus de 
Guadassuar. Aporta un estudi geològic i hidrogeològic, 4 sondeigs 
elèctrics i un de recuperació de testimonis que demostren la 
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permeabilitat del sòl i per tant que el terreny és inadequat per fer 
aquesta nova planta.  
 
4 de juny - La CHJ ens contesta a un comunicat que li enviàrem, 
que al novembre de 2014 ja s’havien detectat larves de clòtxina 
zebrada (Dreissena polymorpha) en el Xúquer des de 
l’embassament d’Embarcaderos en avall. Des d’aquell moment 
s’imposà una estricta normativa de navegació fluvial per tal d’evitar 
l’expansió d’aquesta plaga a altres llocs.  
 
14 de juny - Activitat de neteja dels últims km del Xúquer fins a 
Alzira organitzada per Xúquer Viu amb la col·laboració de Decathlon 
(Carcaixent). Van participar unes 40 persones. Uns quants d’ells 
anaven en kayaks per dins del riu arreplegant els envasos que hi 
havia surant i els altres els esperaven a la vora per recollir la càrrega que 
duien. La zona on es va actuar és caracteritza per tindre un llit de riu molt estret 
i per ser l’indret on perdura un bosc de ribera preciós. Finalment foren 4 
furgonetes plenes de bosses d’envasos el que es va arreplegar de dins del 
Xúquer. Els voluntaris se sorprenien en veure com hi ha tanta gent insensible en 
la nostra zona que tira de tot al riu.  
 

 
24 de juny - Una sentència del Suprem deixa gran part del territori d’Albacete 
fora de la Conca del Xúquer, la qual cosa reforça els regants valencians. Per 
aquest motiu la sentència qüestiona la validesa del PHX de 2014, el que està en 
vigor, que donava major pes a la Junta de Regants de la Manxa Oriental en la 
gestió del riu Xúquer.  
 
11 de juliol - Xúquer Viu i la Ribera en Bici fan un acte de denuncia en la 
confluència del  barranc de Barxeta amb el riu Xúquer (Alzira) per denunciar la 
mala qualitat de les aigües que aporta aquest afluent. 
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Després es va celebrar a l’assut d’Antella l’11é Mullat pel Xúquer on es va 
llegir un comunicat demanant al nou Govern de la 
Generalitat que abandone la política de nous transvasaments i que 
defense una concessió d'aigua de boca per a la Ribera. Després es va 
celebrar la diada europea pel bany en els rius nedant a un dels 
escassos llocs on l’aigua del Xúquer és apta per al bany. 
 
Finalment el dia 18 de juliol es va fer el Sopar-festa de Xúquer 
Viu a la ciutat d’Algemesí. El premi Aigua Clara li va ser atorgat a 
Enrique Lapuente, enginyer expert en temes hidràulics, que ha 
col·laborat amb Xúquer Viu i ens ha assessorat moltes vegades. I per 
votació popular entre els assistents el premi Tarquim Pudent anà a 
parar als ex-vicepresident de la Generalitat José Císcar, per les seues 
contínues i intenses maniobres per endur-se l’aigua del Xúquer des 
d’Antella, Cortes de Pallàs o últimament des d’Alarcó.  
 
 Segons diuen els experts, els efectes del canvi climàtic van a 
provocar un descens en les pluges de la nostra conca i el riu se’n 
ressentirà, per tant el nou PHX que ha de regular el règim i les 
extraccions del riu ha de tindre en compte que s’ha de repartir 
menys aigua, és pel que ens resulta del tot incomprensible que 
encara s’impulse a ampliar les zones de regadiu en Castella- La 
Manxa o que es recolze als Regants del Vinalopó en la seua 
reivindicació de voler aigua d’un altre lloc que l’assut de la 
Marquesa.  
 
Esperem que amb aquest canvi de govern a la Generalitat Valenciana 
s’inicie una nova etapa on es faça una planificació hidrològica 
racional i d’acord amb les dades reals, que siga més sensible als 
problemes que pateix tant el Xúquer com l’Albufera, que s’acaben ja 
els privilegis sobre l’aigua d’algunes zones i també que es deixe de 
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governar en contra de la nostra comarca, com s’ha fet els últims 
anys. 
 
D’altra banda confiem que els Regants i especialment la Séquia Reial 
del Xúquer,  abandonen la idea de negociar el transvasament des 
d’Alarcó perquè això seria una catàstrofe que no els perdonaríem. Ja 
n’hi ha un transvasament construït des de l’assut de la Marquesa; si 
els Regants del Vinalopó no en volen l’aigua, que seguesca el seu 
camí, que és arribar a la mar.  
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MARIETAAA... 
 

FRANCESCA ALBEROLA 

     
 
Canibalisme, necrofàgia, profanació de cadàvers, morts que ixen de 
les tombes...dins d’un conte infantil? Doncs sí, tot açò i més trobem 
al conte de Marieta: 
Un dia una mare li diu a la seua filla 
 —Marieta, vés a la carnisseria i compra'm fetge per a sopar. 
Marieta  va agafar el diners i va anar a  comprar-ho. Però com 
tenia fam es va menjar tot el fetge cru. Després d’haver-se’l menjat 
li va entrar por de tornar a casa sense el fetge i sense els diners i se 
li va ocórrer anar al cementiri a furtar el fetge a un home recent 
mort. Quan va tornar a sa casa li va donar el fetge del mort a  sa 
mare i no va dir res. 
Quan va arribar l’hora de sopar, la mare li va dir: 
—Marieta, anem a sopar 
—Jo no en tinc ganes, jo no en vull— va dir Marieta. 
Quan es va fer de nit i Marieta estava al llit va escoltar una veu que 
li deia: 
_Marietaaaa,  ja estic al primer escaló… 
Ella que ho va sentir es va posar a tremolar ja que va comprendre 
que era la veu del mort que venia a demanar-li comptes per haver-li 
furtat el seu fetge 
_Marietaaaaa,  ja estic al segon escaló…. 
 La veu es sentia cada vegada més a prop: 
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—Marietaaaa, que ja estic al replanell... 
Marieta estava que no podia més, morta de por 
—Marietaaaa, ja estic a la porta... 
Marieta estava tapada cap i tot amb el llençol. 
—Marieta, ja estic ací! 
 
Esta versió del conte és la que jo recorde; curiosament quan he 
volgut contrastar-la amb altres fonts orals del poble me n’adone que 
han esborrat de la seua memòria la part inicial del conte i quan 
pregunte pel conte de  Marieta, directament en responen , “si, ja sé, 
el conte que diu:”Marieta, ja estic al primer escaló..”, però no sabem 
dir-me qui és el personatge que  persegueix Marieta ni per quin 
motiu. 
És tant l’oblit que constate que arribe a plantejar-me espantada, 
¿Serà una invenció meua aquest conte de sang i fetge?  Fins que 
trobe, amb l’ajuda de la meua neboda Aida i amb descans per  la 
meua ment que, efectivament, el conte de Marieta existeix en una 
versió bastant semblant a la del meu record i es pot consultar a la 
pàgina web Rondallanet.  
Intente trobar una explicació o sentit al conte de por i per això en  
centre en el subjecte que pateix la por i l’objecte que la causa i me 
n’adone que el subjecte atemorit és doble: Marieta i el xiquet o 
xiqueta que escolta el conte i, per l’altra banda, l’objecte que causa la 
por també es doble: el mort perseguidor i la persona adulta que 
conta el conte; descobriment que no tindria molt d’extraordinari si 
no fóra per la identificació tan directa entre els personatges de ficció, 
Marieta i sa mare, i de la realitat, filla i mare.  
Que ens vol transmetre el conte? Si jo fóra antropòloga, que no ho 
sóc, afirmaria que el conte pretén ensinistrar  la població, sobretot a 
la femenina, en l’obediència al poder. Repassant la literatura trobem 
com la desobediència, a la dona li costa molt cara: Eva, expulsada, 
junt amb Adam  del paradís, la dona de Lot, convertida en estàtua de 
sal,  la Caputxeta Roja, a punt de ser devorada pel llop, les dones de  
“Barba Azul”… 
La desobediència de les dones va unida a la curiositat, dit d’un altra 
manera, a l’ànsia de saber. Com que el coneixement és poder, una de 
les formes de  perpetuar-se que té el poder és a través del control del 
saber i la informació, tot emprant la por com a mecanisme de 
dominació i control social. 
A diferència d’altres contes on el protagonista, normalment masculí,  
ha de  vèncer  la paralització que provoca la por i passar de la 
passivitat a l’acció, a Marieta no se li demana que reaccione. No és 
tracta de vèncer la por sinó de previndre-la i l’eixida que se li 
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presenta a Marieta és seguir l’opció correcta, que és l’obediència al 
poder, seguir el bon camí, ser una bona xiqueta. 
D’açò inferim que l’obediència s’ha d’inculcar des de la infantesa i la 
desobediència de Marieta al mandat de sa mare no acaba en una 
simple desobediència puntual sinó que automàticament converteix  
Marieta en un monstre capaç de transgredir tots els tabús socials, 
fins arribar a transpassar els límits entre el món dels vius i dels 
morts. 
Què busca la pobra Marieta? Marieta busca tornar la realitat a l’estat 
inicial anterior a la seua desobediència, la qual cosa és impossible ja 
que el fetge se l’ha menjat i com ja no pot tornar a casa sense el fetge,  
intentant arreglar el desordre, entra en una voràgine de 
despropòsits. 
I ací, si jo fóra psicoanalista, que no ho sóc,  apuntaria que Marieta 
és una donzella que ha perdut la seua virginitat, virginitat que una 
vegada perduda ja no es pot recuperar. L’home mort és el sexe, sexe 
latent que no mort,  i que Marieta ha despertat abans d’hora.  
De fet, hi ha una versió del conte anomenada “Marieta i el gripau”, 
en la qual un gripau, de tots sabut que als contes de fades simbolitza 
el sexe, ajuda Marieta a trobar una agulla que li havia caigut al riu 
amb la condició que a la nit el deixara dormir al llit amb ella…i a la 
nit, al  igual que el mort, va a buscar-la… 
Per tant el missatge ocult del conte 
és previndre a totes les Marietes 
del perill de destapar  la caixa de 
Pandora, d’escodrinyar pel forat, 
d’obrir la porta de la cambra, de 
menjar el fruit prohibit, de girar el 
cap, de traspassar els límits 
marcats. 
Tot i això, si jo fóra la xiqueta que 
vaig ser, que ja no ho sóc, estaria 
esperant escoltar, una vegada més, 
el conte de Marieta, amb una 
barreja d’excitació nerviosa i por, 
tapada fins al coll, per al final 
fondre el meu crit catàrtic amb 
l’aterrador: 
MARIETAAAAAA, JA ESTIC 
ACÍ¡¡¡ 
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ROSETTA 
 

ABEL DÀVILA 
 

En  aquest hivern 
les llums s' amaguen com si foren temples, 

i la ment de pedra descansa 
                                                             -antiga- 

 
He caigut fora del sol, 

mutilat  de records damunt del cometa, 
com si fóra no-res. 

  
Jo que he viscut, 

jo que he cantat en les intimitats dels dies, 
ara  he d'hivernar. 

ara  que  he romput el cel 
i he travessat del tot les  foscors del temps ,  
                                                            no és just. 

 
Habiten en mi llengües ancestrals, 

els motius de les ombres, 
no m' he d'adormir  

ací  
 

M'he trobat amb el pit de roca 
davant de les hores, 

com si fóra una estela roja, 
cisellada de lletres 

i prove de no anar-me'n lluny. 
 

Tinc  la por de les raboses 
                                                  al foc, 

l’asfíxia del riu sota 
                                                 el gel 

sóc  granís de ferro, 
home monolític damunt de l'aigua.  



La Lloca 11 / 2015  L’escola a Antella 

  ‐ 93 ‐ 

COM ULISSES 
 

IMMA LÓPEZ PAVIA 

 
     

  De retorn a casa, el viatger guarda 

  a la mirada blaus intensos d’aquells mars 

  que va navegar Ulisses, verd d’olivera. 

  Per moments l’estiu, ardit guerrer, emula 

  aquell antic periple que ens configura. 

  Restem enllaçats com la nit a la fosca 

  a la llegenda del mariner. Pelegrins 

  incerts nosaltres també plens d’aventures, 

  sense Circes ni Cíclops. Reduïts 

  els nostres dies a la condemna 

  de guanyar un plat de llentilles, 

  arrossegar el tedi de les hores 
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  i un horitzó planer.  

  Abocats a una jubilació alimentària, 

  casa amb xiprer, oli a la taula,  

  algun llibre per llegir, converses, 

  l’alè càlid dels amics i un gos 

  que ens reconega i ens lladre alegre 

  quan arribem a Ítaca. 

 
Imma López Pavia va nàixer a Llanera de Ranes, la Costera, 1962, 
és llicenciada en Filologia Hispànica, Secció Valencià, per la 
Universitat de València i professora de català i literatura universal  
en aquesta ciutat. La seua poesia fins ara es troba recollida en les 
antologies: Màtria. Noves veus poètiques dels Països 
Catalans(Alzira, 2013), Polimnia 2003-2013 Diezaños de poesia en 
la Universitat Politècnica de València (València 2014) i Mare 
Omnium. Antologia bilingüe il·lustrada catalano-portuguesa 
(Ocaña, 2015). A més d’això, participa en els recitals de la Unesco. 
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CINQUANTA ANIVERSARI DE LA 
PENYA PIRAGÜISTA ANTELLA 

 
LEONARDO GIMÉNEZ 

- PARE D’UN PIRAGÜISTA - 

 

  
 
Enguany, 2015, la Penya Piragüista Antella acompleix 50 anys. Mig 
segle d’activitat ininterrompuda en què aquest club ha passejat el 
nom d’Antella per tot Espanya i Portugal. Però no sols per la 
península Ibèrica, també per Europa i per altres llocs del món a 
través de la presència de piragüistes locals en competicions europees 
i mundials. 
 
En 1965, un grup de joves d’Antella van decidir fundar un club 
piragüístic, al qual batejaren com a Penya Piragüista Antella, tot 
aprofitant l’incomparable marc i els boníssims recursos que ofereix 
el Xúquer, amb l’Assut que voreja el poble, però també el de més 
amunt, el de la Séquia de Carcaixent. Algú va vaticinar una vida 
curta a eixe club, la que poguera donar de si la joventut, les ganes i la 
dedicació dels seus fundadors. Però no ha sigut així. La PPA ha 
perdurat unes quantes generacions de joves que han vist en esta 
activitat esportiva una manera natural de realitzar-se esportivament, 
de canalitzar la seua potència i el seu vigor juvenil i també les seues 
ganes de divertir-se per mitjà del piragüisme. Però no sols ha sigut 
pràctica de l’esport com a exercici físic o lúdic, per allò de mens sana  
in corpore sano, que també, sinó que la PPA ha incubat campions i 
campiones d’Espanya, d’Europa o del món. Així, Julio González 
Micó ha sigut de tot en el piragüisme valencià i espanyol. I figura 
internacional d’aquest esport. Enguany mateix ha sigut campió del 
món en K-1 veterans 55-60 anys. Ja ho havia sigut també en trams 
d’edat inferior. I algunes voltes més, subcampió. En la seua joventut 
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va ser component permanent de la selecció espanyola de piragüisme 
i amb eixe combinat aconseguí nombrosos triomfs internacionals. 
Amb la k-4 de la selecció nacional fou quart del món en nombroses 
ocasions. Membre fix de l’equip espanyol, haguera sigut olímpic en 
la cita de Moscou i amb totes les probabilitats haguera pujat al 
pòdium en eixes olimpíades, si Espanya no s’haguera sumat, de 
manera vergonyant, al boicot que se li va fer als jocs olímpics de 
l’antiga capital soviètica. En el panorama internacional, a més de 
l’anterior, la seua filla, Amparo González Estarlich, ha sigut 
guanyadora de la Copa del Món, modalitat marató, en la categoria de 
juvenil dames, en l’any 2008, cursa disputada a Portugal. Va ser 
quarta juvenil en el campionat d’Europa i ha obtingut molts d’altres 
triomfs internacionals, a més dels de caràcter estatal. En 
l’emblemàtica i quasi mítica regata del Sella, Amparo ha pujat al 
pòdium sis vegades: una com a guanyadora individual, en categoria 
cadet, dos vegades en juvenil K-2, i ha sigut tercera en cadet K-1 i 
segona i tercera en K-2 mixt. En el palmarès del Sella, cinc 
antellencs han inscrit el seu nom: Julio González, primer en veterà 
K-2, Tomàs Francés, primer en veterà K-2, la citada Amparo i Jacob 
Lozano, aquest últim segon i tercer en K-2 mixt, precisament amb 
l’àmpliament llorejada campiona de la Copa del Món. I Bàrbara 
Pardo, que ha guanyat dos vegades en cadet K-1. 
 
En la dècada dels 90 del segle passat, la PPA va ser pròdiga a donar 
tota una generació d’excel·lents palistes en les categories inicials. 
Benjamí Cerdà, Jordi Giménez, Jorge Radal i Javier Cárcel foren 
subcampions d’Espanya en K-4, categoria cadet 500 metres, en 
1996, i dos anys després, en la mateixa modalitat, però en la 
categoria juvenil 1.000 metres, conquistaren la medalla de bronze en 
el mateix campionat espanyol. Benjamí Cerdà i Jordi Giménez foren 
seleccionats en 1996 per a una concentració de promeses dels vint 
millors palistes espanyols. Benjamí Cerdà va arribar a ser becari-
resident en el Centre d’Alt Rendiment Joaquín Blume de Madrid per 
a esportistes d’elit. I els mateixos quatre van ser nomenats i 
registrats en la llista d’esportistes d’elit promeses de la Generalitat 
Valenciana. Un altre piragüista destacat en eixa època va ser Josep 
Peris Alberola, dos anys menor que els anteriors, que en una prova 
equivalent a campionat d’Espanya, categoria infantil, va abastar el 
tercer lloc individual. Els sellentins Patrícia i Francisco Giner Ros, 
en el període referit, deixaren també ben alt el pavelló de la PPA en 
rius i llacs valencians i espanyols. 
 
Altres que van posar en molt bon lloc el nom d’Antella, 
piragüísticament parlant, en eixa dècada i en les anteriors, van ser 
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els canoistes Arcadio Peris, José Antonio Rubiero, Eduardo Part, Leo 
Part i Andrés Verdeguer; i els piragüistes Ximo Peris, Néstor 
Asensio, Julián Baldoví (també un pioner), Ricardo Álvarez, Ernesto 
Mateu, Vicente González Micó, Antonio González Giménez, Balbino 
Sanchis, Marcos Doménech, Ismael Sotos Margaix, Antonio 
Zaragoza, José Carlos Mas, Joaquín Mateu, Pepe Gozálvez, Paco 
Sanchis, Paco Frígols, José Cuenca, Francisco Javier Peris, Vicente 
Sanchis Chiral, Francisco Javier Martínez, José Luis Martínez, Juan 
Carlos Teruel, Jesús Escribano, David Llorca, David Pardo, Salvador 
Bataller Fernández, Isaac Lozano i algun altre que se m’escapa i que 
em perdone per l’oblit. 
 
La PPA té també l’honor d’haver tingut en les seues files la primera 
dona valenciana piragüista. Es tracta d’Emília Ortiz, una autèntica 
icona d’aquest esport a Antella i en tot el País Valencià, i llargament 
guardonada en nombroses competicions, ja que va ser campiona 
d’Espanya. En dames destacades en piragüisme en els anys dels 
segle passat està, a més de l’esmentada pionera, Isabel Anaya 
Bataller, que va obtindre nombrosos notables triomfs en les 
categories d’infantil, cadet i juvenil. També va remar amb alguns 
èxits la seua germana Rosa. Altres xiques practicants i llorejades van 
ser Aurèlia Montagudo, companya en moltes carreres d’Emília, o 
María José Peris Catalán, un quants anys més tard. 
 
En el nou segle, a banda de son pare, Julio González, la figura de la 
PPA que més ha excel·lit ha sigut l’esmentada Amparo González 
Estarlich. Ara en la ratlla del 50 aniversari de la fundació de la PPA, 
la figura més excel·lida del piragüisme d’Antella és Bàrbara Pardo, 
que en categoria cadet ha sigut quatre vegades campiona d’Espanya 
en distàncies des dels 5 quilòmetres a la marató, i ha aconseguit tres 
medalles de plata en campionats d’Espanya en 1.000 metres, 5.000 
metres i rius, tot en embarcació individual. A més, ha guanyat el 
Descens del Sella les dos vegades que ha participat, en cadet K-1. 
Entre els jovenets d’ara, cal citar també les promeses Rubén 
Morillas, Leandro Ortiz, els germans Rafa i Cèsar Jiménez, Jaume 
Lozano. Lluís Navarro...  
 
Menció especial també mereixen els germans Palma Giménez. El 
major, José Antonio, va ser una ferma promesa del piragüisme 
valencià amb un llarg rosari de medalles per tota la geografia 
hispànica, com la plata en K-1 juvenil 1.000 metres en el Campionat 
d’Espanya per Autonomies. També el seu germà Carlos obtingué 
nombroses vegades llocs de pòdium. La família Bataller és igualment 
mereixedora d’un lloc destacat en aquest recordatori piragüístic 
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d’Antella. El pater família d’aquest esport ací és Salvador Bataller, 
palista, entrenador i autèntica icona de la PPA durant molts anys. Ja 
hem citat les seues nebodes Isabel i Rosa, i també assenyalem el seu 
fill, Salvador, i els incomptables nebots. Tots va ser decisius en una 
etapa de la vida de la Penya. 
 
Com en tots els col·lectius sòlids i permanents, en la Penya 
Piragüista Antella sempre hi ha hagut persones que s’hi han entregat 
i han sigut capitals per al seu manteniment i realització. A banda 
dels pioners, altres han sigut peces decisives en l’existència del 
piragüisme a Antella: Julio González, palista, entrenador i autèntic 
alma mater. Molt probablement, sense ell, el piragüisme no tindria 
la importància que té en el nostre poble; el citat Salvador Bataller; 
Virgilio Noguera, pioner en els 60, palista, monitor i ajudant de tot 
el possible en la PPA i una altra icona antellenca del piragüisme; 
Joan Josep Conejero, palista amb uns quants pòdiums i persona 
destacada en l’organització i administració de la Penya durant molts 
anys. I menció especial per a José Vicente Giner, palista etern, que 
continua col·leccionant medalles piragüístiques en campionats 
d’Espanya i del món quan ja és sexagenari jove. En els últims 25 
anys Giner pare ha sigut peça clau i una altra alma mater del 
piragüisme d’Antella, encara que viu a Sellent. Ha sigut president de 
la PPA i ha participat i obtingut triomfs i pòdiums en moltíssimes 
curses. Ja hem citat a Patrícia i Francisco, els seus fills, però ell 
mereix un lloc destacat en el nostre recordatori. 
 I acabe la ressenya citant els principals fundadors, els que 
feren possible el naixement de la PPA, que ara ha arribat al mig 
segle: José Antonio Peris Sales, Manuel Cháfer, Enrique Bojó, 
Batiste Martí, Antonio Sotos, Dionisio Noguera, José Antonio Vidal, 
Bernabé Noguera, José de la Concepción, Raül Pardo, José 
Serrano… A tots ells, fundadors, campions i campiones, participants 
i ajudants, moltes gràcies, en nom propi i estic segur que en nom de 
la immensa majoria del poble, moltes gràcies per fer que Antella siga 
coneguda també per eixe esport tan natural, sostenible i meravellós 
que és el piragüisme. 
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ACTIVITATS
 

 
28 febrer 2014 
Presentació del llibre “Sucre i cendra” d’Alfons Navarrete 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 abril.  
Exposció “El comerç de la taronja a Antella” 
Conferències: “El treball de la dona en els magatzems de taronja”, 
per Araceli  Ortíz Valero i “La crisi del llaurador valencià” a càrrec 
de Josep Botella Pardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 maig. 
Conferència “Memòries sobre la Sèquia Reial del Xúquer d’un veí 
d’Antella” a càrrec de Joan Josep Conejero Noguera. 
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10 de maig. 
Excursió a Xàtiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 maig. 
Exposició i conferència “Joan Roís de Corella i el seu temps” per 
Josep Micó Conejero. 
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20 juny.  
Sopar d’estiu al barracó Al fresc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 d’agost. 
Cinquena festa Estellés. 
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20 de setembre. 
Conferència  “La Guerra de Successió, any 1714”, a càrrec de Pau 
Viciano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de novembre. 
Conferència “La riuada de Sant Carles, 150 anys després” a càrrec 
de Joan Francesc Bellés. 
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6 desembre. 
Presentació de la revista La Lloca, número 10 (edició 2014) i 
interpretació pel Quartet Antella de la peça “Antella” 
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i S’han cotitzat prèviament per a rebre aquestes pensions. 
ii En cas de no haver satisfet una aportació al sistema de la Seguretat Social. 
iii Publicació de l’encíclica de caràcter social “Rerum Novarum” 
ivEstem en el període de la Primera Restauració (Regnat d’Alfons XII) on anirien alternant els partits 
liberal i conservador. Aquest període iniciat en 1874, es perllongaria fins a ls Dictadura de Primo de 
Ribera i agonitzaria definitivament amb la proclamació de la IIa República en 1931. 
v Els partits conservador i liberal es repartirien la política d’Espanya entre 1874 i 1923. 
vi Metge i polític madrileny (1859‐1918). Fundador del PSOE i crític del sistema polític de la Restauració  
  Des d’una perspectiva marxista científica i racionalista. http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Vera_López 
vii  En la promulgació d’aquests dos lleis, ja s’anuncien la constitució de les Juntes Locals de Reformes  
Socials. Encarregades als municipis de l’observació i compliment de la llei. 
viii www.ub.edu/ciudadania/textos/trabajos/1900.htm 
ix Una de les seues funcions seria el diàleg entre les organitzacions obreres i patronals per a la resolució  
de conflictes i on es crearien els primers convenis col·lectius. 
x Davant de la seua inoperància… 
xi El Ministeri de treball a Espanya es crearia per llei  en 1920. 
xii Francisco Largo Caballero en el ple del IRS de 1921 afirmava: “ Ya no vivimos en estado de  
protección, sino de colaboración patronal y obrera para realizar la justicia social” 
xiii Per a la implantació de les polítiques socials als diferents municipis espanyols. 
xiv Que només serien efectives amb la creació del Institut de Reformes Socials. 
xv L’inici del sistema espanyol de protecció social. 
xvi Només podien donar cobertura durant uns mesos a aquells treballadors que no rebien el salari per 
   malaltia, però no tenien solvència per sufragar la retirada laboral dels treballadors, la invalidesa per 
   manent per accident o l’assistència sanitària i farmacèutica. 
xvii Dictadura de Primo de Ribera. 
xviii Recordem que encara no hi havia una normativa estatal ferma sobre els diferents temes socials que  
    anaven eixint. Estem encara en un procés de consolidació estatal i, d’ací, la funció de les Juntes Locals 
   
xix Serien constituïts en la IIa República. 
 

 
 
 

 
 


