A casa nostra
Francesc Verdú Pérez i la
Plataforma en Defensa
de la Llei de Dependència
Alcoià-Comtat, premis
Joan Valls i Jordà 2014

Francesc Verdú, en el llirament del premi Joan
Valls i Jordà 2014. Foto: Tomàs Tàpia

Sebastià Serra i Juan. Un
sindicalista mallorquí
sense fronteres
Ferran Pastor i Belda
Un amic de Mallorca em truca pera
dir-me que ha mort sobtada de
Sebastià Serra i Juan,s’ havia acabat de jubilar. En penjar el telèfon
la meua ment em transporta al
curs 1992-93, quan vaig començar
a treballar de permanent a l’STEI, a
Ciutat de Mallorca on estava destinat de mestre de primària. Em vaig
trobar un ambient molt familiar i
agradable. Hi érem molt pocs: Biel
Caldentey, Neus Santaner, Pere
Polo, Joan, Tino i una altra xica.
Com que era nou en aquell tre-

ball sindical, em posaren durant
una temporada sota la “tutela” del
company Sebastià Serra. A partir
d’aquesta circumstància Sebastià
esdevendria el company i amic amb
qui compartiria més hores de treball. Conectàrem bé i vaig conèixer
molts aspectes de la seua biografia
política i sindical. Sebastià va ser
un de tants mallorquins que anà a
estudiar a Barcelona on conegué a
Mercè, la seua parella. Estem a cavall dels 60 i 70 i el món estudiantil català bollia. A l’antifranquisme
de Barcelona inicià una trajectòria

Allioli
El mestre de Castalla Francesc
Verdú Pérez ha sigut guardonat enguany amb el XX Premi Joan Valls i
Jordà per l’Ús i Promoció del Català que atorga l’Associació Cultural
Amics de Joan Valls i Jordà d’Alcoi.
Els premiats rebran els seus guardons –una escultura obra d’Antoni
Miró– en un acte públic que Amics
de Joan Valls organitza per a aquest
dissabte 15 de març, a les 20 h, al
Casal Ovidi Montllor de la nostra
ciutat, on també es farà públic el
XXXI Premi de Poesia Manuel Rodríguez Martínez–Ciutat d’Alcoi a la
poeta de Terrassa Empar Sáez pel
seu llibre Dona i ocell, publicat per
l’Editorial Denes.
Francesc Verdú Pérez ha exercit com a mestre durant 37 anys a
Castalla, durant els quals ha ocupat
diversos càrrecs de responsabilitat
en els centres on ha impartit docència. La seua activitat en defensa
de la llengua i el país, però, s’ha eixamplat a l’àmbit cultural i cívic, on
destaca especialment el seu treball
com a president del Centre Cultu-

ral Castallut. Des d’aquesta entitat,
Francesc Verdú va contribuir decisivament a l’organització de congressos i jornades d’estudi i debat com
el Simposi d’Estudi i Festa dedicat
a Enric Valor, el Centenari d’aquest
mateix escriptor, l’Any Estellés o
l’Homenatge a Joan Fuster, les
dues Trobades d’Escoles en Valencià celebrades en aquesta població

Un mestre a peu
d’aula que s’apassiona
compartint els
seus coneixements
amb l’alumnat

de l’Alcoià, la promoció del Grup
de Senderisme del Centre Cultural
Castallut o el Premi Literari Infantil
Foia de Castalla, que ja compta amb
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25 edicions. Promotor així mateix
de fires del llibre, setmanes verdes,
representacions teatrals, conferències, projecció de pel·lícules en valencià i un llarg etcètera, Francesc
Verdú és un autèntic dinamitzador i
activista cultural de llarga i reconeguda trajectòria que també ha exercit com a delegat sindical d’STEPV o
com a regidor municipal en representació del Bloc Nacionalista Valencià. Amb aquest guardó Amics de
Joan Valls reconeix la importància
que per a la normalització lingüística i nacional té la faena abnegada
i eficient, discreta i sovint anònima,
d’activistes cívics com Francesc
Verdú. Però amb la figura d’aquest
mestre emblemàtic també subratlla
el suport que l’escola pública valenciana mereix de tota la ciutadania
especialment en aquests moments
en què la ineptitud, la gasiveria i els
interessos espuris dels governants
estan posant-la en greu perill.
També ha rebut el premi en la
modalitat de col·lectiu la Plataforma en Defensa de la Llei de la Dependència Alcoià-Comtat.

d’activista social que no abandonà
mai. De tornada a Mallorca s’implicà en el sindicalisme i durant molts
anys ha estat un dels puntals de
l’STEI, sobretot en l’acció sindical.
La seua vinciulació amb el nacionalisme d’ esquerres a Mallorca (era
militant del PSM) ha estat compatible amb la sol·lidaritat amb altres
reivindicacions. Així , també era un
militant ecologista i col·laborador
de l’esquerra abertzale vasca. El
que més em va sobtar durant els
dos cursos que treballàrem junts
va ser la coherència que practicava.
Va participar, representant a l’STEI
en el Segon Congrés de l’Escola Valenciana el 1997. La darrera vegada
que coincidírem va ser el 2006 a València, en les Jornades de Violència
en el Treball que organitzà la Confederació d’ STES. Xarràrem molt.
Era el mateix Sebastià de 1992-94,
el mateix lluitador i bona persona.

Antoni Sanjuán Francés
rep el premi Agermanats
El premi és atorgat pel BLOC de l’Alcoiàel Comtat-les Foies de Castalla i Xixona.

Professorat i sindicalistes valencians visiten Portugal en el marc del Projeto VETPRO
Es tracta d’una activitat formativa dins del projecte europeu de formació VETPRO: Leonardo da Vinci, que té com a
aobjectiu el Coneixement dels participant de les demandes del mercat laboral en el sector de les TIC a Portugal, en
concret en la regió Nord, i que està organitzat per l’Escola Sindical de Formació Melchor Botella.
En la setmana del 21 al 27 d’abril un grup de 21 professors, inspectors i sindicalistes van visitar el Centro de
Formaçao de Assossiaçao de Paços de Ferreira, Paredes e Panafiel (CFAEPPP), en un projecte VETPRO-Leonardo
da Vinci anomenat “Competència i Qualitat en Innovació FP Europa”. La visita a Portugal va tindre com a objectius
principals el contacte amb la realitat educativa portuguesa i l’intercanvi d’experiències educatives.

Allioli
Els premis Agermanats tenen
dues modalitats: una a la trajectòria cívica i cultural d’una persona o entitat que s’ha distingit per
la defensa dels valors i recursos
propis, que rep el nom de Premi
Agermanat, i una altra de reconeixement al compromís amb el País
Valencià i la seua cultura i entorn,
que rep el nom de Premi Ximo
Llorca Pascual, com a homenatge
permanent al malaurat exalcalde
de Muro i incansable lluitador.
El Premi Ximo Llorca Pascual ha
correspost enguany a Antoni Sanjuan Francés, mestre i militant
històric d’STEPV, per la seua defensa de la normalització social

de la nostra cultura i llengua en
diversos aspectes de la vida del
nostre poble, tant en moviments
cívics, socials com culturals.
El Premi Agermanat a l’Associació per a la Representació de la
Llegenda de Sant Jordi, el Drac i
la Princesa, un projecte transversal que ha impactat dins del moviment cultural i social del poble,
en què ha participat gran part del
nostre veïnat com també del món
cultural. A més d’això, és l’única
peça de teatre de carrer que es
representa al nostre poble en valencià des del seu inici.
Els guardons van ser lliurats
en un sopar el 28 de febrer a Banyeres de Mariola.

