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Benvingudes i benvinguts
Aquest 10 d’abril Burjassot tor-
na a rebre de nou una trobada, 
aquest any la XXIV edició de la 
Trobada d’Escoles en Valencià. 
Des d’aquell mes de març de 
1999 han passat molts anys i 
moltes coses, però les nostres 
escoles continuen amb la ma-
teixa il·lusió, esforç i treball per 
defendre la nostra llengua a les 
seues aules. 

En canvi, les institucions con-
tinuen amb la seua negativa a 
normalitzar el valencià en tots 
els àmbits de la societat. Falta 
el seu suport al treball de les 
escoles i associacions cultu-
rals, a tota la gent anònima 
que treballa sense descans 
per la seua normalització. Per 

això enguany la Coordinadora 
de l’Horta Nord ha considerat 
oportú donar el reconeixement 
per la tasca en defensa del va-
lencià a una associació cultu-
ral del nostre poble, el Bassot, 
que destaca especialment per 
promoure el valencià en tots 
els àmbits socials. El reconei-
xement no és només a l’as-
sociació, sinó que va dirigida 
a tots aquells que amb el seu 
esforç fan del valencià la seua 
llengua.
 
Burjassot és un poble doble-
ment afortunat, per tenir el 
Bassot i per haver vist nàixer 
i créixer a un dels millors poe-
tes en la nostra llengua, Vicent 
Andrés Estellés. El poeta no 

ha pogut ser entre nosaltres 
en cap de les dues Trobades, 
però el seu missatge i les se-
ues lletres es mantenen vives 
en tots nosaltres. En els seus 
poemes, Estellés parla d’un 
poble proper, d’un poble típic 
valencià, amb la seua horta i la 
seua llengua, un poble acolli-
dor i familiar, i és aquest poble 
el que volem ensenyar en les 
Trobades, el poble d’Estellés, 
el nostre poble.
 
Les escoles i els instituts pú-
blics de Burjassot han rebut 
amb alegria el poder celebrar 
la Trobada, una festa per la 
llengua, on poder oblidar els 
mals tràngols que de vegades 
hem de passar i les agressi-

ons que sofreix molt sovint la 
nostra llengua. El que es vol és 
celebrar una festa, una festa 
pel futur de la llengua, un futur 
que amb molt d’esforç i treball 
segur que serà millor que el 
present, un futur ple d’espe-
rances en la nostra llengua i 
en la nostra societat, perquè 
cada any més xiquets i xique-
tes es matriculen en la nostra 
llengua, perquè cada cop hi ha 
més llibres escrits en valencià, 
més cinema i teatre... Per això 
celebrarem una festa, una fes-
ta on l’alegria i l’estima per la 
nostra llengua siga present.

Perquè siga una gran festa cal 
que estiga present tothom, pa-
res i mares, xiquets i xiquetes, 

professors i professores... per 
això us donem la benvinguda 
al nostre estimat poble, perquè 
tots junts farem d’aquesta Tro-
bada quelcom més important. 
I com va dir Vicent Andrés Es-
tellés: 
 
“No et limites a contemplar
aquestes hores que ara vénen, 
baixa al carrer i participa. 
No podran res davant d ún po-
ble unit, alegre i combatiu”.

Benvinguts i benvingudes a 
Burjassot!
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Trobades 2011:
el valor del valencià, el camí al 
plurilingüisme

Ja és temps de Trobades. Com cada 
primavera, les comarques del País Va-
lencià s’omplin d’il·lusions, de futur, de 
paraules, d’estima per la llengua. En-
guany, les trobades estan dedicades a 
Enric Valor. Fa cent anys que va nàixer 
l’homenot de Castalla, i amb ell naixia 
un treballador incansable per la llengua, 
un estudiós rigorós de l’idioma i un mo-
dernitzador de la cultura del país. Enric 
Valor ha estat una de les claus impres-
cindibles en la història recent del País 
Valencià. La seua aportació a la llengua 
i cultura del nostre País marca una fita 
des d’on poder albirar un futur de dig-
nitat per a la nostra llengua. Valor  va 
mantindre viva la flama del País durant 
els anys més difícils. Ens va ensenyar 
com utilitzar millor el nostre idioma 
comú. Va saber explicar-nos històries 
per a xiquets i grans, històries que nai-
xen de les arrels d’un poble. Allò que 
de veritat ens va ensenyar el mestre 
de Castalla és el valor de la llengua. El 
valencià té un valor incalculable. És la 
nostra forma d’entendre el món, la re-
alitat que ens envolta. Enric Valor ens 
va ensenyar que cap poble del món 
pot contemplar, impassible, com la 
part més important de la seua essèn-
cia, la llengua, cau en l’oblit, víctima de 
l’apatia dels seus parlants. Cal seguir 
empenyent el valencià a l’escola, com 
venim fent des de fa més d’un quart de 
segle, però també cal fer-ho al carrer, 
als despatxos i oficines, als jutjats, a les 
empreses, al teatre, al cinema, a la mú-

sica, als llibres i a tots i cadascun dels 
àmbits per on ens movem en el nostre 
dia a dia. Amb la vostra ajuda, Escola 
Valenciana intenta donar-li aquesta em-
penta al valencià arrelant-lo  a tota la 
societat. Cada curs hi ha més famílies 
que demanen matricular en valencià. La 
demanda en valencià no creix perquè 
sí, ho fa perquè els resultats són molt 
evidents. L’ensenyament en valencià 
facilita l’aprenentatge de dues llengües 
estrangeres. 

El valencià no és cap problema per asso-
lir el plurilingüisme. Tot el contrari: l’en-
senyament en valencià és sinònim de 
qualitat. Amb l’ensenyament en valen-
cià obrim la porta a les llengües, obrim 
la porta a les oportunitats de futur, ens 
obrim la porta al món. L’ensenyament 
en valencià és la resposta. Aquest és 
el valor del valencià. Per aquesta raó, 
per fer avançar l’educació de qualitat i 
en valencià com a clau del nostre fu-
tur, des d’Escola Valenciana hem fet un 
esforç de consens i hem impulsat un 
document, un full de ruta per l’educa-
ció elaborat per les persones que més 
saben de plurilingüisme al nostre País. 
Cal dir sí al valencià, un sí rotund, un sí 
al valencià que s’escolte des de Castalla 
fins a l’Alcora, des d’Elx fins a Castelló, 
des de Guardamar fins a Vinaròs I que 
el sí al valencià s’escolte també a Maó, 
a Barcelona, a Andorra. Aquest és l’au-
tèntic valor de la llengua: el valor d’allò 
que som i d’allò que volem ser. 

MANIFEST

FEDERACIÓ ESCOLA VALENCIANA

PUBLICITAT
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L’ Any valor a l’IES 
Federica Montseny 
Amb motiu de la celebració de 
l’Any Valor el Departament de 
Valencià, juntament amb el De-
partament d’Anglés va acordar 
dedicar el primer trimestre del 
curs 2010-2011 al nostre autor.  
Això suposava el disseny i exe-
cució d’activitats al voltant de la 
figura i l’obra de l’autor introdu-
ïdes al currículum ordinari dels 
grups. Un seguit d’activitats que 
abastien tots els grups de se-
cundària i batxiller i en ambdues 
llengües.  El nostre Centre parti-
cipa en un Projecte Comenius i 
és des d’aquest que  s’expliquen 
dues de les característiques que 
ha tingut el treball de Valor. La 
primera, la necessitat d’elabo-
rar materials que foren visibles 
per als companys i companyes  
dels altres països. Aquesta “ne-
cessitat” va ser decisiva a l’hora 
de plantejar-nos els productes 
finals. Així, haguérem d’aplicar 
tots els recursos TIC que tení-
em a l’abast: videos, enregistra-
ments de veu,  power-points …  

que havien de compartir-se i ho 
feren a través dels blocs del De-
partament i les wikis creades per 
aquest motiu. La segona era, 
com és previsible, la traducció a 
l’anglés d’aquesta producció. 

Calia “exportar” tot el treball per 
tal d’exposar-lo a l’encontre que 
es va realitzar a Copenhaguen 
sota el tema general de “les 
nostres cultures”. Això va plan-
tejar la necessitat dels subtítols 
-en els vídeos- o el doblatge. El 
Primer Cicle d’ESO va llegir algu-
nes de  les Rondalles Meravello-
ses per elaborar, posteriorment, 
Auques que exposaren a l’ insti-
tut i que podeu veure al bloc del 
Departament. Els grups de ter-
cer van elaborar postcads -enre-
gistraments pujats finalment a la 
xarxa- de  les mateixes Ronda-
lles. Anaren, també, a realitzar 
els tallers de l’exposició “Enric 
Valor, el valor de les paraules.” 
(Podeu llegir les seues impressi-
ons en un article a banda aques-

ta mateixa revista.)
Als quarts d’ESO el treball fou 
una mica més intensiu, ja que, 
a més, part de l’alumnat  havia 
d’explicar  a Copenhague qui 
era el nostre autor. Així, la lec-
tura fou el llibre de narracions 
breus  Les Narracions perennes 
i les activitats posteriors foren 
l’elaboració de  dos curts – les 
Contalles de la boira i L’Experi-
ment Strolowich. -i la visita a 
Mas de Planisses –Castalla –ac-
tivitat plantejada també per  als 
grups de Batxiller- en companyia 
de Vicent Brotons, professor de 
la Universitat d’Alacant i especi-
alista en la figura i obra d’Enric 
Valor. “Una vegada, ja fa anys, 
el meu amic Francesc Amorós, 
propietari de vella nissaga, fill i 
veí de Castalla, em va convidar 
a passar uns dies de cacera en 
el seu mas de Planisses...” Nos-
altres, uns quants anys després, 
-i una mica més còmodes- vam  
refer el camí.

L’IES Federica 
Montseny i Enric Valor
ÀNGELS MOGORT I ELS GRUPS DE 
TERCER D'ESO

Els grups de 3r d’ESO de l’IES Federica Montseny de 
Burjassot realitzàrem una visita cultural a la ciutat de 
València i concertàrem una cita a l’exposició “Enric 
Valor. El valor de les paraules”, ubicada a l’antiga Uni-
versitat de València del carrer de la Nau, el dia vint de 
gener. Allí, Fernando, el nostre guia, amb una sensibi-
litat extrema va aconseguir que entenguérem el paper 
d’una persona, Enric Valor,que sempre es va deixar dur 
per  uns ideals, per una forma d’entendre la vida i per 
la necessitat de recuperar la nostra llengua i la nostra 
cultura.

Vàrem conéixer en aquesta exposició, l’itinerari,el tre-
ball i la vida que va gaudir aquest autor que ja ha-
víem estudiat a partir de la lectura d’algunes de les 
seues obres: Les rondalles valencianes,Narracions 
perennes,etc... “Valor”, substantiu propi, però també, 
“valor”,substantiu abstracte,es complementen i són 
un mateix nom en la persona d’Enric que va tenir el 
“valor” d’enfrontar-se a les circumstàncies amb tanta 
generositat. Nosaltres des de l’IES Federica Montseny 
hem volgut aportar el nostre granet d’agraïment a la 
seua persona i hem col·laborat a través del projecte 
Comenius en la difusió de la seua figura no sols al 
nostre país sinó també a Europa.

CENTRES EDUCATIUS

a Nereida
POEMA DE MIQUEL MARTÍ I POL

LLETRA A DOLORS
Em costa imaginar-te absent per sempre.
Tants de records de tu se m’acumulen
que ni deixen espai a la tristesa
i et visc intensament sense tenir-te.
No vull parlar-te amb veu melangiosa,
la teva mort no em crema les entranyes,
ni m’angoixa, ni em lleva el goig de viure;
em dol saber que no podrem partir-nos
mai més el pa, ni fer-nos companyia;
però d’aquest dolor en trec la força
per escriure aquests mots i recordar-te.
Més tenaçment que mai, m’esforço a créixer
sabent que tu creixes amb mi: projectes,
il·lusions, desigs, prenen volada
per tu i amb tu, per molt distants que et siguin,
i amb tu i per tu somnio d’acomplir-los.
Te’m fas present en les petites coses
i és en elles que et penso i que t’evoco,
segur com mai que l’única esperança
de sobreviure és estimar amb prou força
per convertir tot el que fem en vida
i acréixer l’esperança i la bellesa.
Tu ja no hi ets i floriran les roses,
maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;
tu ja no hi ets i el temps ara em transcorre
entre el record de tu, que m’acompanyes,
i aquell esforç, que prou que coneixes,
de persistir quan res no ens és propici.
Des d’aquests mots molt tendrament et penso
mentre la tarda suaument declina.
Tots els colors proclamen vida nova
i jo la visc, i en tu se’m representa
sorprenentment vibrant i harmoniosa.
No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-se absent per sempre.
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Enguany és el primer any 
que el nostre institut, l’IES 
Comarcal de Burjassot-Go-
della-Rocafort, participarà 
en un projecte internacional 
amb diversos països, el pro-
jecte Comenius. En aquest 
projecte participen centres 
educatius d’Itàlia (Roma i 
Sicília), Irlanda, Suècia i Es-
panya, i ens reunirem tots 
a Sicília. A principi de curs, 
algunes professores del cen-
tre ens van informar sobre 
aquest programa. Ens van 
comentar unes condicions 
per a la gent que volgués-
sim presentar-nos, i ens van 
donar un termini de temps 
en què havíem de presentar 
un treball sobre el sistemes 
polítics espanyol i valencià. 
Aquest treball és el que hau-
ríem d’exposar si ens triaren, 
i constava de part explicati-
va i una part més dinàmica, 
amb jocs o representacions, 
que després hauríem de fer 
una vegada en Sicília. Vam 
entregar els treballs, els van 
avaluar i ens van comunicar 
la llista amb els alumnes 

seleccionats. A la fi, anem 
quatre alumnes de 4t d’ESO; 
ara estem treballant l’exposi-
ció que farem sobre la polí-
tica espanyola i valenciana, 
també estem començant a 
posar-nos en contacte amb 
els estrangers que participen 
també al projecte, i dins de 
no molt, estarem en l’avió 
cap a Sicília. Una vegada allí 
farem moltes activitats que 
estem preparant per a co-
nèixer els països participants 
i per a conèixer-nos entre 
nosaltres. Pense que és una 
gran oportunitat per a gent 
jove com nosaltres, ja que 
és una manera molt entre-
tinguda de practicar la llen-
gua anglesa, que hui en dia 
és tan important. També em 
sembla interessant perquè 
aprendrem molt sobre altres 
cultures i formes de vida. Tot 
el que siga conèixer món, sol 
semblar-me més que una 
bona oportunitat per a par-
ticipar! Així que si es repeteix 
aquest projecte, vos animem 
a tots i a totes a participar 
perquè és un regal únic!

CENTRES EDUCATIUS

ALBA VALENCIANO LÓPEZ. 4T AL IES COMARCAL

Comarcal... a conèixer món!

En valencià, sexisme no gràcies!
La llengua ha estat i és un dels elements clau en la 
constitució de la societat. Ha permés l’evolució de l’és-
ser humà i, per tant, ha evolucionat amb nosaltres. Cada 
societat reflecteix en la llengua la seua manera d’orga-
nitzar-se i de viure. Per això, el predomini d’allò masculí 
en la societat determina l’ús predominant del masculí en 
la llengua. Els pressupòsits culturals i els prejudicis arre-
lats en la nostra societat respecte de les dones queden 
reflectits en moltes formes i expressions lingüístiques 
d’ús habitual.   La llengua no és només un instrument 
de comunicació i transmissió d’informació d’idees, sinó, 
sobretot, un instrument d’actuació dins de la societat. 
Així, la situació de la nostra llengua està directament re-
lacionada amb el sistema sociopolític vigent al nostre 
país. En el sentit que hem comentat, la major discri-
minació lingüística que pateix la dona consisteix en l’ús 
del gènere masculí com a genèric referencial per als dos 
sexes (pare per pare i mare, xiquet per xiquet i xique-
ta, home per home i dona). D’aquesta regla gramatical, 
donada per descomptat als textos, es deriva una sèrie 
de trets lingüístics que reforçaran el predomini del gè-

nere/sexe masculí sobre el femení. Les conseqüències 
d’aquest fet sobre qui llegeix, escriu o parla, en general, 
s’han ignorat, però és evident que aquesta característi-
ca lingüística ha aconseguit esborrar la presència de les 
dones en la majoria dels textos i expressions orals. Sem-
blantment, l’ús aclaparador del castellà a l’administració, 
als mitjans de comunicació, al món laboral, etc; palesa, 
si no ho aturem, una tendència a la desaparició de la 
nostra llengua. Lligat al fet que estem raonant, la llengua 
juga un paper determinant com a element formador de 
les persones. A la infantesa és clau per desenvolupar el 
comportament i el pensament.  Quan no hi ha interès 
per promocionar el valencià, apareix la dificultat de rebre 
les classes en la nostra llengua. Fem una crida, doncs, 
a la comunitat educativa, i a les mares i pares, perquè 
s’esforcen en alliberar la ment dels estereotips lingüís-
tics, tant en el tema del sexe com en el de la transmissió 
del valencià. A tall d’exemple proposem:

La utilització d’exemples on apareguen dones i xiquetes 
que resolguen qüestions importants  o en actituds no 

passives, i homes i xiquets en actitud de servei als i les 
altres. En ciències humanes, ressaltar el paper de les 
dones en cada cultura, espai, civilització o època, i la 
importància dins del grup humà per al sosteniment de 
l’economia i de l’espècie. Palesar qualsevol ús sexista 
tant en la lectura recomanada com en la llengua parlada, 
animant a proposar, entre tots i totes, una alternativa no 
sexista. Cal també fomentar l’ús del valencià, mantenint 
la fidelitat, fent l’esforç de no canviar de llengua quan 
estiguen present d’altres llengües en la conversa, incor-
porant a nous i noves parlants, i transmetent la nostra 
llengua a les nostres filles i fills; és a dir, dignificant-la 
fent-ne un ús per tot arreu. La finalitat d’aquestes re-
comanacions és desvetllar la presència del sexisme en 
totes les llengües actuals. Nosaltres, però, que parlem i 
estimem el valencià, no podem permetre que la nostra 
llengua menyspree a més del 50% de la població mun-
dial: les dones. Que no siga la llengua, i el que hi ha 
darrere, qui ens parle, sinó nosaltres qui la parlem!

OPINIÓ

TERESA JORDAN I PLA I MÀRIUS JOSEP FULLANA I ALFONOSO. MARE I PARE D'ALUMNA D'INFANTIL DE 4 ANYS DEL CEIP JOAN DE RIBERA DE BURJASSOT
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La riquesa de la la nostra llengua
Vicent Andrés Estellés: “ 
He tingut des de sempre 
la voluntat d’arribar a 
tothom: al conductor del 
tramvia, al treballador 
de la cantonada, a la 
dona del supermercat,. 
Vull arribar a tothom; 
pense que és el que cal. 
Potser serà molt efí-
mer el que faig, però jo 
sempre m’he proposat 
això i he cregut  en les 
coses que feia. Encara 
que siga retòrica o puga 
estar mal mirat, tinc una 
idea que predomina en 
mi secretament: em 
sent valencià, i valen-
cià de poble. “ ( Xavier 
Febrés, “ Mural del País 
Valencià “, Serra d’Or, 
febrer, 1980 ) 

Anem a suposar que 
estem en un procés de 
veritable normalització 
lingüística, per tant, 
sense ser alarmistes, 
gairebé no hem avan-
çat des que el nostre 
poeta en Vicent Andrés 
Estellés, es va erigir en 
el poeta del poble, de 

l’esperança, d’un País 
més pròsper, amb més 
cultura  i més lliure. Es-
tar en un procés de nor-
malització, vol dir que la 
nostra llengua i la nos-
tra cultura, no acaben 
d’estar immerses en el 
dia a dia d’una manera 
“ normal ”. 

Des de l’escola, hem de 
lluitar per a que el valen-
cià  estiga viu al carrer i 
en aquelles entitats cul-
turals, esportives, edu-
catives, juvenils i també 
a les xarxes socials 2.0 , 
per a que els i les nos-
tres alumnes, siguen 
d’on siguen, tinguen ac-
cés a la nostra llengua 
i a la nostra cultura, i 
s’integren de forma que 
no es senten “ estran-
gers “. Parlar d’allò tan 
gran com és la riquesa 
de la llengua i costums 
nostres en un espai tan 
menut i reduït, és si més 
no, força difícil. Per això 
anem a concloure dient 
que si Vicent Andrés Es-
tellés, poeta del nostre 

poble de Burjassot, va 
mantenir una actitud 
inequívocament com-
promesa amb el nostre 
País Valencià, per acon-
seguir una normalització 
tant en la llengua parla-
da com en l’escrita, així 
com tants altres poetes, 
escriptors, cantautors, 
etc, no els deixem en 
l’oblit i esforcem-nos 
per eixa normalització. 
El dia que no parlem de 
normalització, eixe dia 
tot estarà bé.

Assumiràs la veu d’un 
poble, I serà la veu del 
teu poble, I seràs per 
sempre, poble, I patiràs, 
i esperaràs. ( V. A. Es-
tellés )

No us sembla que ja em 
patit i esperat massa ?

EMPAR MARQUÉS- CEIP VILLAR PALASÍ

La línea en valencià a l’IES 
Vicent Andrés Estellés
L’IES Vicent Andrés Estellés 
implantà la línia en Valencià 
el curs 1993-94 basant-se 
en l’article 3 de la Consti-
tució de 1978 i la llei d’Ús i 
Ensenyament. Tot açò va ser 
aconseguit per una part del 
professorat i per la demanda 
d’alguns pares i mares cons-
cienciats de voler que l’alum-
nat pogués conèixer la nostra 
llengua en tots els àmbits del 
saber.  

L’idioma és mereixedor de 
respecte i protecció,  per 
això continua la tasca ence-
tada en les nostres aules fa 
dihuit anys malgrat alguns 
entrebancs. En un principi va 
haver una sèrie de problemes 
i el nombre d’estudiants era 
reduït. Tot i així la quantitat 

de gent que s’hi inscriví anà 
augmentant a mesura que 
transcorregué el temps. Dar-
rerament la línia, que és així 
com l’anomenem, ha anat 
aglutinant un ventall molt di-
vers de persones.  Val a dir 
que la majoria d’aquestes són 
castellanoparlants interessa-
des en la immersió lingüística 
i en la consideració i mante-
niment de la llengua com a 
patrimoni cultural.

CENTRES EDUCATIUS
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Activitats per a la 
XXIV Trobada 
d’Escoles en Valencià 
de l’Horta Nord

21.00h. Sopar al Centre Social del Pilar  
c. Mare de Déu dels Desemparats, 64
 música de  Rascanya i Homenatge a L’As-
sociació Cultural El  Bassot    

10.00h. Muntatge de  l’exposició d’Enric 
Valor, 24 anys de Trobades a L’Horta Nord 
i  Vicent Andrés Estellés   Sala Polivalent 
Teatre Tívoli  c. de José Carsí, 50 18.00h. 
Entrega guardons Sambori Teatre Tívoli
 
12:00h. Auditori Casa de Cultura Concert 
Banda Juvenil “Les Sitges”

9.30h. Concert Enric Esteve 1r Cicle de 
Primària 11.00h Concert Enric Esteve 3r 
Cicle de Primària 15.15h Volta a peu Mi-
quel Bordonau visita Sant Joan de Ribera  
rebuda i picadeta 15.30h Conta contes  
infantil  Dani Miquel Sant Joan de Ribera i 
Miquel Bordonau  al Teatre Tívoli 20.30h 
El Galliner amb Miquel Gil “Tot l’amor de 
la terra”  recital de poemes amb diapositi-
ves, música  i  sopar popular a  Ca Bassot   
c. Pablo Iglesias 49 

9.30h. Concert d’Enric Esteve per al 2n 
Cicle de Primària al Teatre Tívoli 15.15h. 
Volta a peu Sant Joan de Ribera visita Vi-
llar Palasí  rebuda i picadeta. 15.30 Con-
ta contes infantil  Dani Miquel  Villar Palasí  
i Fernando de los Rios

DE L'1 AL 10 D’ABRIL, A BURJASSOT ES REALITZARAN UNA SÈRIE D’ACTES 
CULTURALS I LÚDICS PER TAL DE CELEBRAR LA GRAN FESTA DE LES ESCOLES EN 
VALENCIÀ. TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA ESTAN CONVIDATS A 
PARTICIPAR-HI POSANT LA SEUA COMPANYIA I ENTUSIASME

Enguany la Trobada d’Escoles en Valencià ha estat organitzada al nostre poble. Al llarg de l’any 
hem estat preparant amb il·lusió aquesta gran celebració entre pares i mares, docents, membres 
de l’ajuntament i alumnes, tots units per a oferir-vos uns dies que esperem siguen inoblidables. Us 
esperem.

DIVENDRES

01.04
9.30h. 12’30h   3r Cicle de primària totes 
les escoles Competició de Colp Bol al Poli-
esportiu 11.00h. Obra de teatre Rondalla 
d’enric Valor a càrrec de l’IES Vicent An-
drés Estellés i concert de Pinka al Teatre 
Tívoli. Activitats per a secundària i batxille-
rat. 15.15h.Volta a peu Villar Palasí visita 
Fdo de los Rios amb realització de  jocs 
populars   i picadeta  15.30h. xarrada 
pares   Escola de qualitat “el valencià a 
l’escola”

9.30h. Jocs populars 1r Cicle de tots els 
col·legis al Poliesportiu 15.15h Volta a 
peu Fdo de los Rios visita Miquel Bordo-
nau amb rebuda i  picadeta  21h. Concert 
de La Gira al Teatre Tívoli amb les actu-
acions de Pau Alabajos, Pep Gimeno “El 
Botifarra” i Atzembla en acústic

8.00h. Montatge de taules i cadires per a 
la Trobada 10.30 h. Cercaviles 12.00 h. 
Tallers, colpbol, pilota,..., 12.30 h. Inau-
guració del monument commemoratiu de 
la Trobada 13.00 h. Actuació del MASC 
13.30 h. Dansà popular a la Plaça del Po-
ble. 14.30 h. Dinar. 16.00 h. Actuacions 
dels grups Skatuttipresto, Rascanya i el 
Grup Trobada.

DISSABTE

02.04

DIUMENGE

03.04

DILLUNS 

04.04

DIMARTS 

05.04

DIJOUS

07.04

DIUMENGE

10.04

ACTIVITATS

DISSABTE 

17.04

PUBLICITAT

PUBLICITAT
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Ens agradaria aprofitar l’opor-
tunitat que ens brinda aquesta 
publicació i la circumstància 
de ser el nostre municipi el tri-
at enguany per a celebrar les 
Trobades per a contar-vos una 
història sobre un dels seus col-
legis, el Sant Joan de Ribera. 
Probablement algunes perso-
nes ja ho coneguen perquè por-
tem denunciant la seua situació 
moooolts anys. Resulta que el 
nostre col·legi té el “dubtós ho-
nor” de ser un dels més antics 
i pitjor conservats de la zona. 
Té 53 anys i “no està tan ma-
lament” si no fóra perquè apro-
ximadament el 85% dels seus 
fonaments són de sorra i tot 
just comprèn 2000 m2 de su-
perfície. Estem parlant d’un col-
legi de dos línies amb uns 340 
alumnes que “miraculosament” 
aconsegueixen tornar de l’es-
barjo indemnes, açò és, sense 
ferides de gravetat, encara que, 
això sí, un poc més sords i sor-
des cada dia per les condicions 
del pati. A més que els nostres 
fills i filles no tenen ni l’espai ni 
les condicions què gaudeixen 
altres i que legítimament els 
correspon, hem de donar les 
gràcies perquè no haja caigut 
cap teulada al damunt; i perquè 
els més menuts i menudes tin-
guen un lloc en què rebre les 
seues classes encara que siga 
en barracots plens d’humitat i 
en un altre col·legi, (que està a 

deu minuts del nostre i que els 
fa perdre una mitjana de dues 
hores i mitja de classe totes les 
setmanes). També hem tingut 
sort de no haver patit cap acci-
dent greu per les carències tan 
impresentables com il·legals 
de l’edifici. Ah! I com som gent 
agraïda també valorem enor-
mement que no ploga sovint 
en aquesta zona perquè llavors 
s’inunda el pati. Unes cinc -sis 
vegades per hivern. Bo, com 
dèiem, portem més de 20 anys 
esperant un col·legi nou i des-
prés de molts esforços, espe-
rances que es van evaporant i 
promeses incomplides, seguim 
en això. Fa dos anys que el col-
legi nou hauria d’estar construït 
però no sols no ho està sinó 
que el procés de construcció 
està paralitzat, o millor dit “no 
està”.  

Les darreres notícies que tenim 
“d’oïdes”, perquè per tal que et 
donen una explicació, ja siga 
per escrit o en persona, pel 
que s’ha vist, has de muntar 
un bon rebombori en la porta 
de Conselleria o cridar a la tele 
(açò ens ha donat resultat en 
altres ocasions, ara ja tampoc) 
és: que no se sap res. I llavors 
és quan els que no entenem res 
som nosaltres. Veureu. A mit-
jan any passat vam tindre una 
entrevista amb la cap territori-
al de règim econòmic Sra. Mª 

REPORTATGE

José Vargas (arran que mares i 
pares ens plantàrem davant de 
la seua porta en Conselleria, 
o això pensem) El cas és que 
ens va dir que la Conselleria no 
tenia cap problema a seguir en-
davant amb el procés, que era 
l’Ajuntament de Burjassot el 
que no presentava la documen-
tació adequada i que, si açò es 
resolia, ella no tenia cap pro-
blema a licitar en el termini de 
dues setmanes. Que érem un 
cas prioritari de necessitat i que 
els diners per construir el cole 
tampoc havia de preocupar-nos 
perquè estava adjudicat i reser-
vat amb aquesta finalitat. Les 
dues setmanes es van allargar 
“un molt” perquè fins a juny no 
va estar tot esmenat. Us estal-
viem la molèstia d’explicar-vos 
tan lamentable procés. A Bur-
jassot governa el PSOE i al País 
Valencià … El cas és que ara 
ja no hi ha cap motiu pel qual 
no pot començar el procés de 
licitació de l’obra excepte que 
sembla “ que no hi ha diners”. 
Però, com que no hi ha diners? 
On està el que estava assignat 
al nostre col·legi? És que se 
l’han gastat? No pot ser, no? 
Que després de tant d’esperar, 
de generacions senceres de 
xiquets i xiquetes desfilant per 
un col·legi que es mor a poc a 
poc i amb ell les esperances 
de rebre una ensenyança en 
condicions, l’excusa que no hi 

ha diners servisca per a retar-
dar-ho quatre o cinc anys més, 
no? Ja estava el projecte, ja es-
tava la documentació en regla, 
ja estaven els diners, ja està 
fins i tot el solar per a l’ocupa-
ció provisional i, aaaaaara!, no 
saben no contesten? Després 
de 20 anys? Que alguns i al-
gunes, que hem anat a aquest 
col·legi de xicotets i xicotetes, 
tenim fotos on apareixen els 
mateixos esvorancs i fuites que 
es veuen ara! No se sap res. El 
nostre expedient i les nostres 
esperances descansen sense 
cap pressa apilats entre carpe-
tes d’algun despatx important.

El més trist de tot és que no 
som res per a ells. Què són 
600 o 700 vots menys per als 
qui creuen que ho tenen tot 
guanyat? Et citen un dia per-
què algú els diu que som uns 
pesats i pesades i no parem 
de queixar-nos en els mitjans. 
Et reben amb molta cordialitat 
i t’asseguren carregats de sen-
sibilitat cap a la nostra causa 
que no ens posem nerviosos, 
que tinguem confiança. Que 
açò és com “el rodar d’una bola 
de neu, que va a poc a poc 
però que no para” (literal). Ales-
hores, qui li ha posat un còdol 
a meitat de baixada perquè es 
quede ací, en punt mort!!!! Des-
prés et donen la mà amb calor 
i proximitat,  t’acomiaden a la 

porta i se’n van a esmorzar. Per 
a quan són les 14:00 de la ves-
prada ja no s’enrecorden ni de 
què han parlat amb tu i sobre 
les 17:30 més o menys passen 
definitivament la poca informa-
ció que encara recorden de tu 
a eixa fina nebulosa que els 
invadeix el cervell i que en po-
lítica resulta molt útil per a so-
breviure sense remordiments. 
Obliden els seus compromisos, 
obliden la seua obligació, obli-
den el motiu pel qual supo-
sadament van arribar a eixos 
càrrecs. Només recorden que 
cal somriure. Somriure molt. 
En el nostre cas, sobretot s’han 
oblidat d’allò més fonamental: 
dels xiquets i les xiquetes.  Que 
són ells i elles qui estan patint 
aquestes condicions. Tots els 
dies. Paradoxalment han desti-
nat molts d’eixos diners que no 
tenen a fer-se publicitat. En una 
d’aquestes, les que apareixen 
als tramvies, una xica jove diu: 
“tant de bo jo haguera tingut un 
col·legi com aquest (es referix 
als 300 col·legis nous que han 
fet). I nosaltres pensem: i els 
nostres fills i filles també. I els 
nostres fills i filles també. A qui 
fa mal el seu col·legi és a nos-
altres, per això no pararem fins 
guarir aquesta malaltia.

MARES I PARES DEL CEIP SANT JOAN DE RIBERA (BURJASSOT)

Història d’un col·legi que mai no arriba
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Començava el curs 1994-1995 
i al Miguel Bordonau s’iniciava 
el Pla d’Immersió Lingüística 
en valencià. Es marcava així la 
primera fita de l’ensenyament 
en valencià al nostre col·le. 
Eren els alumnes que enguany, 
any de la segona Trobada a 
Burjassot, faran 21 anys. No-
més alguns del mestres actu-
als formaven part del claustre 
d’aquell curs i només algunes 
famílies encara són membres 
de la nostra comunitat escolar, 
però la decisió que s‘hi va pren-
dre ha marcat l’ensenyament al 
nostre centre i ha permés que 
el valencià estiga present en 
l’ensenyament no sols com una 
assignatura més, sinó com l’eix 
que vertebra l’aprenentatge, 
com l’eina que configura el pen-
sament, com la llengua amb la 
qual expressem els sentiments, 
com les arrels que ens ajuden 
a créixer.

El naixement de la “línia” va 
portar de la mà molts “canvis”. 
La metodologia emprada en les 
classes, necessàriament havia 
de ser diferent; en les famílies 
sorgien dificultats quan volien 
ajudar els seus fills en l’apre-
nentatge; els materials no eren 
molt nombrosos, etc. El pas 
dels anys ens ha anat demos-
trant que tots aquestos aspec-
tes no eren dificultats, sinó 
possibilitats de millora. 
Després d’aquella primera ge-
neració de famílies que van 
optar perquè els seus fills em-
praren el valencià a l’escola, se 
n’han anat afegint moltes d’al-
tres. La matrícula del Programa 
d’Immersió Lingüística (PIL) que 
va començar sent menor que la 
del PIP, es va igualar de seguida 
i ha arribat, en aquestos últims 
anys, a ser més demandada. 
Dades aquestes que confirmen 
que al llarg d’aquestos anys, 
l’aposta de la societat que ens 
envolta es manté decidida per-
què els seus membres tinguen 
el valencià com a llengua prò-
pia.

Al llarg d’aquestos dèsset cur-
sos han començat el programa 
divuit grups d’alumnes. Amb 
cadascun d’ells hem aprés i 
en cadascun d’ells l’escola ha 
intentat que es desenvolupara 
la superació personal, la relació 
amb els altres, l’estima per la 
llengua. 

Tot el que hem no és fruit no-
més dels grups d’alumnes del 
programa d’immersió i dels 
mestres que amb ells han tre-
ballat. Si una cosa hi ha cer-
ta al Miguel Bordonau és que 
l’escola és una escola “del 
barri”, és una escola arrelada 
al lloc on està construït l’edi-
fici i a Burjassot. Un barri que 
acull noves incorporacions i 
els mostra la seua història. A 
l’escola, en molts dels nostres 
alumnes, també està present el 
transcórrer educatiu del barri. 
Molts dels antics alumnes con-
fien l’ensenyament dels seus 
fills i filles al centre que els va 
educar, que els va acollir quan 
eren menuts i que els va aju-
dar a començar el viatge per 
la vida. Molts d’altres s’hi han 
incorporat des d’altres barris i 
des de diverses circumstàncies 
ajudant així a fer l’escola més 
gran, més diversa, més rica en 
la seua heterogeneïtat. 

També hi ha una altra cosa cer-
ta al Miguel Bordonau: els dos 
programes d’ensenyament PIL i 
PIP funcionen de manera paral-
lela i, per tant, el treball és un 
treball d’escola. Els objectius, 
els reptes, les il·lusions i les 
metes són compartits per tota 
l’escola; són de tots.

L’escola des d’aleshores ha 
participat en les trobades, però 
la intensitat de participació ha 
anat augmentant. És el 1999 
(any de la primera trobada a 
Burjassot) quan, amb el treball 
de mestres i AMPA, hi partici-
pem d’una manera plena. A 
aquell 1999 l’han seguit tots 
els altres anys fins ara. Inicial-
ment només els alumnes del 

PIL i posterioment els del PIP. 
Ara ja hi som tots. 

La comunitat, la família del Mi-
guel Bordonau, té molts anys i 
alguns membres ja no són en-
tre nosaltres, i això és “llei de 

vida”; però la família de la “lí-
nia” és massa jove per a haver 
perdut ja un dels seus mem-
bres: Nereida. En tot aquest 
camí hi ha un dia que ha mar-
cat els nostres cors.

“Aquest any miserable [...]
Serà molt recordat i molt 

amargament”

Andrés Estellés

CEIP MIQUEL BORDONAU

El programa d’immersió lingüística en
Valencià al Miquel Bordonau

FEM MEMÒRIA
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CEIP MIQUEL BORDONAU

Tenim passat, futur i present
Més que un temps, podem dir un senti-
ment és el que guardem quan recordem 
els anys viscuts al col·legi Miguel Bordo-
nau.

Un edifici construït fa quasi mig segle en 
un barri humil d’un poble, que es manté 
avui encara viu gràcies a les nombroses 
famílies que hi acudeixen cada any.

Un lloc on han gaudit els nostres pares, 
mares i germans i que avui ens duen de 

la mà en complir els tres anys per seure 
als pupitres que un dia foren seus, per ju-
gar als seus patis i aprendre a respectar 
i a compartir.

Seguint els seus passos prenem consci-
ència de la nostra història i la nostra llen-
gua aprenent a estimar-la, a valorar-la, 
a fer-la nostra. Des de ben menuts hem 
cantat les seues cançons i endevinalles. 
Hem recitat els seus poemes, a més a 
més d’escenificar les seues rondalles. 

Hem gaudit amb la lectura dels seus 
contes i hem agafat el gust a escriure 
històries i guions.

Amb il·lusió col·laborem en la publicació 
de la revista del col·legi aportant els nos-
tres articles.

Cada curs festegem l’obertura de la bi-
blioteca del col·legi. Hem participat en la 
marató de poesia pel dia de Sant Jordi i 
així com en moltes altres activitats.

Ens hem sentit orgullosos d’aconseguir 
premis de concursos literaris en els quals 
hem participat amb les nostres històries 
(Sambori, Editorial Bromera).

I així caminem envers aquestos horitzons 
guiats per les persones que cada dia fan 
possible que aquesta comunitat escolar 
cresca unida, aportant les seues vivènci-
es i l’amor per la vida.
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Ca Bassot
ENGUANY LA COORDINADORA PEL VALENCIÀ HORTA NORD HA VOLGUT RECONÈIXER LA TASCA EN DEFENSA DEL VALENCIÀ DE 
L'ASSOCIACIÓ CULTURAL EL BASSOT EN EL SEU DIVUITÉ ANIVERSARI. ELS PODEU TROBAR AL CARRER PABLO IGLESIAS 49 BAIX

A Ca Bassot estem doblement contents, 
contents per la Trobada a Burjassot i 
contents pel reconeixement a la tasca 
en defensa del valencià 2011, que re-
brem de la Coordinadora pel valencià 
de l’Horta Nord. Hi hagué dos fets que, 
enguany farà 18 anys, van ser el motiu 
de la formació de la nostra associació: 
“La desfeta de l’horta i l’assassinat del 
nostre benvolgut Guillem Agulló”. Tots 
dos continuen encoratjant-nos cada dia 
per continuar existint. Continuem de-
fensant l’horta i també continuem cada 
dia denunciant les agressions feixistes 
o de caràcter xenòfob, recordant any 
rere any el dia 11 d’abril  a la plaça de 
l’Ajuntament a Guillem Agulló. Des de 

la fundació de l’ associació, la nostra 
seu està oberta a totes les persones i 
els projectes que fan possible la nor-
malització de la nostra llengua (llibres, 
música, ball, xerrades...). La relació 
d’activitats anuals és molt extensa i di-
versa: L’Homenatge a Guillem Agulló. La 
Setmana antifeixista (per la recuperació 
de la memòria històrica). El Correllen-
gua. L’Homenatge a Vicent Andrés Este-
llés (amb la lectura dels seus poemes, 
adaptacions musicals i bons sopars 
com li agradava al nostre poeta). El Ta-
ller de Ball tradicional (per ensenyar els 
nostres balls i danses). Actuacions de 
grups i cantants entre altres Obrint Pas, 
Tres fan Ball, Pep Gimeno (el Botifar-

ra), Miquel Gil, Verd Cel, Oscar Briz ...... 
Festes alternatives (amb actuacions 
d’Atzembla, Voltor, Apa i Teresa, i amb 
una extensa relació de col·lectius que 
ens varen fer costat amb la fira d’enti-
tats). El Taller de teatre. Presentacions  
de llibres d’autors com Xavi Sarrià, Jor-
di Sebastià, Nuria Cadenes, Esperança 
Camps.... Classes de llengua per a es-
trangers (per així a través de la llengua 
crear llaços d’unió i fomentar la inter-
culturalitat). Xerrades de diferent tipus 
(social, econòmic, cultural ....). Som un 
col·lectiu que demostra cada dia que és 
possible viure i gaudir en valencià. Vo-
lem dedicar el reconeixement que ara 
rebem per part de la Coordinadora a 

totes les persones que han passat per 
la nostra associació, aquells que per 
diversos motius no són amb nosaltres 
(però que continuen acompanyant-nos 
al nostre record) perquè sense passat 
no hi ha present. Però sobre tot el de-
diquem a aquells que encara han de 
vindre, perquè el futur per al nostre País 
Valencià ha de ser un país normal, on 
el valencià siga la llengua vehicular amb 
la que puguem comunicar-nos amb tots 
i totes i amb tota normalitat. Us con-
videm a fer costat a la nostra llengua 
“parlem en valencià”. Moltes gràcies 
a tots els que ens heu recolzat al llarg 
dels anys !!!

GUARDÓ EN RECONEIXEMENT A LA TASCA EN DEFENSA DEL VALENCIÀ
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DIFERENTS IMATGES D'ACCIONS, FESTES, MANIFESTACIONS I ACTIVITATS QUE HA REALITZAT EL BASSOT EN ELS SEUS PRIMERS DIVUIT ANYS D'EXISTÈNCIA AL POBLE
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El valencià a les aules d’infantil
EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL SANT JOAN DE RIBERA DE BURJASSOT

Ĺ equip d´Educació Infantil (mestres i 
alumnat)  del CEIP Sant Joan de Ribera 
de Burjassot volem contar-vos breument 
com treballem el valencià a les nostres 
aules. 

Tant al programa d´immersió lingüísti-
ca com al d´incorporació progressiva 
són moltes i diverses les activitats que 
realitzem per tal d´impulsar la llengua 
valenciana i ho fem en situacions de 
comunicació real com  les converses, 
ĺ assemblea del matí, el contes, les can-
çons, els jocs, els  projectes… fins i tot 
a les notificacions a les famílies.  A més 
a més, dins del Pla de Normalització Lin-
güística de la nostra escola el valencià 
està present en àrees més concretes 
com la psicomotricitat, la música i la re-
ligió/atenció educativa. També impulsem 
el valencià en el temps d ésplai que te-
nim a meitat matí (el moment de pati) ja 
que el professorat ś adreça a ĺ alumnat 
en valencià.

No sols treballem el llenguatge oral sinó també 
ĺ escrit. Així elaborem receptes de cuina, escri-
vim cartes, fem llistats de tot tipus, ś inventem 
contes, prenim nota si juguem a demanar el 
menú del restaurant,  fem de redactors en les 
notícies que escrivim a la revista escolar del 
nostre centre… fins i tot acompanyem textos 
als nostres dibuixos. En aquest hem escrit de 
manera espontània: “IBAI EXPLICA UN CONTE 
DE TUTANKAMON”.
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Vicent Andrés Estellés 
AMB AQUESTA BREU BIOGRAFIA I RECULL DE FOTOGRAFIES VOLEM RETRE EL NOSTRE HOMENATGE AL NOSTRE POETA MÉS UNIVERSAL

Vicent Andrés Estellés  va nàixer a Bur-
jassot, el 4 de setembre de 1924. Al 
carrer Bisbe Muñoz, al si d’una família 
treballadora. Com ell mateix diria en 
aquests versos: 

“De pares pobres

i amb mitges soles

a molta honor,

vindria al món,

          un món humil,     
més no mesquí.”

Des de ben jove va tenir una gran afi-
ció per l’escriptura, sempre en la seva 
llengua, el valencià. La seva infante-
sa fou una infantesa marcada per la 
Guerra Civil, i la mort d’alguns dels 
seus familiars, com el seu avi i la seva 
tia. Gràcies a un veí seu, va descobrir 
la literatura. Desprès d’haver cursat 
estudis primaris i sense haver cursat 
estudis superiors, va escriure un arti-
cle en un periòdic anomenat, Jornada. 
Gràcies açò va aconseguir una beca 
per a estudiar periodisme a Madrid. Allí 
va aconseguir conèixer a grans intel-
lectuals de la seva època.  Desprès de 
fer el servei militar obligatori, va tornar 
a València on va començar a treballar 
com a periodista a Las Provincias. En 
aquella època va començar a reunir-se 
amb grans personalitats de la nostra 
llengua, com Joan Fuster i Manuel 
Sanchis Guarner. Mentre treballava a 
l’ajuntament de València va conèixer a 
Isabel, l’any 1955 van decidir casar-se. 
Isabel es va convertir en l’amor de la 
seva vida, alguns dels seus versos més 
bonics estan dedicats a ella, com per 
exemple: “Tens, Isabel, la llum que 
necessite, i tens amor i tens compren-
sió”. Desprès de la mort de la seva pri-
mera filla (fet va marcar profundament 
al poeta). Isabel i ell van tenir altres 
dos fills:  Vicent i Carmina. En el diari 
Las Provincias, van aprofitar una baixa 
per malaltia del poeta per despatxar-lo, 

per raons totalment ideològiques. Així 
Vicent decidiria jubilar-se abans d’ho-
ra. Durant aquella època va publicar 
moltes de les seves grans obres. En 
els anys 70 van començar  els elogis 
i els reconeixements que es mereixia 
el poeta. 

L’any 1979 el seu poble li va fer un ho-
menatge, l’únic que es va fer a Bur-
jassot en vida del poeta. Personalitats 
com Ovidi Montllor, Al Tall, Josep Re-
nau, Sanchis Guarner... van voler ser 
presents. L’any 1978 va ser guardonat 
amb el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes. 

Anys desprès, el 1984 va rebre el Pre-
mi d’Honor de les Lletres Valencianes. 
El 27 de Març de 1993, ens deixava un 
dels grans poetes del segle xx de les 
lletres catalanes. Desprès de la seva 
mort es van succeir els diferents ho-
menatges i pre mis en nom seu.

    

HOMENATGE AL POETA DEL POBLE
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3.000 persones vibren amb el concert 
de Falles de La Gira d’Escola Valenciana

MÚSICA

3.000 persones van gaudir de 
la bona música en valencià, en 
la cita anual que La Gira té a 
Burjassot. La sisena edició de 
La Gira, el Festival Itinerant de 
Música en Valencià organitzat 
per Reviscola, l’entitat de joves 
d’Escola Valenciana, va comen-
çar, com és habitual, amb el 
concert de Falles. Aquest esde-
veniment tingué lloc a l’Auditori 
de la Casa de Cultura de Burjas-
sot la nit del dijous 17 de març, 
amb les actuacions d’Sva-ters, 
Rapsodes i Benimaklet Klub 

ska. Amb aquest concert de Fa-
lles, que arriba a la seua tercera 
edició, Escola Valenciana torna 
a situar la música en valencià al 
centre de les festes populars i 
enceta el cicle de concerts La 
Gira, que finalitzarà els dies 7, 8 
i 9 de juliol al Feslloch, a Ben-
lloch (la Plana Alta).  Per aquest 
concert, que va comptar amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
de Burjassot i la Universitat de 
València, Reviscola va voler pre-
sentar un cartell de luxe on dos 
dels tres grups participants van 

fer la presentació oficial dels 
seus nous discos. “Sexe, put-
xero i Rock & roll”, d’Sva-ters, 
i “Ouiea”, de Rapsodes, que es 
presentaren en exclusiva amb la 
participació dels col·laboradors 
dels seus nous treballs disco-
gràfics. Sva-ters portaren a 
Burjassot un bon putxero musi-
cal, ben carregat de pilotes i ci-
grons, perquè tal i com afirmen 
des de la banda d’Alcàsser, “qui 
no ha despertat un diumenge 
de ressaca a punt de morir i l’ha 
salvat un bon plat de putxero? 

I la presentació formal en casa 
la novia? Qui no ha estat a punt 
de rebentar amb els dos plats 
d’arròs, la pilota, la creïlla i el 
“troçarro” de carn que la sogra 
t’ha servit?”. Per la seua banda, 
Rapsodes van fer palés que el 
nou treball vé carregat de nove-
tats. “Una vegada més, les fron-
teres musicals s’esmicolen, cap 
estil harmònic escapa de les re-
mescles dels Rapsodes. Rock, 
swing, dance i fins i tot música 
clàssica s’incorporen a l’incon-
fusible elenc vocal d’Andreu, 

Kpoll i Mireia, portant el seu 
“electro hip hop orgànic” a un 
terreny més madur i elaborat”. 
La nit la van obrir els ritmes ja-
maicans dels BKS (Benimaklet 
Klub Ska), un combo d’Ska-jazz 
format per membres de grups 
tan coneguts com Obrint Pas, 
La Gossa Sorda o Soul Atac, 
que estan actualment prepa-
rant el seu primer àlbum. Cal 
destacar que els primers 1.000 
assistents al concert van rebre 
de regal el disc de La Gira’10, 
que recopila 22 cançons. 

UN MOMENT DE L'ACTUACIÓ DE RAPSODES AL CONCERT DE FALLES QUE INAUGURA LA GIRA D'ESCOLA VALENCIANA                                                                      FOTO: ANDREA ROSSELLÓ

EL PASSAT DIJOUS 17 DE MARÇ SVA-TERS, RAPSODES I BENIMACLET KLUB SKA DONAREN EL TRET DE SORTIDA DE LA GIRA, EL FESTIVAL 
ITINERANT DE MÚSICA EN VALENCIÀ, AMB LA TERCERA EDICIÓ DEL CONCERT DE FALLES A L’AUDITORI DE LA CASA DE CULTURA 
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L’Oficina de promoció del valencià

Amb el lema «Espai de troba-
da», l’Oficina de Promoció del 
Valencià de Burjassot (OPVB), 
adscrita a la Regidoria de Polí-
tiques d’Igualtat i Benestar So-
cial, va entrar en funcionament 
a principis de 2010. Al juny del 
mateix any, l’OPVB disposava ja 
d’un espai propi al Centre Mu-
nicipal Polivalent d’Isaac Peral, 
on ha dut a terme, al llarg dels 
mesos, diverses activitats.

Des de la creació de l’OPVB, 
l’Ajuntament de Burjassot 
ha signat el conveni de col-
laboració amb l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua (AVL) i 
la Conselleria d’Educació per 
a la coordinació en matèria de 
normalització del valencià. Una 
iniciativa dels tècnics munici-
pals de Promoció del Valencià  
de diverses localitats que va ser 
molt ben acollida tant per l’AVL 
com per la Conselleria d’Educa-
ció i a la qual s’han sumat vora 
70 entitats –municipals i supra-
municipals.

A més a més, l’Ajuntament de 
Burjassot s’ha dotat d’un Re-
glament de Normalització del 
Valencià, document que regula 
la matèria lingüística en l’àmbit 
municipal i que va ser apro-
vat pel Ple en la sessió del 27 
d’abril de 2010.

Durant aquest temps, l’OPVB 
ha atés les persones interes-
sades en les proves de la Junta 
Qualificadora de Coneixements 
de Valencià, a les quals ha pro-
porcionat informació sobre el 
tràmit d’inscripció, les dates i 
els llocs d’examen, així com so-
bre la bibliografia i els recursos 
per a preparar els exàmens.

La primera campanya de fo-
ment del valencià de l’OPVB 
estigué dirigida al comerç. El 
material, compost per bandes 
horitzontals i verticals amb el 
lema «Rebaixes» i «Descomp-
tes» i etiquetes amb la inscrip-
ció «abans/ara», es va repartir 
entre els comerços de l’Asso-
ciació de Comerços i Servicis, 

que el pogueren posar als apa-
radors en les rebaixes d’estiu i 
d’hivern. 

Al mes d’octubre, i en coinci-
dència amb la festa del Nou 
d’Octubre, l’OPVB organitzà una 
sèrie d’activitats de caràcter 
lúdic complementàries a la do-
cència. Els destinataris foren els 
escolars de 1r i 2n de Primària 
de tots els centres del municipi, 
que assistiren, a la Sala d’Actes 
del Centre Municipal, a l’espec-
tacle «Sendes i Carenes», amb 
Enric Valor com a protagonista. 
Cada centre escolar que parti-
cipà en l’activitat s’emportà, a 
més,  un lot del còmic Jaume I 
per a la biblioteca escolar.

En aquestes dates, l’OPVB im-
pulsà i organitzà la signatura del 
conveni entre l’Ajuntament de 
Burjassot i Escola Valenciana 
per a posar en marxa el progra-
ma Voluntariat pel Valencià.

En l’últim trimestre de 2010, 
l’OPVB, en col·laboració amb 

el Servei de Política Lingüística 
de la Universitat de València, va 
programar cinema en valencià 
al Tívoli. El «cinema en valencià 
a Burjassot» va comptar amb 
set projeccions, entre el 20 
d’octubre i l’1 de desembre, de 
pel·lícules amb tant d’èxit com 
la trilogia de Millennium o la co-
mèdia Perdona si et dic amor.

Per les festes de Nadal, l’OPVB 
tornà a repartir als comerços 
associats a l’Associació de Co-
merç i Servicis de Burjassot 
adhesius per a decorar els pa-
quets de regal amb els lemes: 
«Per molts anys», «Feliç dia» i 
«Felicitats».

Ja en 2011, l’OPVB encetà l’any 
amb la celebració del Dia Inter-
nacional de la Llengua Materna 
amb la presentació del llibre 
Déu entre les coses. Antologia 
de poesia religiosa, de Vicent 
Andrés Estellés, que comptà 
amb la col·laboració de l’IMCJB 
mitjançant la Fundació Vicent 
Andrés Estellés.

Al març arribà a Burjassot la 
campanya «en valencià», el fruit 
més visible, fins ara, del conve-
ni signat entre l’AVL, la Conse-
lleria d’Educació i l’Ajuntament 
de Burjassot. Una campanya de 
foment social del valencià que 
ha recorregut 34 municipis va-
lencians, entre els quals, Bur-
jassot.

Totes aquestes activitats i les 
previstes per a 2011, com ara 
la participació en l’organització 
de la Trobada d’Escoles en Va-
lencià de l’Horta Nord, així com 
la possibilitat de crear, a mitjà 
termini, una aula d’autoapre-
nentatge, han de fer que l’OPVB 
siga, com resa el seu lema, un 
veritable «Espai de trobada» per 
a Burjassot.

Centre Municipal Polivalent
C/ Isaac Peral, 67
46100 Burjassot
Tel. 96 364 13 17
Fax: 96 364 61 18
C/e: opvb@ayto-burjassot.es

INSTITUCIONS

NATHALIE TORRES GARCIA. TÈCNICA DE TRADUCCIÓ-DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA
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