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Col·laboren: 

TU TENS LA CLAU 

Jo voldria, jo vull 
creure que és necessari escriure tots els versos 

ben consonantats i obeint certes lleis 
en un valencià ben nostre. 

(La clau que obri tots els panys - Vicent Andrés Estellés 
 

                L’any 2010 celebrem 25 anys de Trobades. En 
aquest període de temps, Escola Valenciana ha vetllat     
perquè el procés de normalització de la nostra llengua     
tinguera una aplicació generalitzada al País Valencià. Cal dir 
que ha estat un treball constant fruit de la tasca que, any rere 
any, han portat endavant una gran quantitat de persones de 
les nostres comarques, fent de la seua aportació un projecte 
col·lectiu sense precedents. És el moment d’expressar el 
nostre agraïment a les persones que, com TU, continuen 
treballant per la revitalització i la recuperació de la nostra 
llengua. 
            Els temps han canviat i cal enllestir nous reptes amb 
una bona dosi d’esperança. 
            Amb TU continuarem escrivint els versos que       
reforcen la defensa de la nostra llengua. Per això, després de 
25 anys, el lema de les Trobades és: TU TENS LA CLAU. 

Hem d’obrir les finestres i les portes del País. Amb 
TU podem i volem somiar el demà. TU TENS LA CLAU. 

 
Primavera 2010 



PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 

AUDITORI MUNICIPAL DE VILA-REAL 
Dilluns 22 i dimarts 23 de març 
9.30 h – Projecció de la pel·lícula UP per als centres d’infantil i primària 
Dijous 25 de març 
9.30 h – Projecció de la pel·lícula COVARDS per als centres de  
secundària i batxillerat 
Divendres 26 de març 
19.00 h - Lliurament dels PREMIS SAMBORI i del concurs de dibuixos per 
al programa i el cartell de la Festa per la Llengua 

FESTA per la LLENGUA 2010 
Diumenge 28 de març 

PLAÇA MAJOR de VILA-REAL 
9.00 a 10.00 h Muntatge de paradetes. 
10.00 h Obertura de tallers. 
Al llarg del matí gaudirem dels tallers organitzats per les escoles de les nostres 
comarques. 
Exposició dels treballs finalistes en el concurs de dibuixos per al díptic i el    
cartell de la 23a Festa per la Llengua.                                                             
Actuacions a l’entaulat. 
16.00 h  La companyia VISITANTS ens oferirà l’actuació TIRANT  
I CARMESINA 
En acabar, clourem la Festa per la Llengua 2010. 
    
NOTA: En cas de pluja, la Festa se celebrarà al pati de l'IES Francesc Tàrrega 
(C/ Ausiàs March) 

 
 

 

PLÀNOL DE VILA-REAL  PLAÇA MAJOR 

ESTACIÓ FERROCARRIL 
AUDITORI APARCAMENT 

IES F. TÀRREGA 


