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Benvinguts
Aquest 25 d’abril Bonrepòs i 
Mirambell fa realitat un somni, 
ser el poble amfitrió de la 
XXIII Trobada de l’Horta Nord. 
El nostre es un poble menut 
que des de fa uns quants anys 
albergava la il·lusió de celebrar 
la Trobada, però sempre ens 
assaltava una incertesa, 
seriem capaços d’organitzar 
un esdeveniment com aquest? 
Finalment aquest any, animats 
per la Coordinadora pel 
Valencià de l’Horta Nord hem 
fet realitat aquest somni. Be es 
cert que el nostre, malgrat ser 
un poble menut, es un poble 
gran en lo que al moviment 
associatiu i cultural es refereix. 
El CEIP Mare de Deu del Pilar 

i l’AMPA del col·legi, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
i de totes les associacions 
del poble, estem preparats 
per celebrar la Trobada. Així 
contarem amb actuacions 
de la Societat Musical de 
Bonrepòs i Mirambell, de la 
Colla “la Brama” de dolçaines 
i tabals, del Cor, dels majors 
i dels menuts, gaudirem de la 
representació teatral del grup 
de teatre local “Sempre en falta 
u”, podrem disfrutar escoltant 
a la Rondalla “La Tornada”, 
vorem exhibicions de pilota 
valenciana gràcies als “amics 
de la pilota”, i contarem amb 
la col·laboració de l’associació 
de dones, l’associació cultural 

Macarella, l’associació juvenil 
La Colleta; i podrem assistir 
a un esdeveniment únic e 
irrepetible, escoltar de nou a 
“Riu Sec” aquell grup de joves 
del nostre poble que amb les 
seues cançons varen contribuir 
a la difusió de la nostra llengua 
i la nostra cultura, i que no han 
dubtat en reunir-se de nou per 
celebrar amb tots el pobles de la 
comarca la festa de les nostres 
escoles. Aquest any, aprofitant 
la festa de la Trobada, els amics 
de Riu Sec rebran un merescut 
homenatge, per la tasca que 
malgrat la seua joventut, varen 
fer per donar-li a la nostra 
llengua el lloc que es mereix.  
La nostra llengua no viu un dels 

seus millors moments; a les 
nostres escoles el bilingüisme 
encara esta molt lluny de ser 
una realitat. Aquest 25 d’abril 
celebrem la Trobada a Bonrepòs 
i Mirambell i farà 303 anys de 
la  Batalla d’Almansa, on el 
poble valencià va ser privat 
dels seus furs i se’ns va prohibir 
l’ús de la nostra llengua, des 
d’aleshores han estat anys de 
treball incansable de la nostra 
gent per que avui els nostres 
fills puguen aprendre, a les 
escoles, en la nostre llengua, 
i el treball de tanta i tanta gent 
que ens ha precedit, ens anima 
a seguir endavant lluitant per 
una autèntica normalització 
lingüística. Volem agrair la seua 

col·laboració a tot el poble, als 
comerços i empreses, i com 
no a tots els mestres del CEIP 
Mare de Deu del Pilar, als pares 
i mares, i als alumnes, d’ara i 
d’abans, a l’Ajuntament, a les 
associacions locals, i a tots els 
músics, actors, esportistes, i 
con no a la Coordinadora pel 
Valencià de l’Horta Nord que 
ens va animar per que aquest 
any, un 25 d’abril de 2010, 
Bonrepòs i Mirambell faça 
realitat un somni: acollir la 
festa de les escoles de tota la 
comarca. Des d’ací us donem 
la benvinguda a la XXIII Trobada 
de les Escoles en Valencià de 
l’Horta Nord. 

PUBLICITAT

oPINIÓ
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25 anys de 
Trobades 
d’Escoles 
en Valencià

”Si el poble valencià es guarda amb 
amor la seua pròpia identitat, manté 
la llengua i n’incrementa l’ús com a 
llengua de comunicació, la pervivència 
del valencià quedarà assegurada”. 
Aquestes paraules d’Enric valor 
resumeixen l’esperit de les Trobades 
d’Escoles en Valencià, el buc insígnia 
d’Escola Valenciana. Les Trobades són 
festes per la llengua, que la nostra 
entitat realitza cada any en una vintena 
de comarques del País Valencià. Són 
actes festius i reivindicatius, que han 
esdevingut la manifestació popular més 
important d’estima del valencià i que 
reuneixen cada any més de 200.000 
persones repartides en diferents cites 
comarcals arreu del País Valencià. 
Xiquets i xiquetes, mestres, pares i 
mares, i gent molt diversa de cada 
comarca es reuneixen per participar en 
activitats que van des dels tallers fins als 
espectacles, passant per exposicions 
i cercaviles. Cada any les Festes per 
la Llengua van encapçalades per un 
lema i una imatge, que el prestigiós 
dissenyador Xavier Mariscal plasma en 
els cartells i en els milers de samarretes 
que llueix la gent que assisteix a les 
Trobades.

PUBLICITAT

mANIFEsT

FEDERACIÓ ESCOLA VALENCIANA
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La biblioteca
Aquest és un poble xicotet de pocs 
habitants, però crec que podem 
estar orgullosos de gaudir d’una  
Biblioteca Pública Municipal que 
es correspon amb les necessitats 
d’aquest municipi. Sempre es té en 
compte a l’hora de fer adquisicions, 
en les demandes dels usuaris, 
procurant incloure en les comandes 
tots els llibres , a banda d’intentar 
dur les últimes novetats en 
literatura, que és lo que més atrau 
als lectors. Es va inaugurar a l’any 
1984, i a estat oberta totes les 
vesprades de dilluns a divendres, 
i al llarg d’estos anys s’han fet 
diverses activitats.  Als primers 
anys  del seu funcionament tots els 
Nadals s’organitzava una exposició 
de joguets i llibres recomanats 
pel gabinet psicopedagògic del 
col·legi públic “Mare de Deu del 
Pilar”, enfocats de cara als regals 
que havien de demanar als Reis 
Mags. També muntarem un estiu 
una Biblioteca mòbil a la “piscina 
municipal”. Es va ubicar en un antic 
quiosquet que ja no s’utilitzava, 
dins del recinte de la piscina, i 
es deixaven en préstec revistes, 
còmics i contes per a entretindre 
en les vesprades caloroses i d’oci, 

tant als xiquets com als més 
majors. Des de l’any 2006 es 
venen fent, amb col·laboració en 
el col·legi públic “Mare de Deu del 
Pilar”, activitats d’animació lectora, 
on participen tots els grups de 
xiquets que cursen al Centre, ( 3,4 
i 5 anys d’infantil i de 1r. a 6e. de 
primària).        La assiduïtat de 
les activitats es d’una vegada a 
la setmana, començant els grups 
de 6e, i així progressivament  fins 
els més xicotets, (alguns grups 
fan dues visites a l’any). Com 
normalment els més xicotets son 
els que no poden vindre una segon 
vegada, a final de curs, durant el 
mes de Juny, contractem CONTA-
CONTES per mitjà del SARC, i els 
xiquets s’ho passen d’allò mes bé. 
En els grups de 5e i 6e,  sempre 
s’intenta fer activitats que estiguen 
relacionades en lo que estiguen 
treballant al col·legi, enguany han 
sigut les faules i la poesia. En 
els primers cursos de primària té 
molt d’èxit la lectura d’un llibre 
que forme part del fons de la 
Biblioteca i després fer un dibuix 
relacionat en l’historia que han 
llegit o escoltat, i en el cas dels 
grups de preescolar, la lectura per 

part de la bibliotecària d’un conte 
i pintar el dibuix que corresponga. 
Això els agrada molt. La finalitat 
d’estes activitats es la d’apropar i 
fomentar l’ús de la Biblioteca, tant 
dels xiquets, que veuen que hi han 
històries molt divertides, com dels 
majors (els pares o familiars) que 
han d’acompanyar als seus fills i de 
vegades se sorprenen pels llibres 
que troben, fent-se ells també 
usuaris de la Biblioteca. Com a 
punt final, i per a que pugeu tindre 
una idea de la llavor de la Biblioteca 
al llarg de tots aquests anys, fer 
referència a la fira de llibres de 2ª 
mà que varem organitzar els Nadals 
del 2008, amb fins benèfics. Es 
recolliren donatius de llibres amb 
els quals i per preus simbòlics es 
recol·lectaren diners per a una 
ONG. Els llibres que no es van 
vendre, es donaren a una altra ONG 
que es va encarregar de repartir-los 
en diversos centres. A continuació 
podreu veure fotos tant d’esta fira 
solidària, com de les activitats que 
s’han fet  per part dels alumnes i 
que es queden exposades durant 
tot l’any a la Biblioteca. Finalment 
m’acomiade desitjant-vos que 
passeu un bon dia.

L’Ajuntament 
amb la llengua 
i la cultura 
valenciana
mARCOS NÚÑEZ CLEmENTE 
REGIDOR DE CULTURA

Des d’aquestes línies vull recordar 
el treball desenvolupat per a la Cul-
tura Valenciana des dels principis 
de la democràcia per l’Ajuntament 
de Bonrepòs i Mirambell, un treball 
realitzat pel Regidor José Luis Raga 
i per la nostra Alcaldessa Vicenta 
Bosch que van fer possible, junta-
ment amb l’ AMPA i la direcció del 
centre, que el Col·legi de Bonrepòs 
i Mirambell fos un dels primers de 
la Comunitat Valenciana en tenir 
Línia en Valencià i que hui en dia 
siga la llengua majoritària al cen-
tre. La necessitat de conservar les 
nostres senyes d’identitat i el man-
tenir la llengua que ens identifica 
com a Poble fa que hui ens reu-
nim a Bonrepòs i Mirambell en un 
ambient lúdic des d’on poder rei-
vindicar el seu ús en l’àmbit quo-
tidià. L’Ajuntament ha fet un gran 
esforç tècnic i econòmic perquè es 
realitzen les Trobades i que tot el 
poble puga gaudir de la festa per 
la llengua a Bonrepòs i Mirambell 
i la resta de pobles de la Comarca 
de l’Horta Nord puguen conèixer 
la nostra hospitalitat i les associ-
acions culturals que ompliran d’ac-
tes festius tota la setmana. Per a 
acabar, només agrair tot el treball 
realitzat per l’AMPA, la direcció del 
Centre Mare Déu del Pilar, la Co-
ordinadora pel Valencià de l’Horta 
Nord, i totes les associacions que 
han col·laborat d’una manera o 
d’una altra en què les Trobades 
que hui es desenvolupen siguen 
un èxit d’organització i de partici-
pació.

PUBLICITAT

INsTITUcIoNs

mARISOL, bIbLIOTECàRIA DE bONREpòS I mIRAmbELL
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Cor Els Menuts
EI Cor Els Menuts vam 
nàixer l’any 1998. Format 
per xiquets i xiquetes 
entre 5 i 12 anys, sota 
la direcció de Santi Lluch 
Alemany i Vicent Ros 
Muñoz. Hem interpretat 
obres de diferents estils 
i temàtiques, prestant 
especial atenció a la 
música popular de les 
nostres terres i d’autor. 
La majoria de les obres  
han estat interpretades 
a una veu amb diferents 
a c o m p a n y a m e n t s 
(piano, orquestra, trios, 
quartets...) incorporant 
en ocasions divisis i 
cànons a dos, tres i quatre 
veus. Hem participat 
en diverses trobades 
organitzades per la FE. 
CO. CO. VA (Algemesí, 
Onil, Biar, Paterna,...) 
entre altres. També s’han 
realitzat intercanvis amb 
diferents cors infantils.Al 
llarg d’aquets 11 anys cal 
destacar la preparació, 
treball i posada en escena 

de diferents cantates 
d’autors de renom.
(2001)Tot Sona. Club 
Super 3. (2002) Cantata: 
Les figures del pessebre. 
Joan Llongueras. (2002) 
Som de la Pelitrúmpeli. Al 
Tall. (2003) Cantata: Un 
infant com una estrella. 
Jordi Domènech. (2003) 
La cantata de l’espai. 
Club Super 3. (2004) 
Rebel·lió a la cuina. 
Antoni Miralpeix. (2005) 
Els dibuixos de la TV. Arr. 
S. Lluch i V. Ros. (2006) 
Nadales Hongareses. 
Szekeres Ferenc. (2006) 
Mozart, ets un geni!. 
Francesc Gregori. (2007) 
Les Joguines d’en Martí. 
Eulàlia Antonés. I moltes 
altres que ara no anem a 
anomenar... Estem 
encantats de participar 
en aquesta 25 Trobada 
al nostre poble i per 
aquest motiu estem 
preparant amb molta 
il·lusió una sorpresa 
que esperem us agrade. 

Quantitat de xiquets i 
xiquetes, d’aquest pobli 
dels voltants han passat 
pel cor, ara ja s’han 
fet majors i esperem 
que tinguen un bonic 
record com nosaltres 
el tenim per tantes 
experiències musicals 
junts. A l’actualitat el cor 
Els Menuts, el formen 
25 xiquets i xiquetes i 
tenim sempre les portes 
obertes per a tots 
aquells/es que us agrade 
cantar. Aprofitem aquest 
moment per agrair a 
totes les seues famílies la 
confiança, recolzament i 
col·laboració que ens 
han demostrat al llarg del 
temps, i per altra banda 
no podem deixar de fer 
menció a tants amics 
i amigues músics que 
ens han acompanyat al 
llarg d’aquests anys amb 
els seus instruments. 
Gràcies i continuarem 
enlairant les nostres 
veus!

SANTI LLUCh ALEmANy / VICENT ROS mUÑOZ

Cor de 
Bonrepós i 
Mirambell

El Cor de Bonrepòs i Mirambell naix l’any 
1983 al si del col·legi públic del poble, 
per iniciativa d’uns pares que van veure 
en l’activitat musico-coral un mitjà per a 
potenciar l’educació dels xiquets/es, sota 
la direcció de Carmina Moreno Llabata, i 
apadrinada pel grup “Aula de Musica”. Des 
d’aleshores, cada any, el concert de Nadal 
anava a ser una cita obligada per als amics 
de la música del poble, i l’església parroquial 
el seu lloc de trobada. Els anys següents 
van ser anys de treball i de consolidació 
del projecte. El Cor començava a participar 

activament en el moviment coral valencià, 
incorporant-se a la “Federació Valenciana 
de Cors”; realitzant diversos intercanvis 
corals amb altres agrupacions. L’activitat 
del Cor al poble de Bonrepòs i Mirambell 
augmenta any rere any, oferint diferents 
concerts, projectes i actes religiosos, 
preparant als xiquets i xiquetes del poble per 
a entrar a formar part del Cor mitjançant la 
col·laboració de membres de la pròpia coral, 
i prenent part a trobades corals de caràcter 
internacional. El últims 10 darrers anys els 
components del Cor van anar  canviant, 

i poc a poc es va convertit en un cor de 
cambra. Malgrat això, no ha deixat de mai 
de funcionar en cap moment. En l’actualitat 
el Cor de Bonrepòs i Mirambell compta 
amb 25 veus , baix la direcció de Vicent 
Ros Muñoz. Al llarg de tots aquests vint-i-
set anys, el repertori ha estat molt llarg i 
variat. Molts projectes s’han dut a terme 
amb treball i il·lusió per part de tots els seus 
components. Al seu arxiu Musical apareixen 
al voltant de 400 obres, en la seua gran 
majoria a quatre veus representant diferents 
períodes de la Història de la Música. 

PUBLICITAT

ENTITATs
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L’aigua és indispensable per 
a la vida diària. L’agafem de 
la natura on es troba neta, i 
després de l’ús que li donem a 
les activitats humanes (urbanes 
i industrials) es produeix una 
aportació de substàncies 
contaminants: els usos 
domèstics com rentadores, 
rentaplats, dutxes, etc .. 
produeixen les anomenades 
aigües grises, els sanitaris 
les aigües negres, tots dos 
al costat de la de neteja de 
carrers i les procedents dels 
processos industrials formen 
el que anomenem aigües 
residuals. Si volem que les 
aigües continuen sent útils i 
tenir la suficient disponibilitat 
per al futur, hem de tornar-les 
a la naturalesa de nou netes 
Què és una depuradora 
d’aigües residuals? 
Una estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR), 
o depuradora com col.
loquialment li anomenem, són 
les instal.lacions que tenen 
com a objectiu eliminar la 
contaminació de les aigües 
residuals per mitjà de diferents 
procediments físics, químics 
i biotecnològics, de manera 
que la tornem a la natura per 
contribuir al seu manteniment 
i es puga continuar reutilitzant 
en el futur. 
Com es fa la depuració? 
Les aigües residuals que arriben 
a l’EDAR reben el següent 
tractament: 1 .- Fase de 
pretractament. S’eliminen els 
residus més grans, els greixos 

flotants i les arenes i sòlids de 
major grossor. 2 .- Tractament 
primari. Es deixa reposar l’aigua 
en grans estanys (decantadors). 
A la superfície s’acumulen 
els residus flotants i en el 
fons els més pesats (fangs). 
Tots ells es retiren de forma 
automàtica. 3 .- Tractament 
secundari. L’aigua, seguint el 
seu camí, passa a unes grans 
basses poblades per milions de 
diferents tipus de bacteris, les 
quals s’alimenten de les restes 
orgàniques que encara porten 
les aigües residuals. Durant 
aquest procés les aigües són 
remogudes constantment 
per unes potents “batedores” 
perquè els bacteris disposen 
de la major quantitat possible 
d’oxigen. 4 .- Amb posterioritat 
i segons les característiques 
de l’aigua es poden sotmetre 
a tractaments terciaris 
(eliminació de nutrients que 
poden afectar les aigües 
naturals, etc) i fins i tot poden 
ser desinfectades abans de 
ser tornades de nou al seu 
curs natural, també es poden 
canalitzar per a altres usos. 5 
.- Tractament de fangs. Tots els 
fangs retirats són tractats en 
altres instal.lacions (digestors, 
deshidratació, etc) abans de ser 
emmagatzemats o destinats a 
altres usos (agricultura). En 
aquesta fase es produeix gas 
que normalment és utilitzat 
com a combustible en la pròpia 
instal. lació per als processos 
d’assecatge dels fangs. 
Per què els rebuigs 

rEPorTATGE

socials als projectes de 
depuradores?
En definitiva, la depuració de 
l’aigua aconsegueix eliminar 
de  l’aigua la contaminació que 
s’ha generat per les activitats 
humanes,  però es produeixen 
fangs que a vegades  concentren 
substàncies contaminants que 
no s’han eliminat. Les aigües 
depurades en principi han de 
complir amb la qualitat exigida 
per al seu abocament a un 
llit o al mar. Part d’aquesta 
contaminació seria, en el 
mateix procés, transferida 
a l’aire com emissions de 
compostos orgànics volàtils, i 
potser, aquesta siga la part més 
controvertida del procés de la 
depuració d’aigües residuals. 
Encara que cada vegada la 
tècnica és millor, aquestes 
instal·lacions a l’aire lliure i de 
tan gran extensió, i properes a 
nuclis urbans,  poden produir 
molèsties i insalubritat a 
la població (olors, sorolls, 
insectes, etc).  i la forma més 
habitual de minimitzar les 
molèsties i insalubritat passa 
per mantenir una mínima 
distància suficient a les zones 
habitades. 
Per què es rebutja la 
depuradora a Carpesa? 

Carpesa i Bonrepòs i Mirambell, 
davant de l’alarma social que 
es va generar entre els veïns 
al conèixer casualment el  
projecte de la Conselleria de 
Medi Ambient i l’Ajuntament 
de València, de instal.lació 
d’una “macrodepuradora”, 
crearen una Plataforma veÏnal 
i reivindicativa per a mostrar el 
rebuig majoritari al projecte.
Aquesta Plataforma va recollir 
més de 2.000 al.legacions dels 
veïns que es varen presentar 
tant a l’Ajuntament de València 
com la Conselleria de Medi 
Ambient. També es va crear 
un grup a Facebook i un Blog 
per a informar asiduament 
als veïns i diverses accions 
reivindicatives. Rebutjar la 
depuradora en Carpesa no 
vol dir que estiguem en contra 
de la depuració de les aigües. 
Senzillament, el que rebutgem 
categòricament, per tot el que 
hem indicat anteriorment, és la 
ubicació escollida sense tenir en 
compte els criteris de distància 
de protecció a nuclis habitats, 
també i, segons el projecte, és 
una zona amb un important risc 
d’inundació (nivell 2 segons el 
Patricova), i que se situa al 
bell mig d’un espai viu, és a dir 
d’una horta que no  s’ha deixat 

de treballar pels llaurador des 
de temps immemorials. El 
projecte planteja el tractament 
de 30.000.000 litres al dia 
d’aigües residuals domèstiques 
i industrials, amb una superfície 
de 51.500 metres quadrats a 
tan sols 150 m de Bonrepòs 
i Mirambell, 250 metres de 
Carpesa, a menys de 700 
metres de les escoles i col·legis 
de Benifaraig i Bonrepòs i 
Mirambell i a 40 metres d’unes 
quantes alqueries habitades 
permanentment. De tots 
és conegut l’exemple de la 
depuradora de Pinedo. Segons 
el Pla d’Acció Territorial de 
Protecció de l’Horta aquesta 
ubicació és qualificada de 
reserva integral. I nosaltres 
considerem que és un espai 
patrimonial amb reconeguts 
valors històrics, paisatgístic 
i culturals que conformen 
una idiosincràsia d’entendre 
i viure la vida, unes senyes 
d’identitat que agrupen tots 
els pobles en aquesta entitat 
que és l’Horta i a la ciutat de 
València i que entenem no ha 
de ser degradada amb més 
agressions que amenacen la 
seua existència de futur. 

PUBLICITAT

pLATAFORmA CIUTADANA NO A LA DEpURADORA EN CARpESA

Per què és necessària 
una depuradora?
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Activitats per a la 
XXIII Trobada 
d’Escoles en Valencià 
de l’Horta Nord

18.00h. Reunió jurat Sambori

Matí, en horari escolar: Risoteràpia per 
a l’alumnat de 3r de Primària, a càrrec 
de l’associació Riu -i- viu. Vesprada, en 
horari escolar: Cinema a l’escola per a 
l’alumnat d’Educació Infantil.

Matí, en horari escolar: Risoteràpia per 
a l’alumnat de 4t de Primària, a càrrec 
de l’associació Riu -i- viu. Vesprada, en 
horari escolar: : Cinema a l’escola per 
a l’alumnat d’educació Infantil. Vesprada 
18 h. Entrega de material a les diferents 
escoles. Inauguració de l’exposició de 
cartells i samarretes de les Trobades.

Matí, en horari escolar: Risoteràpia per 
a l’alumnat de 5é de Primària, a càrrec de 
l’associació Riu -i- viu. Jocs educatius per 
a l’alumnat d’educació Infantil, a càrrec de 
l’empresa Lloc de Jocs.

Matí en horari escolar:  Risoteràpia per 
a l’alumnat de 6é de Primària, a càrrec 
de l’associació Riu -i- viu. Vesprada, 
en horari escolar: Finals de pilota 
valenciana(raspall i frontó) i partida 
d’exhibició.21.00 h.  Sopar Trobada-
Homenatge al “Civic”. Carrer Virgen del 
Pilar de Bonrepòs i Mirambell.
23.00h. Concert de La Gira al polígon, 
amb Rapsodes, Atzembla, Sklatasangs.

DEL 13 AL 25 D’ABRIL, A BoNREPòS I MIRAMBELL 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, Bonrepòs i Mirambell. 
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.

PUBLICITAT

DIMECRES 

24.03
18.00h. Lliurament dels Premis Literaris 
Sambori a la Llar Parroquial. Plaça de la 
Llar s/n de Bonrepòs i Mirambell. 20.00h. 
Intercanvi de bandes de música de l’Horta 
Nord, actuació de les bandes de Godella i 
Bonrepòs i Mirambell.

Matí en horari escolar. Jocs educatius per 
a l’alumnat d’educació Primària, a càrrec 
de l’empresa Lloc de Jocs. Vesprada en 
horari escolar: Cinema a l’escola per a 
l’alumnat del 3r cicle d’educació Primària. 
Contacontes a càrrec de Dani Miquel per 
a l’alumnat d’educació Infantil i 1r cicle 
d’educació Primària.

Vesprada en horari escolar: Cinema 
a l’escola per a l’alumnat del 1r cicle 
d’educació Primària. 

Matí en horari escolar: Jocs educatius 
per a l’alumnat d’educació Primària, a 
càrrec de l’empresa Lloc de Jocs.
Vesprada horari escolar: Cinema a 
l’escola per a l’alumnat del 2n cicle 
d’educació Primària. 

Vesprada horari escolar: Exposició i 
taller de boixets a càrrec de l’associació 
de dones de Bonrepòs i Mirambell. 

Vesprada horari escolar: Exhibició de 
cançons i danses valencianes a càrrec 
de l’alumnat de l’escola. 22.00h. Teatre 
a càrrec del grup Sempre en falta ú a 
la Llar Parroquial. Plaça de la Llar s/n 
de Bonrepòs i Mirambell. 24.00h. Cant 
d’estil pels carrers del poble.

20.00h. Concert conjunt amb la Societat 
Musical i la Brama, a la Llar Parroquial. 
Plaça de la Llar s/n de Bonrepòs i 
Mirambell.

10.30 h. Comencen les dues cercaviles 
que recorreran la nostra població: l’una 
eixirà de la plaça San Ferran a Mirambell 
i l’altra de la plaça d’Ausias March. 
Ambdues es trobaran a la plaça del Poble 
(Ajuntament) 12.00 h. Tallers, colpbol, 
pilota,..., al carrer Rei En Jaume i voltants. 
12.30 h. Inauguració del monument 
commemoratiu de la Trobada al CEIP Mare 
de Déu del Pilar. Carrer Macarella s/n. 
13.00 h. Actuació del cor dels menuts 
i dels alumnes de l’escola a la Plaça 
del Poble. 13.30 h. Dansà popular a la 
Plaça del Poble. 14.30 h. Dinar. 16.00 
h. Actuació del grup Riu Sec i del grup 
Trobada.

DIMARTS 

13.04

DIMECRES

14.04

DIVENDRES 

15.04

DIVENDRES 

16.04

DISSABTE 

17.04

DILLuNS 

19.04

DIMARTS 

20.04

DIMECRES 

21.04

DISSABTE  

24.04

DIuMENgE 

25.04

AcTIVITATs

DIjouS 

22.04

DIjouS 

22.04
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ComiCole
Què és ComiCole?

ComiCole es menjar, apren-
dre i divertir-se. Un men-
jar de qualitat com a eina 
d’aprenentatge, de salut i de 
diversió. L’activitat de menjar 
als centres escolars ha de 
ser sana, educativa i diverti-
da. Més que donar a menjar, 
ComiCole representa una 
manera d’estar en els cen-
tres educatius: es pot apren-
dre sense avorrir-se, buscant 
sempre la part lúdica de les 
diferents tasques, així s’arri-
barà a un aprenentatge més 
pràctic, amb unes fortes ar-
rels, que res tenen a veure 
amb la imposició, el castic, 
l’obligació i l’avorriment. En-
senyar a menjar és més inte-
ressant i educatiu que obligar 
a menjar. ComiCole entén 
l’hora del menjador com un 
temps enriquidor i de quali-
tat pedagògica, ja que en un 
ambient distés i agradable 
el creixement maduratiu del 
xiquet/a és natural i pràctic. 
ComiCole és atrevida, diver-
tida, pròxima, humana, de-
tallista, profunda, senzilla i 
viu la realitat des de la pers-
pectiva dels autèntics pro-
tagonistes de la història; els 
xiquets i les xiquetes en edat 
escolar, creixent, observant, 
actuant, aprenent, menjant 
i rient.

Què trobaràs a ComiCole?

El temps del menjador con-
vertit en un espai de salut 
(qualitat de les matèries pri-
meres utilitzades i qualitat 
del servei), de creixement 
(hàbits alimentaris i socials), 
diversió i pedagogia (tallers 
i activitats lúdiques enfoca-
des a l’entreteniment educa-
tiu). L’objectiu és combinar la 
part culinària amb l’educati-
va amb una filosofia sempre 
de diversió i entreteniment.  
En ComiCole vas a rebre un 
tracte directe, pròxim, sincer 
i real on les propostes de 
servicis (menús, tallers …) 
del menjador escolar són 
personalitzades i adaptades 
a la realitat i a les necessi-
tats cada centre.

ComiCole aposta des del 
principi fins al final per una 
cuina popular de qualitat on 
l’organització interna està 
dissenyada per a oferir la mà-
xima frescor dels aliments: 
abastiment als centres, 2 
vegades per setmana com 
a mínim. Cuina de tota la 
vida, amb la màxima qualitat 
i atenció pràctica. ComiCole 
és conscient que estem en 
el moment de desenvolupar 
sabors bàsics per a paladars 
infantils.ComiCole inclou en 
els seus servicis activitats 
ludicoeducatives, que en-
tenem com a instruments 
educatius. El personal de 
ComiCole planifica i exercix 
activitats de gaudi del temps 
lliure amb un contingut peda-
gògic, on destaquem la im-
portància de la socialització, 
l’expressió plàstica, els hà-
bits saludables i el respecte 
al medi ambient. ComiCole 
dóna molta importància a la 
formació i l’experiència: per-
sonal (de cuina i monitors) 
format i que rep formació 
contínua i homologada. Per 
a ComiCole totes les nostres 
propostes tenen la naturale-
sa dels contractes, que es-
tan per a complir-los. Estes 
propostes les duem a terme 
tal com s’han acordat, fem 
veritat els nostres projectes. 
ComiCole creu fermament 
en el bon ambient de treball 
en equip, perquè  no hi ha 
qualitat en el servei si no n’hi 
ha en el treball.

bRIGI RAImUNDO. DIRECTORA COmERCIAL
669 366 928 COmICOLE@COmICOLE.ES

rEPorTATGE

Associació 
de dones de 
Bonrepòs i 
Mirambell
CONCEpCIÓN ALCOVER SáNChEZ.
pRESIDENTA

L’Associació de Dones es va formar a 
ĺ any 1994 amb els objectius de do-
nar resposta a les necessitats de les 
dones del municipi, des de llavors 
estem avançant i adaptant-nos als 
canvis socials. Les nostres activitatst 
son: Classes de Pintura, Classes de 
«Bolillos», Classes de, «Patchword», 
Eixides culturals, Eixides lúdiques, Xar-
rades... En novembre de aquest any 
es va celebrar a Bonrepòs i Mirambell 
La Trobada d’Associacions de Dones 
de la Comarca de L̀ Horta Nord, que 
significa una excel·lent  experiència a 
nivell de participació, de col·laboració 
i, sobretot, significa que aprenguérem 
unes de les altres a impulsar-nos per 
a seguir avançant amb nous projectes.   
La celebració de La Trobada d’Escoles 
en Valencià a Bonrepòs i Mirambell 
serà un mitjà d’apropament entre els 
pobles i estem disposades a partici-
par i col·laborar en tot allò que faça 
falta. Tots aquells pobles que vinguen 
al nostre municipi seran ben rebuts i 
esperem que se senten com a la seva 
casa.

falla Bonrepòs i 
Mirambell
La Falla Bonrepòs i Mirambell es va crear 
en Mirambell, a casa de la Tia Milagros, ve-
ïna de Mirambell. Es va fundar en 1976 per 
un grup de dones que tenien molta il·lusió 
per celebrar la festa de Sant Josep, i junt 
amb elles molts xiquets del poble. A la gent 
li va agradar la idea i se van anar apuntant, 
però al ser massa persones, van decidir 
traslladar-se a casa d’Elies, veí de Bonre-
pòs, que va cedir el seu local perquè es 
convertira en casal de tots els fallers i així 
poder celebrar les festes falleres tots reu-
nits. L’any següent, la falla va tindre l’obli-
gació de traslladar-se a un local molt més 
gran i amb instal·lacions adequades per 
a poder realitzar les reunions de la junta i 
gaudir de la festa fallera no sols durant els 
dies de falles, sinó tot l’any. Aquest local és 
el que ens reunim actualment i per a tots 
els fallers d’aquesta falla és com la nos-
tra segona casa. En 1990 ens vam censar 
com a falla en Junta Central Fallera, i al seu 
torn, vam poder pertànyer a una agrupació 
de falles. En el nostre cas, és l’agrupació 
de falles Mestalla- Benimaclet. Aquesta si-
tuació ens permet acudir a actes externs 
del poble i podem formar llaços de convi-
vència i amistat amb tots ells. A part de les 
activitats normals d’una falla, participem 
dins de l’agrupació en diversos campionats 
com  el de parxís, truc, dòmino, dards i bir-
les. Celebrem la Pasqua, el dia de la mare, 
el sopar d’abonats, la nit d’haloween, el 
Nadal i els Reis, i realitzem diverses excur-
sions  i alguna capejada. Participem en les 
festes locals i com a colofó organitzem el 
concurs de “Playback Carraixet “,en el que 
participen moltes falles de València. En ge-
ner celebrem la presentació, un acte ple 
d’emoció on presentem les nostres Falleres 
Majors i les seues comissions, tots abillats 
amb els seus trages de fallers. Es un dia 
especial perquè és l’antesala a la setma-
na fallera. I per fi a març, falles, després 
de tot un any preparant la setmana fallera, 
arriba el moment de traure al carrer el mo-
nument . És una setmana molt intensa. El 
mes destacat és la globotà amb mes de 
5000 globus que xiquets i majors gaudei-
xen punxant-los, també l’ofrena de flors, el 
play- back, el ball de disfresses, i el dia 19 
a la nit, “la guerra de bombetes” i la cremà 
entre altres.  
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El camí de “Riu Sec”
MALgRAT quE L’EXPRESSIó “RIu SEC” fA AL·LuSIó A uN CuRS D’AIguA quE, PER LA MANCA D’uN CABAL CoNTINu, éS MéS gENERADoR 
DE CATàSTRofES quE DE VIDA, ENS TRoBEM ARA DAVANT D’uN EXEMPLE D’ENoRME fECuNDITAT, EL D’uN gRuP DE joVES quE, EN PoCS 
ANyS, VAN DoNAR uNA gRAN MoSTRA DE CREATIVITAT I oRIgINALITAT.

El seu nom té història, per una part, 
prové del “Llibre dels Feits” de Jaume 
I on el Carraixet és anomenat així, per 
altra part, és un xicotet homenatge a 
un grup homònim de música folk que va 
existir a Bonrepòs i Mirambell pels anys 
70 i que, com ells, estava composat 
per joves que volgueren recuperar la 
música tradicional valenciana, aportant-
hi frescor i notes de modernitat. La 
formació originària del grup començà 
el seu trajecte en novembre de l’any 
1995, amb set músics (Dani, Domènec, 
Ezequiel, Jose, Manel, Santi i Xavi) 
que, malgrat la joventut dels seus 
components, ja comptava amb una 
sòlida formació i experiència en el camp 
de la música, eren músics provinents 
del conservatori, de grups de tabals i 
dolçaines, de bandes de música i, fins 
i tot, de grups de rock. Eixe bagatge 
el van posar al servei de Riu Sec per 
a fer possible una música realment 
original, amb instruments variats, que, 
combinats de manera insòlita, donaren 
una sonoritat inconfusible al grup. 
Així empraven trombons, saxo, oboè, 
diferents instruments de percussió com 
canya d’aigua, caixó flamenc, claus..., 
flabiols, violí, guitarres, dolçaina, baix, 
flauta, bateria, teclats…, un conjunt 
que barrejava tradició i modernitat, 
dolçor i força acústica.

Què preteníeu amb el projecte de 
formació inicial del grup?, quina era 

la vostra aportació al panorama mu-
sical valencià del moment? 

Després de projectes anteriors en altres 
camps de la música ens seduïa des de 
feia temps la idea de fer alguna cosa 
diferent del que havíem fet fins eixe mo-
ment. Admiradors com érem de grups 
tan representatius com Al Tall o Carrai-
xet, vam intentar seguir els seus passos. 
No crec que aportàrem cap idea nova, 
però sí que vàrem aconseguir una sono-
ritat diferenciadora, si bé els grups que 
preníem com exemple tenien un so més 
basat en instruments de corda, men-
tre que Riu Sec teníem un so peculiar, 
basat principalment en instruments de 
metall, tan característics de les nostres 
bandes de música. L’any 1996 van ser 
escollits per a participar en la gravació 
d’un disc recopilatori de grups de l’Hor-
ta (“Donant la nota”), on van col·laborar 
amb dues cançons. Al poc temps, amb 
el recolzament d’artistes de tant de 
prestigi com Paco Muñoz, però havent-
se d’autofinançar, van traure al mercat 
el seu primer CD, “Fent Camí”(1998), 
amb la discogràfica TRAM/GDI Records 
de Barcelona.  En aquest primer treball 
ja apareixen les notes identificadores 
del grup, música de sempre, música 
de festa i de ball, lletres reivindicatives, 
mediterraneïtat… i, fins i tot, apunts cu-
linaris, com la seua cançó “Tarantel·la 
dels caragols”on, amb música d’origen 
italià, ens donen una recepta autènti-

cament valenciana: “per fer la salseta 
tomaca i uns alls, li posarem all i pebre 
del roig. Feta la salseta i amb els cara-
gols, ho poses al foc amb un brot de fe-
noll. Després a la taula no oblides el pa, 
escaldat els dits en menjar caragols.” Al 
mateix any varen guanyar el primer pre-
mi al concurs “Mostra de Música Jove 
de l’Horta” en la modalitat de jazz, folk 
i cançó d’autor, que els va ser entregat 
en un concert a l’Auditori de Quart de 
Poblet. En aquell moments es succeïren 
les actuacions del grup en diversos àm-
bits, però caldria esperar encara quatre 
anys per a que tragueren el seu segon 
disc, “Espardenyes noves” (2002), amb 
el que volien continuar el camí mamprès 
amb el seu primer. Ací s’aprecia una 
evolució notable en la formació: passen 
de 7 a nou músics ( Dani, Domènec, 
Imma, Josep, Juanma, Manel, Santi, 
Vero i Vicent), augmenten la seua ri-
quesa melòdica amb instruments i sons 
orientals, tradicionals i mediterranis, 
milloren els seus arranjaments combi-
nant allò tradicional amb allò innovador 
i compten amb valuoses col·laboracions 
de músics consagrats que aposten pel 
bon fer de Riu Sec. D’aquesta manera 
Ximo Caffarena compon dues cançons 
del disc, Manuel Miralles grava instru-
ments, produeix i sonoritza la banda, 
Abdel Hakim Elmeraui aporta els sons 
africans i Jaume Ivorra, Enrique Boix i 
Joan Josep Garcerà també fan les se-
ues aportacions al treball. Aquest segon 

disc és el resultat de la maduresa de 
la banda, és un treball de qualitat, on 
continuen amb la línia de la ripropos-
ta, però realitzat per a poder assaborir 
tota mena de matisos nous i evocadors: 
l’exotisme de Turquia i Egipte, la Medi-
terrània com a bressol de civilitzacions 
com la grega, l’amabilitat dels records 
d’infantesa de l’Horta, l’estima per la 
terra, la joia de la festa… Voldria des-
tacar especialment l’atenció que en la 
seua obra rep l’Horta, és un personatge 
sempre present, pot ser perquè tradi-
cionalment Bonrepòs i Mirambell ha 
sigut un poble de clara vocació agrària 
i el seu paisatge ha estat vinculat als 
records de totes les persones que hi 
nasquérem. En aquest sentit, sovint es 
mouen entre l’esperança per un futur 
millor (“Demà per sèquies i escorrenties 
baixarà la vida. I la terra tornarà a ser 
arrels. Esperarem…”) i el pessimisme 
per la destrossa de la que tots en som 
testimonis ( “Quan s’esborra el vell camí 
i no s’escolten més ànecs, no cal anar 
a buscar-los, ja no en queden en les 
cases”).

Vos heu sentit recolzats en el vostre 
treball al llarg de la vostra existèn-
cia? 

El recolzament ens ha vingut sempre 
majoritàriament per la solidaritat entre 
artistes i companys d’altres grups, així 
com associacions que es preocupen 

PUBLICITAT

ENTrEVIsTA AL GrUP mUsIcAL rIU sEc
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de difondre la nostra cultura (la gent 
de “L’Infern” a Massalfassar i les seues 
iniciatives sempre destacables, “El Bas-
sot”, “Ca Revolta”...), i que s’hi troben 
amb les mateixes traves que els grups 
musicals. Manuel Miralles i Paco Muñoz 
van ser sens dubte els qui més ens van 
il·lusionar i ens van ajudar sempre que 
ens va fer falta, sempre els estarem 
agraïts per això. També hem de desta-
car a Ximo Caffarena, que va ser, igual 
que Miralles, un mestre impagable per 
a nosaltres. Per altra part, quan parlem 
de recolzament cal esmentar la poca 
ajuda institucional, pot ser el SARC i 
poc més. Crec que això segueix igual. El 
darrer treball de Riu Sec va tindre una 
bona acollida, però no l’empenta sufi-
cient per a alimentar la continuïtat del 
grup, el qual, lamentablement es dis-
soldrà al 2003. El 9 d’octubre de 2003 
a El Perelló va tindre lloc el seu últim 
concert en directe. 

Què vos portà finalment a decidir 
acabar la vostra trajectòria? 
Estàvem acostumats a remar contra-
corrent i teníem assumit que així se-
guiria sent i, encara que això poguera 
ser un motiu per sí mateix, no va ser la 
causa última. Crec que la veritable raó 
cal buscar-la en motius extra musicals, 
hi havia un problema de disponibilitat, 
cada volta l’exigència era major i unes 
voltes la feina, altres els compromisos 
familiars i personals dels components 
del grup ens restaven el temps neces-
sari per a continuar amb un projecte de 
garanties. 

Podríeu fer un balanç general de tot 
el temps en el que heu sigut “Riu 
Sec”? Com ho valoreu? 

Sempre ho valorarem de manera po-
sitiva, vàrem gaudir de la música, và-
rem aprendre i sobre tot vàrem tindre 
l’oportunitat de conèixer gent que ens 
va aportar molt musical i personalment, 
gent que sempre havíem admirat i amb 

els que a hores d’ara continuem con-
servant l’amistat. Hem deixat dos discs 
amb un bon grapat de melodies noves i 
arranjades que ja formen part de la nos-
tra cultura. Per a tots els qui formarem 
part de Riu Sec crec que va ser un plaer 
compartir tantes coses. Aquesta és una 
història amb principi i final, la d’un grup 
de músics que no han pogut regalar-nos 
tot el potencial que posseïen. El món de 
la música en valencià és difícil, una llui-
ta amb poques recompenses, un camí 
solitari en el que no s’hi troba el recolza-
ment que les pròpies institucions hau-
rien de donar. Ni els conservatoris de 
música, ni la Conselleria de Cultura, ni 
les discogràfiques de casa nostra estan 
interessades en la música tradicional. 
Pot ser per això, el nombre d’artistes 
coneguts que treballen per fomentar tot 
allò que ens és propi és tan escàs. Amb 
tot i això, estem d’enhorabona perquè 
el grup Riu Sec es recompondrà per a 
celebrar la XXIII Trobada d’Escoles en 
Valencià que enguany es celebra a Bon-
repòs i Mirambell, aquest serà un epíleg 
a la nostra història, de ben segur, me-
morable.

PUBLICITAT
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PUBLICITAT

LA LLAR PARRoquIAL

Sempre en falta ú
Amb aquest nom començà la nostra 
andadura fa prop de déu anys enre-
re. I és que, efectivament, als assajos 
sempre en faltava ú, o dos . Un grup 
de gent del poble havia fet teatre quan 
la televisió i els nous mitjans de comu-
nicació encara no ocupaven un gran 
percentatge del temps del nostre oci i 
la gent gaudia amb activitats com l’art 
de Talia perquè era una manera de so-
cialitzar, de pasar-ho bé i , com no , de 
fer i transmetre cultura. Eixes persones 
que s’esforçaren en adaptar locals com 
el del carrer Major per a fer teatre, fins 
i tot cada setmana. Els qui pels anys 
60 del segle XX van construir, amb la 
col·laboració de tot el poble la llar par-
roquial. Eixa gent tenia el cuc de l’esce-
na remenejant-se per dins i encara que 
feia tant de temps que no havia hagut 
representacions al poble, estaven des-

sitjant tornar. I és que l’escenari té un 
no sé qué, que atrau irremissiblement. 
No sé com , pero sabien que jó havia 
fet algunes coses i que havia format 
part d’un grup de teatre, Així que em 
propossaren posar-lo en marxa. El meu 
cuc també es remenejà. Així que vaig 
acceptar molt gustos. Mamprengue-
rem amb un repte dur, però jo estava 
convençut, en veure les qualitats de les 
actrius i dels actors que el trauriem en-
davant. S’atrevirem amb «Ací no paga ni 
Déu «de l’excepcional comediant italià 
Dario Fo . L’èxit va superar les expecta-
tives. Haguerem de representar-lo tres 
vegades. A partir d’ahí, ens comprome-
terem  a fer un parell d’obres a l’any o 
una si presentava molta dificultat.I a raó 
d’una o dues obres a l’any hem continu-
at durant aquests nou anys fins a arribar 
a les últimes representacions, “ La Divi-

na Tramoia “ del dramaturg d’Alfara del 
Patriarca Manuel Molins, que represen-
tarem també allí amb presència de l’au-
tor i l’última, “Piset de fadrines “, que 
representarem en Bonrepòs i Mirambell 
el dia de la dona amb gran assistència 
de públic que omplí la Llar Parroquial. 
Unànimement, decidírem  que la llen-
gua sempre seria el valencià , pel que 
moltes vegades hem tingut que fer les 
traduccions d’altres llengues, i que voli-
em divertir, però a ser posible , amb un 
humor intel-ligent . Encara que tots els 
components aporten sempre grans ide-
es per a la representació , els primers 
anys assumí el paper de Director Fran-
cisco Roger Hernández, paper que en 
les últimes representacions ha estat a 
càrrec d’Amparo Martínez. Col-laborem 
també puntualment cada any al recital 
de poesía en valencià que organitza 

l’Associació Macarella de Bonrepòs i 
Mirambell i hem fet alguna col-laboració 
amb l’escola de la localitat preparant 
contes dramatitzats per a xiquets/ tes. 
Potser ningú haguera augurat una vida 
tan llarga, donat que l’ofici de teatrer és 
molt dur : assajos totes les setmanes 
passant fred i calor, deixant a banda la 
família o els amics , el gran esforç de 
deprendre el paper, el repte d’enfrontar-
se al públic , afortunadament no molt 
exigent i, a pesar de tot , ahí estem ja 
quasi una dècada , com dia abans , 
transmetent cultura, proporcionant di-
versió i , sobre tot , donant suport a la 
llengua .

     La Colleta
La Colleta és una associació de joves 
amb l’objectiu de promoure noves acti-
vitats al poble. Promovent així activitats 
d’àmbit juvenil i propis de la cultura va-
lenciana. L’associació està oberta a la 
col·laboració de totes aquelles persones 
que tinguen inquietuds i ganes de fer 
coses al poble, que en definitiva aques-
tes son les que fan poble. Convidem a 
tothom a participar en les diferents ac-
tivitats de les trobades d’escoles en va-
lencià que es faran al poble.

La Brama i les Trobades
Diu La Brama com a colla de dolçaines 
i tabals sempre ha col·laborat amb el 
col·legi públic de Bonrepòs i Mirambell 
a les trobades d’escoles en valencià. Al-
guns dels membres de la Brama formen 
o formaren part d’aquestes línies en va-
lencià. En la colla sempre hem usat el 
valencià en tots els nostres documents 
i el parlem sempre. La veritat és que ni 
ho hem pensat, sempre ha estat la nos-
tra manera de expressar-nos. La idio-
sincràsia del grup sempre ha estat molt 
propera a la manera de fer d’Escola 

Valenciana, val dir que nosaltres d’una 
manera paral·lela estem immersos en 
la mateixa lluita pel reconeixement de 
la dolçaina i el tabal a nivell oficial com 
a instruments tradicional del País Valen-
cià. Intentem que no es perga part del 
nostre repertori, costums i balls tocant-
los arreu on hem anat. A mi m’agrada 
pensar que quan la dolçaina sona ho 
fa en valencià, independentment d’allò 
que està tocant. Com podeu comprovar 
tot va lligat, tot és una cosa, va tot en 
un mateix paquet, sense una, l’altra no 

tindria sentit.  Ho podríem resumir en 
una frase només, és la  nostra cultura, 
la nostra manera de ser, viure, conviure 
i relacionar-se entre nosaltres i la res-
ta del món. Per això és tan important 
protegir i recolzar les línies en valencià, 
les Trobades, la aplicació de la llei d’us i 
ensenyament del valencià etc...

AssocIAcIoNs
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obrim l’aixeta!
Amb Ser seu d’una de les 
trobades pel valencià és un 
motiu d’alegria pel veïnat 
del poble, també de gran 
responsabilitat, tant des del 
punt de vista  organitzatiu, com 
des del personal, en la mesura 
que participem en primera 
persona d’una festa per la 
llengua pròpia tantes vegades 
menystinguda, abandonada, 
silenciada, oblidada, agredida, 
menyspreada per tants parlants, 

no parlants, polítics, mitjans 
de comunicació, empresaris, 
institucions ben diverses. 
Animaria des d’aquestes 
ratlles a parlar,  escriure,  
llegir,  viure en valencià. 
Animaria des d’aquestes línies 
a cantar, pensar, estudiar en 
valencià. Sense complexos, 
sense explicacions, sense 
peròs, sense justificacions, 
sense genuflexions, sense 
circumferències, sense 

circumloquis.  Obrint l’aixeta de 
les paraules, de la conversa, 
del discurs, del cant obrim 
l’aixeta de l’ésser, del som, del 
vam ser i serem. La voluntat, 
la fermesa en el conreu de 
la cultura pròpia esdevenen 
actituds necessàries per la 
supervivència lingüística, 
per la dignitat personal i 
col·lectiva. Les llengües són 
per viure-les, són per conviure, 
per comunicar-se, des de la 

convicció de què sense elles 
ja no serem nosaltres, serem 
una altra cosa. I això s’ha de 
fer des del respecte a l’altre, 
però respectar no significa 
canviar, ni oblidar, ni arraconar, 
ni fer callar, ni callar. Això s’ha 
de fer des de la normalitat en 
l’exercici dels drets, des de la 
garantia legal i institucional 
del patrimoni que més ens 
afirma com a poble, des del 
coneixement científic i rigorós. 

En la tasca de l’ensenyament 
als ciutadans ens està 
reservada la tasca de fer de la 
llengua el vehicle indefugible 
de la comunicació, en tots els 
àmbits, en tot moment, hem de 
deixar enrere vells fantasmes, 
hem de llançar ben lluny les 
etiquetes i les pors. Obrim 
l’aixeta! Que còrrega amb tota 
la força la paraula pels nostres 
carrers i places! 

Escola Esportiva Municipal

El principal objectiu de l’escola 
és el promocionar la pràctica 
esportiva, contemplant els 
aspectes educatius, de 
participació i de competició. El 
sistema organitzatiu de l’escola 
no té com a fi la selecció 
de talents esportius amb 
qualitats per a la competició, 
sinó que està dirigit a l’acció 
social, possibilitant la pràctica 
esportiva des d’edat escolar, 
fins a la tercera edat, millorant 
la qualitat de vida dels veïns/
es per mitjà de l’activitat 
física. L’esport ens oferix la 
possibilitat de conéixer-nos, 
d’expressar-nos i de superar-
nos. La seua pràctica ens 

disciplina, augmenta la nostra 
autoestima, millora el nostre 
rendiment intel·lectual i físic. 
És important iniciar l’activitat 
física des de la infància, 
perquè açò ens va a permetre 
crear uns hàbits i el costum 
de la seua pràctica. Les 
activitats de l’escola esportiva 
es realitzen d’una forma 
continuada des d’octubre 
a juny. Actualment en edat 
escolar hi ha els següents 
grups de treball que realitzen la 
seua activitat setmanalment: 
Tennis, bàsquet, atletisme, 
futbol sala, pilota i aeròbic. Les 
activitats per a adults són les 
següents: gimnàstica per a la 

tercera edat, aeròbic, pilates, 
gimnàstica de manteniment i 
ioga. Al llarg de la temporada 
es realitzen activitats puntuals 
que tenen gran acceptació 
entre la població; sent les 
més destacades les següents: 
Jornades multiesport per 
a prebejamins,benjamins i 
alevins, 10 hores infantils, 
24 hores esportives, exhibició 
de gimnàstica tercera edat i 
Volta a peu. Des d’este article 
anime a tots/es veïns/nes que 
no participen en cap activitat 
esportiva que s’animen a 
participar i observaran com 
millora la seua qualitat de 
vida.

AssocIAcIoNs
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10 anys de Macarella i 
de la mort d’Enric Valor
L’any 2000, quan l’Associació 
Cultural Macarella començava 
a funcionar amb aquest nom, 
quan preparàvem la 1ª Festa 
de la Cultura Popular al carrer 
Enric Valor que celebràrem 
el darrer cap de setmana de 
Setembre, ja havia faltat el 
Senyor Escriptor Enric Valor . 
La vida de la nostra associació 
començava quan la vida d’Enric 
Valor acabava. Però una home 
de lletres segueix viu en els 
seus escrits i ara i sempre 
podem gaudir de la seua gràcia 
i de la seua art narrativa llegint 
les Rondalles que replegà de 
l’oralitat i passà a l’escriptura 
i llegint les seues novel·les 
: L’ambició d’Aleix, Temps 

de Batuda, Sense la Terra 
Promesa, Enllà de l’horitzó... 
Podem aprofitar la seua 
saviesa gramatical i lingüística 
estudiant els seus llibres : 
Millorem el llenguatge, la Flexió 
Verbal, Els Pronoms Febles, 
... Gramàtiques diverses.. 
Podem reflexionar sobre el seu 
compromís en la defensa de 
la nostra llengua, de l’Escola 
Valenciana, de la nostra 
cultura, de la nostra terra... 
Tot un exemple de coherència 
cívica i de presència humana. 
No ha sigut difícil veure’l signant 
llibres, acompanyar-nos en les 
trobades de l’Escola Valenciana,  
passejar pel carrer amb el 
seu barret i el seu somriure 

picardiós i essencialment 
humà. L’Associació Cultural 
Macarella en aquella festa 
feu una exposició de portades 
artístiques de les seues 
Rondalles. Amb xiquets i 
xiquetes de l’escola es feu la 
cantada de l’Auca de la seua 
vida. Representà una lectura 
dramatitzada de la rondalla El 
Xiquet que va nàixer de peus i 
buscà a Llorenç el Contacontes 
perquè ens contara acudits 
i fets d’Enric Valor. Ara amb 
aquest article expressem la 
nostra gratitud  per la seua 
vida i obra i el presentem a 
qui no el conega com a pilar 
fonamental de la nostra llengua 
i literatura.

Tu tens la clau

Tu tens la clau, aquest és el lema d’enguany per a 
la XXIII Trobada d’Escoles en Valencià, i la veritat és 
que no hi ha cosa més certa. Tu, jo, nosaltres, tots 
tenim la clau per a fer que la nostra llengua cresca, 
es faça forta, estiga present en tots els àmbits de 
la nostra vida. Quan en aquesta escola es va ence-
tar el Programa d’Ensenyament en Valencià, allà per 
l’any 1987, hagué de sortejar moltes dificultats: ads-
cripcions del professorat, supressió d’unitats, escàs 
nombre d’alumnat,... però amb molt d’esforç per part 
de tots va seguir endavant. Enguany tota la comu-
nitat educativa d’aquest centre està molt contenta 
i satisfeta perquè es celebren ací les Trobades. En 
certa manera és un reconeiximent a la tasca que va-
rem encetar fa ja més de 20 anys. Estem contents 
i satisfets perque creiem que el Valencià ha estat el 
nexe que ha anat aglutinant al seu voltant a tota la 
comunitat escolar: famílies, professorat, alumnat, 
així mateix ha estat el Valencià el nexe que ha fet que 
les persones nouvingudes al poble s’integren en ell. 
Pareu-vos un moment i penseu: Quin tipus d’alumnat 
hi havia a les aules del Programa d’Ensenyament en 
Valencià a finals dels anys 80 quan s’implantà en la 
nostra escola?. Fonamentalment eren fills i filles de 
famílies valencianoparlants del poble. A les classes 
hi havia 8, 10 o 12 alumnes, hi hagué un any que 
només tinguerem 4 alumnes matriculats al Programa 
d’Ensenyament en Valencià. Avui en dia, les aules 
del centre estan plenes. Tenim alumnes de famílies 
valencianoparlants i de famìlies castellanoparlants 
del poble, de famílies que parlen en valencià  o en 
castellà que han vingut d’altres llocs a viure ací, fins 
i tot tenim famílies de parla estrangera que han ma-
triculat els seus fills i filles en valencià. Aquest fet ha 
suposat que alguns xiquets o xiquetes de famílies va-
lencianoparlants no tingueren plaça en el Programa 
d’Ensenyament en Valencià i hagueren de matricular-
se en el Programa d’Incorporació Progressiva. Men-
tres abans pareixia que hi havia una gran tanca que 
separava l’escola per raó de la llengua, ara aquesta 
tanca ha caigut com “el muro de Berlín”. Els Progra-
mes d’Ensenyament (PEV i PIP) a penes es diferenci-
en. L’alumnat, les famílies, el professorat parla, sent, 
participa de totes les activitats del centre, siguen 
en valencià, en castellà o en anglés. El procés de 
Normalització Lingüística ha estat dur, hem hagut de 
treballar de valent, però ahí està. Com deiem abans, 
estem contents i satisfets dels resultats obtinguts, i 
açò ha estat gràcies a tots perquè vosaltres teniu la 
clau. Tu tens la clau.

AssocIAcIoNs
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Rondalla La 
Tornada

La Rondalla la Tornada es diu 
així, perquè recorda a una 
rondalla que existia en este 
poble al voltant dels  anys 
50-60, siguent la majoria 
dels components inicials 
d’aquella, els que formen part 
de la Rondalla la Tornada, 
volent dir “ací estem de nou”. 
En aquella ocasió, es deia 
Rondalla la Pilarica, i la dirigía 
don José Carretero Morante, 
pare de l’actual director, Don 
José ramón Carretero Llopis, 
professor de música al col-legi 
del Pilar a València, director 
d’una orquestra de guitarres al 
mateix col-legi, director de les 
corals Veu al Mar i Telefónica 
a València, component de la 
Societat Musical de Bonrepòs 
i Mirambell amb la especialitat 
de contrabaix, és dir un 
personatge que viu la música 
amb cos i ànima. Decidírem 
formar la nova rondalla en febrer 
de 2006 i en principi, el motiu 
principal era tindre un temps i 
el cap ocupat, ja que la majoria 
som jubilats o a punt de ser-ho 
i fa falta entreteniment. Ara 
bé s’agafat amb tanta il-lusió 
i la cosa roda tant bé que les 
activitats no paren. Aquestes 
són algunes de les activitats 
desenvolupades des que 

començàrem de nou: 2006.- 
Diversos concerts en el poble i 
desplaçament a la població de 
Roccastrada, en la Toscana, 
agermanada amb Bonrepòs i 
Mirambell, per a realitzar un 
concert i rondes per els pobles 
de la Mancomunitat. Concert 
en el Palau de la Música de 
València, acompanyant a la 
coral Veus al Mar. 2007.- 
Concert en el port de València 
amb motiu de la Copa del 
Amèrica, concerts en València, 
Chelva i Bonrepòs i Mirambell, 
tornant de nou al Palau de la 
Música a València. Acudírem 
a Radio Nou, programa “ 
De nou cap  de setmana” 
i Canal Nou ens gravà un 
assaig per al programa “A quin 
preu”. 2008.- Ens realitzaren 
desplaçaments a varios pobles 
de la Comunitat, i València 
capital, així com a pobles de 
Teruel. Part d’ells sol-licitats 
mitjançant el SARC i altres 
per contactes directes amb 
ajuntaments i associacions 
culturals. Per supost tambè 
concerts i rondalles a Bonrepòs 
i Mirambell, i com atraccións 
principals el Festival de 
Rondalles ha celebrat el mes 
de juny i el Concert Clàssic de 
la Tardor al mes d’octubre. Tots 

dos els considerem clàssics 
des de 2006. Es vénen oferint 
fins ara i pensem que per a 
molts anys, conjuntament 
amb altres rondalles. Ràdio 
Rabosa, d’Almàssera, 
emissora que forma part de  la 
Xarxa d’Emissores Municipals 
Valencianes de ràdio, ens  
convidà al seu programa “Entre 
bambalines” per el día 23 de 
juny. El programa  va ser emés 
de 19 a 20 hores, en directe 
amb l’exclusiva intervenció de 
la Rondalla La Tornada. 2009.- 
Més o menys com , l’any 
anterior, concerts i rondes 
pel poble, desplaçamentes a 
altres pobles de la Comunitat 
per  oferir la música de pols 
i pua i fer disfrutar d’ella. . 
Aquest any el Concert de 
Nadal el realitzarem junt 
amb la Coral de Bonrepós i 
Mirambell. Tenim gravat un CD 
i pensem gravar-ne un altre 
este nou any. Actualment el 
nostre repertori consta de 
unes quaranta obres entre 
fragments de “sarsueles”, 
música popular, nadales y 
música clàssica d’autors 
contemporanis, el qual venim 
assatjant en molta il.lusió per 
interpretar-lo perfectament i 
poder ampliar-lo.

  

ENsENYAmENT

El monument 
que 
commemora 
la Trobada

El taller de ceràmica, terrisseria 
i escultura Alafia de la veïna 
població de Vinalesa compost 
pels ceramistes Rafaela Pareja 
Ribera i Samuel Bayarri Román 
han sigut els encarregats 
d’elaborar el monument 
commemoratiu de la XXIII 
Trobada d’Escoles en Valencià. 
Samuel i Rafaela són pares d’un 
antic alumne del Col·legi Mare 
de Déu del Pilar i membres 
actius de l’AMPA durant 
l’escolarització del seu fill, i quan 
se’ls va proposar la possibilitat 
de realitzar el monument, no ho 
van dubtar, i en un instant, van 
plasmar en un esborrany la idea 
que al final han desenrotllat 
amb la participació dels centres 
escolars de l’Horta Nord i que el 
dia 25 d’abril inaugurarem en el  
CEIP Mare de Déu del Pilar de 
Bonrepòs i Mirambell. Samuel 
Bayarri Román (València 1960). 
Comença la seua formació en 
1976 en l’Escola d’Art Francisco 
Alcàntara, Madrid. Des de molt 
jove treballa en l’estudi de son 
pare on es forma en diferents 
disciplines dins del camp de 

l’escultura, col·laborant en 
molts dels seus projectes. Amb 
els anys va ampliant la seua 
formació i adquirint experiència 
professional, tant rebent com 
impartint, diversos cursos, 
seminaris, tallers, i monogràfics. 
Ha participat en nombroses 
exposicions col·lectives i 
compta amb diversos premis 
i mencions. Samuel utilitzant 
la simplificació de formes, 
realitza un treball intuïtiu creant 
peces escultòriques per a la 
contemplació, buscant matisos 
entre el blanc i el negre, entre la 
llum i l’ombra, on les emocions 
tenen un espai propi. Actualment 
la seua activitat professional 
comporta l’elaboració de 
diferents projectes artístics i 
la docència, amb la codirecció 
del taller Alafia, lloc on es 
realitzen diferents monogràfics 
de ceràmica. Rafaela Pareja 
Ribera (Xàtiva 1962). En 1981 
comença els seus estudis en 
l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis 
Artístics de València fins a 
1984 i igual que Samuel àmplia 
la seua formació amb els anys 

a través de la realització de 
diferents cursos i seminaris, 
té a favor seu un gran nombre 
d’exposicions i molts premis 
com els rebuts en els dos últims 
anys: 1r Premi “Joan Capdevila”, 
Sant Júlia de Vilatorta, 
Barcelona, en 2.009, 1r Premi 
Artesania del Fang Joan Daifa, 
Eivissa. 1r Premi de Disseny 
i Noves formes de la Rambla, 
Còrdova. 1r Premi en la 15 
Biennal de Ceràmica Angelina 
Alòs. Esplugues de Llobregat, 
Barcelona, en el 2008. Rafaela 
interessada per les formes 
i textures que troba en la 
naturalesa, observa en objectiu  
“macro” elements quotidians, 
amb el desig de “acostar l’art a 
la vida”.  L’any 1984, comencen 
el seu camí en Alafia, des del 
que treballen la ceràmica 
davall uns plantejaments 
lliures i creatius, basant el seu 
procés, més en la peça única 
que en la producció. El seu 
treball se centra en l’escultura, 
relleu i terrisseria. Creuen 
que en el món de la plàstica 
i en concret el coneixement i 

aprenentatge de les diferents 
tècniques ceràmiques, ajuda a 
desenrotllar diversos aspectes 
del ser humà i és important 
que qui es veu atret per ella 
prenga contacte i aprenga 
els seus llenguatges, per açò 
ens proposen diferents cursos 
d’iniciació i perfeccionament. 
La tècnica utilitzada per a 
l’elaboració del monument 
commemoratiu  és el gres 
modelat i decorat amb òxids de 
ferro, manganès i engalbes en 
alta temperatura, i consisteix 
en una espiral formada per 
seixanta taulells redons de uns 
30 centímetres de diàmetre. En 
cada taulell una lletra en un estil 
de tipografia diferent, i seguint 
l’espiral des de dins cap a fora 
podrem llegir aquest missatge: 
La nostra llengua creix, no la 
deixes parar. Tu tens la clau. 
La nostra llengua creix amb 
l’escola valenciana i cadascú 
dels que la composem, docents, 
joves, xiquets i xiquetes, pares i 
mares, tenim la clau per a no 
deixar-la parar.
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què eduquem?
L’ambient, la família, les 
experiències, l’escola, el passat 
i el present. Tot això és la nostra 
vida, que quedarà marcada per a 
sempre; però hi ha alguna cosa 
que marca molt més que tot això: 
elegir l’orientació que vol donar a 
la seua vida. El que passa és que 
aquesta orientació, de vegades, 
no sabem com fer-la efectiva. Les 
persones podem elegir la nostra 
pròpia orientació, perquè la vida no 
és sort, la vida és elecció. D’una 
altra manera, si no sóm capaços 
d’elegir, serà l’ambient, la societat, 
els demés, els que ens motlularan 
al seu estil, i ens faran creure 
que som lliures, però... en realitat 
no serem més que el resultat 
del pensament dominant d’eixe 
moment. Mai com ara s’ha intentat 
eliminar de la vida de les persones 
la tristesa i la depressió, la fam i la 
misèria; però hui en dia, la fam i la 
misèria està formada per uns altres 
elements: hui la fam i la misèria 
són l’absència de valors, d’ideals, 
la feblesa d’esperit que no sap fer 
front a aquest món tan canviant, 
tan ràpid, tan desigual. Hui, l’home 
i la dona, necessitem més que mai 
agafar-nos a uns valors que ens 
donen seguretat per poder eixir 
d’aquest remolí aturdidor que és la 
nostra societat i, que s’engolix tot 
el que hi ha, d’eixa búsqueda de 
la felicitat i l’alegria inmediata. I el 
que urgix hui, és donar-se compte 
que la vida no és el que em donen, 
sino el que jo puc lograr per esforç 
personal. El consum, l’èxit, el 
prestigi, el figurar, els diners, etc. 
hui són considerats com l’ideal 
a aconseguir, i, si no podem 
aconseguir-los pensem que és 
per mala sort i per tant no podem 

ser feliços. L’esforç personal, el 
sofriment i la conquesta no són 
ben vists, perquè signifiquen 
contravalors. És més, el sofriment, 
hui és considerat com una injustícia. 
Però, qui experimenta el sofriment,  
ja no pot seguir igual que abans 
d’experimentar-lo, perquè, o et 
porta a la vora de la desesperació o 
t’engrandeix en la pròpia búsqueda 
del sentit de la teua vida. Evitar 
el sofriment com a sistema, fugir 
d’ell com es fuig del foc, ignorar-lo, 
creure que és una fatalitat, és el 
pitjor que podem fer, perquè ni és la 
solució per a evitar-lo ni ens ajuda 
a créixer ni a viure de forma plena 
la vida. Quan eduquem als nostres 
fills/es, als nostres alumnes i a 
nosaltres mateix, s’ha de tenir en 
compte l’ensenyar a tenir capacitat 
d’enfrontament amb el sofriment, 
perquè de no fer-ho així, aquest  té 
tanta força que si el/la jove no ha 
estat educat i enfortit/da en la seua 
seguretat personal fracasarà. Per 
contra, si han estat educats amb 
eixa capacitat, eixiran triunfadors 
i s’alçaran. És més, en la meua 
vida he pogut experimentar que, 
tan sols per saber eixir d’eixos 
moments tan difícils que té la vida, 
tan sols per saber afrontar-los i 
superar-los, ja ha valgut la pena 
viure; ja he pogut experimentar que 
significa viure la vida en profunditat 
de consciència. Eixa és la 
recompensa, eixe és el pagament 
que reben aquells que cultiven 
els valors de l’esperit, perquè sols 
des d’ahí és possible respondre. 
Evidentment, els pares i educadors 
devem crear a casa, a l’escola, a 
la vida pública; en definitiva, al lloc 
on influim, un ambient agradable, 
un clima d’amor, de comprensió i 

d’ajuda, però també es deu educar 
per a la renúncia, per a l’esforç, per 
aconseguir una voluntat forta que 
els i ens ensenye a elegir, encara 
que s’equivoquen al principi. Tots 
i totes hem aprés dels errors i no 
per això deixem de tenir-los, ja 
que continuem elegint sempre 
entre les diverses alternatives 
que la vida ens presenta a cada 
instant. Si elegim sempre el que 
ens resulta més agradable, allò 
que ens resulta més còmode, el 
que m’apeteix, allò que pot fer-me 
quedar bé. No sols no enfortim la 
nostra conciència, sino que estem 
preparant-los i preparant-nos per 
al fracàs més estrepitós. I més hui 
en dia, en el que el sofriment, la 
renúncia o el tindre que dir que no a 
moltes coses es considera com un 
mal, com una privació. El clima de 
hui és un clima de drets adquirits. 
I, els moments durs, l’exigència, 
el treball , la incomprensió i el 
donar la cara per u/una mateix o 
pels demés, són com un accident, 
com una desgràcia que aplega 
sense voler i ens encontra dèbils, 
sense voluntat ni capacitat per a 
fer front a aquestes situacions que 
van a caracteritzar i a marcar a la 
persona. Quan vivim el sofriment, 
que ningú vol, que es veu com un 
mal, és el moment més important 
de la nostra vida, ja que és el pas 
obligat per a la conquesta de la 
personalitat, però que no podrà 
soportar-se si no s’ha educat u/una 
mateix en la capacitat de l’esforç, 
del saber dir que no a tot allò que 
ens resulta agradable, però que no 
és convenient. Sembrar en el camp 
de la consciència és missió de cada 
persona, i, del que sembrem eixirà. 
Este és el risc. Doncs, eduquem.

Ximo Amigó. 
Litografía XXIII 
Trobada
Ximo Amigó, Llicenciat en Belles Arts per la 
Facultat de Sant Carles de València (1983-
1988), i nascut a Bonrepòs i Mirambell en 
1965, ha sigut l’encarregat de realitzar la li-
tografia recordatori de la XXIII Trobada d’Es-
coles en Valencià, la qual s’entregarà als 
col•legis participants el dia 25 d’abril. La 
seua obra ha obtingut nombrosos guardons 
i hi ha exposat de manera contínua des de 
fa més de 20 anys: “Nostàlgia de futur: 
Homenatge a Josep Renau”, en el Centre 
del Carme, València, en el 2009, “Cor de 
Guix” en la Galeria May Moré de Madrid, i 
en la Galeria Adora Calvo de Salamanca, en 
l’any 2008, son algunes de les exposicions 
mes recents. Si hi ha una característica que 
domina en  la seua obra, eixa és la línia. 
Evidentment, el color juga una part molt im-
portant, però el que dota de nervi el seu 
treball artístic és la perfecció del traç. La 
mestria en la composició, en la matemà-
tica, en la perspectiva, en la distribució en 
l’espai, en l’equilibri dels diferents plànols. 
El color és un complement fonamental  que 
Amigó  combina amb gran habilitat, però el 
que de veres ens sorprèn, per sobre de les 
coloracions llampants i vives, és la forma de 
resoldre els volums, i especialment els cos-
sos humans. Té una supèrbia sensibilitat 
per a dotar la línia de volum, per a amerar 
el dibuix de contingut..Els cossos femenins, 
particularment les cames de les dones, 
atresoren una suggerència, un erotisme 
a mig descobrir. La forma del cos femení, 
el gest, el moviment, tot estimula la ima-
ginació. Tot un treball de síntesi de gestos 
i d’accions, combinat amb l’ús de cartells, 
lletres, números, dibuixos, fotografies, im-
posen a l’espectador un espai visual híbrid, 
hereu del mètode del collage. Ximo Amigó, 
a més de la tècnica del dibuix, on és la vis-
ta la que guia, també treballa amb el tacte 
el color. En alguns dels seus autoretrats el 
mateix pintor apareix amb una taca de blau 
o de vermell a les mans, com tocant els co-
lors, valorant si són adients, si són càlids 
o freds, combinant  els colors, les taques, 
que arreplega de per terra, o que situa so-
bre l’obra. O posant sobre el llenç una placa 
de metacrilat pintat, que emboira parts de 
la imatge, tot això crea un mon molt propi 
i singular. En els últims anys, la seua pintu-
ra ha evolucionant en un nou treball titulat 
“Cor de Guix”, on estudia el cos humà i la 
natura, mantenint el seu particular estil, 
amb elements tan característics com el 
metacrilat pintat, al temps que abandona 
la tècnica del collage i explora les possibi-
litats que li brinden nous materials com la 
pissarra, el guix o clarió en lloc del llapis,  i 
el dibuix inspirat en les velles il•lustracions 
enciclopèdiques sobre anatomia humana i 
d’animals.

oPINIÓ

jOSÉ LUíS bADENAS. pSICòLEG I mESTRE A bONREpÓS I mIRAmbELL DURANT VINT ANyS
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Lloc de jocs 
una nova 
manera 
d’aprendre

LLOC de JOCS és una 
botiga especialitzada en 
jocs, maquetes, material de 
col·leccionista i molt més que 
descobriràs en Les Trobades 
2010 en Bonrepòs o visitant-
nos en la nostra botiga a 
Paterna. Tornem als jocs. En 
LLOC de JOCS amb tots els 
jocs deprenem. Les persones 
deprenem nous conceptes i 
coneixements dia a dia i en 
ocasions no ens resulta una 
tasca agradable. De manera 
que, Per què no deprendre 
d’una manera divertida? “El joc 
és alegria de viure, és disfrutar 
del moment” Quan els clients 
entren en LLOC de JOCS el 
que més crida l’atenció és 
la decoració i la quantitat de 
jocs “rars”.  Jocs amb colors 
vistosos, amb noms diferents a 
allò convencional però prompte 
ens adonem de com són de 
pintorescos els jocs. ns podem 
trobar des d’uns clàssics escacs 
així com les novetats de la Toys 
Fair de Núremberg 2010. Tots 
els jocs de LLOC de JOCS han 
sigut provats pel nostre banc 
de proves, seleccionats entre 

els millors del món, quedant 
demostrat que són jocs per 
a deprendre jugant. LLOC de 
JOCS és una gamestore xicoteta 
però disposa d’una àmplia 
terrassa  capaç d’albergar 
prop d’un centenar de jugadors 
des de 4 anys fins a 60, els 
quals juguen, deprenen i es 
relacionen. Els nostres clients 
saben que no som una botiga 
de joguets, si no que amb el 
nostre esperit innovador es 
troben en una atmosfera on 
poden passar hores i hores 
divertint-se. Sempre pensem 
en el millor per a vosaltres, un 
exemple d’això és la targeta de 
Jocs.Què és la targeta de jocs? 
La targeta de jocs, és una 
targeta personalitzada per als 
jugadors de LLOC de JOCS. Per 
1€ per dia i jugador pots provar 
els jocs de la botiga. Este euro 
s’acumula en la targeta i a 
partir de 10 encunys (10 euros), 
pots canviar els encunys per 
productes de la botiga. D’esta 
manera, per als papes és una 
manera còmoda, econòmica i 
segura de comprar un joc, ja que 
tots ells han pogut ser provats 

pels seus fills o inclús per ells 
mateixos. Per a aquells que 
desenvolupen les manualitats, 
disposem de tota classe de 
miniatures així com tot el 
material, pintures, ferramentes, 
pinzells com a escenografia. I 
els que vulguen anar més enllà, 
també trobàreu les matèries 
primeres per a la fabricació de 
tot allò que arribe a la vostra 
imaginació contant en tot 
moment amb assessorament 
de personal especialitzat. Per 
a  poder jugar amb les teues 
miniatures disposem de taules 
d’escenografies des del Carib 
a l’espai, ciutats presents o 
futures,etc…I inclús hi ha més, 
en LLOC de JOCS sabem que 
el nostre objectiu és jugar,  pel 
que organitzem i participem 
en una gran quantitat de 
trobades,  jornades, tallers, 
etc., amb el que acostem eixes 
“coses rares” desconegudes al 
públic moltes d’elles replicades 
en gran grandària per a una 
interactuació major i vos 
invitem que ho proveu almenys 
una vegada.

Crear Un any més, i va quasi un quart de segle, les 
trobades venen a dignificar la situació de la 
cultura valenciana, a mostrar a tota la soci-
etat l’alegria de viure i educar en valencià, 
a recordar que no tan sols és possible, sinó 
que és motiu de festa, de lligams col·lectius, 
de celebració. Des de Riu i Viu volem felicitar 
a totes les persones i col·lectius que han fet 
possible aquest 23é aniversari. Perquè les 
trobades són un magnífic exemple del que 
s’aconsegueix creant: creen valuosos espais 
de convivència en valencià, literalment creen 
un parèntesi on la utopia es fa real, on el fu-
tur esdevé present. Creen, per als més joves, 
la possibilitat d’una societat que s’estime a 
sí mateixa, amb una cultura vigorosa, una 
identitat cultural viva que vehiculitze el millor 
del que som capaços els humans. Ara, som 
part d’una societat que s’ha deixat amanya-
gar per megalomanies desarrollistes i una 
versió mercantilitzada del progrés (com diu 
el galàctic Jaume Sisa: “la vida és un joc de 
miralls, i és fàcil perdre de vista l’original”). I 
la tasca és crear cultura, crear experiències 
carregades de sentit, crear realitats alterna-
tives capaces d’inspirar el jovent i d’atreure 
a la població, en fi, crear el futur que –ens- 
desitgem. Nosaltres, des de Riu i Viu, volem 
fer un reconeximent agraït a tantes esfor-
çades valencianes i valencians, que han or-
ganitzat o participat a les Trobades, i molts 
ànims per seguir fent-ho molts anys. I volem 
seguir (amb la nostra particular mescla) la 
senda dels qui creen experiències imagina-

tives i màgiques, en valencià i en positiu, 
com per exemple, els contacontes Llorenç, 
Carles Cano, el cantacontes Dani Miquel, o 
el cantautor Remigi Palmero… entre tants 
i tantes, per a contribuir nosaltres també a 
una societat més autèntica, participativa, 
plena i digna.

http://riuviu.wordpress.com

ENsENYAmENT

SíLVIA ORTIZ 
I LLUíS mENChETA 
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I vàrem 
començar...

Era el curs escolar 1987-88 
quan el C.P. Mare de Dèu del 
Pilar començà la línia en va-
lencià . Al front d’aquell curs la 
mestra Maria Josep i els seus 
9 alumnes : Dori, Eva , Lidia, 
Raquel, Irene, Xavi, Andreu, 
Josep  Manel i Josep. El curs 
següent se n’anà Josep  Manel 
i arribà Bruno, i Ana el següent. 
Eren pocs i els dien privilegiats 
perquè no més eren nou men-
tre els de castellà eren el doble 
, però com tots els comença-
ments, no va ser fàcil. Estaven 
molt units i també les famílies. 
Feiem totes les activitats ex-
traescolars com en una pinya 
: acampades en St Esperit, 
menjar en Bétera, paelles. Les 
mares ens disfressàvem com 
les/ els xiquetes/s en Carnes-
toltes i entre totes feiem els 
tratges . I, com no, montàvem 
els stands de les trobades . La 
primera va ser en Manises . En 
ser pocs compartiem l’autobus 
amb el Col-legi Mediterrani de 

Meliana. Ho passarem molt 
bé. Aci teniu unes fotos . La 
pancarta la pintarem entre tots 
, xiquets i mares i va aguantar 
varies trobades . Jo personal-
ment he assistit a totes excep-
te la de la Pobla de Farnals i 
puc asegurar que és un dia en 
que mestres, pares i xiquets es 
reencontren i gaudixen enor-
mement amb l’ambient i les 
activitats. Era una gran il·lusió 
per a Josep LLuis Raga , regi-
dor de cultura , per a Vicenta 
Bosch, alcaldessa i per a mi , 
com a presidenta de l’AMPA, ( 
9 anys vaig ser-ho) que la tro-
bada se  celebrara al nostre 
poble, però sempre es rebuja-
da la proposta. Enguany 2010 
per fi el nostre somni es farà 
realitat .Llàstima que eixes dos 
persones jà no puguen veure’l.
Que aquestes paraules siguen 
un homenatge per a ells dos. 
A tots i totes les que treballen 
per les Trobades i recalquen 
l’ensenyament en valencià. En-

davant .    

DORI SORNí ANDRÉS

L’AMPA a 
l’escola 

Des que es va constituir, l’any 
1978, l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes del CEIP Mare 
de Déu del Pilar de Bonrepòs i 
Mirambell, fins hui, molts han 
sigut els pares i mares preocu-
pats per l’educació dels seus 
fills i filles, que han passat pels 
diferents òrgans de l’Associa-
ció, sempre amb l’objectiu de 
participar activament en el 
procés d’aprenentatge dels 
nostres xiquets i xiquetes, per-
què la participació dels pares i 
mares en la vida del Col·legi és 
bàsica, i aquesta participació 
és vital a través de l’Associació. 
Per tant, el nostre agraïment i 
homenatge a eixos pares que 
han contribuït a consolidar una 
de les associacions amb més 
anys de presència activa del 

nostre poble. Hui, seguint el 
seu exemple, els pares i mares 
de l’AMPA som persones que 
apostem per una escola pú-
blica gratuïta i de qualitat que 
contribuïsca a millorar les pos-
sibilitats de desenrotllament 
dels joves i xiquets. Mantenim 
vincles de comunicació entre 
el Col·legi i les famílies, impul-
sant i col·laborant en les ac-
tivitats educatives, culturals, 
esportives i lúdiques que s’or-
ganitzen en l’escola. Facilitem 
la integració dels pares i mares 
en el Col·legi i per tant en el 
poble, a través de l’Escola de 
Pares/Mares. Per a reforçar la 
formació dels nostres fills or-
ganitzem activitats extraesco-
lars amb personal qualificat. 
Per a facilitar la vida laboral 

de les famílies gestionem el 
servei del Menjador Escolar, 
incloent els mesos de juny i 
setembre, i oferim un servei 
d’Emergències Mèdiques per 
a casos de malaltia o accident 
en el Centre. En l’AMPA creiem 
que és necessari preocupar-se 
per l’educació dels nostres fills 
i filles, perquè ells són el futur, 
i la seua formació és la base 
fonamental per a una societat 
millor, més responsable i més 
justa. Moltes són les actua-
cions anuals en el programa 
de l’AMPA, però si hi ha una 
que en aquest moment cal es-
mentar, és la participació en la 
Trobada d’Escoles en Valencià. 
Any rere any, l’AMPA junt amb 
el Col·legi ha estat present en 
la festa de l’Escola Valencia-

na reivindicant i recolzant l’ús 
i ensenyament del valencià, i 
enguany ens ha tocat ser am-
fitrions i per tant part implica-
da junt amb el CEIP Mare de 
Déu del Pilar en els preparatius 
d’aquesta celebració, i encara 
que al principi ens va espantar 
un poc, amb il·lusió i entusias-
me l’hem portat avant.  El nos-
tre agraïment a tots els que 
amb la seua dedicació i  esforç 
han fet possible que aquesta 
primavera de 2010 se celebre 
a Bonrepòs i Mirambell la XXIII 
Trobada d’Escoles en Valen-
cià.

AmpA DEL CEIp mARE DE DÉU 
DEL pILAR

PUBLICITAT
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Bonrepòs i Mirambell ha experimentat un incre-
ment considerable de població i cada any són 
més els alumnes matriculats en el Col·legi Pú-
blic Mare de Deu del Pilar, que ja no té espai 
suficient per a acollir-los a tots, per aquesta 
raó cal dotar-lo de les aules necessàries. Ara fa 
mes d’un any que des de la Conselleria d’Edu-
cació se’ns va prometre l’ampliació de l’escola 
per dotar-la de les aules necessàries per aco-
llir als nostres fills i filles, però malauradament 
el temps passa i les obres d’ampliació no han 
començat. Des de l’AMPA, s’ha sol·licitat una 
entrevista urgent amb Na María José Vargas 
Molina, Directora General de Règim Econòmic 
de la Conselleria, ja que posats en contac-
te, tant amb la Direcció del Centre, com amb 
l’Ajuntament, ens manifesten que també l’han 
sol·licitat, per tractar el tema de l’ampliació del 
Col·legi, però passen els mesos i entre els pares 
i mares dels alumnes creix la preocupació per-
què la promesa ampliació no arriba.Esperem i 
desitgem que quan aquest article estiga en les 
vostres mans l’entrevista sol·licitada en tantes 
ocasions per l’Ajuntament, la Direcció del Cen-
tre i l’Ampa, ja s’haja realitzat, i que tinguem 
data prevista per a començar amb les obres 
d’ampliació del col·legi, ja que no ens agradaria 
haver d’iniciar el nou curs escolar 2010-2011 
instal·lant barracons en el pati del col·legi per a 
ubicar als nostres fills. No volem que els xiquets 
i xiquetes passen a engrossir la llarga llista de 
mes de 18.000 alumnes de tota la Comunitat 
que acudeixen a l’escola en els mes de 1.000 
barracons que hi han instal·lats, i tampoc ens 
agradaria haver de sacrificar els espais de la bi-
blioteca o aula de música, per destinar-los a au-
les, com s’ha fet en altres escoles publiques.

AmpA CEIp mARE DE DÉU DEL pILAR 

Necessitem 
l’ampliació de 
l’escola ja

La falla Sant joan també 
defensa la nostra llengua

Podem La Falla de Sant. Joan, 
anomenada així perquè un grup de 
fallers i falleres la va fundar en una 
casa al costat de l’ermita del sant 
en Mirambell, començà la seua 
andadura en 1993. Erem pocs en 
principi, però acabàrem les falles 
amb 75 fallers. Ho passarem feno-
menal . El seu president era Josep 
Chulvi, la fallera Major Amparo Chi-
llaron, el President infantil Francis-
co Ubeda i la fallera infantil Sara 
Cortés. Com la casa era xicoteta i 
els xiquets havien d’estar al carrer , 
alguns veins es queixaven, i a més, 
com cada vegada s’apuntaven més 
fallers haguerem de buscar un al-
tre local més gran. El trobarem 
al carrer Benlliure, en una planta 
baixa de l’Herbero. Adequarem el 
local , comprarem cadires i taules 
i aquell va ser el nostre local d’ en-
contre, de festa i de treball durant 
uns quants anys, fins que torna-
rem a canviar a l’actual ubicació. 
És de destacar la nostra llavor per 
a mantindre les tradicions valenci-
anes. Durant pràcticament tot l’any 
organitzem activitats i ens reunim 
cada divendres a sopar. En Pasqua 
realitzem les activitats característi-
ques ( la corda, el mocador, el cor-
ro, la mona…) .En maig cel-lebrem 
el dia de la mare. En juny el dia de 
Sant Joan. En juliol i agost parem 
les activitats per les vacances i en 
setembre ja tornem i preparem les 
festes d’octubre . El dia 9 ens reu-

nim i fem una paella per a cel-lebrar 
el dia de la Comunitat .El dia de la 
caldera dinem al casal i el del ball 
de disfresses, ens disfrasem, so-
pem i anem a ballar.En novembre 
es prepara l’exaltació i les presen-
tacions de les nostres falleres i del 
president infantil. Com som moltes 
dones ens ajudem unes a les altres 
a pentinar-nos, tasca que hem de-
prés amb la experiència dels anys 
. En desembre cel·lebrem el Pare 
Noel, Nadal i Cap d’ any. Es monta 
un betlem, que participa en el con-
curs junt a altres 20 més de l’agru-
pació Rascanya i ja en gener fem 
l’amic invisible per a Reis. Després 
es prepara la setmana fallera con-
tractant i confirmant els músics, la 
pirotècnia, jocs infantils, la cridà, 
grups de música i tots els prepara-
tius de la gran festa de Sant Josep. 
Febrer és un mes de molta inten-
sitat, preparant amb cura tot per a 
que la festa siga un èxit. El día 20 
és la cridà i a partir d’ahí cercaviles, 
play-backs, paelles, jocs, calderes, 
despertaes, mascletaes, ofrenes i 
festa, molta festa i bon rotllo . I tot 
acaba la gran festa de la cremà. En 
acabar s’elegix el nou president a 
començar de nou. Esteu convidats 
a la xocolatà amb bunyols el dia de 
Sant Josep. Ací teniu com era la 
nostra falla l’any 1994.
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