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Benvinguts
La Pobla de Farnals ja està 
preparada per a celebrar la XXII 
Trobada de l’Horta Nord. No ha 
sigut fàcil arribar fins ací. Des 
que ens proposaren ser els 
amfitrions fins que hem tancat 
el programa d’actes, hem vis-
cut sensacions contradictòries: 
sorpresa, il·lusió, por, incerte-
sa, desesperació, entusiasme. 
Ens hem ensenyat que la clau 
per a l’èxit d’un esdeveniment 
d’aquest tipus està en el treball 
en equip de tots els implicats, 
en aquest cas, el CEIP Cer-
vantes, l’IES Guillem d’Alcalà, 
l’Escola d’Adults i l’Ajuntament, 
amb la inestimable ajuda de la 
Coordinadora pel Valencià de 
l’Horta Nord. 

Els preparatius d’aquesta cele-
bració ens han permés conéi-
xer millor aquelles persones i 
entitats que, d’una manera o 
altra, donen vida cultural a La 
Creu. Volem fer més visible el 
seu treball, moltes vegades hu-
mil i discret. Per això, tindrem 
ocasió de veure exhibicions de 
tir amb arc, de tennis de taula 
o de pilota valenciana, d’escol-
tar música i de gaudir de repre-
sentacions teatrals adreçades 
a públics diferents. A l’escola i 
a l’institut, parlarem de llibres, 
escoltarem contes, aprendrem 
a fer mones de Pasqua i farem 
un interessant recorregut me-
diambiental.
També és l’hora de recordar 

aquelles persones que, en 
moments difícils de la història 
recent, van contribuir a la nor-
malització social, cultural i aca-
dèmica de la nostra llengua. 
Enguany rebran un merescut 
homenatge Josep Fontestad i 
els alumnes de la primera pro-
moció de línia en valencià del 
Cervantes amb totes les perso-
nes que la feren possible l’any 
1984.
La nostra llengua viu moments 
delicats. Malgrat els 25 anys 
de la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià, el bilingüisme en-
cara no és una realitat en les 
nostres escoles i, no obstant 
això, es parla d’implantar l’en-
senyament plurilingüe.

Aquella llei suposà per als 
mestres i els professors accep-
tar el repte d’ensenyar en una 
llengua en la qual no havíem 
rebut formació. I el repte conti-
nua viu: fer arribar als alumnes 
la importància d’estudiar en la 
seua llengua. Això que per a 
molts d’ells és tan normal, és 
alhora un fet extraordinari del 
qual fem festa en cada Troba-
da, una festa que enguany de-
dicarem al llibre i a la lectura. 
Recordar el treball dels pioners 
ens ajudarà a seguir endavant 
i a no perdre de vista el nostre 
objectiu: una autèntica norma-
lització lingüística.
La Trobada és la festa de les 
escoles, però necessita de la 

col·laboració de tot el poble i 
de tota la comarca. Volem ma-
nifestar el nostre agraïment a 
tots els companys i companyes 
de l’escola, de l’institut i de 
l’escola d’adults que han apor-
tat el seu treball i il·lusió a la 
Trobada, a les mares i pares, 
i als alumnes, d’ara i d’abans, 
als Serveis Culturals de l’Ajun-
tament, que han facilitat l’or-
ganització de les activitats, als 
músics, actors, esportistes, 
conferenciants que participen 
en els actes, als comerciants i 
empresaris, i a la Coordinadora 
de l’Horta Nord. Des d’ací, us 
donem la benvinguda i us con-
videm a participar un any més 
en la festa de tots.   
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La biblioteca 
municipal i els 
centres docents

La biblioteca municipal de La Pobla de 
Farnals pot considerar-se com alguna 
cosa més que un  contenidor de lli-
bres. En la seua pràctica diària aposta 
per una estreta col·laboració amb els 
centres docents del municipi a l’hora 
d’elaborar el seu programa anual d’ani-
mació lectora, i la resposta d’aquests 
ha sigut sempre impecable. Gràcies a 
aquesta cooperació sorgixen projectes 
molt interessants entorn a la lectura i 
el llibre com a subjecte i com a objec-
te. Fruit d’això va ser l’homenatge que 
es va fer a l’obra de Jules Verne amb 
una magnífica exposició a què van as-
sistir els alumnes del CEIP Cervantes 
i de l’IES Guillem d’Alcalà. La cirereta 
d’esta intensa activitat va provindre del 
col·legi públic, en continuar la matei-
xa línia temàtica en la seua setmana 
cultural, mentre que en l’IES va ser el 
departament de francés qui va utilitzar 
tan insigne figura per a donar a conéi-
xer entre l’alumnat a un dels escriptors 
francesos més cèlebres en la seua llen-
gua materna. Un altre exemple va ser 
l’organització de la Setmana Cultural de 
2007 en el municipi entorn a les dues 
obres cimeres de la literatura castellana 
i valenciana: El Quixot i Tirant lo Blanc. 
El seu objectiu era realitzar una com-
parativa d’ambdós textos i treballar la 
novel·la de cavalleries des dels departa-
ments de castellà i valencià. En aquesta 

ocasió l’IES es va implicar de forma es-
pecial i va col·laborar activament amb la 
seua visió de les “Quixotades” a través 
de la seua participació en el Concurs 
Literari organitzat des de la biblioteca, 
assistint també en la Casa de la Cultura 
a la lectura dramatitzada del Tirant lo 
Blanc que va recrear amb gran èxit el 
grup de teatre Assaig de la Universitat 
de València.
La resta de la programació d’animació 
lectora ha seguit aquesta pauta, si bé 
a través de dues línies ben diferencia-
des encara que complementàries en 
cada un dels centres. Amb l’IES Guillem 
d’Alcalà ens hem centrat sobretot en 
la formació d’usuaris i en l’alfabetitza-
ció informacional, organitzant visites a 
la biblioteca municipal i apostant per 
actuacions dirigides: que els alumnes 
saberen usar la informació i sobretot 
que foren crítics amb ella. En ambdós 
casos el llibre com a tal i la literatura, 
tant en castellà com en valencià, han 
estat presents; s’ha aprofitat qualsevol 
ocasió per a situar-los enfront de l’alum-
nat com a exemples de contenidors 
d’informació, però també d’oci i plaer 
per al lector/a. Esta idea s’ha mantingut 
en la programació dirigida a l’alumnat 
del CEIP Cervantes adaptant-la a les 
necessitats en el foment de la lectura 
dels més xicotets, de 3 a 5 anys, i re-
ajustant-la a les dels majors, de 10 a 

12 anys, amb l’objectiu de fer front a 
les dades que reflectixen un major allu-
nyament de la lectura d’aquests últims, 
convertint-los en la nostra població di-
ana per a aconseguir que tornen a ella 
i sobretot que descobrisquen el plaer 
de la lectura en valencià, postergada a 
les obres “obligades” des dels centres 
docents. La traducció al valencià de 
llibres que han aconseguit atrapar els 
joves, com Harry Potter, Kadingir, així 
com l’obra de la nostra escriptora Laura 
Gallego i en general la literatura fantàs-
tica, sobretot la que ha sigut portada 
al cine, ha facilitat enormement l’apro-
pament. Per tal d’aconseguir aquests 
objectius cada any planifiquem, en col-
laboració amb l’equip directiu del cen-
tre, diversos tallers d’animació lectora 
que atrauen l’alumnat del col·legi a la 
biblioteca municipal almenys dues ve-
gades l’any i per als quals hem comptat 
des del seu començament amb Carmen 
i Rosa de Sénia, Projectes Educatius, 
molt conegudes i volgudes per tots els 
alumnes del col·legi. De nou el respecte 
a les línies lingüístiques dels diferents 
grups d’alumnes ens dóna la possibili-
tat de fomentar la nostra literatura i els 
nostres autors/es, una cosa que s’es-
tà demostrant en l’augment d’aquests 
préstecs entre els joves.Amb aquests 
tallers pretenem fer atractiva la lectura 
als més joves però també els descobrim 

l’àmplia tipologia de llibres que poden 
trobar en qualsevol biblioteca. Per això, 
conjuntament a l’ambientació de l’es-
pai, el llibre està present, tant el que es 
conta als joves com aquells del mateix 
autor/a o de la mateixa temàtica; els 
llibres ixen literalment de les prestatge-
ries i els joves gaudixen i participen de 
la història alhora que tenen l’oportunitat 
de mirar qualsevol altre de la biblioteca 
i compartir la seua lectura amb els seus 
companys en finalitzar el taller. El final a 
tot aquest esforç no podria ser un altre 
que el que foren els propis alumnes els 
que es convertiren en els protagonistes 
creant les seues pròpies històries. Per a 
això ens embarquem en un projecte que 
és el que més esforç exigix anualment 
al professorat i el que més ens obliga 
a treballar conjuntament. Es tracta del 
Concurs Literari que enguany va per la 
seua sisena edició i que ha sobrepassat 
amb escreix la participació de l’alumnat. 
Tot allò que s’ha exposat dóna imatge 
de l’esforç per acostar a la societat un 
servei que pretén oferir i fer atractiu 
als seus potencials usuaris tot allò que 
servix per a formar ciutadans crítics. La 
formació, la lectura crítica i raonada, i 
el plaer per descobrir històries noves 
han de fomentar entre la ciutadania en 
general i particularment entre els més 
joves l’ús d’aquest espai democràtic 
d’accés a la cultura.

MARTA AVELLANEDA BIBLIOTECÀRIA 
DE LA POBLA DE FARNALS
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L’Ajuntament amb la 
cultura i els estudiants
L’Ajuntament adquireix el compro-
mís amb el municipi d’apropar la 
cultura als seus habitants. Per tant 
posa a l’abast d’aquests un edifi-
ci on es realitzen la majoria de les 
activitats socioculturals, la Casa de 
la Cultura,  edifici que acull el Taller 
municipal de discapacitats “Tots 
Amunt”,  l’Escola d’Adults,  l’escola 
de música,  la biblioteca, el centre 
d’oci i temps lliure, el Centre d’In-
formació Juvenil i qualsevol altra 
activitat que puguen fer les asso-
ciacions del poble. Per a culturitzar 
el poble el millor és començar per 
la base, dirigir-se als més joves del 
municipi i apropar-se als llocs on 
ells es reunixen, per tant les ac-
tuacions culturals que més profit 
poden fer són les que van dirigides 
cap als escolars, tant del col·legi 
públic Cervantes com els de l’IES 
Guillem d’Àlcalà. De les activitats 
culturals o educatives  que es 

realitzen podem citar: “Anem al 
Teatre” és una campanya teatral 
dirigida de forma gratuïta a l’alum-
nat d’Educació Infantil, Primària, 
Secundària, Batxillerat i mòduls 
professionals, que es realitza de-
penent de la programació local de 
cada població participant, per a dur 
a terme una programació teatral de 
qualitat a l’àmbit educatiu. Aquest 
any són 28 municipis participants 
de les comarques de l’Horta Nord, 
Horta Sud, Ribera Baixa, Camp de 
Túria i Camp de Morvedre. El nos-
tre municipi participa en la realit-
zació de les obres següents : “Hi 
havia una vegada…dos peus!” de 
la companyia Teatrino dei piedi per 
a infantil; “La bibliotecaria en apu-
ros” de la companyia Gus marione-
tas per a 1er, 2on i 3er primària; 
“El cel de Mozart” de la companyia 
Microcosmos teatre per a 4t, 5é i 
6é de primària; “Los mimos de si-

empre” de la companyia Viviendo 
del cuento teatro per a secundària, 
batxillerats i mòduls professionals.
“El mercat de l’estudiant” és una 
activitat monogràfica adreçada a 
centres educatius i joves estudi-
ants, que pretén informar sobre els 
diferents itineraris formatius, on es 
pot trobar informació de totes les 
alternatives d’estudis i formació 
que existeixen, tant a la Comunitat 
Valenciana com a la resta de l’Es-
tat espanyol. Per a facilitar tota la 
informació hi ha un equip de moni-
tors i monitores formats en matè-
ria educativa que van explicant tota 
l’exposició gràfica que estarà posa-
da en panells, així com quin contin-
gut té cada carpeta d’autoconsulta 
i com utilitzar-la.  Es realitzen unes 
visites guiades per grups, on parti-
cipen els estudiants de l’institut de 
les classes de 3 er i 4t de la ESO i 
1er i 2on de batxillerat. 

Comerciants 
associats de 
la Pobla de 
Farnals

La CAP, Comerciants Associats de 
la Pobla de Farnals, després de 10 
anys d’existència, arranca amb no-
ves idees i amb noves propostes 
com ara la cavalcada de Nadal, 
on va eixir un Pare Noel repartint 
joguines per tots els comerços, i 
que acabà a la plaça de Sant Vi-
cent on es va repartir xocolate 
i dolços per a tots. També es va 
fer un rifa el dia del sorteig del 
Rei per valor de 300€ utilitzables 
a tots els comerços associats.  El 
passat 14 de febrer per a celebrar 
el Dia dels Enamorats es van rifar 
2 sopars valorats en 100€ cadas-
cun d’aquests. Els objectius de 
l’associació són potenciar i pro-
mocionar el consum als comerços 
del municipi, així com, a través de 
l’àmbit de l’associació, fomentar 
la creació de nous comerços que 
contribuïsquen a fer més compe-
titiva aquesta població.  Amb la 
il·lusió què sempre ens acompa-
nya en la participació en tots els 
esdeveniments socioculturals, des 
de la CAP us desitgem una bona 
Trobada.
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Unió Musical 
de la Pobla de 
Farnals

Transcorrien els primers mesos 
de l’any 1980. Feia poc que 
s’havien celebrat les primeres 
eleccions municipals democrà-
tiques d’on va nàixer la primera 
corporació en què fou nomenat 
alcalde Josep Vicent Peris. Va 
ser el Regidor de Cultura Josep 
Fontestad, el que ens cridà a 
alguns veïns per fer-nos la pro-
posta de formar una Banda de 
Música, i ràpidament es creà 
la Societat Musical que va ser 
presidida per Enrique Cardona 
i la Directiva formada per ve-
ïns del poble, quasi tots pa-
res i mares dels xiquets, que 
s’apuntaren a les classes de 
solfeig. En 1982, en les Fes-
tes Populars i Patronals férem 

el primer concert a la Plaça de 
l’Ajuntament i férem les nostres 
primeres cercaviles pels carrers 
del poble acompanyant festers 
i festeres. Prompte eixírem del 
poble per anar a tocar: Falles 
a València, Festivals i Concerts 
en diverses poblacions de la 
Comunitat Valenciana, Moros i 
Cristians de Castelló de la Ribe-
ra, La Vila-joiosa, Almàssera i 
València. També hem eixit fora: 
En 1987 i 1989 participàrem 
en el 1r i 3r “Festival de Mú-
sica per a Joves” a la ciutat de 
Vila Nova de Gaia, cuna del vi 
de Porto, a Portugal. Cumbres 
Majors a Huelva, municipi amb 
el que ens unix un vincle espe-
cial perquè molts dels nostres 

veïns nasqueren allí. Archena, 
en Murcia, on participàrem en 
un Festival d’intercanvi cultural 
i l’Ametla de Mar a Catalunya, 
actuant als seus “Festivals 
d’Estiu”. L’any 2004, com a 
colofó d’aquesta primera eta-
pa, vàrem actuar al Palau de la 
Música de València interpretant 
diverses obres d’autors espa-
nyols i acompanyant a l’Orfeó 
Gregorio Gea de València, a la 
Coral del P.E.C. de Moncada i a 
la Coral ACYDA de Guadix amb 
el “Carmina Burana” de Carl 
Orf, sempre de la mà del nostre 
director Josep Miquel Sánchez 
Ruiz. L’any 2005 celebràrem el 
nostre vint-i-cinqué aniversa-
ri organitzant un gran nombre 

d’actes de caràcter cultural 
musical durant tot l’any i, so-
bretot, a les Festes Populars i 
Patronals. Tornàrem a actuar al 
Palau de la Música de Valèn-
cia i organitzàrem la III Trobada 
de Bandes Juvenils de l’Horta 
Nord. També l’any 2005 formà-
rem la Banda Juvenil, fruit del 
gran esforç de tots els alumnes 
que composen l’Escola de Mú-
sica, vertadera pedrera de fu-
turs músics i que en els darrers 
anys, gràcies a la voluntat i in-
terés de tots els professors, ha 
esdevingut en una gran esco-
la de música, amb més de 70 
alumnes. No volguera acabar 
sense reafirmar la importància 
d’una singularitat d’aquesta 

Societat Musical: la seua fami-
liaritat. Tots som una gran fa-
mília. Quan es tracta d’organit-
zar actes en què es demana la 
col·laboració, tots participen, 
pares, mares, germans, mú-
sics, ja siga per a formar una 
coral de mares, per a cantar 
nadalenques en Nadal o per a 
cuinar, els pares, unes paelles 
per a celebrar Santa Cecília.
I ací estem avui. Curta vida 
per a una Banda de música 
però llarga en experiències i 
aprenentatges i açò no és una 
meta sinó un pas més per a se-
guir avançant. 

JOAN JOSEP TORRES I FERRER, 
PRESIDENT 

Colla de Dolçainers i 
Tabaleters “L’Horta Nord”

Allà pels anys 80 va néixer 
una colla, formada per gent 
dels pobles veïns. Des d’ales-
hores, alguns han perdut l’in-
terés i d’altres s’han anat in-
corporant. És per açò que, al 
2004, es forma una escola 
on poder ensenyar a totes les 
persones que tinguen interés 

en aprendre a tocar aquests 
instruments tan valencians. 
Actualment tenim 36 alumnes 
a l’escola, però des de que co-
mençàrem, han passat més 
de 80 persones.  Si voleu més 
informació o posar-vos en con-
tacte amb nosaltres. 
www.dolitab-hortanord.es.tl
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Gestió Hídrica de l’Horta Nord
AMB MOTIU DE LA XXII TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ I ARRAN LA VISITA QUE FÉREM A LA DEPURADORA D’AIGÜES, ELS ALUMNES 
DE CIÈNCIES DE LA TERRA DE L’IES GUILLEM D’ALCALÀ REDACTEM AQUEST ARTICLE SOBRE UN DELS ASPECTES MEDI AMBIENTALS MÉS 
PROPERS A LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA

Des de la prehistòria fins a hui 
dia, l’aigua ha sigut un recurs 
natural, gratuït i indispensable 
per a la vida. Abans, les civi-
litzacions s’emplaçaven a la 
vora d’un riu per a abastir-se 
d’aigua; però, amb les noves 
tecnologies l’èsser  humà ha 
començat a intervindre al cicle 
natural de l’aigua: l’aigua de la 
mar s’evapora, es condensa, 
precipita a les muntanyes en 
forma de pluja o neu i torna al 
riu. Tanmateix, la societat in-
tervé a aquest cicle natural en 
el que podríem anomenar cicle 
tecnològic de l’aigua que con-
sisteix bàsicament en captació 
i potabilització, distribució i 
emissió a l’ambient. En aquests 
tres processos intervenen di-
verses empreses. A la nostra 
comarca la captació la realitza 
només  una empresa, la “Enti-
dad Metropolitana de Servicios 
Hidráulicos”, que s’encarrega 

de la potabilització a la planta 
de La Presa de Manises. En la 
distribució és on hi ha més di-
versitat i les diverses adminis-
tracions municipals contracten 
empreses de serveis de gestió i 
manteniment de la xarxa públi-
ca de conducció d’aigües. Qua-
si tots els pobles de la comarca 
estan gestionats per l’empresa 
“Aigües de València”; per altra 
banda, a Alfara del Patriarca 
la gestió la realitza “Aigües de 
l’Horta”  i a Paterna  “Aigües de 
Paterna”, vinculades ambdues 
al grup empresarial AGBAR, i 
a Alboraia on la gestiona l’em-
presa “Aqualia Contact” vin-
culada al grup empresarial de 
Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC). Malgrat que 
l’empresa “Aigües de Valèn-
cia” és la principal distribuïdora 
d’aigua, els diferents municipis 
tenen tarifes diferents, ja que 
aquestes no depenen de la 

P
U
B
LI
C
IT
A
T

REPORTATGE

MUNICIPI   PREU DE 40M3 PREU DE 80M3

   EN 3 MESOS EN 3 MESOS

Alfara del Patriarca 25.99  64.41

Museros   13.48  32.24

Paterna   19.50  62.68

Alboraia   20.98  49.18

Montcada    6.92  46.63

La Pobla de Farnals 16.00  32.00

Rafelbunyol  18.55  43.07

Bonrepòs i Mirambell 17.28  43.92

Tavernes Blanques  17.40  34.80

Rocafort   19.80  36.60

Burjassot  19.80  36.60

Godella   19.88  36.76

Massalfassar  13.68  33.28 

Albuixech  12.68  30.48

El Puig   15.52  46.56

Puçol   14.64  41.08

Foios   14.36  36.52

Massamagrell  20.68  44.77

València   12.38  24.76

empresa distribuïdora sinó dels 
respectius ajuntaments. Els 
hem classificat de la següent 
manera pel tipus de tarifa de 
consum; deixant de banda al-
tres conceptes com la quota 
de servei, el canon de saneja-
ment, el clavegueram i el man-
teniment del comptador que es 
cobren a la mateixa factura:
• Cobren el consum de forma 
linial, sense establir blocs de 
consum, entre 0,497 i 0,400 
€/m3: Godella, Burjassot, Ro-
cafort, Tavernes Blanques, i La 
Pobla de Farnals, ordenats de 
major a menor preu respecti-
vament.
• Cobren en tres blocs de con-
sum: Alfara del Patriarca, Albo-
raia, Massamagrell, Meliana, 
Almàssera, Vinalesa, Albalat 
dels Sorells, Bonrepòs i Mi-
rambell, El Puig, Puçol, Foios, 
Museros, Massalfassar i Albui-
xech.
• Per últim, estableixen quatre 
blocs de cobrament: Rafelbu-
nyol, Paterna, València i Mont-
cada.
Per altra banda  els municipis 
que gestiona “Aigües de Valèn-
cia” cobren la seua tarifa per 
límits mensuals mentre que els 
municipis gestionats per les al-
tres empreses cobren trimes-
tralment.
Cal destacar que alguns ajun-
taments fan tarifes especials 
a les families nombroses. Se-
gons l’Institut Nacional d’Es-
tadística el consum mitjà a 
Espanya és de 171 l/habitant 

x dia. Nosaltres, amb aquesta 
dada hem calculat el preu de 
40 m3 de consum trimestral 
d’una familia mitjana de tres 
membres als municipis de la 
comarca i el preu d’una fami-
lia amb consum de 80m3 que 
queda reflectida a la taula. 
Segons aquestes dades, ens 
pareix que en general el co-
brament per blocs és més rao-
nable perque fomenta l’estalvi 
i penalitza el malbaratament; 
mentre que els pobles amb 
cobrament linial no fomenten 
l’ús responsable de l’aigua. Cal 
destacar  Montcada, Paterna i 
El Puig com a pobles amb més 
diferencies de preus entre el 
consum normal i l’alt consum. 
Per últim cal destacar l’alt preu 
d’Alfara del Patriarca, Alboraia i 
Massamagrell que sobrepassa 
els 20€ per 40m3 al trimestre. 
Pel que fa al tercer pas en la 
gestió de l’aigua, depuració, 
ocorre el mateix que amb la 
potabilització: s’encarrega una 
única empresa pública, “EP-
SAR”. Excepte Paterna, que té 
una depuradora gran al Polígon 
Fuente del Jarro on vessen les 
aigües residuals Paterna i San 
Antonio de Benageber i una xi-
coteta a la urbanització de Ter-
ramelar, la resta de la nostra 
comarca vesa les seues aigues 
residuals a dos EDARs (Esta-
ció Depuradora d’Aigües Re-
siduals).  A l’EDAR “Conca del 
Carraixet” a Alboraia vessen: 
Albalat dels Sorells, Alboraia, 
Alfara del Patriarca, Almàssera, 

Bonrepòs i Mirambell, Foios, 
Godella, Meliana, Moncada, 
Rocafort, Tavernes Blanques, 
les pedanies del nord de Va-
lència i Vinalesa. Aquesta de-
puradora gestionà l’any 2007 
un cabal de 36.839m3/día 
corresponent a una població 
de 135.088 habitants. Mentre 
que a l’EDAR “Horta Nord” de 
La Pobla de Farnals vessen: Al-
buixech, Emperador, La Pobla 
de Farnals, Massalfassar, Mas-
samagrell, Museros, Puçol, 
El Puig, i Rafelbunyol. Aques-
ta depuradora gestionà l’any 
2007 un cabal de 27.738 m3/
dia corresponent a una pobla-
ció de 243.570 habitants. Ens 
crida l’atenció que la primera 
depuradora rep més aigua amb 
menys població, potser per-
què hi ha més àrees residen-
cials amb jardins particulars i 
piscines. Totes les depurado-
res excepte la de Terramelar 
compten amb els sistemes 
més moderns de depuració i 
realitzen tots els tractaments 
adients per  poder recliclar 
l’aigua per a reg o tornar-la a 
l’ambient sense perill mediam-
biental. A més a més utilitzen 
el biogàs produït al tractament 
de fang com a combustible per 
a autoabastir-se fins un 60% 
de l’energia que necessiten per 
al seu funcionament.
Tot aquests treball l’hem fet a 
partir de pàgines d’internet de 
les empreses de distribució 
que tenen seccions educatives 
amb visites virtuals molt reco-
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Activitats per a la 
XXII Trobada 
d’Escoles en Valencià 
de l’Horta Nord

Matí, en horari escolar: Animació lec-
tora a càrrec de Gemma Pascual per als 
alumnes d’ESO de l’IES Guillem d’Alcalà.
Vesprada, en horari escolar: Animació 
lectora a càrrec de Vicent Penya per als 
alumnes de 2n de batxillerat de l’IES Gui-
llem d’Alcalà.

10.00h. Inauguració a l’IES Guillem d’Al-
calà de l’exposició de les fotografies se-
leccionades entre els treballs presentats 
al “6é concurs de fotografia per a estudi-
ants de l’Horta Nord”.

19.00h. Inauguració de diverses expo-
sicions al Centre Cívic: sobre la Trobada 
d’Escoles en Valencià, sobre Joan Fuster i 
sobre la primera promoció de línia en va-
lencià del Col·legi Cervantes.

22.30 h. Teatre: Canvi Climàtic Circus”, 
a càrrec del grup de teatre Pot de Plom, 
dirigit per Xavi Castillo. A la Casa de la 
Cultura.

De 10.00 a 13.00h. Tirada professional 
de tir amb arc a l’IES Guillem d’Alcalà, ti-
rada medieval amb participació del públic 
i parades d’artesania.
D’11.00 a 13.00h. Exhibició de tennis 
de taula amb posterior participació dels 
assistents al CEIP Cervantes.
21.00h. Sopar Trobada-Homenatge al 
“Bar Taronja”. Avda. del Doctor Ortiz Se-
bastián.
23.00h. Nit de Rock a la plaça d’En Fran-
cesc Tomás i Valiente, amb 121db, Kave-
Kànem i Orxata Sound System.

DEL 23 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL, A LA POBLA DE FARNALS 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, La Pobla de Farnals 
o, com diuen els vells, La Creu. Al llarg de l’any hem estat preparant amb il·lusió aquesta gran cele-
bració 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

DIMARTS 

24.03
11.00h. Exhibició de pilota valenciana al 
trinquet de l’IES.
12.00h. Concert de la Unió Musical de La 
Pobla de Farnals a la Casa de la Cultura.

9.30h. Representació teatral a La Casa 
de la Cultura: El cel de Mozart, dintre de la 
Campanya Anem al Teatre, per a alumnat 
de 4t, 5é i 6é de primària.

9.30h. Representació teatral a La Casa 
de la Cultura: Hi havia una vegada dos 
peus, dintre de la Campanya Anem al Te-
atre, per a alumnat d’Infantil.

En horari escolar, dues activitats al-

ternatives:

a). Taller de pastisseria i cocteleria a l’IES 
Guillem d’Alcalà. L’activitat es realitzarà 
en dos torns, el primer de 9 a 12.30h., i 
el segon de 12 a 15.30h.
b). Itinerari medi-ambiental amb visita a la 
depuradora de la Mancomunitat de l’Hor-
ta Nord, ubicada al terme de La Pobla de 
Farnals.
En horari escolar. Conta-contes a càrrec 
de Dani Miquel, al CEIP Cervantes.
20.00h. Dia del Voluntariat a La Casa de 
la Cultura.

En horari escolar, dues activitats al-

ternatives:

a). Taller de pastisseria i cocteleria a l’IES 
Guillem d’Alcalà. L’activitat es realitzarà 
en dos torns, el primer de 9 a 12.30h., i 
el segon de 12 a 15.30h.
b). Itinerari mediambiental amb visita a la 
depuradora de la Mancomunitat de l’Hor-

ta Nord, ubicada al terme de La Pobla de 
Farnals.
19.30 h. Projecció d’imatges i col·loqui: 
Pobles abandonats. Els paisatges de l’oblit 
per Agustí Hernàndez Dolz, a la Casa de la 
Cultura.

En horari escolar. Teatre: Els mims de 
sempre, dintre de la Campanya Anem al 
Teatre, dirigit a alumnat d’ESO, Batxillerat 
i Cicles. 
En horari escolar. Conta-contes a càrrec 
de Dani Miquel, al CEIP Cervantes.

18.00h. Lliurament dels Premis Literaris 
Sambori al Restaurant Roquenublo. Avda. 
Aragó, 2 de La Pobla de Farnals.
20.00h. Concert a càrrec del grup “Tapi-
neria”, a la Casa de la Cultura.
22.30h. Correfocs pels carrers del poble 
pels Dimonis de Campanar.

10.30h. Comencen les dues cercaviles 
que recorreran la nostra població: l’una ei-
xirà del carrer Les Escoles (porta del Col-
legi) i l’altra des del carrer Immaculada 
(porta de l’IES). Ambdues es trobaran a la 
plaça de San Vicent Ferrer (Ajuntament).
12.00h. Tallers a l’Avinguda del País Va-
lencià.
12.30h. Inauguració del monument com-
memoratiu de la Trobada a la Plaça Fede-
rico García Lorca.
13.00h. Dansà a la Plaça de la Genera-
litat.
14.30h. Dinar.
15.30h. Actuació del Grup Trobada i del 
Grup Rascanya.

DIMECRES 

25.03

DIJOUS 

26.03

DIVENDRES 

27.03

DISSABTE 

28.03

DIUMENGE 

29.03

DILLUNS 

30.03

DIMARTS 

31.03

DIMECRES 

01.04

DIJOUS 

02.04

DIVENDRES 

03.04

DISSABTE 

04.04

DIUMENGE 

05.04

ACTIVITATS
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ORDRE POBLE I NOM DEL CENTRE TAULES POSICIÓ

XXIIena Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Nord
La Pobla de Farnals / 5 d’Abril 2009
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Nosaltres, aquells 
xiquets de la Línia
LES PRIMERES TROBADES EN VALENCIÀ ENS JUNTAVEN A TOTS EN UNA FESTA PER LA LLENGUA, PER LES NOSTRES ARRELS I PER 
LA NOSTRA CULTURA. ANÀVEM A DIVERTIR-NOS DES DE LA INNOCÈNCIA D’UNS XIQUETS QUE DESCONEIXIEN, EN AQUELLS ANYS, LA 
IMPORTÀNCIA QUE TINDRIEN AQUELLS ACTES 

Girar el cap i mirar cap enrere per bus-
car els records d’una època de vegades 
és més difícil del que pareix. Amb els 
anys les imatges es distorsionen o sim-
plement són canviades  per altres més 
properes a les nostres experiències vi-
tals, encara que les més importants 
mai s’obliden. ‘Tin,tin,tin’, silenci. Pepe-
ta ha parlat. La classe plena de sorolls 
d’infants es quedava muda davant es-
tes paraules. No pensen que Pepeta 
era una professora que ens tenia ate-
morits, Pepeta era una campaneta, sí 
una campaneta inventada per la nostra 
mestra Mª José Riera. Un mètode molt 
efectiu per mantindre’ns en silenci i que 
basava la seua eficàcia en la gran ima-
ginació que teníem per atribuir-li a un 
ser inanimat la capacitat de regir dins 
d’un aula.  Esta és una mes de les geni-
als idees que tenien els nostres mestres 
per ensenyar-nos. Per transmetre’ns 
una llengua, que era la nostra, la que 
parlàvem al carrer, a casa i amb els 
amics. En aquells anys, cap de nosal-
tres va tenir la sensació de formar part 
d’un projecte especial, anàvem a l’esco-
la per aprendre, per compartir, per jugar 

i per divertir-nos. En el nostre cas els 
xiquets que estudiàvem en la línia tení-
em l’avantatge de treballar en aules re-
duïdes, en concret a la línia sols hi havia 
un aula per curs i constava d’entre 12 i 
18 alumnes. Açò ens ajudà molt a l’ho-
ra de realitzar activitats o de treballar en 
grup, més que alumnes d’un col·legi 
érem com una xicoteta família on tots 
ens coneixiem i tots formàvem part d’un 
mateix projecte. I en este xicotet nucli 
va residir l’èxit d’ aquells anys, no sols 
érem alumnes interessats en la nostra 
llengua, eren mares i pares, amics i fa-
mília els que feien possible que nosal-
tres estudiàrem en valencià. Pares en-
tregats a una lluita on els Consells 
Escolars, les reunions, les tertúlies i les 
reivindicacions estaven a l’ordre del dia, 
mai dubtaren en transmetre’ns l’esforç 
per aconseguir allò que tots desitjàvem 
i que amb el temps s’havia complit; es-
tudiar en valencià. Dins d’aquesta lluita 
en la que participàvem tots hi havia un 
gran esforç per part del pares que no 
eren valencianoparlants. Gent que ha-
via vingut d’altres comunitats autòno-
mes buscant treball i que ací, a València 

havien trobat el seu lloc. En quant la lí-
nia en valencià va ser instaurada al col-
legi ells van matricular els seus fills; te-
nien clar que al viure en esta terra, ells 
havien de parlar i conviure segons les 
tradicions valencianes. Les aules de la 
línia teníen una característica que les 
feia úniques i era que estaven compos-
tes per gent que estimava la seua llen-
gua.  D’esta característica tan especial 
va sorgir un vincle entre els pares i els 
nostres professors, un vincle de contac-
te directe que anava més enllà d’una 
simple relació escolar. En aquells anys 
era molt corrent que els nostres pares 
convidaren els professors a la nostra 
comunió, no tant a la cerimònia (seria 
impossible per a un professor anar a 15 
comunions a la vegada) com a la pica-
deta del dia anterior o als nostres ani-
versaris. Va ser per a la nostra comunió 
que Mª José ens va regalar un llibre en 
valencià per a cadascú, segons el nivell 
de lectura que tinguérem. A les activi-
tats de la classe participava tot el món, 
tant era així que una vegada dins de 
l’aula vàrem adoptar dos ànecs, imagi-
nem que era una activitat per transme-

tre’ns l’amor pels animals i la capacitat 
de cuidar-los. Bé siguera com siguera, a 
la fi, el que va passar és que els pares 
van participar de l’activitat i crear torns 
per emportar-se els ànecs a les nostres 
cases. El que mai vàrem saber és què 
va passar a la fi amb eixos animals. 
Però històries com les dels ànecs, o Pe-
peta,  no eren coses extraordinàries. A 
les nostres aules cada dia podia passar 
qualsevol cosa. Cóm pensen que nosal-
tres vàrem aprendre les taules de multi-
plicar? Estudiant? No exactament, les 
varem aprendre amb una cursa. Sí, una 
cursa on participava tota la classe i on 
també hi havia premi per al guanyador. 
Cada setmana hi havia que estudiar una 
taula, si la savies passaves un nivell, qui 
aconseguia superar els deu nivells tenia 
un premi. Tots vàrem arribar al final 
d’aquella cursa i tots vàrem tindre el 
nostre premi; una taula de multiplicar 
on estaven les taules des del zero fins el 
nou i que anava canviant segons la incli-
nació que li donares. Amb el pas del 
temps un se n’adona de la diferència 
d’estudiar en valencià. Per exemple en 
la questió de les taules. Hui en dia quan 

PUBLICITAT

CRÒNICA
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algú exposa un problema matemàtic en 
públic la majoria de la gent pensa en 
veu alta el càlcul i el raona en castellà, 
nosaltres el pensem en veu alta en va-
lencià i açà encara hui, sorprén a molta 
gent, més encara a nosaltres. És ben 
cert que en aquells anys res era prou 
per poder ensenyar-nos. Tot valia per 
aprendre inclús la interpretació. Nosal-
tres llegíem molt en valencià, però per 
fomentar més encara l’hàbit de llegir a 
la nostra classe ens vàrem inventar el 
secrest de la bibliotecària. Una espècie 
d’obra de teatre curteta on als alumnes 
ens varen fer creure que havien segres-
tat a la bibliotecària de l’aula. En aque-
lla obra vàrem participar tots a l’hora de 
resoldre el crim i així vàrem descobrir la 
importància de llegir i la importància del 
companyerisme. Però una de les coses 
que més ens agradaven eren els nos-
tres llibres perquè ningú més de l’escola 
els tenia igual, els nostres eren uns lli-
bres especials. Ens encantava descobrir 
paraules noves, desconegudes per a 
nosaltres, així com llocs històrics o con-
tes que mai havíem escoltat. Quants de 
nosaltres ens vàrem quedar bocabadats 

als descobrir que Cristóbal Colon real-
ment era Cristòfol Colom a la nostra 
llengua?  Què era el codonyat? O per 
què molta gent li deia Torrente a un po-
ble que nosaltres sempre havíem cone-
gut com a Torrent? Clar que l’altra part 
d èsta histèria apareixia quan a nosal-
tres ens preguntaven paraules en caste-
llà. Amb el pas del temps hem recordat 
com se’ns quedava la cara quan algú 
ens preguntava com es deia butifarra o 
misto en castellà. Tal vegada puga pa-
reixer una tonteria, però per a nosaltres, 
xiquets educats en valencià a les nos-
tres cases i a l’escola, detalls con 
aquestos ens afrontaven i ens feien 
sentir menys intel·ligents. Però tot a l’ 
escola no era estudiar, també hi havia 
temps per a jugar. Tots els dies a l’hora 
de l’esmorzar jugàvem a jocs tradicio-
nals, res de Play-Station com hui en dia. 
Nosaltres ens apanyàvem amb una cor-
da o una goma per a votar sense parar, 
també jugàvem al sambori o a fer pal-
mes, a pillar o a conillets d’amagar. Jocs 
que també praticàvem al carrer quan 
eixíem de l’escola i que hui en dia ja 
quasi no es veuen entre la joventut. 

Però sens dubte el que més ens agrada-
va i el que esperàvem tots amb més il-
lusió eren els play-backs de nadal. Era 
com esperar tot un any per poder lluir-
se davant la resta de l’escola, la família 
i els amics. Després de deixar els anys 
de les nadalenques va venir el temps en 
què els alumnes podíem decidir la can-
çó a interpretar, nosaltres abans de ser 
invadits pel pop sempre protagonitzà-
vem cançons en valencià. Sens dubte 
una de les nostres grans actuacions va 
ser la gran coneguda ‘Crida Lleonet’?, 
un rock en què va participar tota la clas-
se i que no tenia res que envejar a la 
resta d’actuacions. A més d’estes actu-
acions, tots els anys teníem la nostra 
actuació estrela: la Trobada d’Escoles 
en Valencià. En aquests actes participà-
vem tots els alumnes, generalment feí-
em una pancarta que portàvem a l’en-
trada de la cercavila, cada any amb un 
lema diferent. Aquells diumenges de les 
Trobades eren especials. Quan el poble 
que l’organitzava estava lluny anàvem 
en autobús, però quan estava prop ca-
dascú de nosaltres anava amb els seus 
pares. Una vegada arribàvem al lloc ens 

reuníem en un punt i començava la cer-
cavila, una cercavila plena de música i 
de gent cridant per unes escoles en va-
lencià dignes. Després de la cercavila 
era el moment de jugar, jugar en els ta-
llers que hi havia per tot arreu, per a 
pintar-se les cares, carreres de sacs, 
tirar de la corda, mossegar la poma, els 
contacontes, els mags i moltes més ac-
tivitats que a nosaltres ens pareixien 
meravelloses. De tot açò ja ha passat 
molt de temps i recordar, encara que 
costa també és molt bonic. Nosaltres 
érem els xiquets que anàvem a l’escola 
a parlar la nostra llengua, mai ens vam 
sentir especials, no érem conscients de 
la importància de tot allò. Nosaltres 
érem els xiquets que llegíem en valen-
cià, nosaltres erem els xiquets de Pepe-
ta la campaneta, de Mª José, de les 
Trobades, de les cançons, dels jocs, no-
saltres érem els xiquets d’ este poble, 
de la seua llengua i dels inicis de tot. 
Nosaltres érem els xiquets de la línia en 
valencià. 
Alumnes de les primeres promoci-

ons de la línia en valencià de la Po-

bla de Farnals.

PUBLICITAT
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Josep Fontestad, 
una lluita infatigable 
per la llengua
A les darreries del Franquisme tot el que 
tenia a vore amb la nostra llengua i cul-
tura estava per fer, es partia de zero. 
Fou aleshores, durant el curs 1974-75, 
que Josep Fontestad, nascut a Massal-
fassar,  posà una gestoria a La Pobla 
de Farnals i començà a impartir classes 
de valencià en acabar la feina. Eixe va 
ser l’inici de tota una època d’activi-
tat frenètica i ambiciosa en la qual el 
nostre homenatjat no decaigué mai a 
l’hora de contribuir a retrobar la nostra 
identitat com a poble. Eren moments 
convulsos, Franco estava agonitzant i 
Josep sovint trobà obstacles a la seua 
tasca, com eixe mateix any, quan una 
obra teatral representada per a cloure 
el curs de valencià fou interrompuda 
per la policia. Tanmateix la llavor estava 
plantada i quasi immediatament plante-
jà una nova iniciativa, la creació d’una 
falla progressista i crítica amb una vo-
cació cultural ampla. Eren els primers 
passos de la transició democràtica i al 
País Valencià hi havia una gran eufòria 
nacionalista i autonomista. El valencia-
nisme polític era patrimoni exclusiu de 
l’oposició, mentre subsistia un valenci-
anisme sentimental més conservador 
que explotava tòpics com la paella, els 
Jocs Florals i les falles. La defensa o el 
rebuig d’aquests símbols portaren a una 
polarització de postures en l’àmbit del 
valencianisme que es coneix com “la 
batalla de València”. 
Josep, com es va entendre per part 

dels sectors progressistes de La Po-

bla i també per part de les forces 

conservadores la teua proposta de 

crear precisament una falla?

Crec que no es va entendre bé en un 
primer moment. Quan vaig convocar 
una reunió a unes quantes persones 
progressistes per a plantejar la qües-
tió em vaig trobar sol i vaig pensar que 
m’havia equivocat, que calia canviar 
d’estratègia. Aleshores vaig contactar 
amb un altre tipus de persones i també 
amb mestres de l’escola interessats en 
la nostra cultura i va ser quan les coses 
començaren a funcionar, l’any 76. Al-
tres sectors s’arrimaren creient que era 
una falla convencional i en vore que es 
tractava d’una altra cosa s’esborraren.
Aquesta falla fou sens dubte pionera 

per la seua organització i finalitats. 

Què us feia diferents?

Aleshores no hi havia cap falla d’aques-
ta mena. Nosaltres posàvem molta cura 
en l’elaboració dels llibrets de festes, 
sempre estaven correctament escrits. A 
més, recuperàrem la vestimenta tradici-
onal de les llauradores i els saragüells, 
convidàvem mantenidors de prestigi per 
a la presentació com ara Vicent Andrés 
Estellés, Rafa Ventura, etc, també fè-
iem actes culturals…
Quin tipus d’actes hi organitzàveu?

De tota mena, exposicions, xerrades…, 
també provàrem de fer un primer aplec 
de l’Horta Nord, tot estava ja enllestit, 
comptàvem amb cantants com Al Tall, 
Lluís Miquel, Ovidi, Els Pavesos i Carrai-
xet, teníem tots els permisos, el terreny 
cedit per l’ajuntament…, en fi, tot, però 
no arribaren els permisos de governació 
i, a més, el dia en què havia de comen-
çar, la policia prengué la zona i no es 
pogué fer. Ens lliuràrem d’una denúncia 
per manifestació il·legal gràcies a la de-
claració de l’alcalde.
Com es podia compaginar en aques-

ta època la vostra existència com 

a falla alternativa i crítica amb els 

actes institucionals fallers de sem-

pre?

No massa bé perquè el fet que eixe 
intent d’aplec estiguera integrat en 
el Congrés de Cultura Catalana i que 
s’empraren símbols com la senyera 
quatribarrada no fou acceptat per la 
Junta Central Fallera, que ens expulsà. 
Tanmateix continuàrem endavant.
Tu has estat també molt implicat 

en la vida política del poble, anaves 

en la llista del PSPV que guanyà les 

primeres eleccions municipals de la 

democràcia i fores regidor de cultu-

ra i festes. Quant de temps estigue-

res en el càrrec?

Vaig ser regidor des del 1979 fins el 
1995, durant setze anys.
Quines iniciatives vas emprendre a 

favor de la nostra recuperació cultu-

ral des de l’Ajuntament?

La primera fou demanar el canvi del 
nom del poble. Fórem els primers a 
sol·licitar-ho ja en temps democràtics, 
però hi hagué problemes perquè calia 
una majoria qualificada, és a dir de dos 
terços de la corporació, per aprovar-
ho. No comptàvem amb eixa majoria, 

així que vam haver d’esperar que es 
modificara la legislació i fóra suficient 
amb la majoria absoluta. A continuació 
començàrem a canviar els noms dels 
carrers, recuperàrem alguns dels tradi-
cionals, deixàrem els dedicats a sants 
i en posàrem alguns significatius com 
ara País Valencià o Autonomia. També 
encetàrem la tasca de traduir les actes 
dels plens i de reciclar als funcionaris de 
l’ajuntament facilitant que feren cursets 
de valencià. Per altra part, ens propo-
sàrem popularitzar i valencianitzar les 
festes de La Pobla ampliant el seu pres-
supost i la seua durada i introduint les 
paelles al carrer, les calderes, etc.
Crec que tu has estat també el res-

ponsable del sorgiment de la Unió 

Musical de La Pobla de Farnals.

Sí, sóc el soci número 1. Ho vaig propo-
sar l’any 79 des de l’Ajuntament, se la 
va dotar d’un pressupost i se la va recol-
zar en les seues activitats. Però també 
promoguérem la creació de la Casa de 
la Cultura, el Poliesportiu, l’Escoleta...
Veig que has sigut molt ambiciós en 

tot allò que suposa el treballar pel 

que ara és el teu poble. I què es fa 

quan un ajuntament no pot soluci-

onar sol un problema o abordar un 

projecte?

També en eixe sentit hem estat pioners 
a La Creu perquè des d’ací es va propo-
sar la creació de la Mancomunitat de 
l’Horta Nord, primer sols amb els pobles 
del voltant, més tard també amb Puçol 
(que pretenien integrar-lo al Camp de 
Morvedre) i altres pobles de la comar-
ca. També açò fou difícil perquè calia 
aprovar-ho en els plens de cada munici-
pi per majoria qualificada, per això cal-
gué esperar a 1981, quan era prou amb 
la majoria absoluta, per que es fera la 
primera.
De la qual tu fores president, mal-

grat que no has sigut mai alcalde.

Sí, això fou així pel recolzament del pro-
pi ple en atenció a que jo havia estat 
el seu principal promotor. L’alcalde fou 
nomenat suplent.
També et quedava temps per a diri-

gir un grup de teatre…

L’any 79 va sorgir el “grup de teatre La 
Pobla”, fèiem representacions en valen-
cià, érem un grup reduït de persones 
majors, no cobràvem res ni teníem cap 

subvenció. Només de quan en quan fè-
iem alguna rifa per a sufragar despeses 
de vestuari, decorats, etc. L’experiència 
durà tres o quatre anys perquè els seus 
membres ens fèiem grans, teníem altres 
ocupacions i ens ho anàrem deixant.
Sé que el teu fill, Jordi, nascut al 

1974, quan encara no havia acabat 

la dictadura, fou un dels primers va-

lencians a portar un nom en la nos-

tra llengua. Explica’ns com pogueres 

fer-ho en eixa època.

Quan vaig anar a inscriure el meu fill 
al registre, el funcionari em va dir que 
eixe nom no existia en el santoral i que, 
per tant, no podia posar-li’l. Jo li vaig 
respondre que les festes de San Jordi 
d’Alcoi existien des de sempre, però ell 
no volia atendre raons. Davant la meua 
insistència em va dir que demanara un 
certificat de la parròquia com que sí que 
existia. Afortunadament, el rector de la 
parròquia de la Pobla, Adrián Martínez, 
era amic meu i una persona molt vin-
culada a la revista “Saó”, així que vaig 
anar amb el meu certificat i ho vaig 
aconseguir. Vaig publicar l’anècdota al 
“Levante” i molt prompte m’arribaren 
multitud de cartes demanant-me infor-
mació per a inscriure xiquets i xiquetes 
amb noms valencians al registre. Fou 
molt satisfactori. 
Josep, te’n penedeixes d’alguna de 

les coses que feres en tots aquells 

anys, de tanta lluita pagada de ve-

gades amb la incomprensió?

No, no me’n penedisc de res. Si m’he 
equivocat ha estat inconscientment; 
sempre he actuat d’acord amb les me-
ues idees i tampoc crec que haja pagat 
un preu massa alt. En el seu moment hi 
hagué qui volgué pressionar-me boico-
tejant el meu negoci, però tot ha passat 
i pot ser no m’he fet ric, però puc viure 
del meu treball.
Ha passat molt de temps i sembla que 
la tan perseguida “normalització lin-
güística” no acaba d’arribar. Sovint és 
desencoratjador, però no hem d’oblidar 
que si hui podem estudiar i ensenyar en 
la nostra llengua és gràcies a persones 
com Josep que treballaren en els difícils 
anys de la transició democràtica i que 
no es deixaren véncer per les dificultats. 
Com diu una antiga membre de la falla 
“Josep ens va ajudar a obrir els ulls”.

PILAR ORTS, PROFESSORA DE L’IES 
GUILLEM D’ALCALÀ

ENTREVISTA
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Cervantes 
i Guillem 
d’Alcalà

El Guillem d’Alcalà institut on 
s’imparteix ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius, començà la 
seua trajectòria com a Sec-
ció de l’IES de Massamagrell 
durant el curs 2000-2001, 
en unes aules prefabricades 
instal·lades al pati del C. P. Cer-
vantes. En aquell moment no-
més teníem quatre grups de 3r 
d’ESO i rebíem també l’alumnat 
de Rafelbunyol. El curs 2002-
2003 la Secció es transformà 
en institut i ens traslladàrem al 
nou edifici, ubicat enfront de 
l’escola. La inauguració arriba-
ria més tard, el 14 de juny de 
2004. L’institut no tindria nom 
oficial fins a octubre de 2006, 
el d’un “ric hom” que apareix al 
Llibre del Fets. Des dels nos-
tres inicis hem estat estreta-
ment lligats al Cervantes. Els 
docents que havíem treballat 
en la comarca, érem sabedors 

de la importància d’aquesta 
escola en la implantació de la 
línia en valencià. Per això, quan 
redactàrem el PNL i el DPP de 
l’institut o el PEC, prenguérem 
els seus com a punt de par-
tida. Volíem una continuïtat 
entre escola i institut, un inter-
canvi d’informació i d’experièn-
cies. I com un punt més d’en-
llaç comptàvem amb el treball 
desenvolupat des dels Serveis 
Culturals de La Pobla de Far-
nals, una programació d’activi-
tats dirigides als alumnes com-
partits, que sempre ha prestat 
una especial atenció al valen-
cià: animació lectora, premis 
literaris, campanyes de teatre, 
exposicions, visites guiades a 
la biblioteca, visites al mercat 
jove de l’estudiant. Som fills de 
la nostra història. Tanmateix, 
un centre escolar canvia dia a 
dia, any darrere any: canvien 

els alumnes, els professors, 
les circumstàncies que ens en-
volten, les lleis, les prioritats. 
Quan l’institut obrí les seues 
portes, una de les nostres pre-
ocupacions fou aconseguir la 
integració de l’alumnat estran-
ger sense renunciar a la nor-
malització lingüística. I ara és 
un fet que alumnes nouvinguts 
que no coneixien ni el castellà 
ni el valencià s’han integrat 
sense problemes en grups de 
línia. Els darrers cursos esco-
lars hem dedicat gran part de 
les nostres energies a la millo-
ra de la convivència; hem re-
dactat plans de convivència i 
adaptat el reglament de règim 
interior a la nova normativa. I 
enguany ens ha tocat pensar 
en l’ensenyament plurilingüe. 
Potser, abans de caminar cap 
al plurilingüisme sense tenir en 
compte tot allò que implica, és 

l’hora de preguntar-nos si ja 
estem en condicions de garan-
tir un ensenyament bilingüe als 
alumnes dels nostres centres. 
El dia a dia ens diu que no po-
dem conformar-nos amb allò 
que pensem haver obtingut, 
cal reflexionar sobre la nostra 
realitat i continuar avançant. 
És evident que el nostre punt 
de partida és bo, però no po-
dem aturar-nos. Si volíem que 
els nostres alumnes de La Po-
bla de Farnals – i els nostres 
professors- usaren el valencià 
de forma habitual i espontània 
per a aprendre –i ensenyar-, 
per a expressar-se oralment i 
per escrit, dins i fora de l’au-
la, encara estem lluny d’acon-
seguir-ho. I, com que escola i 
institut compartim alumnat, 
no podem renunciar a treballar 
junts per tal d’assolir aquest 
objectiu comú. 

DIRECCIÓ DE L’IES GUILLEM 
D’ALCALÀ

La formació 
professsional 

L’IES Guillem d’Alcalà, a més 
de les unitats d’ESO i Batxiller, 
compta amb una oferta educa-
tiva de Formació Professional 
reglada. Esta oferta formativa 
es traduïx a través dels Cicles 
Formatius de Formació Profes-
sional de la Família d’Hostale-
ria i Turisme tots ells previstos 
en el catàleg nacional de títols i 
que, concretament en el nostre 
Institut són els que s’enumeren 
a continuació: Cicles Forma-
tius de Formació Professional 
Específica de Grau Superior: 
Tècnic Superior en Informació i 
Comercialització Turística. Tèc-
nic Superior en Allotjaments. 
Tècnic Superior en Restaura-
ció. Cicles Formatius de For-
mació Professional Específica 
de Grau Mitjà: Tècnic en Cuina. 
Tècnic en Servicis de Restau-

rant i Bar. Actualment estan 
impartint-se tots estos cicles 
al nostre Institut a excepció del 
CFGS en Allotjaments. Per al 
proper curs está previst oferir 
també un Programa de Quali-
ficació Professional Inicial en 
Restaurant i Cuina per a aquells 
alumnes que no tenen encara 
el Graduat ESO i que volen ini-
ciar-se en aquest món laboral. 
Els mòduls que en estos Cicles 
s’impartixen estan directament 
relacionats amb la professió 
com són mòduls de taller (cui-
na, restaurant, cafeteria, aula 
d’aplicacions) i mòduls d’idio-
mes, així com de gestió, admi-
nistració, màrqueting, mòduls 
turístics, etc, i es completen 
amb la formació en centres de 
treball (pràctiques reals en em-
preses del sector). L’ocupació 

laboral després d’acabar estos 
Cicles Formatius és molt alta ja 
que hi ha una gran demanda 
laboral d’estos especialistes en 
el sector de l’Hostaleria i del 
Turisme. Actualment i, a tra-
vés dels programes europeus 
dependents de la Conselleria 
d’Educació i l’OAPEE Europeus 
els alumnes de Cicles Forma-
tius tenen la possibilitat de re-
alitzar estades formatives en 
empreses d’Europa o la totali-
tat de les FCT a l’estranger amb 
les beques Leonardo, Erasmus 
i beques de la Conselleria. 
Cinc dels nostres alumnes de 
Restauració ja estan fent pràc-
tiques de cuina i restaurant a 
Brusselles dins del programa 
Erasmus. Voleu vore la notícia? 
http://www.youtube.com/

watch?v=DoVGJgOAMdE. 

ANTONIO OLIVER, PROFESSOR 
DE CICLES
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Us esperem a la Pobla de Farnals
L’Escola Valenciana una prima-
vera més prepara la Trobada. 
Enguany es reuniran els centres 
escolars de L’Horta Nord a La 
Pobla de Farnals i celebrarem 
els vint-i-dos anys d’aquestes 
jornades lúdiques i reivindicati-
ves tan característiques de la 
societat valenciana.Al Col·legi 
Públic Cervantes, la línia en va-
lencià s’encetà el curs 1984-
1985. Any rere any, hem anat 
fent realitat l’eslògan que en 
totes les trobades corejàvem 
“Creixem en valencià”. Recor-

de que al nostre col·legi es va 
editar una revista escolar “Do-
natel” i en el núm. 8 de Juny 
1989 hi havia un article que 
tenia per títol: Escola en valen-
cià, per què?. Es feia referència 
a com a l’any 1983-1984, un 
grup de pares/mares i mes-
tres de l’escola començaren 
amb molta il·lusió a preparar la 
possibilitat que s’impartira a La 
Pobla l’ensenyament en valen-
cià. Van ésser dies de molt de 
treball. Una experiència com 
aquella no es podia improvi-

sar i calia tindre les coses molt 
clares. En aquells moments, 
eren poques les escoles que 
donaven l’oportunitat d’elecció 
als seus alumnes de rebre l’en-
senyament en una llengua o en 
una altra. Hi havia prou coses 
en contra: poc de material, 
manca de programacions i so-
bretot, una miqueta de por pel 
futur; com acabaria allò? Però 
la il·lusió i l’estima a la nostra 
llengua van suplir moltes coses 
i el curs 1984-1985, s’encetà 
la primera classe en valencià.

A hores d’ara més de 350 
alumnes del nostre col·legi 
poden comprovar que aquells 
xiquets, amb pares, mares i 
mestres han desenvolupat una 
bona labor. Escola en valencià, 
per què?: Perquè tenim el dret 
que ens és reconegut per la llei 
i volem fer-lo complir. Perquè 
és bo conéixer llengües, lle-
gir-les i escriure-les. Dominar 
dues llengües, com el valencià 
i el castellà, és millor que do-
minar-ne una només. Perquè 
coneixent bé dues llengües 

des de menuts, s’està més 
preparat per conéixer posteri-
orment altres idiomes. Perquè 
no volem negar als xiquets cap 
possibilitat de coneixement i 
enriquiment lingüístic i cultural. 
Perquè el valencià té utilitat 
professional i social en una so-
cietat moderna com la nostra. 
I s’exigeix cada vegada més en 
centres d’estudi i de treball. 
Aquesta primavera de 2009 
de segur que serà una bona 
oportunitat per a retrobar-nos i 
avançar en l’ús del valencià. 

Un altre camí, 
les escoles d’adults

Si un fet ha caracteritzat les Tro-
bades des dels seus inicis ençà, 
ha estat l’enorme presència de 
xiquets i xiquetes que simbolitzen 
sens cap dubte la perspectiva de 
futur i continuïtat que sempre ha 
transmés aquest esdeveniment re-
ivindicatiu i de compromís amb la 
nostra llengua que, any rere any, 
recorren els municipis d’arreu del 
País Valencià. No obstant això, 

no només els més menuts en són 
protagonistes; a banda de l’ense-
nyament reglat de Primària, Se-
cundària i Batxillerat hi ha un altre 
col·lectiu que cada vegada té una 
presència més significativa dins de 
l’àmbit educatiu: em referisc a les 
escoles d’adults. Aquestes esco-
les d’adults tenen, en determinats 
aspectes, un marcat paral·lelisme 
amb l’Escola Valenciana.

ANTONI ESPINOSA PALLARÈS, DIRECTOR DE L’ESCOLA D’ADULTS DE LA 
POBLA DE FARNALS

L’educació dels nostres fills i 
de les nostres filles

Diu un aforisme africà que per a 
ensenyar a un xiquet fa falta tota 
la tribu. Estem d’acord i ens agra-
da comprovar com a altres latituds 
llunyanes tant culturalment com 
geogràfica pensen de manera 
semblant en quant a la importàn-
cia de l’educació dels infants. Per 
la “tribu” entenem que s’està refe-
rint al fet que, per a l’educació d’un 
xiquet és necessària la implicació 

de totes les persones que l’envol-
ten: pares, mares, mestres, veïns 
i altres institucions públiques o 
privades. A més a més, pareix que 
l’educació és una tasca mereixe-
dora d’un esforç tan gran i que ha 
d’involucrar tantes persones, entre 
altres coses perquè no es gens fà-
cil i com es diu més d’una vegada 
“els xiquets i les xiquetes venen 
sense manual d’instruccions”.

AMPA DEL CEIP CERVANTES

ENSENYAMENT
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El col·legi Cervantes ha estat cap-
davanter en moltes facetes. D’açò 
en puc donar fe, després d’ha-
ver treballat i format part del seu 
claustre de professors al llarg de 
33 anys. I una de les experiènci-
es que vaig viure en primera per-
sona fou, allà pels anys vuitanta-
noranta, la d’un taller de pilota 
que vàrem crear des del col·legi. Al 
principi no era gens fàcil, ja que la 
pilota, que aleshores no tenia cap 
ressò a la televisió com altres es-
ports més majoritàris, era la gran 
desconeguda per a quasi tots, i en 
particular per als xiquets. Des del 
primer dia Joan Muedra va eviden-
ciar molt bones condicions per a 
pegar-li a la badana per dalt. Apun-
tava condicions i li vaig aconsellar 
que anara dissabtes al minitrinquet 
de Massamagrell on va aconseguir 
després obrir-se camí en les par-
tides anunciades de juvenils, fins 
que en passar el temps va arribar a 
vestir de blanc en els trinquets junt 
als millors professionals. Fins i tot, 
arribà a disputar competicions de 
primer nivell, com el Circuit Ban-
caixa. Llàstima que una lesió el va 
obligar a penjar els guants abans 
d’hora. Però, només per haver-lo 
vist arribar a professional, ja valgué 
la pena haver fet aquell taller. 

PACO DURÀ, PROFESSOR JUBILAT 
DEL CERVANTES

Una escola de 
pilota pionera

El club de tir amb arc de la 
Pobla de Farnals

El Club de Tir amb Arc de la Po-
bla de Farnals naix el 2 de maig de 
2004. Com podeu veure som un 
club jove, quasi hem complit cinc 
anys, però pareix que tinguem el 
doble. El club ha crescut i continua 
creixent, però anem als seus inicis.. 
En els mateixos dies se li presenta 
el projecte a Amalio Herranz de Lla-
go, professor d’educació física del 
col·legi Cervantes, president del 
Club Esportiu La Pobla de Farnals 
i gran impulsor de l’esport en la 

població. Tots els dilluns i dimecres 
de 18,30 a 21 hores i dissabtes de 
9 a 14 hores, tenim pràctica tots 
els arquers i curs de pràctica con-
tínua els principiants tant en sala, 
en el pavelló del col·legi Cervantes, 
com en el camp de tir de El Llari. 
Aquest Club acull diversos esports 
i també va acollir el tir amb arc i 
li va donar tot el suport necessari 
al seu coordinador, Jesús Hurtado. 
Per a contactar amb el club podeu 
telefonar al mòbil 629 058 747.

JESÚS HURTADO, PRESIDENT DEL CLUB

El club esportiu de tennis de 
taula de la Pobla de Farnals

Podem dir que el Club de Tennis de 
Taula de La Pobla de Farnals és un 
referent a la Comunitat Valenciana. 
Durant dues dècades ha competit, 
a través dels seus esportistes, en 
els Jocs Escolars de la Generalitat 
Valenciana, ha participat en Lligues 
i Campionats autonòmics i nacio-
nals, i en Tornejos Internacionals. 
Els seus jugadors han estat i estan 
en l’elit d’este bonic esport olímpic, 
i mantenen la mateixa il·lusió amb 
què van iniciar este esport en la 

població. Va ser al Col·legi Públic 
Cervantes on va nàixer i on per-
duren l’escola de Tennis de Taula i 
el Club, que tants fruits continuen 
donant.  Actualment, més de qua-
ranta esportistes practiquen el ten-
nis de taula en el nostre club. Ells 
i elles componen els equips que 
ens representen en les lligues i els 
equips escolars que participen en 
els Jocs Escolars. 

JUAN ARIAS, COORDINADOR I ENTRENADOR

ESPORT




