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Jose FrANcisco cAbANes. ALcALde de sedAví

salUda trobades 
d’esColes en ValenCiÀ 

Sedaví, té l’honor d’albergar la XXIX 
Trobada d’Escoles en Valencià a l’Horta 
Sud i és per a nosaltres motiu de satisfac-
ció el poder participar en l’organització 
d’un esdeveniment que finalment pot 
desenvolupar-se en el nostre municipi, 
després de fer-se al llarg de tants anys, 
i que reuneix a tantes persones amb un 
nexe comú: la llengua valenciana.

En la nostra població, podem presu-
mir de ser un dels primers municipis, una 
vegada instaurada la democràcia, en els 
que les sessions plenàries eren tradu-
ïdes al valencià, i també el Col·legi San 
Clemente va ser un dels pioners a tindre 
línia en la nostra llengua materna. A més 
des de fa alguns anys, en col·laboració 
amb Escola Valenciana, participem en 
el programa Voluntariat Pel Valencià, 
en el que tenen un important paper les 
persones que volen aprendre la nostra 

llengua i compten amb el suport d’altres 
persones que ja la coneixen. Ens sentim 
plenament identificats amb la causa i 
volem posar el nostre granet de sorra 
perquè el valencià puga ser útil en tots 
els àmbits socials i la seua integració no 
siga una notícia, sinó una realitat.

Les Trobades, a més d’un acte reivindi-
catiu a favor de lo nostre, és sens dubte 
una festa a la qual tots estem convidats i 
no podem faltar, i en la que determinen 
un important paper les nostres arrels 
valencianes i la possibilitat de compar-
tir amb grans i menuts les activitats que 
anem a desenvolupar en col·laboració 
amb El Guaix i Escola Valenciana; activi-
tats que pretenen unir i sobretot promo-
cionar l’ús de la nostra llengua comen-
çant des de la base, i arribant a tots els 
nivells educatius i els sectors poblacio-
nals.

Vull animar a tots els ciutadans a parti-
cipar en aquestes trobades Sedaví 2016. 
Al fet que les senten com seues. Que se 
sumen als milers de persones que re-
brem amb els braços oberts, i que ens 
van a acompanyar durant aquestos dies 
i com nosaltres estimen i lluiten per de-
fensar una llengua, la nostra, que forma 
part del nostre patrimoni.

Només em resta donar les gràcies als 
organitzadors per haver comptat amb 
Sedaví per a aquesta edició. Desitjar que 
tot transcórrega, segons el previst i mos-
trar la meua satisfacció per haver contri-
buït a aquesta important tasca de pro-
jecció cultural i com a senyal d’identitat 
de la nostra llengua. Som Sedaví, Som 
Valencià. Benvinguts/des a les Trobades.

Manifest 
de les trobades 2016

Avui, tots i totes junts, celebrem una 
gran festa per la llengua: les Trobades 
d’escoles en valencià que agermanen, 
comarca a comarca, els pobles que esti-
mem la llengua; la cultura dels valenci-
ans i valencianes; les veus de tots nosal-
tres, de tots els que compartim l’ideari 
de l’escola que volem, dels que com-
partim la certesa que la millor educació 
promou valors de solidaritat, fomenta 
la pau i el diàleg, ensenya a respectar el 
medi ambient i les diferents llengües i 
cultures.

El lema de les Trobades que hem tri-
at enguany, Un país d’escoles, posa en 
valor la tasca quotidiana de tants do-
cents, de tants pares i mares, de tants 
alumnes, que han fet, fan i faran escola. 
Un país d’escoles sou tots i totes. Sou 
els que ensenyeu i eduqueu els ciuta-
dans del futur, els que més tard faran el 
país. Sou els que pam a pam esteu can-
viant el país. Sou els que esteu posant la 
vostra llavor per cultivar la llengua.

Un país d’escoles, companys i com-
panyes, sou tota la comunitat educativa 
que haveu oferit la millor educació, tant 

en temps difícils com en temps raona-
bles. I hem d’anar sempre més enllà, 
hem de seguir fent camí, fent poble, 
fent país: fent escola.

Un país d’escoles és una aposta per 
una educació pública, de qualitat i en 
valencià. Una aposta per una societat 
on l’ensenyament en valencià estiga 
present en tot el sistema educatiu, In-
fantil, Secundària, Batxiller, Persones 
Adultes, FP, universitat..., i en tots els 
centres, públics i concertats, de tot el 
nostre territori, sense exempcions. Un 
país d’escoles és una aposta per la de-
fensa del valencià sense complexos, des 
de totes les administracions, on el seu 
ús i coneixement siga un dret i un deu-
re pel bé de tots. Una aposta per la ca-
pacitació adequada en valencià de tots 
els treballadors del sector públic, una 
aposta per una normalització lingüísti-
ca des de tots els estaments de l’admi-
nistració i del govern valencià, des de 
totes les conselleries, no solament la 
d’Educació. A tall de síntesi, una aposta 
per una veritable llei d’igualtat lingüísti-
ca que incloga el requisit lingüístic. 

El verb ‘voler’ implica voluntat, im-
plica la possibilitat d’elegir. Ja ho va dir 
l’Ovidi en aquella cançó tan memora-
ble: “perquè vull”. I nosaltres també vo-
lem: volem un país que conega els nos-
tres referents, volem una llengua viva 
en tots els àmbits, volem un país per a 
tots i per a totes. 

Un país d’escoles significa que vo-
lem una ràdio i una televisió pública 
íntegrament en valencià, volem rebre 
les emissions d’IB3 i TV3, ja n’hi ha prou 
de censures. Volem un país de pares i 
mares convençuts que l’ensenyament 
en valencià és garantia de modernitat i 
de plurilingüisme, volem que els pobles 
parlen la llengua d’Ausiàs Marc, volem 
un país que festege en valencià, volem 
un país de Tirants i Carmesines, volem 
una escola del segle XXI.

En conclusió, volem un país de tots i 
totes, en valencià. Volem un país de ve-
ïns i veïnes, de pobles i de comarques. 
Volem Un país d’escoles.



3

editorial
Ens trobem celebrant la XXIX Trobada 

d’Escoles en Valencià. Enguany a la co-
marca de l’Horta Sud, ens acull el poble de 
Sedaví. Benvingudes i benvinguts. Des del 
1987 venim organitzant trobades festives 
i reivindicatives a les comarques del país 
valencià. Festives perquè ens sentim feliços 
de poder parlar i escriure la nostra llengua 
que hem après a l’escola i ens dota d’iden-
titat. Escoltar-la i escoltar-nos al carrer, d’on 
mai ens l’hagueren d’haver tret, és aquesta 
la nostra reivindicació:  fins que el valencià 
gaudesca de la mateixa visualització i ús 
social que el castellà al carrer, als centres 
comercials, als fils musicals, a les adminis-
tracions públiques i privades, al quiosc i al 
cinema, passant per gaudir d’una radio-te-
levisió totalment en llengua pròpia en ca-
dascuna de les 34 comarques que formen 
aquest territori, des dels Ports fins el Baix 
Segura , passant per la Foia de Bunyol, els 
Serrans i la Costera (els que hi volen viure 
en castellà tenen la resta de cadenes).

A l’article segon del nostre estatut es 
diu: “El territori de la Comunitat Valenciana 
comprén el dels municipis integrats en les 
províncies d’Alacant, Castelló i València.» Al 
tercer continua establint: “A l’efecte d’este 
Estatut, gaudixen de la condició política 
de valencians tots els ciutadans espanyols 
que tinguen o adquirisquen veïnatge ad-
ministratiu en qualsevol dels municipis de 
la Comunitat Valenciana”. I a l’article sisè 
que “El valencià és llengua pròpia de la 
Comunitat Valenciana i, en conseqüència, 
tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i 
a usar-lo oralment i per escrit tant en les re-
lacions privades com en les relacions amb 
les instàncies públiques”. Això diu el nostre 
estatut i a l’article 3 de la constitució espa-
nyola es llig: “La riquesa de les diferents 
modalitats lingüístiques d’Espanya és un 
patrimoni cultural que serà objecte d’espe-
cial respecte i protecció.”

Si determinem la singularitat de viure en 

un país amb dues llengües, el valencià que 
ens dota d’identitat pròpia i el castellà com 
a llengua de l’estat espanyol, al qual per-
tanyem com comunitat autònoma, ningú 
que vulga pensar i viure en qualsevol de les 
dues deuria sentir-se incòmode en cap lloc 
d’aquest allargassat territori i més quant 
aquesta vivència es dóna en cadascun dels 
sistemes i administracions públiques. Els 
drets dels ciutadans generen deures en 
les persones que han estat triades per ga-
rantir-los i que conformen l’administració 
pública en qualsevol de les seues vessats i 
àrees de treball, des de la direcció general 

fins al darrer treballador contractat siga 
funcionari o no. El domini en igualtat de 
competència de les llengües oficials d’un 
territori administratiu, no ha de ser una op-
ció sinó una exigència natural per a totes 
les persones que hi estan al servei d’una 
ciutadania bilingüe, un requisit inqüestio-
nable tant per al treballador menys quali-
ficat com per a les persones que ostenten 
la responsabilitat de govern. L’enteniment 
ens diu que és ineludible l’obligació dels 
treballadors dels sistemes públics de domi-
nar la llengua o llengües oficials que hi té 

la comunitat per a la qual es treballa. Però 
també ho diu l’estatut al seu article sisè: “3. 
La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial 
de les dues llengües, i adoptarà les mesures 
necessàries per tal d’assegurar-ne el conei-
xement.  4. Ningú no podrà ser discriminat 
per raó de la seua llengua. 5. S’atorgarà es-
pecial protecció i respecte a la recuperació 
del valencià. 6. La llei establirà els criteris 
d’aplicació de la llengua pròpia en l’Ad-
ministració i l’ensenyament”.  Desprès 
de 33 anys de l’aprovació de la LUEV, no hi 
pot haver cap excusa per als treballadors i 
treballadores dels serveis públics, ni per a 

la Generalitat en complir i fer complir els 
manaments jurídics als quals està compro-
mesa. Des de 1995 fins el 2015 el govern 
del Partit Popular no sols no ha assumit els 
deures emanats de l’estatut i de la constitu-
ció de protegir i potenciar l’aprenentatge i 
ús social de la llengua que li és pròpia sinó 
que amb traïdoria i determinació l’ha anat 
soterrant: suprimint línies en valencià, no 
fent del valencià la seua llengua d’ús, i tan-
cant els únics espais de comunicació on es 
podria  difondre més enllà de l’escola, canal 
9 i ràdio 9; també ens han prohibit la TV3, 

tancant els repetidors que la feien visible 
als nostres televisors. Amb vint anys de go-
vern (els darrers catorze amb majoria abso-
luta), han fet retornar a escenes d’autoodi i 
refús per la llengua pròpia de la comunitat 
a la que representaven. Des de les darre-
res eleccions hi tenim un nou govern, una 
nova conselleria que aposta per la recupe-
ració de l’ús social del valencià amb les ma-
teixes condicions que ho fa el castellà, l’al-
tra llengua oficial. I ens hem d’alegrar. Però 
aquesta aposta ineludiblement ha d’anar 
acompanyada d’actuacions que potencien 
la llengua minoritzada i desconeguda per 
una gran part de la població. Perquè no 
ens oblidem: “tractar per igual situacions 
de desigualtat és voler perpetuar la de-
sigualtat”. És per això, que com a llengua 
més desafavorida socialment, hauria de ser 
el valencià la llengua vehicular que empre 
l’administració tant a nivell escrit com oral, 
per dotar-la de valor i dignitat . Que siga 
aquesta la llengua que per defecte s’em-
pre en tota la documentació emesa, la pri-
mera en trobar-se en cadascun dels webs 
de les administracions públiques. Caldrà 
doncs, a més de les mesures que hem anat 
apuntant, una llei d’igualtat lingüística, que 
puga corregir la discriminació. 

Si volem un país vertebrat i no dividit 
entre els qui dominen les dues llengües 
oficials i els qui els manca una, totes les per-
sones que hi viuen deurien ser-ne alfabe-
titzades perquè a més tenen el dret de co-
nèixer-les. Ninguna persona que pot viure i 
pensar en ambdues llengües fa canviar de 
llengua al seu interlocutor. Malauradament 
hi ha una part nombrosa de valencians als 
quals se’ls ha arrabassat el dret a ser bilin-
gües. Això s’ha de corregir. En eixe viatge 
ens podrà trobar l’administració a Escola 
Valenciana per treballar tots plegats. 

Si no actuem i caminem decididament, 
qualsevol manifestació, aquesta també, 
serà com bufar i fer bombolles.

Maribel Romero Roger
Directora del CEIP Ausiàs March
El CEIP Ausiàs March de Mislata , cen·

tre pioner en l’escolarització preferent 
d’alumnat amb discapacitat motora i ja 
fa 25 anys que començà amb l’ensenya·
ment en valencià en una de les seues líni-
es. Deu anys després el Consell Escolar del 
centre amb el compromís de tot el Claus-
tre demanà que les dues línies del centre 
foren amb el Programa d’Immersió Lingü-
ística en valencià. Per tant des d’aleshores  
SOM  ESCOLA EN VALENCIÀ.

En un context social on la majoria de 
les famílies són castellà-parlants, el nostre 
centre se sent compromès amb la llengua 
i cultura valenciana, la qual cosa implica 
afavorir el respecte a la nostra identitat 

lingüística i cultural.
El centre té com a meta en allò referit a 

les llengües aconseguir que els seus mem-
bres posseïsquen la condició de bilingües 
i que, en acabar l’escolaritat, l’alumnat tin-
ga la competència lingüística escaient en 
ambdues llengües oficials.

Actualment tenim la sort de contar amb 
un Ampa col•laboradora i compromesa 
amb l’escola pública i en valencià, a la qual 
donem les gràcies. Vull agrair també el tre-
ball de tots els mestres, educadors i resta 
de personal que al llarg d’aquests 25 anys 
ha fet possible que aquesta siga una esco-
la inclusiva, arrelada al medi i en valencià.

El nostre desig és continuar amb aquest 
projecte i malgrat els entrebancs mai per·
dre la il·lusió.

ceiP Ausiàs MArch de MisLAtA 

25 anYs d’esCola 
en ValenCiÀ



4

la Xiiia nit d’esCola 
ValenCiana 
“Un País 
d’Escoles”, lema 
de les trobades 
2016

Vicent Moreno: 
“Haurem de 
guanyar la llengua 
dia a dia”

Per primera 
vegada assisteix a 
l’acte el Conseller 
d’Educació

Sònia Real 
El passat 21 de novembre es cele-

brà a Alginet la tretzena Nit d’Escola 
Valenciana. Durant l’acte es va revelar 
el lema de les Trobades d’Escoles en 
Valencià, ‘Un país d’escoles’ així com 
el calendari de trobades a totes les 
comarques. També es van repartir els 
guardons que cada any atorga l’enti-
tat. Enguany s’ha reconegut la tasca 
de la Plataforma Xúquer Viu i de l’As-
sociació d’Editors del País Valencià, pel 
compromís com a entitat que basteix 

la conservació i la difusió de la llengua. 
El guardó a la Trajectòria Individual ha 
estat atorgat a un històric de l’entitat, 
Josep Chaqués, mestre, expresident 
de la Fundació Sambori i primer presi-
dent d’Escola Valenciana.

En el seu discurs, l’actual president 
d’Escola Valenciana Vicent Moreno va 
reivindicar la necessitat de continuar 
treballant cada dia per la llengua i per 
una educació que cohesione la soci-
etat valenciana: «la llengua no ens la 
regalarà ningú, l’haurem de guanyar 

dia a dia». Així mateix, va apel·lar a la 
responsabilitat del govern i les institu-
cions per a l’aplicació d’una veritable 
llei de normalització lingüística, la in-
versió en llengua i en cultura, l’acom-
pliment de la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià i el requisit lingüístic en 
l’Administració Pública.

Amb la presència de vora 400 per-
sones, principalment de l’àmbit de la 
cultura i l’educació, la Nit d’Escola Va-
lenciana es consolida com una festa i 
un espai de trobada per la llengua i la 

cultura. Enguany l’acte comptà amb la 
presència del Conseller d’Educació, Vi-
cent Marzà. La vetllada “De la Nit al Dia” 
començà a l’exterior del restaurant 
amb una mostra dels Balls d’Alginet i 
l’actuació de la Nova Muixeranga d’Al-
gemessí. L’acte, conduït pel comediant 
Eugeni Alemany, comptà amb les actu-
acions musicals de Dani Miquel, acom-
panyat pels Ma•Me•Mi•Mo•Músics, i de 
Joanes i la colla de Pantaix. 

Els guardonats: ASSOCIACIÓ D’EDITORS DEL PAÍS VALENCIÀ, XÚQUER VIU i JOSEP CHAQUÉS
amb el president de la coordinadora de La Ribera i el President d’Escola Valenciana. 
D’esquerra a dreta:Manel JM Romero, Joan Cortés, Jesús Figuerola, Conxa Ortells, Josep Chaqués, Vicent Moreno, Roger Pons i Paco Sanz. 
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nit del GUaiX, 
PUnt de trobada

Mariló Gradolí 
Cada any, el Sopar d’Hivern del Guaix 

es converteix en el punt d’encontre del 
món educatiu de la comarca. Un espai 
per compartir, des de la vessant de l’oci, 
de les experiències i els projectes anuals. 
El sopar del Guaix es va celebrar el passat 
20 de febrer en la Masia de les Estrelles, 
a Catarroja, on més de 200 persones van 
gaudir de la conversa, la companyia, la 
música, l’amor a l’educació pública i la 
passió per la llengua.

Montse Payà i Xon Doménech, presen-
tadores de l’acte, van donar la benvingu-
da i la paraula a José Francisco Cabanes i 
a Marta Pascual, alcalde i regidora de Se-
daví, poble acollidor de la XXIX Trobada 
d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud. Els 
representants institucionals van agrair 
el treball que estan fent els centres de la 
localitat preparant els diversos actes re-
lacionats amb la Trobada i van convidar a 
tots els centres de la comarca a participar 
en els actes programats al voltant del 23 
d’abril, dia de la festa per la llengua. 

El president del Guaix, Vicent Font, va 
felicitar a totes les persones implicades 
en la formació dels ciutadans i ciuta-
danes del futur, els que més tard faran 
realitat el país que hui somiem i també 
al poble de Sedaví, l’únic de la comarca 
que faltava per acollir la Trobada.

Escola valenciana ha triat Un país d’Es-
coles com a lema de les Trobades per al 
curs 2015-2016, que pretén fer valdre tot 
el tramat d’escoles que forma la xarxa 
educativa. El president d’Escola Valenci-
ana, Vicent Moreno va reivindicar al nou 
govern autonòmic accions perquè el va-
lencià aconseguisca la normalitat que li 
correspon, a més de reclamar-los una te-
levisió i ràdio públics (100%) en valencià.

La nit venia carregada de sorpreses, 
sobre tot per aquelles persones que pro-
fessionalment han treballat per aconse-
guir que el valencià siga la llengua que 
ens identifique com a poble: Joan Ca-
brera, Vicent Tamarit, Fernanda Rivero, 
Aureli Lapeña, Paco Canet, Paco Juan, 
Pilar Tormo, José María Garay, Amparo 
Campos, Victòria Navarro, Albert Taber-
ner, Joan Gómez, Fausto Montero, Regi-
na Bañuls, Zequi Castellano, Joan Artola, 
Il•luminada Alemany, Ricardo Cambra, 
Conxa Mocholí, Toni Francés i Maribel 
Llàcer, que van rebre un socarrat com-
memoratiu amb la cita de Joan Fuster: 
El destí d’una llengua es frustra quan no el 
sosté la sòlida voluntat de fer-hi una cultu-
ra.

Com en cada sopar del Guaix, també 
es van haver els reconeixements anuals 
a les escoles amb 25 anys de trajectòria 
en valencià: enguany San Clemente de 
Sedaví i Ausiàs March de Mislata.

I Aldaia va tindre la seua presència amb 
l’entitat cívica homenatjada per haver 
contribuït a recuperar i donar a conéixer 
el nostre patrimoni musical: l’Orfeó. Fun-
dat el 1972, n’han estat al capdavant com 
a directors Antoni Andrés, Mariano Se-
gura, José M. Peñarrocha, Francesca Ortí, 
Juan Pablo Hellín, Cristina Contreras, 
Francesc Valldecabres, Claudio Adam, en 
l’actualitat té la direcció compartida amb 
Marta Mármol i Francesc Valldecabres.

L’activitat de l’Orfeó ha sigut molt in-
tensa al llarg de tots aquests anys, on 
cal destacar els premis aconseguits als 
certàmens de Masses Corals de Sagunt, 
d’Havaneres de Torrevella, al Certamen 
d’Egea de los Caballeros (Saragossa), al 
Certamen Coral Fira de Tots Sants (Co-
centaina) entre altres reconeixements.

L’Orfeó va oferir un concert que va dei-
xar bocabadats al públic assistent amb la 
interpretació de la cançó popular Mare-
ta, mareta, Albades de Ramón Pastor i 
Que tinguem sort de Lluís Llach.

Els detalls per als assistents va ser col-
laboracions de l’empresa de menjadors 
Caps i de l’editorial Bromera. També 
hi hagué un llibret amb el títol Un país 
d’Escoles que ha editat Guaix amb la col-
laboració d’Edicions 96 i els autors dels 
textos de  Mari Carmen Sáez, Pasqual 
Alapont, Alba Àlvarez, Carles Cano i Llo-
renç Giménez. Aquests dos últims van 
tacar l’acte amb uns acudits que ens van 
fer anar-se’n amb un somriure i xiulant 
que tinguem sort.

PARAULES D’AGRAÏMENT DE 
PILAR TORMO EN NOM DELS 
RECONEIXEMENTS

El Valencià és cosa de tots! Per això ens 
incomoda a algunes persones el reco-
neixement singular. Però també és veri-
tat que la llengua es manifesta de mane-
ra singular en cadascuna, cadascú, i en la 
mida en que s’incorpora a la vida, aques-
ta sempre s’expressa de manera única 
en cada ser humà. Llengua viva, llengua 
que va significant la nostra presència en 
el món, que posa paraula a l’esdevenir i 
el misteri del viure, amb les seues llums 
i les seues ombres. La llengua, segura-
ment més que qualsevol altra manifesta-
ció humana, explicita el valor relacional 
de la vida. La llengua és relació, la fem 
en relació creant vincles d’humanització 
que ens sostenen en la vida.

Moltes gràcies per la vostra relació i 
per formar part de la meua vida.

PARAULES DE XAVIER GOMIS 
PER EL LLIRAMENT DEL GUAIX 2016 
A L’ORFEÓ D’ALDAIA 

Recordem l’aforisme de Joan Fuster: 
“El destí d’una llengua es frustra si no 
el sosté la sòlida voluntat de fer-hi una 
cultura. Quanta gent té eixa sòlida vo-
luntat i entre quants farem una cultura 
i aconseguirem dignificar la nostra llen-
gua, amb actituds, amb fets, amb estima, 
amb orgull...

En totes les vessants d’eixa cultura 
nostra, hi ha persones i institucions que 
contribueixen a engrandir-la, com és el 
cas de L’Orfeó d’Aldaia que en tot mo-
ment l’ha feta seua.

És veritat que la música és un llen-
guatge universal, però la seua realització 
sempre està impregnada de la persona-
litat de l’interpret, de la seua forma d’en-
tendre-la i més encara quan eixa música 
s’ha creat al nostre àmbit vital i en la 
nostra llengua, doncs estem parlant de 
música coral elegantment i artísticament 
interpretada pel nostrat Orfeó d’Aldaia, 
sota l’acurada, brillant i encomiable di-
recció de Francesc Valldecabres Sanmar-
tín i Marta Màrmol Garcia, prestigiosos i 
excel·lents músics.

Com a mostra d’eixa pregona em-
premta, fem referència a l’actuació del 
vint-i-vuit d’octubre de 2012, amb motiu 
del quaranté aniversari de la institució: 
“Tots som Orfeó” i sobre tot a l’inici, lle-
gint a Estellés i fent realitat allò de no 
ésser res si no se és poble; interpretant a 
Orff, però incloent les dolçaines, la dan-
sa, les acurades i disciplinades veus dels 
aldaiers que fermament es manifesten. 
Un treball admirable i emotiu; una mos-
tra més de l’orgull d’ésser d’on són.

L’Orfeó ha contribuït a recuperar i 

Foto de família dels reconeixements 2016 a les persones que professionalment han treballat per aconseguir que el valencià siga la llengua que ens identifique com a poble.
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donar a conéixer el patrimoni musical 
valencià amb concerts monogràfics de-
dicats al repertori valencià dels segles 
XV al XVIII, obres de músics casolans i 
també tot un variat repertori d’obres de 
totes les èpoques i estils, fins i tot els més 
actuals, actuant i col•laborant amb can-
tautors i grups valencians de rock i jazz .

No podem detallar l’extens currículum 
de l’Orfeó, però si fer referència a la seua 
constància, treball, rigor i estima que 
transcendeix la influència local i crea ad-
miració, afecte i orgull en qui ens sentim 
“poble”.

Per tot, el que hem dit i el que feu i 
representeu, Guaix, coordinadora pel 
Valencià a la nostra comarca, atorga el 
Guaix, 2016 a l’Orfeó d’Aldaia, perquè 
tots som orfeó, tots som músics, tots 
som valencians. 

PARLAMENT D’AGRAÏMENT. 
ANNA MARTíNEz I SANChIS. 
PRESIDENTA DE Ĺ ORFEÓ D´ALDAIA

Senyors i senyores alcaldes/alcaldes-
ses, regidors/es de l’Horta Sud. Mestres, 
pares i mares d’alumnes i membres del 
món de l’ensenyament de la nostra co-
marca. Estimats amigues i amics de la 
Junta de GUAIX. Coordinadora pel Valen-
cià de l’Horta Sud. Molt bona nit.

Gràcies a tots i totes els que vos trobeu 
a la sala, en especial als amics i amigues 
que ens acompanyen des de casa, en-
tre d’altres, a Carles Subiela, empresari 
compromés amb la música; Laura Sena, 
periodista amiga i també al nostre amic i 
alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján.

Benvolgut Orfeó d’Aldaia a tots i ca-
dascú dels membres que en formeu, 
a tot l’equip de professionals que ens 
aporteu la professionalitat per a fer d’un 
cor amateur un cor capaç de plantejar-se 
reptes que sense la implicació i motiva-
ció de tots vosaltres no serien possibles. 

Amics d’Escola Valenciana i la Junta de 
Guaix, en nom de tots els que formem 
part de l’Orfeó d’Aldaia, GRÀCIES pel 
guardó que ens haveu atorgat, i, sobre-
tot, per estar i fer el que feu. Gràcies Xa-
vier per les teues paraules, magnífiques 
paraules.

Per a nosaltres, rebre este premi és un 
reconeixement al fet que el nostre tre-
ball ha pagat la pena. La notícia ens va 
il•lusionar i ens va fer–nos sentir impor-
tants. Però immediatament, temorosos 
i doblement il•lusionats, perquè alhora 
també pensàrem que es un altre repte 
que tenim, el compromís de continuar 
endavant, de carregar la motxilla de mú-
sica, de cultura, de sensibilitat i de res-
pecte per les arrels de la nostra terreta. 
Estimem València i la nostra comarca, i 
volem ser capaços d’emocionar al públic 
i implicar-lo amb el sentiment d’estima 
per la cultura valenciana.

Cantem en moltes llengües, però par-
lem i ens comuniquem en valencià. Fo-
mentem la nostra llengua en cada con-
cert que fem.

Des del nostre naixement, l’any 1972, 
l’Orfeó d’Aldaia no sols s’ha preocupat i 
ocupat de la formació musical dels seus 
components sinó també d’oferir con-
certs de qualitat, de fer intercanvis cultu-

rals amb altres formacions corals de fora 
del País Valencià i de l’Estat espanyol. I, 
per descomptat, també s’hem preocu-
pat pel cultiu de la nostra llengua. 

Al llarg dels anys hem volgut fer coses 
reivindicatives fent-ho de l’única forma 
que sabem fer-ho: cantant. Com a exem-
ple tenim un lema que dóna nom als con-
certs que el nostre Orfeó ofereix, bastit 
per l´equip musical format per Chantal 
Esteve, Víctor Pérez i la directora Marta 
Mármol, sota la direcció musical de Fran-
cesc Valldecabres, que uneixen diversos 
col·lectius i amics de la cultura i la música 
valenciana: SOM MÚSICS, SOM VALEN·
CIANS. És una mostra de visibilitzar que 
tots som en el mateix vaixell, que hem de 
remar tots i totes en la mateixa direcció 
per tindre més força i presència.

Fent un poquet de reflexió, vull llegir 
unes paraules que ens traslladen el senti-
ment d’una bona amiga, Empar Folgado, 
Coralista i Regidora de Cultura d’Aldaia.

El poble valencià, té una amalgama de 
colors i d’estils digna d’admirar. Llàstima 
que en moltes ocasions siga ignorat. Tot i 
això, nosaltres hem de tindre clara la idea. 
Fem el tipus de música que fem, tinguem 
l’edat que tinguem, siguem del color polí-
tic que siguem, estem tots junts en aquest 
vaixell, perquè estem sols i tenim un pano-
rama de molta precarietat i voluntarietat, 
de moltes nits sense dormir, d’hores i hores 
d’assaig, somriures i plors, passacarrers, 
concerts, actuacions, hores d’estudi, tocar 
per quatre xavos, o per no res!

L’associacionisme musical al País Valen-
cià ha evolucionat molt poc en els últims 

30 anys. No som més forts, ni fem gestions 
més professionalitzades, ni trobem sempre 
els espais on poder oferir els nostres pro-
jectes. No pot ser que amb el potencial que 
tenim en cada poble, en cada casa, siguem 
tant poc visibles i no puguem fer més. 

I la meua amiga es pregunta, entre 
altres coses, si és perquè no sabem o és 
perquè no ens han deixat?  Podem millo-
rar el nostre saber fer? Podem contribuir 
més al desenvolupament cultural i musi-
cal del nostre poble?

Es clar que l’exemple de lluita d’Esco-
la Valenciana ens estimula a continuar 
treballant per la nostra cultura. De fet, el 
vostre nom, GUAIX, fa referència al con-
junt de tiges de planter d’arròs nascudes 
d’una mateixa llavor, plantades a mà a 
la manera tradicional, que quan creixen 
i es fan grans donen lloc a un manoll 
gran d’arròs amb desenes i desenes de 
granets. El nom de GUAIX ens ensenya 
que una sola planta, igual que una sola 
persona, de vegades no pot, però moltes 
juntes sí. L’Orfeó d’Aldaia som una tija 
nascuda d’una llavor que juntament amb 
altres més, unides, creixem i ens fem for-
tes per mitjà de la música i l’estima per la 
cultura valenciana.

Tenim un patrimoni cultural que no 
podem deixar de descobrir i fer créixer. 
Es tracta d’un èxit col•lectiu dels músics i 
una demostració més que els valencians 
i valencianes podem ser tan constants i 
organitzats com qualsevol altra societat 
del món. La nostra, que ens l’estimem 
molt!  GRÀCIES.

Representats municipals amb el president d’Escola Valenciana i de Guaix  Actuació de l’Orfeó d’Aldaia

Lliurament del reconeixement 25 anys d’Escola en Valencià Lliurament del Guaix 2016



7

PaCo MUÑoZ 
a Un PaÍs d’esColes 

Nascut a València el 5 de gener de 1939, 
Francesc Muñoz i Martínez començà 
l’any 1975 a actuar en les associacions 
veïnals de València, on cantava cançons 
d’Aute, Llach o Serrat acompanyat d’una 
guitarra. Esperonat per Ovidi Montllor es 
pren seriosament l’ofici i realitzà la seua 
presentació oficial al Teatre Micalet el 4 
de novembre de 1976.  El seu primer disc, 
La llibertat la picaren, aparegué a l’any 
següent amb un pròleg de Toni Mestre, 
coautor de la lletra de la cançó Què vos 
passa, valencians?

Des d’eixe anys fins al 2014 ha publi-
cat catorze treballs en que començaren 
en format LP i han acabat editats en Cds. 
Vidrà un vaixell, Anem anat, Prometença, 
Amor i amor, D’una terra endins la mar, 
Cançons de la mar en calma, Bon Nadal, 
Els nostres poetes, Mirades, Collarets de 
llum, Cançons de la cançó, La meua terra, 
Com un suau adéu i Amics poetes. 

Com a productor ha reeditat a Maria 
del Carme Girau, Félix Estop, Marian Al-
bero i Els 4Z recuperant i donant a conéi-
xer cançons dels anys seixanta i principi 
dels setanta. Amb un objectiu semblant 
produí un doble CD amb el títol Foc, 
Cançons, Trons i Alegria amb cançons del 
Grup Sarau, Al tall, Apa, Orquestra Cata-
là, Lira Castellonense, Urbalia Rurana i El 
Sifoner entre altres. També cal assenya-
lar l’edició del cd Ovidi, de actuacions 
en directe del cantant d’Alcoi, i A dos de 
Val, una recopilació de poemes de Joan 

Fuster recitats per Ovidi Montllor amb 
música d’Albert Ortega “Bertomeu” i la 
participació de diferents cantants i grups 
valencians.  

Pel que fa el seu treballs amb xiquets, 
l’any 1984 debutà davant el públic in-
fantil en un festival de teatre als Jardins 
de Vivers de València, fet que li donà 
l’oportunitat de convertir-se – en aquell 
moment-  en l’únic cantant valencià de-
dicat a la cançó infantil: en 1986 actuà 
davant de setze mil escolars de cent deu 
centres a la plaça de bous de València en 
un festival organitzat per la Diputació i 
en 1995 al Passeig de l’Albereda de Va-
lència per a dos mil xiquets, davant del 
mural de Xavier Mariscal fet per a l’ocasió 
en una trobada organitzada per Escola 
Valenciana. La seua producció infantil, 
elogiada per Joan Fuster, comprén més 
de 100 cançons recopilades primer en 10 
cassets i actualment en 5 Cds amb el títol 
genèric Paco Muñoz canta per als xiquets. 
Al llarg de la seua llarga trajectòria com a 
cantant ha actuat en nombroses escoles 
i en multitud de celebracions escolars i 
festes per la llengua. 

En la seua faceta d’escriptor, ha publi-
cat els següents llibres infantils: Vinater, 
Jeroniet, El llop pinxo dels estrets, La ma-
sereta, Els colors, Caragol i la nit de Na-
dal. Els quatre últims amb les partitures 
de les corresponents cançons populars 
infantils.

L’any 1994, la Conselleria d’Educació i 

Ciència de la Generalitat Valenciana va 
publicar Cançons i contes populars. Paco 
Muñoz canta per als xiquets i les xiquetes, 
en el número 10 de la col•lecció “Suport 
a l’ensenyament en valencià” 

Reconeixements que entre altres cal-
dria destacar: 

- Homenatges a les Trobades d’Escoles 
en Valencià de Quart de Poblet (2001) i 
de Sollana (2008) 

- Premi Ovidi Montllor atorgat pel Bloc 
de Progrés Jaume I de l’Alcúdia (2001)

- L’ajuntament de Montserrat li dedicà 
un carrer (2006) 

- Padrí dels nous Gegants Reis Jueus 
d’Ontinyent (2006) 

- Micalet d’Honor a València (2007) 
- Premi de la Fundació Sant Jordi d’Es-

coltes valencians (2007) 
- Porrot d’Honor de les Lletres Valenci-

anes (Silla, 2008)
- Premi cartelera Túria, millor contribu-

ció musical (2008)
- Medalla d’or de la Vila de Bocairent 

(2008)
- Premi Ovidi a la trajectòria (2009) 
- Premi Vicent Ventura (2010)
- Premi Lluís Carulla a l’actuació cívica 

(2011)
- Guardó  d’Escola Valenciana a la tra-

jectòria individual (2012)

En paraules de l’escriptor Enric Lluch, 
Paco Muñoz és un autèntic homenot fidel 
a uns principis que pretenen manifestar de 
manera oberta i sense cap tipus d’ambigüi-
tat, l’estima i la defensa de tot allò que sig-
nifica la seua llengua, la seua terra, la seua 
cultura i la seua gent. 

I Paco Muñoz diu: Escric i cante per a 
que m’estimen, per no tindre la sensació de 
la solitud i per canviar, almenys un poc, el 
món. També perquè no moren els paisat-
ges i la gent que bojament estime, ja que, 
amb això, crec preservar les persones i els 
llocs contra les peripècies injustes de l’oblid: 
l’única cosa que no voldria és perdre la me-
mòria i la lleialtat dels meus.   

En definitiva, Paco Muñoz, al llarg de 
tota la seua trajectòria, és un clar exem-
ple de persona que destaca per la seua 
contribució singular a la cultura i a l’enal-
timent d’aquesta. I per al Guaix, i per a 
totes les escoles i mestres del nostre país 
ha estat i continua estant, un company 
inseparable, bé en directe o a través de 
les seus cançons. 

Per això i per tot el que ens has en-
senyat a estimar i perquè t’estimem, 
el Guaix coordinadora pel Valencià de 
l’Horta Sud, el 21 de maig et dedicarà 
una Trobada Musical Especial amb el títol 
Paco Muñoz a un país d’escoles per poder 
agrair, com et mereixes, tot el teu treball 
en favor de la llengua, la terra, la cultura 
i la gent.

Passeig de l’Albereda, Valencià 1995 Fira de Mostres, València 9 d’Octubre de 2010 
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dones QUe fan HistÒria
elionor abans de sor isabel de Villena (1430- 1490)

Sònia Rubio 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

ha dedicat el 2016 a una gran escriptora 
de les lletres valencianes: Isabel de Ville-
na. Personatge femení importantíssim 
en la literatura medieval valenciana i 
en la nostra cultura, la qual mereixia un 
reconeixement més enllà d’algun nom 
d’institut o carrer.

No és casual que el personatge del 
qual parlem siga una dona. La història 
ens ha condemnat a l’oblit i ens emocio-
nem recuperant fragments de les obres i 
vida d’aquestes dones. La societat actual 
pot redescobrir i reescriure el relat del 
temps col•locant a la dona en el lloc que 
li pertoca. Per aquesta raó, és necessari 
seguir reivindicant que es fomente la vi-
sibilització d’allò invisible, les dones a la 
història i a la literatura, i demanem que 
la AVL continue amb aquesta tasca que 
arranca després de quasi vint anys d’his-
tòria a l’acadèmia.

Sor Isabel de Villena, Elionor com a 
nom de pila, va viure a les acaballes de 
l’edat mitjana, segle XV, a València. En 
aquells moments, el cap i casal vivia una 
etapa d’esplendor econòmic, polític i 
cultural. Era el regne més pròsper de tots 
els que conformaven la Corona d’Aragó, 
el segle d’Or valencià, el segle d’Ausiàs 
March, Joanot Martorell, Jordi de Sant 
Jordi, Bernat Metge, Roís de Corella, Jau-
me Roig... un fum d’homes reconeguts 
i visibles en aquesta etapa i una autora 
destacable, Isabel de Villena. Temps de la 
Llotja de la seda, l’Almodí, les drassanes, 
l’Scala i els palaus dels Borja i de la Gene-
ralitat. Temps d’història valenciana.

Elionor, filla il•legítima del noble Enric 

de Villena, va viure des de ben menuda 
a la cort de Maria de Castella, Reina de 
la Corona d’Aragó, on va rebre una acu-
rada i privilegiada educació. Envoltada 
de grans personalitats va conèixer de 
primera mà totes les novetats culturals 
i intel•lectuals que s’introduïren en la 
cort d’Alfons el Magnànim. Però, com 
una dona com Elionor pogué arribar tant 
lluny? Quin era el paper de la dona en 
la societat valenciana del segle XV? Era 
una excepció Elionor? Cal dir que la vida 
d’Elionor no va ser un camí de roses. Es 
va fer monja als quinze anys per volun-
tat pròpia entrant en un dels pocs espais 
que permetia a les dones poder créixer 
en l’escalafó social i, no és d’estranyar 
que Isabel, nom que rep quan s’inicia en 
la vida de religiosa, acabe sent abadessa, 
el lloc més alt en la jerarquia del convent.

En aquells temps, les dones vivien una 
severa submissió per qüestions de gè-
nere, independentment de l’estament 
social al que pertanyien. Passaven de la 
tutela del pare a la del marit, i en aquest 
sentit, l’estima i la cura en el matrimoni 
tenien molt poc a veure en tant que les 
dones servien per a tindre criatures, i en 
funció de la maternitat es veia la utilitat 
femenina. Pobra d’aquella que no po-
guera tindre descendència ja que passa-
va a viure baix el risc de ser repudiada, de 
ser tornada al seu pare o tancada contra 
la seva voluntat en un convent. 

D’aquesta manera, el convent era un 
espai de trobada femenina on eren aco-
llides moltes dones. Trobem altres casos 
similars a la història de les dones. Per 
exemple, el cas de Christine de Pizan, au-
tora de l’obra “La Ciutat de les Dames”, 

la qual, al quedar-se vídua i entrar en el 
convent, va trobar l’aïllament necessari 
d’un mon fortament patriarcal per poder 
escriure. Aquests espais facilitaven a les 
dones el poder dedicar-se a altres ocu-
pacions com les literàries, ja que la dona 
estava destinada per la seua naturalesa 
a la maternitat i a les tasques de labors 
domèstiques. La convivència d’aquestes 
dones en els convents propiciava d’algu-
na forma el que ara anomenem sororitat 
que significa solidaritat entre dones, la 
germanor femenina. Així, entre elles te-
nien la suficient força per fer front a les 
discriminacions que patíem en aquell 
temps , i que ens toca viure de forma més 
vetlada actualment al gènere femení.

En aquest espai Isabel de Villena va 
unir les seves dos passions, la vocació re-
ligiosa i la seua afició a les lletres. La seva 
obra per excel•lència ha resultat ser una 
de les peces més importants en la litera-
tura valenciana, la “Vita Christi”, publica-
da al 1497. Aquest text és una resposta a 
la misogínia que impregna tota la litera-
tura de l’època. Una obra que no sols va 
tindre èxit, sinó que fou acceptada i llo-
ada per molts homes cultes i escriptors 
de l’època. Isabel aconsegueix donar veu 
a les dones que apareixen al Nou Testa-
ment, reconeixent el valor i protago-
nisme femení en aquesta història de la 
salvació cristiana. L’autora va tindre una 
gran repercussió aplegant els seus tex-
tos a les mans d’Isabel la Catòlica. 

Recuperar la vida i obra d’Isabel de Vi-
llena es una fita molt important, perquè 
per fi la societat comença a tindre refe-
rents coneguts on poder-se mirar, per fi 
s’aposta per figures femenines que han 

fet història. Les dones estem ocupant 
llocs que fins ara se’ns han negat, se’ns 
ha empentat a l’oblit. I és que si alguna 
cosa hem aconseguit amb les lluites de 
les dones és reivindicar la nostra exis-
tència, espais que són nostres, de tots i 
totes. Ja que com diu la filòsofa valencia-
na Celia Amorós “les dones tenim encara 
molt que pensar i donar que pensar per 
a eixir del lloc del no-pensat. Del lloc del 
no-reconeixement, de la no-reciprocitat, 
per tant, de la violència.”

Hem d’encoratjar-nos i aprofitar 
aquesta oportunitat, hem de seguir ofe-
rint noms i visibilitzar les dones valencia-
nes ja que pel contrari seguirem alimen-
tant una història escrita per homes i per 
a homes. Així doncs, la història de la cul-
tura valenciana que ara considerem ge-
neral no és tant general, no estem totes, 
falta el 50% de la població valenciana; i 
d’altra banda, ja va sent hora d’assumir 
aquest oblit i recuperar la memòria, pel 
contrari, negar-ho sols és una qüestió de 
voluntat personal i política.  Tenim un 
ventall de possibles futurs homenatges  
que gaudir, de futurs anys amb figures 
femenines al capdavant de la nostra 
història. Dones com Matilde Salvador 
compositora i filla adoptiva de València 
al 2008, Margarida Borràs primer cas do-
cumentat de tortura i mort per raons de 
gènere, Olimpia Arocena primera pro-
fessora universitària en València, Empar 
Navarro mestra i política valenciana, En-
riqueta Agut mestra i feminista, Carme-
lina Sanchez Cutillas escriptora, i moltes 
altres que per justícia hem de recuperar 
de l’oblit per a no estar òrfenes a les nos-
tres bibliografies. 
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Col·laboren:
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CerCaVila (a)  
ConCentraCiÓ
CeiP fernando baiXaUli

SEDAVI
Fernando Baixauli
IES Sedaví 
SILLA
TORRENT
XIRIVELLA
ALAQUÀS
ALBAL
ALCÀSSER
ALDAIA
ALFAFAR
BENETÚSSER 

CerCaVila (b)   
ConCentraCiÓ
PlaÇa de l’aJUntaMent

SEDAVÍ
San Clemente
Vicent Pla i Paredes
Escola de Persones Adultes
BENIPARRELL                                                                               
CATARROJA
MANISES
MASSANASSA                     
MISLATA
PAIPORTA
PICANYA
PICASSENT
QUART DE POBLET

ELS DIES 6,11,12,13 I 14 D'ABRIL. 
TROBADA MUSICAL
Es farà pel matí, en horari escolar, al saló 
d'actes de l'IES Sedaví, amb la participació 
de les escoles de la comarca i l’actuació 
musical de Dani Miquel. 

DIA 15 D'ABRIL. LLIURAMENT 
DELS PREMIS DEL CONCURS 
LITERARI SAMBORI
El divendres 15 per la vesprada al 
poliesportiu municipal es lliuraran els premis 
comarcals del concurs literari Sambori, amb 
l’actuació musical de Sedajazz. 

DIA 20 D’ABRIL . VOLTA A PEU. 
INAUGURACIÓ DEL MAPA DE LES 
COMARQUES. 
Eixe dia les escoles de Sedaví 
commemoraran el 25 d'abril i s'anunciarà la 
celebració de la Trobada amb la inauguració 
del mapa de les comarques a l'Avinguda Dr. 
Flèming. Participarà l'alumnat de 4t, 5é i 6é 
de primaria dels centres Fernando Baixauli, 
San Clemente i Vicent Pla i Paredes a més 
de l'alumnat de secundària de l'IES i de l'EPA. 
Actuarà el cor de l'Escola d'Adults de Sedaví. 

DIA 23 D'ABRIL. ACTES DE LA 
TROBADA 
MATÍ  - 9.00 h.  Muntatge dels tallers per 
les persones voluntàries que col·laboren en 
l’organització.
VESPRADA - 17.00h. Concentració de les 
cercaviles
• Cercavila A: CEIP FERNANDO BAIXAULI
• Cercavila B: PLAÇA DE L'AJUNTAMENT
VESPRADA - 17.30 h. Inici cercaviles i 
recorreguts pel poble fins a confluir a 
l'avinguda doctor Flèming. 
VESPRADA - 18.00 h. Lliurament de 
recordatoris als centres participants amb 
l’assistència de les autoritats de la comarca. 
Una vegada finalitzat el lliurament dels 
recordatoris de participació en la trobada 
s'interpretarà La Muixeranga per les 
colles que hi participen i l'actuació de la 
Muixeranga de Torrent. 
VESPRADA - 18.30 h.  a 20.30 h. 
Més de cent tallers per passar-ho bé i 
aprendre. 
Durant la realització dels tallers hi haurà 
actuacions a l'escenari: Grup de danses i els 
músics jóvens i KidsBand de Sedajazz. 
En l'espai dels tallers actuarà la companyia 
d'animació Escuraplats. 
NIT - 21.00 h. Sopar de cabasset a la plaça 
de l'ajuntament. 

Xª trobada 
MUsiCal
Dimecres, dia 6 d’abril.  
Rei en Jaume de Xirivella
Amadeo Tortajada de Mislata
Orba d’Alfafar
Lluis Vives de Paiporta 
Fernando Baixauli de Sedavi
Dilluns,11 d’abril  
La Gavina de Picanya
Benjamín Benlloch de Manises
Nostra Senyora del Carme d’Aldaia Barri 
del Crist
Sant Cristòfor Màrtir de Picassent
Martínez Torres d’Aldaia
Les Terretes de Torrent

Dimarts, 12 d’abril
La Comarcal de Picassent
Jaume I d’Alcàsser
San Clemente de Sedavi
El Drac de Torrent
Dimecres, 13 d’abril
9 d’Octubre d’Alcàsser
IES Enric Valor de Silla
Blasco Ibáñez de Benetússer
Jaume I El Conqueridor de Catarroja
Vicent Pla i Paredes de Sedaví
José Garcia Planells de Manises
Dijous, 14 d’abril
Sant Ignasi de Picassent
Les Carolines de Picassent
Felix Rodriguez de la Fuente de Manises
Joan XXIII de Catarroja
Villar Palasí de Quart de Poblet
San Carlos Borromeo d’Albal

alaQUÀs
11- CP. CIUTAT CREMONA
10- C. MARE DE DÉU DE L’OLIVAR
12 i13- CP. VILA D’ALAQUÀS
albal
14- CP. LA BALAGUERA
15- CP. SAN CARLOS BORROMEO
16- ESCOLETA NINOS ALBAL
alCÀsser
17- CP. JAUME I
18- CP. 9 D'OCTUBRE
aldaia
3 i4- CP. PLATERO Y YO
1- CP. J.A. MARTÍNEZ TORRES
2- CP. N 5 D’ALDAIA
19- CP. NOSTRA SENYORA DEL CARME 
(BARRI DEL CRIST)
alfafar
20- CP. LA FILA
71- CP. L'ORBA
21- ESCOLETA NINOS PORTA SUD 
ALFAFAR
benetÚsser
26- AMPA. C. NOSTRA SENYORA DELS 
SOCORS
27- ESCOLA D’ART BENETÚSSER
28- CP. BLASCO IBÁÑEZ
29- ESCOLETA NOVA
beniParrell
30- CP. BLASCO IBÁÑEZ

CatarroJa
31- CP. JOAN XXIII
35- CP. PALUZIÉ
36- CP. JAUME I EL CONQUERIDOR
37- ESCOLETA DE MARU
38- CP. VIL·LA  ROMANA  
FLORIDA SECUNDÀRIA (ROCÒDROM)
72-73- CIPFP CATARROJA
Manises
79 i 80- CP. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA 
FUENTE 
39- CP. JOSÉ GARCÍA PLANELLS
74- CP. BENJAMÍN BENLLOCH 
Massanassa
40- CP. LLUÍS VIVES   
40- CP. AUSIÀS MARCH 
PaiPorta
45- CP. LLUÍS VIVES 
46- CP. JAUME I
47- AMPA CP. ROSA SERRANO 
48- CP. L’HORTA
49- CP. AUSIÀS MARCH 
PiCanYa
50- CP. AUSIÀS MARCH
51- CP. BALADRE
52- ESCOLA GAVINA 
53- ESCOLETA NINOS PICANYA
PiCassent
6- CP. SANT  IGNASI
54- ESCOLETA NINOS PICASSENT
55- LA NOSTRA ESCOLA LA COMARCAL

57- ESCOLA LES CAROLINES
58- C. SANT  CRISTÒFOR MÀRTIR
QUart de Poblet
59- CP. LA CONSTITUCIÓ
60- ESCOLETA NINOS QUART DE POBLET
5- CP. VILLAR PALASÍ
sedaVÍ
41- CP. VICENT PLA I PAREDES
42- CP. SAN CLEMENTE
43- IES. SEDAVÍ
44- CP. FERNANDO BAIXAULI
silla
61- CP. VERGE DELS DESEMPARATS
62- IES. ENRIC VALOR
torrent
63- CP. LOPE DE VEGA
64- CP. FEDERICO MAICAS
65- CP. EL MOLÍ
66- CP. LES TERRETES
67- CP. SANT  PASQUAL
75- CP. MIGUEL HERNÁNDEZ
76- LA GAVELLA
77 i 78- CP. ANTONIO MACHADO 
68- ESCOLA EL DRAC
XiriVella
69- CP. REI EN JAUME
70- CP. RAMON Y CAJAL

97- UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA
91- ESCOLA DE MAGISTERI AUSIÀS 

MARCH VALÈNCIA
editorials,  fUndaCions i 
eMPreses
81- EDICIONS 96
94- EDITORIAL BROMERA
82 i 83- EDICIONS DEL BULLENT
84- VIATGES GRUP FIL PER RANDA
      GRUP CAPS 
101- FAPA. (GONZALO ANAYA)
105- ANDANA EDITORIAL
95- EDITORIAL DENES
96- FUNDACIÓ FERRER I PASTOR
85- CAMACUC EDICIONS
104- L’EIXAM
103- LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ
99- LLIBRERIA LA MOIXERANGA
98- LLIBRERIA REI EN JAUME 
(RAFELBUNYOL)
88- COL·LECTIU AUTÒNOM PENSARÉ
100- DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
89- LLETRA IMPRESA EDICIONS
102- ESCOLES SOLIDÀRIES
90- INFO TV.
86- ASSOCIACIÓ CULTURAL EL BOLITXO
87- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS “BARRI EL 
PROGRÉS” 
TEATRE SALA L'HORTA
IRCO SL
GENERALITAT VALENCIANA 
(CONSELLERIA D'EDUCACIÓ)

tallers

aCtiVitats al 
Voltant de la 
trobada
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CaP on Va la 
PlataforMa CreMona

Un anys desprès, tornem a tindre el 
plaer de col·laborar en aquesta revista. 
Un any en el que han canviat moltes co-
ses.

La Plataforma Cremona, com sabeu, va 
nàixer per reivindicar el NO tancament 
d’unitats a l’escola pública i perquè els 
germans i germanes pogueren estudiar 
a la mateixa escola. Ens va costar, vàrem 
fer un tancament a l’escola, vàrem eixir 
al carrer a reivindicar, vàrem escriure un 
llibre amb la nostra experiència i, per fi 
un any després, moltes coses estan can-
viant al nostre voltant i moltes coses han 
canviat a la nostra escola. 

A l’estiu s’obriren moltes de les unitats 
de l’escola pública que s’havien supri-
mit  injustament i quasi totes d’elles en 

valencià. Molts xiquets i xiquetes pogue-
ren matricular-se a l’escola que realment 
volien i NOSALTRES a dia de hui podem 
dir que hem vist complit uns dels nostres 
objectius i els nostres germans, els ger-
mans del Cremona estudien ja a la matei-
xa escola. Estem contents, molt contents 
perquè s’ha desfet una injustícia. Però 
teníem i tenim altres objectius, que sem-
blen ara també, més a prop.

Hi ha gent que es pregunta i ens pre-
gunta si el moviment CREMONA, la nos-
tra PLATAFORMA CREMONA, ha deixat 
de tindre un motiu pel qual lluitar ara 
que estem més prop de què un dels nos-
tres somnis “la nostra escola de rajoles” 
sembla que començarà a ser una realitat 
a partir de juny del 2016. 

Doncs la PLATAFORMA CREMONA con-
tinua la seua tasca perquè hi ha molta 
feina per fer encara. En primer lloc, ens 
hem d’assegurar que la nostra escola es 
construeix efectivament en els terminis 
que s’han fet públics. Malgrat que con-
fiem en la paraula dels nostres represen-
tants polítics actuals, la història que hem 
viscut ens fa cautes. Es per això que hi 
estarem atents perquè ningú no s’oblide 
que estem esperant eixa realitat des de 
fa ja més de huit anys.

I com hem dit abans, encara hi ha mol-
ta feina per fer i la fem nostra. Volem llui-
tar per la derogació de la LOMQE, volem 
col·laborar per tal que l’educació pública 
siga de qualitat, volem que l’educació 
dels xiquets i xiquetes valencians es base 

en valors, en experiències, una educació 
innovadora que deixe enrere estereop-
tips i formes de fer antiquades i obsole-
tes. Volem col·laborar amb altres lluites 
d’altres àmbits de gran importància per a 
la nostra societat perquè som conscients 
que lluitant també s’aprén i no sols ells 
i elles, els xiquets i xiquetes, també no-
saltres tenim molt a aprendre d’aquestes 
lluites que també són nostres.

Aleshores si ens pregunten cap on va 
la PLATAFORMA CREMONA, els direm 
que mantenim la nostra essència, conti-
nuem lluitant i continuarem lluitant per 
fer aquesta societat més lliure, més justa 
i més humana.

TOTS SOM CREMONA
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drets linGÜÍstiCs
Sònia Real
Escola Valenciana, juntament amb 

totes les organitzacions i sindicats 
que formen part de la Plataforma 
pels Drets Lingüístics es reuniren a les 
Corts Valencianes el passat 4 de de-
sembre per commemorar el Dia dels 
Drets Lingüístics. Representants de la 
Plataforma llegiren el Manifest i pre-
sentaren l’informe anual en el qual es 
recullen tots els casos denunciats de 
discriminació per l’ús del valencià. La 
Plataforma ha recordat que en el País 
Valencià, malgrat que la llei empara 

el dret a l’ús de la nostra llengua en 
l’àmbit públic, encara existeixen vul-
neracions quotidianes i sistemàtiques 
d’aquest dret.

Casos com el de Miquel Gironés, 
detingut il•legalment per parlar en va-
lencià, o el conductor de Castelló que 
denuncià el tracte vexatori per part de 
la policia per la mateixa raó posen de 
manifest la necessitat de treballar en la 
defensa pels drets lingüístics entre els 
membres dels cossos i forces de segu-
retat de l’Estat. Així mateix, la Platafor-
ma reivindica la reobertura de la ràdio 

i la televisió pública en valencià, així 
com el visionat de canals i emissores 
d’altres territoris amb els quals el País 
Valencià comparteix la llengua.  Quant 
a l’administració pública es reclama la 
introducció del requisit lingüístic així 
com millores en l’oferta de cursos de 
valencià.

L’entitat cívica ha recordat que tot-
hom pot denunciar a través de l’Ofici-
na de Drets Lingüístics el tractament 
discriminatori, les humiliacions o ve-
xacions per parlar valencià a través del 
correu drets@fev.org. 

eUro llaVor de 
solidaritat Per als 
refUGiats sirians

Sònia Real
Com cada any, al voltant del 30 de 

gener, Dia Escolar de la no-violència 
i la Pau, Escola Valenciana mampren-
gué la vuitena edició de la campanya 
Un euro llavor de solidaritat. En aquesta 
ocasió els diners recaptats han anat 
destinats a donar suport a les perso-
nes desplaçades de Síria a causa de la 
guerra. Escola Valenciana ha comptat 
amb la col•laboració de l’Alt Comissi-

onat de les Nacions Unides per als Re-
fugiats, ACNUR. Segons l’agència, vora 
13 milions de persones han hagut de 
desplaçar-se a causa de la guerra a di-
ferents zones del seu país o cap a paï-
sos fronterers i Europa. La tasca d’AC-
NUR als països en conflicte consisteix 
a proporcionar protecció i assistència 
als refugiats així com buscar solucions 
duradores per tal que tornen a iniciar 
les seues vides mitjançant programes 

de repatriació, de reassentament i 
d’integració local.

La campanya duta a terme a les es-
coles ha consistit en proposar que 
cada xiquet i xiqueta aportara un euro 
dels seus estalvis a la campanya. Amb 
aquest gest es vol donar a l’alumnat de 
totes les edats la possibilitat d’aportar 
el seu gra de sorra així com enfortir va-
lors com la convivència, la pau, la to-
lerància, la solidaritat i la no-violència.

La recaptació d’enguany ha estat de 
més de 14.000 euros i els centres que 
han partici pat de la nostra comarca 
son: Miguel Hernàndez, Sant Pasqual 
i Antonio Machado de Torrent; Joan 
XXIII, Bertomeu Llorens i Jaume el Con-
queridor de Catarroja;  Platero y yo d’Al-
daia, Les Carolines de Picassent, San 
Clemente de Sedaví, La Gavina de Pica-
nya i 9 d’Octubre d’Alcàsser. 
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saMbori 2016
dades de 
PartiCiPaCiÓ
POBLES: 19. (Consten en cada poble els 
centres participants i entre parèntesi els 
treballs aportats)
Alaquàs 5: Ciutat de Cremona (3); IES Dr. 
Faustí  Barberà (1); Mare de Déu de l’Oli-
var I (12); Mare de Déu de l’Olivar II (5); Vila 
d’Alaquàs (4). 
Albal 4: IES Albal (12); La Balaguera (9); Ni-
nos Albal (1); St. Carlos Borromeo (7). 
Alcàsser 2: Jaume I (4); 9 d’Octubre (9). 
Aldaia 1: Platero y yo (21). 
Alfafar 4:  Ninos Alfafar (1); Orba (10); 
Col•legi Vamar (1); IES 25 d’Abril (15). 

Benetússer 4: Blasco Ibàñez (7); Cristòbal 
Colón (12); Escola d’Adults (1); IES Maria 
Carbonell (2). 
Beniparrell 1: Blasco Ibàñez (6).
Catarroja 4: Bertomeu Llorens (2); Flori-
da Secundària (6); Jaume I El Conqueridor 
(14); Joan XXIII (8). 
Manises 3: Benjamin Benlloch Verdejo 
(11); Fèlix Rodríguez de la Fuente (12); José 
García Planells (9). 
Massanassa 2: Lluis Vives (12); IES Massa-
nassa (22). 
Mislata 1: Mestres de la Creu (5). 
Paiporta 2: Jaume I (10); Lluís Vives (6).  
Picanya 4: Ausiàs March (4); Baladre (6); 
Escola Gavina (6); Ninos de Picanya (1). 

Picassent 5: Escola Les Carolines (8); La 
Nostra Escola Comarcal (10); Ninos de Pi-
cassent (1); St. Cristòfor Màrtir I (3); St Igna-
si de Loiola (1).
Quart de Poblet 3: La Constitució (12); Ni-
nos de Quart de Poblet (1); Villar Palasí (7). 
Sedaví 3: Escola d’Adults (2); San Clemen-
te (10); Vicent Pla i Paredes (7). 
Silla 5: El Patí (11); IES Enric Valor (6); EI La 
Llimera (1); Reis Catòlics (4); IES Sanchis 
Guarner (1). 
Torrent 6: Antonio Machado (12); El Molí 
(1); Les Terretes (17); Lope de Vega (12); Mi-
guel Hernández (10); Sant Pasqual (14). 
Xirivella 3: Gregori Mayans i Ciscar (14); 
Rei en Jaume (8); Ramón y Cajal (4).

CENTRES: 62
ALUMNES: 6879
MESTRES: 332
TREBALLS PRESENTATS: 454

21 treballs d’infantil.
68 treballs de primer cicle de primària.
122 treballs de segon cicle de primària.
158 treballs de tercer cicle de primària.
30 treballs de primer cicle d’ESO.
28 treballs de segon cicle d’ESO.
15 treballs de batxillerat.
9 traballs de Necessitats Educatives 
Especials.
3 treballs de Formació de Persones Adultes. 

Un moment més
per estimar què som.
Vivim, estimem
i expressem el que sentim.
Orgull de viure 
d’engrandir un bagatge cultural 
que recull l’enteniment i el seny,
que fa nostra la relació social,
que fa nostre el paisatge,
que ens arrela al nostre espai, 
que ens aporta coneixements,
dels nostres majors,
de grans erudits.
La nostra rao de sentir en comú.
Un moment més
ens porta a la trobada,
a la cançó, a la poesia,
a la rondalla, a raonar,
al llibre, a l’escola, 

a la família, al poble,
a les festes, al treball.
La llengua manté tot un entramat.
És el suport d’una cultura
que construïm entre tots,
perquè l’estimem, l’usem i protegim,
perquè ens uneix, ens forma, 
ens fa més assenyats, ens dignifica,
ens lliura de l’estultícia.
Un moment més
per construir, per formar, 
per manifestar-nos,
per fer escola, 
digna i nostra.

Francesc Xavier Gomis i Llorens 
(gener 2016)

Fotografíes del lliurament dels premis Sambori 2015
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Més de 

200  
possibilitats  
per a créixer 
llegint, 
30 
anys  
fent escola
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treballs PreMiats 
a la CoMarCa de 
l’Horta sUd QUe 
Passen a la fase 
saMbori PaÍs 

INFANTIL.Primera etapa de zero a tres 
anys.
Jo no vull ser un príncep de conte. EIM Ni-
nos Porta Sud d’Alfafar. Aula Kika. Res-
ponsable: Ariadna Suay.  
INFANTIL. Segona etapa. Tres anys. 
Arrimat a les botigues. CEIP  San Clemente 
de Sedaví. Aula de tres anys. Responsa-
ble: Mª Dolors Ramírez Molina.
INFANTIL. Segona etapa. Quatre anys.
Aventura pirata. CEIP Jaume I d’Alcàsser. 
Classe dels pingüins, de quatre anys. Res-
ponsable: Arantxa Nogués. 
INFANTIL. Segona etapa. Cinc anys.
Marta no té por. CEIP Jaume El Conqueri-
dor de Catarroja. Aula de cinc anys. Res-
ponsables:  Manoli Chulvi i Dora Soriano
PRIMÀRIA. Primer cicle. Premi Col·
lectiu. 
Els llibres sense lletres de la classe de pri-

mer. Escola Gavina de Picanya.
Accèsit. El somni de Muna. Mestres de la 
Creu Coop. V. de Mislata
PRIMÀRIA. Primer cicle. Premi indivi·
dual.
El ventall màgic d’Iker Heras Gutiérrez. 
CEIP El Molí de Torrent.
Carlitos, el maquinista de la lluna de Ro-
bert Valle Lozano. CEIP La Balagura d’Al-
bal.
El gos de l’Albufera de Victor Coronado Ca-
banes. CEIP San Clemente de Sedaví.
Accèsit. Maia i el Pare Noel d’Erika Calin. 
CEIP Reis Catòlics de Silla.
PRIMÀRIA. Segon cicle.
El somni d’un xiquet de Lucas Gallardo 
Saiz. CEIP Les Terretes de Torrent.
La risa és un motor d’energia d’Àlvaro Cór-
doba Villarte. Jaume I de Paiporta.
El camaleó que no canviava de color d’Alí-
cia González Cebrián. CEIP Blasco Ibañez 
de Benetússer.
Accèsits. El jurat valora l’esforç dels tre-
balls de l’aula de PT del CEIP Reis Catòlics 
de Silla que han participat en el seu cicle 
ordinari, atorgant tres accèsits a: 
El conte dels quatre elements de Dante 

González Sorlí. 
Miquel, l’angel de Nicodem Bobal. 
La sirena Electra d’Andrea Collado Brocal. 
PRIMÀRIA. Tercer cicle.
Històries mullades d’Anna Iñigo Balleste-
ros. La Nostra Escola Comarcal de Picas-
sent.
El que necessite de veritat d’Alícia Gabriel 
León. CEIP Fèlix Rodríguez de la Fuente 
de Manises.
Aba i els Hembàs d’Elisa Moreno Arce. 
CEIP Blasco Ibañez de Benetússer.
SECUNDÀRIA. Primer cicle.
A la nostra casa d’Edgar Casaní Pérez. IES 
Enric Valor de Silla.
El tren que ni tan sols va arribar a l’estació 
de Lucía Márquez Heredia. IES Albal.
El misteriós cavaller de l’armadura de Nico-
lás Romero Àlvarez. IES Massanassa.
SECUNDÀRIA. Segon cicle.
Equilibris inestables, necessaris de Yaniré 
Chisvert Masià. IES 25 d’Abril d’Alfafar.
Capgirat, un horitzó esborrat de Neus Bar-
berà i Salas. Mare de Deu de l’Olivar II. 
Alaquàs.
Trencar el silenci de Merche Molina Moli-
na. IES 25 d’Abril. Alfafar

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS.
Yarsagumba de Ferran Sánchez Benito. 
IES Massanssa.
Vicenta de Vicent Navarro Comes. IES 
Massanassa.
Històries d’un detectiu de Miquel Robledo 
Casas. IES Massanassa.
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
Dones buscant un futur de Marta Suàrez 
Fernàndez. Escola de Benetússer.
Venjança de Jerry Medina Castillo. Escola 
de Sedaví.
La xiqueta Cendra de Sofia Cuadros Gar-
cia. Escola de Sedaví.
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Premi col·lectiu. Un brillant-cor molt espe-
cial. CEIP Benjamin Benlloch Verdejo de 
Manises. Aula CIL.
Premi individual. Esforça’t de Sergi Bostos 
Parra. Rei en Jaume de Xirivella
PROPOSTA PER AL PREMI EMPAR GRA·
NELL
Projecte didàctic del treball “Arrimat a les 
botigues”. Educació infantil 3A. CEIP San 
Clemente de Sedaví. Mestra: Mª Dolors 
Ramírez Molina.
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desé aniVersari del 
VolUntariat

Un voluntari 
A hores d’ara als nostres pobles i ciu-

tats ens trobem persones que, en aquest 
món sense fronteres, - esperem que per 
molts anys -  lluny del seu país d’origen 
cerquen la manera de viure i d’integrar-
se amb el nou entorn, però sense perdre  
els seus  trets d’identitat.

Ens hi trobem  també molt sovint d’al-
tres persones que per circumstàncies i 
motius diversos – procedència geogràfi-
ca, prejudicis lingüístics - tenen la neces-
sitat o manifesten el desig de conèixer 
l’entorn social i cultural que els acull i 
fins i tot manifesten  la intenció de  po-
der participar-hi.

Així doncs tant uns com els altres 
plantegen una innegable necessitat 
que ningú no pot ignorar. Tampoc hi ha  
massa consciència des de les instituci-
ons que ens governen. 

És evident que l’eina  que pot fer pos-
sible a aquestos col•lectius  la seua  inte-
gració en el nou teixit social no és altra 

que el coneixement i ús de la parla que 
en aquest cas concret és el domini de les 
llengües oficials del país que els acull. 
En el nostre cas Valencià i Castellà reben 
un tractament polític i una consideració 
social completament discriminatòria i 
negativa envers la primera.  

Davant la manca d’iniciatives de go-
verns i institucions  per atendre aques-
tes legítimes demandes, Escola Valenci-
ana ha promocionat en la mesura de les 
seues limitades possibilitats el Volunta-
riat pel Valencià. Ja sabeu: dos persones, 
ensenyant i aprenent que raonen en va-
lencià una hora al llarg de deu setmanes.

 L’experiència ha anat estenent-se de 
manera quasi testimonial per les ciutats 
i pobles del País. La valoració de l’acti-
vitat  des d’un punt de vista subjectiu, 
en aquest cas, ha estat fins ara positiva. 
La manca de recursos eficaços i suport 
ha estat compensada per l’entusiasme i 
la implicació  de la gent voluntària. Els 
aprenents, amb  unes expectatives  i 

motivacions  d’allò més variat,  gaudixen 
de  la possibilitat d’iniciar-se i  practicar  
una llengua que, com sol passar en al-
tres activitats, a poc a poc l’estimen a 
mesura que la coneixen.

Però l’extensió de l’ús social de la 
llengua no pot dependre de manera 
exclusiva d’aquest voluntarisme quasi 
testimonial. Aquesta efemèride del desé 
aniversari hauria de ser el punt d’inici 
d’una nova època on els estaments que 
ostenten el poder, Municipal, Provincial 
– Diputacions -  i Autonòmic,  assumiren 
amb serietat el repte  i posaren al servei 
de la salvaguarda i extensió de la llen-
gua, que és el més preat dels nostres  
signes d’identitat,  l’estructura i mitjans 
humans, mediàtics i econòmics  de les 
institucions que administren. 

Així al menys ho pensem la gent que 
fem possible el Voluntariat i així ens 
agradaria que fos.      

VolUntariat 
Horta sUd 
Els pobles on hi ha parelles de volunta-
ris i aprenents de l’Horta Sud són Albal, 
Aldaia, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Pai-
porta, Sedaví i Torrent. Si vols participar 
pots adreçar-te al teu ajuntament o a Es-
cola Valenciana al telèfon  963407060 o 
al correu:
info@voluntariatpelvalencia.org
El voluntariat pel valencià també està en 
facebook.

Este programa d’Escola Valenciana té el 
suport de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua.

ConVersa entre 
dariana GroZa i Carles alberola 

- DARIANA: un gest molt significatiu per a mi va ser que fins que la meua voluntària 
em va dir d’anar a sa casa, a mi ningú m’havia convidat encara. La gent no s’adona 
que per a un estranger més que el vocabulari és el relacionar-se.

- CARLES: Clar, és que conéixer una llengua millora la comunicació, la convivència. 
Un dels grans plaers que dóna dominar una llengua és el fet que et puguen passar 
coses i que les pugues compartir.

El llibre ‘10 DE 2’, on es troba aquesta conversa i altres textos sobre el Voluntariat pel 
Valencià el pots trobar a la botiga d’Escola Valenciana.

Ser Amic i Amiga d’Escola Valenciana 
comporta una sèrie de beneficis que 
van des de l’enviament d’informació 
de totes les activitats de la Fundació 
Escola Valenciana mitjançant correus 
electrònics on s’adjunten les notes de 
premsa que la federació genera fins 
a descomptes en els productes de la 
botiga d’Escola Valenciana; preus es-
pecials o gratuïtats en les activitats 
de la nostra entitat, fins a promocions 
exclusives i preus especials que les Em-
preses Amigues d’Escola Valenciana 
ofereixen als Amics i Amigues.

La quota anual és de 60€, sempre 
pots triar una quantitat major, amb 
possibilitat de fer un pagament únic 
anual o partint la quantitat en dos 
semestres. A més, com que Escola 
Valenciana és una entitat sense ànim 
de lucre, podràs desgravar-te la teua 
aportació en la declaració d’hisenda. 
Concretament, el primer i segon any et 
podràs desgravar un 50% de l’aporta-
ció (30% estatal + 20% autonòmic) i en 
el tercer any i posteriors un 95% (75% 
estatal i 20% autonòmic). Incloent en 
aquest apartat als que estan donats 

d’alta com a autònoms. Pel que fa a 
les empreses que es donen d’alta com 
a Empresa Amiga, la desgravació serà 
del 40% en l’impost de societats de la 
donació realitzada. 

Per a qualsevol consulta o donar-
te d’alta escriu-nos a 
amics@escolavalenciana.org 
o telefona’ns al 963472783. Tam-
bé pots donar-te d’alta omplint un 
formulari on line 
www.escolavalenciana.org/amics/alta
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ii lliGa de debat, 
seCUndÀria 
batXillerat 2016

Rubén Capella 
Professor de Valencià 
de Florida Secundària
Enguany es confirma l’èxit de la Lliga 

Debat de secundària i batxillerat, realit-
zant-se la seua 2a edició a la província de 
València amb la participació de més de 
20 instituts.

La lliga debat de secundària i batxille-

rat és una competició, organitzada per la 
Xarxa Lluis Vives i Escola Valenciana, en 
la qual alumnes de 4t ESO i batxillerat 
debaten sobre un tema polèmic o d’ac-
tualitat. Enguany el tema triat ha estat 
“Internet ens fa més lliures?”.

La lliga debat aporta una formació als 
estudiants on poden vivenciar la parla 
en públic, la defensa d’un tema tant a fa-

vor com en contra, utilitzant el valencià 
com a llengua vehicular.

La fase eliminatòria es va realitzar del 
dia 16 al 19 de febrer a la Nau dels estudi-
ants. Un marc d’estudi i investigació que 
ha rebut per segona vegada la lliga de-
bat. Al finalitzar cadascun dels dies de la 
fase eliminatòria, el jurat tria dos equips 
que passen a la final de la fase local. 

La final de la fase local es realitzà el dia 
20 de febrer pel matí. Els millors equips 
es van enfrontar i el jurat va donar com 
a guanyadors a l’institut Pou Clar d’On-
tinyent i l’IES Sivera Fonts de Canals que 
passaran a la fase final que enguany serà 
a la Universitat Politècnica de València 
els dies 29 i 30 d’abril. 

VoleU QUe 
debateM? 
donCs bé, et seMbla QUe internet 
et fa Més lliUre o bé Més esClaU?

Equip de l’IES Albal 
L’IES Albal ha participat recentment en 

la Lliga de Debat 2016, una activitat que 
organitza la Xarxa Vives d’Universitats i 
la Federació Escola Valenciana, aconse-
guint passar la fase eliminatòria i arribant 
a la final de la fase local que se celebrà el 
20 de febrer de 2016.

La Lliga de Debat és una competició 
dialèctica oberta, en què participen 
alumnes des de 4t d’ESO fins a Batxille-
rat de diferents centres docents del País 
Valencià. En aquesta convocatòria es de-
baté al voltant del tema: Internet ens fa 
més lliures? 

Per tal de preparar l’exposició, l’equip 

de l’IES Albal ens reunírem i organitzà-
rem el tema a partir d’aquests eixos: la 
presentació d’arguments sòlids, l’origi-
nalitat del discurs, la fluïdesa en l’ora-
tòria, l’ordenació lògica de les idees, la 
recerca d’informació, l’adequació en 
cada intervenció i la correcció semàntica 
i formal.

I com que de debatre es tracta, reco-
manem als centres docents de l’Horta 
Sud que hi participeu en la propera con-
vocatòria. Tan sols per deu raons…
1. Per la seguretat que dóna parlar en 
públic.
2. Pel cooperativisme que sorgeix men-
tre prepares el debat.

3. Per les amistats que fas amb els estudi-
ants d’altres centres docents.
4. Pels coneixements adquirits al voltant 
del tema.
5. Per l’adquisició del respecte davant el 
contrari.
6. Per l’admiració al rival mentre escoltes 
els seus arguments.
7. Pel treball constant de preparar la fei-
na per als teus companys. 
8. Per les reflexions que et dóna el tema.
9. Pels moments feliços que produeix.
10. Pel fet d’assumir tant la victòria com 
la derrota.

Hem aprés a saber parlar en públic, a 
fer equip i a saber defensar un tema, tant 

a favor com en contra, amb el valencià 
com a llengua vehicular.

És més, una vegada finalitzada la nos-
tra participació, proposem que Escola 
Valenciana incentive la creació de Lli-
gues de Debat comarcals. Seria molt in-
teressant afavorir l’intercanvi d’idees i el 
debat i contrast de punts de vista entre 
centres docents pròxims quant a àrea 
geogràfica.

I des d’ací felicitem als equip guanya-
dors, l’IES Sivera Font de Canals i l’IES 
Pou Clar d’Ontinyent, que ens represen-
taran en la fase final en representació de 
la Universitat de València i la Universitat 
Politècnica de València.

El programa Cinema a l’escola va dirigit 
a l’alumnat d’infantil, primària, secundà-
ria batxillerat, cicles formatius i Escoles 
d’adults de tots els centres educatius valen-
cians, és va crear l’any 2003.

El programa  té l’objectiu de contribuir 
a la normalització de la nostra llengua en 
l’àmbit del cinema, perquè és molt impor-
tant que l’alumnat valencià es trobe amb 
referents que parlen en valencià tant a l’es-
cola com al carrer.

El Cinema a l’Escola arriba cada tardor a 
moltes poblacions valencianes per oferir 
als infants i joves les novetats cinematogrà-
fiques del moment amb el segell de versió 
valenciana.

Cada pel·lícula ve acompanyada d’una 
fitxa didàctica que permet treballar-la pos-
teriorment a l’aula i fomentar així el conei-
xement de diferents aspectes del llenguat-
ge cinematogràfic entre els i les escolars.

Fins ara aquesta iniciativa és possible 
gràcies a la col·laboració d’ajuntaments va-
lencians que veuen en el Cinema a l’Escola 
una oportunitat de normalitzar la nostra 
llengua en un àmbit tan important al segle 
XXI com és el sector de l’audiovisual i el ci-
nema.

Durant el curs 2014-2015 passaren per 

les sales de projeccions a més de 38 pobles 
amb la participació de més de 65.000 alum-
nes de tots els cicles formatius.

En el curs 2015-2016 a la nostra comarca 
s’ha realitzat en Catarroja, Picanya, Torrent, 
Sedaví, Albal, Aldaia i Manises. 

Aquestes pel·lícules i guies s’ofereixen als 
centres educatius valencians amb la inten-
ció d’oferir material audiovisual en la nostra 
llengua per a treballar a les aules. 

El  paquet de pel·lícules està dirigit als ci-
cles d’infantil i primària i, donat l’èxit de la 
iniciativa, hem editat un segon i tercer pack 
per a les escoles amb una selecció de pel-
lícules que atenen als criteris del treball en 
valors i l’anàlisi del llenguatge audiovisual.

Podeu adquirir la devedeteca en la bo-
tiga d’Escola Valenciana.

CiMena a 
l’esCola
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radio esCola 
Escola Valenciana obre una finestra 

a l’exterior farcida d’il·lusió i bones 
pràctiques

Més d’una vintena d’escoles 
valencianes ha posat en marxa la seua 
ràdio escolar per Internet

Ausiàs Bermell 
El dissabte 27 de febrer, més d’una 

seixantena de centres educatius del 
conjunt del País Valencià, van partici·
par en una primera jornada divulga·
tiva sobre el desenvolupament de la 
ràdio com a element i eina transver·
sal per a l’adquisició de continguts i 
de rutines. Un projecte que pot ser el 
principi d’una gran proposta de país, 
ubicada sota l’aixopluc de la Federa·
ció Escola Valenciana.

L’Escola de Magisteri de la Universi-
tat de València Estudi General, va ser el 
contenidor en què més d’un centenar 
de persones provinents del món edu-
catiu i clarament compromeses per la 
millora de la qualitat de l’ensenyament, 
es van donar cita per desenvolupar una 
jornada en què la doctora Gemma Lluch, 
es va posar del costat de promoure rà-
dio a l’escola, durant el desenvolupa-
ment d’una ponència en què va fer un 
paral•lelisme entre aquest projecte que 
ara naix, i un fragment de la Gènesis, per 
explicar com, la paraula oral es troba al 
centre de tot inici, “quan, les iaies eren 
barbudes i les granotes peludes”.

Amb Gemma Lluch també van arribar 
a la jornada, Joan Maragall, Montserrat 

Figueres, Llorenç Giménez i Pep Gimeno 
“el Botifarra”; el mestre Enric Valor; el fill 
del forner de Burjassot, Vicent Andrés 
Estelles; el periodista Toni Mestre,  el 
cantant i actor d’Alcoi Ovidi Montllor; el 
pensador i falcó de Sueca, Joan Fuster; 
com a mostra de bons i grans comunica-
dors i difusors de la cultura, la memòria 
col•lectiva i l’oralitat, en contraposició 
de l’exemple d’una anterior consellera 
d’Educació o una alcaldessa de trist re-
cord, de la ciutat de València.

Durant la Jornada desenvolupada sota 
el nom genèric de “RàdioEscola” es van 
desenvolupar diverses comunicacions, 
entre les que cal subratllar la d’Amàlia 
Garrigós que va accentuar l’orfandat 
radiofònica i comunicativa existent al 
País Valencià tot i l’existència de la Xar-
xa d’Emissores Municipals Valencianes. 
Qualificà el programa “El Mural• d’Escola 
Valenciana, com a “una ràdio de guerri-
lla”, sense estudi, però amb la voluntat 
clara de difondre cultura, tradició, músi-
ques, paraules...

Elena Doñate, des la seua experiència 
d’òpera prima radiofònica estant, amb 
Ràdio Moreria de les Coves de Vinromà, 
va encoratjar els presents a pegar tots 
els passos per disposar una ràdio escolar 

i superar l’Himalaia que en un principi 
suposava el projecte de ràdio  d’Escola 
Valenciana. 

Des de la Pobla de Vallbona, Carme 
Barona i Rosa Amparo Rozalen saberen 
connectar amb l’audiència tot i afegint 
com d’il•lusionades estan en fer ràdio i 
com “aquest invent és capaç d’integrar 
l’alumnat en general, perquè “la ràdio 
ajuda a desenvolupar la part emocional”.

Ràdio Secanet de CEIP Jaume I de Ca-
tarroja, va il•lustrat els procediments i 
els passos que han pegat fins arribar a 
tenir un estudi i una ràdio escolar en tota 
regla, que afavoreix l’expressió oral, les 
activitats i les relacions intercicles, a base 
de desenvolupar destreses de lectura i 
oralitat.

A aquestes experiències, es van su-
mar la d’Anna Gascón de l’IES Federica 
Montseny de Burjassot; Carme Martí de 
“Radio-activitat” un programa de ràdio 
escolar feta des d’una ràdio municipal; 
José Ignacio Pastor i Francesc Fenollosa 
en representació de ACICOM, una es-
tructura associativa capficada en la mi-
llora de la dieta mediàtica valenciana i 
Alba Veryser, directora d’aquest projecte 
que a poc a poc, va prenent força.

La jornada, es va rematar amb el de-

senvolupament en directe d’un pro-
grama radiofònic, que va estar possible 
gràcies al treball de l’equip tècnic d’”El 
Mural”, que va comptar amb la partici-
pació de xiquets i xiquetes vinguts d’al-
gunes escoles que actualment fan ràdio.

Tot això va posar el cuquet de la ràdio 
a dins dels participants. molts dels quals 
van assegurar que a partir d’aquesta 
data i amb aquesta experiència, farien 
possible tenir una ràdio a l’escola.

Ni què dir té que, la proposta resta 
oberta i si hi ha cap escola o col•lectiu 
de mestres interessats a tirar enda·
vant amb aquest projecte o a infor·
mar·se sobre els procediments, ho pot 
fer a través dels següents contactes: 

Escola Valenciana 96.347.27.83 / 
659.093.933 i als correus electrònics 

escola.v@fev.org 
albaverysercastello@gmail.com

Vos donarem més informació, acla·
rirem dubtes i, si vos falta l’última 
espenta, vos animarem per posar en 
marxa la vostra ràdio escolar. Junts fa·
rem que RàdioEscola estiga present a 
les nostres escoles! 






