


Avui, tots i totes junts, celebrem una gran festa
per la llengua: les Trobades d’escoles en valen-
cià que agermanen, comarca a comarca, els pobles
que estimem la llengua; la cultura dels valen-
cians i valencianes; les veus de tots nosaltres,
de tots els que compartim l’ideari de  l’escola
que volem, dels que compartim la certesa que la
millor educació promou valors de solidaritat, fo-
menta la pau i el diàleg, ensenya a respectar  el
medi ambient i les diferents llengües i cultures.
El lema de les Trobades que hem triat enguany,
Un país d’escoles, posa en valor la tasca quoti-
diana  de tants docents, 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 ciutadans del futur, els
que més tard faran el país. Sou els que pam a
pam esteu canviant el país. Sou els que esteu po-
sant la vostra llavor per cultivar la llengua. 
Un país d’escoles, companys i companyes, sou tota
la comunitat educativa que haveu oferit la millor
educació, tant en temps difícils com en temps rao-
nables. I hem d’anar sempre més enllà, hem de
seguir fent camí, fent poble, fent país: fent esco-
la.
Un país d’escoles és una aposta per una educa-
ció pública, de qualitat i en valencià. Una aposta
per una societat on l’ensenyament en valencià es-
tiga present en tot el sistema educatiu, Infantil,
Secundària, Batxiller,  Persones Adultes, FP, univer-
sitat..., i en tots els centres, públics i concertats,
de tot el nostre territori, sense exempcions. Un

país d’escoles és una aposta per la defensa del
valencià sense complexos, des de totes les admi-
nistracions, on el seu ús i coneixe-ment siga un
dret i un deure pel bé de tots. Una aposta per la
capacitació adequada en valencià de tots els tre-
balladors del sector públic, una aposta per una
normalització lingüística des de tots els esta-
ments de l’administració  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 lingüística que incloga
el requisit lingüístic. 
El verb ‘voler’ implica voluntat, implica la pos-
sibilitat d’elegir. Ja ho va dir l’Ovidi en
aquella cançó tan memorable: “perquè vull”. I no-
saltres també volem: volem un país que conega
els nostres 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 volem 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 plurilingüis-
me,  volem que els pobles parlen la llengua
d’Ausiàs Marc, volem un país que festege en va-
lencià, volem un país de Tirants i Carmesines,
volem una escola del segle XXI.
En conclusió, volem un país de tots i totes, en va-
lencià. Volem un país de veïns i veïnes, de pobles
i de comarques. Volem Un país d’escoles.

11:30 h. Concentració a l´Associació Santa Marta i
cercavila fins al Parc de la Barbera acompanyats
per la colla de xirimites Els Valerios. 

De 12:00 h. A 14:00 h. Tallers i actuació del grup
de danses Almadrava. Els treballs col·lectius del
Sambori i els dibuixos finalistes del concurs de
dibuix, s’exposaran a l’entrada de l’Espai d’Art
Contemporani, al mateix Parc de la Barbera.

14:00 h. Dinar de cabasset a les taules que 
disposarà l´organització. La Confraria de
Pescadors de la Vila farà una fregida de peix
i, a les postres, les xocolateries vileres ens ofe-
riran un tast dels seus productes.

16:30 h. Entrega dels guardons als centres i 
entitats que participen a la Trobada i del premi
del concurs de dibuix per a la portada del díptic.
Lliurament dels premis Sambori de literatura in-
fantil i juvenil; tancaran l´acte el president de
la Coordinadora per l´Ensenyament en Valencià de
la Marina Baixa, Francesc Galiana, i l´Alcalde de
la Vila Joiosa, Andreu Verdú. En acabar, berenar
per a tots els assistents i actuació del grup de
danses Centener.

20:00 h. Concert de la Gira d´Escola Valenciana
amb la Colla Els Valerios i els grups Estrall, Nius
de nit i El Diluvi.
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