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Organitzen:

Col·laboren:

Aquest 2016 som el poble amfi trió de la XXVIII Troba-
da d’escoles en valencià a la comarca Safor-Valldigna, 
un any assenyalat per nosaltres ja que celebrem el 20è 
aniversari de la primera Trobada que es va realitzar a La 
Font d’en Carròs.

Som un poble on la llengua vehicular predominant ha 
estat i és el valencià. I ens sentim immensament orgu-
llosos de tindre com a fi ll nascut al poble,  a Francesc 
Ferrer Pastor, inqüestionable defensor de la llengua va-
lenciana. 

El lema escollit per a enguany és “Un país d’escoles”. 
En eixes escoles on volem que les xiquetes i xiquets 
puguen tindre una educació pública, gratuïta, de quali-
tat, laica i en valencià. Per aconseguir-ho també es ne-
cessiten unes bones infraestructures, i d’això en tenim 
una gran mancança a La Font. No deixarem de recla-
mar que VOLEM ESCOLA NOVA JA!!!!

Hem estat treballant els darrers mesos perquè el dia 30 
d’abril puguem gaudir de la festa gran pel VALENCIÀ, 
i parle en plural perquè ara més que mai, i pel lloc que 
tinc l’honor d’ocupar al meu poble, confi e en la idea 
d’equip i el treball en conjunt, aprofi tar les sinergies que 
sorgeixen quan es treballa colze a colze amb la gent 
que defensa els mateixos ideals, l’estima pel valencià.

Eixim totes i tots al carrer, participem de la festa que 
homenatja el valencià i mostrem a la societat el valor 
atorgat a la llengua que ens representa. A La Font d’en 
Carròs trobareu tot un ventall d’activitats, tallers, ex-
posicions i actuacions amb un nexe d’unió, la defensa 
ferma de la llengua.

SALUDA
DEL
ALCALDE
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Avui, tots i totes junts, celebrem una gran festa 
per la llengua: les Trobades d’escoles en va-
lencià que agermanen, comarca a comarca, els 
pobles que estimem la llengua; la cultura dels 
valencians i valencianes; les veus de tots no-
saltres, de tots els que compartim l’ideari de 
l’escola que volem, dels que compartim la cer-
tesa que la millor educació promou valors de 
solidaritat, fomenta la pau i el diàleg, ensenya 
a respectar el medi ambient i les diferents llen-
gües i cultures. 

El lema de les Trobades que hem triat enguany, 
Un país d’escoles, posa en valor la tasca quo-
tidiana de tants docents, de tants pares i mares, 
de tants alumnes, que han fet, fan i faran esco-
la. 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 
posant la vostra llavor per cultivar la llengua. 

Un país d’escoles, companys i companyes, 
sou tota la comunitat educativa que haveu ofe-
rit la millor educació, tant en temps difícils com 
en temps raonables. 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 edu-
cació pública, de qualitat i en valencià. Una 
aposta per una societat on l’ensenyament en 
valencià estiga present en tot el sistema edu-
catiu, Infantil, 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 defensa del valencià sense com-
plexos, des de totes les administracions, on el 
seu ús i coneixement siga un dret i un deure 
pel bé de tots. Una aposta per la capacitació 
adequada en valencià de tots els treballadors 
del sector públic, una aposta per una normalit-
zació lingüística des de tots els estaments de 
l’administració i del govern valencià, des de to-
tes les conselleries, no solament la d’Educació. 
A tall de síntesi, una aposta per una veritable 
llei d’igualtat l ingüística que incloga el requisit 
l ingüístic. 

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 nosal-
tres 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 rà-
dio i una televisió pública íntegrament en va-
lencià, 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 pluril in-
güisme, 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 veïns i veïnes, de 
pobles i de comarques. Volem Un país d’es-
coles.

La nostra escola
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Enguany volem “un país d’escoles” i, com que “de 
cultura mai n’hi ha prou”, aprendrem també moltes co-
ses. Mitjançant les experiències i sensacions reviurem 
el compromís de persones del poble que, com Fran-
cesc Ferrer Pastor, tant ajudaren perquè nosaltres hui 
tinguem més possibilitats i facilitats per poder expre-
sar-nos com volem.

No oblideu tampoc que per la seua ajuda i empenta
el nostre poble i la nostra comarca fou la primera
que, encara abans de la democràcia actual, fou capaç
d’aconseguir normalitzar el nom del poble a la toponí-
mia valenciana el 1977. Perquè així s’havia de
fer i així s’ha fet! Ens convertírem també en exemple
i model a seguir.

Doncs no ho dubtem més. En valencià, encara més, 
no hi ha més reconeixement que l’estima dels alumnes 
pels seus mestres.

Col.laborem en projectes del poble, la comarca i gau-
dim hui, al bell mig de la plaça dels Xorros, de l’hospita-
litat i estima de les fonteres i saforencs.

Gràcies per la vostra visita i hui recordem el treball dels 
qui ens han precedit i agraïm la germanor del nostre 
poble.

En nom de Francesc Ferrer Pastor, pel seu llegat de 
valencianisme amb l’autoestima ben alta per dignitat i 
identitat i, en el seu record passeu-ho bé i vivim totes i 
tots junts i en valencià.

Francesc Ferrer-Pastor i Escrivà

Benvinguts a la festa per la llengua

Per a parlar dels pobles de la nostra comarca, no cal 
recordar que s’ha de fer en valencià. La nostra escola fa 
30 anys que celebra trobades en valencià pels nostres 
pobles. 

Enguany feia 20 anys que no visitaveu la Font d’en Ca-
rròs. Les fonteres i fonters vos rebem amb els braços 
oberts i al llarg de la jornada gaudireu de les activitats i 
tallers que entre tots els col.legis, ensenyants i mares i 
pares han preparat per a vosaltres, en uns mesos d’in-
tens treball.

Però, aquestes il.lusions, ja eren compartides i desitja-
des pels primers mestres i alumnes de fa molts anys. 
Un dels primers fou Carles Salvador i Gimeno i un dels 
seus estimats alumnes fou Francesc Ferrer Pastor (la 
Font d’en Carròs - la Safor).

Hui ens reunim ací, per jugar, gaudir i transmetre eixa 
estima i reconèixer l’ús social i cívic de la nostra llen-
gua, el valencià, amb el que vivim, ens comuniquem, 
estudiem, treballem i ens estimem.
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Història
En una situació estratègica 
previlegiada, ja existia un poblat en 
l’Edat de Bronze. La denominació 
data ya desde época romana fi ns a la 
cristiana:
Reboylén (àrab) Reboretum (llatí)
Repulletu (romanç)Rebolledo (castellà)
Rebollet (valencià).
(Per la gran quantitat de roures i 
alzines)

-En el 713 l’àrab Abdelazis s’apodera 
de Dènia establint-se en el castell i vila 
de Rebollet (Rafalí).
-En 1096 fou conquerida pel Cid 
Campeador al derrotar al rei de Dènia 
Aben-Hud. En 1102 va ser recuperat 
novament pels almoràvides.
-En 1239 el cavaller cristià Pere 
Ximenez Carròs, d’origen germànic, 
el va guanyar fi nalment en combat al 
Regne Taifa de Dènia.
- El 18 de juliol de 1240 el rei Jaime I 
va fer mercé a En Carròs de la senyoria 
del Castell i Vila de Rebollet.

1- La Font d’En Carròs, villa mixta amb cristians vells (repobladors catalans que vingueren amb
el Senyor Pere Ximenez Carròs I i eren majoria en la vila i en el castell, la seua residència) i mu-
dèjars que vivien al Raval, pròxim a la villa, a l’altra part del barranc. Va ser cap administrariu de 
la Baronia, recaudant els impostos a les demés viles. 
2- Rafelcofer 3- Potries 4-Benifl à.
5- L’Alqueria Nova fi ns s.XV  i l’actual  de la Comtessa a partir del XV, nom que reb en honor a 
que els terrenys de l’alqueria eren propietat de la Comtessa d’Oliva.
6- Oliva, vila mixta. En 1413 s’independitza del castell i en 1449, el rei Alfons el Magnànim, en 
reconeixement als seus mèrits, va crear per a Francisco Gilabert Centelles el “Comtat d’Oliva”, 
convirtint-se en el I Comte d’Oliva i XVI Baró de Rebollet.  Des de llavors la vila es desvincularia 
administrativament de La Font d’En Carròs però no de la Baronia.

(2, 3 4 i 5 amb població morisca majoritàriament (mudèjar) fi ns 1609, any de la seua expulsió).

La Baronia del Rebollet
comprenia els termes de les sis poblacions actuals de la Safor

Les obres dels anys 2000 van deixar al descobert 
l’aparença original de l’antiga casa consistorial amb 
els porxes de la vila: un cobert d’arcs de rajola i els 
pilars que suportaven,al pis de dalt, l’almodí  munici-
pal  per a la compra i venda de blat i d’altres cereals.
Entre les diverses utilitats que va tindre des dels seus 
orígens, pareix que va ser l’edifi ci recaptador dels im-
postos de la baronia. En aquest edifi ci es celebraven 
els consells on acudia el veïnat per tactar temes d’in-
terès del poble. Avui, uns cinc-cents anys despés de 
la seua construcció, és seu de l’ofi cina de turisme i 
museu amb espai per a exposicions temporals.

Antic Ajuntament (segle XV) (Plaça de l’Ajuntament)

8

-Joan Marí
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Dinastia de La Safor
Pere Ximenez Carròs I 
I Senyor de la Baronia de Rebollet.

Carròs II
II Senyor de la Baronia de Rebollet.

Francesc Carròs I
III Senyor de Rebollet.

Francesc Carròs II
IV Senyor de Rebollet.

Esteve Carròs
V Senyor de Rebollet.

Ramoneta Carròs
VI Senyora de Rebollet, padrina de pila de Sant 
Vicent Ferrer (1350).

Joana Carròs
VII Senyora de Rebollet.

Alamandra Carròs
VII Baronessa de Rebollet.

Berenguer  Carròs
VIII Baró de Rebollet.

Francesca Carròs
IX Baronessa de Rebollet.

Ramonet de Riu-sec
X Baró de Rebollet.

Ramoneta de Riu-sec
XI Baronessa de Rebollet- es casa amb Pere de 
Centelles,  baró d’Oliva.

La Baronia de Rebollet pasa a los Centelles 
d’Oliva de 1413 a 1569.

Gilabert de Centelles
XII Baró de Rebollet.
Bernat de Centelles
XV Baró de Rebollet.
Francesc Gilabert de Centelles 
I Comte d’Oliva.
Serafí de Centelles
II Conde d’Oliva.
Francesc Centelles
III Conde d’Oliva.
Pere Gilabert
IV Conde d’Oliva.

La Baronia de Rebollet passa als Borja de Gan-
dia de 1569 a 1748.

Carlos de Borja
V Duc de Gandia, fi ll de Sant Francesc de Borja, 
uneix al ducat de Gandía  el comtat d’Oliva i la 
baronia de Rebollet en 1569
 
Maria Ana de Borja Carròs de Centelles
XII Duquessa de Gandia  fi ns el 14-5-1748

Amb la seua mort sense descendència acaba la 
línia dels Carròs, passant la baronia a la casa 
Benavente i després als Osuna. 

X
III

X
III

X
V

III

X
IV

X
IV

X
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Muralla Cristiana

1300m de Camí al Castell Defensiu 

Muralla Musulmana / El Rafalí

Castell de Rebollet
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Muralles de la Vila
Restes del segle XIV d’estil morisc

Part de la muralla que donava al Portal Roig, 
que va ser porta d’eixida al Castell de Rebo-
llet, punt fort defensiu àrab i, posteriorment, 
cristià en tota la conca de la Safor.

S’observen els diversos materials de l’enco-
frat morisc per a la seua construcció: pedra, 
rejola i atovó (visible abans de les obres de 
consolidació dels anys 2010).
Va tindre una extensió de 800 metres linials. 
Actualment  queden uns 100 metres del se-
gle XIV d’estil morisc.
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Mare de Déu del Remei
Patrona del poble

“1598” any del trasllat de la Mare de Déu del Remei i 
del Rebollet del castell a l’església de La Font per ordre 
de la Duquessa de Gandia, Comtessa d’Oliva i Senyora 
del Rebollet.

El 29 de juny de 1601, els frares franciscans i altres 
veïns i autoritats d’Oliva entraren a destralades en l’es-
glésia i es van emportar la imatge a Oliva, no sense 
oposició dels fonters i fonteres. Els pleits foren inces-
sants però sempre ha prevalgut el comtat front a la no-
ble vila de la Font. 
 
Si Oliva s’independitza del Castell en 1413, la parròquia 
de la Font es perpetua en 1574 amb totes les pertenèn-
cies de l’esglèsia de Sant Nicolau, i el terratrémol fou en 
1598: de qui és la imatge?.

Mare de Déu del Rebollet
“Verge de batalla” d’En Carròs de 1238

En 1601 l’arquebisbe de València, Sant Joan de Ribera, 
va dictaminar, davant del pleit de la Mare de Déu de 
Rebollet, que aquesta no fora ni per a la parròquia de 
La Font ni per a la d’Oliva sinó per a la titularitat de 
l’església que els pares franciscans construïen en Oliva. 
Per tal d’aplacar el descontent dels “cabuts” fonters, va 
regalar a la noble vila de La Font una valuosa imatge del 
Crist de l’Amparo.

El treball de l’artista va tindre èxit al servir-li com a 
model per a altres encàrrecs. Existeix a Terol una altra  
imatge d’un Crist amb el mateix rostre tret del presti-
giós taller de Ponsoda.

El castell tenia una església dedicada a Sant Nicolau 
que albergava una capella a la Verge del Rebollet, altra 
a la Verge del Remei i un panteó als senyors Carròs.

Rèplica de postguerra (anys 40) de la 
imatge original de pedra que en 1598 

es va traslladar des del castell i que 
vestiren en el XVII posant-li perruca 
i corona segons gustos de l’època.

Imatge que conserva la família que va pa-
gar l’actual de 1954 (aquest ninyet no és 

el del segle XVII).

Talla del segle XII-XIII d’estil bi-
zantí seguint la tradició del Concili 
d’Efes (431):

-Mare de Déu sola (sense adoració 
dels reis mags) amb l’infant Jesús 
en braços com a protesta a l’here-
gia de Nestori.
-Talla notable “Galactotrofusa”  
 (Virgo lactans)  per l’actitut de do-
nar el pit (poc comuna en l’època),
 
És tota una escena de gran tendre-
sa maternofi lial convertint-se en:
“Única en tota la Corona d’Aragó”.

Imatge actual (1954), més gran 
que  l’original. La cara  es va 
realitzar seguint  la del ninyet. 
La resta del cos no té cap va-
lor artístic.
A la imatge medieval (pe-
dra), ja vestida, li afegiren 
un ninyet barroc en el segle 
XIX, ja que l’original esta-
va irrecognoscible. Aquesta 
peça és la que es va salvar de 
la destrossa feta en la guerra civil 
de 1936.

Aquest interès constant en la nostra reivindicació his-
tòrica ens ha valgut el qualifi catiu de “CABUTS”. 

Torre de l’homenatge. 
Aspecte actual després 
del terratremol de 1598.

Aquesta imatge (baix) fou destuïda en la guerra civil de 
1936, de la que tan sols resta aquesta foto de l’antic 
Crist en andes de processó i que va servir al valencià 
Josep Maria Ponsoda per a fer una còpia fi del de l’an-
tiga.
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El resultat de la tasca del 
boixet és molt motivado-
ra per als alumnes, perquè 
quan l’acaben tenen un ob-
jecte del qual enorgullir-se. 
I ara pensareu que el resul-
tat és una randa, perquè els 
boixets són més coneguts 
per ser una tècnica per a ela-
borar-ne. Res més lluny de 
la realitat. Amb els boixets 
es poden fer punts de llibre, 
braçalets, collarets, arraca-
des o anells, si parlem d’ele-
ments més menuts.

Què? 
Encara penses
que el boixets només 
són randes?

-Maria Gualde
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Boixets
L’eina màgica

Hi havia una vegada un temps en què sobretot les 
xiquetes, dedicaven hores i hores a la labor; remun-
tant-nos als anys 50, les escoles se separaven per gè-
neres: els xics anaven a una escola; les xiques, a una 
altra, que anomenaven costura. Les coses han canviat 
des d’aquell temps fi ns ara, afortunadament. A les es-
coles no se separa a ningú per gènere ni per nombre, i 
les expectatives entre els xiquets i les xiquetes són les 
mateixes. Tanmateix, hi ha coses d’abans que hauríem 
de replantejar-nos: entre altres, els benefi cis de les tas-
ques manuals tant per a xiquets com per a xiquetes. 

Una d’aquestes tècniques que les xiquetes d’abans 
aprenien a les aules era la confecció de randes (“pun-
tillas”, en castellà) amb els boixets. Amb un coixí, fi ls 
i uns pocs boixets es pot elaborar una randa senzilla. 
Les capacitats i habilitats que es treballen a través del 
boixet són moltes i diverses:

•  La convivència: el fet d’haver d’asseure’s durant una 
estona els uns als costat dels altres promociona la con-
vivència, xerrar de forma animada sobre el que estem 
fent o el que volem fer, corregir a un amic o amiga si 
s’ha fet un embolic amb el fi l, o parlar del que vam fer 
el vespre mentre fem anar les mans, entre fi ls i agulles. 

•  La concentració: d’altra banda, la concentració per 
a l’elaboració de la randa és necessària: per tant, es po-
tencia l’atenció, una atenció que comença sent intensa, 
però que al cap d’uns quants punts és més lleugera, 
però constant. El boixet, necessàriament, ajuda a aug-
mentar l’atenció en l’alumne. 

•  La geometria del punt és un altre aspecte desta-
cat: el moviment dels fi ls, la manera de creuar-los, és el 
que dóna la particularitat del dibuix. A través del boixet 
es pot treballar també aspectes de la geometria, una 
geometria que pot esdevindre més complexa conforme 
anem aprenent a fer més punts. 

•  La motricitat fi na i el llenguatge: fi nalment es tre-
balla la motricitat fi na, la de les mans i els dits en una 
forma que no solen fer habitualment. S’utilitzen altres 
posicions, altres moviments. Com bé és conegut, la 
motricitat fi na està relacionada amb l’àrea del cervell 
del llenguatge, de manera que es treballen dues habi-
litats alhora.

 

Però a més a més existeixen moltes peces grans que 
amb més experiència i temps també es poden elaborar: 
quadres, xals, làmpades, bosses de mà, peces de roba, 
o fi ns i tot vestits sencers.

Per tant, un xiquet o una xiqueta amb una estoneta un 
poc llarga pot acabar fent un punt de llibre o un braçalet. 

Per últim, el boixet és una manera tradicional de reivin-
dicar el moviment “slow” (lent, en anglés), un moviment 
social que està reivindicant, des de fa uns anys, la len-
titud. Adults i menuts vivim en un món que ens engul 
amb la pressa i l’estrés: ens alcem a les set del matí i 
anem com una moto; criem xiquets estressats, entre 
l’escola, els deures, l’anglès extrascolar, la música, l’es-
port... Potser ha arribat el moment de dir prou: de rei-
vindicar els benefi cis de la lentitud, de la calma. I no hi 
ha res més calmat, que siga alhora més potencialment 
didàctic que el boixet. 
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-Laia Navarro-Laia Navarro-Laia Navarro

L’ermita de Sant Miquel
L’ermita de Sant Miquel està situada entre els termes de Rafelcofer i lAlqueria de la Comtessa.

És propietat de l’Ajuntament de La Font dEn Carros.

Històricament la jurisdicció era de La Font dEn Carros. 

Com és l’edifi ci? ÉEs un temple de planta rectangular enrajolat amb taulells rojos al 
llarg de les parets. El porxe de l ermita tée tres arcs. Al costat hi ha una casa 
on abans vivia l ermitaà. 

  
Quin ús tenia l’ermita? Primer era una mesquita àarab i despreés una esgleèsia -mesquita    
cristiana.  

Com s’anomenaven les persones que cuidaven l’ermita? S 'anomenaven “Ermitans“ i tambe 
“Santmicalers“.  

Coneixes alguna persona o història respecte a l’ermita? Encara hi ha una familia que es diu

“La Santmicalera“ perque son descendents de lermita. LAjuntament li oferia a

lermita causa i jornal a canvi de cuidar l'ermita.
 
Quan naixia alguna persona a l’ermita, a quina població pertanyia? La Font dEn Carros.

Quins pobles formaven La Baronia del Rebollet? Rafelcofer, Potries, Benifla, LAlqueria de la
Comtessa, LAlqueria dels Flares, Alcudiola, Mediona i Elca.

En quina data va regalar el Rei Jaume El Senyoriu del Rebollet a l’Almirall Carròs? Al 1240.

A la nostra escola, els d’infantil fem moltes coses xules com...



La vida és important!
-Ruben López Puig
Participació en el I Concurs de Relats Breus - 5é Primaria
“A febrer cada paraula compta”.

-Mireia Sanonofre
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PEP I
ELS SEUS
AMICS

Reportatge
L’Evolució de la Vida.

Gràcies a la tecnologia, la història ha avançat molt. 
Abans les coses eren molt difícils d’aconseguir, més 
que ara, ja que els invents que s’han anat construint 
ajuden a fer les coses molt més fàcils.

Fa molts anys, la vida era molt complicada, molts xi-
quets no van anar a l’escola, no sabien tan sols ni llegir 
i els que no hi podien anar, de les edats començant pels 
9 anys, treballaven anant al molí l’Espart, anant a collir, 
anant a cases a netejar… per a poder mantindre a la 
seva família.

Tampoc hi havia vehicles, com ara en l’actualitat i per 
anar als llocs, la gent anava a peu, per exemple, s’ana-
va a peu a una fàbrica que es deia La Vital, que estava 
a Gandia. També s’anava a peu al molí l’Espart, que era 
un lloc on es feien cordes, cabassos, espardenyes… 
que s’ utilitzaven per a vendre.

Abans tindre fills no era com ara, les dones tenien de 
dos a huit fills, mentre que ara les donen tenen d’un a 
tres fills. Els criaven amb el que podien i quan la gent 
tenia molts fills, els veïns i la gent del poble els ajudava 
per a poder mantindre’ls.

Antigament, la gent llavava la roba a la séquia i al llava-
dor públic, ja que no existien les llavadores de casa que 
tenim actualment.

Cal apreciar les coses que tenim en la vida, ja que ara 
estem molt a gust i no pensem en els problemes que hi 
havia abans.

Això era una vegada un xiquet que es deia Pep. 

Tenia 6 anys i acabava de començar primària.

Li agradava molt la música clàssica i un dia va decidir 
apuntar-se a ballet.

El primer dia de classe, quan va entrar a la sala de ball, 
s’adonà de que tot eren xiques i li feu un poc de ver-
gonya, però ell va decidir continuar perquè li feia molta 
il·lusió.

Quan feia dos dies que anava a  ballet, els seus amics 
es van assabentar que ell anava i començaren a bur-
lar-se d’ell. Però un dia fart de les burles, va dir als seus 
pares: 

-Ja no vull anar a classes de ballet!

Els pares sorpresos, li van preguntar:

-Fill, t’ha passat alguna cosa?

Pep va contestar que en l’ escola es burlaven d’ell i ja 
n’estava fart. Pensava que de segur si deixava d’anar-
hi, ja no es burlarien.

-«Carinyo», és el teu somni. Vas a deixar ballet sols per-
què es burlen de tu?Jo de tu continuaria, però si vols 
deixes d’anar quan tu vulgues.

Pep s’ho pensà dues vegades i digué:

-Mamà no em desapuntes, els amics que es burle de 
mi, ho fan perquè no  són bons amics. Jo parlaré amb 
ells per a que ja no ho facen i si no ho aconseguisc, vull 
seguir amb el meu somni.

Al final ja no es burlaven de Pep, i s’ ho passava bé en 
ballet, somniant que un dia, ell seria un gran ballarí i ac-
tuaria en les millors sales i teatres del món, i tal vegada, 
algun dia, els seus amics també seurien a la sala per tal 
de vore’l ballar. 
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POBLE CENTRE AMPA TALLER
Alfauir
Ador-Palma
Almoines
Almoines
Barx-Potries-Palmera
Bellreguard
Bellreguard
Beniarjó
Beniarjó
Beniarjó
Daimús
El Real de Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Gandia
Grau de Gandia
Grau de Gandia
L’Alqueria de la Comtessa
L’Alqueria de la Comtessa
La Font d’En Carròs
Miramar
Oliva
Oliva
Oliva
Oliva
Oliva

AMPA Aulari d’Alfauir
CP Integrat La Murtera
CP El Castell
AMPA CP El Castell
CRA Mondúver-Safor
CP Gregori Maians
IES Joan Fuster
CP Sant Marc
IFP La Safor
IFP La Safor
CP Mestre Rafael Noguera
CP Beate Carmelo
C. Abece
Real Colegio Escuelas Pías
CP Montdúver
CP i AMPA Joan Martorell
CP Cervantes
AMPA CP Cervantes
Col·legi Ntra. Sra. Del Carmen
Fundació Escolàpies Gandia
CP Rois de Corella
CCEE Enric Valor
IES Ausias March
CEIP Botànic Cavanilles
CEIP Joan XXIII
AMPA CEIP Joan XXIII
CP Sant Pere Apòstol
AMPA CP Sant Pere Apòstol
CP Frances Carròs
CEIP Oliveretes
CP Lluís Vives
CP Santa Anna
CP Verge dels Desemparats
CP Hort de Palau
CP Alfadalí 

Imants per a nevera
Photocall “El Quixot”
Fermall
Imants per a la nevera
Poseres divertides
Conillet tovalloner
Escuts de Fusta
Pilotetes pintores
Repicat de plantes
Mecanografi a de diplomes
Clauers
Minions
El memory del Valencià
Reciclem
E-mont-ciona’t
Clauer escubidú
Decoració de pinces
Taller d’esponges
Xapes i imants
Màscares fora
Perruqeria divertida
Encistellar la bola
Imants de goma eva
Turbants
Figures de hama beads
Taller d’imants
Punt de llibre
Suc de Taronja
Ventalls de colors
Papallones dolces
Imants per a la nevera
Fem polseres
Fes el teu andragó
Encistellar la boleta
Jardineria

TALLERS I ESTANDS TROBADA 2016

17:00h 
Arribada i concentració de participants al pati del 
Col·legi Públic Francesc Carròs.

Obertura de les portes de les instal·lacions escolars 
per poder gaudir de l’exposició que amb motiu de 
la setmana cultural han preparat els alumnes. (es 
podrà viistar durant tota la vesprada).

17:30h 
Cercavila des del col·legi fi ns a la Plaça dels Xorros, 
passant pel carrer Nou d’Octubre, acompanyats per la 
Colla de dolçainers i tabaleters de La Font d’en Carròs.

17:45h 
Benvinguda, entrega d’obsequis als centres docents 
participants  i parlaments per part de les autoritats a la 
Plaça dels Xorros.

18:15h 
Inici de les activitats, tallers i paradetes. Partida de 
pilota al carrer Constitució. Exhibicions diverses a la 
Plaça Francesc Carròs.

20:15h 
Cloenda dels tallers i arreplegada dels participants per tot el 
recorregut de la trobada per part de LA POP Petita Orquestra 
Peiotaire i actuació davant de l’oficina de Turisme.

21:30h 

Sopar a la Plaça de l’Ajuntament.

23:00h 
Fi de festa amb l’actuació musical de King Kong Boy a 
la Plaça de l’Ajuntament. 

PROGRAMACIÓ
TROBADA
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MOSTRES I ESTANDS TALLER
Coordinadora Safor-Valldigna
Caixa Popular
Caterguai
Educadors Caterguai
Grup de danses Roda i Volta
Teatre del Raval
Els Ramonets
Diputació de València-Normalització Lingüistica
Acadèmia Lògic
Escola Marina de Miramar
Infovalència Televisió
Gandia Surf
La Xitxarra Ric-Ric
Granja Escola Riera d’Agres
Muixeranga de La Safor
La Falconera aula ecològica
Universitat Politècnica de València
FAPA València

Informació i venda
Informació i materials
Coques, granissat i orxata
Trompes amb materials reciclats
Danses valencianes
Taller de teatre
Presentació del projecte Ramones
Sessió fotogràfica
Marca-pàgines divertit
Nucs mariners
Els documentals d’InfoTV
Simulador de windsurf
La Xitxarra Ric-Ric canta i balla per ací
Tallers amb elements naturals
Torres humanes
Joguines amb reciclatge
El penell de la rosa dels vent
Una escola de futur

SECTOR EDITORIAL TALLER
Fundació Francesc Ferrer Pastor

Editorial Denes

Edicions del Bullent

Edicions Camacuc

Edicions 96

Eixam Edicions

Lletra Impresa Edicions

Revista Xiulit

Llibreria Rei en Jaume

Sembra Llibres Coop. V.

Manel Arcos

Exposició i venda de diccionaris i llibres

Exposició i venda de llibres

Exposició i venda de llibres

Exposició i venda de llibres

Exposició i venda de llibres

Exposició i venda de llibres

Jo sóc el Tio de la Porra

Exposició i venda de llibres

Exposició i venda de llibres

Exposició i venda de llibres

Llibres d’història social del País Valencià

POBLE CENTRE AMPA NOM
Oliva
Oliva
Oliva
Piles
Piles
Ròtova
Rafelcofer
Simat
Tavernes de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Villalonga
Villalonga
Xeraco
Xeraco
Xeresa
Xeresa
Oliva
Oliva i La Font d’En Carròs

CP i AMPA La Carrasca
IES Gregori Maians
IES Gregori Maians
CP Josep Pedrós
AMPA CP Posep Pedrós
AMPA Rótova
CP Ausiàs March
CP La Valldigna
CP Magraner
CP Alfàndec
CP Sant Miquel
CP Divina Aurora
CP Verge de la Font
IES Vall de La Safor
CP  Joanot Martorell
AMPA CP Joanot Martorell
CP Sant Antoni de Pàdua
AMPA CP Sant Antoni de Pàdua
EIM EL CARAGOL
Escola Infantils NINOS

Pinces de fusta
Jocs de lògica
Taller de Manualitats
Punt de llibre de goma eva
Culleres divertides
Minions d’estendre
Taller de Joiera
Les ballarines
Atrapa’l
Imants creatius
Fes-te la foto
Carpetes divines
Indiakes
Taller de màgia
Una escola de pel·lícula
Ventalls de colors per passar el calor
Menjaboles
Una altra manera de vore l’escola
Marcapàgines
Mòbils amb elements naturals

ASSOCIACIONS LOCALS TALLER
Fils i Boixets

Junta Local contra el càncer

Santets de la Pedra

Retrobem la festa de Sant Doménech

Quinta 2016

Colombaires

Associació Dones

Aquadea compañía nacional de agua

Cáritas Parroquial 

Boixets

Polseres i separadors de llibres

Marionetes i cucs

Suc de taronja
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Feu-vos Socis
Ara més que mai, quan hem perdut totes les subven-
cions i ajudes públiques, ens cal la vostra ajuda. Des 
de la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià, us 
convidem a fer efectiu i real aquest COMPROMÍS PEL 
VALENCIÀ.

Compromís que podeu demostrar fent-vos socis o sò-
cies de la Coordinara. Necessitem que totes les esco-
les, AMPEs, entitats i associacions, persones,... s’as-
socien a la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià. 
Necessitem una Coordinadora forta, que faça sentir la 
seua veu a la societat. Les quotes anual per associar-se 
són: 12 euros per a les persones particulars, 30 euros 
per les associacions i 30 euros per línia per a escoles 
i instituts.

Empleneu la butlleta que t’adjuntem, i fes-nos-la arribar 
per correu (C/ El Castell s/núm, 46723 Almoines) o per 
correu-e a: trobadasafor@fev.org).

Escola Valenciana vol comptar amb tu per continuar 
treballant per la nostra llengua. Comptem amb tu per 
avançar cada cop més cap a l’autofinançament. Des 
de fa més de 25 anys incidim en aquesta idea i, per 
això, festes com les Trobades d’Escoles en Valencià 
se celebren amb independència de les subvencions de 
les institucions gràcies al suport de milers de perso-
nes. Hem de construir projectes sostenibles, estables, 
de futur. Per això, la nostra entitat cívica ha decidit ara 
posar en funcionament la iniciativa Amics/Amigues 
d’Escola Valenciana. Es tracta de generar un vincle 
social i econòmic que permeta fer realitat els principals 
projectes que hui du a terme l’entitat: Cinema a l’Esco-
la, la Gira, el Voluntariat pel Valencià, la campanya Sí 
al Valencià, l’Oficina de drets lingüístics... En definitiva, 
et demanem que ens ajudes directament en la nostra-
tasca diària de fer del valencià la llengua oficial d’ús 
normal per a tots i per a tot. Amb tu, comptem!

Dades Personals.

Nom i Cognoms:

Doc. Identitat (o N.I.F.):

Adreça:

Població:

Codi Postal:

Telèfon:

Correu Electrònic:

Domiciliació de la quota.

Banc o Caixa:

Codi Compte Client (20 dígits):

Senyor/a Director/a:
Li pregue que, d’ara endavant i fins nova ordre, pague 
els rebuts de   euros que li presentarà la Coordina-
dora Safor-Valldigna pel Valencià (poseu la quota que 
us corresponga).

            , a        de                de

                  (Signatura)

Dades Personals.

Nom i Cognoms:

Doc. Identitat (o N.I.F.):

Adreça i Correu Electrònic:

Població i Comarca:

Codi Postal:

Telèfon:

Sexe i Data Naixement:

Domiciliació de la quota.

Banc o Caixa:

Codi Compte Client (20 dígits):

Ompli i envia aquest formulari al FAX 96 347 26 60 ó per 
correu-e a amics@escolavalenciana.org.
Rebràs una targeta personalitzada que t’identifica com 
a amic/amiga d’Escola Valenciana, amb la qual et
podràs beneficiar de descomptes en activitats, produc-
tes i serveis de la botiga d’escolavalenciana.com

            , a        de                de

                  (Signatura)

Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià
C/El Castell s/n, Almoines 46723 (València)

633 43 42 42 · trobadasafor@fev.org
escolavalenciana.org/safor · trobadasafor.com

La quota anual mínima és de 60€, amb possibilitat de fer un pagament 
únic o semestral de 30€. Si opteu per contribuir amb una quantitat su-
perior especifiqueu-la en el camp ‘altra’. Els estudiants tenen una quot 
reduïda anual de 30€. Les quotes es cobren en juny i/o desembre. De la 
quota total cal que en restes un 25% que et podràs deduir a la declaració 
de la renda per tractar-se d’una donació a la Fundació Escola Valencia-
na. Per tant, la despesa genèrica real és de quaranta-cinc euros anuals.

Fes-te amic/amiga de l’Escola Valenciana 
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VENTA
LENA

625.623.779-605.270.852

OLIVO Y NARANJO
PARA ESTUFAS Y CHIMENEAS

LA FONT D’EN CARRÒS - SERVICIO A DOMICILIO
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C/ Enric Valor 14, La Font d’En Carròs - 96 283 32 15 · 640 233 908 

info@publifont.com 



3636


