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83 GruP dE dansEs «BolEro dE Guadassuar» Guadassuar
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Piscina coBErta alGEMEsÍ (Exterior Museu de la Festa) alGEMEsÍ
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Benvolguts veïns d’Algemesí i de la Ribera,
com sabeu, durant el 2016 estem celebrant un grapat 

d’actes al voltant de la xxxi trobada de centres en Valencià 
de la ribera. Heu sigut testimonis de l’esforç i del treball dut 
a terme per tots els centres d’ensenyament d’algemesí. Heu vist pel Berca tV i per les xar-
xes socials eixe vídeo tan simpàtic amb què convidaven els pobles de la comarca. també, 
els distints reportatges gravats als centres que s’han emés per la televisió local. En realitat, 
han constituït els prolegòmens que anunciaven i preparaven la gran cita: la trobada del 
dia 17 d’abril.

És per això que la meua satisfacció és doble. d’una banda, com a regidora d’Educa-
ció, puc assegurar-vos que les comunitats educatives han donat un exemple magnífic de 
coordinació i participació. d’altra, com a alcaldessa, he constatat la implicació de nombro-
ses associacions i col·lectius d’algemesí que s’han sumat a la festa pel valencià. un poble, 
el nostre, amb un teixit associatiu que és l’enveja de la comarca, i que, com en tantes altres 
manifestacions culturals o festives, ha mostrat una identitat particular i pròpia.

aquesta revista, InfoTrobada, pretén servir de guia, no només als veïns i veïnes d’al-
gemesí, sinó a totes les persones que s’acostaran eixe diumenge a la nostra població. Hi 
trobareu un complet programa d’activitats preparat amb cura i estima per la comissió 
organitzadora i tota la informació necessària per poder gaudir d’una jornada inoblidable.

noranta centres d’ensenyament de quaranta-set pobles de la ribera, quaranta-sis 
col·lectius entre associacions, institucions i entitats cíviques i culturals han volgut sumar-se 
a la festa i oferir-nos el que han preparat per a l’ocasió. 

a més de tallers, parades i actuacions, els veïns i visitants podran triar entre una àmplia 
oferta gastronòmica, ja que el sector de l’hostaleria no ha volgut perdre l’oportunitat de 
donar-se a conèixer. 

algemesí està a punt per a la cita. l’ajuntament va acceptar la proposta d’Escola Valen-
ciana i de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera. I, només firmar el conveni, 
va començar a proveir els recursos humans i econòmics necessaris i es va posar a la faena. 
una comissió interna formada pels distints departaments municipals ha estat encarre-
gant-se de preparar les infraestructures i coordinar les diferents actuacions  perquè la 
jornada siga un èxit.

també hem convidat les autoritats de les nostres institucions perquè ens hi acompan-
yen. Estarem molt contents si encapçalen la cercavila que començarà en la plaça de ca-
banilles i acabarà en la plaça Major. El valencià Es mereix una gran festa. nosaltres estem 
preparats, amb els braços oberts i la il·lusió activada. Vos esperem.

L’alcaldessa d’Algemesí
Marta Trenzano Rubio

saluda
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... un país de músics i de cantautors, un país de comarques, un país de comunitats educatives, un 
país d'acollida, un país de moviments socials, un país de creadors i creadores culturals, un país de pe-
tites i mitjanes empreses, un país d'esportistes, un país amerat pel salobre, un país de llibres per llegir, 
un país de solidaritat, un país de societats musicals, un país de treballadors i treballadores, un país amb 
història i amb futur, un país de solcs i de bancals, un país de convivència, un país d'igualtats, un país de 
ciutadans i de ciutadanes, un país de mitjans de comunicació, un país de vents i barques noves, un país 
de foc i de traca, un país de mestres, un país de trellat i de prudència, un país de valors mediambientals, 
un país de tolerància, un país d'emigrants, un país de cent geografies, un país que raona i escolta, un 
país ben finançat...

Un país de festes pel valencià... un país per construir.
Potser sabem de memòria la recepta per construir un país, ha estat en la tinta digital dels nostres 

intel·lectuals, en les veus clares dels indignats i les indignades. també ha estat escrita amb fermesa a les 
pancartes reivindicatives de les manifestacions als carrers i places, debatuda sense saber-ho mil vega-
des a les aules, solfejada pels nostres cantautors als escenaris, mastegada entre dents pels desheretats 
de la vida, festejada per les generacions joves que temen el futur incert, anhelada pels qui esperen 
que fructifique l'esperança i xafardejada a les tertúlies que apanyen el món. Serà una recepta en què hi 
posarem tots i totes les mans, en què tots remenarem l'espessa barreja, en què mil mans enfarinades la 
ficaran dins del forn, on es courà a bona temperatura aquell país que tots i totes desitgem.

Però, tinguem-ho clar, l'objectiu últim d'esta construcció serà recuperar un país per als seus ciuta-
dans i ciutadanes, un país hipotecat per la corrupció que ha de restablir una convivència intoxicada, 
recuperar unes senyes d'identitat que van ser adulterades, recuperar unes fites socials que han de per-
tànyer al segle xxi i que són l'embrió d'una nova societat. i en la recuperació de la dignitat del nostre 
país desitgem que estiga el valencià, com l'oli que adoba tots els ingredients, constituint tots els sabors.

amb eixa intenció, volem que la política lingüística del nostre país siga transversal a tota l'acció de 
govern de la Generalitat, volem que els programes d'ensenyament en valencià es generalitzen a tot el 
nostre sistema educatiu, volem que l'educació plurilingüe utilitze el valencià com a llengua vehicular, 
volem que el requisit lingüístic s'incorpore a l'accés a la funció pública i que hi haja formació lingüís-
tica permanent, volem que la nova rtVV siga al 100% en valencià i que es multipliquen els mitjans de 
comunicació en la nostra llengua, volem que s'impulse el creixement del sector cultural valencià i en 
valencià.

també volem una educació inclusiva i no segregadora, volem una educació que cultive la conscièn-
cia crítica, volem una educació no dogmàtica, volem una educació dels recursos cooperatius, volem 
una educació que construïsca el coneixement des del raonament, volem una educació arrelada en 
els valors socials i culturals, volem una educació que conjugue la coeducació i la igualtat, volem una 
educació professionalment ètica, volem una educació fonamentada en l'aprenentatge vivencial i en 
els procediments científics, volem una educació que treballe la intel·ligència emocional, volem una 
educació participativa gestionada democràticament, volem una educació transversal i multicultural...

i estic convençut que per a gaudir d'este model educatiu abans haurem de derogar la loMqE, una 
llei mercantilista que subjuga l'educació a les regles de l'economia de mercat, una llei classista que 
glorifica el poder adquisitiu i una llei segregadora que crea vies mortes per a aquells que posseeixen 
menys capacitats.

Així mateix, cal treballar en una nova llei educativa orgànica que reflectisca la realitat plurinacional i 
plurilingüística de l'Estat Espanyol i que acabe amb l'Espanya dels tòpics, que odia la diversitat territo-
rial, que considera un maldecap les altres llengües de l'Estat, que cultiva el menyspreu sistemàtic a les 
cultures perifèriques, que es nega tossudament a estar a l'altura dels reptes del segle xxi.

un país d’escoles...
Joan Cortés

President de la Coordinadora de Centres d’Ensenyament 
en Valencià de la Ribera – Escola Valenciana
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BOUTIQUE INFANTIL
C/ Muntanya, 1 

Telf. 96 201 58 33
algemesi@littlekings.es

facebook.com/littlekings.algemesi

OULET 65% A L'INTERIOR

NOVA TEMPORADA 

Un passeig per Algemesí
tradició, cultura i modernitat. així es mostra 

algemesí en ple segle xxi. una ciutat on les 
arrels culturals es perden en el temps i s’han 
sabut conservar i transmetre generació rere 
generació fins als nostres dies. Això li han val-
gut a les Festes de la Mare de déu tots els re-
coneixements nacionals i internacionals, fins i 
tot, el títol de Patrimoni de la Humanitat per 
part de la unEsco. si no has estat a algemesí 
el 7 i 8 de setembre, encara estàs a temps de 
viure unes celebracions úniques.

algemesí és una ciutat de 28.000 habitants 
ubicada al cor de la ribera. destaca per ser 
càlida i acollidora i pel respecte a les seues 
tradicions, de les quals és depositària en nom 
de tots els valencians. l’economia de la ciutat 
manté un equilibri entre els tres sectors pro-
ductius. la natura resplendeix especialment 
en la llacuna del samaruc, una reserva de la 
flora i fauna autòctones valencianes, i en el 
bosc de ribera, a la vora de la desembocadura 
del riu Magre en el xúquer .

un passeig per la ruta modernista del centre d’algemesí ajuda a 
descobrir cases i edificis públics de principis del segle XX que han 
mantingut intacte aquest estil arquitectònic. la visita té parada obli-
gatòria al convent de sant Vicent que acull el Museu Valencià de la 
Festa, que conté exposicions permanents i temporals. El convent 
és la primera parada del camí de sant Jaume per la ruta de llevant.

Ja a la plaça Major, autèntic eix vertebrador de la vida social, 
festiva i cultural de la ciutat, s’alça la basílica de sant Jaume. un 
edifici singular amb el campanar barroc construït sobre l’arc de 
la façana, que presideix la vida 
d’algemesí. l’altar major compta 
amb obres de ribalta i segrelles. 
així mateix, en la nau central s’hi 
troba l’orgue Mossén cabanilles, 
el segon més gran a la província 
de València.

algemesí, la capital de les tra-
dicions valencianes, la ciutat de 
la Muixeranga, rep  els riberencs 
que viuen la seua cultura. Ben-
vinguts i ben trobats! 

L'entrada de la 
Processoneta del Matí 2015 

Foto: Ximo Bueno
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tallers
5 quin sol! iEs Enric solEr i GodEs BEniFaió
6 l´any VErd dEl cEiP trullÀs aMPa cEiP trullÀs BEniFaió
7 tu tEns la clau! cEiP VÍctor oroVal i toMÀs carcaixEnt
8 ElM dE MaMBrino cEiP/aMPa JosE Maria BoquEra oliVEr carcaixEnt
10 clauEr GoMa-EVa cEiP FrancEsc Pons carcaixEnt
11 MÀscarEs PEr la iGualtat iEs araBista riBEra carcaixEnt
12 EstErGits  dE saBatillEs "no coMBEr" iEs araBista riBEra carcaixEnt
13 tallEr Facultat dE MaGistEri València
14 PEnEll uniVErsitat Politècnica dE València València
16 EscolEs inFantils alGEMEsÍ -onG EscolEs inFantils alGEMEsï alGEMEsi
17 aniMaladEs col·lEGi concErtat santa anna alGEMEsÍ
18 Bossa crEatiVa cEiP VErGE dEl Pilar alGEMEsi
20 MiniBossEs cEiP Blasco iBÁÑEz alGEMEsÍ
21 FEM sarronEts cEiP salVador andrÉs alGEMEsÍ
22 GuinosuPort iEs BErnat GuinoVart alGEMEsÍ
23 PincEs MuixEranGuErEs MaristEs alGEMEsÍ - cc ntra sra dE la salud alGEMEsÍ
24 dolÇa PaPallona MaristEs alGEMEsÍ - cc ntra sra dE la salud alGEMEsÍ
26 Ens MaquillEM aMPa col·lEGi M. auxiliadora alGEMEsÍ
27 PilotEs rElaxants claustrE col·lEGi  M. auxiliadora alGEMEsÍ
29 Pinta't i transForMa't cEE alBErto tortaJada alGEMEsi
30 lliG i JuGa aMB riBalta aMPa riBalta alGEMEsÍ
31 BossEs MuixEranGuErEs cEiP cErVantEs alGEMEsÍ
32 la cuina dE la iaia dE la riBEra aMPa dEl cEiP cErVantEs alGEMEsÍ
33 tira MuixEranGuEra i loGo diGital aMPa, iEs sant VicEnt FErrEr alGEMEsÍ
35 FEM un MotorEt Elèctric iEs sant VicEnt FErrEr alGEMEsÍ
36 GoMa EVa associació d'aluMnEs i cFPa  JauME i alGEMEsÍ
37 PolsErEs dE Fil Escola Pia alGEMEsÍ alGEMEsÍ
38 BatEcoda acMPa Escola Pia alGEMEsÍ alGEMEsÍ

39 dEcorEM BossEs EscolEs inFantils MuniciPals d'alGEMEsÍ: Els 
xiquEts, MEstrE lozano , VErGE dEl Pilar alGEMEsÍ

41 suc dE taronJa natural cEiP i aMPa «ParE GuMilla» cÀrcEr
42 PataPlÍs PataPlÀs Escola inFantil MuniciPal ninos carlEt
43 rEciclEM PEr la natura cEiP Blasco iBÁÑEz alGinEt
44 xE, quina VisEra! cEiP PEPita GrEus i aMPa cEiP PEPita GrEus alGinEt
45 aquEst collar Val una Pasta!! cEiP MaEstro EMilio luna alGinEt
47 siGuEM crEatius cEiP dr. sancHis GuarnEr la PoBla llarGa

48 BarrEts tÍPics dE lEs dansaEs
 tradicionals dE l'alcúdia iEs Els ÉVols l'alcúdia

49 cartErEs cÒMiquEs cEiP/aMPa Batallar l'alcúdia
50 canyEtEs VoladorEs aMPa cEiP HErEtats l'alcúdia
51 tallEr aMPa cEiP lEs coMEs l'alcúdia
53 rEtallaBlE: oronElla cEiP i aMPa sant FrancEsc dE BorJa lloMBai
54 tallEr aMPa cEiP Pintor EstrucH ManuEl
55 FEs-tE un trEs En ratlla cEiP Montroi Montroi
56 troMPa Balladora cEiP Juan VicEntE Mora carlEt
57 la Bossa rEutilitzaBlE cEiP BoscH MarÍn carlEt
58 tallEr iEs PriMo MarquÉs carlEt
59 aPlEGa la PriMaVEra cEiP EVaristo calatayud MontsErrat
60 llaPis Viu aMPa EVaristo calatayud MontsErrat
62 l'arBrE diGital iEs alMussaFEs alMussaFEs
63 la tortuGuEta iEs alMussaFEs alMussaFEs
64 clauErs dE colors cEiP alBorxÍ alzira
65 PincEs MaGnètiquEs cEiP Garcia lorca alzira
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66 tirant dE l’EsPort cEiP- aMPa tirant lo Blanc alzira
69 collarEts diVErtits iEs tulEll alzira
70 clauErs rEciclats cFPa Enric Valor alzira
71 FirEta dE lliBrEs En ValEnciÀ cFPa Enric Valor alzira
72 tE i coquEs ValEncianEs cFPa Enric Valor alzira

73 tEstos dEcoratius c.r.a  la Vall Farta BEnEixida , cotEs i 
sEllEnt

74 rourE Gal·lEr aMPEs  dEl cra la Vall Farta BEnEixida, cotEs i 
sEllEnt

75 PlantEtEs nostrEs cEiP alMassaF alMussaFEs
76 EnciaM EcolÒGic i suc dE taronJa cEiP i aMPa FEdErico Garcia sancHiz alzira
78 MarquEt dE Fotos cEiP l'alcocEra PolinyÀ dE xúquEr
80 MarcaPÀGinEs don quixot cEiP raFaEl coMEnGE alBEric
81 Bossa-Mona d'alBEric a.M.P.a cEiP El conVEnt alBEric
84 tallEr dE MaquillatGE aMPa cEiP BalMEs Guadassuar
85 clauErs Multicolors cEiP BalMEs Guadassuar
86 PolsEra dE GoMa EVa iEs Guadassuar Guadassuar
87 PassEJa't PEr la HistÒria cEiP  i aMPa doctor alEMany cullEra
88 El VEntall MÀGic cEiP luÍs ViVEs «l'Escolaica» cullEra
90 arrEPlEGa taPs cEiP i aMPa El castEll corBEra
91 PincEM-nos aMPa cEiP MiGuEl dE cErVantEs catadau
93 PaPiroFlèxia, coloMEts dE la Pau iEs  raMon EstEVE catadau
94 PlantEs aroMÀtiquEs dE la riBEra iEs VicEntE Gandia castElló dE la riBEra

95 lEs EMocions cEiP sEVErÍ torrEs VillanuEVa dE castE-
llón

96 coronEtEs iEs VicEntE Gandia castElló dE la riBEra
97 trEs En ratlla, rEcicla! aMPa cEiP. sant JauME aPÒstol. alFarB
98 BolEs antiEstrÉs cEiP i aMPa cErVantEs alcÀntEra dE xúquEr
99 PincEs diVErtidEs cEiP ausiÀs MarcH alBalat dE la riBEra
101 coEt dolcEt cra riBEra Baixa- cP sant antoni aBat FortalEny
102 oVni cra riBEra Baixa-cP sant Bali llaurÍ
104 PolsErEs coloridEs cEiP sant PErE aPÒstol rEal
105 EMotiPlats aPaMa «MiGuEl HErnÁndEz» riola
106 BuFarÀs, BuFarÀs i Música traurÀs! cEiP «MiGuEl HErnÁndEz» riola

109 crEa El tEu clauEr, iMaGinació al PodEr cra «la riBEra alta» sant JoanEt-
BEniMuslEM    

110 PEnJadors diVErtits EscolEta inFantil MuniciPal dE sEnyEra sEnyEra
111 oriGaMi: Punts dE lEctura aMPa i cEiP nou d'octuBrE sEnyEra
112 trEs En ratlla cEiP lóPEz Marco sollana
114 tallEr cEiP JoaquiM MuÑoz cEiP JoaquiM MuÑoz toris
115 coM Et diuEn? iEs torÍs torÍs
117 HortEt EcolÒGic urBÀ aMPa iEs Joan FustEr suEca
118 ElEFants BuFons cPEE MiquEl BurGuEra sueca
119 la nostra coMunitat d'aPrEnEntatGE cEiP carrasquEr suEca
120 Gots diVErtits cEiP i aMPa carrasquEr sueca
121 clauErs diy cEiP cErVantEs sueca
122 PEnJoia cEiP JosEP Gil HErVÀs BEniModo
124 olora, olora! cEiP i aMPa lluÍs ViVEs alzira
125 taMBor xinÉs, dan dan aMPa cEiP VicEntE Blasco iBaÑEz alzira

126 Manualitats aMB cartolina, 
GoMa EVa i llana iEs JosÉ MarÍa Parra alzira

127 indiaquEs BErnardinEs cEiP sant BErnat carlEt

129 clauErs diVErtits cra EscolEs dEl xúquEr GaVarda - 
suMacÀrcEr

Pilota ValEnciana (carrer d’En Bosch) aMPa riBalta, aMPa cErVantEs i Escola 
dE Pilota ValEnciana alGEMEsÍ
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Lloc Hora Actuació Associació/centre Localitat

Escenari principal

11.00h Brillantina tirant lo Blanc alzira
11.15h Fama tirant lo Blanc alzira
11.30h Balls valencians les Moreres danses riola
11.45h El Mirall d'Àfrica Pare Gumilla càrcer
12.00h Grup trobada severí torres castelló ribera
12.15h Ball Modern alborxí alzira
12.30h 3 danses valencianes alborxí alzira
12.45h Hip Hop en valencià trullàs Benifaió

Ball infantil en valencià cEiP lópez Marco sollana
Ball infantil en valencià cEiP lópez Marco sollana

13.00h remix de Hip Hop cEiP lópez Marco sollana
remix de Hip Hop cEiP lópez Marco sollana
Ball Hip Hop iEs Enric soler i Godes Benifaio

13.15h Mix de cançons cEiP Pare Gumilla càrcer
13.30h xiquiritme ampa sanchis Guarner la Pobla llarga
13.39h danses tradicionals val. carrasquer-cervantes sueca

El Convent 

11.00h cant coral schola cantorum algemesí
11.15h Vine amb la Banda Escola de Música riola
11.30h dolçaines i tabals colla dolçaina i tabal algemesí
11.45h les llauradores Ball llauradores algemesí
12.00h coral de calassanç Escola Pia algemesí algemesí
12.45h la pura veritat iEs s Vicent Ferrer algemesí
13.05h la pura veritat iEs s Vicent Ferrer algemesí
13.30h animació lectora Ed. Bromera alzira

Mercat 

11.00h Patinatge ribalta algemesí
11.15h Karate ribalta algemesí
11.30h Bastonets Ball dels Bastonets algemesí
11.45h tornejants Ball dels tornejants algemesí
12.00h nova Muixeranga la nova Muixeranga algemesí
12.15h algadins grup de danses danses algemesí
12.30h trabukatu Batukada algemesí
13.00h Muixeranga Muixeranga algemesí

Plaça dels Àngels

11.00h Bastonets Ball Bastonets algemesí
11.15h la nova Muixeranga algemesí algemesí
11.30h trabukatu Batukada algemesí
11.45h algadins danses algemesí
12.00h la Muixeranga algemesí algemesí
12.15h Els tornejants algemesí algemesí
12.30h les llauradores Ball llauradores algemesí
13.00h dolçaines i tabals colla dolçaina i tabal algemesí

Escenari principal

15.45h Els falcons Maristes algemesí
16.00h xiquetes Funky Maristes algemesí
16.15h Batuka ribalta algemesí
16.30h Esku dantza ribalta algemesí
16.45h tots som iguals ampa ceip cervantes algemesí

escenaris
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9.00 h • Concentració de centres participants en la 
plaça de Cabanilles, enfront de l’institut Sant 
Vicent Ferrer.

9.30 h • Inici de la cercavila que recorrerà: parc de 
Salvador Castell, c/ Sant Josep de Calassanç, 
c/ Muntanya fins a la plaça Major.

10.30 h • Parlaments de benvinguda
11.00 h • Disparada de 31 salves i solta de 31 coloms     

amb motiu de la XXXI Trobada
11.00 h • Inici de les actuacions a l’entaulat 
    i a la resta d’escenaris
11.00 h • Inici dels tallers d’activitats
13.30 h • Final dels tallers
13.45 h • Dansà
11.30 - 15.45 • Jornada Gastronòmica als restaurants         

i bars d’Algemesí
15.45h • Activitats en l’entaulat de la plaça Major
16.30 h • Parlaments de cloenda de la Trobada 
17.00 h • Concert de Dani Miquel 
 i els Ma-me-mi-mo-músics 

programa

Premi Sambori
22 d’abril 

Teatre Municipal

17.35 hores
lliurament Premis locals

19.00 hores
lliurament premis comarcals
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CA DORA AMB LA TROBADA
Entrepà i refresc per a endur-se...4,5 €

Esmorzar popular.........................5,0 €

Menú.............................................9,0 € 
(entremesos, amanida, arròs al forn, beguda i café)

RESERVA TAULA
ESMORZARS, SOPARS, DESPEDIDES, 

DINARS FAMILIARS I D’EMPRESA...

Av. Generalitat, 6 - ALGEMESÍ - 96 201 54 00 - 620 98 28 33

jornada gastronòmica 

Parc de Salvador Castell · Tel.  962 018 460

ESMORZAR:
Entrepà
Beguda
Café o infusió
                            
5,00..EUROS

Menú Trobada

Aperitius
Cacau al punt de sal 

Ensalada russa casolana 
Embotits ibèrics amb formatge manxec
Creïlles deluxe amb salsa gorgonzola

Dinar
 Arròs d’ànec confitat 

amb alls tendres i carxofes 
o

“Chuletón” ibèric amb creïlles i saltat de verdures

Postres
Pastís semifred

Cafés - cerveses - aigua - refrescos  
vi negre i blanc de la casa 

Menú xiquets Trobada

Papes
Gublins

Papa Delta
Nuggets

Hamburguesa amb creïlles
o

Macarrons a la bolonyesa

Gelat “Apolo”

Aigua i refrescos

15 €

9 €

DESDEJUNY: 
Café amb llet
Torrades
Suc de taronja natural    
                              
2,50..EUROS

C/ Muntanya, 10 I Tel. 647 720 944

C/ Acadèmic Segura, 8 · ALGEMESÍ · Tel. 96 242 06 85 · 616 57 62 57

Casa Garrofera
MENÚ TROBADA

ENSALADA ESPECIAL MEDITERRÀNIA
PERNIL DE GUIJUELO

FORMATGE CURAT
-----------

SALMÓ A LA PLANXA
O

MERO A LA PLANXA
O

ENTRECOT
------------

POSTRES CASOLANS
CAFÉ

MENÚ INFANTIL TROBADA

PAPES
FRUITS SECS

---------------
HAMBURGUESA 

AMB CREÏLLES FREGIDES
O

NUGGETS AMB CREÏLLES FREGIDES
------------------

GELAT “APOLO”

AIGUA I REFRESCOS

14 € 9 €

ESMORZAR TROBADA
ENTREPÀ + BEGUDA = 3 €
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CAFÉ RESTAURANT AVALON
Tel. 96 242 4364

C/ FRANCESC RIBALTA, 14 (PARC BERNAT GUINOVART)ALGEMESÍ

MENÚ TROBADA: 12 €
Primer plat, segon plat, pa, beguda, café i postres

MENÚ INFANTIL: 6 €
A triar: hamburguesa, sandvitx mixt, llonganisses

+ creïlles, beguda, postres i entrada al Parc Infantil de Boles

ESMORZAR POPULAR: 5 €
Entrepà, picadeta, beguda i café

Amb un GRAN PARC INFANTIL (25 m2) · Celebrem aniversaris tots els dies

Tots els restaurants, bars, forns i establiments que han participat en la 8a Jornada Gastronòmica «Més a gust en valencià», que se ce-
lebra a Algemesí el dia 17 d’abril de 2016 en ocasió de la XXXI Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera, han posat 
en valencià, durant eixe dia, tots els seus cartells, menús i cartes a fi de participar activament en la campanya de promoció de l’ús del 
valencià que es du a terme en la població. Esperem que, una vegada el valencià ha entrat als establiments, s’hi quede, amb naturalitat.
 Gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració.

Tel: 96 248 37 66

Mòbil: 681 147 122

MENÚ
Pernil amb ametlles

Mousse d’oca caramelitzat
Amanida Poli
Rebolicat Poli

A escollir:
Arròs a banda

Paella valenciana
Llobarro o Rellomello 

amb guarnició

Postres + Café + Beguda

16.00 €
Reservar amb antelació

Calders per encàrrec

Sala d’Oliveres a 3 km d’Algemesí
Menú: 

3 plats d’aperitiu
Paella valenciana
Postres i beguda

AMB CASTELL INFLABLE 
PER ALS MÉS MENUTS

CV-42, Km 5
RESERVA ANTICIPADA

16 €

Tel. reserves 650557302 · 609278150
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@finagirbes
reunió darrere reunió les idees han anat quallant en 
realitats: calendari, lipdub, reportages, revista... 
un goig! rumb al dia 17 d’abril.

La Trobada en un tuit
@inmaramírez
la trobada és: alegria, cercavila, dolçaina, festa, gent, 
il·lusió, llengua, música, rencontres, tallers, unió, 
valencià... 

 @barbaraperis @salvaibañez
Gaudirem molt amb la representació de 
@lapuraveritat 1r Eso. Vos esperem a les 
11:30h al convent

@evagoig
Fer un quadre digital està a 
l’abast de la nostra mà! 

@mpelechanoirbotella
cc santa ana participa per primera 
vegada a la trobada. implicació plena 
d’alumnat i professorat. conscienciats de 
parlar en Valencià.

@icarrascoismar-
tínez Els alumnes 
d’infantil i primària, 
amb il·lusió i alegria, 
participen al taller 
amb l’ajuda dels de 
secundària.

@emiliagimenezcastro
Per a mi ha sigut una aventura 
molt divertida participar en el 
lipdub.

@irubioimpfernández 
Ho passàrem genial preparant el vídeo 
promocional amb els alumnes i 
companys. Ens sentírem com uns 
artistes fent un espot publicitari.

@EmparMorenoParejas 
som un’un país d’escoles’. M’estime un 
País d’escoles. M’estime la nostra llengua 
solidària que és llavor d’agermanament.

@professoratsantaana 
diversió garantida i molta imagi-
nació amb la creació de dife-
rents narracions en valencià a les 
aules per al Premi sambori.

@remediosmoreno
Jo he participat 
personalitzant el logo 
de la trobada l’he 
decorat amb boletes 
de colors i moltes 
formes.

@rosertomàs
les escoles d’alge-
mesí ja hem co-
mençat, ara et toca 
tu! Vine a la trobada 
i, com canta dani Mi-
quel, “Parla valencià”

@pepehernandis 
col·laboració, treball i bon am-
bient, amb aquestes condicions 
és ben fàcil treballar. Fem pinya 
al voltant de la nostra llengua.

@laurallorens
Per a mi, preparar la trobada ha sigut una 
gran experiència, amb suport i feina de la 
meua comunitat educativa de Maria auxi-
liadora. sense vosaltres, impossible!! 

@vicentcliment
una llengua per parlar, per escriure, 
per cantar, per aprendre, per jugar, per viure 
i per compartir. una llengua de present 
amb molt de futur. 

@silviabenavent  
aquesta trobada va 
ser una experiència 
inoblidable per a tots 
els que farem possi-
ble una realitat.

@enricolivares
tornar a celebrar la trobada a algemesí és 
motiu d’alegria per a tots i a l’escola Maria 
auxiliadora l’estem preparant amb molta 
il·lusió.

@juliaoltramulet 
Per a mi preparar la trobada és 
continuar treballant per la nostra 
identitat: les nostres arrels, la 
nostra llengua i el nostre futur.

@lupemontesdeoca
Més que orgullosos estem 
que la nostra exposició de 
màscares de carnestoltes 
haja eixit a la tele. Havia sigut 
una feina molt costosa i grà-
cies a vosaltres ara ho podrà 
vore tothom.

@emiliagimenezborrull
He participat personalitzant el 
logo, ha sigut divertit, l’he fet amb 
boletes de paper de seda de molts 
colors i cartolina.

@juangimenezmuñoz
Jo he participat en el lipdub 
i m’ha agradat eixir per la 
tele i que els meus pares em 
veierem.

@anapellicer  
 una manera molt lúdica d’arrimar-se al valencià.
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#trobal16
@noeliamontrull
Que la llengua en unisca significa que 
està viva. la trobada 2016 ens ho demos-
tra, alegrem-nos perquè la nostra cultura 
ens posa en marxa.

@adrianmartinez
Participar al lipdub ha 
sigut una experiència 
meravellosa. Ens hem 
sentit molt integrats 
amb la resta d’esco-
les d’algemesí.

@lauracervero
Periodistes per un dia, que bé!!! 
Hem entrevistat per a la tele els 
xics d’algemesí solidari. Més 
gent bona com ells és el que ens 
interessa per al nostre poble.

@perecalpe
18é Premi sambori a la ribera, ens hem fet 
majors d’edat. tot un èxit de participació.

@estelaboix
la preparació de la trobada en valencià a 
algemesí ens ha dut una miqueta de cap. 
ara sí, ha valgut la pena per tot el que 
junts hem aconseguit.

@emparmartinez   
la trobada d’algeme-
sí ens està servint per 
a fer ús del valencià 
al nostre centre, on 
el valencià no és la 
llengua materna. ara 
sí que va de bo!

 @inmaoltramulet
cercavila, actuacions, tallers i 
menjars per celebrar la festa del 
valencià. Ja ho tenim tot ben en-
llestit, sols falta que ens trobem 
a algemesí!

@gemacliment  
Hem format part de tota la població. 
Els nostres xiquets del barri es trobaven 
a gust i contents.

@mónicacuñat
no tens res a fer el 17 d’abril? 
doncs vine a les trobades d’al-
gemesí, gaudiràs amb els seus 
tallers i actuacions!!

@enriqueferríscamarasa
a algemesí estem preparant una 
festa ben gran pel valencià, no 
et perdes aquesta moguda, ho 
passarem genial!

@juanjoseadamaroig
que tot allò que es-
tem fent amb esforç i 
dedicació faça que el 
valencià estiga viu en 
tots els racons de la 
nostra comunitat.

@rubénpastorvidal
trobada d’Escoles a algemesí, una gran 
ocasió per a dir-li al valencià un fort sÍ.




