
LA CAPPEPV ANYS 80   

 

 Recordar ara els origens de la CAPPEPV és un poc com recordar la 

Prehistòria.  I només han passat 26 anys! Però el moviment que es va gestar 

en aquells moments ha sigut com una bola de neu que rodant i rodant cada 

vegada s’ha fet més gran i més consistent. 

 I en aquests records està molt present l’escola pública de Massanassa 

dels anys 1984 en avant, una de les primeres escoles públiques en valencià 

de l’Horta Sud. I és tenir presents les mestres –Rosa, Imma…-  i els pares –

Josep, Lluís…- i totes les qüestions que hagueren de resoldre en una 

situació on l’ensenyament en valencià era del tot precari i gairebé semblava 

un miracle. Però de les necessitats sorgiren les respostes i una d’aquestes va 

ser la de coordinar-se amb altres persones i amb altres centres per resoldre 

qüestions concretes que afectaven l’ensenyament en valencià: materials 

didàctics, transport escolar, professorat idoni….També calia donar resposta 

als atacs al nostre model escolar que es feien des d’uns sectors socials, 

polítics i periodístics afins a la dreta més incivica. Així és que havíem 

d’estar coordinats i compartir els problemes. A Massanassa es posaren les 

bases per a aquesta coordinació. I començaren a fer xarxa amb escoles de 

Manises i de Meliana, de Sagunt i de Ribarroja i les de Pare Català i El 

Saler de València, amb un professorat i uns pares i mares actius, molt 

actius. Sense oblidar les escoles cooperatives pioneres en l’ensenyament en 

valencià: La Masia, La Comarcal, La Gavina, Les Carolines, que des del 

primer moment donarien suport a les reivindicacions i accions que anaven 

sorgint. Calia organitzar-se. 

 La CAPPEV l’any 1986 només era un  apartat de correus i des 

d’aquest apartat de correus es va realitzar la convocatòria d’una assemblea 

que se celebrà al Col·legi de Llicenciats de València. La resposta hi va ser 

important, la CAPPEPV estava en marxa.  



 Però recordar els origens de la CAPPEPV és també tenir ben present 

la revista catòlica SAO. Perquè l’apartat de correus i les nostres carpetes i 

telefons personals no eren suficients per atendre consultes, demandes, 

denuncies… I la gent de SAO, -gracies Emili Marí i Josep Comes i Vicent 

Cardona- ens van oferir primer uns arxivadors i la possibilitat d’utilitzar un 

telefon de contacte en el pisset menut que els feia de seu. I després quan es 

van canviar a una seu més gran ens oferiren taula, despatx compartit i sala 

de reunions. Tot un luxe! Ja ens perfilàvem com un moviment escolar i 

cívic, no precisament religiós sinó més bé amb tendències laïcistes però 

paradoxalment, en el nostre naixement tingué un paper important un grupet 

de capellans. Uns catòlics especials, tot cal dir-ho, amb qui compartíem els 

nostres plantejaments lingüístics i socials. 

 I també ens va donar suport la Societat Coral El Micalet. El somriure 

permanent del seu President, el recordat Frederic Jordà, ens obria les portes 

els dissabtes de matí per a les reunions preparatòries de les Trobades. 

 Les  Trobades començaren a Manises l’any 1987 i continuaren a la 

ciutat de València durant uns anys més. Omplir el centre de la capital de 

xiquets i majors formant una cercavila vistosa i festiva que proclamava les 

bondats de  l’ensenyament en valencià i omplir el jardí de Vivers del 

mateix ambient i esperit, constituí  un element de reforç molt important. 

Afegíem a aquests fets unes visites protocolàries a l’Ajuntament de 

València i al Palau de la Generalitat on lliuràvem uns àlbums reivindicatius  

amb dibuixos de xiquets i xiquetes de les nostres escoles. Unes vegades va 

ser l’Ajuntament de València amb Clementina Ròdenas, l’alcaldessa 

d’aquell moment al cap  qui va obrir les seues portes en diumenge per rebre 

una representació d’alumnes, de pares i mares i de mestres que reclamaven 

suport al valencià. Unes altres vegades va ser el Palau de la Generalitat i el 

Director General de Política Lingüística els qui obriren les portes a les 

nostres escoles. I les escoles presentaren les seues demandes en forma de 



dibuixos i d’escrits infantils. També l’alcaldessa Rita Barberà, el primer 

any de la seua primera legislatura va rebre de mans de representants de la 

CAPPEV un àlbum artístic i  reivindicatiu semblant,. No va ser el dia de la 

Trobada sinó la semana següent i constituí la primera i la darrera entrevista. 

Amb l’arribada del President Zaplana a la Generalitat no hi va haver 

primera vegada.  

 I bé, recordar   els  origens de la CAPPEPV  és  recordar    la   revista   

” Ensenyar i Aprendre” que vam publicar i els recursos judicials interposats 

i les demandes  presentades a l’administració educativa i el suport a 

companys que vam haver fer. 

 I és recordar que les coordinadors de l’Horta Nord i de Camp de 

Turia i Camp de Morvedre es van fer grans i es van independitzar. I que 

quan la Federació Escola Valenciana va prendre embranzida, la CAPPEV 

va abandonar els locals de SAO com a seu i en companyia de la Federació 

en va tenir una de pròpia.  I és recordar que tot continua. 

 Sí, la història continua i continuarà. La bola de neu segueix rodant. 

 

                                                                        Carme Miquel  


