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No a les retallades, 
sí al valencià
Des de la primera Trobada, enguany farà 
28 anys, les Trobades sempre han sigut un 
espai públic lúdic i reivindicatiu, on pares i 
mares, ensenyants, alumnat, ajuntaments  
i entitats socials diverses han unit esforços 
en defensa del valencià i d’aquells reptes 
educatius i socials valorats com a impres-
cindibles en cada moment. 

Les Trobades han sigut i són la suma vo-
luntària i decidida dels qui fem i estimem el 
valencià, la nostra cultura, el nostre país.

Així, les Trobades són motor anual de canvi 
social. Altaveu de reivindicacions. Recordem 
l’eficàcia, l’any passat, en aglutinar cente-
nars de milers de voluntats per exigir una 
educació plurilingüe de qualitat i fer retirar 
una proposta infame del conseller de torn. 

Enguany, com a conseqüència continuada 
del balafiament de recursos públics, l’ad-
ministració ha decidit retallar d’on no cal, 
d’on ens fan mal: dels serveis públics, dels 
treballadors públics. L’escola pública valen-
ciana no necessita retallades, necessita in-
versió, bona gestió, més valoració social.

Els drets laborals, l’atenció adequada i de 
qualitat de l’alumnat empitjorarà greument 
si no diem junts, com més fort millor: NO A 
LES RETALLADES! SÍ AL VALENCIÀ!!

Des del març fins al juny assegurem que 
cadascuna de les 14 Trobades siga una 
manifestació popular més de les convoca-
des exigint uns serveis públics de qualitat, 
suficients i que no conculquen els drets de 
la ciutadania.

El nostre país necessita una depuració de 
responsabilitats i un impuls decidit de rege-
neració de l’ètica democràtica.

Des d’Escola Valenciana us animem a em-
prendre un moviment decidit per tal d’or-
ganitzar, debatre i participar activament en 
les Trobades. Ens hi juguem molt, ara i en 
el futur més immediat.

A les Trobades de 2012 demostrem que 
nosaltres, els valencians, cinquanta anys 
després de la publicació del llibre del mes-
tre Joan Fuster, estem més vius que mai. 
Les Trobades són vostres, les Trobades sou 
vosaltres. Escola Valenciana sou vosaltres. 
I l’educació pública, de qualitat i en valen-
cià... sou vosaltres.
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Després de 25 anys, acollim de bell nou i 
amb il·lusió els nostres companys i compa-
nyes d’altres comarques que fa vint-i-cinc 
anys formaven part de la CAPPEPV (Coor-
dinadora d’Alumnes, Pares i Professors per 
l’Ensenyament Públic en Valencià) i és que 
el temps passa molt de pressa i se’ns ha 
oblidat que els centres de Valencià ciutat 
fem la trobada a soles des de fa poc anys, 
molts pocs anys...

Molt lluny queden aquelles trobades als 
Jardins de Vivers, a Puçol, a l’Eliana, a Ma-
nises, a Llíria. Des que es va constituir la 
CAPPEPV, vam fer tots plegats, trobades 
a totes les comarques que el proper diu-
menge 13 de maig acollirem a casa nostra: 
l’Horta Nord, l’Horta Sud, el Camp de Túria 
i el Camp de Morvedre.

Recordareu que quan la CAPPEPV va en-
cetar el seu camí en solitari com a entitat 
d’Escola Valenciana, a la ciutat de València 
les trobades es feien a l’Albereda i és ahí on 
enguany, per celebrar els 25 anys de camí 
es reunirem tots i totes per gaudir d’aques-
ta festa.

Va ser l’any 2006 quan es decidir  que calia 
traure del centre de València la Trobada i 
anar passant pels barris que volien partici-
par en la seua organització i així hem fet tro-
bades al Marítim,  a Sant Marcel·lí, a Aiora, 
a Benimàmet, a Benimaclet i l’any passat a 
Benifaraig, Borbotó, Carpesa i Poble Nou.

Aquest nou camí que vam començar al 
2006 ha fet que augmentara la participació 
i, sobretot, la implicació de tota la comu-
nitat educativa ja que pares i mares, pro-
fessors i professores i alumnat dels nostres 
barris han fet seua la trobada, han partici-
pat plenament en la seua organització. 

Des de sempre hem participat en totes 
les activitats i projectes que des d’Escola 
Valenciana s’han proposat: gran part dels 
centres de la CAPPEPV acudixen en novem-
bre a la cita del Cinema en Valencià, partici-
pen any rere any en el concurs de narrativa 
en valencià Sambori, i celebrem el Dia de 
la Pau als nostres centres amb “Un euro 
llavor de pau”, per recaptar fons per a en-

titats solidàries. Molts dels nostres centres 
utilitzen l’Agenda d’Escola Valenciana a les 
seues aules i repartim la campanya de ma-
triculació pels nostres barris. També hem 
participat en els quatre congressos que so-
bre Plurilingüisme, Sostenibilitat, Educació 
en Valors i Noves Tecnologies s’han organit-
zat (recordeu-vos-en!, enguany estem cele-
brant el 5é Congrés), estem treballan per 
fer realitat a la nostra ciutat altres projectes 
per als centres com la Xarxa de Centres de 
Qualitat i Acosta’t al Territori. Treballem en 
el Voluntariat pel Valencià i en moltes altres 
activitats que amb il·lusió i treball preparem 

any rere any. Sembla mentida, però la CAP-
PEPV forma part de la vida de molts dels 
centres de la nostra ciutat. Poc a poc hem 
sigut conscients que el treball de tots ha 
sigut tan important!

I per fi... després d’uns quants anys, tor-
nem a celebrar la Trobada junts, en un any 
especialment difícil, on la Trobada continua 
tenint la mateixa significació que quan vam 
començar, encara estem reivindicant el que 
demanàvem fa ja 25 anys: el dret a l’en-
senyament en valència i la defensa de la 
nostra llengua, per tal de fer-la protagonista 

de la vida del nostre poble. Hem demostrat 
que defensem l’ensenyament de qualitat 
per a tots i per a totes i que els nostres 
programes d’educació són l’única garantia 
de conèixer les dues llengües oficials del 
nostre territori.

Aquesta trobada serà un punt d’inflexió, te-
nim el decret de plurilingüisme i tenim tam-
bé un govern empenyat a retallar les despe-
ses destinades a educació; sabent com tots 
sabem que retallar en educació és retallar 
en el futur dels nostres fills i filles, del nos-
tre alumnat.

Enguany més que mai, us esperem perquè 
vosaltres sou el més important, sense tots 
vosaltres: pares i mares, mestres i alumnes 
que amb esforç, llevant temps a la família, 
als amics..., acudiu a les assemblees, que 
decidiu i participeu no sols en les trobades, 
sinó en moltíssimes de les activitats que 
organitzem, sense vosaltres mai no podrem 
defensar el dret a viure en la nostra llen-
gua. Avui més que mai us esperem amb les 
vostres pancartes i tallers i sobretot amb la 
vostra il·lusió per cridar ben fort: SÍ al valen-
cià!, No a les retallades!

València està preparada
LAURA FONT / COORDINADORA D'ALUmNES, PARES I PROFESSORS PER L'ENSENyAmENT PÚBLIC EN VALENCIà 

VALÈNCIA
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Sempre endavant
La Coordinadora pel valencià Camp de Túria (CVCT) és una 
de les entitats que formen part d’Escola Valenciana Fede-
ració d’Associacions per la Llengua. La CVCT va nàixer a les 
darreries de l’any 2001, tot i que els centres educatius de 
la comarca participen en les Trobades d’escoles en valencià 
des de l’any 1987. 

La CVCT està integrada per escoles, instituts (claustres 
de mestres i/o professors), associacions de mares i pares 
d’alumnes, socis particulars i entitats culturals diverses de 
la nostra comarca. 

La primera Trobada com a Coordinadora pel valencià del 
Camp de Túria va tenir lloc a Bétera, l’any 2002. Va ser un 
any d’il·lusió i d’una certa por, ja que desconeixíem quina 
seria la resposta dels pobles que integren la comarca da-
vant una Trobada estrictament comarcal. Però aquell temor 
inicial va transformar-se en joia i satisfacció en comprovar 
la massiva resposta de la societat en general i de la comu-
nitat educativa en particular. 

D’aleshores ençà, la Trobada ha recalat en altres pobles de 
la comarca però no en tots perquè, malauradament, en-
cara hi ha ajuntaments que li donen l’esquena a aquesta 
celebració, una convocatòria lúdica i reivindicativa que té 
per bandera la defensa i la promoció de la nostra llengua 
materna: el valencià. L’objectiu de la coordinadora, però, no 
ha variat gens ni mica: aspirem que el valencià estiga fóra 
del debat polític i que la Trobada esdevinga patrimoni de 
tots els pobles de la comarca.

El 3 d’octubre de l’any 2008 vam inaugurar a Vilamarxant la 
seu de la Coordinadora pel valencià Camp de Túria. El local, 
en règim de lloguer, ens ha atorgat un grau d’autonomia i 
de benestar envejables. Tothom es pot imaginar la incomo-
ditat que suposava tenir el fons de la CVCT disseminat en 
cases particulars i en aules de diverses escoles. Des de fa 
un temps, la nostra seu és punt de trobada, espai de reuni-
ons i de treball i, alhora, magatzem de carpetes, samarre-
tes, llibres del Sambori, cartells de trobades… en definitiva, 
de tots aquells materials que edita Escola Valenciana i que 

les diferents coordinadores ens encarreguem de repartir i 
posar a la disposició dels nostres associats i simpatitzants. 
El dia de la inauguració ens van acompanyar desenes de 
persones, entre les quals, Diego Gómez, en aquells temps 
president d’Escola Valenciana. Per a celebrar com tocava 
una data tan emblemàtica per a nosaltres, vam programar 
un concert de Pep Gimeno “Botifarra”. La vetlada va ser tot 
un èxit.

Des d’aleshores no hem deixat de programar actes de tot 
tipus: xarrades, presentacions de llibres, projeccions d’au-
diovisuals, etc. Per la nostra seu han desfilat personalitats 
del món de la cultura com Rosa Serrano, Llorenç Giménez, 
Vicent Usó, Xavi Sarrià, Miquel Gironés, Víctor Labrado, Car-
les Subiela, Maria Josep Picó, Alfons Cervera, Ferran Zur-
riaga, Honorat Ros, Amanda Gascó, Víctor Mansanet, Pau 
Alabajos, el grup Rapsodes... A més, la seu és el lloc idoni 
per promoure els diferents projectes d’Escola Valenciana: la 
Gira, el Voluntariat pel Valencià, el Cinema en Valencià…

El Camp de Túria ha participat en totes les edicions del 
Sambori, el prestigiós premi escolar de literatura que or-
ganitza la Fundació Sambori. L’any 2000, el Camp de Tú-
ria només va aportar 636 participants a l’esmentat premi. 
L’any següent, ja n’eren 1.693, els participants. En la pri-
mera Trobada del Camp de Túria (la de Bétera, any 2002) la 
xifra va ascendir a 2.564 participants. La teoria de la major 
implicació dels centres educatius com a conseqüència de 
la comarcalització de la Trobada es feia realitat. Des d’ales-
hores, la participació ha anat en augment, assolint la fita 
dels 6.692 participants en l’any 2010. Enguany, enmig d’un 
context de retallades en l’àmbit educatiu i de suspensió de 
moltes activitats extraescolars i complementàries, la xifra 
ha abaixat considerablement. Tot i això, la participació ha 
estat molt digna: 4.109 participants.

Altra de les nostres activitats és la Trobada musical d’es-
coles del Camp de Túria que forma part dels actes de la 
Trobada d’escoles en valencià. L’esdeveniment reuneix cen-
tenars d’alumnes i desenes de mestres dels col·legis de la 
comarca (prop de 700 alumnes i 14 escoles en la darrera 
edició). La participació es concreta en forma de cant coral, 
danses, obres instrumentals, temes mixtos (veu i instru-
ments)… A l’escenari sonen cançons del repertori popular 
valencià o temes adaptats o traduïts a la nostra llengua. 
Cal dir que aquesta iniciativa ha servit de model per a altres 
coordinadores que integren Escola Valenciana.

A més, la Coordinadora pel valencià del Camp de Túria con-
voca el Concurs de dibuix per a les carpetes de la Trobada. 
Enguany el treball escollit per a ser la imatge comarcal de 
la trobada 2012 pertany a Mar Carrereres Asueros, de l’IES 
les Alfàbegues de Bétera.

La Gira, el Festival Itinerant de Música en Valencià, també 
ha fet escala a la nostra comarca, en concret a la Pobla 
de Vallbona (amb un concert de Els Pets i Orxata Sound 
System), a Gàtova (amb les actuacions de Rapsodes, Ender 
i Make Some Are Us) i a l’Eliana (amb el Trineu Tanoka i 
Aspencat). 

Les trobades d’escoles en valencià, eix central del treball de 
la CVCT, s’han celebrat fins ara a les següents localitats del 
Camp de Túria: Llíria (2000), Bétera (2002), l’Eliana (2003 
i 2011), Serra (2004), la Pobla de Vallbona (2005 i 2007), 
Olocau (2006), Riba-roja de Túria (2008), Marines (2009) 
i Gàtova (2010).

Per últim, volem agrair la gent que ha confiat en nosaltres 
i ens ha dedicat temps, treball, comprensió i complicitat. 
Gràcies, en primer lloc, al nombrós col·lectiu de mestres 
i professors implicats en la recuperació i normalització del 
valencià. Gràcies també a les associacions de mares i pares 
d’alumnes i a les entitats culturals que ens donen suport. El 
nostre sincer agraïment als ajuntaments i els representants 
polítics que, en major o menor mesura, han contribuït a fer 
possible la nostra tasca i a lluitar per la defensa, la promo-
ció i la dignificació del nostre idioma. El nostre treball no 
ha conclòs. Encara queda molta feina per fer i cal que en 
siguem molts i que marxem units. A voltes ens pot envair 
el desànim i la sensació de solitud. Però en som molts, 
malgrat que alguns ens volen fer invisibles. Tanmateix, una 
societat que diu, sense pors ni complexos, “Sí al valencià” 
mai no caminarà cap a l’extinció sinó cap a la pervivència. 
Endavant, sempre endavant, perquè nosaltres tenim la clau 
del futur del valencià.

EL CAMP DE TÚRIA

VORO GOLFE / COORDINADORA PEL VALENCIà DEL CAmP DE TÚRIA
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Un poc d’història...

Si analitzem la societat actual ens adonem 
que vivim estereotipats, vivim, estimem, 
cantem, protestem, riem… al ritme que ens 
marquen. Sembla estrany però és així. Vivim 
tant de pressa que sovint oblidem qui som i 
cap a on anem i, per tant oblidem l’objectiu 
que ens hem marcat, per a nosaltres i per 
als nostres fills. El quefer diari ens abraça i 
ens dirigeix amb inèrcia cap a la uniformitat 
social i ciutadana. I en aquest àmbit ocorre 
que quan hi ha veus que criden diferent per 
la defensa d’allò que creus teu, raonable i 
just, et fan alçar el cap, plantar les orelles i 
pensar que no està tot perdut, encara.

Escola Valenciana, Federació d’Associaci-
ons per la Llengua és una d’aquestes veus 
que, des del 1984 i des del món de l’en-
senyament, en defensa del valencià, et fa 
repensar el present i traçar un futur, ma-
lauradament amb tints de reivindicació, de 
demanda constant per la petició del que és 
nostre, del que sempre hem tingut i anem 
perdent, per un pervindre en què creguem i 
volem que hereten generacions posteriors.

A més d’accions en matèria d’educació i de 
normalització lingüística, Escola Valenciana 
ha ampliat les implicacions en música, ci-
nema, literatura, cultura popular, multicul-
turalitat, voluntariat, sostenibilitat i demo-
cràcia participativa i ha exercit com a grup 
de pressió constant i constructiu a la vida 
social, a l’educativa i a la política valencia-
na. Al si d’Escola Valenciana es van crear 
les Trobades d’Escoles en Valencià, que, 
organitzades per les coordinadores comar-
cals i amb el suport dels centres educatius, 
dels ajuntaments i del món associatiu local, 
cada primavera apleguen milers de ciuta-
dans a més de 20 comarques valencianes.

Fent un poc d’història i pel que fa a la nos-
tra Trobada, recordem que la primera es 
va celebrar a la localitat de Torrent allà per 
l’any 1998, la trobada va tindre tant bona 
resposta social que l’Horta Sud va decidir 
crear una Coordinadora comarcal amb la 
denominació de Guaix.

L’any següent, el 1999, es va fer la Trobada 
a Burjassot, on van coincidir les escoles i 

instituts de Valencia Ciutat, de l’Horta Nord 
i del Camp de Túria. Novament el volum 
de participants va ser tan gran que portà 
els organitzadors a reflexionar sobre el fet 
de separar les de València ciutat de les de 
l’Horta Nord i el Camp de Túria.

Va ser l’any 2000 que se celebrà la Trobada 
a Llíria, on es va comprovar que desplaça-
ments massa llargs portava a la pèrdua de 
participants d’escoles i tallers i en el mes 
de juny l’assemblea d’escoles i instituts 
prengué la decisió de separar-se de la coor-
dinadora de València ciutat i es va crear la 
Coordinadora pel Valencia de l’Horta Nord i 
del Camp de Túria.

La Trobada de Paterna va ser la primera 
que organitzà la Coordinadora pel Valencià. 
Aquest fet va possibilitar arribar el missatge 
més a prop de cadascuna de les comar-
ques de l’Horta Nord i del Camp de Túria.

A la Trobada de Tavernes Blanques, el 2002, 
es va comprovar que l’anàlisi feta a Paterna 
havia sigut correcte. A Tavernes van partici-
par més escoles i més instituts que mai, i 
s’arrelà la participació en el premi Sambori 
de literatura.

La Trobada a Godella se celebrà el 2003. 
Va ser l’any de la consolidació definitiva de 
la nostra Coordinadora pel Valencià, amb 
una participació de 49 centres al Sambori i 
de 45 en la Trobada.

Els anys següents la Coordinadora pel Valen-
cià va organitzar la Trobada successivament 
a Meliana, a Montcada, a Foios, a Puçol, a 
Museros, a la Pobla de Farnals, a Bonrepòs 
i Mirambell i, el 2011, a Burjassot, any en 
què es va consolidar la presència en la Tro-
bada dels centres en línea d’ensenyament 
en valencià i també participaren centres en 
línies d’incorporació progressiva.

Hui en dia la Coordinadora pel Valencià 
compta, a la nostra comarca, amb una pre-
sència efectiva, amb una participació de 9 
900 treballs del premi Sambori, quantitat 
aquesta que representa quasi el setanta 
per cent de l’alumnat de la comarca.

Enguany, les quatre coordinadores s’aplega-
ran de nou a València, per celebrar la XXV 
Trobada d’Escoles en Valencià, tots junts de 
nou, recordant els inicis i reivindicant una 
educació digna, de qualitat i en valencià. I 
potser enguany té més sentit que mai tor-
nar a la ciutat, donades les agressions que 
està patint l’educació en general i l’educa-
ció en valencià en particular. Com sabeu, la 
manca de recursos serveix a l’administració 
valenciana com a excusa perfecta per a 
retallar les inversions a l’ensenyament. Els 
nostres centres viuen la escassetat de mit-
jans bàsics per una educació digna, alhora 
que els professionals de l’ensenyament ve-
uen atacats constantment el seu prestigi i 
es retallen els seus drets laborals.

Així vam fer la línia
ENCARNA RUBIO CLImENT

M’han demanat que compte com comen-
çàrem la línia en valencià al CP Mediterra-
ni de Meliana, ja que aquesta escola fou 
la primera escola pública en tindre línia a 
l’Horta Nord.

Des del 1980 un grup de mestres joves de 
l’Horta i de la ciutat arribàrem en el concurs 
de trasllat a l’escola Pius XII de Meliana. 
Una escola mig arruinada i molt desprestigi-
ada des de la construcció d’una nova esco-
la pública, “el Crist de la providència” .Tots 
estàvem interessats en fer una nova ecsola 
moderna, rennovada i valenciana.

L’any 1983 s’aprovà la llei d’ús i ensenyament 
del valencià que permitiria introduir a l’escola 
el valencià com a llengua d’ús educatiu.

L’efecte “crida” fou ràpid, més mestres i 
molts pares s’uniren a la voluntat d’obrir 
una línia en valencià. Els mestres treballà-
rem en el consell escolar, els pares en el 
carrer, i per al curs 1984-1985 ja pogue-
rem encetar-la. Fou dur, hi van haver molts 
entrebancs i conflictes , l’APA es feu en dos 
i estaven molt enfrontats, hi hagueren tan-
caments a l’escola amb l’intervenció de la 
guàrdia civil, manifestacions contra l’alcal-

de per permétre-la... L’alcalde d’aleshores 
“Frederic Molins” hi era partidari i recolzà 
la creació molt prompte i amb molta força. 
Malgrat tot i gràcies al conveciment de que 
era justa la reivindicació, l’any 1984 ence-
tàrem la línia en 4 i 5 anys, alhora sent la 
primera mestra Amparo Domenech.

Aquest fet va estar molt recolzat per la ins-
peció educativa i els assessors de valen-
cià de aleshores, com Alejandro Bayeres i 
Empas Arenas. Al mateix temps estrenàrem 
l’escola nova, anomedada ja Mediterrani 
amb estructura de claustre central, molt bo-
nica i lluminosa.

Foren anys difícils , no hi havia llibres, ni 
materials, però no ens faltaren ganes de 
treballar per a canviar el sistema educatiu, 
tan obsolet, heretat del franquisme. Consi-
deràvem, i encara ho fem, que l’aprenen-
tatge en valencià anava unit als models de 
rennovació pedagògica. Enteniem l’acció 
educativa com una tasca d’humanització 
que afavoria la formació integral de l’alum-
nat, i molts d’aquells principis amb els quals 
treballàvem se convertiren en els trets 
d’identitat de l’escola: creativa, no sexista, 
arrelada al medi, compromesa amb la nor-
malització de la llengua, coneixedora de la 
propia cultura, oberta al món.

Els mestres que treballàvem aquells anys 
en el centre no dubtàrem a fer els nostres 
propis materials de lecto-escriptura, de co-
neixement del medi, introduir l’anglés en el 
segon cicle, eixir a fer esport a la neu, amb 
bici, fer teatre setmanalment, obrir la bibli-
oteca...

La riquesa i l’esforç del treball dut a terme al 
llarg d’aquells anys l’hem compensat en el re-
coneixement per part dels antics alumnes, que 
senten que fóren privilegiats, en l’agraïment de 
les famílies pel canvi i el tracte als fills...

Els mestres malgrat el cansament obtin-
guerem grans reconeixements, dos premis 
de rennovació pedagògica pel projecte de 
lecto-escriptura “La caixa de les lletres” i 
pels tres llibres de l’aleshores segon cicle: 
“Meliana , el meu poble”, “Vivim a la comar-
ca de l’horta” i “estimem el nostre país”. 
Anys després, quan celebràrem els 20 anys 
de la línia obtinguerem un “Baldiri rexarch” 
de la generalitat de catalunya. També obtin-
guérem uns llaços d’afecte entre nosaltres 
que duraran tant com les nostres vides.

L’escola pública és imprescindible en un 
país que vol ser, és l’única ecsola que pot 
garantir la igualtat d’oportunitat. Fer-la en 
valencià, en el nostre cas, és imprescindible 
per salvar la història, per saber qui som.

Malgrat els temps de foscor en qué vivim, 
hem de tindre el ple convenciment de que 
millorarà i tornarem a tindre polítics asse-
nyats que faran valdre els principis de la de-
mocràcia i tornarem a ser una ecsola forta 
i valorada. 

Esperarem.

L’HORTA NORD

DANIEL BALAGUER / COORDINADORA PEL VALENCIà DE L'HORTA NORD
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Fem la planta gran

Guaix–Coordinadora pel Valencià de l’Horta 
Sud, va nàixer la tardor de 1998, després 
de la Trobada de Torrent, que celebràrem 
conjuntament amb les persones de la co-
marca del Camp del Túria, Camp de Morve-
dre, Horta Nord i València ciutat. 

Reunits al voltant d’una taula d’una cafete-
ria de Catarroja, a la plaça que hi ha darrere 
de l’Ajuntament, persones que havíem par-
ticipat en l’organització de les trobades de 
Silla, Benetússer i Torrent, decidírem cons-
tituir la junta directiva del que seria l’actu-
al col·lectiu, sota la presidència de Vicent 
Moreno Baixauli, actual president d’Escola 
Valenciana. 

Ens decidírem pel nom de Guaix, volent  
recuperar vocabulari de la cultura arrossera 
dels pobles de marjal de la nostra comarca 
i a més pel significat mateix del mot: gra-
pat de brinques –tiges brotades dels grans 
d’arròs– que unes a altres se sostenen i al-
hora poden guaixar –traure tiges noves i fer 
la planta gran–. Era la il·lusió comuna dels 
reunits, aportar suport als companys en la 
tasca per defensar la llengua i l’escola en 
valencià i aconseguir noves incorporacions 
de persones i voluntats.

Els inicis foren dificultosos, la junta de 
Guaix no tenia seu i feiem les reunions on 
podíem, en dependències d’algun ajunta-
ment que ens ho permetia o en algun cen-
tre docent. Decidíem el calendari d’actuaci-
ons i activitats encaminades a organitzar la 
Trobada de l’any següent, donàvem suport 
als centres, professors, pares i alumnes 
que optaven per encetar l’ensenyament en 
valencià o ja s’havien incorporat al nostre 
model d’escola en valencià i propugnàvem 
en les campanyes de matriculació la incor-
poració de l’alumnat a les anomenades lí-
nies en valencià, fent divulgació del model 
d’escola que suposa Escola Valenciana, Fe-
deració d’Associacions per la Llengua de la 
qual formem part.

Com a forma d’assolir col·laboració, deci-
dírem establir un calendari d’assemblees 
mensuals a les quals assisteixen represen-
tants de tots els centres de la comarca, si-
guen pares, mestres o alumnes d’escoles i 

instituts. Mitjançant aquestes assemblees 
poguérem mamprendre l’únic sistema de 
finançament que tenim, els de les papere-
tes de col·laboració que repartim cada anys 
després de les vacances de Nadal.

Un any i un altre hem anat ampliant els 
actes al voltant de la Trobada i fent que 
aquesta tinga trascendència als centres al 
llarg de tot el curs escolar, implicant a tota 
la comunitat educativa. 

La Trobada és la festa de primavera per als 
escolars i la veu d’alerta per als pares i ma-
res, per a què matriculen els seus fills en els 
programes d’ensenyament en valencià. La 
Trobada és un clam a la normalització d’un 
idioma oficial, intencionadament menystingut 
i relegat per l’administració autonòmica actu-
al. La Trobada és una manifestació i alhora 
una reivindicació de la dignitat, la cultura i la 
història d’un poble que ix al carrer per dir que 
ningú ens pot negar. La Trobada no només és 
la festa d’un dia, és una tasca i un esforç con-
tinuat que cada any comença un nou cicle.

Durant el mes d’octubre, Guaix, amb la col-
laboració de l’assemblea, decideix el lloc de 
Trobada per a l’any següent, el calendari de 
reunions i convoca el concurs de cartells i 
lema. En novembre seleccionem i premiem 
el cartell de Trobada entre la cinquantena 

que n’exposem, doncs cada centre en pre-
senta un, seleccionat entre tots els que han 
elaborat els alumnes. El cartell premiat el 
portaran els calendaris que repartim a cada 
aula de cadascun del centres abans de Na-
dal i les carpetes que es reparteixen una 
setmana abans de la Trobada amb tota la 
informació dels actes d’aquesta.

També durant el més d’octubre s’inicia i in-
centiva la participació dels alumnes en el 
concurs literari “Sambori” que des de l’any 
1999 s’incorporà a la dinàmica de la Troba-
da. Els treballs d’aquest concurs, es recu-
llen en l’assemblea de febrer i es premien 
en dies pròxims a la Trobada en un acte es-
pecial d’atorgament, amb actuacions musi-
cals incloses.

Cal esmentar l’anomenat: “Sopar de tardor 
de Guaix”; actual esdeveniment d’homenat-
ge, reconeixement i trobada de militants 
per la llengua i per l’escola en valencià, que 
organitza el col·lectiu. Guaix, cada any, de-
cideix quines persones rebran l’agraiment 
pel seu treball i compromís i el manifesta 
públicament durant el sopar esmentat, lliu-
rant uns treballs ceràmics com a elements 
commemoratius. 

Altre acte que incorporàrem previament a 
la Trobada fou l’anomenada “Volta a peu”. 
Un determinat grup d’alumnes i professors 
de cadascun dels centres, anaven corrent 
d’un centre a l’altre, d’un poble a l’altre i 
rellevant-se fins que passaven per tots els 
centres de la comarca, finalitzant la volta al 
poble que acollia la Trobada. Aquesta vol-
ta a peu, de relleus, de poble a poble, es 
transformà, a partir del tres-centé aniver-
sari de la desfeta d’Almansa, a l’any 2007, 
en les actualment anomenades concentra-
cions del vint-i-cinc d’abril, consistents en 
què a cada poble de la comarca, el mateix 
dia –divendres pròxim al vint-i-cinc d’abril– i 
a la mateixa hora –a les onze del matí–, es 
reuneixen alumnes, pares i mestres d’ense-
nyament en valencià, davant del monument 
de la Trobada que hi ha al seu poble o bé a 
algun indret important, per llegir l’auca que 
s’elaborà per motiu de l’aniversari esmen-
tat: “1707-2007 el futur és nostre”, llegir 

també missatges de reivindicació de la nor-
malització lingüística del valencià i la gene-
ralització dels programes d’ensenyament en 
valencià, així com mostrar altres manifesta-
cions artístiques, bé siguen plàstiques, mu-
sicals o d’altre tipus. En la pàgina d’internet 
de Guaix, a l’apartat: “Consells i recoma-
nacions”, apareixen les propostes pensades 
per a eixe esdeveniment: cançons, danses, 
manifest... Alguns pobles han escollit, com 
a cloenda de l’acte de concentració, cantar, 
tots els assistents junts, la cançó de Paco 
Muñoz, “Jo vull un país”.

Des del 2005, any de la Trobada de Paipor-
ta, incorporàrem una activitat més, l’ano-
menada “Trobada musical”. Enguany cele-
brem la vuitena edició a Picassent.

La Trobada musical consisteix en què du-
rant quatre o cinc dies, un parell de setma-
nes abans de la Trobada, en horari escolar 
de matí, es reuneixen en algun auditori, del 
poble que acull la Trobada, grups corals o 
de dansaires de totes les escoles de la co-
marca. Cada matí cinc o sis grups de sen-
gles escoles o instituts, fan una actuació, 
cantant o ballant música valenciana i en 
valencià, fent de públic els grups que no es-
tan actuant. Les actuacions comencen cap 
a les deu i acaben cap a les onze, després 
es tanca l’acte de cada dia, amb l’actuació 
de Paco Muñoz.

En cada poble on se celebra la Trobada, 
Guaix proposa la creació d’un col·lectiu lo-
cal de defensa de l’escola en valencià i així 
s’han constituït: “La gavella” de Torrent, “La 
figuera” d’Alcàsser i “El col·lectiu Font Ca-
bilda” de Massanassa.

Guaix deixa a cada poble que ha acollit laa 
Trobada, un monument ceràmic, consistent 
en la represerntació del mapa de les co-
marques del País Valencià, destacant la de 
l’Hota Sud i la localització del poble aco-
llidor, però com s’ha donat el cas de Silla, 
poble que ha acollit la Trobada per segona 
vegada, s’ha elaborat un segon monument 
ceràmic representant el mapa de la comar-
ca, amb els termes municipals dels pobles 
que la conformen, destacant el del poble 
acollidor.

L’HORTA SUD

XAVIER GOmIS / GUAIX-COORDINADORA PEL VALENCIà DE L'HORTA SUD
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Les primeres escoles que encetaren el camí de la normalització del valencià al Camp de 
Morvedre (Santa Anna de Quartell i Cronista Chabret de Sagunt) s’incorporaren a la CAP-
PEPV i participaren ja a la I Trobada de les comarques centrals (l’Horta, el Camp de Túria i 
el Camp de Morvedre). Poc a poc s’hi anaven incorporant més escoles i el 27 i 28 de març 
de 1993 Sagunt fou l’amfitriona de la VI Trobada. Assistiren més de 10.000 persones de 
50 escoles. Les comunitats educatives dels col·legis Cronista Chabret i Villar Palasí de Sa-
gunt foren les organitzadores amb gran èxit. La trobada estigué dedicada a l’escriptor Enric 
Soler i Godes, el qual hi va assistir. Tot i això, la mort del poeta Vicent Andrés Estellés el dia 
d’abans, va fer que la trobada es convertira en un emotiu homenatge a l’insigne poeta.

La massiva participació i el progrés de l’ensenyament 
en valencià a la comarca va fer plantejar la possibi-
litat d’una festa comarcal pròpia i així en maig de 
1996 celebraren a Estivella la primera Trobada d’Es-
coles en Valencià del Camp de Morvedre. La segona 
va ser a Gilet i mentre es preparava la trobada es va 
sentir la necessitat de formalitzar el funcionament i 
crear una nova associació. Es redactaren els esta-
tuts i es va legalitzar la CEVCAM (Coordinadora d’Es-
coles en Valencià del Camp de Morvedre). La idea va 
ser encertada i les escoles del Camp de Morvedre 
s’hi van anar incorporant i en el curs 1999-200 tots 
els pobles oferien Programes d’Ensenyament en Va-
lencià o d’Immersió Lingüística.

Les trobades han estat una eina important per a fer comarca. Cada trobada s’organitza 
amb la participació del professorat, les AMPES i els Ajuntament dels diferents pobles. En 
les trobades s’uneixen vàries generacions: des dels més majors –que gaudeixen veient els 
menuts–, la dels qui l’organitzen –pares, mares, ensenyants i responsables públics– i la 
dels qui la gaudeixen de ple: els infants, els joves. Les trobades fan possible que almenys 
un dia a l’any, la comarca visca un dia festiu, lúdic i reivindicatiu. La Trobada és una de les 
poques activitats de participació conjunta de tots els pobles i afavoreix la coneixença mú-
tua. Hem viscut l’alegria d’algunes persones quan, en arribar al poble que acull la trobada, 
es quedaven bocabadades. 

Amb l’excusa de la trobada es fan unes 
altres activitats com és la Festa d’Inici de 
Curs al poble que acollirà la trobada, una 
vesprada nit d’octubre ens trobem, sopem i 
dansem acompanyats de la colla de dimo-
nis. És el primer contacte del curs i amb el 
poble amfitrió. 

En la trobada del 2003 a Petrés encetàrem 
una nova activitat que consisteix a editar 
un CD amb informació del poble on es fa 
la Trobada i activitats didàctiques per als 
diferents cicles, tant amb la implicació del 

professorat i dels historiadors. El CD es presenta dies abans de la festa i és l’inici de les 
activitats que es realitzen la setmana de la Trobada. Ja en són 10 i la idea és realitzar-ne 
un de cada poble i formar un material multimedia complet de la comarca a l’abast de qui 
ho vulga. Amb motiu del centenari d’Enric Valor, hem creat un CD amb la rondalla del Patge 
Saguntí. Està editat com a activitat per a pissarra digital. Té 13 escenes més una portada i 
contraportada. En cadascuna, es pot sentir el fragment de rondalla corresponent. En totes, 
els personatges són mòbils per poder dramatitzar o contar la rondalla posteriorment.

També participem amb l’ajuda de l’ajuntament de Sagunt en la campanya del teatre a l’es-
cola perquè l’alumnat puga assistir a obres de teatre en valencià. El dia anterior a la Troba-
da es fa el lliurament dels Premis Sambori. És un acte molt esperat i emotiu. Enguany s’ha 
fet a Sagunt el dia 21d’abril a la casa de cultura del Port de Sagunt gaudint de l’espectacle 
preparat per L’Assaig Animat amb el professor Sambori i els alumnes Sanguango i Borinot 
que conduïren la gala.

El Voluntariat

La nostra comarca ha participat en el Voluntariat pel Valencià des que va començar en  
Escola Valenciana. Actualment, tenim dos llocs que el promocionen: l’Escola d’Adults al 
Port de Sagunt, que propicia les parelles lingüístiques i el curs de valencià per a mares 
magrebís que ha organitzat l’AMPA del CEIP Villar Palasí de Sagunt.

A més, Sagunt va ser el poble escollit per a fer una visita històrica guiada per a tot el volun-
tariat del Pais Valencià, el passat gener.

Cinqué Congrés d’Escola Valenciana

Dintre de les activitats del “escolavalenciana.ning.com” V Congrés d’Escola Valenciana,  
la coordinadora organitzà la jornada comarcal “Trobada de Blocaires d’Infantil” el passat 
18 de febrer.

Tot açò i més, ho podeu trobar al nostre blog http://cevcam.blogspot.com.es

Enguany ha estat un any especial per moltes raons però ens quedem amb la il·lusió 
i l’alegria de poder celebrar conjuntament amb aquelles comarques amb les que 
començàrem el camí fa 25 anys i tornar al cap i casal per fer una gran trobada reivin-
dicativa més que mai.

Ara, més que mai
PAQUI GImENO / COORDINADORA PER L'ENSENyAmENT EN VALENCIà DEL CAmP DE mORVEDRE

EL CAMP DE MORVEDRE
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CP Vila d’Alaquàs  Alaquàs
CP Ciutat de Cremona  Alaquàs
CP González Gallarza Alaquàs 
C. Mare de Déu de l’Olivar Alaquàs
Escoleta Ninos  Albal
CP San Carlos Borromeo Albal
CP La Balaguera  Albal
IES Albal   Albal
CP 9 d’Octubre  Alcàsser
CP Jaume I  Alcàsser
CP Platero y yo  Aldaia
CP J. A. Martínez Torres Aldaia
CP Ausiàs March  Aldaia
CP Ntra. Sra. Del Carme Aldaia
CP Orba   Alfafar
CP La Fila  Alfafar
Escoleta Ninos  Alfafar
IES 25 d’abril  Alfafar
CP Blasco Ibáñez  Benetússer 
CP Cristobal Colón  Benetússer
C. Ntra. Sra. dels Socors Benetússer 
IES Mª Carbonell i S. Benetússer
CP Blasco Ibáñez  Beniparrell
La Escoleta de Maru Catarroja 
Jaume I El Conqueridor Catarroja

CP Bertomeu LLorens Catarroja
CP Joan XIII  Catarroja 
CP Vila Romana  Catarroja
La Florida  Catarroja 
IES Belenguer Dalmau Catarroja
CP Joan Fuster   Manises
CP Félix Rodríguez de la F. Manises
CP LLuís Vives  Massanassa
CP Ausiàs March  Massanassa
IES Massanassa  Massanassa
CP Amadeo Tortajada Mislata 
CP El Cid   Mislata
CP Gregorio Mayans Mislata
CP Jaume I  Mislata
CP Maestro Serrano Mislata
CP L’Almassil   Mislata 
CP Ausiàs March  Mislata
CP L’Horta  Paiporta
CP Jaume I  Paiporta
CP Rosa Serrano  Paiporta
CP Ausiàs March  Paiporta
Escoleta Ninos  Picanya
CP Ausiàs March  Picanya 
CP Baladre  Picanya
Escola La Gavina  Picanya
Escoleta Ninos   Picassent
CP Sant Ignasi de Loiola Picassent

CP Verge  de la Vallivana Picassent
La Nostra Escola Comarcal Picassent
Col·legi Les Carolines Picassent
Escoleta Ninos   Quart de Poblet
CP La Constitució  Quart de Poblet 
CP Sant Onofre  Quart de Poblet
CP Sant Climent  Sedaví 
CP Vicent Pla i Paredes  Sedaví
IES Sedaví  Sedaví
IES Enric Valor  Silla
CP Núm. 10 Torrent  Torrent
CP El Molí  Torrent
CP Federico Maicas Torrent
CP Lope de Vega  Torrent 
CP Miguel Hernández Torrent 
CP Sant Pasqual  Torrent
CP Antonio Machado Torrent
Escola El Drac  Torrent
IES Perenxissa  Torrent
IES La Marxadella  Torrent
IES Veles e Vents  Torrent 
IES Tirant Lo Blanc  Torrent
CP Rei En Jaume  Xirivella
CP Gregori Maians i Císcar Xirivella

CAPPEPV-VALÈNCIA

CP Cervantes
CP Santa Teresa
CP Teodoro Llorente
CP Jaume Balmes
CP Rafael Altamira
CP Doctor López Rosat
IES Juan de Garay
CP Nicolau Primitiu
CP Eliseu Vidal
CP Rodríguez Fornos
Esc. Inf. El Trenet
CP Eliseo Vidal
IES Joanot Martorell
CP Tomás de Villarroya
CP José Soto Micó
CP Santo Ángel de la Guarda
CP Padre Manjón
CP Sara Fernández
CP Professor Ramiro Jover 
IES Malilla
CP Pablo Neruda
CP Sant Calze
CP Castellar-Oliveral
CP Pràctiques 
CP Campanar
CP Giner de los Rios 
CP Benimàmet
IES Benimàmet
CP Manuel González Martí
CP Lluís Guarner
CP Ciutat Artista Faller
IES Benicalap 
CP Max Aub
CP Professor Lluís Braille
IES Ballester Gozalvo
CP Miguel Hernández
CP Carles Salvador
Esc. Inf. El Bressol
CP Pare Català
IES Ferrer i Guàrdia
CP Federico García Lorca 
IES Sorolla
CP Vicente Gaos
CM Santiago Grisolia
CP Mare Nostrum
CP Tomás de Montañana
Esc. Inf. Les Rondalles 
CP Aiora
CP Miquel Aldert i Noguerol 
IES Balears 
CP El Grau
Esc. Inf. Beteró
CP Malva-rosa
CP Cavite-Isla de Hierro
CP Enric Terrasa
CP Les Arenes (Eliseo Vidal)
IES Isabel de Villena

PL. DE L’AJUNTAMENT

CAMP DE MORVEDRE

CRA Baronia Baixa  Albalat, Gilet i Petrés
CEIP Canet  Canet
IES Jaume I  Sagunt
IES Clot del Moro  Sagunt
CEIP Cronista Chabret Sagunt
CEIP Josep Romeu  Sagunt
CEIP Villar Palasí  Sagunt
CC  Sant Pere   Port de Sagunt
CEE Sant Cristòfol  Sagunt
CEIP Victòria i Joaquim Rodrigo Port de Sagunt
CEIP Cervantes   Port de Sagunt
CEIP Vilamar  Port de Sagunt 
CEIP nº 10   Port de Sagunt

CAMP DE TÚRIA

IES El Quint  Riba-roja
CP Lluís Vives  Benaguasil
CEIP Camp de Túria  Riba-roja
Cervantes  Riba-roja
Colegis i Instituts Públics L’Eliana
AMPA CEIP Lluís Vives La Pobla
IES CAMP DE TÚRIA Llíria
IES Laurona  Llíria
IES Les Alfàbegues  Bétera
CEIP La Lloma del Mas Bétera
CEIP La Pea   Vilamarxant

TORRES DE SERRANS

PARADA METRO COLOM
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El Castell  Albalat
Cervantes Alboraia
IES Patacona Alboraia
T. Albert  Albuixech
Carraixet  Almassera
M. D. Pilar Bonrepòs
Fd Los Rios Burjassot
M. Bordonau Burjassot
S. Joan Ribera Burjassot
Villar Palasi Burjassot
IES L’Horta Burjassot
IES F. Montseny Burjassot
IES V. A. Estelles Burjassot
Guillem d’Entença El Puig
Pare Jofre El Puig
IES El Puig El Puig
M. D. Patrocini Foios
Rei En Jaume Foios
IES Francesc Badia Foios
S. Bertomeu Godella
Barranquet Godella
Cervantes Godella
Cervantes La Pobla
IES Guillem Alcalà La Pobla
Llorenç  Massalfassar
Sant Joan Massamagrell
V. Del Rosari Massamagrell
IES Massamagrell Massamagrell 

El Crist  Meliana
Mediterrani Meliana
IES Garrigosa Meliana
Ninos  Meliana
J .M. Oltra Montcada
Sant Jaume Montcada
Blasco Ibañez Montcada
Vicent Trenco Montcada
Ies Tierno Galvan Montcada
Blasco Ibañez Museros
La Masia  Museros
A. March  Paterna
La Coma  Paterna
La Font  Paterna         
Villar Palasi Paterna
El Moli  Paterna
IES Enri Matisse Paterna
Bisbe Hervas Puçol
Jaume I  Puçol
Lluis Vives Puçol
La  Milotxa Puçol
IES Puçol  Puçol
V. Miracle Rafelbunyol
9 D’ Octubre Tavernes
Rei En Jaume Tavernes
Sant Rafel Tavernes
IES Tavernes Tavernes 
Jose Blat  Vinalesa
Ninos  Vinalesa
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