
El Periòdic de les trobades de l'Horta Nord Març 201 4

Publicitat



El Periòdic de les trobades de l'Horta Nord
2

Des de Vinalesa, poble de l’Horta
Nord, Carraixet enllà, entre la
mar i la muntanya a l'ombra de

València ciutat, arrelat a l'horta que li dóna
vida i envoltat per campanars veïns, salu-
dem i donem la benvinguda a les Troba-
des d’Escola Valenciana de 2014. És un fet
que ens omple de satisfacció, ens emocio-
na i ens il•lusiona a parts iguals.

Estem plenament convençuts que la
Història jutjarà cada etapa, cada temps en
l’evolució social del nostre País per l’esforç
i la dedicació que hem ofert al servei del
nostre Poble, de la nostra cultura, de la
nostra forma d’entendre el món i encarar
el futur, i pel sacrifici per la millora cons-
tant de la societat que anem fent dia a dia.

Vivim temps difícils i això mateix dóna
més valor encara a la feina que fan els pa-
res i mares membres d’Escola Valenciana.
Retrobar-nos cada any, compartir la nos-
tra lluita, les nostres esperances, veure i
viure que som molts els que reclamem els
drets socials i civils del nostre Poble, els
que no acotem el cap i continuem treba-
llant sense defallir.., és quelcom que ens
omple d’esperança i ens carrega les piles
cada any. La nostra estima i el nostre
agraïment més sincer i emotiu a les perso-

nes que cada any ho fan possible, des del
primer al darrer, i per suposat a tots
aquells que vulguen apropar-se i compar-
tir un dia d’amor per la llengua, un dia
d’enyor pel somni d’un futur possible, un
dia d'ensenyar al món la dignitat de la
nostra cultura, el record dels arrels, i un
senyal inequívoc de que plantem tots
junts, cada dia, aprenent uns dels altres,
per recollir en el futur un món millor, més
preparat, unes generacions més solidari-
es, més justes, més cultes, més obertes al
món, més lliures, més respectuoses amb
l’entorn i amb el proïsme, més felices i to-
lerants... Els nostres fills són els vostres,
així com els vostres ho són nostres, i la
nostra casa és la vostra. Caminem plegats
el mateix camí, el mateix somni, no espe-
rem que ningú ens el porte, sabem que en
el món globalitzat que ens estan fent és
feina nostra i des de l’escola hem de ser
conscients.

Agraïm que hagueu comptat amb no-
saltres, el temps que hem pogut compartir
en les tasques preparatòries d’aquesta
Trobada hem sentit, a flor de pell, que la
gent que hi participa està plenament con-
vençuda del que fa, que es creu el que fa,
gent amb una gran experiència i una llavor

d’enteniment i coordinació perfecta que
permet que tot siga molt fàcil i senzill. Tre-
ball de voluntaris, pares i mares, mestres...
L’exemple perfecte que ens fa creure que
un altre futur, que un altre món és possi-
ble, i que és a l’abast de les nostres mans,
que paga la pena l'esforç i el treball fet.

La feina que féu és imprescindible. Sou
el motor d’avanç i progrés, l'ànima d'un
poble que se sap que no se és res si no
s'és poble. L ‘educació és l'eina fonamen-
tal per fer canviar les diferències socials
d'aquest món, per la justícia de la igualtat
d'oportunitats, i en això, vosaltres sou els
grans protagonistes. De fet, l’escola sem-
pre ha tingut aquesta raó de ser, ser eina
de transformació social. Sense vosaltres
res seria igual. Esperem que tinguem
molts anys de Trobades i estem con-
vençuts que si no defallim, amb perseve-
rança, tots junts aconseguirem que arribe
el temps en que ja no calga reivindicar res
i que en les Trobades ens hi ajuntem per
celebrar, gaudir i sentir un immens orgull i
respecte per tots aquells que ho feren
possible.

Gràcies per deixar-nos ser-ne part! Vos
esperem a Vinalesa amb el braços oberts.

Junts tot és possible!

Saluda de l'Ajuntament de Vinalesa
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Escola valenciana,
la nostra escola

Els centres educatius que partici-
pen a les Trobades 2014 són la
nostra escola. Són l’exemple de

l’escola que ens obri la porta a les
llengües, amb professorat i famílies que
creuen en aquest model educatiu
d'èxit, bastit amb la implicació de
la societat des de fa trenta
anys.

El lema Escola
Valenciana, la
nostra escola és la
crida dels qui tenim
el convenciment que
la millor escola possi-
ble és l’escola a la qual
tothom té dret, l’escola
conformada pels mestres i
pel professorat amb il·lusió,
per aquelles i aquells que tre-
ballen de valent perquè tot
l’alumnat tinga una educació
òptima. És l’escola de les mares i
els pares participatius, l’escola de
les comunitats educatives que apli-
quen els valors propis d’una societat
valenciana que sap estar a l’altura de
les circumstàncies, malgrat les actuaci-
ons de l’Administració educativa.

La nostra és l’escola digna i arrelada a
l’entorn més proper, la que aplica de for-
ma profunda els criteris de democràcia
participativa elementals i necessaris amb
l’objectiu últim d’afavorir el millor apre-
nentatge possible a un alumnat divers en
un context intercultural.

Eixa és l’escola valenciana que tenim i
l’escola valenciana que defensem. És l’es-
cola que entre totes i tots fem per millorar
cada dia, malgrat els greus atacs als quals
ens tenen sotmesos.

Davant de la marginació de l’ensenya-
ment plurilingüe en valencià, davant de la
insuficient oferta educativa en la nostra
llengua; davant d’un Decret de pluri-
lingüisme sense recursos; i davant de la
imposició de lleis pròpies de l’era prede-
mocràtica com la LOMCE, totes i tots els
qui ens sentim identificats amb el model
educatiu que és l’escola pública, en valen-
cià i de qualitat ens sentim orgullosos
d’estar enxarxats en un moviment que de
cap de les maneres permetrà que un dret
universal i bàsic com l’educació siga margi-
nat i desvirtuat per les més altes instànci-

es institucionals.
Les Trobades d’Escoles en Valencià

2014 se centren en la defensa d’escola
que millors resultats acadèmics

dóna: l’escola en valencià,
un model que està esta-

blert, bàsicament, en el
sistema educatiu públic.

Les Trobades 2014
són el símbol del

treball que esteu
fent els qui cre-

ieu en la nostra
escola. Festes

lúdiques i rei-
vindicatives

que recor-
ren les

comar-
ques

per
vi-
su-

alitza
r l’estima

pel valencià i per
a defensar la necessitat

de destinar els recursos pú-
blics que es mereix una escola com

la nostra, la que està formant els va-
lencians i les valencianes del futur.

És inacceptable que un govern
tanque centres educatius. És
antidemocràtic que s’intente
eliminar l’ensenyament en
valencià. Cada família a la
qual es nega el dret bà-
sic que els seus fills i
filles estudien en va-
lencià està patint
una política go-
vernamental
autoritària.

Les Tro-
bades
són
l’exe
mple de la
democràcia
participativa, els
altaveus socials del
treball invisible i l’actitud
constructiva de totes les per-
sones que dignifiquen l’escola i,

així, dignifiquen també una altra manera
de ser valencians.

Fa anys que estem obrint pas al valen-
cià de l’escola al carrer, un pas fonamental
per a la normalització de la nostra llengua
i perquè l’alumnat tinga referents en va-
lencià més enllà de l’aula. Els mitjans de
comunicació són clau en aquest sentit. El
govern ha deixat els xiquets i les xiquetes
valencians sense cap mitjà audiovisual
d’àmbit de país que emeta programació
en la nostra llengua. S’ha fet un colp d’es-
tat mediàtic i ens han privat de mitjans de
comunicació públics en valencià. L’alum-
nat té dret a referents audiovisuals que
parlen en valencià; és més, qui ens gover-
na té l’obligació d’oferir aquest dret a tota
la ciutadania.

És per això que la nostra escola vol que
es recupere un espai mediàtic que fomen-
te el nostre màxim tret d’identitat i que
servisca de model per a treballar contin-
guts també a l’aula.

Els màxims responsables polítics han
de respectar la llengua dels valencians i de
les valencianes. Els que ocupen càrrecs a
les grans institucions han de ser models i
referents de la normalització del valencià.
Hauria de ser lògic que s’expressaren en la
nostra llengua. És per això que han d’as-
sumir la seua responsabilitat i ser els pri-

mers a utilitzar-la i promoure-la. Han de
fer tots els possibles perquè l’oferta

d’ensenyament en valencià es
normalitze i perquè el va-

lencià tinga el seu espai
en tota la resta

d’àmbits d’ús.
Qui

qüestiona
la nostra

llengua qües-
tiona les perso-

nes que hem
escollit viure en va-

lencià. La nostra és
una escola a tot color i

qualsevol atac que la vul-
ga pintar de gris està mar-

ginant el model
d’ensenyament òptim al País

Valencià, l’escola en valencià, la
nostra escola.

Manifest de les trobades 2014



El Periòdic de les trobades de l'Horta Nord
4

Cinc artistes de Vinalesa han
col·laborat amb les trobades
d’enguany en la creació de tres

obres: el mural ceràmic (a càrrec de Jaume
Romero), el cartell de detall commemora-
tiu per als protagonistes de l’homenatge i
totes les escoles participants (creat per Ra-
mon Montalt, Alba Catalunya i Pau Orts) i
el cartell de la trobada musical (realitzat
per Juvi Galán).

Tres membres de la comissió ens reu-
nim amb Jaume Romero (ceramista), Ra-
mon Montalt (pintor), Pau Orts (artista
plàstica), Alba Catalunya (artísta plàstica) i
Juvi Galán (dibuixant), i els entrevistem so-
bre el procés de creació del mural i del
cartell. A continuació, transcrivim els co-
mentaris més interessants.

Aprofitem aquesta entrevista per
agrair-los de tot cor les seues aportacions
artístiques a les jornades d’enguany.

Jaume
“L’encàrrec constava de dos punt im-

portants: la participació i un element signi-
ficatiu que la gent de Vinalesa poguera
identificar. En principi es va pensar en el
fumeral (però Foios el féu anys enrere) i
ens vàrem decidir pel Pi de la Devesa, ana-

grama de la Fundació Pere Bas (una fun-
dació de Vinalesa que administra la
donació pública que féu un veí de la seua
fortuna, Pere Bas). Aquest pi és un punt
de referència per a la gent del poble.

El treball començà amb una foto antiga
del pi que es treballà amb un programa
informàtic Per prendre decisions era molt
important saber el lloc on finalment s’ins-
tal·laria l’obra. Si el lloc era cobert, l’obra
no necessitaria estar esmaltada. Si estava
fora, sí perquè les inclemències de l’oratge
perjudiquen l’obra. Es decideix que l’obra
estarà a una paret lateral del col·legi Blat

Publicitat

Terra i pintura
Artistes locals

Continua en pàgina 5

Jaume Romero (ceramista) i Ramon Montalt (pintor i poeta)
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Artistes locals

Gimeno. Un altre punt important per a
prendre decisions era que l’obra havia de
ser participativa. Per tant, es va entregar a
cada col·legi una peça. Algunes portaven
una plantilla d’una lletra retallada en pa-
per i pegada amb aigua i altres no porta-
ven plantilla i sols s’havien de pintar en
blanc o negre. L’encàrrec pareix fàcil però
si no ho has fet mai, no és fàcil que isca bé
a la primera. Alguna peça s’ha hagut de
modificar i altres han quedat tal qual vin-
gueren. La cocció ha sigut en un forn elèc-
tric per qüestió de temps. Són peces que
es poden trencar i el temps és molt impor-
tant quan l’encàrrec té una data fixada. La
peça es col·locarà sense morter per evitar
problemes d’absorció. S’utilitzaran pega-
ments plàstics i a junta oberta. Com que
les peces estan fetes a mà, els xicotes de-
fectes es poden dissimular. El material

que s’utilitza és un fang negre (argila roja
amb òxid de manganès). La intensitat del
color negre depén de la cocció. Per tant, la
coloració de la peça no serà uniforme.
Tampoc ho serà la textura perquè depèn
de les capes de pintura que té la peça i de
si s’han pintat en creu o en aspa. Les di-
mensions en principi seran 2,10 per 1,10,
encara que hi ha possibilitat de reduir-les
si ens cal.

L’obra s’ha de vore en conjunt, les pe-
ces no estan identificades. S’ha de vore la
escultura com a trobada, com a treball

col·lectiu i harmonitzat.
L’experiència m’ha agradat molt i a su-

posat un repte per a mi. L’única intran-
quil·litat ha sigut el temps i arribar a hora.”

Ramón, Pau i Alba
“En un principi vam pensar en coses

molt típiques del poble com ara la caldera
i altres, però al final entre els tres vam de-
cidir utilitzar la tipografia com a motiu
central del cartell. Volem posar en relleu la
importància de l’impremta a la ciutat de

Ve de pàgina 4

Continua en pàgina 6

Pau Orts (artista plàstica)

Alba Catalunya (artísta plàstica)

“La perfecció et
porta al manicomi.”

Jaume Romero
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València i al País Valencià. I també relacio-
nar-la amb el valencià. El primer llibre im-
près a Espanya es féu a València i fou
escrit en valencià el 1474: Les obres e tro-
bes en lahors de la Verge Maria.

Per a treballar hem fet ús d’una im-
premta manual que hi ha a la Facultat de
Belles Arts. D’esta part se n’han encarregat
Pau i Alba. I la resta del cartell és creació
de Ramón. El repte ha sigut complicat per-
què s’havia de lligar la forma de fer dels
tres artistes. Amb les lletres s’ha jugat amb
la grandària i el color, i s’ha utilitzat un pa-
per amb molt de gramatge que dóna mol-
tes possibilitats de treball.

Ramón acompanyarà la seua grafia
(molt utilitzada en tota la seua obra) amb
la tipografia de la impremta utilitzada en
el cartell per Alba i Pau. La pintura utilitza-
da ha sigut aquarel·la líquida molt concen-

trada. El motiu central del cartell és la clau,
la clau per obrir-nos al món, per obrir-nos
al futur, per entendre que el valencià ens
obri moltes portes, i també per obrir la
nostra llengua i la nostra cultura a tota la
gent, vinga d’on vinga. La clau és fins i tot
capaç d’obrir els murs que ens separen i
que exclouen, d’obrir les tanques que
trenquen els cosos i els cors de les perso-
nes en les fronteres.

Amb el cartell volem donar una infor-
mació clara de l’acte i donar relleu al nom
del nostre poble, Vinalesa. I busquem una
estètica i una tècnica pures, directes, orgà-
niques.

Treballar tres persones a la vegada en
una mateixa peça és complicat, i sobretot
quan es tracta d’un encàrrec. També ha si-
gut un repte per a tots tres però al mateix
temps ha sigut un experiència molt enri-
quidora.

Finalment els tres artistes triarem un
dels cartells entre diversos originals, i tots
els altres els podrem veure exposats el dia
28 de març a la Fàbrica de la Seda de Vina-
lesa, juntament amb els exemplars de les
publicacions que reben l’homenatge d’Es-
cola Valenciana: El Greixero, Quatre
Temps i Es fa saber.”

Juvi
“A la Trobada d'escoles en valencià

participe amb el diseny del recordatori de
la Trobada Musical 2014. És el dibuix d'un
personatge dedicat, perquè sap i perquè
vol, a la música; divertit i ple de color que
farà que tots els xiquets i xiquetes es
vegen representats/es. Jo pense que cada
objecte, per xicotet i insignificant que
semble, té una història que contar. El
rovell, la pols, la pàtina del temps no són
més que els colors de l'equipatge de la
vida i nosaltres tenim la sort de poder
imaginar-la.”

Ve de pàgina 5

Juvi Galán (dibuixant i narradora)

“La perfecció no
existeix; és mentida.
És una invenció dels

humans.”
Ramón Montalt
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Dia Acte
28/03/14 -19’30h Centre Cívic Inauguració de l'exposició

Trobada amb material i exposicions Enric Valor.
-21'00h Sopar homenatge a les publicacions El Greixero,
Quatre temps i Es fa saber
Actuació: Becaires

30/03/14 -18’00h Espai jove Cinema Trobada EPIC

01/04/14 -10’00h a 13.00h Passejada per a 2n ESO Club Excursionista
Xafant Talons
El barranc de Carraixet: l'eix vertebrador de l'horta nord.

02/04/14 -15’00h Escola Josep Blat CONTA-CONTES
Vicent Pardo

03/04/14 -10’00 La fabrica Trobada musical

04/04/14 -20’00h Saló de plens presentació Pobles valencians
abandonats d’Agustí Hernandez
-21’00h Correfocs
-22’30h Concert Rock: ATZEMBLA , X- FANEKAES, VA DE BO, i
BESUGO

05/04/14 -17’30 h La Fabrica SAMBORI
-19’30 h Musical Escola municipal de teatre títol: CRIATURES
-22’00h El musical Concert Banda

Setmana cultural Actes Trobada

Dia Acte
06/04/14 -10’30h CERCAVILES

-11’00h TALLERS
-12’30h Inauguració del mural commemoratiu.
-13’30h Dansà col·lectiva
-Bàsquet i Partida de pilota
-14’00h Calderes
-16’00h Coral escola Josep Blat
-16’30h Actuació: MOX

Calendari d'actes
Actes de la setmana cultural i de la trobada

Publicitat
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NINOS, UN CENTRE ON LA QUALITAT NO ÉS NOMÉS UNA PARAULA

L'Ajuntament de Vinalesa inaugurà
el 2010 la nostra escola infantil.
Un centre públic, de titularitat

municipal gestionat per Ninos, una coope-
rativa valenciana amb un projecte que
compta amb el suport de Florida Univer-
sitària i AKOE Educació.

Nosaltres pensem en una escola ober-
ta, amb la participació de les famílies, lliga-
da a la població i l’entorn. El compromís
per la llengua i el territori és bàsic des del
naixement de Ninos, per això a Vinalesa
fem l’ensenyament en valencià.

Som un equip amb una llarga experièn-
cia educativa, il·lusionat amb l’aprenentat-
ge i la cultura, i a més a més tenim la sort
de participar del creixement de les perso-
nes amb cada descobriment.

Amb l’objectiu d’oferir la millor propos-
ta educativa, els/les professionals de Ni-
nos ens esforcem per reciclar-nos
contínuament. Hem creat un nou model
pedagògic d’avantguarda, tant pel que fa a
la metodologia com a la concepció de
l’etapa de 0-3 anys.

Un nou projecte innovador que afavo-
reix el descobriment dels talents particu-
lars i de les competències de cada xiquet i
xiqueta. Quan els menuts tenen menys de

3 anys, no és el mo-
ment d’estar asseguts
al voltant d’una taula,
sinó de conèixer i
aprendre a través
dels sentits i de les
pròpies experiències.

Volem :
-Viure amb un

somriure
-Jugar amb la ima-

ginació
-Pensar amb el cos
-Parlar amb les

emocions
-Créixer convivint

Aprendre a l’aire lliu-
re, aprofitant el bon clima mediterrani, és
un tresor; els patis són també llocs educa-
tius. Ací es fomenta el pensament flexible,
dinàmic i creatiu. Proposem espais de ma-
nipulació i experimentació per mitjà del
joc cooperatiu i respectem el descobri-
ment de les nostres emocions en un ambi-
ent afectiu.

L’equip psicoeducatiu propi està plena-
ment integrat en el projecte i atén totes
les necessitats del centre, assessorant tant
les professionals com les famílies de l’es-
cola.

En Ninos reconeixem el valor dels apre-
nentatges de la primera infància. Xicotetes
coses que ens fan ser d’una determinada
manera: l’alegria de descobrir el món amb
els companys i companyes, el plaer de
sentir-nos estimats pels adults que ens
acompanyen, la motivació de créixer
superant nous reptes (olors, sorolls, textu-
res...) que definiran la nostra personalitat
futura.

Perquè pensem que l’educació és el
camí cap un món millor, ens alcem cada
dia amb la il·lusió d’anar a escola.

Juvi Galan.

Ninos de Vinalesa

Ninos de Vinalesa, una
escola infantil competent

Juvi Galan | Ninos de Vinalesa

Hortet ecològic | Ninos de Vinalesa

Música al pati| Ninos de Vinalesa

Art en equip | Ninos de Vinalesa

Experimentació| Ninos de Vinalesa

Superant reptes | Ninos de Vinalesa

Créixer estimant-nos| Ninos de Vinalesa
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El CEIP Josep Blat amb les
trobades

A Vinalesa coexisteixen dos
col·legis, sent el CEIP Josep Blat
Gimeno l’únic públic i que a més

a més ofereix un ensenyament en valen-
cià.

Al curs 2005/2006 vam participar per
primera vegada a les Trobades d’Escoles
en Valencià. En aquell moment, el CEIP Jo-
sep Blat Gimeno era una escola molt me-
nuda que, per circumstàncies que no
venen al cas, sols tenia 23 alumnes d’entre
3 i 12 anys. Però a pesar del reduït nom-
bre d’alumnes, mestres i famílies ens vam
volcar molt il·lusionats en les trobades,
participant en totes les activitats, (concurs
de cartells, concurs de Sambori, venda de
paperetes de rifa, venda de samarretes,…)
i gaudint, com no, amb les famílies de la
festa que, aquell any es va celebrar a Fo-
ios.

Des d’aquell curs fins a l’actual
2013/2014, l’escola ha canviat molt. Prova
del canvi i la millora del centre és el nom-
bre d’alumnat que ha passat, en tan sols 8
cursos escolars, de 23 alumnes hem pas-
sat a tindre 160. Evidentment, el profes-
sorat també s’ha vist incrementat, però el
que no ha variat és la il·lusió i el com-
promís dels mestres per una educació de
qualitat.

Al CEIP Josep Blat Gimeno considerem
la individualització dels nostres alumnes
aspecte bàsic per al seu èxit escolar. És
evident que cada xiquet/a és diferent i per
això els hem de conéixer i fer-los sentir

importants i segurs de les seues capaci-
tats. Participar en concursos com el Sam-
bori és una manera de fer-los partícips de
la vida social i de conscienciar-los que ca-
da un d’ells té molt que aportar a la resta
de la societat, i a més a més fer-ho en la
llengua que ens caracteritza. I, …. que no
dir del gran dia de les Trobades….. mo-
ment per a compartir, conéixer, expresar-

se, gaudir dels demés i amb els demés i
ser més conscient de la nostra cultura
mitjançant l’ús de la nostra llengua i amb
dances i música tradicional.

Aquest any podrem viure aquesta ex-
periència al nostre poble, compartint amb
tots volsaltres la il·lusió i les ganes per la
vida. Benvinguts a Vinalesa!!

CEIP Josep Blat
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CEIP El CASTELL, ALBALAT DELS SORELLS

CEIP CERVANTES, ALBORAIA

CEIP PATACONA, ALBORAIA

IES PATACONA, ALBORAIA

EI COLORINS, ALBORAIA

EI L'ANDANA, ALBORAIA

CEIP TOMÀS ALBERT, ALBUIXECH

CEIP CARRAIXET, ALMASSERA

CEIP VERGE DEL PILAR, BONREPOS

CEIP GUILLEM d’ENTEÇA, EL PUIG

CEIP PARE JOFRE, EL PUIG

I.E.S. EL PUIG, EL PUIG

CEIP MARE DE DÉU DEL PATROCIN, FOIOS

IES FRANCESC BADIA , FOIOS

CEIP CERVANTES, LA POBLA DE FARNALS

IES GUILLEM ALCALA, LA POBLA DE FARNALS

CEIP SANT LLORENÇ, MASSALFASSAR

CEIP SANT JOAN EVANGELISTA, MASSAMAGRELL

CEIP VERGE DEL ROSARI, MASSAMAGRELL

IES, MASSAMAGRELL

EI NINOS, MELIANA

CEIP EL CRIST, MELIANA

CEIP MEDITERRANI, MELIANA

IES GARRIGOSA, MELIANA

CEIP 9 D’ OCTUBRE, TAVERNES BLANQUES

CEIP REI EN JAUME, TAVERNES BLANQUES

EI SANT RAFEL, TAVERNES BLANQUES

IES TAVERNES, TAVERNES BLANQUES

CEIP JOSEP BLAT GIMENO, VINALESA

Plànol

Cercavila A

CEIP SANT JOAN DE RIBERA, ALFARA

CEIP MIQUEL BORDONAU, BURJASSOT

CEIP SANT JOAN DE RIBERA, BURJASSOT

CEIP VILLAR PALASI, BURJASSOT

IES COMARCAL, BURJASSOT

IES FEDERICA MONTSENY, BURJASSOT

IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, BURJASSOT

CC SANT BERTOMEU, GODELLA

CEIP BARRANQUET, GODELLA

CEIP CERVANTES, GODELLA

CEIP JOSEP MARIA OLTRA, MONTCADA

CC SANT JAUME APÒSTOL, MONTCADA

CEIP BLASCO IBAÑEZ, MONTCADA

CEIP VICENT TRENCO, MONTCADA

IES TIERNO GALVAN, MONTCADA

CEIP BLASCO IBAÑEZ, MUSEROS

CC LA MASIA, MUSEROS

CEIP AUSIAS MARCH, PATERNA

CEIP LA FONT, PATERNA

CEIP VILLAR PALASI, PATERNA

EI EL MOLI, PATERNA

CEIP JAUME I, PUÇOL

EI LA MILOTXA, PUÇOL

CEIP LLUIS VIVES, PUÇOL

IES PUÇOL, PUÇOL

CEIP BISBE HERVAS, PUÇOL

IES HENRI MATISSE, PATERNA

EI NINOS, VINALESA

Cercavila B
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Construïm un futur
en valencià des de la
confiança en el que
som

Vinalesa sempre ha sigut un poble
on el valencià ha estat viu i vol-
gut, perquè més enllà d’ideologi-

es i de partits polítics, les nostres mares i
pares ens han fet estimar la nostra llen-
gua. Tenim la sort de ser hereus d’una
llengua, el valencià, en què moltes genera-
cions han anat plasmant, al llarg dels se-
gles, una forma particular, única,
d’entendre el món i de relacionar-se. Això
ens dóna molta confiança com a individus
i com a societat.

Fent un símil mediambiental, de la ma-
teixa manera que som hereus d’un plane-
ta ple de recursos naturals (boscos, rius,
oceans, fauna, flora, etc.) i tenim l’obliga-
ció de cuidar-los i transmetre’ls a genera-
cions futures en condicions iguals o
millors del que els hem rebut, també te-
nim una obligació similar amb la nostra
llengua i cultura. Seria molt egoista que
una generació consumira tots els recursos
del planeta sense pensar en qui ve darre-
re, sense pensar que el planeta no pertany
a una sola generació. La diversitat cultural
i lingüística té tant de sentit com la diversi-
tat natural i mediambiental. I cal cuidar-les
des de la mateixa perspectiva de respon-
sabilitat col·lectiva.

La celebració de la trobada d’Escola Va-
lenciana a Vinalesa enguany és una opor-
tunitat per sumar-nos al compromís per la
llengua i per l’educació pública de qualitat.

I aquest compromís actiu és l’única mane-
ra de construir un futur en què el valencià
siga una llengua viva, vigorosa i present en
totes les esferes de la vida pública i priva-
da. Per a les mares i pares de l’AMPA del
Col·legi Públic Josep Blat Gimeno, el sentit
de la participació en les trobades naix del
nostre interés per l’educació de les nostres
filles i fills, i pel seu futur en una societat
on el valencià gaudisca de totes les garan-
ties legals i socials per al seu ús normalit-
zat com a llengua pròpia.

Ara bé, una llengua, per molt que
s’aprenga a l’escola, si no està envoltada
d’un context social on tinga presència i on
siga rellevant, corre el perill d’aïllar-se i de-
bilitar-se. Volem que les nostres filles i fills,
aprenguen valencià, aprenguen en valen-
cià i troben que el valencià també està
present fora de l’escola. Amb el tancament
definitiu de Canal 9 i Ràdio 9, i la suspen-
sió de les emissions de TV3 i Catalunya Rà-
dio ja no queda cap mitjà de comunicació
en valencià. Això vol dir que per a moltes
famílies, l’escola s’ha convertit l’únic àmbit
on les seues filles i fills aprenen i es comu-
niquen en valencià. Però el menyspreu pel
valencià i l’atac a la nostra llengua també
arriben a l’escola: de cara al curs 2014-
2015 perillen moltes línies en valencià. La
polèmica llei Wert també representa una
amenaça per a l’educació pública de quali-
tat en valencià.

Per totes aquestes circumstàncies, vo-
lem recordar 10 raons de pes per compro-
metre’ns per una escola pública de
qualitat en valencià, 10 raons per confiar
en qui som, 10 raons per construir un fu-
tur en valencià:

1. El valencià és la nostra llengua ma-
terna: la llengua que hem heretat de les
nostres mares i pares, dels nostres avis,
de tots els nostres avantpassats.

2. Estimem el valencià i perquè l’esti-
mem, el volem transmetre als nostres fills
i nets perquè els estimem.

3. El valencià és la millor herència cultu-
ral que hem rebut ja que representa una
manera, la nostra manera, de comprendre
el món i de comunicar-nos.

4. Educar en valencià facilita l’aprenen-
tatge d’una tercera llengua, com ara
l’anglés. Passa en altres països on convi-
uen dues o més llengües. És molt simple:
com més idiomes s’aprenen, més fàcil és
aprendre’ls.

5. El valencià és una llengua important,
amb un gran nombre de parlants en un
territori ampli i divers. La parlem a la Co-
munitat Valenciana, a Catalunya, a les Illes
Balears, al departament francés dels Pi-
rineus Orientals, al Principat d'Andorra, a
la franja oriental d'Aragó i a la ciutat sarda
de l'Alguer.

6. El valencià és una llengua amb una
gran projecció econòmica i cultural.

Per AMPA del Col·legi Públic José Blat Gimeno

Particiació de l'AMPA a les Trobades de 2011 (Burjassot)| Marta Ibáñez
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7. El valencià és una llengua de prestigi
a Europa i al món perquè la parla una so-
cietat dinàmica, innovadora i oberta.

8. El valencià representa una història
mil·lenària rica en literatura, art, ciència i
tecnologia.

9. El valencià és una llengua de futur
perquè la societat que la parla confia en el
seu futur i afronta amb ganes la seua
construcció.

10. El valencià és una llengua que ens
ho permet fer tot: aprendre, relacionar-
nos, educar, comprendre el món, resoldre
problemes, desenvolupar-nos professio-
nalment, informar-nos, crear, emocionar-
nos, fer ciència, etc.

Cal recordar que el valencià és patrimo-
ni de tots, que no pertany a cap partit polí-
tic, que no s’ha d’utilitzar com a arma
ideològica i que ha de servir per unir-nos,
no per separar-nos. En aquest sentit, po-
dem dir que aquesta trobada ha unit gent
de diverses associacions de Vinalesa: el
Col·legi Públic Josep Blat Gimeno, l’Escole-
ta Ninos, l’Ajuntament, la falla “Els xi-
quets”, el Club Pilotari, la Societat
Renaixement Musical, l’Escola Municipal
de Teatre (grup de “Dones d’or”), diversos
artistes (pintors, ceramistes, etc.) de Vina-
lesa, mestres voluntaris, escriptors, estudi-
osos de la llengua, i un llarg etcétera de
persones que ha aportat el seu temps, les
seues idees i la seua energia a favor del

valencià.
Si tot això passa en un poble com Vina-

lesa, també pot passar a altres nivells si
sabem unir-nos. Tenim més presència i
més força del que pensem. Hem de confi-
ar en nosaltres perquè eixim guanyant
tots.

Finalment volem agrair a totes les per-
sones i associacions que acabem d’esmen-
tar la seua participació. Sense elles
l’organització de la Trobada no haguera
estat possible. Per a les mares i pares de
l’AMPA que hem participat en l’organitza-
ció d’aquestes trobades ha estat una ex-
periència molt enriquidora que ens ha
permés d’entendre que les trobades en-
globen moltes activitats en foment del va-
lencià: el Sambori, el Concurs de Cartells,
la Trobada Musical, la Nit de Rock, el Sopar
Homenatge, etc.

I sobretot, fem una crida a la implicació
en futures trobades i altres accions a favor
del valencià. Com AMPA pensem que el
nostre sentit està precisament en accions
com aquesta. A 30 anys de l’aprovació de
la Llei d’Ús del Valencià (novembre de
1983) hem de seguir donant passos cap
endavant i no permetre cap retrocés. Co-
mencem a fer-ho des de la base, ja que
tindrà molta més solidesa.

Particiació de l'AMPA a les Trobades de 2011 (Burjassot)| Marta Ibáñez

Trobades de 2011 (Burjassot)| David Vijuescas

Trobades de 2011 (Burjassot)| David Vijuescas
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Escriure per a la Trobada m’ha su-
posat començar i recomençar
unes quantes vegades. L’encàrrec

era obert: unes notes històriques sobre el
valencià i Vinalesa als anys 70’ i 80’ partint
“sobretot” de fets viscuts. Em plantejava
dos interrogants: un d’entrada, si la meua
experiència al respecte representa alguna
cosa quan es tracta d’entendre el motiu de
reflexió proposat; i, suposat que puga tin-
dre algun valor l’aportació, em preguntava
també a qui adreçar el text –als xiquets,
als pares o a la població en general?- Final-
ment he hagut d’optar per escriure sense
tindre resposta clara a cap dels dos inter-
rogants.

Els fets històrics sempre tenen ante-
cedents. Quan el mal ve...

Començaré amb un exemple. A Vina-
lesa els Goigs més antics a sant Honorat
són en valencià. Són posteriors a la “bar-
rancà” del segle XVII (Venint una gran rihu-
ada / ab gran fúria i molta pressa
/guardàreu a Vinalesa i del perill fonch lliu-
rada / puix per vos fonch aplacat / de la
aygua lo gran furor) i anteriors a altres de
1754 ja en castellà. Què havia passat a Vi-
nalesa? Havia canviat el poble de llengua?
Sabien tots valencià i castellà de manera
que, a voluntat del capellà de torn, passa-
ven d’una llengua a altra? Considerem-ho
com a possibilitat improbable. Per cert, els
Goigs més recents són també en valencià i
de fa pocs anys; es tracta d’una composi-
ció del pare Vicent Saurí.

Els anys 50’ i 60’
Si fa cinquanta o seixanta anys hagué-

rem trobat a Vinalesa la pintada “Parlem
Valencià” –cosa que passava a València–,
ens haguera estranyat. No hi cabia el dub-
te: a Vinalesa tots parlàvem valencià. Pot-
ser, en alguna casa, si la mare era de fora
parlava als fills en castellà; però els fills,
quan eixien al carrer, sabien que la llen-

gua del poble era el valencià sense que fe-
ra falta cap pintada. I no és que no
funcionara el castellà: l’escola era en cas-
tellà, tots els sagraments s’administraven
castellà o en llatí, la ‘doctrina’ i la predica-
ció es feia en castellà, les emissores de rà-
dio parlaven en castellà, les monges –ara,
vedrunes- solien parlar castellà quasi ex-
clusivament; a la Guardia Civil havies de
respondre-li en castellà o callar, clar! Però
la llengua del poble de Vinalesa, i això era
una obvietat, era el valencià.

La meua iaia Maria que morí de 97 anys
l’any 1971, quan algun venedor de carrer,
pels anys 50’ i 60’, li insistia a ella que, per
a entendre’s, li parlara en castellà, ella ple-
na d’incomoditat, i no per cap posiciona-
ment polític adscrit a partit –no hi havia
esquerra, ni bloc, ni compromís, almenys
visible, que manava Franco i no en volia!-,
deia allò de forasters vindran que de casa
mos trauran i ho deia de tot cor i sense
voler ofendre.

Moltes persones de Vinalesa anaven en
parella a València a comprar o al metge,
perquè haver d’entendre’s en castellà –era
el que suposaven- els resultava una difi-
cultat viscuda amb preocupació. Què ha-
via passat a València perquè una persona
de l’Horta es sentira insegura a huit quilò-
metres del seu poble i se li fera difícil ser-
vir-se del seu valencià de cada dia? Quin
embolic havia fet que, en la mateixa ciutat
que a principis del segle XX més del 90%
dels seus habitants tingueren el valencià
com a llengua habitual, fora difícil en els
anys quaranta, cinquanta i seixanta comu-
nicar-se en valencià? Mig segle fou sufici-
ent per a trasbalsar el comportament
lingüístic –abans establement diglòssic-,
d’una ciutat cap i casal, evidenciant la des-
feta i el trencament de la cohesió com a
poble?

M’atendré ara a l’experiència personal

que supose pot coincidir amb la de molts
altres de la meua edat.

Un record amable d’entrada. L’espai
acústic o sonor era cosa de l’església. Don
Vicent Lerga tenia instal·lats altaveus per
tot el poble per donar els seus avisos. Al-
guns diumenges ens despertava amb el
Virolai, l’himne a la Mare de Déu de Mont-
serrat, que canta allò de “Rosa d’abril, Mo-
rena de la serra, / de Montserrat estel, /
il·lumineu la catalana terra, / guieu-nos
cap al Cel”. Com que el recorde bé, estic
segur que simplement li agradava aquell
cant i no se’n feia problema. Eren altres
temps!

Vaig entrar al seminari l’any 1957. Tota
la llengua de la comunicació diària –clas-
ses i relacions amb els companys- era el
castellà i la de la litúrgia, el llatí. No hi ha-
via debat al respecte. S’acceptava sense
discussió aquella òbvia amputació del va-
lencià. La cosa durà anys. No et castiga-
ven; formava part del compromís quasi
moral. Ho vaig viure com a cosa natural.

Els anys 70’ i 80’
Fou molt més tard, quan ja havia aca-

bat els meus estudis al seminari, potser
l’any 1970 o el 71, que recorde haver llegit
El conflicte lingüístic Valencià de Ninyoles;
potser era el primer llibre que llegia en va-
lencià. La raó: don Joaquim Martínez Feri-
gle -érem amics entre altres raons perquè
ell va ser durant uns anys capellà de les
monges de Vinalesa quan jo tindria huit o
nou anys i li feia d’escolà- m’encomanà
contractar un grup de professors que
s’havien de fer càrrec d’un curs de forma-
ció a l’Institut Social Obrer (ISO), una obra
sostinguda per l’arquebisbat. Don Joaquim
mateix havia dissenyat un currículum en
què entrava una matèria titulada Lengua y
cultura del País Valenciano. Per a contrac-
tar un professor adient preguntàrem a
Manuel Sanchis Guarner que ens indicà el

Per Honorat Resurrección Ros

Parlem valencià

Continua en pàgina 16
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nom de Lluis Ninyoles. És el que em dugué
a llegir el seu llibre.

Llegir un llibre pot ser un acte intrans-
cendent o, incentivat per tot un moviment
social, l’inici d’una deriva de conseqüènci-
es personals imprevisibles. El fet és que el
llibre em situà el valencià com a referència
de reflexió. Mira per on!: el valencià es po-
dia estudiar com altres matèries que
havíem estudiat, com el castellà, o el llatí,
o el grec, com l’anglès. I aquell apotegma
que afirma l’espanyol com a ‘la llengua
d’Espanya’ era, com a poc, discutible per-
què llengües a Espanya n’hi havia altres; o
és que no érem Espanya aquells que
–malgrat tants anys de seminari o d’escola
pagant- consideràvem que la nostra llen-
gua era i havia de ser el valencià?

A l’estiu del 74, un grup de pares i ma-
res que l’any anterior havien obert una es-
cola cooperativa de caràcter comarcal en
l’Horta Sud –La Nostra Escola Comarcal-
em proposaren treballar en el seu centre.
Un dels trets que caracteritzaven aquella
escola era l’opció pel valencià per a tots
els usos (escolarització, administració, co-
municacions entre pares i mestres, vida
social a l’escola). Tots havíem d’aprendre

‘els altres usos potencials del valencià’ més
enllà del col·loquial, perquè ningú no naix
ensenyat. Optar pel valencià era un com-
promís que obligava a repensar les pautes
més quotidianes en molts aspectes;
només amb el compromís inicial no era
suficient; s’havien d’omplir altres etapes
lògiques progressivament. Poc més tard
entrà també a treballar a La Nostra Escola
Comarcal Ermini Ros Navarro que duia la
gerència; i a l’any següent o als dos anys,
Vicent Pardo Peris.

El nostre poble, durant segles, ha viscut
del camp i “de la seua fàbrica”. Estés a la
vora del Carraixet i amb un terme mínim,
no va ser receptor de grans onades d’im-
migrants als anys 60’ i 70’. Però ha tingut la
sort de no perdre la consciència reivindi-
cativa unida al sentiment de justícia i la cu-
riositat cultural. I de fet ha donat de si
sindicalisme i personal polititzat ben
interessant. Des de fa cinquanta anys, al
front i a la reraguarda de mobilitzacions
heu pogut trobar a Bene Vijuescas, al meu
germà Paco, a David Albert, a Mati Peris, a
Vicent Ros Pardo i a molta altra gent, cada
un d’ells a la seua manera.

Als anys 70’, el nostre món de cada dia

estava canviant acceleradament. Front als
canvis tots necessitàvem referents i nosal-
tres teníem els nostres. Es tractava de la
gent implicada dins mateix del nostre pro-
pi poble; o es tractava d’amics del poble o
no però amb lligams. Per exemple Hono-
rat Ros Pardo que, deixat de banda el seu
treball inicial de capellà, passà a exercir de
mestre i l’any 1976 formava part d’un grup
que, coordinats per Sanchis Guarner, es
dedicà a la confecció de llibres de text per
a l’aprenentatge del valencià. Honorat,
juntament amb Alfons Llorens, publicà
Pany i Clau en 1977 un llibre que orientava
per a l'obtenció del Grau Mitjà de Conei-
xements del Valencià.

Ser coherent no equival a encertar. Pot-
ser vol dir només arriscar-se, posar a pro-
va les nostres conviccions o la nostra
veritat, aportant l’esforç del compromís. El
fet és que començàrem a pensar que el
nostre món de cada dia podia funcionar
en valencià en tots els aspectes, i que fer-
lo funcionar en valencià era el nostre deu-
re.

Una nota més ja dels 90’
Són moltes són persones les persones

que a Vinalesa han treballat perquè el va-

Continua en pàgina 17
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lencià siga una llengua normalitzada. Sense
pretensió de ser exhaustiu en vull nomenar
unes quantes que reunixen la condició de
mestres o educadors i que, treballant a
l’escola o no, han tingut una activitat cívica
interessant no perdent mai la perspectiva
humanista. Parle en concret de Paco Am-
ple, de Xavier Pardo, de Joan Enric Iriarte i
Mercé Resurreccion Pérez.

El Greixero Dits i Fets de Gafaüt i el
Poble

Des de la visió tan local com es vulga El
Greixero fou un compromís pel valencià de
cada dia. Una publicació de vida curta. Els
seus 10 números aparegueren des de se-
tembre del 77 el primer número (0), no-
vembre del 77 (1), gener del 78 (2),
març-abril 78 (3), maig-juny 78 (4), juliol-
agost (5), octubre 78 (6), novembre-desem-
bre 78 (7 i 8), juny 1979 (9), fins al darrer a
la primavera del 80 (10).

Col·laboraren com a redactors habituals
Vicent Blat, Vicent Catalunya, Paco Orts, Vi-
cent Pardo, Enric Pasqual, Enric Peydro, Er-
mini Ros, Paco Resurrecció, Vicent
Vijuescas i jo mateix; i com a il·lustradors
Vicent Blat, Vicent Catalunya, Xaro Gallent,
Josep Manuel Ros Martínez, Vicent Ros Par-
do i possiblement altres que no recorde.
Mai no haguera pogut aparéixer El Greixe-
ro sense Paco Resurrecció, el seu impres-
sor.

Formalment El Greixero era descurat i
anàrquic. Aparentment cada pàgina anava
pel seu compte. Elaborat en hores furtades
al descans i a la nit i condicionat pels mit-
jans, en aquell moment, escassos queda
com una mostra de radical autonomia.

Les persones que vam fer El Greixero no
estàvem ensenyats: la publicació ens serví
per a aprendre. “Conscients de la desfeta...
com a poble valencià” –és literal d’un edito-
rial- volíem ‘cridar el nostre dret’ a ser-ho
des d’una perspectiva local i a servir-nos
del valencià de cada dia en cada una de les
nostres actuacions. Sabíem que d’uns
podíem esperar ‘afinitat i solidaritat’ i que
eren ben previsibles les picors intran-
quil·les d’altres. No féiem la revista per
aconseguir ni unes ni altres respostes. Però
sí que esperàvem influir en la marxa dels
assumptes del poble.

El Greixero tenia molta més convicció
valenciana que competència lingüística. De
fet, es tracta d’una publicació amb moltes
errades ortogràfiques, sintàctiques i molts
castellanismes dels habituals. Però tenia la
llengua ‘normalitzada’, és a dir, es servia
del valencià per a fer crítica social, urbanis-
me, ecologia, crònica cultural, esport, po-
esia, humor. El seu punt de partida era
que, com a poble, havíem de servir-nos del
valencià en tots els usos.

Tenia una evident vocació local però El
Greixero incloïa mostres d’altres parlars

(p.e. de mallorquí). En un dels números
apareix una defensa dels textos del Llibre
del Poble de Déu segurament perquè algú
se n’havia ocupat de malparlar de la missa
que don Paco -home cabal i magnífica per-
sona- havia introduït per norma cada diu-
menge per la vesprada.

I tenia voluntat integradora. Només com
a mostra, en el número 8 dedicat a la jo-
ventut, s’entrevistava a Don Paco Gil Gan-
dia, Maria Pilar Malonda, Alberto Pérez
Sanmartín, Felipe Navarro, Rosa Pardo,
Bernardo Navarro, Conxeta Sanmiguel, En-
ric Catalunya, Bene Vijuescas, Paco Resur-
reccion.

Quatre Temps
El final d’El Greixero coincidix amb el

moment de les primeres eleccions munici-
pals de la democràcia. Felipe Navarro, de
posicions moderades però certament poc
afecte a les reivindicacions pel valencià,
deixà la presidència del Musical en ser ele-
git alcalde amb els vots del propi grup i de
Falange Española. I, com a resultat d’unes
renyides eleccions, passà ser president del
Musical Paco Resurrección.

Paco era i és un històric de la SRM de la
qual ha format part des de la seua consti-
tució. Però a més, havia participat en la
major part de les mogudes reivindicatives
de Vinalesa; entre altres, com apareix en
altre apartat del meu escrit, de El Greixero
com a redactor i com a impressor. I va ser
ell en qualitat de president qui valencia-
nitzà el musical. A partir de la seua
presidència les actes de la societat s’han
redactat en valencià. Com a òrgan de difu-
sió i connexió amb els socis es crea la re-
vista Quatre Temps. I la programació tenia
ben present esta realitat. Es podria dir que
la idea de normalització del valencià que
havia iniciat El Greixero arrelà en una asso-
ciació emblemàtica con la SRM i fou així
perquè Paco ho tenia clar però també per-
què socialment la posició era acceptable i
no problemàtica. De fet Quatre Temps es
seguix publicant...

Es fa saber
Vull acabar l’escrit fent referència a una

publicació que començà l’any 1999, per
tant molt més recent. Es tracta del butlletí
de notícies de l’ajuntament de Vinalesa. Ín-
tegrament en valencià en la distribució ma-
joritària, se’n fan uns exemplars en castellà
dedicats a les persones que ho demanen.
Hi han unes parcel·les de l’activitat munici-
pal que són especialment valorades pels
veïns: els serveis socials, la preocupació
per l’educació i la cultura. Que l’ajuntament
opte per fer servir el valencià com a vehicle
habitual de comunicació en el Es fa saber
és sens dubte l’opció lògica que té el valen-
cià com a llengua pròpia; és lògic i natural
però no és el més habitual.

Teresa Muñoz
Bar Centre Cívic
La Fabrica nº1
Vinalesa

La Tendeta
carrer de la pau nº2
Vinalesa

Publicitat

Ve de pàgina 16



El Periòdic de les trobades de l'Horta Nord
1 8

Convocàvem a capítol, com fan
els frares, amb un got de
mistela per atraure la

capritxosa musa de la inspira-
ció.Greixero, Home del Sac,
per astorar als nens menuts.
Dits i fets de Gafaüt i el po-
ble, era per acontentar a
tots.

Dibuixar, entrevistar
era reclam, el gust és
nostre, contra addic-
cions i perills dels xi-
quets. Un hobbie per
divertir-se amb edul
colorant com les me-
dicines.

Els membres inte-
grants érem el sufi-
cientment diversos i
dispars per formar el
consell de redacció.
Teníem col•laboradors ocasionals
que donaven més diferenciació. Encara
que les lletres de les cançons influeixen
molt en els xiquets.

Agradà molt en el poble, sobretot en la
gent gran, perquè m'ho comentaven re-
col•lectant taronges.

Un amic feia les editorials de com-
promís social. En cada número constava
un reportatge polític, històric, cultural, de
societat, d’interès per al poble com ara les
sèquies, barranc d'una extraordinària be-
llesa, perquè brollava aigua potable, can-
yars, joncs, fins que el feren d'obra i va

perdre tot l'encant salvat-
ge. Arreplegàvem partitures de músics del
poble. Un número dedicat a la joventut
portada inclosa amb cotxes i motos. Ce-
lebràrem el primer any d'existència. Entra-
va la gastronomia tan bona per al paladar.

La primera pàgina constava de pilota de
trinquet en homenatge a Puchol, figura
local de pilota; la fundació La Devesa, una
casona amb palmera; cantants de l'Auro-
ra; 9 d'Octubre; 25 d'Abril; ... La darrera
pàgina era atractiva i de dibuix com café,

copa i puro després de dinar.
Banda de la Societat Renaixe-

ment Musical, el mentat fruit
de les figueres i la filosa; ba-

ralla i carajillo; el trinquet.
Hi havia col•labora-

dors ocasionals i es-
poràdics com a

autors de còmics, un
amic enginyer el di-
buixava i li posàvem
lletra o argument, o
un article sobre l'es-
pill que jo no en-
tenc, o la mona de
Pasqua.

Apareixien poe-
mes valuosos, gas-
tronomia, i fotos
que les convertíem
en dibuixos del po-

ble. Dossier sobre la
joventut, cançons po-

pulars. El barranc que
el volíem net i no la canalització arruïna-
dora de tanta bellesa natural.

Com podreu comprovar era una va-
naglòria d'imaginació i fantasia molt grati-
ficant a la que convide a la gent jove,
renovadora d'aquesta societat. El llen-
guatge emprat era, per descomptat, el va-
lencià, llengua materna i orgull nostre
amb el deure de conrear-la i fer-la viva i
radiant i formosa.

Vicent Blat i Blat

Es fa saber

L’Es fa saber… és el Butlletí d’Infor-
mació Municipal de l’Ajuntament
de Vinalesa. Començà a editar-se

en 1999 i com el seu nom indica pretén
ser l’instrument d’informació per a la po-
blació. Després de més de catorze anys i
149 números al carrer, l’Es fa saber… és
una eina imprescindible per als veïns i veï-
nes de Vinalesa per a conéixer de primera
mà totes les activitats, serveis i gestions
que es porten a terme a Vinalesa i que
com a ciutadans i ciutadanes els afecten.

L’Es fa saber... és el mitjà de comunica-
ció de l’Ajuntament de Vinalesa que sem-
pre s’ha publicat en valencià, perquè
aquesta és la llengua de Vinalesa. I ací,
com en tants pobles de les nostres comar-
ques mai no ha deixat de parlar-se, fona-
mentalment per l’interés de la ciutadania a

no perdre les seues arrels.
Però a més, l'Ajuntament de Vinalesa

ha tingut molt clar que les administracions
públiques tenen un paper fonamental en
el procés de normalització d'una llengua
que ha estat minoritzada durant molts
anys. Una llengua ha d'omplir tots els àm-
bits d'ús, tant en els formals com infor-
mals: a casa, al treball, al carrer, a les
administracions, a l'escola, als mitjans de
comunicació... Una llengua viu quan els
parlants, les persones en fan ús d’ella i és
per això la gran importància de la presèn-
cia de l’ús del valencià en tots els àmbits.
Cada llengua pertany als seus parlants, al
poble que en fa ús d’ella i del que és re-
presentant, ja que una llengua és l’esque-
let d’una cultura.

Així es reconeix en la legislació vigent

(l'Estatut d'Autonomia, la llei d'Ús i ensen-
yament del valencià) i aquest és l'esperit
en el conjunt dels països europeus que
amb l'aprovació de la Carta Europea de les
Llengües regionals o minoritàries en 2001,
pretenen lluitar per la dignitat de totes les
llengües, sobretot les minoritzades que
necessiten una especial protecció, amb el
reconeixement explícit de les llengües
com a expressió de la riquesa cultural.

Per això, i perquè estimem la nostra
llengua, cal continuar lluitant per ella. Eixe
ha sigut i és el treball constant de molta
gent durant molts anys. I des d'ací el nos-
tre reconeixement per la feina ben feta. I
aquest camí començat ha de continuar,
perquè malgrat tot allò aconseguit, encara
queda molt per fer.

El Greixero:
Dits i fets de Gafaüt i el poble

Homenatge
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Quatre temps: Revista de la Societat Renai-
xement Musical Vinalesa

Aquest any es celebra a Vinalesa
la trobada d'escoles en valencià,
nosaltres des de la Societat Re-

naixement Musical (a partir d'ara SRM)
mostrem la nostra satisfacció de què
aquesta efemèride es celebre al nostre
poble, per tant volem col•laborar amb tots
vosaltres en tan meravellosa festa, lamen-
tant tan sols que siga una festa reivindica-
tiva i no una festa normalitzada.

La SRM fa ja més de trenta anys que
fem una revista oberta a tot tipus d'arti-
cles tant parlant de les qüestions internes
de la nostra societat com del nostre poble,
per suposat que la fem en la llengua ma-
terna, com també totes les circulars, actes,
programes etc... açò és un fet arrelat en
nosaltres i amb el permís vostre fem una
pinzellada de la SRM.

Tot col•lectiu humà necessita, i aspira,

tenir una vida satisfactòria gaudint dels
béns materials i morals que la societat en
la qual viu li pot proporcionar.

Aquelles qüestions que són necessàries
per aconseguir una vida satisfactòria
deuen protegir-se, posant els mitjans sufi-
cients, com poden ser: Normes legals, or-
ganització, economia, persones i materials
adequats.

No és menester dir que el nostre poble
necessita i aspira a gaudir d'eixa vida sa-
tisfactòria. És un col•lectiu amant de la cul-
tura, de la seua història, i amb ferma
voluntat de convivència, amable, alegre i
pacífica. D'ací naix la necessitat de dispo-
sar de mitjans per realitzar les seues aspi-
racions.

La Societat Renaixement Musical, la
considerem com un mitjà al servei de la
cultura, la història i la convivència.

Convençuts de què la SRM disposa d'un
PATRIMONI MORAL de gran valor, arrelat
en la memòria del poble: És el patrimoni
d'un sentiment col•lectiu d'estima, que es
manifesta amb el vocable “MÚSICA”.

Aquest patrimoni té arrels profundes,
fraguades i ancorades en la memòria
històrica des de 1890 en la Societat Musi-
cal anomenada “Circulo Católico de Vinale-
sa”. Després la “Unió Musical de
Vinalesa”-al voltant de 1925 fins a 1936.

Actualment des de 1953 som la “Socie-
tat Renaixement Musical”. Per tant hi ha
una presència de més de cent vint anys de
música a Vinalesa.

Som una societat de base popular, on
tenen cabuda totes les persones, sense
distinció de nivells culturals, econòmics o
socials. No caben discriminacions ni distin-
cions per raons de credos religiosos, ideo-
logies polítiques ni nivells socials, etc.

El treball cultural i cívic que es fa està a
la vista de tots. El seu millor capital és l'es-
tima i la col•laboració dels socis, simpatit-
zants i de tot el poble.

Cada societat com cada individuo, cons-
trueix la identitat mitjançant els seus pro-
jectes de vida, a més dels actes amb els
quals els dóna compliment. La personali-
tat amb la qual s'identifica la nostra Socie-
tat Musical, ve construint-se des de les
idees fundacionals, les quals són la llavor
que germinant es desenvolupa en mires al
compliment dels seus fins.

Els fins de la SRM són els de: “FER MÚSI-
CA I FER POBLE”

Fer música com element cultural. Fer
poble, com element de convivència civilit-
zada.

FER MÚSICA
L’any 1951 comença l’activitat musical,

mitjançant una incipient escola, ensenyant
solfeig i la pràctica d’alguns instruments
de banda.

L’any 1954 s’aconseguí una mini banda
de música amb una gran potència d’il•lu-
sió. Actualment són més de seixanta els
alumnes de la nostra escola que porta el
nom de què fou el nostre director i mestre
N'Esteban Esteve; la banda de música té
més de cinquanta músics i la coral disposa
al voltant de quaranta membres.

La societat manté un comportament
basat en el principi d'igualtat i respecte a
tots.

Fem música per què ens agrada i gau-
dim d'ella; perquè trobem un cabdal

d'emocions i possibilitats de satisfaccions
personals i col•lectives. Fem música pel
valor educatiu de la disciplina, l'autodisci-
plina en el compromís personal que re-
quereix interpretar-la en grup. Per la
formació cultural que possibilita prendre
part activa. Volem fer música, perquè po-
tencia la sensibilitat personal, la capacitat
emocional i és font de benestar.

FER POBLE
La gent d'un poble, valora la seua histò-

ria i especialment l'aspecte cultural; més
encara si en ell han tingut part activa els
seus familiars presents o avantpassats. La
SRM valora el passat cultural del nostre
poble. En el que correspon a l'activitat
musical ens hem manifestat nugats i soli-
daris amb aquest passat. Està reconegut
el fet musical bandístic de Vinalesa, del
qual tenim notícies documentades des de
l'últim terç del segle XIX.

Assumim per vocació i per principi la
tasca de relacionar-nos amb totes les per-
sones i tots els grups del nostre entorn,
volent mantenir relacions de col•laboració
amb tracte d' igualtat i respecte des de la
independència de cadascú.

Fer poble inclou afavorir l'educació des
del contingut cultural i en les formes de
treballar en els nostres actes; en les rela-
cions amb els socis, músics, coralistes,
alumnes de l'escola i professorat.

Aquesta societat ha segut, és, i vol con-
tinuar sent, patrimoni social, cultural i
sentimental del poble. És i vol ser, un es-
pai “protegit i protector”, on tinga lloc una
convivència satisfactòria. El tipus de cultu-
ra pel qual treballem, no és competitiva.
Volem aconseguir bones interpretacions
musicals i avançar aportant matèria posi-
tiva en les relacions socials. Sentim la mú-
sica, gaudim d'ella i estem satisfets, què
més volem?

Treballem amb poques coses clares,
però tenim el convenciment de què l'art i
la cultura, té moltes manifestacions i el
seu paper és ajudar a l'ésser humà. A créi-
xer en capacitat intel•lectual i sensitiva, a
construir la consciència de la realitat que
l'envolta.

Simplement és tracta de FER MÚSICA I
DE FER POBLE, en aquest objectiu està
empenyada la Societat Renaixement Mu-
sical.

Josep Rigoberto Estellés
President de la SRM

Homenatge






