


SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Amigues i amics,

Fa ja 18 anys que el poble d’Alginet va ser seu
de la Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera.
Enguany, acollim de nou aquesta gran festa per
l’idioma, aquesta manifestació d’estima per la
llengua que no ha fet sinó créixer any rere any.
I ho fem amb l’orgull de celebrar un aniversari
redó: ni més ni menys que 30 anys!

Com a alcalde, puc dir sincerament que cap acte
dels que he presidit ni presidiré no pot donar-me
més satisfacció que fer d’amfitrió d’aquesta allau
de gent que alça el cap cada dia per dir amb
orgull que parla la llengua dels seus avantpassats
i que pensa transmetre-la als fills, que està
disposada a treballar i lluitar per la seua dignitat
i que té molt clar que exigirà als seus
representants públics que la defensen i en tinguen
la cura especial que es mereix.

En els temps que corren, mobilitzar més de
200.000 persones arreu del País Valencià diu
molt de la gent que empeny i organitza aquest
moviment màgic que són les trobades. I diu més
si ens parem a analitzar l’escàs suport institucional
que una iniciativa cívica tan multitudinària ha
rebut per part d’aquells que ens governen des
de l’administració educativa.

Potser no en som prou conscients, però ens
trobem en un moment clau per al futur del nostre
idioma, que és el nostre signe identitari més
important. El propvinent mes de maig serà
fonamental. Per això, el lema d’enguany (”L’escola
que volem”) pren tant de significat. Hem de deixar
ben clar als qui aspiren a governar-nos quin és
el model educatiu que volem. Si es consideren
representants de la voluntat popular, hauran
d’escoltar-nos. I hauran d’escoltar que la formació
dels nostres xiquets i xiquetes és bàsica per al
nostre futur com a poble. I hauran de conscienciar-
se que, a dia de hui, les nostres necessitats són
més que evidents, si aspirem a una societat justa,

progressista i respectuosa. Ho diu ben clar
el Manifest d'enguany: “Volem una escola
plurilingüe i intercultural, pública, gratuïta i
laica. Inclusiva. Democràtica, oberta i
participativa. Crítica, creativa i innovadora.
Compromesa amb l’entorn i global.
Coeducadora. Humana.”

I, cohesionant tot això, volem sobretot una
escola en valencià; perquè si volem mantenir
la nostra dignitat com a poble, haurem de
retornar a la nostra llengua la dignitat que
aquells que ens han governat durant els
darrers anys han tractat de furtar-li a base
de retallades, ocurrències destrellatades,
autoodi i humiliacions.

Com a ciutadans i ciutadanes del segle XXI
no podem deixar passar l’ocasió de
demostrar una vegada més que els

valencians tenim dignitat i sabem defensar-la.

Els representants públics –i ací m’incloc– no
podem baixar la guàrdia, perquè els qui ens
posen en els llocs de responsabilitat estaran més
alerta, atents als incompliments. Els qui en un
moment determinat tenim l’ocasió de governar,
estem obligats a fer bé les coses, estem obligats
a vetlar pel patrimoni que ens ha estat llegat
generació rere generació.

D’altra banda, els qui votem –i ara torne a
incloure’m– tenim l’obligació d’estar vigilants,
d’exigir els nostres drets i de demanar
responsabilitats als qui no els complisquen, als
qui actuen per omissió i als qui tracten de manera
displicent els nostres tresors més importants.

Per acabar, només em queda repartir agraïments:
a totes les empreses que col·laboren en aquesta
festa tan entranyable, a les organitzacions, les
editorials, els músics, els centres educatius, els
docents, els xiquets i les xiquetes, les mares i
els pares... I, per damunt de tot, mostrar la meua
admiració més sincera als amics d’Escola
Valenciana, que, amb el seu esforç constant,
mantenen viu, any rere any, aquest riu d’il·lusió
i esperança que són les trobades. Ja ho va dir
un dels nostres intel·lectuals més admirats, quan
parlava d’Escola Valenciana: “estan portant
endavant una de les empreses més sòlides i de
resultats més tangibles que s’han vist al nostre
país en l’últim quart de segle”. Paraules de Joan
Francesc Mira.

Ja són 30 anys, però estic convençut que vindran
moltes més edicions. Esperem que puguem
gaudir-les totes i recollir els fruits que sens dubte
ens donaran!

Jesús Boluda Villaseñor
Alcalde d'Alginet



Joan Cortés, president de la Coordinadora de
Centres d’Ensenyament en Valencià de la Ribera

Faig servir la metàfora de comparar les 30
Trobades d’Ensenyament en Valencià de la Ribera
amb un riu, perquè alguns aspectes de la situació
actual del riu Xúquer són molt semblants a la
situació del valencià al nostre país. En efecte, la
situació d’indefensió del Xúquer s’assembla molt
a les agressions sistemàtiques que ha rebut la
nostra llengua per part de l’administració educativa
autonòmica durant els darrers 25 anys.

El valencià, com el riu, no s’ha considerat mai
patrimoni de tots els valencians i valencianes, un
patrimoni que cal conservar, millorar i difondre.
Per contra, també la diversitat lingüística del nostre
país, en altres latituds d’Europa valorada com una
riquesa social i cultural compartida, als despatxos
del govern autonòmic s’agafa com una amenaça
a l’espanyolitat més estantissa i, en conseqüència,
s’hi prenen decisions polítiques per fer boicot al
creixement de la demanda d’escolarització en
valencià. En sintonia amb això, el nostre riu ha
perdut el caràcter de riu per ser víctima
d’operacions especulatives, d’una sobreexplotació
compulsiva dels seus recursos o d’una guerra
larvada entre territoris. En essència, el debat sobre
què és un riu i quina funció social realitza una
llengua és un debat paral·lel que mantenen dos
bàndols ben dispars: l’un, el govern autonòmic,
instal·lat en una dialèctica manipuladora i
obsessionat per l’argumentari secessionista i,
l’altre, Escola Valenciana, Xúquer Viu i bona part
de la ciutadania, en uns plantejaments embrionaris
en què distingim la llavor de les societats més
evolucionades, econòmicament  més sostenibles,
a la recerca constant del progrés social, més
democràticament participatives, culturalment més
transversals.

La crisi econòmica que sofrim, de la qual som
víctimes però no causants, ha provocat, amb
l’excusa de la recuperació econòmica a qualsevol
preu, la vulneració de drets fonamentals, individuals
i col·lectius, retallades als serveis públics i ha
inaugurat una reforma sense precedents del model
de benestar social sota la filosofia “si ho vols,
paga-ho”. Aquesta darrera reforma estructural ha
necessitat d’un canvi profund en el terreny dels
valors socials, la societat en general s’ha fet més

materialista i la ciutadania s’ha despullat del seu
rol i ha assumit el de consumidor, usuari o client.
En el camí, hem perdut els grans instruments de
transformació social, entre els quals es troba
l’educació, i hem perdut consciència política. Per
això, cal recuperar l’energia del debat. En aquest
debat, el paper de l’educació forma part d’un
sil·logisme clau per posar les decisions polítiques
més transcendentals en mans de la ciutadania,
una eina de transformació que construirà el món
a la mida de les persones i no un negoci, com
sembla apuntar l’última reforma universitària del
ministre Wert, que acurta els anys de carrera i
allarga els anys de màster.

En aquest context de debat educatiu, que
engendrarà un nou model i una nova llei educativa,
el valencià ha de convertir-se en la llengua
vehicular d’ensenyament en tot el sistema educatiu
valencià, que haurà de ser plurilingüe, multicultural,
transversal, de gestió pública i democràtica, inclusiu
i coeducador, no confessional, compromés amb
els grans reptes que generen les realitats que
vivim. Si no, haurem desaprofitat la nostra
oportunitat de protagonitzar el futur.

En aquest procés de debat, fructífer i de gran
calat, que conteste l’eslògan de les Trobades
L’ESCOLA QUE VOLEM, necessitem la implicació
activa de les comunitats educatives, dels
moviments de renovació pedagògica, de les
universitats, de les organitzacions polítiques i
sindicals, de les federacions d’AMPA, de les
empreses culturals vinculades perquè col·laboren
en el disseny del nou model educatiu, un model
que haurà de respondre els grans interrogants
que defineixen el paper social de l’educació i que
haurà de satisfer les expectatives dels professionals
que hi treballen i dels usuaris i beneficiaris dels
centres educatius. Haurà de ser un debat valent,
sense llasts heretats ni fronteres prohibides,
fonamentat en els avanços científics i en els
laboratoris d’idees i experiències d’arreu del món,
obert a la discussió pública, a la discrepància
ideològica, però ambiciós en les premisses
polítiques, generós en l’apartat pressupostari, en
concepte i quantia.

En definitiva, serà una nova llei que davant el seu
procés de redacció Ovidi Montllor hauria exclamat
“ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer”.

UN RIU DE TROBADES

Organitzadors:

Ajuntament
d’Alginet

Patrocinadors: Col·laboradors:



ALGINET: ELS HORTS O EL PARADÍS
Alginet, municipi de la Ribera Alta situat al bell mig
d’una plana encara que al peu dels darrers contraforts
de la serra d’Alèdua, on destaca la muntanya del
Cabeçut de 174 metres, el punt més alt del terme a la
part de ponent. Al nostre terme, de 24 quilòmetres
quadrats, vivim 13.000 persones, més o menys. El
topònim d’Alginet prové de l’àrab Aljannat, que vol dir
els horts, és a dir, terres de regadiu, en aquest cas
adobades per la séquia d’Alèdua; però també en un
sentit figurat, el paradís; el goig del cor i de la vista,
com es recull a l’Alcorà. De fet, en l’escut d’Alginet
figuren la torre d’Alèdua, antic poble del Marquesat de
Llombai, que controlava la séquia que ens donava el
reg, així com un corder pasqual amb la bandera de
Sant Jordi, ensenya pròpia de la família dels
Cabanyelles que van regir el poble fins a la primeria
del segle XIX.

Com ja hem assenyalat, el terme ocupa un espai pla
al nord de la Ribera, si bé amb alguns monticles que
tanquen el terme pel ponent, on s’han assentat dues
urbanitzacions; però on encara queda una gran part
natural conformada per les partides del Corralot i de
la Pedrera, on predomina la vegetació típicament
mediterrània, amb pins, margallons, romaní, sajolida
i altres matolls aromàtics. El terme d’Alginet està creuat
per tres barrancs importants com són el barranc de
l’Aigua, el barranc del Senyor i el barranc de la Forca.

La vila d’Alginet té en l’agricultura i la indústria
relacionada amb el comerç de la producció agrària la
seua principal font d’ingressos, sense oblidar la
importància del sector dels serveis, amb algunes
empreses destacades.

Alginet creiem que ha estat al llarg del temps un territori
ocupat pels humans, però poques són les restes que
ens han arribat fins hui. Se sap que podia haver-hi
algun tipus d’assentament ibèric del segle II abans de
Crist, a la partida de l’Horteta, ja que es trobaren
algunes restes, però poc més se sap. De l’època
romana no en tenim cap resta, però sembla segur que
la Via Augusta passava pel terme, fossilitzada en l’actual
camí de Benifaió-Algemesí, que creua el terme de nord
a sud. Per aquesta raó creiem que pot haver-hi restes
d’alguna vila romana, com s’ha localitzat a la veïna
població de Benifaió. Com ja hem dit abans, l’origen
del nucli actual d’Alginet és musulmà, una alqueria
menuda a la vora del camí de València.

En temps de Jaume I, Alginet era una alqueria
musulmana que fou conquerida a l’abril de 1239,
després de la caiguda de la ciutat de València. En un
primer moment la propietat la va ostentar Garcia Pérez
de Morella, i posteriorment va ser comprada per
Bertomeu Matoses (1304-1346), qui va vendre el poble
a Ramon de Montcada, senyor d’Alginet entre 1346-
1363. A la seua mort, la propietat passà a les mans de
la seua filla, Mateua de Montcada, i passà a ser-ne el
nou senyor el seu marit, Jaume Escrivà (1363-1403).
L’any 1403, Jaume Escrivà va vendre la propietat a
Guerau Bou (1403-1509). Guerau Bou va iniciar la
construcció del castell d’Alginet, l’actual Ajuntament i
centre del poble, cap al 1415-1416. Aquest castell fou
profundament modificat per la família Cabanyelles, que

van comprar el poble l’any 1509. Jeroni de Cabanyelles,
governador del regne de València, va demanar permís
a l’emperador Carles V per construir torres i muralles
l’any 1520 per defensar el castell durant la revolta de
les Germanies, per evitar que fora envaït com el castell
de Carlet, de la família dels Montagut, o el castell de
Benissanó, propietat del seu germà. Actualment el
fossat, les muralles i una de les torres construïdes en
aqueixa època han estat posades en valor, i s’ha
recordat el caràcter militar de l’edifici, seu de l’Ajuntament
des de l’any 1876.

Abans de tot això, l’any 1375, Alginet aconseguia
desmembrar-se de la parròquia de Santa Maria
d’Espioca, i es constituïa la vicaria de Sant Antoni
d’Alginet, i per això es va construir un edifici l’any 1330,
per acollir aquesta vicaria. L’any 1534 s’elevarà a
parròquia. L’edifici originari, d’estil gòtic, es va mantenir
en funcionament fins a l’any 1748, com a casa abadia,
quan un terratrèmol provocà que part de la coberta
s’enfonsara i es va decidir el seu enderrocament.

L’any 1654, superada la crisi de l’expulsió dels
moriscos valencians de l’any 1609, que no afectà Alginet
de forma directa per ser tots els veïns cristians vells,
però que malgrat això sí que va sofrir un descens
demogràfic pel desplaçament de població per ocupar
els llocs abandonats fins a l’any 1646, s'inicià la
construcció del nou temple barroc de Sant Antoni Abat,
obres que duraren fins a l'any 1699. Posteriorment es
va afegir la capella de la Comunió, acabada l'any 1748
i el campanar (1705-1763).

Un altre dels edificis religiosos més importants és
l’ermita de Sant Josep. La construcció primera fou del
segle XV, per donar aixopluc a la imatge gòtica de Sant
Josep, que provenia de l’antiga parròquia de Santa
Maria d'Espioca. L’ermita original va estar en peus fins
a l’any 1864, quan durant la riuada de Sant Carles, va
quedar molt malmesa per la crescuda del barranc de
l’Aigua, que passa pel seu costat. L’any 1884
s’inaugurava la nova ermita, d’estil neogòtic.
Dissortadament la imatge original de Sant Josep es va
perdre durant la Guerra Civil.

Alginet és un poble de camí que ha crescut a l’empara
del camí reial de València i d’altres camins, i per això
sempre ha estat un poble de pas, on els veïns i els
forasters sempre han estat molt ben rebuts. En el segle
XVIII tenia dues posades per atendre els viatgers que
creuaven el nostre territori: la posada del Senyor i la
posada de Sant Rafel. Actualment no se’n conserva
cap, si bé la memòria històrica local conserva la seua
ubicació.

El poble va créixer a partir de l’eix central del camí
reial de València, que a l’interior del poble passà a ser
el carrer de València i el carrer Major. A les vores
d’aquests carrers podem veure encara, malgrat la
desaparició de moltes d’aquestes, les típiques cases
dels llauradors alginetins enriquits amb el conreu de la
morera, dels segles XVI-XVIII, amb les cambres per la
cria del cuc de la seda. Algunes d’aquestes grans cases
també es poden trobar als carrers més antics, com el
carrer de Sant Antoni, el carrer Nou o el carrer de
l’Empedrat.



Posteriorment, una vegada arruïnat el conreu de la
morera, fou la taronja la protagonista, i aleshores
s’obriren nous carrers amb cases del segle XIX, que
mostren la forma de viure dels nous terratinents enriquits
pel cultiu d’aquest fruit. Un dels exemples més
significatius és el carrer de Sant Vicent i el carrer del
Venerable Beferull, amb cases que tenen façanes molt
eclèctiques, amb elements romàntics, art noveau i
modernistes. Malgrat tot, encara conserven una aire
rural propi del medi on es localitzen, que les fa més
exquisides.

Amb el conreu de la taronja, que es va poder
estendre per la construcció de la Séquia Reial del
Xúquer entre la darreria del segle XVIII i la primeria
del segle XIX, també es va propiciar la construcció de
grans cases de camp. I sens dubte, entre totes aquestes,
destaca l’Hort de la Torre Luengo, fita paisatgística de
primer ordre, que s’enfila cap al cel en meitat de l’horta.
La masia fou construïda a la darreria del segle XVIII,
però la torre que li dóna nom, es va construir a mitjan
del segle XIX, i seguia els models de les construccions
d’enginyeria de l’època, amb murs de rajola i angles
de pedra. Destaca sobretot, el gran remat metàl·lic que
corona la torre. Aquesta finca té l’honor d’haver estat
el primer lloc del terme on es va conrear el cacauet
d’Alginet, que va tenir gran fama al seu moment.

Pel que fa a la natura, no tenien cap paratge natural
protegit, però hi ha tot un moviment per salvar l’espai
de muntanya de les partides del Corralot i de la Pedrera,
que com ja hem dit abans, mantenen la bellesa de les
muntanyes valencianes abans de la seua colonització
per les urbanitzacions. Aquest espai inclou les antigues
pedreres, a la vora del naixement del barranc del
Senyor, que sabem que estaven en producció l’any
1392, perquè aqueix any part de la pedra calcària
emprada per la construcció del portal de Serrans de

València, provenia d’aquest lloc. Per tot això seria
interessant que l’Ajuntament d’Alginet defensara aquest
espai natural.

Per altra part, tenim un ric patrimoni hidràulic, que
en el cas de les partides del Molí d’Enmig-Ermita-Horta
Nova, permetria construir un parc agrícola d’ús públic,
sense perdre el seu caràcter agrari. En aquest espai
destaca l’edifici del Molí d’Enmig, del segle XV, que es
conserva en molt bon estat; part del recorregut de la
séquia d’Alèdua, d’origen andalusí (segle XII-XIII), així
com els graons del barranc de l’Aigua (segle XVIII) que
servien per defensar el camí Vell de Carlet davant les

revingudes del barranc. Tanmateix, es
manté l’estructura dels camins en l’estat
que estarien des del segle XV. Val la pena
salvar aquest paratge, més si tenim en
compte que està amenaçat per la
construcció d’una part de la circumval·lació
del poble.

A la fi Alginet, poble de pas i
d’acolliment de la XXX Trobada de
Centres d’Ensenyament en Valencià de
la Ribera. Sigueu tots benvinguts i sentiu,
com dirien els savis musulmans, que heu
arribat al paradís.

Rafa Bosch
Historiador i cronista oficial d’Alginet



PROGRAMA DE LA 30 TROBADA
Divendres 17 d’abril

Exposició Xúquer Viu. Del 17 al 22 d’abril a la sala d’exposicions del Teatre Modern. Horari: de 18 h a 20 h

Diumenge 19 d’abril

9.00 h Eixida des de Sueca i Alzira de la ruta Vine-te’n a la Trobada amb bici. Arribarà a Alginet aproximadament
a les 10 h.

9.30 h Concentració i eixida de la cercavila cívica, des del final de l’avinguda del Poble Nou fins a l’entaulat
de la Trobada ubicat a la plaça de la Constitució.

10.00 h Inici de la cercavila i de Riu de Trobades, per commemorar els 30 anys de trobades.

10.00 h Inici de les emissions en directe de Ràdio Trobada, amb plató al circuit de la Trobada.

10.30 h Parlaments de benvinguda de la 30 Trobada de la Ribera a l’entaulat. Traca commemorativa i solta 
de coloms.

11.00 h Inici d’activitats de la Trobada:

- tallers i paradetes informatives al carrer

- actuacions d’entaulat

- premi de les 3 millors fotos de la 30 Trobada

- inici de la il·lustració mural

12.00 h Inici de la partida de raspall.

13.45 h  Finalització de les activitats matinals de la 30 Trobada. Actuació dels bastonets.

14.00 h 7a Jornada Gastronòmica Més a gust en valencià als bars, restaurants i forns participants. Dansada
popular i participativa.

14.30 h Lliurament del premi a la taula més ben parada i els invitats més polits.

16.00 h Actuacions d’entaulat.

16.30 h  Acte de cloenda a l’entaulat. Parlaments de cloenda.

16.45 h Actuació de Dani Miquel i els Mamemimomúsics.

Divendres 24 d’abril

18.00 h Lliurament del Premi Sambori de la Ribera al Teatre Modern.



TALLERS PARTICIPANTS EN LA 30 TROBADA A ALGINET

4. Si la calor et pica, barrets
del Pepita
AMPA CEIP Pepita Greus
Alginet

5. Tria la teua bossa
CEIP Pepita Greus
Alginet

6. Deixem empremta
Escola Infantil Municipal
Alcalde Salvador Bosch
Alginet

7. Cuquets
CEIP/AMPA Blasco Ibáñez
Alginet

8. Dolça papallona
CEIP Mestre Emilio Luna
Alginet

9. Tu tens la clau
AMPA CEIP Mestre Emilio Luna
Alginet

10. Maquillatge galàctic
IES Hort de Feliu
Alginet

11. Posa la cara i flaix
IES Hort de Feliu
Alginet

13. El cuquet de la Trobada
CEIP L’Alcocera
Polinyà de Xúquer

14. Taller
CEIP Sant Pere Apòstol
Real

15. Ballarugues
Miquel Hernández
Riola

16. Trau-li suc a la vida
APAMA Miquel Hernández
Riola

18. Animalades
CEIP/AMPA López Marco
Sollana

19. Decoració de pots de vidre
CEIP Cervantes i APAMA
Sueca

20. Fes el laberint
CPEE Miquel Burguera
Sueca

21. Plantes aromàtiques
AMPA IES Joan Fuster
Sueca

22. Ajuda’ns a somniar una escola
CEIP i APAMA Carrasquer
Sueca

23. Manualitats: papallones
CC Unió Cristiana
Sueca

26. Dodecaedres
IES Torís
Torís

27. Marcador amb goma EVA
CEIP Ausiàs March
Albalat de la Ribera

28. Viseres de goma EVA
AMPA CEIP El Convent
Alberic

29. Quina canya!
AMPA CEIP Sant Jaume Apòstol
Alfarb

31. Pinçat i fet
AMPA CEIP Cervantes
Algemesí

32. Bosses monstruoses
CEIP Blasco Ibáñez
Algemesí

33. Ens maquillem
AMPA M. Auxiliadora
Algemesí

34. Clauers divertits
Claustre M. Auxiliadora
Algemesí

35. Màscares
AMPA CEIP Ribalta
Algemesí

36. Guinosuport
IES Bernat Guinovart
Algemesí

37. Tres en ratlla
CEIP Cervantes
Algemesí

39. Marcapàgines creatiu
CEIP Verge del Pilar
Algemesí-Carrascalet

41. Fem el nostre petjapapers
CRA La Ribera Alta
Benimuslem

42. Taps de suro
AMPA Nou d’Octubre
Senyera

43. Penjador infantil
EIM de Senyera
Senyera

44. Plantes autòctones
CEIP Almassaf
Almussafes

45. Fotocaricatura
IES Almussafes
Almussafes

46. Art a colp d’encuny
IES Almussafes
Almussafes

47. La medusa que no pica
IES Almussafes
Almussafes

48. Escola Marina
Miramar

49. Manualitats amb goma EVA
AMPA IES José María Parra
Alzira

50. Vaixell de petxines
CEIP Alborxí
Alzira

51. Somriure perillós
AMPA CEIP Tirant lo Blanc
Alzira

52. Atrapa el tap
CEIP Blasco Ibáñez
Alzira

53. Fem titelles amb bosses
CEIP García Lorca
Alzira

54. Taller ecològic
CEIP AMPA F. García Sanchis
Alzira

55. Collarets divertits
IES Tulell
Alzira

58. Projecte roure galer
AMPA CRA La Vall Farta
Beneixida Cotes Sellent

59. Cossiols divertits
CRA La Vall Farta
Beneixida Cotes Sellent

60. Pren nota!
IES Enric Soler i Godes
Benifaió

61. Pinces decoratives
Josep Gil Hervás
Benimodo

62. Davantal customitzat
AMPA IES Càrcer
Càrcer

64. Se te’n va la pinça
AMPA CEIP Jose M. Boquera
Carcaixent

65. Trau el suc de la taronja
CEIP Victor Oroval i Tomás
Carcaixent

66. Ens divertim llançant-indiaca
CEIP Francesc Pons Boigues
Carcaixent

67. Entretres
IES Arabista Ribera
Carcaixent

68. Xapes per la igualtat
IES Arabista Ribera
Carcaixent

74. Indiaca bernardina
CEIP Sant Bernat i AMPA
Carlet

75. Trompa balladora
CEIP Juan V. Mora
Carlet

76. Punts de lectura
CEIP Bosch Marín
Carlet

77. Els globus màgics
Escola Infantil Municipal Ninos
Carlet

80. Flor de primavera
CEIP Severí Torres
Castelló de la Ribera

81. Corona’t!!
IES Vicente Gandia
Castelló de la Ribera

83. Versos a l’aire
IES Ramón Esteve
Catadau

84. Flor de paper
AMPA CEIP Miguel de  Cervantes
Catadau

85. Pirates al castell
CEIP i AMPA El Castell
Corbera

86. Animalets lectors
CEIP Doctor Alemany
Cullera

87. Boles ballarines
Lluís Vives
Cullera

91. Taller de papallones
CEIP El Perelló i AMPA
El Perelló

92. Cistelles pasqüeres
CRA Ribera Baixa
Fortaleny-Llaurí

93. Punt de lectura divertit
CRA Ribera Baixa
Fortaleny-Llaurí

94. Dolces papallones
CRA  Escoles del Xúquer
Gavarda-Sumacàrcer

95. Papallones voladores
Col·legi Sant Francesc
Guadassuar

96. Pin de feltre
IES Guadassuar
Guadassuar

97. Maquillatge
AMPA CEIP Balmes
Guadassuar

98. Papallones dolces!
CEIP Balmes
Guadassuar

100. Una piruleta molt divertida
AMPA Heretats
L’Alcúdia

101. Ventalls per a la calor
AMPA CEIP Les Comes
L’Alcúdia

102. Sals de bany
IES/AMPA
L’Alcúdia

103. Moneder còmic
CEIP/AMPA Batallar
L’Alcúdia

105. Adhesius
CEIP  Dr. Sanchis Guarner
La Pobla Llarga

108. Un llapis enrotllat!
CEIP i AMPA Sant Francesc de Borja
Llombai

109. Portagots
CEIP Montroi
Montroi

110. Escric en valencià
CEIP Evaristo Calatayud
Montserrat

111. El cuc i la poma
AMPA Evaristo Calatayud
Montserrat

119. Mural Trobada

124. Taller de modelatge
Universitat de València

127. Centre Ocupacional
Alginet





PARADES D’ENTITATS EN LA 30 TROBADA A ALGINET
1. Edicions Bromera
 Alzira

2. Edicions 96
La Pobla Llarga

3. Xúquer Viu
La Ribera

12. Taller de titelles
GIT Avant Va el Carro
Escola de teatre
Alginet

17. ADICA, Dones i Cultura
Alginet

24. SOMVAL, Som Voluntaris
d’Alginet
Alginet

25. Ediciones del Bullent
Picanya

30. CRE-FEDERCRE
Corbera

38. Nova Muixeranga
Algemesí

40. La Dolorosa
Alginet

56. Dylar Ediciones, SL
Borriana (Castelló)

57. Riera d’Agres
Granja escola
Agres (El Comtat)

112. Museu Valencià
d'Història Natural
Alginet

113. Això és com tot
Editorial. Alginet

114. FAPA-València
València

115. Barber Edicions
Tavernes Blanques

116. Club de Bàsquet
Alginet

117. Club de Patinatge Artístic
Alginet

118. Club Excursionista d’Alginet
Alginet

120. Club d’Atletisme
Alginet

121. ONG Elvira Bosch
Alginet

122. Papallona Jove
Alginet

123. Séquia Reial del Xúquer
València

125. Coop. Elèctrica d’Alginet
Alginet

126. Andana Editorial
Algemesí

63. Sembra Llibres
Carcaixent

69. Compromiso Perruno
Carcaixent

70. Editorial Denes
Paiporta

71. Fundació Ferrer Pastor
Paiporta

72. Amics de l’Alguer
València

73. La Ribera en bici
La Ribera

78. Casal Jaume I
ACPV Carlet

79. Sambori
Alginet

82. Triangle Llibreria
Alginet

88. Gremi d’Editors del
País Valencià

89. Edicions Camacuc

90. L’Eixam Edicions

99. L’Esplai Llibres

104. Universitat Politècnica
de València

106. Manualitats diverses
Associació d’Antics Alumnes
CEIP Dr. Sanchis Guarner
La Pobla Llarga

107. Agrupació Penyes
Taurines d'Alginet
Alginet

Tel. 96 175 1234
graficasalginet@gmail.com

ráficas     lginet
Poble Nou, 15  •  ALGINET





Més a
gust

en
valencià

7a Jornada
Gastronòmica

Paella valenciana .....3,70 €

Fideuada ..................3,80 €

Arròs negre ..............3,70 €

Arròs al forn..............3,70 €

Caldereta de peix .....4,50 €

Gaspatxo ..................3,70 €

Galta de porc amb
salsa .........................5,00 €

Garró de porc rostit....6,00 €

Costellada barbacoa...8,50 €

Pollastre desossat
a la brasa..................4,00 €

Pollastre a l’ast .........8,00 €

Tel.: 961751072
 C/ de Trullàs,25

Alginet

Menjars per  emportar-se

Cafeteria, Cerveseria, Xurreria



Més a gust
en valencià

Tots els restaurants, bars, forns i establiments que han participat en la 7a Jornada
Gastronòmica Més a gust en valencià que se celebra a Alginet el 19 d’abril de
2015 amb ocasió de la 30 Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià de la
Ribera, han posat en valencià, durant eixe dia, tots els seus cartells, menús i
cartes a fi de participar activament en la campanya de promoció de l’ús social del
valencià que es du a terme a la població. Esperem que una vegada el valencià
ha entrat als establiments es quede, amb naturalitat.

Gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració.

Café
Bar

Restaurante



Més a gust en valencià

ESMORZAR POPULAR
 5,50 € i 4,50 €



C/ de Trullàs, 40
46230 ALGINET

Tel. 96 175 04 65

A/e: editorialaixoescomtot@blogspot.com
Facebook: Això és com tot

Projecte:
"Joc, espai i xarxa"

01. Alginet
02. Carlet

03. Beneixida
04. Alcàntera de Xúquer
05. Gavarda
06. Sumacàrcer
07. Almussafes

Gaudeix de la Trobada

Ferreteria
BIVIA AÑÓN, S.L.

Miguel Almenar, 49
46230 ALGINET
Tel. 96 175 16 33

Tel/Fax 96 175 05 46

Estefania Calabuig Gracia

València, 82
Tel. 96 175 41 97

ALGINET

ARTICLES
DE REGAL
C O E T S

PAPERERIA
LLIBRERIA
P R E M S A

fanicalabuig@hotmail.es

J. Enrique Lozano Lerma
Advocat

Beatriu Lozano Espert
Advocada

Tel. 96 175 12 28
Fax. 96 175 40 18

C/ d’Higinio Noja, 1
46.230 ALGINET

(València)




