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ALCALDESSA DE bENETúSSER

SALUDA 
TROBADES 
D’ESCOLES EN 
VALENCIÀ 

Benetússer obri les seues portes 
per tal de donar suport a una part 
tan important de la nostra cultura i la 
nostra història com es la nostra llen-
gua, la llengua valenciana, la llengua 
de tots els valencians.

Tots sabem que el nostre poble ha 
sabut conservar, al llarg del temps, 
esta part del nostre patrimoni. A Be-
netússer parlem, sentim i vivim en va-
lencià perquè des de sempre ho hem 
fet. I a més a més, hem aconseguit 
que la llengua siga una eina d’unió i 
no de divisió, un motiu d’orgull i una 
senya de la nostra identitat.

Per això, hui estem d’allò més sa-
tisfets de poder fer possible estes 
Trobades en la nostra terra, de po-
der ser els amfitrions de esta festa 
de la cultura que són les Trobades. I 
d’ajudar a que la nostra llengua siga 

per sempre una raó de la qual hem 
d’enorgullir-nos.

Els xiquets i els jóvens són els que 
han de recollir el testimoni dels seus 
majors a l’hora de defensar la nostra 
llengua I de donar-li la importància 
que es mereix. I és precisament l’es-
cola el lloc on es posa eixa llavor que 
ha de donar els seus fruits en el nos-
tre futur. És crear les arrels que faran 
que la llengua valenciana cresca i es 
faça cada dia més forta.

Perquè amar la nostra llengua és 
amar la nostra terra, la nostra histò-
ria i la nostra tradició. I Benetússer 
havia d’estar ací. Per això donem la 
benvinguda a estes Trobades i desit-
gem de tot cor que esteu com a la 
vostra casa. Perquè ho és.

GUAIx, 
COORDINADORA pEL VALENCIà 
A L’HORTA SUD. 
ESCOLA VALENCIANA

EDITORIAL

Un any més, un curs més i continuem 
amb la lluita i la reivindicació, amb l’es-
forç d’anar cap avant amb una tasca de 
la qual estem ben convençuts.

Escola Valenciana ha posat per es-
crit, sota el títol, “L’escola que volem”, 
allò que venim fent i reivindicant durant 
tota la nostra existència, des de fa més 
de trenta anys. Sembla que ho hem de 
fer vore, perquè els responsables de 
l’administració educativa actual no vo-
len atendre’ns ni els interessa difondre 
les nostres propostes.

Confiem que, en un futur, aquells que 
s’anomenen representants del poble, 
atenguen allò que demanem i s’avin-
guen a fer realitat eixa escola i no per 
favoritisme partidari, sinó pels principis 
fonamentals i universals en els quals es 
basa.

L’escola que volem es l’expressió 
d’uns professionals que es creuen la 
feina que fan; expressió honesta i de-
sinteressada; professionals que lluiten i 
reivindiquen allò que es fonamental per 
millorar la societat des d’actuacions im-
mediates, i criden a la participació acti-
va de tots els sectors escolars implicats 
en les comunitats educatives, per evitar 
així el direccionisme ideològic adminis-

tratiu, que fa de la tasca educativa una 
servitud i no una continua creació, ava-
luació i participació. L’escola que volem 
va més enllà de la tasca rutinaria de la 
fitxa, la lliçó, els deures i la qualificació. 
Les nostres escoles, les d’Escola Valen-
ciana, són referent de professionals i ja 
en són molts els mestres que concur-
sen per anar a escoles que segueixen 
les pautes de l’escola que volem.

Desitgem que els i les nostres usu-
aries i usuaris prenguen consciència 
de la importància que té reivindicar un 
millor finançament en l’educació, una 
adequació de pressupostos per aconse-
guir mitjans i recursos que afavorisquen 
una atenció educativa personalitzada i 
s’evite la massificació a les aules, l’en-
frontament cultural, la discriminació i la 
frustració del professorat, perquè a la 
llarga, aquestes situacions generen vi-
olència, desconfiança i desinterés per 
participar i aconseguir allò que altres 
països si que han sabut apreciar: un 
sistema educatiu que proporcione una 
societat més justa, més respectuosa 
amb llengües i cultures, una societat 
constructiva, positiva, crítica, activa, 
participativa i en el nostre cas valencia-
na i en valencià.

Ja és hora d’arengar a la participació 
a mares, pares, mestres i alumnes per 
a fer realitat l’escola que volem: l’esco-
la plurilingüe i intercultural; valenciana; 
pública, gratuïta, laica; inclusiva i de-
mocràtica; oberta i participativa; crítica, 
creativa i innovadora; compromesa amb 
l’entorn local i global; coeducadora i hu-
mana.

Hem d’aconseguir una educació mo-
derna, avançada, rigorosa i de qualitat, 
amb infraestructures adients, sense 
discriminacions. Hem d’aconseguir pro-
fessorat ben format, motivat i ben re-
munerat, que reba el respecte social, 
derivat de la seua responsabilitat i de-
mostrat pels resultats d’una feina ben 
feta. Hem d’aconseguir una llegislació 
educativa adient, que permeta elaborar 
uns projectes lingüístics que desenvolu-
pen el tipus d’educació plurilingüe i in-
tercultural que propugnem, dins el marc 
d’ensenyament de llengües i cultures 
que promou el Consell d’Europa.

L’escola que volem l’hem de fer no-
saltres, perquè ningú, que no la senta, 
ens la farà.

Aquella política que nosaltre no fem, 
la faran en contra nostra, segons ens 
deia Fuster.
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MANIFEST 

TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 
2015, L’ESCOLA QUE VOLEM

Les Trobades d’Escoles en Valencià 
2015 són molt especials. Les festes 
d’estima per la llengua acompleixen 30 
anys i sou més de 200.000 persones 
d’arreu de les nostres comarques les que 
cada any les feu possibles. El nostre més 
sincer agraïment.

El lema de les Trobades 2015 és 
L’escola que volem i té significats ben 
contundents: L’escola que volem en 
referència a l’escola que ens estimem. 
L’escola que volem referida al model 
d’escola en valencià a la qual aspirem. 
L’escola que volem com a sinònim de 

desig de canvi, allò al que cal que estiga 
atent el govern de la Generalitat Valenci-
ana que es configure.

Reivindiquem una nova escola per al 
segle XXI basada en uns trets fonamen-
tals que cal fer realitat dia a dia en les 
aules amb els recursos adequats.

Una escola plurilingüe i intercultural. 
Valenciana. Pública, gratuïta i laica. In-
clusiva. Democràtica. Oberta i partici-
pativa. Crítica, creativa i innovadora. 
Compromesa amb l’entorn local i global. 
Coeducadora. Humana. 

És l’escola que exigim col·lectivament 

quan diem PROU d’imposicions, de dis-
criminacions, de precarietats, de retalla-
des, d’ocurrències, de portes tancades i 
d’autoodi.

Volem treballar en positiu, amb il·lusió 
i amb força per a dotar d’una sòlida es-
tructura el nostre sistema educatiu. 

Després de dècades ha arribat l’hora 
de fer efectiva la Llei d’Ús i Ensenyament 
del Valencià i de crear una Llei Educa-
tiva Valenciana que garantisca la millor 
educació possible al nostre alumnat. El 
desenvolupament jurídic és fonamental 
per a normalitzar el valencià tant a l’es-

cola com al carrer. És per això que és 
necessari establir el requisit lingüístic en 
la funció publica, tindre una radiotelevi-
sió pública, de qualitat i en valencià o 
promoure la cultura en la nostra llengua. 

Les Trobades 2015 visualitzen el teixit 
social i cívic que conformen les comuni-
tats educatives d’arreu del País Valencià 
i fan paleses les reivindicacions de les 
persones compromeses que aspirem a 
una societat millor.

L’escola que volem és el fruit 
d’aquest treball, és l’escola que vols i les 
Trobades són el nostre altaveu! 



L’ESCOLA QUE VOLEM 
El 7 de febrer Escola Valencina va 

presentar les bases per a elaborar 
una Llei Educativa Valenciana per a 
2016

L’Aula Magna de la Universitat de Va-
lència s’ha omplert amb els represen-
tants de les Coordinadores comarcals 
d’Escola Valenciana, de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, del Consell 
Valencià de Cultura, d’alcaldes, de les 
universitats públiques valencianes, dels 
màxims representants de les associaci-
ons de mares i pares, dels sindicats de 
l’ensenyament, d’entitats i dels partits 
polítics disposats a incorporar mesures 
de millora al nostre sistema educatiu.

Les personalitats s’han aplegat en 
aquest acte de presentació del docu-
ment ‘Model per l’escola que volem’, 

que ha estat introduït per Rafael Cas-
telló, Director del Servei de Política Lin-
güística de la Universitat de València i 
per Vicent Moreno, president d’Escola 
Valenciana.

Eixos d’actuació del ‘Model de 
l’escola que volem’

És un document obert a les aporta-
cions de la comunitat educativa i de 
les institucions que ho consideren que 
té per objectiu impulsar debats en els 
quals puguen participar tots els sectors 
implicats. 

El document conté els diferents eixos 
sobre els quals la Comissió d’Educació 
i les diferents Coordinadores comarcals 
d’Escola valenciana han treballat per a 
fomentar l’escola que volem: una esco-
la plurilingüe i intercultural. Valenciana. 

Pública, gratuïta i laica. Inclusiva. De-
mocràtica. Oberta i participativa. Críti-
ca, creativa i innovadora. Compromesa 
amb l’entorn local i global. Coeducadora 
i humana.

Així mateix el ‘Model de l’escola que 
volem’ detalla accions necessàries que 
cal dur a terme per part de l’Adminis-
tració educativa per a aconseguir els 
objectius determinats en el document. 
És fa un especial èmfasi en la necessi-
tat de desenvolupar la Llei d’Ús i Ense-
nyament del Valencià i de crear una Llei 
Educativa Valenciana que trace el pro-
tocol per a retornar al camí d’una edu-
cació pública, en valencià i de qualitat.

“Volem que aquest document siga un 
document de consens obert a aporta-
cions. Inclús nosaltres estem contínua-

ment propiciant un debat intern que fo-
mente la reflexió sobre diversos temes. 
Ara per exemple, estem debatent sobre 
termes com l’autonomia i el rendiment 
de comptes dels centres. Per a nosal-
tres, autonomia implica que els centres 
compten amb els recursos humans 
i materials necessaris per a aplicar el 
que més convé a l’alumnat, en relació 
als objectius que es proposen i d’acord 
amb l’entorn social i familiar en el qual 
es troben. En canvi, els centres educa-
tius haurien de retre compte de la seua 
gestió. Autonomia, recursos i rendiment 
de comptes són tres conceptes íntima-
ment relacionats”, ha apuntat Jaume 
Fullana,   coordinador de la Comissió 
d’Educació de l’entitat.

EVA GRIMALTOS, pRESIDENTA DE LA 
CONFEDERACIó D’AMpA GONzALO 
ANAYA I DE FApA-VALèNCIA

El model d’escola que volem’ és un 
document que compartim tots, perquè 
és basa en allò que defensem, més 
enllà de la llengua: una escola gratuï-
ta, pública i laica, però també inclusiva, 
oberta no només a la comunitat edu-
cativa sinó a tota la societat, perquè 
estem creant individus que formaran 
part del futur, i cal que tota la societat 
participe de l’escola.

En el nostre darrer projecte com 
a FAPA presentàrem les comunitats 
d’aprenentatge, que era una forma 
d’obrir l’escola a la societat més enllà 
de comunitat educativa, perquè si l’edu-
cació té cap amo, aquest és la societat. 
I si es pot dir que la societat canvia és 
des de l’àmbit educatiu.

No es tracta només d’un document 

sobre qüestions intel·lectuals sinó sobre 
els valors que inculquem des de l’esco-
la pública, els quals s’han anat perdent. 
Era necessari este document per a re-
cordar-los i per treballar-los. Com ara, 
que hi haja una equitat vertadera (entre 
alumnes), una estima per la nostra cul-
tura i que siga una escola democràtica, 
és a dir, participativa. Al País Valencià 
estem acostumats que l’administració 
ens diga que ja ho és, de participativa, 
però només se’ns escolta per imperatiu 
legal, no perquè tinguen voluntat d’in-
corporar les nostres propostes. Quan 
nosaltres parlem d’escola democràtica 
ens referim a una participació activa. 
No poden haver-hi lleis que lleven als 
pares la seua veu reivindicativa, per 
exemple, en un consell escolar.

Lluitem per l’escola pública mane qui 
mane, però quan s’acosten eleccions 
s’ha d’aprofitar per recordar-los les nos-

tres reivindicacions. Esperem i anhelem 
un canvi de govern. No pas perquè si-
guem d’un color o d’un altre sinó perquè 
este govern valencià està entestat a ba-
sar-ho tot en la ideologia i la política, i 
no hauria de ser així. Ataca des de tots 
els fronts, amb lleis creades sense con-
sens que van en contra de l’escola pú-
blica. Necessitem governs que basen la 
seua acció en la participació ciutadana 
i que la seua opció educativa siga una 
escola pública de qualitat per a tots.

El document presentat per Escola 
Valenciana entra en una dinàmica molt 
més activa, i no en la involucionista en 
què hem estat fins ara, que menysprea 
la nostra cultura. Este document en-
riquix la societat valenciana perquè 
compta amb tothom.



GRÀCIES pER fER pOSSIBLE LA 
‘CRIDA pER L’ESCOLA QUE VOLEM’

El 21 de febrer els carrers de Valèn-
cia es van omplir de gent donant su-
port al ‘Model de l’escola que volem’ 
que Escola Valenciana va presentar a 
principis de febrer. La ‘Crida per l’es-
cola que volem’ ha recorregut la ciutat 
acompanyada per 10 Muixerangues, 
gegants i cabets, grups de danses, bo-
tafocs, campaners, tabals i dolçaines, 
xarangues i batukades de les nostres 
comarques.

La Crida va coincidir amb la celebra-
ció del Dia Internacional de la Llengua 
Materna, que reivindica la diversitat lin-
güística mundial i des d’Escola Valenci-
ana s’ha recordat que fa just un any la 
prestigiosa entitat Linguapax Internaci-
onal va atorgar el seu premi a l’entitat 

cívica pel treball voluntari de milers de 
valencianes i valencians que participen 
a les activitats d’Escola Valenciana per 
a normalitzar la nostra llengua.

La “Crida per l’escola que volem” es 
va plantejar com a avantsala a la cele-
bració de les Trobades 2015, les festes 
lúdiques i reivindicatives que apleguen 
més de 200.000 alumnes, mares, pa-
res i docents al llarg de les nostres co-
marques durant la primavera. 

A més enguany volem remarcar que 
se celebren els 30 anys de les primeres 
Trobades i que per primera vegada en 
la història s’està organitzant una fes-
ta per la llengua en l’Alt Palància, una 
comarca classificada com a castella-
noparlant, però on hi ha professorat i 

famílies que volen que els seus fills i 
filles tinguen el mateix dret que la resta 
de valencians a dominar les dues llen-
gües oficials. Celebrarem 19 festes per 
la llengua que serviran d’altaveu per a 
les peticions que la comunitat educati-
va i social vulga fer respecte a l’escola 
que volem, la nostra escola del futur. 

La Crida per l’escola que volem, 
una fita història per a Escola Valen-
ciana 

Les Trobades d’Escoles en Valenci-
ana s’inicien sempre a cada comarca 
amb una cercavila dels centres educa-
tius que participen en cada festa per 
la llengua. Mai s’havia fet una cercavila 
conjunta dels centres educatius vinguts 
de nord a sud del País Valencià, tots 

units a la manera en què ho fan per 
separat en cadascuna de les seues 
Trobades. “Hui ho hem aconseguit, les 
Coordinadores comarcals de l’entitat 
han treballat per a implicar les esco-
les i diferents manifestacions culturals 
i festives de les seues comarques per 
fer de la Crida una cercavila unitària re-
presentativa de tot el País Valencià que 
obri les portes a les Trobades 2015, les 
festes d’estima per la llengua, l’altaveu 
de les reivindicacions de la comunitat 
educativa”, ha explicat Vicent Moreno, 
president d’Escola Valenciana. 

Entitats i partits polítics que han 
donat suport i han participat en la 
Crida d’Escola Valenciana.

A la ‘Crida per l’escola que volem’ 



han assistit representants del PSPV- 
PSOE, Compromís, Esquerra Unida del 
País Valencià, Esquerra Republicana 
del País Valencià, Els Verds, Podem, 
CUP, Comissions Obreres del País Va-
lencià, UGT del País Valencià, Intersin-
dical Valenciana, Confederació Gonçal 
Anaya, FAPA-València, FAPA- Penyago-
losa, FAPA- Enric Valor, Associació de 
Directors d’Instituts, Associació Valen-
ciana de Directors d’Infantil i Primària, 
STEPV, Federació d’Ensenyament de 
Comissions Obreres, Federació de Tre-
balladors de l’Ensenyament de la UGT, 
SEPC, BEA, COS, València Laica, Acció 
Cultural, Ca Revolta, ACICOM, Societat 
Coral El Micalet, Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana, Salvem el 
Cabanyal, Xúquer Viu, FOLC, Òmnium 
Cultural, Amics de la Bressola, Institut 
d’Estudis Catalans, FAPAC i Enllaçats 
per la Llengua.

Una crida amb 30 manifestacions 
culturals valencianes

La cercavila de la ‘Crida per l’escola 
que volem’ va eixir a les 18 hores de 
la Plaça de Sant Agustí de València. 
Les encarregades de guiar els partici-
pants van ser 10 muixerangues d’arreu 

del País Valencià: la Nova Muixeranga 
d’Algemesí, la Muixeranga de Cullera, 
la Muixeranga de Sueca, la Muixeran-
ga de la Safor, la Muixeranga de Va-
lència, la Jove Muixeranga de València, 
la Muixeranga d’Alacant, la Congolla-
Muixeranga de Castelló, la Muixeranga 
del Camp de Túria i la Muixeranga del 
Camp de Morvedre.

“El fenomen muixaranguer s’ha unit 
a la Crida amb una representació im-
pressionant. Per a nosaltres era molt 
important la seua participació perquè 
les torres humanes valencianes són un 
tret valencià molt arrelat que simbolit-
zen el tarannà de l’escola que volem, 
l’escola que es construix amb una forta 
base, persona a persona, fins a enlai-
rar-se gràcies al treball col•lectiu i ben 
organitzat que té com a colofó un xi-
quet o una xiqueta al cim, que per a 
nosaltres representa el futur del nostre 
poble, l’alumnat valencià que es mereix 
la millor educació possible”, ha decla-
rat el president d’Escola Valenciana.

Seguint les Muixerangues, la prime-
ra pancarta de la cercavila la van dur 
alumnes de centres educatius amb el 
títol ‘Som el futur’. A continuació es po-

dia veure la pancarta de la Junta direc-
tiva d’Escola Valenciana, seguida per 
representants polítics, representants 
de sindicats i pares i mares, entitats 
cíviques i les Coordinadores comarcals 
d’Escola Valenciana organitzades de 
sud a nord.

Les Coordinadores de l’entitat cívica 
van anar acompanyades per colles de 
música i cultura popular valenciana de 
les comarques a les quals pertanyen. 
S’ha comptat amb la participació dels 
nans i gegants de Monòver i Els ous i 
el sarnatxo de la Romana pel que fa 
a les Valls del Vinalopó; l’Associació 
cultural l’Esporlí ha acompanyat l’Al-
coià i el Comtat; la Bunpada Batucada 
de Benissa ha posat ritme a la Marina 
Alta; l’Associació de campaners d’Onti-
nyent ha anat amb la Vall d’Albaida; Els 
grups de danses la Sénia de Llocnou 
d’En Fenollet, de Xàtiva i del Genovés 
han desfilat amb la Coordinadora de la 
Costera; l’Horta Sud ha dut els Gegants 
i cabuts de Benetússer al ritme de la 
Colla de dolçainers i tabaleters del Real 
de Gandia; La Coordinadora de Valèn-
cia ciutat ha comptat ambla Banda de 
música del barri de Benicalap i el Car-

nestoltes de Russafa; l’Horta Nord ha 
animat la cercavila amb xarangues de 
centres educatius, el Grup de danses 
de Puçol, els Dolçainers de Massafas-
sar, els tabaleters i dolçainers ‘Gatza-
ra’ de Paterna, la Batukada Tro de Bac 
Tavernes Blanques i l’Associació de ta-
bals i dolçaines de Foios; El Camp de 
Morvedre ha dut la Diabòlica de Mor-
vedre i la Garramatxa tabal i dolçaina; 
Així mateix, el Ball de dimonis i bestiari 
de Castelló ha acompanyat Plana Alta i 
la Plana Baixa.

“El nostre objectiu ha estat fer una 
cercavila comarcal a la capital del País 
Valencià per a demostrar que la nos-
tra escola, l’escola que volem té com 
a punt de partida l’entorn més proper 
de l’alumnat, un entorn divers i ric”, ha 
explicat Vicent Moreno.

L’acte va finalitzar a la Plaça de la 
Mare de Déu de València, on el pre-
sident d’Escola Valenciana ha llegit el 
manifest de la ‘Crida per l’escola que 
volem’ i on les Muixerangues han alçat 
diverses torres humanes en homenatge 
a l’escola pública, de qualitat i en valen-
cià que desitja la societat valenciana.



DISCURS DE fERNAD DE VARENNES
LINGUApAX NIT ESCOLA VALENCIANA 

Des de 1999, el 21 de febrer se ce-
lebra en tot el món el Dia Internacional 
de la Llengua Materna, amb l’objectiu 
de destacar la importància de la diver-
sitat lingüística i l’educació multilingüe. 
I des del 2002, Linguapax Internacional 
aprofita esta commemoració para fer 
públic el nombre del guardonat del Pre-
mi Internacional Linguapax, que s’ator-
ga com reconeixement a lingüistes, in-
vestigadors i entitats de la societat civil 
que hagen destacat per la promoció de 
la diversitat lingüística o de l’educació 
multilingüe. 

Linguapax Internacional --creada per 
la Unesco i dedicada a la valoració i pro-
tecció de la diversitat lingüística mun-
dial-- va anunciar que volia reconèixer 
Escola Valenciana amb aquest premi 
internacional per l’especial promoció de 
l’educació multilingüe al País Valencià i 
per la tasca que el moviment cívic exer-
ceix en el camp de la defensa de la llen-
gua amb accions i activitats en diversos 
àmbits d’ús

El premi va ser lliurat pel  Dr. de Va-
rennes, considerat en aquest moment 
com un dels juristes experts en Drets 
Humans Lingüistics més importants 
del mòn, en el marc de la XII Nit d’Es-
cola Valenciana. Reproduïm les seues 
paraules per la importància del premi i 
pel que signifiquen d’ànim i coratge per 
seguir endavant. 

DISCURS DE FERNAD DE VAREN-
NES - LINGUAPAX NIT ESCOLA VA-
LENCIANA 

Distingits convidats, col·legues, se-
nyores i senyors.

El Premi Internacional Linguapax 
s’atorga anualment per recompensar 
aquelles persones i entitats que s’ha-
gen distingit per la seua acció orientada 
a preservar i promoure la diversitat lin-
güística al món. 

La cerimònia de hui té, per tant, una 
significació que va molt més enllà de les 
fronteres dels territoris de parla catala-
na. Abasta Europa, els Països Bàltics, 
Ucraïna, les planes i els boscos d’Àfrica, 
les muntanyes i les valls d’Amèrica del 
Sud, i les innombrables ciutats i poblats 
d’Àsia.

Alhora, la cerimònia de hui s’inscriu 
en un context històric molt particular. 
Aquest context és únic, però es repeteix 
a molts indrets, cada vegada que un go-
vern no respecta la voluntat dels pares 
que desitgen que els seus fills siguen 
educats en la seua llengua, i aquesta és 
la llengua pròpia del territori. 

Com a jurista, permeteu-me afegir 
que la importància dels drets lingüístics 
es fonamenta en el paper essencial que 
té la llengua en la vida, en el desen-
volupament i en la dignitat de l’ésser 
humà. A través de la llengua podem 
formar conceptes, estructurar i ordenar 
el món al nostre voltant. El llenguatge 
constitueix un pont entre l’aïllament i 
la col•lectivitat que permet als éssers 

humans delimitar els drets i les obligaci-
ons que tenen els uns envers els altres, 
per així poder viure en societat.

A fi de comptes, senyores i senyors, 
la cerimònia de hui assenyala la impor-
tància dels drets lingüístics i s’oposa al 
crim descrit per l’historiador francés Ca-
mille Jullian, quan va escriure que «una 
llengua que no s’ensenya és una 
llengua que es mata».

L’Escola Valenciana - Federació d’As-
sociacions per la Llengua rep el Premi 
Internacional Linguapax 2014 per la 
seua acció i el seu compromís a favor 
de l’ensenyament en català (insistisc 
que cal nomenar les coses objectiva-
ment pel nom que han tingut durant 
segles i que continua essent el seu), un 
ensenyament al qual malauradament 
el govern del País Valencià sembla que 
s’haja oposat tantes vegades en negar-
hi el seu suport i en desatendre les pe-
ticions de les mares i els pares. Porteu 
aquesta lluita de manera democràti-
ca, original i positiva per al respecte i 
la promoció de la llengua catalana en 
molts àmbits, com ara la música, la li-
teratura, la cultura popular, els mitjans 
de comunicació, entre d’altres.  

Però aquest premi no recau només 
en l’Escola Valenciana: recau en tots 
vosaltres, pares, educadors, volunta-
ris, artistes, enamorats de la llengua 
catalana i del seu paper en la societat 
valenciana. És per a tots vosaltres, que 
us hi heu dedicat tant, que tant hi heu 
treballat, i que heu tingut, al llarg dels 

anys, motius per riure i també per plo-
rar. 

El que feu ací és important per als 
territoris de llengua catalana i per al 
món sencer. 

És important perquè la vostra situació 
no és aïllada, és una qüestió de drets 
lingüístics, de drets humans, i la vostra 
dedicació i els vostres sacrificis són un 
exemple de com es pot contribuir a la 
diversitat lingüística, a la comprensió i 
a la pau, gràcies al respecte dels drets 
lingüístics universals. 

I a la inversa, també és evident que, 
si un govern no respecta aquests drets, 
s’arrisca a sembrar frustració, discòrdia 
i indignació. 

Aquest premi és vostre, no només pel 
que heu fet fins ara, sinó també pel que 
contribuireu a assolir en el futur.  

Aquest premi és pel coratge i la ins-
piració que el vostre exemple pot in-
fondre a molts altres pobles, a moltes 
altres minories que també s’enfronten 
a obstacles, reticències i  fins i tot a la 
intolerància en els àmbits de la llengua 
i l’educació. 

Per tant, és amb molta admiració per 
tot el que representeu, pels vostres es-
forços en matèria de drets lingüístics i 
educació, que tinc el grandíssim honor 
de lliurar-vos aquest Premi Internacio-
nal Linguapax 2014. 

Recordeu, sobretot, que no esteu 
sols.  

Moltes felicitats i bona sort. El futur 
és vostre.





CERCAVILA (A)
CONCENTRACIÓ 
CEIp COLON  
bENETúSSER 
Escoleta El cuquet dos
Escoleta Segona estrella
Cp. Cristobal Colón
Cp.Vicent Ricart i bonillo 
Col·legi Ntra Sra dels Socors                  

bENIpARRELL                                                                               
CATARROJA
MANISES
MASSANASSA                     
MISLATA
pAIpORTA
pICANYA
pICASSENT
QUART DE pObLET

bENETúSSER 
Escoleta Nova
Escola d’Adults 
Cp. blasco Ibañez
IES. Maria Carbonell 

SEDAVÍ
SILLA
TORRENT
xIRIVELLA
ALAQUàS
ALbAL
ALCàSSER
ALDAIA
ALFAFAR
     

CERCAVILA (B)
CONCENTRACIÓ
CEIp BLASCO IBÁÑEZ 

ACTIVITATS 
AL VOLTANT DE LA TROBADA
DIA 24 D’AbRIL. VOLTA A pEU I CONCENTRACIó EN LA 
pLAÇA DE LA xApA
Eixe dia les escoles de benetússer commemoraran el 25 d’abril i 
s’anunciarà la celebració de la Trobada amb la inauguració en la plaça 
de la xapa del mural de la comarca. Esta activitat està organitzada per 
l’Escola de persones Adultes. 

DIA 8 DE MAIG. LLIURAMENT DELS pREMIS DEL 
CONCURS LITERARI SAMbORI
El divendres 8 per la vesprada a El Molí de benetússer es lliuraran els 
premis comarcals del concurs literari Sambori, amb l’actuació musical 
de Dani Miquel.

ELS DIES 22, 27, 28 I 29 DE MAIG. TRObADA MUSICAL
Es farà pel matí, en horari escolar, a El Molí, amb la participació de les 
escoles de la comarca i l’actuació musical de Dani Miquel. 

DEL 25 AL 31 DE MAIG. ExpOSICIó CARLES SALVADOR 
I EL SEU TEMpS
En el xalet de la xapa es podrà visitar l'exposició de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, l'exposició de dedicada a Carles Salvador. La 
inauguració es realitzarà el dia 26 a les 18hores. 

DIA 30 DE MAIG. ACTES DE LA TRObADA 
MATÍ. 9.00 h.  Muntatge dels tallers per les persones voluntàries que 
col·laboren en l’organització.
VESpRADA. 17.00h. Concentració de les cercaviles
•Cercavila A: CEIP COLON
•Cercavila B: CEIP BLASCO IBÁÑEZ 
VESpRADA. 17.30 h. Inici cercaviles i recorreguts pel poble fins a 
confluir a la plaça de l'Ajuntament. 
VESpRADA. 18.00 h. Lliurament de recordatoris als centres participants 
a la plaça Major, amb l’assistència de les autoritats de la comarca.
VESpRADA. 18.30 h.  a 20.30 h. Més de cent tallers per als carrers 
VESpRADA. 19.00 h. Actuació de Rodamons Teatre a la plaça de la 
xapa amb l'espectacle “petiteses”, el primer dvd de música infantil en 
valencià. 
VESpRADA. 21.00 h. Sopar de cabasset a la plaça de l'ajuntament. 
VESPRADA. 22.30 h. Concert: actuació de Pupil•les dilatives i VerdCel 
amb l'espectacle “Del cor a les mans”, homenatge a Ovidi Montllor. 

Xª TROBADA MUSICAL 

Divendres 22 de maig 
Escola Sant pasqual de Torrent. 
Escola Rei En Jaume de xirivella,  
IES Enric Valor de Silla. 
Escola 9 d’ Octubre d’ Alcàsser. 
Escola blasco Ibáñez de benetússer
Escola La Comarcal, 

Dimecres, 27 de maig
Escola bertomeu Llorens i Royo de 
Catarroja 
Escola Martínez Torres d’Aldaia. 
Escola Juan xxIII de  Catarroja. 
Escola Les Terretes 3r primària,
Escola L’Orba d’ Alfafar, 3r de 
primària,  
Escola d’Adults de benetússer. 

Dijous, 28 de maig 
Escola Rosa Serrano de paiporta
Escola San Ignaci de Loiola de 
picassent. 
Escola San Carlos borromeo d’Albal.
Escola La Gavina 

Escola Colón de benetússer.  

Divendres, 29 de maig 
Escola El Drac de Torrent 
Escola Villar palasí de Quart de 
poblet. 
Escola Vicent Ricart i bonillo de 
benetússer
Escola Jaume I de Catarroja. 
Escola Lluis  Vives de paiporta, 
Escola Les Carolines. 

                    

El dia 24 d’abril es realitzà la Volta a 
Peu a Benetússer amb la participació 
de l’escoleta infantil El Cuquet, de les 
escoles Vicent Ricart i Bonillo, Cristo-
bal Colon, Blasco Ibañez , de l’IES Ma-
ria Carbonell i de l’Escola de Persones 
Adultes que va ser l’encarregada d’orga-
nitzar l’acte. 

Més 1000 persones participaren en 
este acte que marca l’inici de les acti-
vitats que es realitzaran a Benetússer 
amb motiu de la Trobada que es cele-
brarà el dia 30 de maig. 

El mapa de la Comarca està situat al 

Xalet de la Xapa, al costat del que es 
va col·locar per recordar la X Trobada, 
celebrada en 1997, ara fa 18 anys. 

Amb esta imatge volem fer un home-
natge a les persones que feren possible 
aquella trobada que recordem de ma-
nera especial per l’entusiasme de les 
persones que l’organitzaren i l’aigua que 
va caure. Si aquell dia varem fer pos-
sible la Festa per la Llengua, la Festa 
pel Valencià, és perquè a les trobades 
anem en positiu i les dificultats són sols 
un element del camí que junts podem 
superar. Sempre endavant.  

ACTE DE INAUGURACIÓ DEL MApA DE LA COMARCA pER 
COMMEMORAR LA XXVIII TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ. 



ALAQUAS
73- CP.CREMONA
72- FAPA
70-71 C. MARE DE DÉU DE L’OLIVAR

ALBAL
69- CP. LA BALAGUERA
68- CP. SAN CARLOS BORROMEO
67- ESCOLETA NINOS 

ALCÀSSER
66- CP. JAUME I
65- CP. 9 D’OCTUBRE

ALDAIA
76-77- CP. PLATERO Y YO
75- CP. J.A.MARTÍNEZ TORRES
74- CP. NÚMERO 5

ALFAFAR
 60- CP. LA FILA
 61- CP.L’ORBA
 62- ESCOLETA NINOS PORTA SUD 

BENETÚSSER
1- C. NOSTRA SENYORA DELS SOCORS. 
AMPA. 
2- ESCOLA D’ART BENETÚSSER
3-4-5- IES MARIA CARBONELL
6- CP. VICENT  RICART I BONILLO
7- CP. CRISTOBAL COLON
8- CP. BLASCO IBAÑEZ
9- ESCOLETA NOVA
10- ESCOLA D’ADULTS 
  
BENIPARRELL
93- CP. BLASCO IBAÑEZ

CATARROJA
11- CP. JOAN XXIII
12- CP. PALUZIÉ
13-14- CP.JAUME I EL CONQUERIDOR
40- ESCOLETA DE MARU
41- CP. VIL·LA  ROMANA  
100-101- IES BERENGUER DALMAU
FLORIDA SECUNDÀRIA    

MANISES
89-90-91 FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA 
FUENTE

MASSANASSA
30- CP.LLUIS VIVES   
31- CP. AUSIÀS MARCH

PAIPORTA
42- CP. LLUÍS VIVES 
43- CP. CEIP JAUME I
44- CP. ROSA SERRANO AMPA

PICANYA
26- CP. AUSIAS MARCH
27- CP. BALADRE
28- ESCOLA GAVINA 
29- ESCOLETA NINOS 
PICASSENT
45- CP. SANT IGNASI
46- ESCOLETA NINOS 

47-48- ESCOLA LA COMARCAL
49-50- ESCOLA LES CAROLINES
51- C. SANT  CRISTÒFOR MÀRTIR

QUART DE POBLET
52-CP. LA CONSTITUCIÓ
53- ESCOLETA NINOS 

SEDAVÍ
55- CP. VICENT PLA PAREDES
56- CP. SANT CLIMENT

SILLA
57- CP. VERGE DELS DESEMPARATS
58- IES. ENRIC VALOR

TORRENT
16- ESCOLA EL DRAC
17- CP. LOPE DE VEGA
18- CP..SANT  PASQUAL
19- CP. FEDERICO MAICAS
20- CP. EL MOLÍ
21- CP.LES TERRETES
22- CP. MIGUEL HERNÁNDEZ
23- ASSOCIACIÓ LA GAVELLA
88- CP. ANTONIO MACHADO

XIRIVELLA
24- CP. REI EN JAUME

UNIVERSITAT
81- UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA
80- ESCOLA DE MAGISTERI AUSIÀS 
MARCH VALÈNCIA

EDITORIALS, FUNDACIONS 
I EMPRESES
35- ANDANA EDITORIAL
36- VIATGES GRUP FIL PER RANDA
37- EDICIONS DEL BULLENT
38- EDITORIAL BROMERA
39- EDICIONS 96
GRUP CAPS 
82- LLIBRERIA LA MOIXERANGA
83- LLIBRERIA PAPERERIA EL CANTÓ 
(BENETÚSSER)
84- PAPERERIA LLIBRERIA SOMNIS DE 
PAPER (BENETÚSSER)
85- LLIBRERIA LES PARAULES 
(BENETÚSSER)
95- DYLAR I QUERALT EDICIONS
96- BARBER EDICIONS
97- SAMARUC
98- VIRIDIANA
105- EDITORIAL DENES
106- FUNDACIÓ FERRER I PASTOR
107- AMICS DE L’ALGER
108-GREMI D’EDITORS DEL PAIS 
VALENCIÀ
109- CAMACUC EDICIONS
110- L’EIXAM
111- FORCUIN
112- LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ
113- ESCRIPTOR MAURICI BELMONTE
ESCOLA MARINA DE MIRAMAR
114- REVISTA XIULIT 
ABACUS
LLIBRERIA REI EN JAUME

TALLERS
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TOTS SOM CREMONA
El passat 18 de febrer, es van com-

plir 365 dies del naixement de la PLA-
TAFORMA TOTS SOM CREMONA. Ho 
vàrem celebrar amb diverses activitats i 
un gran sopar amb la gent que ha parti-
cipat en el nostre recorregut, però tam-
bé amb tot el món que ens ha donat el 
seu suport aquest any. Celebràvem que 
duem 365 dies més compromesos que 
mai amb la nostra escola, amb l’educa-
ció pública i en valencià. Per què? 

Perquè després de 8 anys de prome-
ses incomplides respecte a la construc-
ció de la nostra escola, després de dir-
nos que si, perquè venen eleccions; ara 
que no, que no hi ha diners; ara que si 
una altra volta perquè venen eleccions 
i ara una altra volta que no i damunt 
vos llevem dos línies. De sobte el 18 de 
febrer de 2014, veiem amb sorpresa a 
l’arranjament escolar que la nostra es-
cola el Ciutat de Cremona d’Alaquàs no 
comptava amb cap aula de 3 anys, cap 
xiquet de 3 anys es podria matricular, 
encara que tingueren germans a l’es-
cola. 

Una decisió injusta per part de Con-
selleria. No enteníem per què, ja que 
comptàvem amb la demanda, comp-
tàvem amb 28 germans de xiquets de 
l’escola, que de no donar-nos l’aula ani-
rien a una altra escola separats del seus 
germans. L’única raó que enteníem era 
un atac directe a la nostra escola, una 
escola que malgrat estar íntegrament 
en barracons té un  projecte educatiu 
nou, basat en les comunitats d’apre-
nentatge, una escola amb demanda de 
places, una escola amb un sentiment 
que va més enllà de la infraestructura 
que patim. 

Reaccionàrem com a pares i mares 
ràpidament i va començar un tanca-

ment de 100 dies al centre. Varen ser 
100 dies d’activitat frenètica al llarg 
dels quals va nàixer la PLATAFORMA 
CREMONA amb l’objectiu de ser escol-
tats per la societat i fer entrar en raó a 
eixos representants polítics que es tro-
ben tan lluny de la ciutadania. 

Tot el món coneix ja el que hem fet, el 
que hem treballat al llarg d’aquests 365 
dies per fer valdre els drets dels xiquets 
i xiquetes i malgrat que encara no hem 
aconseguit que ens tornen les línies de 
3 i 4 anys al Cremona, tenim la satis-
facció d’haver despertat un sentiment 
de comunitat, tenim la convicció de 
què aconseguirem el nostre objectiu i 
els germans i germanes tornaran a anar 
junts al Cremona. Sabem que no estem 
sols, que són moltes les veus que se’ns 
han unit i més encara els suports que 
hem rebut i que ens donen raons i mo-
tius més que suficients per continuar 
lluitant 365 dies més.

Escoltem per ahí que el Cremona 
està fent història amb la seua lluita. 
No sabem si és així, però mirem enre-
re i sí som conscients que hem anant 
fent-se grans a poc a poc amb accions 
que mai no oblidarem. Des de la nostra 
participació a totes les manifestacions 
per defensar l’escola pública a totes les 
activitats lúdiques i culturals organitza-
des a la nostra escola, les festes, les 
assemblees, les xerrades culturals, les 
visites a Conselleria, les acampades, el 
nostre viatge a Brusel-les, tot està dins 
del nostre cor taronja. 

Fins i tot hem rebut alguns premis, 
premis que ens han donat més força si 
cal,més energia i que ens han fet vore 
que anem pel camí adient, que no es-
tem fent-ho tan malament. Un dels pre-
mis que sempre durem al nostre cor i 

del què tenim un molt boníssim record 
va ser el que el passat 22 de novem-
bre es va donar Guaix a la Nit d’escola 
Valenciana. Un premi que reconeixia la 
nostra tasca com a pares, mares, co-
munitat educativa a la fi en la defen-
sa de l’escola pública i en valencià ,la 
nostra, la que nosaltres estimem i per 
això defenem. Aquella nit va ser màgica 
per als que vàrem tindre la sort d’es-
tar-hi, amb la nostra humilitat anàrem 
a arreplegar el premi, entre tanta gent 
reconeguda de l’educació en Valencià, 
allí estàvem un grup de pares i mares 
que defenia la seua escola. Donarem el 
més sincer agraïment i quan acabarem 
la gent començà a aplaudir, i no parà 
d’aplaudir…. un aplaudiment de més 
de quatre minuts. Quatre minuts en els 
que vàrem sentir de tot, orgull, emoció, 
nervis, agraïment, rabia,... una barreja 
de sentiments que ens varen fer sentir 
molt reconeguts. GRÀCIES una altra ve-
gada GUAIX.

Ens sentim reconeguts però també 
ens dóna vergonya, vergonya que siga 
necessari lluitar per drets que ens són 
inherents, que ens pertanyen. És vergo-
nyós que siga necessari fer un tanca-
ment de 100 dies a la nostra escola per 
defendre els drets d’eixos 28 xiquets i 
xiquetes, vergonyós haver d’eixir al car-
rer per recordar a tot el món les nostres 
reivindicacions. És realment vergonyós 
que els nostres responsables polítics 
no tinguen en compte les necessitats i 
els desitjos del poble. És vergonyós que 
la política i els seus representants si-
guen capaços d’entrar en jocs obscurs 
i estratègies malintencionades per tal 
de demostrar el seu poder deixant de 
costat el que és lògic, el que és just. 
Perquè és vergonyós i trist que dos ger-

mans no puguen anar a la mateixa es-
cola, que es tanquen línies i aules als 
centres públics i que es pose en perill la 
supervivència d’una escola com el Ciu-
tat de Cremona.

En aquests 365 intensos dies hem 
après molt i la lliçó que més valorem és 
que ara sabem que les persones, quan 
ens unim, quan ens organitzem, no te-
nim límit. Ens hem convertit en artistes, 
en portaveus, en escriptors, en pinto-
res, en cuiners….hem fet coses que 
mai pensaven que seríem capaços de 
fer. Hem pensat, hem creat, hem inno-
vat, hem construït i pensem que podem 
estar orgullosos d’haver aportat el que 
hem pogut a aquesta lluita que no és 
sols la nostra, és la de tots i totes.

Per tot això, aquestos 365 dies no 
són més que el principi de la nostra 
historia, la de la PLATAFORMA TOT SOM 
CREMONA. Tenim força per continuar 
lluitant i cridant més fort. Sabem que 
cada volta més gent s’identifica amb 
la nostra reivindicació i per tots, per 
nosaltres, pels nostres fills i filles i per 
l’educació pública i en valencià  diguem 
PROU. No ens van a parar, no ens van a 
callar perquè el nostre objectiu és clar, 
perquè volem el millor per a la nostra 
societat. Continuarem lluitant per l’es-
cola que volem, per una escola pública, 
democràtica, inclusiva, participativa i en 
valencià que forme ciutadans amb es-
perit crític. I, per descomptat, continua-
rem lluitant per una escola en la nostra 
llengua, el valencià.

TOTS SOM CREMONA 
#365elcremonanoestanca



GUARDÓ A LA pLATAfORMA 
TOTS SOM CREMONA

Paraules de Vicent Font en el lliu-
rament del Guardó Comarcal a la 
Plataforma TOTS SOM CREMONA el 
22 de novembre en la XII Nit d’Esco-
la Valenciana. 

Des del Guaix estem orgullosos d’ha-
ver acollit la XII Nit d’Escola Valenciana 
a un dels pobles de la nostra comarca, 
Albal. És un moment molt significatiu 
per a nosaltres i és per això que volem 
aprofitar aquest acte de país per a lliu-
rar el nostre guardó de comarca. 

Enguany, sense dubtes, volem home-
natjar un dels col·lectius que s’ha con-
vertit en estendard de la lluita i la digni-
ficació de l’escola que volem, la nostra 
escola. És una satisfacció per a nosal-
tres reconéixer la tasca que està fent la 
comunitat educativa i, en especial, els 
pares i les mares de la plataforma Tots 
som Cremona.

Vull comunicar públicament que des 
d’Escola Valenciana hem recollit la vo-
luntat ferma del PSPV-PSOE, Compro-
mís, Esquerra Unida del País Valencià, 

Esquerra Republicana del País Valencià, 
Els Verds i Podem, que asseguren que  
reobriran les unitats en valencià de 1r i 
2n d’Infantil a l’escola, el setembre de 
2015, si hi ha un canvi en la Generalitat 
valenciana que els ho permeta fer. 

Els motius pels que atorguem el guar-
dó, entre altres, són: 

• Pel seu esforç i per totes les vies 
que han obert davant del setge polici-
al de la Conselleria d’Educació que els 
obliga, que ens obliga,  a tancar una 
escola pública, una escola en valencià. 

• Perquè les xiquetes i xiquets tenen 
dret a estudiar, en l’escola on estudien 
els seus germans i germanes. 

• Per ser un centre que construeix dia 
a dia l’escola que volem.  

• Per la seua lluita, pel seu exemple 
i per la seua dignitat, en nom de totes 
les persones que conformem el Guaix,  
i per extensió Escola Valenciana, ator-
guem aquest guardó a la PLATAFORMA 
TOTS SOM CREMONA, perquè, totes i 
tots som Cremona. 



fOLKSONA “COLòNIES DE MúSICA 
fOLK pER jOVES INTèRpRETS”

L’Associació Cultural “Pont Folk” està 
portant a terme aquest projecte mu-
sical des de fa 9 anys. L’objectiu que 
perseguim és fer una difusió del nostre 
extens patrimoni musical. Malaurada-
ment sinó és per iniciatives d’aquest 
tipus, no arribaria als nostres fills i filles 
i, entenem que és important conèixer la 
nostra música com a signes d’identitat 
del nostre poble.

Volem agrair a Escola Valenciana 
aquesta oportunitat que ens ofereix per 
mostrar-vos aquest projecte.  Ens agra-
daria que aquesta experiència apare-
guera pels mitjans de comunicació, tant 
escrits, con en radio i televisió, però 
com en tots en totes les manifestaci-
ons de la nostra cultura, tant el govern 
valencià, com els seus mitjans, ens ig-
noren.

Projecte musical: Cada any fem una 
orquestra amb els instruments que els 
alumnes ens porten des de les diferents 

escoles de música a la que pertanyen 
(Conservatori, Banda, Escoles de Mú-
sica Tradicional, etc). En ella apareixen 
l’acordió, guitarra, dolçaines i tabals, 
junts a altes instruments de vent, me-
tall,  corda i percussió.

Cada edició la dediquem a un tema. 
Els mestres de música preparen per 
grups d’instruments durant tota la 
setmana, una suit de 25 minuts. 
Paral•lelament , organitzen unes forma-
cions on aprenen dues o tres cançons 
de repertori de Ball de Plaça. Finalment, 
el dissabte de vesprada quan els pares 
venen a replegar-los, interpreten la Suit 
i a continuació, i després de retirar les 
cadires, ens faran ballar a pares, mares 
i públic assistent.

Activitats: A banda del temps dedicat 
a la música, tots els dies anem a la pis-
cina. També disposem de monitors de 
temps lliure per organitzar-los activitats 
lúdiques. Tots els anys organitzem uns 

taller en els que ens visiten cantants i 
grups referents en la nostra música en 
valencià, on expliquen als alumnes la 
seua biografia, treball i anècdotes.

La novena edició portarà per títol 
“Un país de dansades” La suit farà 
un recorregut al voltant de “La dansà”, 
per tots els racons del nostre país, ate-
nent a les diferents formes d’interpretar 
aquest ball tan nostre i popular que, 
degut a l’èxit, ha arrelat en els nostres 
pobles, convertint-lo en un dels balls 
tradicionals més emblemàtics. El taller 
de dansà a càrrec d’Eduard Caballer. 

Requisits per participar: Actual-
ment ens arriben a l’Orquestra alum-
nes de comarques molt diferents, des 
d’Ares del Maestre fins Cocentaina. La 
edat mínima per participar és haver 
complit els 8 anys, tocar mínimament 
un instrument sabent llegir les notes 
d’un pentagrama.

Lloc i data: Les Colònies es realitzen 
a Agullent a la Vall d’Albaida (50 minuts 
de València per autovia) en un entorn 
natural on comença la Serra Mariola. 
Les dates son del 21 al 27 de juny (dar-
rera setmana). Deixarem els xiquets el 
diumenge 21 a les 19 h. i tornarem a 
replegar-los el dissabte 27 a les 17 h. 
que es quan ens oferiran el concert (La 
Suit i el Ball).

Preu: L’import per participar és de 
280-€ per alumne. En el cas de ser dos 
germans, cadascú pagarà 245-€. Hi ha 
casos de vindre tres germans, dos pa-
guen 280-€ cadascú i el tercer no paga. 
Les places son limitades.

 Si voleu completar informació, dispo-
seu d’un vídeo en http://www.youtube.
com/watch?v=VoZ4SR8zOEY 

o al correu folksona@gmail.com

Enguany celebrem el 25è aniversari 
de la implantació de la línia en valencià 
al nostre centre.

Si fem un poc d’història recordem que 
el començament no va ser fàcil, ja que 
ens varem trobar amb alguns obstacles 
com la mancança de recursos didàctics 
en la nostra llengua que van fer que els 
mestres tingueren que treballar molt per 
aconseguir tots els objectius proposats, 
i fer així realitat l’ús del valencià com a 
llengua vehicular a l’escola.

També la falta de capacitació del pro-

fessorat va suposar un esforç afegit al 
treball diari que els mestres van tindre 
que afrontar amb treball i il·lusió.

Durant els primers anys la ràtio 
d’alumnes per aula era més baixa que 
a les aules d’ensenyament en castellà, 
però conforme han anat passant els 
anys i gràcies a l’esforç de tota la comu-
nitat educativa s’ha aconseguit igualar.

Des de la nostra escola volem defen-
sar l’ús de la llengua valenciana com a 
tret d’identitat i continuar així estimant 
i defensant el valencià amb la mateixa 

il·lusió que quan vam començar.

CELEbRA EL 25è ANIVERSARI DE L’ESCOLA EN VALENCIà

CEIp SAN CLEMENTE



SAMBORI 2015
POBLES PARTICIPANTS: 18.- 

(Consten en cada poble els centres 
participants i entre parèntesi els 
treballs aportats)

Alaquàs: Ciutat de Cremona (3); Mare 
de Déu de l’Oliverar I (5); Mare de Déu 
de l’Oliverar II (10); Vila d’Alaquàs (4). 
Albal: Escola d’Adults (1); IES Albal (9); 
La Balaguera (11); Ninos Albal (1); Sant 
Carles Borromeu (8). Alcàsser: Jaume 
I (3); 9 d’Octubre (8). Aldaia: Ausiàs 
march (2); Joan A. Martínez Torres (9). 
Platero y yo (3). Alfafar: La Fila (1); Ninos 
Alfafar (1); Orba (9); IES 25 d’Abril (11). 
Benetússer: Blasco Ibàñez (5); Cristòfor 
Colom (9); Escola d’Adults (1); Escoleta 
Nova (1); IES Maria Carbonell (1); Nos-
tra Senyora dels Socors (5). Beniparrell; 
Blasco Ibàñez (3). Catarroja: Bertomeu 
Llorens (5); Florida Secundària (7); Jau-
me I El Conqueridor (14); Joan XXIII (9). 
Manises: IES Ausiàs March (16); Fèlix 
Rodríguez de la Fuente (8); IES Pere 
Boïl (3). Massanassa: Lluis Vives (12); 
IES Massanassa (19). Mislata: Jaume I 
(2). Paiporta: Ausiàs March (4); Jaume 
I (5); L’Horta (3); Lluís Vives (2). Pica-
nya: Ausiàs March (3); Escola Gavina 
(7); Baladre (3); Ninos de Picanya (1). 
Picassent: Escola Les Carolines (14); La 
Nostra Escola Comarcal (9); Ninos de 
Picassent (1); St Ignasi de Loiola (8); 
St. Cristòfor Màrtir (4). Quart de Poblet: 
La Constitució (12); Ninos de Quart de 
Poblet (1). Sedaví: Escola d’Adults (1); 
Sant Climent (12); Vicent Pla i Pare-
des (6). Torrent:Antonio Machado (9); 
El Molí (1); Les Terretes (17); Lope de 
Vega (10); Miquel Hernández (8); Sant 
Pasqual (16). Xirivella: Gregori Mayans i 
Ciscar (11); Rei en Jaume (10).

CENTRES: 61
ALUMNES: 8.516
MESTRES: 336
TREBALLS PRESENTATS: 396

26 treballs d’infantil.
56 treballs de primer cicle de primària.
93 treballs de segon cicle de primària.
126 treballs de tercer cicle de primària.
37 treballs de primer cicle d’ESO.
30 treballs de segon cicle d’ESO.
17 treballs de batxillerat.
8 traballs de Necessitats Educatives Es-
pecials.
3 treballs de Formació de Persones Adul-
tes. 

TREBALLS PREMIATS A LA COMARCA 
GUAIX-HORTA SUD I QUE PASSEN A 
LA FASE FINAL DEL SAMBORI

INFANTIL. Primera etapa de zero a 
tres anys.
“Els millors amics del món”. Classe de 2 
a 3 anys.Responsable: Beatriu Pertusa. 
EIM Ninos. Albal
INFANTIL. Segona etapa. Tres anys.
“Poemes del món”. Responsable:Sílvia 
Teruel Martínez. CEIP Sant Climent. Se-
daví
INFANTIL. Segona etapa. 
Quatre anys.
“El planeta faig el que vull” Responsa-
ble: Carme Tronchoni i Gemma Lara. 
CEIP Sant Ignasi de Loiola. Picassent.
INFANTIL. Segona etapa. Cinc anys.
“El somni de Tom i Lola”. Responsable: 
Alícia Rodríguez i Sònia Campos. CEIP 
Jaume I El Clonqueridor. Catarroja

PRIMÀRIA. Primer cicle.
“La llapissera xerraire” de Josué Segre-
lles Tronchoni. CEIP Sant Ignasi de Lo-
iola. Picassent.
“La princesa sirena” de Lluc Collado Gil. 
CEIP El Molí. Torrent.
“L’hivern” de Robert Peris Blasco. CEIP 
La Balaguera. Albal
PRIMÀRIA. Segon cicle.
“Bobi el gos” de Emma García Cuberos. 
CEIP Joan XXIII. Catarroja
“Llegiu-me un conte” de Paula Vàzquez 
Romero. CEIP Sant Climent. Sedaví.
“L’amic de l’estrela” de Andrea Blanco 
Requena. CEIP Les Terretes. Torrent.
PRIMÀRIA. Tercer cicle.
“On seran les nostres muses?” de 
Amanda Escriche Espinosa. CEIP La 
Constitució. Quart de Poblet.
“Un somni que es pot fer realitat” de 
Àngela Rodríguez Vallés. Les Carolines. 
Picassent.
“Mares al poder” de Eric Rubio. CEIP 
Gregori Mayans. Xirivella.

SECUNDÀRIA. Primer cicle.
“No plores” de Lorena Sanz Cobo. Flori-
da Secundària. Catarroja.
“Somiador de records” de Max Martí 
Tormo. Escola Gavina. Picanya.
“Un pacte d’amistat” de Carles Calpe 
Mocholí. Florida Secundària. Catarroja
SECUNDÀRIA. Segon cicle.
“Neu roja” de Sandra Larrosa Martínez. 
IES Massanassa. Massanassa.
“Les fronteres de la por” de Neus Bar-
berà Salas. Mare de Déu de l’Oliverar 
II. Alaquàs.
“Alexandre Miller” de Maria Lara Tolosa. 
IES Massanassa. Massanassa.

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS.
“L’últim viatge” de Immaculada Bujalan-
ce. IES 25 d’Abril. Alfafar.
“Sabia que vindries” de Eva Valero. IES 
25 d’Abril. Alfafar.
“Silenci forçat” de Silvia Robledo Ca-
sas. IES Massanassa. Massanassa.

FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
/ EOI.
“Xavier” de Josep Lluís García Herrera. 
Escola d’Adults de Benetússer. Bene-
tússer.
“La boira anglesa a Colchester” de Joan 
Puchalt Sanchis. Escola d’Adults d’Al-
bal. Albal.
“Entre el cel i la terra” de M. Empar 
Escribano Baixauli. Escola d’Adults de 
Sedaví. Sedaví.

NECESSITATS EDUCATIVES ESPACIALS.
Premi col·lectiu.
“Jardí d’emocions” de l’Aula de Comu-
nicació i Llenguatge (Aina Raga). CEIP 
Les Terretes. Torrent
Premis individuals.
“El xiquet que no ajudava” d’ Alex Cho-
cano Pérez. CEIP L’Horta. Paiporta.
“Joana” de M. Carme Romero Busta-
mante. CEIP Rei En Jaume. Xirivella.

PROPOSTA PER AL PREMI EMPAR 
GRANELL.
Projecte didàctic: “Tarongeta i man-
darineta van a l’escola”. Responsable: 
Ariadna Suay. EIM Ninos Porta Sud d’Al-
fafar. Alfafar
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pARLA’M EN VALENCIÀ
“10 ANyS pARLANT AMB TU”

El Voluntariat pel Valencià és el servei 
d’Escola Valenciana que vol crear nous 
parlants en valencià sense classes teò-
riques ni exàmens. A més, és un servei 
totalment gratuït. Es tracta de posar 
en contacte una persona valenciano-
parlant amb una altra que vol aprendre 
a parlar fluidament la nostra llengua. El 
resultat són les “parelles lingüístiques”, 
formades per un voluntari/a i un apre-
nent que queden una hora a la setma-
na, durant 10 setmanes, per conversar 
en valencià.

Les parelles lingüístiques es formen 
entre persones d’una mateixa població 
que queden per conversar en valencià 
davant d’un café, fent una passejada, 
anant de compres, visitant un museu, 
etc. Es tracta de parlar en situacions 
reals i quotidianes. A més a més també 
aconseguim fer nous amics i els trans-
metem l’estima per la nostra llengua i 
la nostra terra.

Tanmateix, el Voluntariat és molt 
més. Des de la seua creació l’any 2005 
s’han format més de 10.000 parelles 

lingüístiques. Molts voluntaris continu-
en repetint, és més, molts aprenents 
després passen a fer-se voluntaris.

A més, des del programa s’organit-
zen activitats complementàries com el 
Club Lector, on els participants llegei-
xen un llibre en valencià i el comenten 
amb el seu autor; les passejades cultu-
rals, amb guies que fan explicacions en 
la nostra llengua o els grups de conver-
sa, on un voluntari queda amb diversos 
aprenents per xarrar en grup. Així com 
tallers de teatre o doblatge. A més ofe-
rim descomptes en programacions de 
cinema i teatre en valencià. 

Animem tant a les persones que vul-
guen fer de voluntaris com a les que 
vulguen aprendre, a inscriure’s al nos-
tre programa. 

Per a obtindre informació més ex-
haustiva i donar-vos d’alta com a volun-
taris o aprenents visiteu el web propi 
del Voluntariat pel Valencià, que teniu 
a l’inici d’aquest article o a través de 
les adreces que vos indiquem. 

Voluntariat Horta Sud 

Alaquàs. Ajuntament. Oficina 
Municipal de Promoció del Valencià 
961519400 snl@alaquas.org 
Albal. Ajuntament - EPA 
61260056 epalbal@hotmail.com 
Alfafar EPA 
963182443 epa@alfafar.com 
Benetússer EPA 
963761895 
escoladadults@benetusser.net 
Catarroja EPA 
961274417 epa@catarrojoa. es 
Catarroja. 
Escola Jaume El Conqueridor 
961263112 elremei@msm.com 
Sedaví. Ajuntament. 
Departament d’Educació - EPA
963185040 agasco@sedavi.es 
Torrent. Ajuntament. Oficina de 
Promoció i Üs del Valencià. 
961111111 usvalencia@atorrent.es 

Volem expressar ací el nostre agraïment 
a les Escoles d’Adults dels pobles on 
està en marxa així com als ajuntaments 
i oficines de promoció del valencià que 
donen el seu suport per dur-lo endavant.

Telèfon: 96 340 70 60
www.voluntariatpelvalencia.org
info@voluntariatpelvalencia.org

Progarma patrocinat per  

Amb el suport de 

Miquel Perpinyà Raga, voluntari d’Alcàsser 
‘’Vivim i compartir en valencià’’ Raquel 
Garcia, aprenenta d’Alcàsser ‘El Voluntariat 
és fer amistats sense esperar res a canvi’’. 
Patrícia Ramos, aprenenta de València  “Anem 
al teatre en valencià” 

Victor Blanch i López, voluntari de Sedaví "Cada vegada 
estic més convençut que el Voluntariat és molt 
beneficiós per als valencianoparlants, perquè t'ajuda 
a no canviar tan fàcilment al castellà durant la teua 
vida diària. Tot valencià hauria de fer un voluntariat 
obligatori al menys una vegada en sa vida "

Pepa Castro, voluntària de Torrent “Porte molts 
anys fent de voluntària i m'agrada, no sols per 
conéixer persones, sinó també per oferir una part 
dels meus coneixements”  Elisa Carayol, aprenenta 
de Torrent “He aprés molt, malgrat que encara em 
queda i puc ajudar el meu fill fent els deures”

Mari Cruz Campoamor García, 
aprenenta de Sedaví “M'ho he 
passat genial en aquest projecte 
en valencià. M'ha agradat molt 
l'experiència”.



CARLES SALVADOR, 
ESCRIpTOR DE L’ANy 2015

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
ha declarat Carles Salvador, escriptor 
de l’any 2015, en complir-se el seixanta 
aniversari del seu traspàs.

L’any Carles Salvador comptarà amb 
la col•laboració de la família del mes-
tre i de la Fundació Carles Salvador de 
Benassal, a més de la participació de 
la Generalitat, les diputacions de Valèn-
cia i Castelló, l’Ajuntament de Benassal, 
la Universitat de València i la Jaume I, 
els centres excursionistes de València i 
Castelló i la Fundació Enric Soler i Go-
des, entre altes.

La programació de l’Any Carles Salva-
dor s’inicià el 22 de novembre a Benas-
sal, amb un acte institucional d’home-

natge a l’escriptor i una conferència. Al 
llarg del 2015 s’estan duent a terme un 
ampli ventall d’activitats, com ara una 
exposició general i una d’itinerant, jor-
nades i conferències, l’edició de l’obra 
literària completa, un volum d’estudis i 
una unitat didàctica.

A més l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua preveu la realització d’una sèrie 
d’activitats pedagògiques: participació 
en les Festes per la Llengua, presència 
en els centres educatius amb el nom de 
Carles Salvador, actes d’homenatge a 
l’ensenyament del valencià, propostes 
relacionades amb l’excursionisme i el 
territori, i representacions teatrals amb 
textos del mestre.

L’AVL unix el nom de Carles Salva-
dor al de Constantí Llombart, Manuel 
Sanchis Guarner, Enric Valor, Teodor 
Llorente o Vicent Andrés Estellés, jun-
tament amb els Escriptors Valencians 
de l’Edat Moderna i els autors caste-
llonencs del primer terç del segle XX, 
autors i etapes literàries que l’ens nor-
matiu ha destacat dedicant tot un any a 
revitalitzar, rescatar i posar en valor les 
seues vides i obres.

A Benetússer podrem gaudir de l’ex-
posició: Carles Salvador i el seu temps, 
que estarà instal·lada al Xalet de la 
Xapa, la setmana del 25 al 31 de maig, 

Carles Salvador és un símbol del con-
reu de la llengua i va ser un exemple de 
compromís, tolerància i mestratge per a 
tots els valencians.  

Ramon Ferrer, president de AVL
Carles Salvador va trobar a Benassal 

l’oportunitat d’esdevenir, de “fer-se” 
d’alguna manera “de poble” 

Fou entre els mestres valencians, el 
mestre per antonomàsia. I, com Pom-
peu Fabra al Principat, fou, en versió 
valenciana, EL MESTRE. 

V. A. Estellés 
Deteste tota activitat que no siga apta 

per a fer valencianisme, ciutadania 
Carles Salvador 

Paraules de Carles Salvador i 
Monferrer en la introducció a una 
edició a la Gramàtica Velenciana, 
editada per Eliseu Climent en 1987. 

M’agrada pensar que per a Carles 
Salvador, un Carles Salvador encara 
viu, aquest llibre no seria el preferit. Ell 
era un escriptor en el més ampli sentit 
del mot i, em sembla, un escriptor amb 
voluntat de creador de literatura, amb 
el vers, l’assaig, el teatre o la novel·la. 
Però era també un mestre i un nacio-
nalista. Un mestre nacionalista. Potser 

mai no sabrem quin d’aquests dos fac-
tors l’empenyé més a escriure els seus 
treballs gramaticals que tenen, com a 
fruit conjunt, aquesta Gramàtica. Car-
les Salvador serví al país de moltes 
maneres; entre elles, amb aquest vo-
lum. Als seus fills, que vam rebre tan 
directament el mestratge del seu exem-
ple i l’entusiasme de la seua lliçó, ens 
plau moltíssim aquesta nova edició de 
la Gramàtica valenciana, una part ben 
important del llegat espiritual que ell va 
deixar a tots els valencians fidels.” 

Carles Salvador i Gimeno 
(València 20 de gener de 1893 – 

València el dia 7 de juliol de 1955).

A nivell literari, la seva obra, extensa, 
ocupa els terrenys de la poesia -el camp 
on més reïx- , la narrativa i l’assaig i el 
teatre. De la primera etapa poètica de 
l’autor en destaquen les obres Plàstic 
(1923), Vermell en to major (1929), 
Rosa dels vents(1930) i El bes als llavis 
(1934). I dels títols apareguts després 
de la guerra són remarcables Nadal flor 
cordial (1943) i El fang i l’esperit, obra 

que obtingué el premi de la Diputació 
de València l’any 1951. De l’obra en 
prosa cal destacar-ne títols de narrativa 
com La dragomana dels Déus (1920), 
L’artista de la Valltorta (1921), Elogi 
del xiprer (1928), Elogi del camp, Bar-
baflorida, professor (1930) o Elogi de 
la vagància (1937), així com els llibres 
d’assaig dedicats a Benassal: El Llibre 
de Rúbriques de Benassal i Les Festes 
de Benassal, apareguts els anys 1951 i 
1952 respectivament. 

Va ser creador, encara, d’un seguit de 
peces teatrals -potser menors dins de 

la seva completa faceta com a escrip-
tor- com són La senda del amor (1919), 
Un negoci com un altre (1922), L’amor 
camí del cel (1928) o Amb el títul que 
vullgau (1929), publicades en diferents 
números de volums valencians com El 
Cuento del Dumenche, Nostre Teatro o 
Taula de Lletres Valencianes. 

Una de les tasques més importants 
que realitza Carles Salvador és la que 
desenvolupa com a gramàtic i com a 
defensor i difusor de la llengua. En re-
alitat, tota la seva creació sempre està 
al servei, a banda de la pulsió estricta-

ment artística, de la militància lingüís-
tica i nacionalista. En aquest sentit, és 
autor d’obres importants a nivell lingüís-
tic i educatiu com són el Vocabulari Or-
togràfic Valencià. Precedit d’una Decla-
ració i Normes Ortogràfiques, de 1933, 
l’Ortografia Valenciana i la Morfologia 
Valenciana, dels anys 1934 i 1935. 
L’any 1951 apareix la Gramàtica Valen-
ciana, obra que publica per als alumnes 
dels cursos de Llengua i Literatura Va-
lenciana de Lo Rat Penat. 



LLIGA DE DEBAT. DISCUTIR, 
ARGUMENTAR, CONéIXER: ApRENDRE
ANTONI SALES. 
IES MARIA CARBONELL I SÁNChEZ DE 
bENETúSSER

A les persones ens agrada conversar, 
intercanviar opinions i punts de vista, 
donar consells i demanar-ne: són part 
de la nostra necessitat de comunicació. 
De fet, constantment ens estem relaci-
onant. Ara bé, la nostra xarrera sol des-
plegar-se, de manera espontània, en 
entorns més o menys íntims, en petit 
comité, amb familiars, amistats o ve-
ïns. Tant és així que moltíssimes perso-
nes amb una gran capacitat expressiva 
i comunicativa en aquests contexts in-
formals, quan es troben amb gent pro-
pera, freqüentment defugen prendre la 
paraula en grans reunions, en actes pú-
blics, davant d’auditoris constituïts per 
desconeguts. Per què? Parlar en públic, 
en assemblees i en mítings, en taules 
rodones o en debats requereix el do-
mini de les formes: el llenguatge deixa 
de ser col•loquial i, quasi sempre, no 
pot ser ambigu, com tampoc ho hau-
ria de ser l’expressió corporal. I tot això 
requereix de la pràctica. De fet, totes 
les habilitats humanes es fonamenten 
en la repetició dels processos que ens 
permeten interioritzar-les. S’ensenyen i 
s’aprenen.

L’adquisició dels recursos que per-
meten parlar públicament i de manera 
formal no es pot consumar sense l’exis-
tència de situacions on poder-los exer-
citar. Calen, doncs, actes públics en 

què les persones que estan aprenent 
a usar la llengua en tots els seus regis-
tres, alumnes de secundària i de bat-
xillerat, puguen practicar-los. L’aula és 
l’indret on més habitualment es treba-
llen aquestes habilitats comunicatives, 
però hem de convenir que no és el lloc 
perfecte ja que les persones que s’hi 
relacionen, formen part d’un entorn, si 
no íntim, molt proper, en el qual l’excés 
de confiança pot condicionar negativa-
ment el control de la formalitat.

Per aquest motiu són elogiables, i 
diríem que necessaris, projectes com 
la Lliga de debat que la Xarxa Lluís Vi-
ves i Escola Valenciana han adreçat a 
alumnes d’ESO i Batxillerat d’arreu del 
domini lingüístic català. Una ocasió 
única que els permet discutir de forma 
civilitzada, respectant normes, temps i 
torns d’intervenció, sobre temes con-
trovertits. Una circumstància que obliga 
a acurar la pronunciació i a matisar allò 
que es diu amb l’entonació adequada. 
Els límits temporals, les preguntes d’un 
grup a l’altre i els contraarguments 
afuen l’enginy, exigeixen claredat en 
l’exposició de les idees, provoquen 
la reflexió i ajuden a construir raona-
ments, però sempre dins de les formes 
de la cortesia i de la màxima correcció 
i respecte possibles. Una avinentesa 
per superar la vergonya i els nervis que 
tantes vegades ens han bloquejat da-
vant de la tesitura d’haver de parlar en 
públic. Qui participa aprén, treballa la 

intel·ligència: s’educa.
Però no només això. Aquesta Lliga, 

en què cada debat acarava dos equips 
de tres a cinc alumnes, ha servit tam-
bé com a experiència única de treball 
col•laboratiu, tant en la tasca prèvia de 
documentació, recerca i elaboració de 
les argumentacions com en el mateix 
desenvolupament del debat, en què 
tots els membres dels equips podien 
realitzar les seues aportacions.

Ens felicitem perquè aquesta inicia-
tiva s’haja materialitzat des d’instituci-
ons que defensen i fomenten l’ús real 
del català com a eina de comunicació 
social en qualsevol àmbit. Així, la lliga 
de debat esdevé un espai on la llen-
gua és emprada amb la correcció que 
mereix el context formal, amb la na-
turalitat que naix del fet que tots els 
participants la utilitzen sense cap tipus 
d’interferència i, més important enca-
ra, configura un entorn en què tot, no 
només els debats sinó també la recep-
ció dels equips, les explicacions sobre 
el procés de competició i, sobretot, el 
contacte entre alumnes dels diferents 
centres més enllà de la sala de debat, 
es desenvolupa en català. És un acte 
de normalitat lingüística (en el nostre 
cas a la ciutat de València) a què, per 
desgràcia, molts alumnes no tenen ac-
cés.

Finalment cal destacar el gran inte-
rés vivencial que ha suposat per a les 
alumnes del nostre institut que hi par-

ticiparen. Acabem amb el testimoni de 
dues d’elles:

Laia Díaz afirma:
«La Lliga de debat ha sigut una ex-

periència diferent, interessant i diver-
tida alhora perquè vam conéixer gent 
d’altres pobles. Destacaria que és una 
situació profitosa on a més vam practi-
car el valencià, que actualment parlem 
poc. M’agrada que s’organitzen actes 
així, perquè no es perda el valencià. 
Voldria que continue fent-se i repetir 
l’experiència.»

Mireia Torregrossa diu:
«Quan em vaig inscriure no pensava 

de cap manera que anava a ser una ex-
periència tan bona com ho va ser. Al 
principi, estava nerviosa de parlar en 
públic. Després, quan vaig veure el lloc 
on havia de debatre, amb el cronòme-
tre quasi en marxa, em vaig posar en-
cara més nerviosa.

El primer debat el vam fer amistós, ja 
que ens havíem fet amigues dels nos-
tres contrincants moments abans. I va 
ser la primera vegada que vaig discutir 
un tema amb algú altre sense crits o 
interrupcions. Sorprenent! I encara que 
tremolava quan vaig eixir a parlar, les 
paraules eixien de mi sense fre, esta-
ven en la meua ment.

Personalment crec que la gent de la 
meua edat hauria de debatre més so-
vint per tal que s’adonen que les coses 
es poden parlar així. Tant de bo pogue-
ra tornar l’any que ve.»
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