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MANIFEST 
TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2013: LA VEU DEL TEU POBLE

Les Trobades d’Escoles en Valencià 2013 estan dedicades al gran poeta va-
lencià Vicent Andrés Estellés. Els seus missatges reivindicatius, convertits 

en versos, són l’eix vertebrador de les festes per la llengua que s’estenen de 
cap a cap de les nostres comarques durant la primavera. 

Les Trobades són una veu lúdica i reivindicativa del nostre poble. Del po-
ble que visualitza l’autoestima lingüística i que reclama als responsables ins-
titucionals que facen del valencià la llengua pròpia i oficial d’ús habitual per 
a tots i per a tot. Per aquest motiu el lema de les Trobades 2013 és La veu del 
teu poble, del poble que acull la Trobada a la teua comarca, dels pobles que 
participen en la teua Trobada. 

La veu del teu poble és la veu dels milers de xiquets, xiquetes, pares, 
mares, docents i ciutadans, que s’esforcen a contracorrent per dur endavant 
un ensenyament de qualitat; que treballen per posar fil a l’agulla a les greus 
retallades en educació; que volen canviar l’actual sistema polític i econòmic, 
amb unes regles de joc que van en contra dels pilars propis d’una societat que 
ha d’aspirar a ser més honesta, més lliure i més implicada en les decisions 
col·lectives de futur.

Estem en crisi, una crisi social, política i econòmica, educativa i instituci-
onal, que no hem provocat nosaltres. Una crisi de valors. Cal que la crisi done 
peu al canvi, que siga una oportunitat per a desenvolupar idees que convertis-
quen aquest desficaci en una poderosa eina de canvi i de millora. De totes i de 
tots depén i cal que entre nosaltres organitzem una xarxa eficaç per empren-
dre accions concretes al respecte. 

Ens enfrontem a un repte molt gran, defensar el model públic d’en-
senyament en valencià i de qualitat, amenaçat d’una forma contundent. És 
fonamental el compromís de tots i de totes, dels docents i de les famílies. 
És important també que l’Administració educativa en prenga nota i que fem 
l’esforç d’arribar a una entesa per preservar drets educatius bàsics que ara 
perillen per l’augment de ràtios, per la pèrdua de llocs docents i la greu si-
tuació dels professorat interí, per les retallades en beques i serveis, per la 
manca d’inversió en infraestructures, per l’augment de l’IVA en el material 
escolar, per l’establiment d’un plurilingüisme de fum o per l’atac al valencià 
de l’Administració educativa.

Hem començat el curs amb un decret de plurilingüisme amb el qual es-
tem en desacord, perquè no assegura l’objectiu últim del document: afavorir 
l’ensenyament de qualitat plurilingüe al nostre sistema educatiu. Sense mar-
ginar cap llengua. Sense marginar el nostre màxim tret d’identitat, el valen-
cià. 

L’avantprojecte de llei educativa, la LOMQE, tampoc afavoreix l’objectiu de 
vetllar per un sistema que garantisca l’educació a què aspirem. La democràcia 
participativa als centres, les metodologies de treball que haurien de ser pròpi-
es d’una escola valenciana del segle XXI, es veuen greument amenaçades. 

L’educació necessita de la inversió dels governs, i de governs que creguen 
que cal garantir una formació òptima per a tot l’alumnat. Perquè l’educació 
pública és la clau d’una societat madura i competent. Perquè l’educació de 
qualitat és un dret bàsic universal. Perquè l’educació al nostre País exigix un  
especial suport institucional que faça de la nostra llengua una eina imprescin-
dible per a aprofundir en la competència del nostre alumnat en una societat 
plurilingüe. Per tot això, us animem a participar en la vostra festa d’estima per 
la llengua resumida en aquests versos de Vicent Andrés Estellés: 

Baixa al carrer i participa.
Participa en el ball, la festa,
dóna les mans al teu germà.
No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu!



9 de març. Ruta “Els voltants de Balones”.
12 d’abril. Lliurament dels premis literaris Sambori d’àmbit comar-
cal.
27 d’abril. Conferència sobre Martí Gadea a càrrec del professor de 
la Universitat d’Alacant, Josep Martínez. Prèviament, descoberta de 
la placa commemorativa restaurada a la casa natal de l’autor.
18 de maig. Ruta poètica e Vicent Andrés Estellés: “Assumiràs la veu 
de Balones”.
24 de maig. Sopar de Presentació de la XXVI Trobada d’escoles valen-
cianes de l’Alcoià i el Comtat i recital poètic de Vicent Andrés Estellés 
a càrrec de Vicent Camps.

11:30h Passacarrer a càrrec de la Banda Juvenil de Gorga i l’Or-
xa.

12:00h Concert de la Banda Juvenil de Gorga i l’Orxa. A la plaça 
Diputació sota la direcció de David Nadal.

13:00h Descoberta del mural ceràmic commemoratiu de la XXVI 
Trobada a l’ajuntament.

13:00h-14:00h Inauguració de la fi reta a la zona del postiguet i les 
exposicions a la Casa de la Cultura.

 Exposició: Memòria fotogràfi ca de les escoles de Balo-
nes.

 Exposició: Treball col·lectiu de la Trobada. El racó del 
meu poble.

17:30h Inici dels tallers.
18:00h Espectacle “15 minuts amb l’Ovidi” a càrrec de La De-

pendent a l’ajuntament. Es realitzaran 3 sessions conti-
nuades a les 18:00, a les 18:20 i a les 18:40. Aforament 
limitat a 25 persones. Simultàniament obertura de la 
fi reta i de l’espai de donació de sang a l’ajuntament.

19:15h Espectacle “Lletraferida. Un passeig per la literatura 
valenciana” a càrrec de La Dependent a la Plaça Martí 
Gadea.

19:30h Berenar popular per gentilesa dels veïns i veïnes de Ba-
lones. Es repartirà a la zona dels tallers.

ACTIVITATS TROBADA

DÍA  DE LA TROBADA

PRÈVIES

MATÍ

VESPRADA



20:00h Finalització dels tallers, teatre, fi reta i exposi cions.
20:15h Salutacions i cançó de la Trobada a la plaça Martí Gadea.
 Temps per a sopar. Recomanem el menú Trobada 
22:30h Correfocs dels Dimonis Rafolins de l’Alqueria d’Asnar. 

Inici i fi nal a la plaça Martí Gadea.
23:30h Concert de Tancats, Badok i ESIR. Grups de música de 

joves de la comarca.

A Balones vindreu totes les escoles
i tots junts lluitarem per la nostra llengua.
 
La nostra llengua sempre és el valencià
aquesta ens ajuda a estar units.
Una llengua que recorda els avantpassats,
una llengua que sempre hem de conservar.

A Balones vindreu totes les escoles
i tots junts lluitarem per la nostra llengua.

Junts farem que la trobada siga una festa,
una festa per a tota la nostra comarca,
una festa que recorda com tota la vida,
una festa que sols parlarà valencià.

A Balones vindreu totes les escoles
i tots junts lluitarem per la nostra llengua.

Instruments sols.

A Balones vindreu totes les escoles
i tots junts lluitarem per la nostra llengua.

! Ajuntament de Balones
! Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel valencià

CANÇÓ DE LA TROBADA 2013

ORGANITZA

AVISOS:

! El cost del menú Trobada és de 5€. Tindreu un entrepà, 
una beguda i olives o papes.

! S’han de respectar les zones d’aparcament. Es prega 
que acudiu amb temps i que compartiu els vehicles a fi  
de reduir-ne el nombre al màxim. Gràcies!

! Hi haurà servei de barra durant tota la Trobada.
! Els records als centres participants seran lliurats als 

tallers.
! Donació de sang a l’ajuntament.



PLÀNOL DE LA TROBADA



COORDINADORA
ALCOIÀ-COMTAT
PEL VALENCIÀ

www.trobadesalcoiacomtat.cat
675655568

FES-TE’N SOCI

PLÀNOL DE LA TROBADA



ALCOI
CP SANT VICENT:
CEIP EL ROMERAL: Cuina divertida
IES PARE VITÒRIA:
IES i AMPA ANDREU SEMPERE:
ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS: Sucs de Taronja.
EI ELS PATUFETS: Bombons.
CP HORTA MAJOR:
COL·LEGI CARMELITES “LA PRESENTACIÓN”:
EE TOMÀS LLÀCER: Polseres de sal.
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ:
IES COTES BAIXES: Manualitats.

ALFAFARA-AGRES-GAIANES
AMPA CRA MARIOLA-BENICADELL:

L’ALQUERIA D’ASNAR-PLANES-BENIMARFULL  
CRA L’ENCANTADA:

BANYERES  
CP ALFONSO INIESTA:
IES MANUEL BROSETA:

BALONES  
JOVES DE BALONES:

BENEIXAMA
CP DIVINA AURORA: Nunuts.

BENIARRÉS
CEIP PERPUTXENT: Artistes.

BENILLOBA
CP i IES: Pintura amb guix.

BIAR
CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA:

LA CANYADA
CP MARE DE DÉU DEL CARME: Punt de llibre

TALLERS DELS CENTRES

ALCOI



CASTALLA
CEIP RICO SAPENA: Herbes.
EI NINOS: Taller experimentació.

COCENTAINA
CEIP SAN JUAN BOSCO:
CP REAL BLANC:
IES PARE ARQUES:
EPA BENIASSENT: Barrets i barretes.
COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS:

IBI
CFPA: Fermalls de feltre.
CP TEIXERETA: Tulipes de colors.
CPEE SANCHIS BANÚS: Polseres.
LA TARTANA:
AMPA IES F BARRACHINA:

MURO
CP BRACAL: Perruqueria.
CP MONTCABRER: Fem-nos sentir (maraques).

ONIL
CP SANT JAUME: Polseres.
CEIP MARE DE DÉU DE LA SALUT: Fermalls.

L’ORXA
CP FRANCISCO CLOQUELL: Imants de nevera.

UNIVERSITATS
UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

ASSOCIACIONS, EDITORIALS
CASAL CENTRE OVIDI MONTLLOR
COLLA ECOLOGISTA LA CARRASCA
COORDINADORA DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT PEL VALENCIÀ.
EDICIONS 96
EIXAM
DENES
FUNDACIÓ FERRER PASTOR
GREMI D’EDITORS DEL PAÍS VALENCIÀ
PARC VIAL AIELO MALFERIT: Taller herbes i educació vial.
DOCENDO



AJUNTAMENTS DE:
BALONES
ALCOI
COCENTAINA
MURO

CASTALLA
L’ALQUERIA D’ASNAR
BENILLOBA
PENÁGUILA

UNIÓN ALCOYANA
EDITORIAL MARFIL
BROMERA EDICIONS
FEDERACIÓ ESCOLA VALENCIANA
UNIVERSITAT D’ALACANT
BAR EL MIRADOR
CASA RURAL LA CURA
TANKATS
BADOK
ESIR
DIPUTACIÓ D’ALACANT
VEÏNS I VEÏNES DE BALONES
BANDA JUVENIL DE GORGA I L’ORXA
BANDA “EL DELIRI” DE GORGA

2014, A ONIL!

ENTITATS COL·LABORADORES

NO DEIXEU DE VISITAR-NOS:
www.balones.cat

FOTO
BALONES



UNION ALCOYANA




