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Estimats amics i amigues:

Continuem fent camí mirant cap al futur. Els reptes, sustentats per projectes
coherents, són la garantia d'una travessia profitosa. Manuel, un poble que
estima la seua llengua, té el privilegi de poder acollir la 25ena Trobada de
Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera.

Aquest esdeveniment lúdic, educatiu, social i cultural, ha d’aglutinar la
força reivindicativa dels nostres centres educatius i la sinergia d'una societat
que cada dia ha d’estar més concienciada en l’ús social de la nostra llengua,
patrimoni cultural dels valencians i valencianes.

Vull agrair al poble de Manuel, a totes les seues associacions culturals,
educatives, esportives, socials i a la comissió organitzadora de la Trobada,
el seu esforç, dedicació³ i treball en aquests temps de crisi. Han sabut
rendibilitzar els recursos al seu abast per fer aquesta festa pel valencià, una
mostra més de la necessitat de continuar reafirmant el sentiment de germanor
i de pertinença a un projecte il·lusionant: la construcció d’un País que vol i
estima, ara més que mai, la seua llengua.

Vull aprofitar aquest espai per convidar-vos, en nom de l'Ajuntament de
Manuel, a la Trobada, a visitar el nostre poble, a conéixer els seus costums,
tradicions, gastronomia i patrimoni. Descobrireu un poble bonic, hospitalari
i obert al futur.

Gaudiu de la festa.

                                                                               JOSÉ CAMBRA BUENO
                                                                              Alcalde de Manuel
25 d’abril de 2010.

Salutació de l’Alcalde





Manuel és un municipi valencià, de la comarca
de la Ribera de Xúquer (la Ribera Alta), que compta
amb 2.670 habitants (2009).

El nucli de població, arrimat al riu d’Albaida i
travessat per la Séquia Comuna d’Ènova, se situa
a mitjan camí entre Xàtiva i Alzira, a 49,1 km de
València i a 50 metres d’altitud sobre el nivell
de la mar.

El curs del riu d’Albaida entre la vall de Xàtiva
i la Ribera, obri per Manuel un pas estratègic per

a camins, carreteres i ferrocarrils, que ha fet del
poble de Manuel un lloc de trànsit obligat durant
segles: la porta meridional de la Ribera.

El patrimoni natural: El Paratge de Les Salines
Font històrica de riquesa estretament vinculada

al territori local: la sal. Les Salines de Manuel,
explotades ja en època romana i islàmica, foren
un monopoli reial durant el feudalisme (segles
XIII-XIX). Passaren després a mans del nou estat
liberal, per a ser privatitzades i, finalment, cessar
l’explotació, el 1873. El clorur de sodi o sal comuna
s’obtenia per evaporació de l’aigua salobrenca
extreta de pous i esposada a l’acció del sol en
basses, escalonades unes davall les altres, formant
grades.

El salobre acumulat a les vores de les basses
s’estenia en unes eres al sol, per a eixugar-lo del
tot i pogar-lo de pedres, i la sal resultant
s’emmagatzemava a l’antiga casa de les Salines.

A l’any 2006 Les Salines
es declaren Paratge
N a t u r a l  M u n i c i p a l .
Actualment, a les Salines
està ubicada la zona
esportiva del nostre poble,
amb un poliesportiu, on la
gent gaudeix fent esport
al mig d’un paratge
natural, molt especial.

Manuel
la porta de la Ribera

La sèquia comuna

LlavadorLa Casa Gran de Torreta





Vint-i-cinc anys són molts anys, encara que hagen passat
a pressa. Vint-i-cinc anys organitzant Trobades a la Ribera,
han ajudat a consolidar la implantació dels programes
d'ensenyament en valencià als centres educatius. Uns altres
factors van crear una constel·lació favorable de circumstàncies
perquè el valencià fructificara a les aules. Un d'estos factors
foren els mestres i les mestres, que es van posar mans a
l'obra, amb un grau d'implicació imprescindible. La complicitat

dels pares i mares d'alumnes, el seu recolzament inequívoc
al valencià, també va ser determinant per a assegurar-ne la continuïtat

i ha conferit una gran cohesió social i pedagògica a la pràctica docent
que utilitza la llengua pròpia per a transmetre coneixements i viure

experiències arrelades al seu entorn, contextualitzades.
D'altra banda, fa aproximadament tres dècades, es transpirava als centres una conjuntura

fèrtil de canvis pedagògics, d'aflorament i divulgació de mètodes didàctics progressistes,
d'idees innovadores. Esta va ser la purna en la metxa que va produir una ventada forta que
va oxigenar l'ensenyament i que va fer trontollar el model educatiu opressor i decadent de
la dictadura franquista.

Val a dir que esta eclosió de voluntats individuals i projectes col·lectius fou alimentada
per una llei que, tot i sent tímida i mancada d'iniciatives polítiques ambicioses,  havia de
constituir-se en el referent normatiu per a la construcció de l'escola en valencià, un desig
que es reflectia als murs de les ciutats traçat amb lletres grosses i irregulars. Em referisc a
la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983. Ara, esta llei, ha estat superada per realitats
i necessitats socials i educatives i cal que s’actualitze.

Estos vint-i-cinc anys de Trobades són també la nostra memòria històrica, l’inventari d’allò
que s’ha aconseguit i d’allò que continua sent un desig, un projecte. Són la memòria històrica
que encara conserva prou energia per unir-nos a tots i a totes amb lligams de compromís,
de compromís pel valencià i per l'ensenyament en valencià.

Al llarg d'eixos vint-i-cinc anys, les nostres Trobades han estat visitades, dalt o baix, per
500.000 persones, entre xiquets i xiquetes, mares i pares i mestres. Les Trobades han creuat,
al llarg i a l'ample, la comarca, deixant darrere seu una empremta inesborrable. Durant este
temps, s'han fet 2.250 tallers i activitats de carrer. I vora 450 actuacions en directe s'han
dut a terme als seus entaulats. Prop de 75.000 vehicles s'han traslladat per les carreteres
de la Ribera per acudir a les cites anuals de la festa per la llengua, atrets per eixa atmosfera
reivindicativa i lúdica que cridava ben alt “ací estem de nou, perquè estimem el valencià”.

Estos vint-i-cinc anys de Trobades ininterrompudes constitueixen el camí recorregut.
Després d'esta 25ena Trobada, ens retrobarem de nou al mig del camí, enfortits per la
distància recorreguda i el pas dels anys. De segur que molta gent s'incorporarà al trajecte
amb nosaltres. Nous reptes ens esperen: consolidar l'ensenyament en valencià, potenciar-
ne l'ús social, vertebrar el nostre País, dur endavant un projecte comarcal que ens proporcione
benestar social i qualitat de vida, humanitzar l'estructura social i econòmica, aprofundir en
la cultura democràtica, cultivar els valors i l'ètica basada en els drets humans i els drets
civils, apostar per un estil de vida menys consumista, més sostenible per al nostre planeta...
I tot això, en valencià. Què? Ens omplim les sabates amb la pols del camí?

Joan Cortés
Coordinador de la XXV Trobada

25 anys fent Trobades
la quantitat també s'ha de celebrar





Jo voldria, jo vull
creure que és necessari escriure tots els versos
ben consonantats i obeint certes lleis
en un valencià ben nostre.
("La clau que obri tots els panys" - Vicent Andrés Estellés)

Durant el 2010 anem a celebrar 25 anys de Trobades. En aquest període de temps Escola
Valenciana Federació d'Associacions per la Llengua, ha vetllat perquè el procés de normalització
de la nostra llengua tinguera una aplicació generalitzada al País Valencià. Cal dir que ha
estat un treball constant fruit de la tasca que, any rere any, han portat endavant una gran
quantitat de persones de les nostres comarques, fent de la seua aportació un projecte
col•lectiu sense precedents. És el moment d'expressar el nostre agraïment a les persones
que com TU, segueixen treballant per la revitalització i la recuperació de la nostra llengua.

Amb TU, vàrem encetar fa 25 anys el camí de les Trobades d'Escoles en Valencià reivindicant
un sistema educatiu en la nostra llengua. Amb TU, hem aconseguit passar dels 10.600 alumnes
matriculats en valencià als 211.000 actuals, i que amb TU superarem any rere any. Amb TU
hem creat el Sambori, el Voluntariat pel Valencià, La Gira, el Cinema a l'Escola, etc. i hem
tret al carrer milers de persones per reivindicar l'escola en valencià. Amb TU demanem viure
plenament en valencià, i també amb TU treballarem per un País més sostenible i més
democràtic. Amb TU continuarem escrivint els versos que reforcen la defensa de la nostra
llengua. Per això després de 25 anys, el lema de les Trobades és: TU TENS LA CLAU.

Els temps han canviat i cal enllestir nous reptes amb una bona dosi d'esperança i també,
amb una dosi generosa de debat i adaptació a les noves circumstàncies. Davant la desmobilització
ciutadana, la desesperança, el dèficit de cultura democràtica; davant la manca de sensibilitat
i promoció de l'ensenyament i ús del valencià,... nosaltres hem de continuar obrint pas i
albirar noves iniciatives. Hem de sumar gent i projectes que reviscolen la nostra cultura i
la nostra llengua.

Han passat més de 25 anys de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV)
i sembla mentida que alguns passatges de la cançó del Tio Canya tinguen encara vigència.
L'esperit de la recuperació i normalització de la nostra llengua està per damunt d'acords
polítics, negociacions sindicals i esborranys de lleis. Des d'Escola Valenciana pensem que els
valencians i valencianes no podem esperar un quart de segle més per a reconèixer la necessitat
del requisit lingüístic en totes les administracions. Perquè el valencià és de llei, perquè cal
respectar els nostres drets lingüístics i perquè el Tio Canya ha de tornar a València i veure
que pot expressar-se i ser atès en la seu llengua, la que el seu besnét aprèn a l'escola.

Ara és el moment d'estimar el nostre país, la nostra llengua, i la nostra cultura. Hem
d'abandonar i deixar el victimisme. Hem de ser optimistes perquè el treball diari, l'esforç i
l'experiència del dia a dia ens carreguen de raó. Hem de proclamar ben alt que el valencià
obre les portes a les llengües i al plurilingüisme, obre les portes al futur. Hem d'alçar la cara,
obrir els ulls i guaitar el present amb la dignitat que es mereix la nostra llengua i el nostre
poble. Hem d'obrir les finestres i les portes del País. Amb TU podem i volem somiar el demà.
TU TENS LA CLAU.

Primavera 2010.

Manifest de les Trobades 2010
Tu tens la clau



Activitats pre-Trobada 2010

Dijous 15 d'abril
Assemblea General de Centres Educatius de la Ribera al CEIP Pintor Estruch.

Divendres 16 d'abril
Curtmetratges premiats al Festival Mira'm. Biblioteca Municipal, 20 h.
I Mostra de Monòlegs en Valencià. Bar Rave, 22,30 h.

Dissabte 17 d'abril
Presentació del llibre de Joan Català Cebrià i Vicent Sanchis Martínez, La subcomarca
de Castelló-L’Ènova. Biblioteca Municipal. 20 h

Inauguració Exposició Sendes i carenes. El món d’Enric Valor. Al centre parroquial
Sant Gil. 20,30 h.

I Mostra de Monòlegs en Valencià. Bar El Cafetí, 22,30 h

Dies 13, 20, 22 i 24 d'abril
Trobada Esportiva dels pobles del voltant.

Dimecres 21 d’abril
Presentació del CD Sendes i carenes. El món d’Enric Valor a càrrec de Víctor Labrado,
coordinador de l’audiovisual. CEIP Pintor Estruch. De matí, en horari escolar.

Divendres 23 d'abril
18,30 h. Cerimònia de lliurament dels Premis Sambori. Auditori Municipal.
21,30 h. Sopar de mos redó als bars del poble.
23,00 h. Concert Mi Sostingut, Senior, Carles Enguix, El Doctor Dropo i El Cor Brutal.
A l'Auditori Municipal.



Programa Trobada 2010
25 d’abril

Diumenge, 25 d'abril. Dia de la Trobada
 

Matí
8,30 h. II Cursa de Muntanya Font Amarga-Les Salines.

9 h. Vine-te'n amb bici a la 25ena Trobada. Recorregut amb bici des d'Alzira a 

Manuel, per camins tradicionals. Organitzat pel Col·lectiu La Ribera en Bici.

Arribada a la Plaça de Torreta, 10,30 h.

9 h a 11 h Activitats de la Trobada Esportiva al Poliesportiu Municipal.

10 h Concentració i eixida de la cercavila cívica des del Poliesportiu Municipal. 

Agrupació Musical de Manuel.

10,45 h Finalització de la cercavila cívica davant l'entaulat de la Trobada. Parlaments

de benvinguda. Descobriment de la placa commemorativa.

11 h Disparada de 25 carcasses commemoratives i solta de coloms des de l'entaulat.

11 h a 14 h Començament de les activitats de tallers, exposicions, animacions i exhibicions

de carrer, visites guiades...

Ràdio Salines FM, el magazín de la Trobada, en directe.

11 h Actuació del Grup de Percussió de l’escola de música, davant l’Escola Infantil.

11 h Visita guiada a la casa-museu del pintor Estruch. Eixida des del punt d'informació

de la Trobada.

11 h Visita guiada per Manuel, des dels partidors de la séquia comuna. Associació

Mitja Galta. Eixida des del punt d'informació de la Trobada.

12 h a 12,30 Exhibició de patinatge. Club de Castelló de la Ribera. Pati CEIP Pintor Estruch.

13 h Exhibició a càrrec del grup de gimàstica rítmica de Manuel. CEIP Pintor Estruch.

13,30 h Dansada Popular. Colla Xacarrac. Comença a la plaça Sant Gil. Oberta a la 

participació de tots i totes.

14 h a 16 h Jocs populars al Poliesportiu. Monitors/ores de Temps Lliure 2010.

14 h II Jornada Gastronòmica Més a gust en valencià

Vesprada
16 h Entrada falsa de l 'Associació de Moros i Cristians de Manuel.

16,30 h Partides de raspall al trinquet amb Pepe Tejero, Julio Cabanes, El Moro, 

Moncho i Micó.

17,30 h Acte de cloenda a l'entaulat. Parlaments. Acte d'homenatge a Josep Lluís 

Bausset, als 20 anys d'ensenyament en valencià de Manuel i a les 25 Trobades

de la Ribera. Actuació musical de Dani Miquel.



Plànol
Trobada 2010







Tallers Trobada 2010
25 d’abril

01 ALBALAT DE LA RIBERA
CEIP AUSIÀS  MARCH - TAMGRAM

02 ALBERIC
AMPA EL CONVENT - BOSSES DECORADES

03 ALBERIC
CEIP      EL CONVENT - ESMORZAR   DIVERTIT

04 ALCÀNTERA  DE  XÚQUER
AMPA/CEIP CERVANTES - BOSSES  DIVERTIDES

05 ALFARP
AMPA/CEIP S. JAUME AP. - CAIXETA DE CARTRÓ

06 ALGEMESÍ
CEIP    BLASCO IBÀÑEZ - BOSSES  DIVERTIDES

07 ALGEMESÍ
AMPA      CERVANTES - MOLINETS DE VENT

08 ALGEMESÍ
CEIP    CERVANTES - POLSERA MULTICOLOR

09 ALGEMESÍ
AMPA MARIA AUX. - MAQUILLATGE DE PRIMAVERA

10 ALGEMESÍ
CEIP MARIA AUX. - FEM TRENCLACOSQUES

11 ALGEMESÍ
IES    BERNAT GUINOVART - GUINOVISERA

12 ALGEMESÍ
IES    SANT VICENT FERRER - PUNTS DE LLIBRE

13 ALGEMESÍ
CEIP RIBALTA - POLSERES DE COLORS

14 ALGEMESÍ-CARRASCALET
CEIP    VERGE DEL PILAR - MINI PAL DE PLUJA

15 ALGINET
CEIP MESTRE EMILIO LUNA - LLAPISSERA DE VENT

16 ALGINET
CEIP PEPITA  GREUS - PUNTS DE LLIBRE ANIMATS

17 ALGINET
CEIP V. BLASCO IBAÑEZ - PINCES MAGNÈTIQUES

18 ALMUSSAFES
AMPA ALMAZAF - FULLES I FLORS

 
 

19 ALZIRA
CEIP    ALBORXÍ - SEPARADOR  DE  LLIBRES

20 ALZIRA
CEIP    GARCIA  LORCA - CARIOCA DE COLORS

21 ALZIRA
AMPA/CEIP TIRANT LO BLANC - VENTS DE PAU

22 ALZIRA
IES JOSE Mª PARRA - BREU POEMARI DE MIGUEL HERNÀNDEZ

23 ALZIRA
IES REI EN JAUME - EL MÒBIL DE LES PARAULES

24 ALZIRA
IES TULELL - MARCADORS DE PÀGINES

25 ALZIRA
CFPA ENRIC VALOR - ORIENT I OCCIDENT

26 ALZIRA
CFPA ENRIC VALOR - FIRA D'INTERCANVI DE LLIBRES

27 ALZIRA
CFPA ENRIC VALOR - JOCS MALABARS

28 BENIFAIÓ
AMPA I CEIP TRULLAS - SEPARADORS DE LLIBRES DE TELA

29 BENIMODO
CEIP JOSEP GIL  HERVÀS - PETJAPAPERS

30 CARCAIXENT
CEIP FRANCESC PONS BOIGUES - IMANTA´T A LA VIDA SANA

31 CARCAIXENT
CEIP JOSE Mº BOQUERA - BOSSES AMB FELTRE

32 CARCAIXENT
CEIP JOSE Mº BOQUERA - JOCS TRADICIONALS

33 CARCAIXENT
CEIP VICTOR OROVAL - VISERA 2010:CUIDANT
LA NATURA,  SALVEM LA BIODIVERSITAT

34 CÀRCER
CEIP    PARE GUMILLA - PENJARELLA DE PORTES

35 CÀRCER
AMPA/IES CÀRCER - CARPETES I CARTERES DE
PAPER RECICLAT



Tallers Trobada 2010
25 d’abril

36 CARLET
AMPA   SANT BERNAT - GAFETS  DE FELTRE

37 CARLET
CEIP BOSCH MARIN - CLAUER I PINS DE FELTRE

38 CARLET
AMPA/CEIP JUAN VICENTE MORA - TROMPA BALLADORA

39 CATADAU
AMPA MIGUEL DE CERVANTES - PUNT DE LECTURA DE FUSTA

40 CASTELLÓ DE LA RIBERA
CEIP SEVERÍ TORRES - PUNT DE LECTURA

41 CASTELLÓ DE LA RIBERA
IES VICENTE GANDIA - KIN-BALL

42 CORBERA
CEIP EL CASTELL - SEPARADORS DE LLIBRES

43 CULLERA
CEIP DOCTOR ALEMANY - FEM COLLARETS

44 L´ALCÚDIA
CEIP LES COMES - SAQUET PORTA TOT

45 L´ALCÚDIA
AMPA HERETATS - PINÇA PORTARETRAT

46 L´ALCÚDIA
AMPA/CEIP BATALLAR - FANTASIA D’AIRE

47 L´ÈNOVA
AMPA LES ERES - TITELLES CAN-CAN

48 FAVARA
CEIP FÈLIX OLMOS - FEM CLAUERS AMB PON-POMS

49 GAVARDA
AMPA GAVARDA - TUB-BÀSQUET

50 GUADASSUAR
CEIP BALMES - SOL, SOLET, QUINA HORA ÉS?

51 GUADASSUAR
IES GUADASSUAR - LA CARTERA MÀGICA

52 LLAURÍ
CEIP SAN BLAI - IMANTS AMB FELTRE

53 MANUEL
CEIP PINTOR ESTRUCH - EN RECICLAR… FEM POLSERES

 
 

54 MIRAMAR
C. DE FORMACIÓ AMBIENTAL ESCOLA MARINA
NUCS MARINERS

55 MONTSERRAT
CEIP EVARISTO CALATAYUD - FRUITES DE LA RIBERA

56 MONTSERRAT
IES ALCALANS - ENGANXINES

57 POBLA LLARGA
CEIP DR. SANCHIS GUARNER - AGULLES DE PIT AMB TELA

58 POBLA LLARGA
IES PERE ESPLUGUES - PINTA PINCES/PINTA PEDRES

59 POBLA LLARGA
IES PERE ESPLUGUES - DEGUSTACIÓ DE CREPS

60 POLINYÀ DEL XUQUER
CEIP L´ALCOCERA - ULLERES DIVERTIDES

61 RAFELGUARAF
CEIP BLASCO IBAÑEZ - ART SIMÈTRIC

62 REAL DE MONTROI
CEIP SANT PERE APÒSTOL - LLAPISSERES DIVERTIDES

63 RIOLA
CEIP MIGUEL HERNÀNDEZ - ANIMÒBIL

64 SAN JOAN DE L’ÈNOVA
CRA LA RIBERA ALTA - ANEM DE GORRA!

65 SENYERA
CEIP 9 D´OCTUBRE - DECORAR BOSSES ECOLÒGIQUES

66 SOLLANA
CEIP LÓPEZ MARCO - FEM MARAQUES

67 SUECA
AMPA CARRASQUER - LA CAIGUDA DEL MUR

68 SUECA
CEIP CARRASQUER - GRAFITANT CARRASQUER

69 SUECA
CEE TÈCNIQUES EDUCATIVES ESPECIALS - T'ATREVEIXES

70 TORÍS
CEIP JOAQUIN MUÑOZ - ANEM A LA MODA

71 BENIFAIÓ
IES ENRIC SOLER I GODES - FES FLORS



Entaulat - Exhibicions 2010
25 d’abril

 
 

Manuel
Associació de Colombicultura La Manuelense 
Soltada de 25 coloms pels 25 anys de Trobades
de la Ribera

Castelló
CEIP Severí Torres Grup Trobada
Actuació musical

Benifaió
AMPA  i CEIP Trullàs
Xiquets/tes d´Educació Infantil amb les vocals.
Dansa de les vocals.

Xiquets/tes de1er.i 2on. E.Primària. Amb
molta marxa. Dansa Batuka.
 
Xiquets/tes de3er., 4at. i 5é E. Primària.
Mira'ns i balla.

Benifaió
IES Enric Soler i Godes
Véns a ballar amb nosaltres? Popurri Mix.

Sueca
AMPA CEIP Carrasquer
L’escoleta.

L’Alcúdia
Grup de Danses de L’Alcúdia
Danses tradicionals valencianes.

La Pobla Llarga
IES Pere Esplugues.
Big  Band . Qué escoltaven els nostres avis?

Coreografia de  Cabaret

Música Moderna a càrrec dels alumnes de 3er d’ESO

Almussafes
CEIP Almassaf.
Gimnàstica Rítmica.

Alzira
CEIP Alborxí.
Fama I wanna live forever.

Càrcer
IES Càrcer.
Agrogimnàstica: lleopards.

Manuel
Colla Xacarrac.
Dansa  del vetlatori.

EXHIBICIONS, ACTIVITATS CULTURALS (TROBADA 2010, MANUEL)

Cercavila - Agrupació Musical de Manuel

Animació Cercavila - Curs Monitors. Temps LLiure 2010

Grup de Percussió - Escola de Música

Passeig Cultural - Associació MitjaGalta

Visita Casa-Museu Pintor Estruch - Guia Casa-Museu

Cançons de l’arrossar - Josep Dídac, cantautor

Taller de trompa - Saturnotruco

Randes de boixets - Boixeteres de Manuel

Dansada - Colla Xacarrac

Entrada falsa - Associació de Moros i Cristians de Manuel

ACTUACIONS A L’ENTAULAT



La Coordinadora de la Ribera agraeix a tots els qui han participat en l’organització de la 25ena
Trobada els seus esforços i el seu interés. Fa extensiu este agraïment a tot el poble de Manuel que ha
oficiat d’amfitrió de la 25ena edició d’esta festa comarcal per la nostra llengua. Així mateix agraïm
els establiments i les empreses que han finançat el llibret de la Trobada amb la inclusió de les seues

publicitats, les quals formen part de la campanya d’ús social del valencià realitzada a la població.



Exposicions - Entitats 2010
25 d’abril

 
 

ENTITATS A LA TROBADA

Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa - Parada informativa
Coordinadora de Centres - Escola Valenciana

Fundació Sambori - Parada informativa
FAPA València - Parada informativa

Escoles Solidàries - Parada informativa
Associació MitjaGalta - Parada informativa

Aiguaclara – Camí Nou. - Què ens posem a la boca?
Xúquer Viu - Parada informativa

Llavors d’Ací - Mostra de Llavors Tradicionals
Grup Arrels de Carcaixent. Casal Jaume I - Parada informativa

Mosaic - Xafapapers solidaris.  Pintura amb henna
Fundació Limne - El riu a escena. Una part del riu

Associació Cultural Riberenca ”Verderol” - Les torres àrabs de la Ribera
Taller d’Ocupació. Mòdul Gestió d’Espais Naturals - Marcapàgines

Taller d’Ocupació. Mòdul Gestió d’Obra - Molinet de Vent
Taller d’Ocupació. Mòdul Rutes - Ambientador amb plantes aromàtiques
Centre de Natura.Les Salines de Manuel - El paper i la sal (a les salines)

Edicions 96 - Parada informativa
Editorial Marfil - Parada informativa

Denes i Gremi d’Editors - Parada informativa
Bromera - Parada informativa

Rèquiem pel Xúquer - Parada informativa
La Ribera en bici - Parada informativa

Associació Sahaba - Haima
Lámparas l’Art - Llums

Naranjas Manuelas - Suc de taronja
Llibreria de llunàmbuls - La lluna en un cove

EXPOSICIONS

Diccionari Crític de l’Aigua. Xúquer Viu.
25 d’abril, Llar dels Jubilats de Manuel.

Sendes i Carenes, el món d’Enric Valor
Escola Valenciana

Sant Gil, del 17 al 25 d’abril. Públic escolar.

25 auques per aprendre en valencià. 25 anys de la LUEV
Coordinadora de l’Alcoi/Comtat
25 d’Abril, CEIP Pintor Estruch.



www.andana.net

Atenció als centres escolars
Tel. 600 466 709

comercial@andana.net



Bausset
La integritat de l’home subterrani

Enguany, la 25ena Trobada de Centres homenatja
Josep Lluís Bausset. Ho fem perquè prompte farà 100
anys, com nosaltres en fem 25, i deixa darrere seu
una trajectòria de compromís sense fissures ni
ambigüitats amb el valencià, amb el País Valencià i,
sobretot, amb els seus conciutadans. Bausset ha gaudit
d'una llarga vida no sempre plàcida ni regalada i ha
conegut els períodes històrics més convulsos de la
nostra història més recent (els regnats alfonsins, la
dictadura de Primo de Rivera, la II República, la guerra
civil, la dictadura franquista i la restauració de la
democràcia). S'ha ficat en les iniciatives culturals que
li demanava el cos i va tindre la gran sort de compartir,
amb rang d'amistat, moments crucials amb personatges
tan rellevants que sense ells la realitat que ens envolta
ara seria una altra, políticament més grisa, amb menys
expectatives culturals.

Josep Lluís Bausset i Ciscar (L’Alcúdia, 1910) és
un mestre i activista cultural i polític valencià. Llicenciat en Farmàcia i en Químiques,
practicant en Medicina i Cirurgia, titulat en Magisteri, analista i gran aficionat a la Botànica,
alhora està interessat per les lletres. Militant de la Federació Universitària Espanyola (FUE)
a Madrid de finals dels anys 20 i vinculat a l’Agrupació Valencianista La Senyera en 1932, fou
amic inseparable de Joan Fuster, Vicent Ventura, Manuel Sanchis Guarner i Francesc Ferrer
Pastor. També participà en la reivindicació de l'estatut d'autonomia per al País Valencià.

El seu currículum és el d’un humanista. L’humanista que ha sabut compaginar perfectament
la seua abundosa formació acadèmica amb una irrefrenable ànsia pel saber i pel coneixement,
així com també per la premsa, la música i la pilota. Més de quaranta anys enviant cròniques
al diari Levante-EMV, sense deixar d’anar a la seua tertúlia del dilluns, als concerts de la
Societat Filharmònica de València i tres dècades informant sobre l’actualitat dels trinquets,
són un bon exemple.

Durant la Dictadura franquista fou un dels primers a fer ràdio en valencià i fou professor
de química als instituts de Tortosa, Xàtiva, Alberic, Alzira, Carlet o Carcaixent. El 1965 fou
un dels qui signaren el manifest Més de 20.000 valencians demanen l'ús de la seua llengua
als actes religiosos. També va impulsar les revistes Parlem i Vencill i fou un dels membres
fundadors del Partit Socialista del País Valencià de l'Alcúdia i contribuí a la celebració de
les primeres edicions dels Premis Octubre als anys 70. Va participar en el Primer Congrés
d'Història del País Valencià i en les diverses campanyes del Secretariat per a l'Ensenyament
de l'Idioma. Gran amant també de la literatura, Bausset és autor d’una única novel·la, que
va publicar en 1997 l’editorial Bromera. Diari inacabat de guerra és el títol d’aquest relat
esfereïdor, en què es barreja la ficció i la seua experiència personal en la guerra civil.

El 2000 va rebre el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla i ha estat nomenat
president d'honor del Bloc de Progrés Jaume I de l'Alcúdia. També ha rebut el I Premi Vicent
Ventura de la Universitat i el Premi d’Actuació Cívica Catalana de la Fundació Jaume I de
Barcelona. Darrerament, el passat 27 de febrer, Acció Cultural del País Valencià li va retre
un homenatge, al qual van assistir l'expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol
així com una gran quantitat de personalitats acadèmiques i polítiques, amics, exalumnes i
conciutadans del seu poble d'adopció, L'Alcúdia.



Enguany a Manuel, també celebrem el 20é aniversari d'ensenyament en valencià
a l'escola, al CEIP Pintor Estruch. Ara fa vint anys, un grup de mestres, mares i pares
van iniciar amb convicció el camí de la normalització del valencià dins les aules. Van
tindre molts obstacles i van patir moltes crítiques, però van afrontar amb convicció
i valentia tots els entrebancs, i van
aconseguir portar endavant aquest
projecte. L'escola ha sigut, sense cap
dubte, el motor de la normalització
lingüística al nostre poble. Per tot
això, enguany que la trobada és ací,
volem homenatjar-los. Les noves
generacions de xiquets, pares i
mestres ens hem de mirar en ells a
l'hora d'afrontar els nous reptes,
perquè el seu compromís pel valencià
ha de ser un exemple per a tots
nosaltres.

20é aniversari
20 anys d’ensenyament en valencià a Manuel

Escola Valenciana
Projectes

www.escolavalenciana.org






