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El dia gran de la festa per la llengua ha arribat!

Enguany celebrem al Real un dels esdeveniments educatius i socials més importants i 

multitudinaris del país, que se celebra comarca a comarca: la Trobada d’Escoles en Valencià.

La Trobada, tal com el seu nom indica, és el punt de confluència de moltes sensibilitats 

però amb un objectiu comú: l ’afirmació de la llengua; la reivindicació permanent, la necessària 

i inequívoca defensa del valencià com la llengua del nostre Poble. És un moment de gaudi 

per als xiquets i majors, i un botó de mostra de la dedicació de centenars de mestres, mares 

i pares.

El Real acull amb una gran il·lusió l ’aplec per la llengua. Una llengua que hem fet nostra 

perquè és la que hem escoltat a casa des de menuts i que ha passat de pares a fills com un 

tresor per la seua riquesa cultural. Una llengua que ens duu allà on vulguem anar i que ens 

permet viure allà i com vulguem viure.

Després de tot l ’any amb els preparatius, crec que la de hui és una festa molt esperada 

al poble i tot un esdeveniment: és la primera ocasió que se celebra ací la Trobada. Encara 

no havíem acollit esta manifestació d’estima per la llengua. I ens ha arribat, per fi, el moment!

Molts realers i realeres la deveu haver viscuda ja; d’altres, tindreu l ’oportunitat de conéixer 

i participar en esta festa per primera vegada. A totes i tots, gaudiu-la, participeu de tots els 

actes i sentiu-la vostra. Com a poble, ens pertoca mostrar-nos tal i com som, gent oberta i 

acollidora, que pensa, parla i viu en valencià, i que està disposada que este dia siga una 

gran festa.

Tan sols em resta convidar tota la comarca a passar amb nosaltres un dia inoblidable i 

agrair a tothom la seua participació.

Salut i recordeu: en valencià, creixem!
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SALUTACIÓ DE LA REGIDORA D’EDUCACIÓ

La cita per a celebrar els valors de la nostra llengua ja ha arribat. La XXIX Trobada d’Escoles 

en Valencià de La Safor-Valldigna, per primera vegada tindrà lloc al nostre poble, El Real de 

Gandia, aquest 27 de maig de 2017.

Durant aquest gran dia, farem visible la unió entre totes les escoles i els pobles de la Safor-Va-

lldigna, i junts, celebrarem la nostra identitat i dignitat com a poble. Serà una gran festa per la 

nostra llengua i per la qualitat educativa, que afrontem amb gran il·lusió.

És una enorme satisfacció com a regidora d’Educació, com antiga alumna i com a veïna, 

comptar amb unes comunitats educatives tan implicades com ho són la del CEIP Beato Carmelo, 

el CAES Nuestra señora del Amparo i l’Escola Infantil Municipal del nostre poble. Han sigut un gran 

exemple d’ajuda, participació i coordinació durant aquests mesos de dur treball, junt amb els meus 

estimats companys i companyes que realitzen una gran tasca.

No oblide a la Coordinadora d’Escola Valenciana de la Safor-Valldigna pel seu suport i 

orientació, i tampoc a l’Escola de Música Mestre Gea, que ens va oferir un meravellós espectacle 

en la Presentació de la Trobada i sempre porta ben lluny el nom del nostre poble.

El meu agraïment a totes les associacions del poble, als establiments i empreses, treballadors i 

treballadores de l’Ajuntament i a tot el veïnat per fer possible amb la seua col·laboració aquesta 

Trobada.

Només queda convidar-vos a participar i gaudir junts d’un dia inoblidable, que serà el de 

la veu del poble valencià, que sense oblidar el seu origen, reivindica allò que vol arribar a ser.

Bona Trobada a tothom!

Sa
lu

ta
ci

ó 
d
e 

la
 R

eg
id

or
a 

d
’E

d
uc

ac
ió



MANIFEST DE LES TROBADES 2017

EN VALENCIÀ, CREIXEM

Les Trobades d’Escoles en Valencià evidencien que l’ensenyament en valencià és l’educació 

òptima i capdavantera, que recull l’experiència dels corrents pedagògics europeus. Aquest 

model d’escola crea ciutadans i ciutadanes amb valors de solidaritat, igualtat i justícia, alhora 

que garanteix el plurilingüisme real, és a dir, aconsegueix que l’alumnat domine les dues llengües 

oficials i l ’anglés. Aquesta formació es desenvolupa des de l’estima del valencià i l ’arrelament 

al medi. Gràcies a l’aprenentatge de llengües ens acostem a les diferents cultures: com més 

cultures coneixem, més tolerants som. L’educació és una eina fonamental per transformar la 

societat i garantir els principis de llibertat. Per aquesta raó, en Escola Valenciana prenem de 

referència el nostre model educatiu i l’hem proposat a totes les escoles per afavorir la formació 

de persones crítiques, raonables, amistoses, cooperatives.

 Nosaltres, amb més de 30 anys de bones pràctiques docents, diem ben clar que en el nou 

Decret d’Educació l’itinerari Avançat és qualitat, és el més proper al nostre model lingüístic 

d’escola. Aquest programa és l’únic que garanteix el plurilingüisme real. Des d’Escola Valenciana 

convidem als centres educatius que encara no tenen programes avançats a fer camí amb 

nosaltres. Els oferim el nostre suport i el nostre assessorament per incorporar-se al programa 

òptim en un curt termini de temps. Així, necessitem la complicitat dels pares, les mares i l’equip de 

mestres perquè demanen sempre qualitat educativa i, de forma progressiva, puguen arribar als 

programes avançats. 

Les Trobades són també un espai de convivència i una invitació a participar i unir-nos des 

del respecte, la diversitat i la interculturalitat. Cada any, més de 200.000 persones celebrem 

la vitalitat de la nostra llengua i expressem el desig compartit de viure en valencià. Som un 

poble amb un projecte comú: volem comunicar-nos en la nostra llengua i tenim el dret de fer-ho. 

En valencià, creixem. Aquest lema festeja amb la nostra cultura popular dels nans i gegants i 

suggereix un missatge vertebrador: parlar valencià ens fa compartir experiències, ens enriqueix 

culturalment, amplia el nostre coneixement del món, ens ofereix la clau d’accés per descobrir 

altres llengües. Gràcies al valencià experimentem un creixement vital: ens fa savis de la vida, ens 

fa grans de cor, ens fa gegants per albirar el futur.

Som poble valencià. Necessitem mitjans de comunicació en la nostra llengua que ens 

cohesionen, ens acosten la diversitat cultural i donen a conéixer la personalitat de tots els 

pobles que fan País Valencià. Volem que les nostres arrels cresquen fortes, es desenvolupen 

lliures, i volem que els nostres fruits arriben a la saó des del sud fins al nord. Volem compartir les 

paraules heretades i apreses amb tota la ciutadania en qualsevol context. Per tant, necessitem 

una llei d’igualtat lingüística. És un dret que tenim tots els valencians i totes les valencianes. 

Ara ens trobem en una situació discriminatòria respecte d’altres pobles amb llengua pròpia. Els 



poders públics han de vetllar per la correcta implementació dels plans de normalització i foment 

del valencià i posar en marxa totes les polítiques necessàries per garantir la plena igualtat 

lingüística. 

Sense dubte: en valencià, creixem.



LES AMPA HEM DE REIVINDICAR

Enguany ens reunim, per fi, al nostre poble per a gaudir de la festa de l’escola en valencià, 

per a reivindicar una escola en valencià, pública, de qualitat, lliure i oberta a tots i totes. Estem 

orgullosos de poder formar part d’aquesta gran festa. Som una escola menuda, però intentarem 

que ho passeu molt bé al nostre poble.

Una AMPA, a banda d’organitzar festes i subvencionar viatges, també ha de reivindicar. Si 

l’educació dels nostres fills i filles pot millorar, cal fer eixa reivindicació. L’AMPA la formem tots els 

pares i mares de l’associació, no només la junta directiva, quantes més persones siguem treballant, 

més aconseguirem. 

En trobades anteriors, la nostra AMPA sempre ha col·laborat, amb més o menys implicació, en 

els tallers que organitzava la nostra escola. Anàvem amb molta il·lusió, acompanyats dels nostres 

fills i filles. Quan era hora de tornar a casa ens faltaven mans per a portar tots els «trastos» que els 

nanos havien confeccionat, o simplement arreplegat, a les diferents paradetes. No obstant això, 

era trist veure que només s’acostaven unes poques famílies des del nostre poble, per molt que 

donàrem bona difusió de les trobades. Enguany juguem a casa, és moment de que tots participem. 

Bé col·laborant en un taller o simplement gaudint de la festa.

El valencià ha estat sempre present al nostre poble, a tots els nivells i en tots els àmbits. Vivim 

en una comarca on el valencià es la llengua predominant, encara que si no la cuidem, corre el 

perill de canviar la seua posició, d’anar apagant-se a poc a poc. Per sort, els nostres fills i filles 

poden estudiar en valencià. Però fora de l’escola la situació canvia.

Al mitjans de comunicació audiovisuals, el valencià es pot dir que no existeix. Els nostres fills i 

filles, valencianoparlants, en ocasions juguen en castellà. Quan imiten el que veuen a la tele o al 

cinema, també imiten la parla. Cal reivindicar uns mitjans de comunicació en valencià.

També el valencià juga amb desavantatge quan en una conversa un interlocutor no el parla. 

Tots els que estudien a l’escola entenen, parlen i escriuen el valencià. Cal conscienciar als nostres 

fills i filles que parlen en valencià als companys i companyes de classe que no parlen valencià a 

casa. Si parlen en valencià, ajuden a que eixos xiquets i xiquetes acaben parlant valencià amb 

ells i pot ser en un futur, també siguen valencianoparlants. No pensem que és falta de cortesia o de 

maleducats, ja que en la majoria dels casos, l’altra part no té cap problema en seguir la conversa 

en valencià. Com diu la dita, Dis-me i ho oblide, ensenya’m i ho recorde, involucra’m i ho aprendré.

El bilingüisme natural dels nostres fills i filles ajuda a l’aprenentatge d’altres llengües. Encara 

que hi ha gent que pensa que el bilingüisme no existeix, només cal veure als nostres fills i filles 

com canvien de llengua sense problema. Cal reivindicar encara més presència del valencià a 

l’escola per tal d’aconseguir que tots els alumnes siguen bilingües. Sempre s’ha dit que les llengües 

s’aprenen millor de menuts. En valencià, creixem.

Vos esperem a tots i totes al nostre poble.

AMPA CEIP Beato Carmelo



DEL REAL DE GANDIA… A SÍRIA

Aquesta és la historia d’un home intel·ligent i valent que va nàixer al nostre poble, encara 

que va córrer molt de món i va acabar assassinat a Síria. Podria haver passat als nostres dies, 

però va ocórrer fa més de 150 anys.

Pasqual Bolta Banyuls va vindre al món el 1.803, al costat 

de la Casa Abadia. Va tindre huit germans més, encara que 

tres d’ells van morir molt menudets. En aquell temps no hi havia 

escola al nostre poble i tots els dies anava caminant  fins a 

Gandia a l ’Escola Pia i era molt bon estudiant. A més, mentre 

estudiava, treballava de barber al nostre poble, fins que als 

21 anys va decidir fer-se frare de l ’Ordre dels Franciscans, i va 

canviar el seu nom per “Fray Carmelo” (aquest nom l’adoptà 

d’una muntanya de Palestina “el monte Carmelo”). Als 26 anys 

fou ordenat sacerdot i l ’any 1831 va anar a viure i a estudiar 

a Jerusalem. Va arribar a ser mestre de filosofia, àrab, hebreu, 

francès i italià. També parlava perfectament el grec; a més 

del castellà i el valencià, clar. Mireu si era sabut! No obstant 

això, el clima de Palestina no era bo per a ell i li van dir 

que se’n tornara al poble amb el seu oncle, que també era 

franciscà. Quan estava a punt d’embarcar va canviar d’idea 

i va demanar permís per tal de poder quedar-se a Damasc (Síria). Això li va salvar la vida: uns 

pirates grecs van matar el seu oncle i  tots els demés que anaven en aquell vaixell davant  

les costes de Xipre.

L’any 1856, el sultà d’aquelles terres, Addul Megib, va proclamar la igualtat de dret 

de tots els seus ciutadans, tant musulmans, com cristians i jueus. Aquesta llei no va agradar 

gens als drusos (musulmans fanàtics) i en 1860 van començar una revolta al Líban que es va 

escampar fins arribar a Damasc, matant a tots els cristians sense distinció d’edat ni lloc de 

procedència. Sols alguns cristians van poder salvar la vida amagats per alguns musulmans 

dins de les seus cases. Vos sona aquesta situació en aquests moments que estem vivint? Al 

convent dels franciscans, pensant que els respectarien por tot el bé que hi havien fet, es 

refugiaren al voltant de noranta persones: el nostre beat Carmelo i altres set frares, els xiquets 

de l ’escola i varies famílies cristianes. Tots van ser assassinats per l ’únic fet d’ésser cristians i no 

voler renunciar a la seua fe. En aquell moment tenia 57 anys. És la història d’un bon mestre, 

d’un home bo. La nostra escola porta el seu nom. 

Alumnes 6é  CEIP Beato Carmelo: David Heredia, Gema Lara, Claudia López i Paula Penalba.



EL LOGO DE LA TROBADA

Quan a l’escola ens van plantejar la idea de participar en un concurs per dissenyar el logo 

de la Trobada, el meu germà i jo no ens ho vam pensar molt. Participaríem. 

Vam pensar unes quantes idees. La meua va ser senzilla; en el nom de l’esdeveniment, Trobada 

d’Escoles en Valencià de la Safor, hi havia tots els elements necessaris per dibuixar-lo. 

Així, com a fons vaig dibuixar el mapa de la Safor, el nostre espai geogràfic. Per damunt vaig 

posar el logo de la nostra escola, el CEIP BeatoCarmelo, amb la idea que representara no sols 

el nostre col·legi sinó tots els centres escolars. I, sobreeixint per damunt de l’escola i per sobre de 

la comarca, les Quatre Barres que simbolitzen la nostra llengua. El disseny d’aquest darrer símbol 

l’he pres del monument als Maulets que és al parc 25 d’abril del nostre poble: El Real de Gandia.    

                                                                      
Vicent Puig Aliaga

L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL



El mercat arriba a l’escola



OPINIÓ DELS ANYS PASSATS A L’ESCOLA

Aquests anys a l ’escola,  sobretot, han sigut divertits i molt agradables. A la nostra classe 

no solien haver problemes i en la part acadèmica, els professors i les professores ens han 

preparat molt bé per a l ’institut.                                        

VÍCTOR C.: Per a mi l ’escola ha sigut un dels períodes més divertits i útils de la meua vida. 

A l ’escola he aprés la majoria de les coses que sé, he fet molts dels meus amics i m’he divertit 

molt. Una de les coses que més recorde és l ’excursió al porrat de Sant Blai a Potries. Era una 

excursió a la que sols anava la nostra classe, per això ens ho passàrem molt bé i ens en 

recordarem tota la vida, almenys jo.

ARNAU M.: Aquests anys al col·legi m’han resultat genials. Els professors eren molt bons. 

Per a mi és un dels períodes que més bé m’ho he passat. Però el millor d’aquest temps ha sigut 

totes les amistats que he fet. D’altra banda, els estudis m’han eixit molt bé. És el millor centre 

del món!

JÉSSICA A.: Per a mi, aquests anys a l ’escola han sigut els millors ja que gràcies a ells he 

pogut conèixer tots els amics que tinc hui en dia. En aquest centre he viscut tots els grans 

moments i no els canviaria per res. Una de les excursions en que millor m’ho vaig passar i 

que mai oblidaré és la de Benagéber. Van ser els tres dies que més he gaudit i que sempre 

recordaré.

Alumnes de 2n d’ESO.







El CAES Ntra. Sra. del Amparo garanteix la normalització del valencià mitjançant  un canvi 

notable al seu projecte lingüístic del centre. El col·legi passa del PPEC(Programa Plurilingüe 

d’Ensenyament en Castellà) al PPA nivell 1(Projecte Plurilingüe Avançat nivell 1) que implicarà, a 

partir del proper any lectiu,impartir les classes de quasi la totalitat de les assignatures en valencià. 

Aquest canvitambé va acompanyat d’altres iniciatives que van més allà de l’àmbit curricular i 

que ja són una realitat des d’aquest curs 2016-2017: creació d’una revista en valencià, la 

participació en concursos literaris, tallers de doblatge, utilització i recerca d’informació amb 

ajuda de les TIC, comunicació institucional a les famílies,participació del nostre col·legi en les 

Trobades de les Escoles en Valencià…

S’ha considerat essencial la creació de nous contextos comunicatius per tal de motivar 

el alumnes a crear i pensar en la llengua autòctona. Així, com s’ha dit abans, s’ha creat una 

revista com a plataforma per publicar els seus contes, les notícies dels fets més important del 

trimestre,projectes de ciències entre d’altres, creació d’activitats experimentals, cartes d’antics 

alumnes...

És important destacar que el nostre col·legi ha de vèncer alguns obstacles afegits i és que 

un percentatge de més del noranta per cent, no considera el valencià una llengua materna, 

fins i tot, ni tan sols una segona llengua. Així, gran part de les famílies del nostre alumnat prové 

d’altres països i el valencià no ha estat mai present en les seues vides. Aquesta riquesa ètnica, 

social i cultural no pot ser mai considerada un problema sinó un repte que exigeix un poc més 

d’esforç dels docents, de les famílies, dels educadors i de tota la comunitat educativa. Sabem 

de la importància de la llengua per tal d’aconseguir la total integració del nostre alumnat en 

la societat que ens envolta, desfent murs culturals i prejudicis  substituint-los de manera definitiva 

per ponts i lligams dels nostres alumnes i famílies.

Marc Garcia i Rafa Sansaloni



LA DANSÀ DEL REAL, ORÍGENS

Després del Decret d’expulsió dels moriscos, signat pel rei Felip III, l’any 1609, el Real va 

quedar quasi despoblat, amb la conseqüent pèrdua de la mà d’obra especialitzada que 

s’encarregava del funcionament del trapig i del cultiu de la terra. L’any 1610 comportaria per al 

poble, la pèrdua de quasi la meitat de la població, passant dels més de 500 habitants del 1609 

als aproximadament, 270 habitants. 

Quan arriben els nous pobladors al Real, vinguts sobre tot de Teulada, es troben amb una 

xicoteta església d’advocació a la verge amb una capella de la Verge del Roser. 

Sabem que, a nivell general, el moment en què s’institueix la festa a la Mare de Déu del Roser 

va ser amb motiu de la victòria en la batalla de Lepant el 7 d’octubre de 1571, però no hi ha 

constància documental de l’origen de la devoció a la Verge del Roser a Teulada, encara que se 

sap que es celebrava des d’abans del segle XVII. 

Les activitats de la festa a la Mare de Déu del Roser, que ens portaren els nous pobladors 

teuladins al Real, consistien en fer a la vespra  l’anunci de la festa amb un gran volteig de 

campanes, a mig dia i cap al vespre es celebrava la revetlla, amb una dansada de ball solt a la 

plaça del Porxe, al bell mig de la vila vella de Teulada, acompanyats de la música de la dolçaina 

i el tabal. La coreografia del ball consistia en formar un cercle de balladors al mig de la plaça on 

tots dansaven al ritme de la combinació de la música del fandango, de les seguidilles i de la jota, 

que s’interpretava sense interrupció i de manera conjunta. 

El rector del Real, Juan Bautista Çaragoçà, per a millorar la relació entre els nous veïns implicà 

el veïnat en la gestió i organització de les coses del poble, per mitjà de la Parròquia i les seves 

confraries. Creà les figures del baciner i el llumener entre els homes i la figura de les obreres entre 

les dones. Des de l´inici del repoblament, en 1610, les obreres, passaren a encarregar-se de la 

decoració, ornamentació, neteja i vestimenta de la Mare de Déu. Mentre que la confraria dels 

homes, dedicaven part dels seus esforços a la festa de carrer. Formaven part d’aquestes activitats 

la cordà, els jocs populars com la partida de pilota, així com les danses al voltant de la Plaça 

Major.  L’any 1637, apareix escrit als comptes de la festa del Roser “... A gastat en sera vint lliures un 

diner. Ítem, al músic ha dat 3 lliures (dolçainer i tabaleter que solien tocar a  les festes)”

La dansà, ha significat sempre un dels actes més destacats, dintre de les tradicions i costums 

del poble del Real. Ha segut un ball ritual usat per a les solemnitats, fent-se a la Plaça Major (ara 

Plaça Beat Carmelo). Al voltant del dolçainer i del tabaleter, situats al centre de la plaça (a partir 

del tercer quart del segle XIX, quan no podia estar present el dolçainer, era substituït per algú de 

la banda, tocant el clarinet o la trompeta), les parelles formaven un cercle, i al voltant d’elles el 

públic assistent. Sonava al moment la dolçaina i el tabal, que acompanyaven al cap de dansa, 

iniciant així la crida al ball.

La Dansà es solia ballar al voltant del foc, com en alguns pobles que encara es balla. El foc 

era l’element màgic utilitzat pels realers, donat que contribuïa a reforçar el sentit ritual de la dansà, 

amb la foguera al mig de la plaça, donant-li una càrrega màgica i major vistositat al ball.



La comitiva guardava l’ordre en quant a la seva formació (o bé per antiguitat, casats, fadrins, 

forasters…). Sempre es demanava  permís al cap de dansa i aquest situava  a cadascú al lloc 

que li corresponia. 

Durant el ball les parelles es canviaven entre si, per formar la cadena com a signe de bona 

convivència social al poble. Al ball de comptes els dansadors feien passades de considerable 

dificultat, com a mostra de saber, de destresa del ball, davant de la resta dels assistents. El final 

de la dansà es plantejava com una competició entre la resistència dels músics i l’agilitat dels 

balladors.

Per remarcar encara més el sentit ritual de la dansà, els dansadors ho manifestaven vestint-

se de manera especial. Al Real les dansadores tenien el costum d’utilitzar peces d’indumentària 

especials per a la dansà, com a signe ritual, així les dones lluïen vistosos i elegants mantons de 

Manila. 

En l’article “El maestro Gea, personaje histórico de Real de Gandia”, publicat l’any 1970 

descrivia el ball de la dansà al poble de la següent manera: “Las danzas… se realizan así: en 

la Plaza del pueblo unos músicos ejecutan un preámbulo, especie de llamada. Entonces una 

bailadora sale de una de las casas de la plaza. El “festero” recoge a la bailadora y dan unos 

pasos por la plaza. Siguen saliendo parejas al compás de este preámbulo musical. Cuando ya 

están todas las parejas en la plaza comienza la verdadera danza dando vueltas a la plaza. Ya 

en pleno cada pareja de baile compite con las demás dando sentido, gracia, alegría y agilidad 

a sus movimientos. El maestro define todos estos elementos con una frase muy gráfica: “A ver quién 

se suelta más”...

La dansà del Real forma part del patrimoni cultural immaterial del poble, és per tant la nostra 

voluntat, d’esforçar-nos per a mantenir aquesta herència cultural rebuda del passat, per a poder 

viure el present i transmetre-la a les generacions futures. 

En les nostres mans està la responsabilitat de treballar, per a que els nostres fills i filles entenguen 

els valors universals que suposen l’art i la cultura.

Vicent Mahiques Fornés
 El Real de Gandia, febrer de 2017



Arribada i concentració a la Plaça de la Llibertat

Cercavila des de plaça de la Llibertat a plaça Beato 
Carmelo acompanyats pels grups musicals del Real de 
Gandia

Benvinguda,entrega d’obsequis als centres docents 
participants i parlaments per part de les autoritats

Inici de les activitats, tallers i paradetes

Cloenda tallers

Macrobatukada amb la KumKumtrà a la plaça Beato 
Carmelo

Sopar al parc 25 d’abril

Fi de festa amb actuacions musicals de Prozak Soup i 
El Diluvi

17:00 

17.15

 

17:30 

18:00

20:00 

20:15 

21:30 

23:00 

programació trobada

Població Escola/AMPA Taller
Ador-Palma CEIP i AMPA La Murtera Turbants
Almoines CEIP El Castell Papallona de colors
Almoines AMPA CEIP El Castell Drac Xinés
Alfauir-Ròtova AMPA Aulari Verge de la Salud CRA Posagots de fruita
Alfauir-Ròtova AMPA Aulari d'Alfauir del CRA Plantem pensaments bonics
L’Alqueria de la Comtessa AMPA CEIP Sant Pere Apòstol Suc de Taronja
L’Alqueria de la Comtessa CEIP Sant Pere Apòstol Festijocs
Barx/Potries/Palmera CRA  Mondúver-Safor Polseres de colors

Bellreguard IES Joan Fuster Realització d'escuts d'equips de 
fútbol i altres objectes

Bellreguard CEIP Gregori Mayans i Ciscar Quina visera més xula!
Beniarjó FP La Safor COOP. V. Beniarjó Repicat de plantes
Beniarjó FP La Safor COOP. V. Beniarjó Mecanografia
Beniarjó CEIP Sant Marc Boletes Pintores

tallers trobada 2017



Benifairó de la Valldigna CEIP Jaume II El Just Bossetes aromàtiques
Daimús CEIP Mestre Rafael Noguera Clauers
El Real de Gandia AMPA CEIP Beato Carmelo Postals emergents
La Font d'en Carròs CEIP Francesc Carròs Decorar ventall
La Font d'en Carròs/Oliva Ninos/ La Taronja Tiraxines reciclat
Gandia IES Ausiàs March Imans amb goma eva
Gandia AMPA i CEIP Joan Martorell Clauer Escubidú
Gandia AMPA i CEIP Joan Martorell Escriu el teu nom en Àrab
Gandia CEIP Roís de Corella Perruqueria divertida
Gandia CEIP Sant Francesc de Borja Marca pàgines
Gandia CEIP Botànic Cavanilles Atrapa boles
Gandia AMPA Botànic Cavanilles Manualitats amb làmines de suro
Gandia CEIP Carmelitas Xapes
Gandia AMPA CEIP Cervantes Alegria de Colors
Gandia CEIP Cervantes La pala juganera
Gandia Centre Enric Valor Encerta la bola
Gandia Real Colegio Escuelas Pias Reciclem
Gandia CEIP Mondúver El saquet del tio Canya
Grau de Gandia AMPA CEIP Joan XXIII Flauta de Tub
Grau de Gandia CEIP JOAN XXIII Hama Beads
Grau de Gandia CEIP Calderón de la Barca Punts de llibre
Grau de Gandia CEIP Calderón de la Barca Mandales
Grau de Gandia CEIP Calderón de la Barca Fang
Grau de Gandia IES Veles e Vents Bambolles i marcapàgines
Llocnou de Sant Jeroni CRA Riu Vernissa Imans amb goma eva
Miramar CEIP Oliveretes Bufem coets
Oliva AMPA I CEIP Verge dels Desemparats Oliva, quan el tio Canya (anys 50) 
Oliva CEIP Hort de Palau Encistella boletes
Oliva CEIP Lluís Vives Tasta el nostre hortet
Oliva IES Gregori Maians Manualitats  
Oliva IES Gregori Maians Jocs lògics
Oliva AMPA I CEIP La Carrasca Tu també "Pots"
Oliva E.I.M. El Caragol Peixets amb pinzes de fusta
Oliva AMPA I CEIP Santa Anna Fem polseres
Piles CEIP José Pedrós Punt de llibre amb goma eva
Simat de la Valldigna CEIP Valldigna Ballarines
Tavernes de la Valldigna CEIP Sant Miquel Fes-te la foto
Tavernes de la Valldigna CEIP Alfàndec Clauers Vallers
Tavernes de la Valldigna CEIP Divina Aurora Clauers Divins
Tavernes de la Valldigna CEIP Magraner La botella de la calma
València Universitat Politècnica de València El Calidoscopi
Vilallonga CEIP Verge de la Font Titelles de dit
Xeraco CEIP Joanot Martorell Fermall de Papallona
Xeraco AMPA CEIP Joanot Martorell Pintem ventalls
Xeresa CEIP Sant Antoni de Pàdua Vine i relaxat

Població Escola/AMPA Taller
tallers trobada 2017



Associacions/Editorials/Empreses
Població Entitat Taller
Gandia Coordinadora Safor-Valldigna Exposició i venda
Gandia Grup danses Roda i Volta Danses Valencianes
Gandia Muixeranga de la Safor Torres humanes
Gandia Dolçainers i Tabaleters UPG
La Safor Escoles solidaries La Safor Joc de l'oca solidària
València Radio de la FEV
València Diputació Valenciana Photocall
València Generalitat Taller de plantes
València FEV Igualtat Lingüística
Editorial Comercial l'Eixam S.L. L'Eixam Edicions S.L. Expocició llibres
Editorial Almadraba Editorial Nova servicios educativos Expocició llibres
Editorial Editorial Denes Expocició llibres
Editorial Edicions 96 Expocició llibres
Editorial Editorial Bromera Expocició llibres
Editorial Edicions el Sud Expocició llibres
Editorial Unaria Edicions Expocició llibres
Editorial Edicions Bullent Expocició llibres
Empresa Caterguai Taller de menjars
Empresa Windsports S.L. Nucs mariners i pulseres
Empresa Escola Marina Miramar Nucs mariners
Empresa Troballengua Cultura S.L. Ací t'entenem
Empresa España con Acnur La Realitat dels Refugiats
Empresa  IRCO SL Taller de menjars
Empresa  Desfibril·ladors Demostració
Empresa Federico Cuñat Suc de taronja
Empresa Cuidat S.L. (Gandiasurf) Simulador windsurf
Empresa Milotxes Club Milotxes

Catering 45 Taller de menjars
Unió Musical Real de Gandia Xaranga desfilada

Societat Artística Musical Xaranga desfilada
Societat Instructiva Musical Xaranga desfilada

ACDA Conscienciació d’animals
Associació de colombaires Pintura ales i solta de coloms

Penya motera Real Exposició de motos
Associació GR el Real de Gandia Stand esportiu

Associació de xirimiters Taller d’instruments
Grup de Teatre del Real de Gandia Exposició de fotos i videos

Escola de Música Mestre Gea Taller d’instruments
Associació Hug de Cardona Globotada
Associació de Pensionistes Jocs Infantils

FAMPA - València L'escola pública és la nostra
Xarxa jove del IVAJ

Federación Rugby de la Comunidad Valenciana Demostració de Rugbi
Educadores Caterguay Taller de menjars

Cajamar
Joves amb Compromís Safor-Valldigna Magdalenes abanderades

Teatre del Raval
Joves Socialistes de La Safor Roses de paper

tallers trobada 2017

Festers Mare Deu dels Desemparats
Festers Crist de l’Empar
Festers Beato Carmelo
Festers Verge del Roser

Festers Sants de la Pedra
Festers Divina Aurora Comissió Moros i Cristians

Forum de Debat
Mestresses de casa “TYRIUS”

Formigó Estudi
Societat de Caçadors
Penya Real Associació

Real de Gandia C.F.

Voluntariat












