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Al mes de maig del 2017, a Manises 
celebrarem la XXX Trobada d’Escoles en 
Valencià. És un honor per a nosaltres po-
der participar per segona vegada en l’or-
ganització d’un acte tan important i que 
reuneix en un dia a milers de persones de 
la nostra comarca, amb un objectiu molt 
clar: defensar i potenciar l’ensenyament 
en valencià.

Les trobades són un acte reivindicatiu, 
que recorre les comarques valencianes i 
que fan que es puga mostrar als carrers 
tot allò que envolta una circumstància 
tan viva a la nostra societat. Ha costat 
molts anys de lluita, que l’ensenyament 
en valencià siga una realitat, hi ha hagut 
moments molt difícils, però estem ja per 
tot arreu.

Ara, és un moment molt important 
per fer un pas endavant, nosaltres com 
Ajuntament recolzarem totes les iniciati-

ves que s’han presentat perquè les tro-
bades siguen un èxit, i no sols eixe dia en 
concret, sinó en totes i cadascuna de les 
activitats que estan realitzant-se al llarg 
del curs.

A les institucions i en especial a la Ge-
neralitat, cal exigir-li la màxima implicació 
no sols en el suport a les jornades, sinó 
en capgirar l’actual situació i que el valen-
cià siga l’eix de l’ensenyament.

Des d’ací vull aprofitar aquesta oportu-
nitat que se’m brinda per invitar a totes 
les veïnes i a tots els veïns de Manises 
a participar en un dia reivindicatiu, però 
també en un dia de festa, on podrem 
compartir tot allò que les persones que 
participen ens mostraran i tot allò que 
s’ha preparat des dels pobles de la co-
marca implicats. Són activitats organitza-
des amb la finalitat de promocionar l’ús 
de la nostra llengua començant des de 

les escoles i que han d’arribar a tot l’àm-
bit educatiu i a la societat en general.

Vull també donar les gràcies a tots els 
organitzadors per haver triat la ciutat de 
Manises com la seu de les XXX Trobades 
d’Escoles en Valencià. Esperem que tot 
transcórrega segons el que han preparat 
el nombrós nombre de persones impli-
cades en l’organització i estic realment 
orgullós del fet que des de Manises es 
puga donar un impuls a unes jornades de 
projecció educativa i cultural tan impor-
tants per potenciar el valencià com eix 
vertebrador de la nostra societat.

I com no, m’agradaria animar a El Guaix 
i Escola Valenciana a seguir en el seu dur 
treball, que cada dia té a més valenci-
anes i valencians orgullosos de la seua 
tasca. Enhorabona a tots els que feu pos-
sible aquestes jornades i endavant!

Les Trobades d’Escoles en Valen-
cià evidencien que l’ensenyament en 
valencià és l’educació òptima i cap-
davantera, 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, aconse-
gueix que l’alumnat domine les dues 
llengües oficials i l’anglés. Aquesta for-
mació es desenvolupa des de l’estima 
del valencià i l’arrelament al medi. Grà-
cies a l’aprenentatge de llengües ens 
acostem a les diferents cultures: com 
més cultures coneixem, més tolerants 
som. L’educació és una eina fonamen-
tal 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 críti-

ques, raonables, amistoses, coopera-
tives.  

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 incor-
porar-se al programa òptim en un curt 
termini de temps. Així, necessitem la 
complicitat dels pares, les mares i el 
professorat, perquè demanen sempre 
qualitat educativa i, de forma progres-
siva, 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 de-
sig 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 ge-
gants i suggereix un missatge vertebra-
dor: parlar valencià ens fa compartir ex-
periències, ens enriqueix culturalment, 
amplia el nostre coneixement del món, 
ens ofereix la clau d’accés per desco-
brir 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 País Valencià. Necessitem 
mitjans de comunicació públics en la 
nostra llengua que ens cohesionen, 
ens acosten la diversitat cultural i do-

nen a conéixer la personalitat de tots 
els pobles que fan País Valencià. Ens 
cal comptar amb la correspondència 
de les televisons IB3 i TV3. 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 discri-
minatòria respecte d’altres pobles amb 
llengua pròpia. Els poders públics han 
de vetllar per la correcta implementa-
ció 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.  

MANIFEST DE LES TROBADES 2017    

EN VALENCIÀ, CREIXEM 

JESÚS BORRÀS I SANCHIS
ALCALDE DE MANISES    

SALUDA

Enguany 2017 tenim l’honor de cele-
brar a Manises la 30a Trobada d’Escoles 
en Valencià. A més d’honor és un privi-
legi, ja que a Manises es va celebrar la I 
trobada,  allà per l’any 1988, amb la qual 
cosa esta festivitat és més entranyable 
per a nosaltres.

Estem tenint un any ple d’activitats al 
voltant d’esta festa que culminarà el 20 
de maig. Els escolars, sobretot, han po-
gut disfrutar de multitud d’actes culturals 
variats que han tingut el denominador 
comú de ser una reivindicació del valen-

cià al mateix temps que una festa. Teatre, 
cine, arts plàstiques… activitats diverses 
que han generat un moviment en l’àmbit 
educatiu del nostre municipi que ha arri-
bat a tots els nivells de l’ensenyança i a 
totes les persones de la comunitat.

Vull animar a la ciutadania de Manises 
i de la comarca a participar en esta Tro-
bada, a conéixer la nostra ciutat, a estar 
amb nosaltres per a defendre la llengua 
que forma part del nostre patrimoni.

Aprofite per a agrair el treball i la 
col•laboració de centres educatius, Am-

pas, associacions culturals i a totes les 
persones que han participat i col·laborat 
amb el Departament d’Educació per a 
dur a terme este esdeveniment. Ha sigut 
un gran esforç per part de tots, i totes i 
tots heu sigut indispensables per a po-
der realitzar el conjunt d’actes que hem 
organitzat. 

Us esperem el 20 de maig a Manises. 
Serà per a nosaltres una satisfacció aco-
llir-vos amb els braços oberts. Junts gau-
direm d’esta festa, la Festa de la Llengua.

PILAR MOLINA ALARCÓN
REGIDORA D’EDUCACIÓ 
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EDITORIAL
Un any més i en són trenta les tro-

bades que hem realitzat des del 1987. 
Enguany ens acull el poble de Manises. 
De nou benvinguts i benvingudes. 

Va ser en 1983 quan en l’Escola Pú-
blica de la nostra comarca s’obrí a Mas-
sanassa per primer cop una línia d’en-
senyament en valencià. Quatre anys 
després teníem coses a celebrar i con-
vocàrem la primera Trobada de Comar-
ca, precisament a Manises. Comencem 
de nou la roda.

Tanmateix, alguna cosa ha canviat 
respecte a l’ús i competència del valen-
cià. 

En aquells primers moments era poc 
l’alumnat alfabetitzat en valència, però 
a les aules, al patí i al carrer el parlaven; 
el valencià era llengua de comunicació 
als seus jocs. Ara són moltes les perso-
nes alfabetitzades en la nostra llengua. 
Ha augmentat la competència, al temps 
que disminueix el seu ús: no sols al car-
rer, també a les aules on creix exponen-
cialment el seu aprenentatge.

Intenció d’aquesta editorial és la 
d’apuntar algunes claus per explicar 
aquesta estranya evolució que s’està 
produint al respecte de la nostra llengua. 
En qualsevol poble valencianoparlant, 
on el corrent migratori és quasi inapre-
ciable, no s’altera la forma d’expressar-
se dels seus ciutadans. En canvi, en la 
mesura que aquest fluix augmenta, la 
cosa canvia substancialment, més en-
cara dintre d’una població ensinistrada 
a sentir-se culpable per parlar una llen-
gua diferent a la de l’estat, i a pensar 
que és de bona educació parlar “en cris-
tiano” quan algú no parle en valencià, 
siga senegalès, romanès o de Conca, 
tan li fa. Una societat com la nostra, tan 
subjecta al sentiment cristià, la redemp-
ció la troba canviant de llengua: sovint 
demanem el pa o exposem les nostres 
idees en castellà amb el nostre accent 
peculiar per educació, com hem aprés, 
per si de cas, independentment de si 
l’oient ens entén o no.  

El poble valencià és especialment 
un poble acollidor, com així han estat 
els pobles de la mediterrània, però en 
la mesura que la població forana ha 
augmentat, l’ús de la nostra llengua ha 
anat desapareixent dels espais públics, 
també a les aules d’ensenyament en va-
lencià: ho aprenen els menors en veure 
canviar de llengua als seus pares i iaios, 
als veïns (als que la sociologia ha de-
terminat anomenar valencianocallants). 
De seguir així, bon d’hora les persones 
que volem viure en valencià acabarem 
sentint-nos forasters sense tenir que 
migrar.

Tenim, després de 34 anys de l’apro-
vació de la llei d’ús i ensenyament del 
valencià, la major població alfabetitza-
da en la nostra llengua haguda mai. I al 
temps, ha augmentat la població valen-
cianocallant.

Volem seguir acollint tothom que de-
sitge viure al nostre territori, però caldria 
plantejar-nos si el preu a pagar és l’ocul-
tació fins l’extinció de la llengua que ens 
identifica com a poble, com alguns so-
ciòlegs auguren. 

Com ens sortirem d’aquesta parado-
xa? 

Difícilment si no desintoxiquem el 
pensament que ens han forjat a foc i 
escalpel, decodificant el que ens han 
codificat: esborrar de la ment que par-
lar la nostra llengua és de ser maledu-
cat, més bé el que pretenem és acollir 
la migració tan interna com externa, 
donant-los el mateix reconeixement 
que als nascuts ací i per això facilitem 
l’aprenentatge i ús del valencià. L’escola 
pública està fent el que cal fer, i molt és 
el professorat que ha permès la compe-
tència activa oral i escrita en valencià 
de la ciutadania, siga quin siga el seu 
origen.  I continuarà fent-se a les es-
coles perquè sabem, per tots els estu-
dis sociolingüístics que tenim al nostre 
abast, que el millor procés per assolir un 
alumnat amb competències plurilingües 
per a un món globalitzat i multicultural  

és bastint-lo des del bilingüisme natural 
que ens brinda aquesta terra.

Ens hem de desembullar d’arguments 
linguofòbics que menyspreen el valencià 
per ser una llengua que sols es parla al 
país valencià i per tant no paga la pena, 
“que és preferible aprendre anglés”, 
com si dominar el valencià minvara les 
possibilitats d’aprendre un altra llen-
gua estrangera: “Aprendre anglés és 
important, després de tenir assen-
tat l’aprenentatge del valencià i del 
castellà. Els efectes d’educabilitat, l’ús 
apropiat i la consciència pragmàtica, 
entre d’altres, van ser més desenvolu-
pats en les persones que optaven a l’idi-
oma anglès com a tercera llengua, que 
els que ho feien com a segona” diu Pilar 
Safón (catedràtica d’anglés) 1.

Les i els mestres fa temps que ho te-
nim clar, cada vegada més les famílies.

Però insuficient sens una Política 
lingüística decidida

Com poden aprendre la nostra llengua 
els migrants que ja no van a escola?-
seria la primera de les preguntes que es 
deuria fer qui ens governa- Quins me-
canismes enllestir per a que els nouvin-
guts no ens la facen perdre? Alfabetitzar 
la població en les dues llengües oficials 
és un deure ineludible del nostre govern.

Aquesta situació regressiva, sols re-
vertirà quan les persones que habitem 
aquest territori les dominem. Ninguna 
persona competent en ambdues fa can-
viar de llengua a l’altra. Per estimar cal 
conèixer. Sols es pot estimar aquelles 
llengües que saps. I l’estima és la millor 
vacuna contra l’odi. 

Ens cal l’aprovació d’una Llei 
d’Igualtat Lingüística. Entre altres 
apuntem unes primeres propostes:

• La llei ha d’establir que el valencià 
és la llengua d’ús normal i general de les 
administracions i per tant tot el personal 
que hi treballe ha de ser competent en 
les dues llengües oficials (ara, només 
s’exigeix per al castellà).

• Els mitjans de comunicació públics 

valencians han d’emetre en valencià i 
els de concessió a ens privats haurien 
de respectar una quota d’emissió tam-
bé. 

• Per llei s’ha d’establir la generalitza-
ció oficial de la toponímia valenciana i la 
retolació en valencià.

Embarca’t al Valencià, era el missat-
ge que llançàvem en la darrera troba-
da. Però ningú s’embarca en un vaixell 
que va enlloc. Ningú mostra interés per 
aprendre una llengua que no és neces-
sària per trobar treball, que té menys va-
lor que l’anglès o qualsevol altra llengua 
europea a les oposicions públiques, ni 
que et permet viure parlant o pensant en 
ella perquè sempre hi haurà qui t’inco-
moda al demanar-te canviar de registre 
per aconseguir ser escoltat i atès, fins 
i tot a les administracions públiques. 
Qui vol aprendre una llengua per no ser 
usada? Qui vol una llengua innecessà-
ria socialment?, una llengua que més 
enllà de l’escola continua amagada, i 
oblidada als espais públics, al carrer, als 
espais de comunicació: premsa, ràdio 
o televisió. Què hi farem per retornar-
li el prestigi, ús i dignitat que deurien 
tenir ambdues llengües oficials? Una la 
té, l’altra no. Cal senyors ficar-se al tall 
i fer feina, i en eixe camí ens trobarà 
a Guaix i Escola Valenciana, continuant 
fent projectes com el Voluntariat, La 
Gira i Cinema en valencià, convocant els 
Premis Sambori any darrere any i com 
no, celebrant la nostra llengua en totes 
i cadascuna de les Trobades d’escoles 
en valencià. També hi serem en aquells 
projectes que es dissenyen des de l’ad-
ministració per aconseguir LA IGUALTAT 
LINGÜÍSTICA. Quedem emplaçats!

---------------------------------------------
1. Els resultats d’aquests estudis s’han 

publicat per Springer (Alcon i Safont, 2007), 
Peter Langue (Alcon, 2008) o Rodopi (Alcon 
i Safont, 2013; Martí, 2013)
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Escola Valenciana fa molts anys 
que és un dels moviments vius i so-
cials. Representa l’escola, la part 
de l’escola més entusiasta i reivin-
dicativa dels valencians i del sud 
d’Europa. Albert Dasí

Els premis anuals d’Escola Valencia-
na es van celebrar el passat 5 de no-
vembre al Teatre Echegaray d’Ontinyent 
en el marc de la XIVa Nit. El municipi de 
la Vall d’Albaida va ser el centre d’una 
de les activitats més emblemàtiques de 
l’entitat cívica: l’homenatge a persones 
i col•lectius que treballen per assolir la 
normalització lingüística. Amb el títol “A 
cau d’orella”, va estar organitzada per 
la Coordinadora de la Vall d’Albaida per 
la Defensa i Ús del Valencià, Escola Va-
lenciana i l’Ajuntament d’Ontinyent.  A 

la Nit d’Escola Valenciana va acudir el 
conseller d’Educació, Vicent Marçà i el 
president de la Diputació de València i 
alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Escola Valenciana atorga anualment 
tres guardons de diferent naturalesa 
per reconéixer el treball de persona-
litats i associacions que dia rere dia 
contribueixen a la millora de la salut de 
la llengua i fomenten l’ús social del va-
lencià en tots els àmbits. Els guardons 
“Intentant la llibertat” estan dissenyats 
per l’escultor Andreu Alfaro. En parau-
les del president d’Escola Valenciana, 
Vicent Moreno: «volem compartir amb 
tothom la tasca quotidiana que desen-
volupen al nostre país persones i col-
lectius per millorar la situació de la llen-
gua i la cultura.»

La professora Carmen Agulló va ser 

reconeguda amb el guardó de la tra-
jectòria individual, un reconeixement 
a persones que treballen pel valencià 
en l’àmbit educatiu. Carmen Agulló va 
nàixer a un poble de Galícia, Xinzo de 
Limia, i viu al País Valencià des dels 
anys vuitanta. És professora de Teoria 
i Història de l’Educació a la Universi-
tat de València i ha escrit nombroses 
obres d’investigació sobre l’educació 
de les dones en la II República i en el 
franquisme, i sobre la depuració del 
professorat.

El guardó a l’Ús Social del Valencià, 
dedicat a col·lectius que basteixen la 
conservació i difusió de la nostra llen-
gua, va ser per a Federació Valenciana 
de Nanos i Gegants; i el Guardó Ex-
traordinari, que s’atorga a institucions 
o personalitats valencianes amb un 

estret vincle amb la nostra cultura va 
caure a mans de l’Institut d’Estudis de 
la Vall d’Albaida. Escola Valenciana ha 
considerat que aquesta institució me-
reixia ser premiada per la tasca fona-
mental que desenvolupa: d’una banda, 
promou la cohesió comarcal a través de 
debats, reflexions, col·loquis... i, d’altra 
banda, crea i difon continguts que con-
tribueixen a ampliar el coneixement de 
la Vall d’Albaida.

L’acte va ser el marc en el qual es 
presentà la imatge de les 19 Trobades 
d’Escoles en Valencià i el lema, En va-
lencià, Creixem. Va estar presentat per 
l’actiu Maria Juan i les actuacions dels 
centres escolar d’Ontinyent. La cloenda 
del sopar va estar amenitzat per la con-
tacontes Almudena Francés.  

LA NIT D’ESCOLA VALENCIANA

MARILÓ GRADOLÍ
El Guaix – Coordinadora pel valencià 

de l’Horta Sud d’Escola Valenciana va 
organitzar el passat divendres 31 de 
març, el tradicional sopar de primavera 
per homenatjar les persones de l’àmbit 
educatiu i les entitats que treballen pel 
manteniment de la cultura valenciana. 
Enguany el Guaix d’Honor ha sigut per 
al Grup de danses i rondalla Repicó de 
Manises, per la seua tasca i per haver 
contribuït a recuperar i donar a conéi-
xer el nostre patrimoni musical, per la 
voluntat de fer cultura, per la constàn-
cia i l’estima que crea orgull en el sen-
timent de poble. Abans de començar 
l’acte i el sopar al Mas de l’Estrela de 
Catarroja, el Grup de Danses i Ron-
dalla Repicó, acompanyats de tabal i 

dolçaina, van ballar tres peces al jardí, 
un marc incomparable per gaudir de la 
bellesa de les danses tradicionals.

En un ambient d’harmonia entre 
amics i amigues, la nit s’encetava 
amb les salutacions. Les conductores 
de l’acte, Montse Payà i Xon Domín-
guez, també donaven la benvinguda 
a la diputada provincial, Rosa Pérez; 
a l’alcalde de Manises, Jesús Borrás; 
l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Marín; 
i l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó; 
a més de les regidores i  regidors de 
Manises Pilar Molina, Xavier Morant, 
Àngel Mora, Pilar Bastante, Javier 
Mansilla, Carles, López, Altea Royo y 
Rafa Mercader; de Sedaví, Filo Baixau-
li; d’Alcàsser, Cristina Lucendo; de Tor-
rent, Patrícia Sáez i Pau Alabajos; i de 

Catarroja, Conxa Valls i Núria Blanch. 
Els reconeixements al món educatiu 

van ser per a Pura Ferrer (treballadora 
de l’ensenyament a Torrent i al Jaume 
I de Catarroja); Feli Burdeos (mestra i 
directora del Joan XXIII de Catarroja); 
Paco Juan (iniciador de la primera lí-
nia en valencià de Torrent al Lope de 
Vega); Anna Garcia (mestra de La Gavi-
na de Picanya); Fina Masgrau (mestra 
i fundadora de la Gavina i autora de La 
rateta Marieta); Reme Martín (mestra 
de valencià al Jaume I de Catarroja); 
Teresa Pérez i Vicent Alabajos (mestres 
del Sant Pasqual de Torrent); Xelo Ro-
dríguez (mestra del Joan Esteve d’Albal 
i Lluís Vives de Paiporta); Vicent Este-
ve (treballador de l’ensenyament a Tor-
rent); Miguel Martín (mestre director 

del Jaume I de Catarroja) i també es 
va reconéixer la tasca pel valencià de 
l’albalenc Joan Puchalt.

Amb gran emotivitat, l’organització 
va reconéixer també la tasca del direc-
tor del Jaume I, el Conqueridor de Ca-
tarroja i president d’Escola Valenciana, 
Vicent Moreno, que divendres mateix 
celebrava la seua jubilació. Va ser una 
sorpresa que ell, desconeixedor del 
guió de l’acte no s’esperava.

També va haver-hi al sopar moments 
de record per a Vicent Pastor, músic 
del grup Tres fan ball i persona molt 
lligada al Guaix, al qui li van dir “adéu 
amic” fa uns mesos de manera sob-
tada. El guardó que va recollir la seua 
vídua, Àngels Monferrer; i el seu fill 
Jordi.

EL GUAIX CELEBRA EL SOPAR DE PRIMAVERA 
AMB UN HOMENATGE AL GRUP DE DANSES I RONDALLA REPICÓ DE MANISES

NIT DE GUAIX, PUNT DE TROBADA
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En totes les edicions es reconeix la 
trajectòria de les línies en valencià. El 
col·legi públic Colón de Benetússer i 
el CP Baladre de Picanya van recollir 
el reconeixement a la trajectòria dels 
XXV anys d’ensenyament en valencià 
enguany.

La Trobada de l’Horta Sud se celebra 
al 20 de maig a Manises. El seu alcal-
de, Jesús Borràs, va ser l’encarregat de 
fer la invitació a la festa de les escoles 
per la llengua. Manises, després de ser 
la primera seu de la trobada comarcal, 

torna a ser la ciutat acollidora. I el me-
tre Joan Vila, del col·lectiu de persones 
que ha treballat de valent en l’organit-
zació en feu un resum de les activitats 
que han organitzat al llarg del curs. En 
record d’aquella primera, una repre-
sentació de l’alumnat i professorat que 
van iniciar la primera línia de valencià 
a Manises ara fa trenta anys, va re-
bre una il·lustració en record del Guaix 
dibuixada per la dissenyadora Sandra 
Moreno, inclosa en el projecte “Somos 
Súper” de la Fundació Horta Sud i que 

també van rebre tots i totes les perso-
nes assistents al sopar.

L’actuació musical de l’Horta Folk, 
va alçar de les cadires a quasi tots per 
ballar les peces musicals, i finalitzant 
l’actuació amb una versió especial del 
Tio Canya amb la col·laboració de Pau 
Alabajos.

La nit arribava al final. El president 
del Guaix, Vicent Font, va presentar 
el llibre “L’home de la guitarra” d’En-
ric Lluch, il·lustrat per Anna Roig i edi-
tat per Edicions del Bullent, dedicat a 

Paco Muñoz arran de l’homenatge que 
el Guaix li va fer al cantant al Teatre 
Principal de València el 21 de maig del 
2016. Aitana Ferrer feu una preciosa 
lectura del conte i el cantant va donar 
les gràcies al Guaix, tant per l’home-
natge com per l’edició del llibre. 

Vicent Font va cloure l’acte felicitant 
a la comunitat educativa de Manises 
pel treball realitzat durant tot l’any i 
confiat en el futur de la llengua perquè 
com diu el llema d’Escola Valenciana, 
En valencià, creixem. 

PARAULES D’AGRAIMENT DE 
VICENT ESTEVE 
EN NOM DELS RECONEIXEMENTS
Pura,  Feli,  Paco,  Anna,  Fina,  

Reme, Teresa,  Vicent,  Xelo,  Miguel, 
Joan ,  Vicent, i  Vicent... 

Al guardó que rebeu tan merescuda-
ment hi ha unes paraules de Joan Fus-
ter: “El destí d’una llengua es frustra 
quan no el sosté la sòlida voluntat de 
fer-hi una cultura”.

I si una cultura és la resposta col-
lectiva a un context, una manera de 
veure el món, vosaltres sosteniu la nos-
tra cultura amb el vostre testimoni per-
sonal i, amb dosis impagables de co-
neixement i voluntat, l’heu transmesa 
a milers de xiquets i xiquetes, famílies, 
companys i companyes de feina, veïnat, 
amistats i familiars... Sou mestres, un 
ofici com qualsevol i com pocs, doncs 
no n’hi ha tants que, per exercir-los bé, 
tinguen tanta dimensió política, política 
a la manera clàssica grega, i social, a la 
manera solidària, compartida, comuna.

Per a mi teniu el doble valor de l’ano-
nimat i d’haver generat una activitat 
que ja forma part del patrimoni educa-
tiu valencià. Potser sone contradictori, 
així barrejat a propòsit de la vostra per-
sona. M’explique.

Jo crec més en la tasca que feu per-
sones com vosaltres, quotidiana i amb 
l’aigua pels camals, si em permeteu la 
metàfora arrossera, que en la que es 
realitza amb micròfon i escenari. Crec 

molt més en els mestres que són bons 
cada dia, que en els que són el mestre 
de l’any. I ho crec perquè és molt més 
complicat arriscar-se i encertar en mi-
llorar la vida concreta d’unes persones 
concretes durant un temps molt con-
cret i en un ecosistema social i polític 
complex i canviant, que obtenir l’aplau-
diment d’un públic prèviament selecci-
onat. Hui, quasi tot és espectacle, s’ha 
banalitzat també, no ja l’educació, fins i 
tot la pedagogia. Vosaltres, pel contrari, 
manteniu el to discret i l’abast profund 
que requereix l’ofici d’ensenyar.

I dic que la vostra feina acreix el patri-
moni educatiu valencià perquè amb ella 
s’eixampla la nostra cultura, la nostra 
manera d’entendre el món, una manera 
de viure, enriquint el món sencer. Vo-
saltres podeu ser, sou ja, les mestres 
de les noves generacions de mestres. 
Quan aquestes es pregunten per la ma-
nera de fer les coses, la resposta sou 
vosaltres, la vostra eficàcia amb grans i 
menuts, els valors amb què s’han con-
vertit en adultes, després d’una infan-
tesa feliç i estimulant, les ciutadanes i 
ciutadans del nostre País. 

Podeu estar satisfetes, i els habitants 
de l’Horta, ben agraïts.   

EL GRUP DE DANSES 
I RONDALLA REPICÓ
El grup de danses REPICÓ es va for-

mar l’any 1987 amb l’objectiu de recu-
perar, difondre i promocionar el folklo-

re de Manises i recuperar les nostres 
tradicions. La nostra tasca principal ha 
sigut sempre la recuperació i difusió del 
nostre folklore dirigint els nostres esfor-
ços en la recuperació de cançons i balls 
tradicionals. 

L’any 1989 es va recuperar EL BALL 
DE LES COVETERES un acte que es feia 
al voltant de la nit de Sant Joan en el 
solstici d’estiu i que sembla evident que 
estava relacionat amb la música i el ball 
tradicional. Moltíssima gent major de la 
localitat ho assegura i reconeix, però 
la veritat és que no es té pràcticament 
cap resultat en referència a melodies, 
ball i instruments. El que sí que és cert 
és que han quedat moltes cançons po-
pulars que ens han cantat gent major 
de la localitat, de les quals algunes fan 
referència directa al Ball de les Covete-
res. Encara que en són molt poques i 
alguna prou residual (estrofa solta).

A partir d’estes explicacions, Eduard 
Navarro (mestre de la rondalla) agafa 
les dos melodies i en la primera “El dia 
de Sant Joan” compon una part instru-
mental seguint patrons tradicionalistes, 
per tal de completar-la, i en la segona 
adapta igualment arranjaments i har-
monies ajustant les dos lletres comple-
tes i creant una lletra a la part incom-
pleta per tal de fer tres estrofes. De tal 
manera que recuperant cançons tradi-
cionals amb referència al Ball de les Co-
veteres ens trobàrem que disposàvem 
d’una jota i unes seguidilles. Llavors per 

tal de continuar amb la línia d’evolució 
tradicional (jota-seguidilla-fandango) 
ens calia un fandango. Per tal de con-
formar un fandango, el mestre, Eduard, 
va fer un seguiment d’altres cançons de 
la comarca (l’Horta Sud) i a partir d’un 
cant de bressol de la localitat de Mas-
sanassa, fa una adaptació a fandango 
creant parts instrumentals i arranja-
ments seguint patrons tradicionalistes i 
creant una lletra. 

En l’actualitat, el nostre grup està for-
mat per unes quaranta persones entre 
rondalla, balladores i balladors. Entre 
tos, fomentem i recuperem la tradició 
del folklore, per a que la cultura valen-
ciana no es perda i així les noves gene-
racions puguen conéixer i aprendre les 
tradicions dels nostres avantpassats. 

El nostre grup participa en les dansa-
des al voltant de la nostra comunitat, 
a les festes patronals de la nostra ciu-
tat, a la processó del corpus...També, 
des de fa uns anys hem representat a 
Manises alguns espectacles on la mú-
sica i el ball són els protagonistes, com 
PERTANYENÇA (2012), D’OBRADORS 
A COVETERES (2013), GALANTERIES 
I FLORETES (2014), ACORDIÓ I BALL 
(2015) i TRADIFUSIÓ (2016). 

A més a més, també hem participat 
en festivals en alguns països europeus 
com Itàlia, França, Alemanya, Suècia, 
Bèlgica... on hem fet germanor interna-
cional en altres cultures.

Cal destacar que el dia 3 d’octubre 

Foto de família dels reconeixements 2017.
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de 2013 i coincidint amb el XXV ani-
versari de la creació del grup, li va ser 
concedit, per part de l’Ajuntament de 
Manises, el Premi 9 d’Octubre 2013. 
Este guardó, és el reconeixement més 
important que, amb motiu de la festivi-
tat del 9 d’Octubre, entrega el consis-
tori local. I el 31 de març en el sopar 
de primavera de Guaix, ens han atorgat 
el Guaix-2017 Per haver contribuït a 
recuperar i donar a conèixer el nostre 
patrimoni musical i per la constància, 
rigor i estima que crea orgull en qui ens 
sentim “poble”.

PARAULES D’AGRAÏMENT  
DE REPICÓ
El Grup de Danses i Rondalla Repi-

có portem en dansa des de l’any 1987. 
Començàrem amb la il•lusió i compro-
mís de contribuir i treballar per la nostra 
cultura a Manises.

La principal tasca de Repicó és i ha 
sigut sempre recuperar, mantenir i di-
fondre les nostres arrels mitjançant la 
dansa i la rondalla pròpies de la nostra 
cultura valenciana.

A poc a poc el Grup ha anat creixent. 
A hores d’ara comptem amb una esco-
leta de danses de xiquets i xiquetes i 
una gran rondalla dirigida pel mestre 
maniser Eduard Navarro.

En nom del Grup de Danses i Ron-

dalla Repicó de Manises volem agrair 
aquest guardó, així com també felici-
tar a cada un dels membres del Guaix, 
per la vostra tasca, implicació i afany 
de mantenir viva la nostra cultura i la 
nostra llengua.

Gràcies a associacions com la vostra, 
encara es parla Valencià en esta terra i 
s’han recuperat algunes tradicions, que 
sense vosaltres hagueren desaparegut.

Gràcies de cor al Guaix i d’altres as-
sociacions similars per aconseguir que 
parlar en “Valencià” en la capital no 
provoque gestos o paraules despecti-
ves, com passava uns pocs anys arrere.

Gràcies en nom de tots els compo-
nents de Repicó, per recordar-nos cada 
dia qui som i d’on venim.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
PACO MUÑOZ, 
L’HOME DE LA GUITARRA

El 21 de maig de 2016, al Teatre 
Principal de València, el Guaix amb la 
complicitat de les escoles les escoles 
Sant Pasqual i Les Terretes de Torrent, 
Sant Ignasi i Les Carolines de Picas-
sent, Florida Secundària de Catarroja, 
el Cor Jove de la Lírica de Silla, l’Orfeó 
d’Aldaia i La Muixeranga Torrentina li 
retérem un homenatge a Paco Muñoz 
amb l’espectacle Un país d’escoles 

canta a Paco Muñoz, cantant-li les 
cançons que ell ens ha ensenyat i que 
tant ens han servit per a difondre el va-
lencià a les nostres escoles. 

Es difícil imaginar-se la suma d’hores 
de treball que va suposar, però creguem 
que el resultat va ser més que satisfac-
tori. Creguem que Paco no se n’oblida-
rà mai, i tal vegada molts dels xiquets i 
xiquetes que hi van participar tampoc. 
Passarà el temps, i passaran per da-
vant del teatre o assistiran a un espec-
tacle i recordaran que un dia, anaren 
amb la seua mestra o el seu mestre i 
cantaren unes cançons d’un home molt 
gran que li deien Paco Muñoz. 

Aquell dia li havíem demanat a En-
ric Lluch, escriptor, membre del Con-
sell Valencià de Cultura i amic de Paco 
Muñoz que ens diguera unes paraules 
sobre les cançons de Paco i li dema-
narem que ho fera de manera senzilla 
perquè la gran majoria del públic seria 
l’alumnat de les escoles. I Enric ens va 
regalar en forma de conte la vida del 
cantant que començà a actuar en as-
sociacions veïnals de València acom-
panyat d’una guitarra i que esperonat 
per Ovidi Montllor es pren seriosament 
l’ofici i realitzà la seua presentació el 
4 de novembre de 1976 al Teatre Mi-
calet. I no serà fins el 1984 que de-
butarà davant el públic infantil en un 

festival de teatre als Jardins de Vivers, 
fet que li donà l’oportunitat de conver-
tir-se – en aquell moment – en l’únic 
cantat valencià de dedicat a la cançó 
infantil. La seua producció infantil, elo-
giada per Joan Fuster, comprén més de 
100 cançons recopilades primer en 10 
cassets i actualment en 5 Cds amb el 
títol genèric Paco Muñoz canta per als 
xiquets. Actualment ja en son més els 
cantants que han pres el relleu – Dani 
Miquel i Aitana Ferrer, entre altres - i 
així les cançons infantils, les cançons 
tradicionals continuaran vives per molts 
anys. 

Ara justament un any després, el 20 
de maig del 2017, celebrem la XXX Tro-
bada a Manises i tenim la satisfacció de 
presentar el llibre Paco Muñoz, l’ho-
me de la guitarra. Edició que ha estat 
possible gràcies a les paraules que ens 
regalà Enric Lluch, a les il·lustracions 
d’Anna Roig que les han omplit de llum 
i colors i la coordinació de Núria Sen-
dra, d’Edicions El Bullent, que ens 
ha coordinat i fet possible el projecte 
de Guaix-Escola Valenciana, Coordi-
nadora de l’Horta Sud, per reconéixer 
i ajudar a difondre la figura de Paco 
Muñoz. Gràcies a les seues cançons 
que ens han fet estimar, quasi amb la 
mateixa intensitat que ell, una llengua, 
una terra, una cultura i la seua gent.  

Actuació de Repicó. Lliurament del Guaix 2017.

Paco Muñoz, l’home de la guitarra. Actuació de L’Horta Folk amb Pau Alabajos.
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CEIP BALADRE
El CEIP Baladre de Picanya, antic col-

legi “Sorolla” desafectat en 2001 i que 
canvià a l’actual denominació per acord 
del Consell Escolar Municipal (Ordre 22-
4-2003) està d’aniversari. Enguany com-
plim 25 anys de línia en valencià.

Allà per l’any 1992 i a proposta de l’Ad-
ministració educativa s’encetà en 4 anys 
una línia en valencià. La Comunitat edu-
cativa de l’època va respondre amb molt 
d’entusiasme i no exempta, perquè no 
dir-ho, , amb una miqueta de por davant 
d’aquesta iniciativa.

Des del primer moment i com a espec-
tadors  d’aquesta nova realitat al Centre 
tingueren clar que el valencià constitueix 
una part essencial de la nostra identitat. 
Que la llengua és l’eina de cohesió i de 
convivència i que l’escola té el deure de 

conservar-la i donar-la en herència a les 
generacions futures com a part del patri-
moni comú.

La nostra escola ha aconseguit en 
aquests 25 anys amb l’esforç de tota la 
Comunitat Educativa i amb el treball dels 
mestres que al llarg dels anys han pas-
sat per ací, fer bilingües moltes fornades 
d’alumnes.

A partir del curs 2007/2008 la segona 
línia també es transformà en valencià. 
Avui Picanya i dins d’ella el Ceip Baladre 
som un referent al País Valencià d’un mo-
del lingüístic d’escola de tots i per a tots/
es.

El coneixement de diverses llengües 
és imprescindible per a l’aprenentatge i 
l’emprenedoria. Després d’un camí llarg i 
complex ( 25 anys d’escola en valencià) 
podem afirmar sense vacil·lar que, avui, el 

model lingüístic d’escola al País  Valencià 
és un model reeixit.

Sense la feina i aportacions de tots/
es aquells que han treballat per l’escola 
en valencià no hauria estat possible. Des 
d’ací un merescut homenatge per agrair-
los la dedicació, els encerts i la immensa 
tasca de servei a la llengua.

CEIP CRISTÓBAL COLÓN
L’escola Cristóbal Colón de Benetússer 

enguany estem d’aniversari,portem 25 
anys participant en les trobades d’esco-
les en valencià. Al llarg d’aquests 25 anys, 
pares, mares, mestres i alumnes hem 
participat amb il·lusió en les trobades de 
l’Horta Sud, dissenyant tallers, activitats, 
organitzant trobades al nostre poble, ... 
per fer visible a tots i totes el nostre or-
gull d’educar i ser educats en la nostra 

llengua, per fer visible que nosaltres fem 
escola pública en valencià.

Volem retre un reconeixement als qui 
han format part d’aquest camí a totes les 
persones que han format part de la co-
munitat educativa al llarg de tots aquests 
anys, l’alumnat, pares i mares, professo-
rat, educadores,...

Lluny queden els inicis, quan aquelles 
i aquells mestres i famílies amb molta il-
lusió, insistència i esforç, començarem a 
transformar l’escola pública valenciana i 
encetàvem el camí d’educar en valencià i 
és per això que els deguem continuar tre-
ballant perquè la llengua valenciana ad-
quirisca el paper que per història li pertany 
com a llengua oficial del País Valencià.

Moltes felicitats a totes les persones 
que han col·laborat en fer possible l’ense-
nyament en valencià. 

25 ANYS D’ESCOLA EN VALENCIÀ

Lliurament del reconeixement 25 anys d’Escola en Valencià.

JOAN VILA
XON DOMÉNECH
Aquest any celebrem la 30a Trobada 

d’Escoles en Valencià i ho fem a Manises, 
la ciutat que les va veure fa ara 30 anys. 
Durant aquest temps la nostra societat 
ha sofert molts canvis. Els canvis en la 
forma de pensar de la societat, que han 
estat influïts per les noves tecnologies. Els 
canvis pedagògics, a les escoles, que han 
suposat una nova forma de veure i actuar 
a l’escola.

Els anys 80 i noranta, foren anys en els 
quals encara estaven presents les formes 
de treballar de l’època pedagògica de l 
franquisme, front a les quals reeixien cor-
rents pedagògiques que ja havien estat 
funcionant anys enrere a diferents parts 
del món. Varen ser uns anys als quals bu-
llien les ments i les idees de molts i mol-
tes mestres, que estaven encabotats en 
procurar un canvi real a les escoles. On el 
xiquets i les xiquetes foren els protagonis-

tes, subjectes i el centre dels seus esfor-
ços i de l’educació.

Varen ser anys de Moviments de Re-
novació Pedagògica, d’Escoles d’Estiu, 
d’Estades, de Congressos, d’intercanvis 
d’idees i materials i de grups d’investiga-
ció. Alçaven una pedra i ens trobaven col-
lectius de mestres que defensaven teories 
pedagògiques que fins al moment sols 
havien aparegut en alguns llibres. Era una 
època en la qual les discussion del profes-
sorat de moltes escoles, era una discussió 
per defensar un model o altre de treball, 
fonamentat en teories i experiències que 
havíem conegut degut a l’apertura d’Espa-
nya al món.

Dins d’aquest context, apareix la LUEV, 
la llei que permeté que el valencià tingu-
és una protecció i que va permetre que 
diferents col·lectius que havien lluitat per 
la normalització del valencià, tingueren un 
marc legal d’actuació.

Teníem una norma i ara calia normalit-

zar el valencià a la societat. 
Ací aparegué una primera televisió i rà-

dio en valencià. Encara precària, però que 
serien el punt d’inici d’una apertura del 
valencià a la societat. Varen eixir a la llum 
una sèrie d’escriptors i escriptores en va-
lencià, molts i moltes que havien eixit del 
món de l’ensenyament. Perquè no hi havia 
gent que sabés llegir i escriure en  Valen-
cià. Va aparèixer una xarxa editorial que es 
dedicà a publicar en valencià, que s’animà 
a fer una producció pròpia de títols d’obres 
que fins el moment no havien aparegut 
en altres llocs. Es traduïa al valencià, es 
reeditaven en valencià obres clàssiques, 
s’importaven obres d’altres llocs del nos-
tre àmbit lingüístic. El món de la cultura i 
l’educació bullia de ganes que el valencià 
escrit s’incorporés d’una forma habitual a 
les nostres vides, tal com sempre ho havia 
estat el valencià oral.

En eixe context, apareixen les prime-
res escoles d’ensenyament en valencià. 

Amb precarietat de mitjans, però força 
i la il·lusió perquè és el moment que cal 
aprofitar per fer que la nostra minoritzada i 
maltractada llengua entre dins del món de 
la ciència, del prestigi i de la normalització 
a tots els sectors de la vida.

I en eixe moment, és quan apareixen les 
primeres Trobades d’Escoles en Valencià.

I en aquest context, a Manises, s’obre 
una línia en valencià a l’escola Fèlix Ro-
dríguez de la Fuente i es realitza la “I Tro-
bada d’Escoles en Valencià” de la nostra 
comarca. Era l’any 1987. 

Ara 30 anys després, amb l’evolució i 
canvis que la nostra societat ha sofert, de 
nou Manises es converteix en la seu que 
acull la “30a Trobada d’Escoles en Valen-
cià”. 

Pretenem que aquest fet, tal i com va 
passar fa trenta anys, supose el retorn a 
una societat compromesa en l’educació, 
el protagonisme de l’alumnat i la recupe-
ració del Valencià, tornant a uns nivells de 

DIARI DE LA 30a TROBADA
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consciència social que valoren el valencià 
com la llengua pròpia i útil per qualsevol 
situació.

Per aconseguir-ho, a Manises, constituï-
da com una veritable comunitat d’aprenen-
tatge, hem fet una programació d’actes, 
on l’Ajuntament, i les comunitats educati-
ves de les diferents escoles, instituts i di-
verses associacions culturals de la localitat 
han col·laborat per portar-les endavant.

CALENDARI D’ACTES programats, du-
rant tot el curs escolar, en defensa de la 
nostra llengua i la promoció de la nostra 
cultura. Aquests han sigut:

Setembre. Presa de contacte de les 
diferents escoles, instituts i l’administració 
local, per tal de posar en marxa aquesta 
programació.

Octubre. “I sopar Estellés”. Va ser un 
sopar de faixa o cabasset on la gran quan-
titat de públic assistent al parc de la Casa 
de la Cultura, va poder gaudir d’una actua-
ció, on l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises 
ens va delectar amb un espectacle de mú-
sica i dramatització de poesies del nostre 
gran poeta, veí de Burjassot, Vicent Andrés 
Estellés. 

Novembre. “II Setmana de Cinema 
en Valencià”, on es varen projectar pel-
lícules per a l’alumnat de Manises de totes 
les edats, des d’educació infantil a Batxi-
llerat.

Desembre. “Tradifusió”: Una fusió de 
música de cambra i música tradicional de 
rondalla amb danses populars. Contribuint 
a recuperar les nostres arrels i que va estar 
interpretat per l’orquestra de l’Ateneu Cul-
tural Ciutat de Manises i el Grup de danses 
i rondalla Repicó.

Gener. “Voluntariat pel Valencià”:  

Amb la col·laboració de l’Ajuntament i Es-
cola Valenciana.

Febrer. “Micro-teatre”: Amb tres 
obretes interpretades magistralment, per 
l’alumnat de l’IES Rodrigo Botet i dirigit per 
la seua professora Imma Losa. I una lectu-
ra de micro-relats perquè l’espera fos més 
lleu. Va se un èxit d’assistència de públic 
de totes les edats.

Març. “Aplec de Danses Escolars”: A 
la plaça de Rafael Atard, on l’alumnat de 
5è i 6è de totes les escoles de Manises i 
el seu professorat de música, han realit-
zat un veritable treball de recuperació del 
nostre folklore tradicional. Vàrem gaudir 
de l’actuació d’un miler de xiquets i xi-
quetes que amb tota la seua il·lusió ens 
varen interpretar un ampli programa de 
danses d’arreu del nostre territori. “Mural 
commemoratiu de la 30a Trobada”: Al 
mur de les escoles Fèlix Rodríguez de la 
Fuente i Benjamín Benlloc. El qual ha estat 
dissenyat i dibuixat per l’alumnat de l’IES 
Ausiàs March i pintat per l’alumnat de les 
diferents escoles de Manises.

“Sopar de Primavera del Guaix”: Un 
acte emotiu amb una nodrida represen-
tació manisera, des de representants de 
l’Ajuntament a representants del professo-
rat de diferents escoles i instituts. Així com 
de professorat, pares, mares i alumnes 
de la primera promoció d’ensenyament 
en valencià, que va eixir de l’escola Fèlix 
Rodríguez de la Fuente, de Manises. En 
aquest sopar s’ha ret homenatge al Grup 
de danses i rondalla Repicó per la seua 
tasca de recuperació del folklore autòcton 
de Manises, així com per la promoció del 
folklore valencià.

Abril. “Volta a Peu”: en la qual el pro-

fessorat i l’alumnat de les diferents escoles 
i IES, amb diferents cercaviles que ha eixit 
dels seus centres educatius, s’han juntat 
a la plaça de Rafael Atard, per llegir una 
sèrie de manifestos en favor del valencià, 
la nostra cultura i les nostres arrels. S’ha 
pogut gaudir d’una interpretació musical 
de música tradicional valenciana i veure 
els Gegant i Cabots, elaborats als dife-
rents centres educatius i que fan esment 
al lema de les Trobades d’aquest any, 
“En Valencià creixem”. Finalment es 
va cantar, per part de tota la gent assis-
tent, la cançó de la Trobada, que ha cre-
at l’IES Rodrigo Botet. El mateix dia, per 
la vesprada, s’ha inaugurat el Mapa de 
la Comarca de l’Horta Sud, al parc dels 
Filtres, que junt al mapa del País Valencià 
que recorda la “I Trobada d’Escoles en 
Valencià” ens recordarà la “XXXa Tro-
bada d’Escoles en Valencià”. També al 
parc dels Filtres, s’inauguraren tres murals 
ceràmics realitzats per l’alumnat de l’IES 
Ausiàs March, que giren al voltant del “25 
d’abril de 1707”, “Auca del Tio Canya” 
i la celebració d’aquesta trentena Trobada. 
I el lliurament dels Premis Sambori, que 
s’ha realitzat a l’Auditori Germanies. On 
s’han atorgat els Premis Sambori 2017 
a l’alumnat del diferents nivells educatius 
de la nostra comarca. Un acte organitzat 
per l’IES Pere Boïl, conjuntament amb el 
Guaix, on l’alumnat d’aquest centre ha 
desenvolupat un espectacle de música i 
tradició. On els personatges d’una rondalla 
d’Enric Valor, han sigut el fil conductor d’un 
acte que ha resultat molt vistós, especta-
cular i emotiu.

Maig. Aquest més, s’ha inaugurat dues 
exposicions: “Nosaltres les escripto-

res valencianes en el temps”, a la sala 
d’exposicions del MUMAF de Manises, 
i“30 anys de Trobades en cartells” amb 
un audiovisual del tots els actes realitzats 
durant aquest any a Manises. Marieta 
Ganduleta: Un espectacle de teatre mu-
sical on l’alumnat del 2n cicle de les dife-
rents escoles, juntament amb l’alumnat de 
l’IES Rodrigo Botet, han realitzat una obra 
interactiva, on el mateix públic era part de 
l’obra. Tertúlies radiofòniques; A Ràdio 
Manises. On professorat, alumnat, pares i 
mares de la primera promoció d’Ensenya-
ment en valencià de Manises, han recor-
dat com era eixa època i les anècdotes i 
vivències que el varen marcar.  També 
especialistes i gent del món de la cultu-
ra han analitzat l’evolució del valencià i la 
influència d’aquest per l’aprenentatge d’al-
tres llengües. A més,  s’han analitzat els 
diferents actes que s’han realitzat durant 
aquest any a Manises al voltant de la Tro-
bada i la promoció del Valencià. “Trobada 
Musical”: A l’Auditori Germanies. On els 
xiquets i xiquetes, han interpretat durant 
una setmana dues peces musicals que 
han preparat amb el seu professorat de 
música i tots el dies han tancat l’acte amb 
la cançó de la Trobada. Finalment, el dia 
20 de maig, estan programats els actes i 
tallers de la “30a Trobada d’Escoles en 
Valencià” a Manises. Que constarà d’una 
sèrie d’espectacles musicals, d’animació, 
danses popular i exhibicions ceràmiques i 
que es tancarà amb un sopar i un corre-
focs. Esperem que gaudiu d’aquesta Festa 
per la llegua que amb tanta il·lusió ha pre-
parat el poble de Manises per als habitants 
de tota la Comarca de l’Horta Sud.

US ESPEREM!!!

Alumnat de la primera línia en Valencià a Manises.

Tradifusió. Ateneu Cultural Ciutat de Manises i el Grup de danses i rondalla Repicó.

Participants en l’activitat de Microteatre.

L’Ateneu Cultural Ciutat de Manises naix el 8 de gener de 2008 com a entitat 
sense ànim de lucre i amb la missió de promocionar, difondre i formar en l’àmbit 
de la música, dansa, teatre, cinema, ciència i la cultura en general. En la seua 
trajectòria, l’Ateneu compta amb dos premis d’innovació educativa, premi a la in-
tegració i a les nombroses propostes de participacions en conferències i xarrades 
sobre gestió cultural i artística així com la lluita a través de l’art i la cultura contra 
el fracàs i l’assetjament escolar, destacant pel seu sistema educatiu diferenciador 
i innovador. L’objectiu de l’Ateneu és inculcar als associats i alumnat valors com la 
cultura de l’esforç, la paciència, la tolerància, la responsabilitat, la creativitat, el 
treball en equip, la humilitat, la generositat, l’agraïment i la felicitat.

L’Ateneu Cultural participà en l’organització de la I Nit Estellés i s’encarregarà d’ani-
mar tant la cercavila del dia de la Trobada com la realització d’audicions musicals, 
teatre i dansa en l’horari dels tallers.  



La retratista d ànimes 

Vicent Usó 

Càntic d ombres 

Jaume Pont 

Europa al vol 

Josep Piera 

L Odissea 

Homer  

Adaptació de Salvador Vendrell 

Il.lustració de Paco Giménez 

Fem lectors   Construïm País Valencià 

La cuina de l Albufera  

Emili Piera 
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Col·laboren:
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CERCAVILA (A)
CONCENTRACIÓ 
CEIP VICENT NICOLAU 
BALAGUER 

MANISES 
Escoleta Municipal La Pinadeta  
Escoleta Municipal El Molí     
CEIP V. Nicolau Balaguer  
CEIP J. García Planells   
CEIP Enric Valor    
IES Pere Boïl 
IES J. Rodrigo Botet 

BENETÚSSER       
BENIPARRELL      
ALFAFAR        
ALDAIA     
ALCÀSSER     
ALBAL 
ALAQUAS 
XIRIVELLA  
TORRENT

CERCAVILA (B)
CONCENTRACIÓ
PLAÇA CASTELL 

MANISES 
Escoleta Municipal Gesmil  
Escoleta Municipal La Tarara 
CEIP Benjamín Benlloch
CEIP Félix R. de La Fuente
CEIP Joan Fuster
IES Ausiàs March
EPA Menicil

QUART DE POBLET
PICASSENT
PICANYA
PAIPORTA
MISLATA
MASSANASSA
CATARROJA
SEDAVI
SILLA

ACTIVITATS 
AL VOLTANT DE 
LA TROBADA
A les 9.00h Muntatge de les taules 
per als tallers a càrrec de persones 
voluntàries que col·laboren amb 
l'organització de Manises. 
Des de les 16.00 a les 17.00h 
Muntatge dels tallers pels responsables.
Des de les 17.00 a les 17.30h  
Concentració de les cercaviles. 
Cercavila A: CEIP V. NICOLAU 
BALAGUER
Cercavila B: PLAÇA CASTELL
A les 17.30h Inici de les cercaviles i 
recorreguts pel poble fins a confluir a 
l'Avinguda Blasco Ibáñez.
A les 18.00h Lliurament de recordatoris 
de participació en la trobada als centres 
participants amb l'assistència de les 
autoritats. Una vegada finalitzat el 
lliurament dels recordatoris s'interpretarà 
La Muixeranga per les colles que hi 
participen amb les figures realitzades 
per la Muixeranga La Torrentina. 
Des de les 18.30 a les 20.30h 
Més de cent tallers per passar-ho bé 
i aprendre. Durant la realització dels 
tallers hi haurà actuacions a l'escenari. 
A les 21.00h Correfocs. A les 21.30h 
Sopar de cabasset i música a càrrec del 
grup folk Germans Caballer i Amics.  

XIa TROBADA 
MUSICAL 
Dilluns 8 de maig  
Orba d’Alfafar
Félix Rodríguez de Manises
Rei en Jaume de Xirivella
9 d’Octubre d’ Alcasser
IES Enric Valor de Silla
Dimarts 9 de maig
Les Terretes de Torrent
Escola Les Carolines de Picassent
Lluís Vives de Paiporta
IES Pere Boïl de Manises
Sant Ignasi de Picassent
Dimecres 10 de maig
Escola Gavina de Picanya
Sant Carles Borromeu d’Albal
Benjamín Benlloch de Manises
Jaume I d’Alcasser
Dijous 11 de maig 
IES Berenguer Dalmau de Catarroja
Jaume I El Conqueridor de Catarroja
Joan Fuster de Manises
Blasco Ibáñez de Benetússer
Divendres 12 de maig 
La Comarcal de Picassent
Garcia Planells de Manises
Villar Palasí de Quart de Poblet 
Joan XXIII de Catarroja
Ntra.Sra. del Carme d’Aldaia Barri del 
Crist

TALLERS 
  
ALAQUÀS
Nº 62 CEIP CREMONA
Nº 86 C. MARE DE DÉU DE L’OLIVAR  
ALBAL
Nº 63 ESCOLETA NINOS 
Nº 84 CEIP LA BALAGUERA
Nº 85 CEIP SAN CARLOS BORROMEO
ALCÀSSER
Nº 80 CEIP 9 D’OCTUBRE
Nº 81 CEIP JAUME I
ALDAIA - BARRI DEL CRIS
Nº 94 CEIP NOSTRA SENYORA DEL 
CARME 
Nº 58 CEIP Nº 5 D’ALDAIA
Nº 59 CEIP MARTÍNEZ TORRES
Nº 60-61 CEIP PLATERO Y YO   
ALFAFAR
Nº 57 CEIP LA FILA
Nº 63 ESCOLETA NINOS 
BENETÚSSER
Nº 79 CEIP BLASCO IBAÑEZ
BENIPARRELL
Nº 78 CEIP BLASCO IBAÑEZ
CATARROJA
Nº 73 ESCOLETA DE MARU
Nº 74 CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR
Nº 75 CEIP BERTOMEU LLORENS
Nº 76 CEIP VIL·LA ROMANA
Nº 77 CEIP JOAN XXIII
LA FLORIDA (Rocòdrom)
MANISES
Nº 46-47 CEIP JOAN FUSTER
Nº 48 IES AUSIAS MARCH
Nº 49 CEIP BENJAMIN BENLLOC
Nº 50 CEIP ENRIC VALOR 
Nº 51 IES.RODRIGO BOTET 
Nº 52 CEIP JOSÉ GARCÍA PLANELLS 
Nº 53 IES PERE BOÏL 
Nº 54-55-56 CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ 
DE LA FUENTE 
ESCOLETA M. LA TARARA(PARC DELS 
FILTRES)
ESCOLETA M. GESMIL(PARC DELS 
FILTRES)
ESCOLETA M. EL MOLI(PARC DELS 
FILTRES)
ESCOLETA M. LA PINADETA  (PARC 
DELS FILTRES)
MASSANASSA
Nº 45 CEIP LLUIS VIVES  
Nº 45 CEIP AUSIAS MARCH
PAIPORTA
Nº 43 CEIP JAUME I
Nº 44 CEIP L’HORTA 
Nº 102 CEIP LLUÍS VIVES
Nº 101 CEIP ROSA SERRANO
PICASSENT
Nº 97 LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL
Nº 98 ESCOLETA NINOS 
Nº 99 C SANT CRISTÒFOR MÀRTIR
Nº 100 ESCOLA LES CAROLINES
Nº 0 CEIP SANT IGNASI
PICANYA
Nº 91 CEIP  BALADRE 
Nº 63 ESCOLETA NINOS 
Nº 95 CEIP AUSIAS MARCH
Nº 96 ESCOLA GAVINA
QUART DE POBLET
Nº 63 ESCOLETA NINOS QUART DE 
POBLET
Nº 92 CEIP VILLAR PALASI
Nº 93 CEIP LA CONSTITUCIÓ

SEDAVÍ
CEIP VICENT PLA PAREDES
Nº 89 CEIP SAN CLEMENTE
SILLA
Nº 23 Les AMPA de Silla 
Nº 87 CEIP VERGE DELS DESEMPA-
RATS
Nº 88 IES ENRIC VALOR
TORRENT
Nº 82 CEIP SANT PASQUAL
Nº 64 CEIP EL MOLÍ
Nº 65 CEIP LOPE DE VEGA
Nº 66 CEIP FEDERICO MAICAS
Nº 68-69 CEIP ANTONIO MACHADO
Nº 70 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ
LA GAVELLA
XIRIVELLA
N 71 CEIP REI EN JAUME
N 72 CEIP RAMON Y CAJAL 
UNIVERSITATS,EDITORIALS, EMPRESES
Nº 3 ACNUR 
Nº 4 UNARIA EDICIONS
Nº 5 LLIBRERIA REI EN JAUME (Rafel-
bunyol)
Nº 6 LLETRA IMPRESA EDICIONS
Nº 7 TROBALLENGUA
Nº 8 ESCOLES SOLIDARIES
Nº 9 ANDANA EDITORIAL
Nº 11-10 IRCO SL
Nº 12-13 GRUP DE DANSES I RONDA-
LLES REPICO
Nº 14-15 TURISME MANISES 
Nº 16 LLIBRERIA CONTE CONTAT, 
CONTE ACABAT
Nº 24 EDICIONS 96
Nº 25 MUSEU COMARCAL DE L’HORTA 
SUD
Nº 26-27 EDICIONS DEL BULLENT
Nº 28 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA
Nº 29-30 ESCOLA D’OFICIS DE MANI-
SES
Nº 31 FUNDACIÓ FERRER I PASTOR
Nº 32 EDITORIAL DENES
Nº 33 COMPANYIA TEATRE EL MICALET
Nº 34 RÀDIO ESCOLA
Nº 35 EDITORIAL BROMERA
Nº 36 FIL PER RANDA
Nº 37 LLIBRERIA LA MUIXERANGA
Nº 38 FAMPA VALÈNCIA 
Nº 39 L’HORTA  TEATRE
Nº 40 L’EIXAM  EDICIONS
Nº 41 ATENEU CULTURAL CIUTAT DE 
MANISES
Nº 83 MUIXERANGA DE TORRENT

GRUP CAPS 
L’ARTÍSTICA  MANISENSE 
PORCELLANA MERCÈ 
EDUCART
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SÓNIA RUBIO 
Per parlar de Carme Miquel, hem 

d’anar a la Marina Baixa d’on és natural 
aquesta dona valenta que amb el seu 
exemple ens ha deixat, a les dones, al-
gunes portes obertes. Carme Miquel, 
filla de mestres, ha dedicat gran part 
de la seua vida a l’ensenyament, a la 
defensa del valencià i del territori per tal 
de garantir els drets de la ciutadania. 
A més a més, ha treballat com a mes-
tra durant quasi 40 anys, escriptora de 
nombrosos llibres adreçats a la canalla, 
a joves i no tant joves. Creadora des de 
l’ inici de l‘esperit educatiu d’Escola Va-
lenciana ha arribat a ser durant un any, 
1992-1993, Presidenta. En l’actualitat, 
aquesta dona forma part de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, sent la sego-
na dona en ocupar aquest càrrec des 
del naixement de l’entitat fa 20 anys. 

I dic forma part, ja que el col·lectiu 
femení a hores d’ara, segueix suportant 
una sèrie d’entrebancs diàriament que 
ocasiona, que cada volta que una dona 
arriba a un espai de poder, aquestes es-
tructures es transformen. Perquè enca-
ra hi ha espais on la garantia d’oportuni-
tats que  la Llei  3/2007 del 22 de març  
per a  la igualtat efectiva  d’oportunitats 
a homes i a dones defensa, esta molt 
lluny  d’aconseguir-se. 

Per detectar aquestes estructures, 
i per explicar en quin món ens situem 
les dones valencianes, començaré per 
explicar la dificultat que hi trobem en 
l’anomenada conciliació, concepte que 
implica poder destinar el mateix temps 
a la vida laboral, personal i familiar. Si 
parlem de dades al 2015 un 27,6% 

de dones empleades amb un/a menor 
a càrrec treballava a temps parcial, 
al·legant l’atenció de persones depen-
dents,  front a un 5,8% d’homes. Aques-
ta dada  ens retrata sobre qui recau la 
dedicació de menors i majors. Emprar el 
temps individual en les cures, provoca 
que el col·lectiu femení no puga ocu-
par espais de poder de certa rellevància 
que comporten amplia dedicació. Com 
són les direccions, presidències, asso-
ciacionisme actiu o d’altres activitats on 
no poden compaginar totes aquestes 
tasques incompatibles amb els rols i 
estereotips que s’esperen de les dones, 
i per tant, trobem molts pocs referents 
femenins en l’espai públic. No obstant, 
aplicar mesures d’igualtat en aquestes 
àrees permetrà, no sols la incorporació 
de les dones, sinó que estarem millo-
rant la vida dels homes que ja ocupen 
aquests espais,  ampliant la possibilitat 
de compaginar de forma real l’anome-
nada conciliació o responsabilitat fami-
liar. 

Carme Miquel, treballadora incansa-
ble ha estat durant un any Presidenta 
d’Escola Valenciana compaginant-ho 
amb el seu treball a l’escola i la seua 
vida familiar i personal. 

En aquesta línia poder compaginar 
totes aquestes tasques comporta un alt 
preu individual per les exigències i pres-
sions socials per una banda, i laboral 
per l’escletxa salarial a la que  estem 
sotmeses. Aquestes característiques 
són una peça clau sobre la mancança 
de dones en espais de poder. L’anome-
nat sostre de cristall és un desavantatge 
social assignat al gènere, és mou però  

no efectivament, ja que no és promoci-
ona d’igual forma a homes que a dones, 
provocant que poques dones arriben a 
les jerarquies més altes a nivell laboral 
i polític. Com s’ha dit més amunt, altra 
desigualtat a la que ens enfrontem en 
els espais laborals es l’escletxa salarial, 
que al 2015 va arribar al 24% de dife-
rència, és a dir,  el percentatge més alt 
dels últims sis anys, dada que ofereix 
un trist panorama cara al futur laboral.

Per tant, nomenar a Carme Miquel és 
nomenar una dona amb múltiples tre-
balls productius i reproductius, ja que 
no solament ha sigut mestra en l’escola 
on treballava sinó que ha ocupat la di-
recció de la mateixa deixant un substrat 
de compromís, implicació i adaptació a 
noves formes educatives per tal que la 
ciutadania puga gaudir de l’escola com 
a ferramenta de transformació. I ací és 
on reivindiquem el paper de les dones 
en totes les esferes de la vida. La man-
cança de referents femenins, per exem-
ple en l’educació, amb la falta de dones 
en els llibres de text, en la història, on 
no apareixen els moviments de dones 
que han transformat l’espai social, en 
la música, amb concerts solament de 
grups masculins o en qualsevol altre 
àmbit públic provoca que amb l’exemple 
d’aquesta dona, les noves generacions 
puguen somiar en ser mestres, direc-
tores, escriptores, acadèmiques o allò 
que desitgen ser. 

Carme Miquel amb un somriure, una 
paciència infinita i amb un enorme 
treball ha pogut oferir-nos també, una 
llarga trajectòria literària. En 1970 s’es-
trenà amb el seu primer llibre Un estiu 

a la Marina Alta, seguint de nombrosos 
articles en diaris valencians, diversos 
assaigs com Xarq al-Àndalus. Té contes 
com Marieta o les bromes d’un rei o La 
rabosa tots dos adaptacions de contes 
populars valencians. La col·lecció d’Els 
contes de Marc. Novel·les com Aigua en 
la cistella i La fel i la mel. I altres llibres 
com A cau d’orella i Murmuris i crits, a 
més de la crònica novel·lada dels fets 
viscuts a la pedania de la Punta, Ma-
taren el verd. En tots ells ha compartit 
no solament els seus pensaments sinó 
les seues inquietuds, defensant milers 
d’injustícies, cridant què altre món és 
possible. Un món on l’equitat de gènere 
puga visibilitzar la gran tasca d’aquesta 
dona i oferir, tindre i mantindre referents 
femenins per a les noves generacions.

L’acadèmica i mestra,  també ha con-
querit altres terres i en l’Horta Sud em 
poder gaudir dels seus sabers i el seu 
treball. Des del Guaix volem recordar 
que en el 2002, amb motiu de la XV 
Trobada a Xirivella vam reeditar del lli-
bre “Barrets barata rialles” com a re-
coneixement a Carme Miquel i Diego 
en l’acte d’homenatge que aquell any 
se li retre dins de la programació de la 
Trobada. També ha rebut un sentit reco-
neixement en Alcàsser, poble on ha fet 
arrels durant una etapa de la seua vida, 
perquè les arrels d’aquesta dona s’han 
estès fins al cap i casal deixant una em-
premta d’estima i saviesa. 

En definitiva, si molt hem d’agrair a 
Carme Miquel, és el que puga ser un re-
ferent de treball, dignitat i exemple per 
a les dones valencianes.

JUSTÍCIA EN EL PRESENT, REFERENT DE FUTUR      

CARME MIQUEL: SAVIESA I TREBALL   

Palau de la Generalitat, 1993. Jesús Huguet (Director General de Política Lingü-
ística) i Honorat Ros (Cap d’Àrea de Política Lingüística) reben de Carme Miquel 
(Presidenta d’Escola Valenciana) la invitació al Govern Valencià a participar en les 
Trobades de Primavera. Carme Miquel prenent possessió com a membre de l’AVL. Juliol 2016.
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El 71% dels centres educatius de 
l’Horta Sud tria l’Avançat. Escola 
Valenciana ha realitzat la campanya 
L’Avançat és qualitat per fomentar 
als centres educatius la implantació 
de l’itinerari Avançat, l’únic que as-
segura un alumnat plurilingüe. 

El 71% dels centres educatius de la 
comarca, i per això des d’Escola Va-
lenciana volem donar-vos les gràcies a 
tota la comunitat educativa per la deci-
sió que heu pres de forma consensua-
da al Consell Escolar del vostre Centre 
Educatiu. Segons el nivell triat atenent 
el vostre context, segur que heu pen-
sat d’aconseguir el millor per al vostre 
alumnat, sabent que els programes òp-
tims són els avançats.

Si no heu decidit els nivells avançats, 
confiem que a poc a poc caminareu cap 
a eixos nivells, que són els únics que ga-
ranteixen que l’alumnat siga plurilingüe, 
és a dir, són els únics que compleixen la 
finalitat pedagògica d’adquirir idèntica 
competència en valencià i en castellà, i 
un domini acceptable d’anglés.

Tot açò us ho diem, per tal que no 
us deixeu marejar per informacions sen-
se cap fonamentació pedagògica i que 
us volen fer dubtar del que heu decidit. 
Endavant amb la decisió pressa i con-
tinuem caminant per a aconseguir un 
alumnat plurilingüe.

Escola Valenciana ofereix suport i 
assessorament als centres educatius 
per dissenyar un Pla lingüístic de cen-

tre. «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 a la nostra escola. L’Avançat és 
l’únic que garanteix el plurilingüisme 
real», explica el president d’Escola Va-
lenciana, Vicent Moreno.

La creació d’un alumnat plurilingüe 
sols és possible a l’itinerari Avançat. Els 
tres primers nivells, el Bàsic 1, Bàsic 
2 i Intermedi 1, resulten incomplets: 
l’aprenentatge de llengües s’assoleix de 
forma asimètrica, per la qual cosa, no 
compleixen la finalitat pedagògica d’ad-
quirir idèntica competència en valencià 
i en castellà, i un domini acceptable 
d’anglés.

L’AVANÇAT ÉS QUALITAT

Escola Valenciana ha tornat a rea-
litzar una campanya escolar de sensi-
bilització, que arriba a la seua novena 
edició. Amb el títol ‘Un euro, llavor de 
solidaritat” es destina el fons recaptat a 
la Comissió d’Ajuda al Refugiat del País 
Valencià (CEA(R) – PV), amb l’objectiu 
d’ajudar les persones que s’han vist for-
çades a deixar la seua terra i busquen 
asil i una vida millor entre nosaltres.

Arran de la situació crítica que so-
freixen els refugiats i les refugiades i 
els pocs recursos econòmics, humans, 
sanitaris de què disposen els centres 
d’acollida, Escola Valenciana vol incidir 
de nou en aquest drama per ajudar-los 
a continuar endavant.

L’entitat cívica ha volgut comptar 
amb CEA(R) – PV, una organització que 
ofereix atenció directa i integral a les 
persones refugiades des de diversos 
àmbits: l’acolliment, la inserció laboral i 
l’atenció psicosocial, la defensa jurídica 
i la denúncia, per a avançar en el reco-

neixement dels seus drets.
El funcionament de la campanya és 

senzill, els xiquets i les xiquetes que 
volen aporten un euro dels seus estal-
vis i, amb aquest senzill gest, posen el 
seu gra d’arena en el foment de l’aju-
da humanitària i enfortiran els valors 
de convivència, educació per a la pau, 
la llibertat, la tolerància, la solidaritat i 
la no-violència, per a construir un món 
més just, tal com manifesta l’entitat cí-
vica. 

Escola Valenciana aprofita la cam-
panya per oferir als centres educatius, 
gràcies a CEA(R) – PV, recursos didàc-
tics per a treballar a l’aula les formes 
de persecució i vulneracions de drets 
humans, així com la necessitat de pro-
tecció. 

La novena campanya de sensibilitza-
ció ‘Un euro, llavor de solidaritat pels 
refugiats al País Valencià’ ha recaptat 
un fons de 8.172,28€ gràcies al com-
promís de les escoles en el foment de 

l’ajuda humanitària. Els donatius de 
l’alumnat ajudaran les persones que 
s’han vist forçades a deixar la seua 
terra i busquen una vida millor al País 
Valencià. 

CEA(R) – PV, treballa amb dos eixos 
fonamentals: d’una banda, la defensa 
del dret d’asil i els drets de les persones 
refugiades apàtrides i migrants vulnera-
bles, les persones amb necessitat de 
protecció internacional o en risc d’ex-
clusió social i, d’altra banda, treballa 
per afavorir els processos d’integració 
social de les persones a les nostres co-
marques.

Per assolir aquests objectius l’entitat 
compta amb diferents àrees de treball 
que pretenen donar una resposta global 
i integral a les dificultats derivades de 
l’asil, el refugi i el fet migratori forçat, a 
les quals han de fer front les persones 
refugiades, apàtrides i immigrants vul-
nerables a casa nostra.

LA CAMPANYA 
SOLIDÀRIA 
D’ESCOLA 
VALENCIANA AJUDA 
ALS NOSTRES 
REFUGIATS

L’any 1988 la CAPPEV -coordinadora 
d’Alumant, Pares i Professorat d’Ense-
nyament en Valencià – realitza la pri-
mera trobada a Manises. Les quatre 
següents es realitzaren a València en 
Vivers. En aquells moments i fins el 
1995, es realitzaren les huit primeres 
trobades que incloïen les comarques: 

Camp de Morvedre, Camp de Túria, 
Horta Nord, Horta Sud i València ciutat.

Des de 1996 Camp de Morvedre or-
ganitza la seua i la resta de comarques 
continuen juntes en la novena, desena i 
onzena trobada.

En 1998 es crea la coordinadora 
Guaix a l’Horta Sud, i a poc a poc any 
rere any s’organitzen també les coordi-
nadores de València ciutat, Horta Nord 
i Camp de Túria. I cadascuna organitza 
la seua trobada, excepte l’any 2012 que 
per celebrar la XXVa Trobada ens ajun-
tàrem totes a València. En esta ocasió 
fou a l’albereda. 

I enguany 2017 és una trobada es-
pecial en celebrar la 30ª i a més hem 
tornat al poble que va començar esta 
història. Aprofitem per donar les gràcies 

a totes les persones que van fer possi-
ble el naixement del Guaix i a les que 
dia a dia el fan créixer. Així podem con-
tinuar celebrant les trobades a l’Horta 
Sud, CREIXENT EN VALENCIÀ. 

1988 I a Manises
1989 II a València 
1990 III a València 
1991 IV a València 
1992 V a València 
1993 VI a Sagunt
1994 VII a Puçol
1995 VIII a Alboraia
1996 IX a Silla
1997 X a Benetússer
1998 XI a Torrent
1999 XII a Aldaia
2000 XIII a Alaquàs

2001 XIV a Quart de Poblet
2002 XV a Xirivella
2003 XVI a Alfafar
2004 XVII a Picanya
2005 XVIII a Paiporta
2006 XIX a Picassent
2007 XX a Beniparrell
2008 XXI a Albal
2009 XXII a Alcàsser
2010 XXIII a Massanassa
2011 XXIV a Silla
2012 XXV a València 
2013 XXVI a Mislata
2014 XXVII a Catarroja
2015 XXVIII a Benetússer
2016 XXIX a Sedaví
2017 XXX a Manises

HISTÒRIA DE LES 
XXX TROBADES 
(DES DE LA 
CAPPEV FINS AL 
GUAIX)
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DADES DE PARTICIPACIÓ
POBLES: 19 (Consten en cada poble els 
centres participants i entre parèntesi els 
treballs aportats)
Alaquàs 4: Ciutat de Cremona (6); Mare 
de Déu de l’Olivar I (12); Mare de Déu de 
l’Olivar II (11); Vila d’Alaquàs (4). 
Albal 4: IES Albal (3); La Balaguera (13); 
Ninos Albal (1); St. Carlos Borromeo (9);. 
Alcàsser 2: Jaume I (3); 9 d’Octubre (3). 
Aldaia 3: IES Beatriu Civera (3); Juan An-
tonio Martínez Torres (6) Platero y yo (13). 
Alfafar 3:  Ninos Alfafar (1); Orba (12);  
IES 25 d’Abril (14). 
Benetússer 2: Blasco Ibàñez (8);Col·legi 
Ntra. Sra. Del Socorro (5). 
Beniparrell 1: Blasco Ibàñez (3). 

Catarroja 4: Bertomeu Llorens (6); Jau-
me I El Conqueridor (11); Joan XXIII (8); 
Vila Romana (3). 
Manises 7: IES Ausiàs March (20); Ben-
jamin Benlloch Verdejo (14); Fèlix Rodrí-
guez de la Fuente (14); EIM El Gesmil (1); 
Joan Fuster (2); José García Planells (3); 
IES José Rodrigo Botet (1). 
Massanassa 2: IES Massanassa (30); 
Lluis Vives (9). 
Mislata 1: Col·legi Santa Cruz (5) 
Paiporta 4: IES Andreu Alfaro (2); L’Horta 
(6); Jaume I (10); Lluís Vives (3). 
Picanya 4: Ausiàs March (5); Baladre (7); 
Escola Gavina (6); Ninos de Picanya (1). 
Picassent 5: Col·legi Internacional Ausi-
às March (14); Escola Les Carolines (15); 

La Nostra Escola Comarcal (10); Ninos de 
Picassent (1); St. Cristòfor Màrtir I (4). 
Quart de Poblet 3: La Constitució (11); 
Ninos de Quart de Poblet (1); Villar Palasí 
(6). 
Sedaví 2: Escola d’adults de Sedaví; San 
Clemente (12).   
Silla 4: CFPA Silla (6); CEIP El Patí (9); 
IES Manuel Sanchis Guarner (5); CEIP 
Reis Catòlics (4); Torrent 9:Antonio Mac-
hado (8); El Molí (1);EPA 
Torrent (1); Federico Maicas (7); Les 
Terretes (18); Lope de Vega (16); Miguel 
Hernández (6); Sant Pasqual (15); IES Ti-
rant Lo Blanc (7). 
Xirivella 3: Gregori Mayans i Ciscar (8); 
Ramón y Cajal (4); Rei en Jaume (3).

CENTRES: 67
ALUMNES: 9047
MESTRES: 391
TREBALLS PRESENTATS: 493
33 treballs d’infantil.
58 treballs de primer cicle de primària: 
18 col·lectius i 40 individuals.
115 treballs de segon cicle de primària.
166 treballs de tercer cicle de primària.
55 treballs de primer cicle d’ESO.
30 treballs de segon cicle d’ESO.
36 treballs de batxillerat.
8 treball de Formació de Persones Adul-
tes. 

SAMBORI 2017

Fotografies del lliurament dels premis Sambori 2016
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TREBALLS PERMIATS 
A LA COMARCA DE 
L'HORTA SUD QUE 
PASSEN A LA FASE 
SAMBORI PAÍS 

INFANTIL.- Primera etapa de zero a 
tres anys
Mamí, mamà i jo. Escola Infantil Ninos 
d' Alfafar. Mestra: Ariadna Suay 
Menció: La tortuga Ona. Escola infantil 
Ninos de Picassent. Mestra: Nati So-
brevela Sánchez 
INFANTIL.- Tres anys
Lio el lleó. CEIP Jaume I d'Alcàsser. 
Mestra: Eva Ma. López Díaz
INFANTIL.- Quatre anys
Les aventures de la bruixa Pepita. CEIP 
Félix Rodríguez de la Fuente de Mani-
ses. Mestra: Eva Cano De Prada 
INFANTIL.- Cinc anys
El xiulet del conte. CEIP Baladre de Pi-
canya. Responsable: Lolín Olva
Menció: El monstre que no tenia dents. 

CEIP Joan XXIII de Catarroja. Imma Ca-
net Romeu 
PRIMÀRIA.- Primer cicle. Premi Col-
lectiu 
Passaport de records. Autors: alum-
nes de primer i segon. Mestre: Màrio 
Gonzàlez Ribes. Col·legi Santa Creu de 
Mislata
Menció: Les lletres aventureres. Escola 
Gavina de Picanya. Mestra: Creu Pla-
nells
PRIMÀRIA.- Primer cicle. Premis in-
dividuals
Els set colors de l'arc de Sant Martí. 
Autora: Sara Núñez Rudilla. CEIP Les 
Terretes de Torrent.
El mussol trist. Autora: Eva Soto Cubas. 
CEIP Sant Carles Borromeu d'Albal
El somni de Victòria. Autora: Victòria 
Miguel i Camacho. CEIP Jaume I El Con-
queridor de Catarroja
PRIMÀRIA.- Segon cicle
El bosc misteriós. Autor: Santiago Ro-
dríguez Chaves. CEIP Blasco Ibáñez de 
Benetússer
Si la vida et dóna pals, construeix una 

cabanya. Autor: Àlvaro Córdoba Villarte. 
CEIP Jaume I de Paiporta
El donyet màgic. Autor: Andrés Salazar 
Muñoz. CEIP Benjamín Benlloch Verde-
jo de Manises
PRIMÀRIA.- Tercer cicle
El camí. Autor: Eloy Ramírez Fuster. 
CEIP La Constitució de Quart de Poblet
El diari de Kiko 2: Supertxitxo returns. 
Autor: Carlos García Herrero. CEIP Pla-
tero y yo d'Aldaia
El metro. Autora: Candela Lorente Alós. 
Escola Gavina de Picanya
SECUNDÀRIA.-Primer cicle
Conversació amb un avi. Autor: David 
de la Cueva García. IES Ausiàs March 
de Manises
Agreste per sempre. Autor: Àlvaro Ha-
mann Rosaleny. IES Massanassa
Un músic valencià. Autor: Manolo Maria 
Peris. IES Massanassa
SECUNDÀRIA.- Segon cicle
El passadís. Autora: Mª Carme García 
Bayona. IES Beatriu Civera d'Aldaia – 
Barri del Crist
L'assassina d'àvies. Autor: Isidro Mora 

López. Col·legi Mare de Déu de l'Olivar 
II d'Alaquàs
I es que no ens adonem... Autora: Àn-
gela Pons Fresneda. IES Massanassa
BATXILLERAT
Ell o ella. Autora: Maria Seguí Pellicer. 
IES Massanassa
Unió Crucial. Autora: Maria Lara Tolosa. 
IES Massanassa
Un trosset de cel. Autora: Nerea Cruz 
Jartín. IES Tirant Lo Blanc de Torrent
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES 
L'espill. Autor: Juli Ferrer Boix. EPA Silla
Ni el temps ni la distància. Autora: Mª 
Carme Antich Brocal. EPA Silla
La soldadeta de plom. Autor: Paco Ma-
galló Mayo. EPA Silla
Menció: El rastre de la meua vida. Au-
tora: Vicenta Saéz Torres. EPA Torrent
PROPOSTA PER AL PREMI EMPAR 
GRANELL
Projecte didàctic del treball El riu també 
riu del CEIP Félix Rodríguez de la Fuen-
te de Manises. Mestra: Xon Doménech 
Agramunt 
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Ser Amic i Amiga d’Escola Valencia-
na comporta un bon grapat de bene-
ficis, i a més, et pot eixir gratis. Amb 
la nova Llei de donacions la desgra-
vació a la Renda és del 75% i a poc 
t’agrade el teatre o utilitzes els des-
comptes de les empreses amigues... 
ja ho tens!

La quota anual és de 60 euros 
(que són 5 euros al mes, encara que 
sempre pots triar una quantitat su-
perior) amb la possibilitat de fer un 
pagament únic o fraccionat. En ser 

una entitat sense ànim de lucre pots 
desgravar-te el 75% de la quota i tens 
descomptes en entrades als teatres, 
ofertes culturals i promocions exclu-
sives i preus especials de les empre-
ses amigues ofereixen a les amistats 
d’escola.

També pots gaudir d’una sèrie de 
beneficis que van des de l’enviament 
d’informació de totes les activitats de 
la Fundació Escola Valenciana mitjan-
çant correus electrònics on s’adjun-
ten notes de premsa que la federació 

genera fins a descomptes en els pro-
ductes de la botiga d’Escola Valencia-
na; preus especials o gratuïtat en les 
activitats de la nostra entitat.

Pel que fa a les empreses que es 
donen d’alta com a Empresa Amiga, 
la desgravació serà del 40% en l’im-
post de societats de la donació rea-
litzada.

Escriu un correu electrònic a 
amics@escolavalenciana.org 
i t’informem.

SER AMIC I AMIGA D’ESCOLA 
VALENCIANA T’IX GRATIS

El programa del Voluntariat pel Valen-
cià d’Escola Valenciana tracta de posar 
en contacte a persones que volen par-
lar-lo – aprenentes- amb persones que 
ja el parlen – voluntàries - per a que 
ajuden a les primeres a perdre la ver-
gonya a enganyar-se i aconseguisquen 
soltar-se a parlar. La proposta inicial és 
de fer trobades d’una hora durant 10 
setmanes, però normalment s’allarga 
segons les necessitats i l’acord entre 
les persones que formen la parella lin-
güística. 

Els voluntaris no han de ser mestres 
ni persones amb molts coneixements 
lingüístics. El programa no pretén subs-

tituir a les classes de valencià on s’es-
tudia la llengua de manera formal. Els 
voluntaris el que si que fan és transme-
tre estima per la llengua ja que estan 
disposats a regalar unes hores per a 
que l’aprenent puga utilitzar amb nor-
malitat el valencià. 

Als aprenents el que se’ls demana 
és la voluntat de aprendre i per tant 
l’esforç de parlar en valencià el major 
temps possible en qualsevol situació. 

Entre els materials que ha creat Es-
cola Valenciana per al programa dispo-
sem d’una xapa que diu Parla’m va-
lencià. Tant el voluntari com l’aprenent 
quan se la posen agafen el compromís 

de parlar en valencià i conviden a que 
se’ls parle en valencià. A més tenim una 
guia de temes a desenvolupar en les 10 
primeres trobades que serveix per fer 
un recorregut pel vocabulari més usual. 
I complementa el material una llibreta i 
un boli per anotar dubtes per aclarir en 
les pròximes trobades. 

A la nostra comarca els ajuntaments 
porten endavant el programa són Ala-
quàs, Albal, Alfafar, Catarroja, Manises, 
Paiporta, Sedaví i Torrent. També s’ha 
iniciat una campanya de voluntariat a 
l’escola Gavina de Picanya. 

EL VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ 

Cada primavera Escola Valenciana 
celebra les tradicionals Trobades. Al 
voltant d’aquestes festes per la llen-
gua, Escola Valenciana va crear l’any 
2006 el projecte La Gira destinat a 
l’alumnat de secundària, batxillerat 
i universitaris. Es tracta d’ampliar 
l’oferta de les trobades a l’àmbit ju-
venil i potenciar  els músics i cantants 
valencians.  

La Gira s’ha consolidat en un circuit 
que funciona d’aparador de la música 
en valencià i que, a més, demostra 
la bona salut de què gaudeix aquest 
sector en els últims anys. 

Aquest curs el concert de presenta-
ció de la Gira fou al Teatre El Micalet, 
el passat 22 de març, on actuaren, 
Arthur Caravan i Herba Negra. El ma-

teix dia es presentava el Vol.11 dels 
cedés editats anualment que és un 
recopilatori que recull una mostra del 
treball de 22 grups i cantants valen-
cians. Aquest material compta amb la 
col·laboració de les cinc universitats 
públiques i el COM. 

La Gira té la seua cloenda al FES-
LLOC, el primer festival de l’estiu 
organitzat per l’Associació Feslloch, 
amb el suport d’Escola Valenciana 
i l’Ajuntament de Benlloch. que se 
celebrarà el 6,7 i 8 de juliol. 

LA GIRA D’ESCOLA VALENCIANA
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València, 17 de febrer de 2017
Mar Durà Pons
Alumna de I’IES Pere Boïl de Manises

Fa uns quants mesos a classe se’ns 
va proposar participar en la lliga de de-
bat. Jo en un primer moment estava 
indecisa, però després vaig pensar en 
que podria aportar el meu petit granet 
de sorra en aquesta gran activitat.

Sobretot al llarg d’aquest mes hem 
practicat durant moltes hores per fer 
aquest nou desafiament. Durant les 
classes de valencià nostre professor 

Jordi, ens ajudava a millorar a l’hora 
d’argumentar, per realitzar un gran de-
bat. És per això que els meus companys 
i jo hem adquirit noves habilitats, en el 
món de la dialèctica, a més de prendre 
consciència de les nostres pròpies qua-
litats, a l’hora de posicionar-nos davant 
d’un argument. 

Així mateix aquesta activitat, ha si-
gut una barreja de l’aspecte creatiu en 
pensar, deliberar i consensuar bons ar-
guments; de l’àmbit de la solidaritat al 
donar suport a una causa com els drets 
dels animals, que té moltes implicaci-

ons ètiques a més de tenir importàn-
cia global; a més aquesta experiència 
ens ha aportat valors molt propis dels 
esports col·lectius, com: el respecte, la 
col·laboració, la coordinació, l’accep-
tació de les nostres limitacions... i al 
final aquests grans valors són els que 
caracteritzen un bon esport. A més, 
també ens ha ajudat a millorar la capa-
citat de parlar en públic, ja que després 
d’aquesta experiència nostre estrés i 
nervis a l’hora de parlar s’ha reduït.

El dia d’avui ha estat una gran ex-
periència memorable, encara que no 

hem guanyat, el nostre sentiment és 
de victòria. El vertader premi ha estat 
en el fet de poder participar en el de-
bat i aprendre dels meus companys. A 
més el nostre gran premi ha estat en 
aquests moments d’espera, durant la 
deliberació del jurat, on tot el grup està-
vem expectants i ansiosos per conèixer 
el veredicte. No sentíem ni por ni ner-
vi, ja que en els nostres cors sentíem 
que aquesta gran experiència ens havia 
canviat, fent-nos millors persones.

LA LLIGA DE DEBAT, 
UNA GRAN EXPERIÈNCIA

Ningú no pot dubtar de la influèn-
cia i impacte que tenen els mitjans 
de comunicació i el cinema en parti-
cular en la vida quotidiana de l’alum-
nat. Són una mena d’educadors in-
formals, atès que, a més a més de 
la seua vesant lúdica, amaguen una 
altra formativa. Posseeixen una gran 
capacitat motivadora i reguladora de 
les emocions, tendències, opinions i 
gustos; per aquesta raó és necessari 
dotar a l’alumnat amb eines i crite-
ris adients (formació, actitud crítica, 
predisposició a l’aprenentatge...) amb 
l’objectiu de que siguen crítics amb el 
seu llenguatge i el seu missatge.

Per altra banda, el cinema, emprat 
com a font d’informació, permet es-
tudiar la societat, conèixer cultures 
diferents a la pròpia (interculturali-
tat), formar opinions front a esde-
veniments passats, presents i futurs 
(ens permet jutjar, posar-nos en la 
pell dels personatges i preguntar-nos 

el per què dels seus actes), entrar en 
contacte amb valors, idees, pensa-
ments, actituds...

I, si fem referència a la llengua, 
el cinema ens ofereix la possibilitat 
d’enriquir vocabulari, de posar a pro-
va les nostres habilitats orals (especi-
alment les de comprensió) i d’actuar 
com a pont entre l’aprenentatge de la 
llengua i la cultura que la representa.

Tots aquests aspectes fan del cine-
ma un recurs més a l’abast del do-
cent, ja que pot actuar com un recurs 
didàctic i pedagògic al servei de l’en-
senyament.

Per contribuir a la normalització de 
la nostra llengua en l’àmbit del cine-
ma, Escola Valenciana posa en mar-
xa cada curs el programa «Cinema 
a l’escola». Aquest programa posa a 
l’abast dels ajuntaments i dels cen-
tres educatius novetats cinematogrà-
fiques de qualitat en valencià perquè 
és molt important que l’alumnat es 

trobe amb referents que parlen en la 
nostra llengua tant a l’escola com al 
carrer.

El programa inclou les guies didàc-
tiques de les pel·lícules perquè els 
mestres puguen treballar-les posteri-
orment a l’aula, fomentant així el co-
neixement de diferents aspectes del 
llenguatge cinematogràfic. Des de 
l’alumnat d’Infantil i Primària fins al 
dels cicles d’ESO i Batxillerat poden 
gaudir de pel·lícules d’actualitat i de 
temàtica social.

El programa Cinema a l’Escola es 
realitza gràcies a la implicació d’ajun-
taments de diversos punts del País 
Valencià, que subvencionen la pos-
sibilitat de projectar pel·lícules en 
valencià a sales i espais del seu mu-
nicipi. Els ajuntaments que han col-
laborat a l’Horta Sud en la campanya 
aquest curs són: Albal, Alcàsser, Ala-
quàs, Catarroja, Manises, Paiporta, 
Picanya i Torrent. 

CINEMA A L’ESCOLA
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ALBA VERYSER CASTELLÓ 
Tècnica del Progama Ràdio Escola
Ràdio Escola és un projecte engresca-

dor i ambiciós. La missió d’Escola Valen-
ciana és unir els diferents centres del País 
Valencià que tinguen una ràdio escolar 
així com començar a incloure ràdios esco-
lars de Catalunya i les Illes. 

Hi ha un eix fonamental als tallers de 
ràdio que imparteix la tècnica d’Escola 
Valenciana, Alba Veryser, pels centres del 
País i és aconseguir unir els interessos i 

hobbies de l’alumnat amb els continguts 
curriculars de cada centre. Amb això es 
pretén polsar la motivació de l’alumnat a 
l’hora de participar en la ràdio com a ele-
ment cohesionador de les inquietuds dels 
alumnes. Així es  compagina la motivació 
de l’alumnat amb els objectius curriculars. 

Ràdio Escola compta actualment amb 
30 emissores escolars arreu del País Va-
lencià. Aquestes ràdios escolars es co-
ordinen per fer programes comunitaris i 
emetre per ones a través de Peque Ràdio, 

90,1FM. Les i els alumnes poden no no-
més enregistrar el seu podcast i pujar-los 
a la plataforma online de sons Ivoox, sinó 
que a més poden escoltar-se a través de 
les ones, la qual cosa els encoratja per 
sentir pròpia la seua veu dins l’entramat 
radiofònic actual. 

A L’HORTA SUD JA TENIM  CENTRES EN 
LA XARXA DE RÀDIO ESCOLA.

El Jaume I i Bertomeu Llorens de 
Catarroja, La Comarcal de Picassent i 
l’Antonio Machado de Torrent. 

LA PARAULA LA TENEN ELS XIQUETS I XIQUETES      

RÀDIO ESCOLA   

LA NOSTRA ESCOLA COMARCAL 
ALBA VERYSER CASTELLÓ 
La Nostra Escola Comarcal es va unir 

al projecte de la Xarxa de Ràdios d’Escola 
Valenciana ara fa un any i mig.  Parlem 
amb la cap del projecte i professora de 
valencià, Elena Gregori. 

-Elena, Com us va vindre la idea de 
muntar una ràdio escolar a La Comarcal?

La idea ens va vindre a través d’una pro-
posta d’Escola Valenciana. com que ací al 
centre hi havia hagut feia molts anys una 
ràdio per iniciativa d’uns pares, nosaltres 
vam pensar que seria bona idea. 

-Quins entrebancs us vau trobar a l’ho-
ra de posar en marxa aquest projecte ra-
diofònic?

En un primer moment ens donava un 
poc de respecte, arriscar-se a fer una 
cosa tan nova que pensàvem que ens 
anava a vindre gran. Però en canvi, quan 
vam fer la formació ens vam adonar que 
era possible. 

-Un cop tinguéreu la sessió de mento-
ria, quina part us va servir per ajudar-vos 
a agafar perspectiva i agafar forces per 
dur-ho a terme?

Quan començarem la formació es van 

dissipar els dubtes i ho vam veure viable. 
Des d’un primer moment, amb la forma-
ció vam començar a aprendre i comença-
rem a veureu clar. 

-Si no m’equivoque ja porteu un any i 
mig amb la vostra ràdio i heu fet molts 
projectes. Podries esmentar-los?

Portem dos projectes. El primer és la 
preparació d’un magazín amb diferents 
activitats relacionades en un tema en 
concret. Per exemple enguany hem de-
dicat un espai a la ràdio amb motiu del 
25-N, el dia contra la violència de gènere, 
un programa especial de Nadal, del dia 
de l’arbre i del dia de la dona. Al voltant 
d’eixes temàtiques els professors ens reu-
nim i distribuïm la feina per assignatures. 
Cadascú prepara alguna cosa especial 
segons l’assignatura que imparteix com 
ara socials o ciències. Després fem l’es-
caleta i tot seguit la gravació a l’estudi. 
Estem contents perquè cada vegada els 
alumnes s’encarreguen de fer més coses. 
Finalment eixes gravacions es pugen a la 
plataforma ivoox en forma de podcast. 

El segon projecte va dirigit a diferents 
àrees des de matemàtiques fins a llen-
gües. Fem jeroglífics, endevinalles, ronda-

lles teatralitzades. Ens centrem a treballar 
l’expressió oral però vull recalcar que es 
poden treballar totes les àrees, no només 
les llengües. Hi ha un fum de possibilitats 
per a treballar. 

-Quins canvis heu detectat en l’actitud 
de l’alumnat des que heu posat la ràdio 
en marxa?

L’alumnat està molt motivat. Moltes co-
ses que fem a l’aula sempre pregunten si 
poden gravar-ho a la ràdio. Moltes activi-
tats que fan ja les pensen per a gravar en 
la ràdio. Els agrada molt.

-Quins projectes teniu al cap per al fu-
tur?

Que els xiquets i xiquetes siguen els 
conductors dels programes i també poder 
fer algun programa en directe per la me-
gafonia de l’escola a l’hora del dinar. Així 
els xiquets i xiquetes podrien triar música 
i posar-la a l’hora de l’esbarjo.

-Què els diries a les escoles que encara 
no tenen ràdio i que s’ho estan pensant?

Els diria que és una experiència fabulo-
sa de cara a la motivació de l’alumnat que 
és tan important. I que és un recurs per a 
l’expressió oral molt potent. 

MACHADO-RÀDIO, 
LA NOSTRA VEU AL VENT!!!
ÀNGEL MATA I LAURA JUAN
El projecte de ràdio escolar del CEIP 

Antonio Machado de Torrent començà el 
curs 2011-2012 i des d’eixe moment amb 
molt d’esforç i dedicació, hem anat crei-
xent fonamentalment perquè ens adonem 
que la ràdio escolar és molt més que un 
recurs educatiu de millora de l’expressió 
oral. És un element de cohesió per al nos-
tre alumnat, per al professorat, per a les 
famílies i també de l’escola amb el nostre 
entorn. És un motor de motivació per als 
xiquets i xiquetes i una font de satisfacció 
quan escolten el treball acabat.

En un alumnat majoritàriament caste-

llà-parlant, un dels objectius era fomentar 
l’ús del valencià i millorar la seua àrea co-
municativa tant en la parla com en la pro-
ducció escrita de treballs per l’elaboració 
dels guions radiofònics. 

L’elaboració de cada guió, La lectu-
ra expressiva, la relectura, la recerca 
d’informació, la revisió dels treballs són 
processos que el nostre alumnat va in-
terioritzant. També l’esforç, la paciència, 
l’escolta, la il•lusió  i el respecte, valors 
que van adquirint i al pis de baix com diria 
una gran mestra, l’emoció i el sentiment 
que donen sentit global a tot el projecte.

Quan els preguntem al nostres pro-
tagonistes per què els agrada fer ràdio, 
les respostes es resumeixen en un a 

frase curta: perquè simplement gaudei-
xen d’eixa experiència. Per a nosaltres, 
com a mestres, generar a través de la 
ràdio aquest benestar en l’alumnat, ens 
gratifica enormement ja que és la base 
per assolir aprenentatges i fer-los créixer 
com a persones. Volem donar les gràcies 
a Escola Valenciana per donar suport als 
projectes de ràdio i per obrir un espai on 
poder compartir experiències. Ha estat un 
tot plaer participar en la II Jornada de Rà-
dio Escolar a Xàtiva. Traure la ràdio  fora 
de l’escola és una experiència inoblidable 
per al nostre alumnat. Machado-Ràdio 
estarà a la propera Trobada d’Escoles en 
Manises i els nostres micròfons oberts 
per tots i totes que vulgueu col·laborar.

                                                                                              






