Corbella, cavalló, mamella

CASTELLAR-L’OLIVERAL PEL VALENCIÀ
La llengua és molt més que un simple
instrument comunicatiu, la llengua és el
prisma a través del qual els pobles interpreten la realitat de manera genuïna.
Una llengua no és només la combinació
de vocals i consonants, és també un totum revolutum conformat per coses com:
els accents dels parlants, els diminutius,
el lèxic específic, les paraules estranyes
i inusuals, també les expressions dels
nostres majors, o les paraules fetitxe que
cada parlant posseïx i que evoquen per
a cada usuari una sèrie de pensaments
i idees pròpies. El valencià és moltes coses, però sobretot, és un element vertebrador i identitari de primer ordre, i per

tant, pense que la llengua pròpia és de
les coses més valuoses que un poble pot
tenir.
El nostre valencià és una llengua amb
segles, amb arrels profundes dins la terra, definitòria de l’esperit i del caràcter
del poble, i per a mi, irrenunciable, ja que
només en valencià podem dir paraules
tan boniques com: corbella, cavalló, mamella. Només en valencià podem cridar:
saó, carxofa, cantó. Sols amb la llengua
dels iaios i de les iaies podrem: reviscolar,
encisar, o manar a fer la mà. Només en
valencià podreu vore: “una oroneta creuar el cel”, “una granota en la séquia”, o
“un parotet en el melic”, i esperem, que

molt prompte, una televisió pública valenciana.
La llengua no està només per a parlarla, està també per a estimar-la, ja que
en ella resideixen de manera inherent
un conjunt de valors i sentiments d’un
valor incalculable. Per aquest motiu hem
de seguir parlant, escrivint i pensant en
valencià, perquè només amb un valencià
viu podrem seguir sent valencians.
Gaudiu de la trobada i parleu valencià!
Alejandro Ramon Àlvarez
Alcalde de Castellar-L’Oliveral

guanyador
concurs cartells

Marc Peiró Vivó

2

CEIP Castellar-Oliveral

manifest
Crida de les Trobades 2018 d’Escola Valenciana

Nosaltres, pel valencià
La Federació d’Associacions per la
Llengua - Escola Valenciana proposa
un model d’ensenyament plurilingüe i
multicultural que s’ajusta a les realitats
dels país en què convivim. El nostre model d’escola es basa en el coneixement
de les diferents cultures que conviuen
al País Valencià i en la construcció de
la igualtat lingüística. Ara com ara, cal
deixar pas a realitats educatives que
aposten per l’aprenentatge de les llengües com un camí que ens obrirà de bat
a bat les portes del món i a un futur
d’oportunitats. Escola Valenciana planteja el valencià com la llengua que ens
dóna accés al coneixement i ens ajuda
a aprendre altres llengües.
Escola Valenciana dóna suport ferm
a la renovació pedagògica, a la investigació científica. Està arrelat al medi i
és constructivista. Sobretot, planteja el
reconeixement de les comunitats educatives que introdueixen elements inno-

vadors perquè les xiquetes i els xiquets
aprenguen amb un somriure. Aquest és
el model d’Escola Valenciana: educar en
valors d’amistat, convivència, igualtat,
pau, solidaritat, coeducació, ecologia...
i, d’aquesta manera, avançar vers una
societat de ment oberta, més humanitzada, que ha interioritzat tots els coneixements per fer el món més just.
La memòria de Joan Fuster està present en les Trobades 2018. Amb el lema
Nosaltres, pel valencià celebrem la dignitat del poble valencià i li fem l’ullet a
una de les obres cabdals del País Valencià: Nosaltres, els valencians. Des d’Escola Valenciana mantenim ben viu el
llegat del gran pensador Fuster i l’acostem a les escoles i a la ciutadania en les
festes d’estima col·lectiva vers la llengua i la cultura. Ens il·lusiona reconéixer
la importància d’aquest humanista que
influí i influeix, de forma determinant, en
la geografia política del nostre país.

Joan Fuster despertà consciències.
Sabia que “explicar” era una invitació
a “transformar”. En Escola Valenciana
veiem el món a través de les gruixudes
ulleres de Fuster: entenem que millorar
la situació actual del valencià implica
alguns canvis substancials i necessaris.
Per a ser un país com cal s’ha d’incloure
la competència lingüística en la llei de
funció pública valenciana. És estrany
demanar que les empleades i els empleats públics ens atenguen en valencià
i en castellà, les dues llengües oficials
del País Valencià? Nosaltres pensem
que no. Enguany, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià complirà 35 anys i la
nostra llengua encara no gaudeix d’una
situació de normalitat. Cal una empenta
per potenciar el valencià i contribuir-ne
a la normalització.
Fuster també desitjaria engegar la
televisió i la ràdio en la nostra llengua.
Poder escoltar tots els programes en la

nostra llengua. Visualitzar les 19 Trobades d’Escoles en Valencià amb un gest
senzill.
Nosaltres, pel valencià. Sí, totes i tots
nosaltres som les persones que sumem
la nostra energia pel valencià. Perquè
educar pel valencià és estar a favor
del plurilingüisme, dels mestres que
ensenyen el valencià i altres llengües i
cultures des de l’estima. Nosaltres, pel
valencià és abraçar la multiculturalitat,
l’educació participativa i democràtica,
l’ensenyament que transmet el coneixement científic. Nosaltres pel valencià
és valorar que les persones aprenem
des del cor. Nosaltres pel valencià és
l’educació humana, que afavoreix el benestar emocional de les xiquetes i els
xiquets perquè els encoratja a resoldre
conflictes i els anima a ser feliços.
Nosaltres, pel valencià. Vine amb nosaltres a la festa pel valencià. Amb tu,
fem llengua, cultura i país.

LA CEBERA
La cebera, en el paisatge de l’horta
valenciana, comença a cobrar auge a
partir de la meitat del S. XIX. Fins llavors era una construcció aïllada i poc
freqüent. Però amb la millora de les comunicacions i la caiguda del cultiu de
la morera, es va passar a substituir els
cultius pels de la ceba, que va trobar a
l’horta el clima ideal per al seu desenvolupament.
Al mateix temps van confluir-hi diversos factors, com ara el minifundisme,
la qual cosa va originar que en compte d’haver-hi un gran magatzem, proliferaren en cada parcel·la uns xicotets
depòsits (ceberes), en els quals cada
agricultor podia defendre millor els seus
interessos, per a conservar com a ús
propi o per a esperar una pujada de
preus i vendre millor a un tercer.
Ja en el S.XX l’auge va ser tal que
passejant per l’horta es podien distingir
perfectament la situació de les parcel·
les i identificar els seus amos per les
ceberes, que feien de fites visibles a la
llunyania.
Les ceberes generalment s’orientaven
seguint l’eix nord-sud per a rebre els
vents de llevant i ponent, que són els
que solen bufar a l’horta de València.
A principis del S. XX es va començar
a usar la fusta de les velles travesses
de tren, per ser més resistents i de preu
menor. S’usaven tallades per la meitat

de manera que feien 260x14x12cm.
Els primers quaranta centímetres
s’enterraven i altres vint centímetres
es deixaven de separació del pis per a
protegir les cebes de la humitat, amb la
qual cosa quedaven dos metres d’altura
i com l’amplària i la separació entre pilastres era d’un metre, cada tram tenia
dos metres cúbics, unitat que va passar
a denominar-se dau; com cada metre
cúbic té cinquanta arroves de cebes,
cada dau té cent arroves.
Per a comercialitzar una cebera només s’han de veure els daus plens que
té i multiplicar-los pel preu actual de
l’arrova, i d’una simple mirada es pot fer
la transacció.
Menció a part mereixen les ceberes
adossades a l’ombra de la casa, sempre en la seua paret nord, per a rebre el
vent fresc de tramuntana, i poder conservar-les per més temps, la seua teulada lògicament és només a un vessant
i generalment han sigut anomenades
canyissos.
En l’actualitat són molt poques les
que continuen tenint l’ús per al qual van
ser creades, i pràcticament a tots els
llocs es donen per desaparegudes o es
poden comptar amb els dits d’una mà.
Albert Pasqual Aznar,
autor del llibre
“L’ombra de la cebera”.
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UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA
CASTELLAR-L’OLIVERAL
“Per a educar fa falta tota la tribu”.
Eixe conegut proverbi africà es converteix en una gran realitat a este racó del
Sud. La Unió Musical S.C. de Castellar-l’Oliveral és part d’esta “tribu”. Arrelades profundament al seu entorn, les
societats musicals vertebren un poble,
són motor cultural i font d’enriquiment
personal i col·lectiu. Som part de la comunitat educativa i no podíem faltar a

esta gran festa de l’educació i la cultura
que se celebra al nostre poble. L’Escola
de Música de la UMSCCO és referent
a la nostra població i a l’entorn més
pròxim, però també per a la ciutat de
València, amb més d’un centenar d’educands i amb multitud d’activitats curriculars i extracurriculars, banda juvenil,
cor, agrupacions instrumentals, banda
titular...

Però aquesta jornada també té un caràcter reivindicatiu i no vull desaprofitar
l’ocasió per a clamar des d’aquestes línies per la importància de la música en
l’educació i denunciar els continus atacs
i retalls que s’agreugen en esta matèria,
que ha passat a tindre un caràcter quasi
residual en els programes educatius.
Bones “corxeres” per a tots i totes.

Benvinguts a la Trobada de Castellarl’Oliveral. Poblats del Sud

Centre Instructiu Musical
Castellar-Oliveral
A l’abril de 1993, un grup d’amants
de la música decidixen formar una nova
banda, a esta nova banda se li posa el
nom de Centre Instructiu Musical Castellar-Oliveral en record de la primera banda que va haver en la nostra pedánia
fundada en 1933, i dissolta en 1936
per motius de la guerra civil.
Amb Pilar Baiona Monrabal com a presidenta, ens incorporem a la Federació
Valenciana de Societats Musicals i a la
Coordinadora de Societats Musicals de la
ciutat de València. Iniciem qualsevol classe d’actes de banda al llarg de la nostra
comunitat, concerts, festivals, processons, actes fallers, intercanvis etc.

I seguint la filosofia del centre, des
del principi apliquem la intenció de ser
banda per al poble i amb esperit altruista de servir, i sempre hem estat a punt
al servici de qualsevol esdeveniment benèfic o festiu que poguera servir per a
ajudar a qualsevol causa.
El nostre centre ho formen:
La banda titular amb Manuel Baixauli
com a director, banda juvenil, amb José
Lleó com a director, i comptem amb una
escola on es formen els futurs músics.
Per a atendre a qualsevol que estiga
interessat en la música des de 4 anys i
sense límit d’edat, comptem amb una
plantilla de deu professors titulats per

a atendre a totes les especialitats musicals.
Com a associació sense ànim de lucre ens posem a la disposició de tots
vostés en: Castellar C/Salvador 99, i
Centre Cívic 2a planta.
Tel.963964813
cimcastellaroliveral@hotmail.com
www.cimcastellaroliveral.com

ASSOCIACIÓ DE VEÏNES I VEÏNS
L’Associació de veïnes i veïns de
Castellar-l´Oliveral és un lloc obert, on
treballem col·lectivament pel bé comú i
el creixement de la nostra població. Reconeixem el que som, lluitem pel que
volem ser, apreciem l’espai on vivim i
mirem de posar-lo en valor, aprenent
i reclamant el que necessitem i com
aconseguir-ho en conjunt.
Per la nostra associació ha passat
molta gent: moltes persones que han
treballat pel que és nostre, persones
que han dedicat part del seu temps per
millorar les condicions de vida del nostre poble, de la cura del seu entorn, del
manteniment de les seues tradicions i
costums... En definitiva, per mantindre
un lloc i un espai on les generacions futures puguen i vullguen viure com nosaltres hem viscut.
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Creiem també, en la necessitat d’implicar-se en la educació dels més menuts i joves perquè d’ells i elles serà el
futur. Per això considerem que activitats
com la Trobada d´Escoles en Valencià,
són fonamentals per a l’enriquiment i
l´empoderament, des del camp formatiu, de la joventut.
Donem la benvinguda a la il·lusió,
però també a la realitat. La realitat que
esdevindrà en unes trobades que marcaran el camí cap a la recuperació de la
nostra llengua i el nostre bagatge cultural, però també reflexaran una futura
educació millorada i com fer-la possible.
Us esperem a tots i a totes a gaudir
de la trobada!

Pere Pau Carrillo
President Unió Musical
Santa Cecília Castellar-l’Oliveral

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA CARXOFA
DE CASTELLAR-OLIVERAL
Com tots ja sabeu, La Carxofa és el
nom pel que coneixem el motet “Gloria
a Déu en les altures” i, que es representa al tercer diumenge de setembre,
dintre dels actes de les festes patronals
de Castellar en honor a la Mare de Déu
del Rosari, en acabar la processó, davant de la imatge del Stm. Crist.
La Carxofa és una representació musical-religiosa que té el seus orígens en
l’Edat Mitjana, al segle XVII, contemporània d’altres representacions majors
com la reconeguda per tot el món com
el “Misteri d’Elx” (declarat patrimoni
oral i immaterial de la humanitat per la
UNESCO en l’any 2001).
La nostra “Carxofa” és molt més humil, però no per això hem de restar-li la

importància que ha tingut durant molts
anys a la nostra localitat, com a altres
localitats veïnes: Silla, Alaquàs, Aldaia,
Picassent, Catarroja…, així com també
al barri del Carme i a Canyamelar, en la
ciutat de València.
Esta representació es fa al costat esquerre de la porta de l’església on es
munta un entarimat en el qual estan
els músics (director, cor i orquestra),
preparats per a acompanyar un infantet
vestit d’àngel que es troba dins de l’aparell en forma de carxofa, amb el tall cap
amunt. La carxofa està tancada, i en el
moment comencen els primers acords
dels instruments de corda, s’obri i l’infant comença el cant.
L’aparell, situat a uns quatre metres

d’altura, és una autèntica obra d’art,
l’actual data de l’any 1949 donat que
l’anterior es va cremar en la guerra civil.
Està construït en tela verda sobre bastidors de fusta i pintat a l’oli (atribuït a
l’artista local Federico Siurana i al fuster
Felip Ferrer) i compta amb un sistema
de tramoia i d’iluminació que li atorguen
un caràcter singular i únic.
La recuperació d’esta representació
ha estat possible gràcies a la creació
de L’Associació Amics de la Carxofa de
Castellar-Oliveral, als més de 350 socis
que amb les seues quotes ho fan, any
rere any una realitat i, especialment a la
col·laboració desinteressada de la Cooperativa Eléctrica de Castellar.

SALA L’HORTA
Sala L’Horta va obrir les seues portes
l’any 1995 al barri de Castellar-l’Oliveral
fruit, del treball i l’esforç desinteressat
de tots els membres de l’Associació Cultural Grup de Teatre L’Horta. Ja des dels
inicis de l’associació, a mitjans dels 70,
es va creure necessari que la població
de Castellar-l’Oliveral disposara d’un
centre de foment, exhibició i difusió cultural on es concentraren les manifestacions culturals del municipi i de la resta
de poblacions veïnes. D’ací sorgeix l’actual Sala L’Horta, una sala privada amb
aspiració i vocació de servei públic.
Al llarg de 22 temporades hem ofert
una programació variada i de quali-

tat i ens hem constituït com un espai
de referència del teatre infantil i per a
escolars. En 2017 més de 20.000 espectadors van passar per la nostra sala
cosa que ens va posicionar com la sala
privada de teatre amb major volum d’escolars del País Valencià.
Certament seguim amb la cerca d’espectacles de qualitat que desenvolupen
la creativitat i la imaginació dels xiquets.
El teatre és un element pedagògic molt
eficaç que motiva la reflexió i el debat,
que potencia la capacitat empàtica i reforça actituds solidàries, de convivència
i tolerància.
El compromís amb la nostra llengua

i la defensa d’aquesta sempre ha estat
latent i ha esdevingut un tret fonamental en la nostra personalitat i en la nostra programació.
Ben segur que a Sala L’Horta trobareu
una oferta de teatre que s’ajuste a les
vostres necessitats:
Sala L’Horta – Teatre dels Xiquets
Campanyes Escolars d’octubre a abril
Espectacles per a públic familiar i
bebés (0 a 3 anys) diumenges d’octubre a abril
Espectacles per a públic jove i adult
“Som_Riure 2018”
“El fill que vull tindre” Cia. El Pont Flotant 21 d’abril / 20 h

Taller de teatre gratuït: 16, 18 i 20
d’abril.
“No estem bé” amb Maria Juan i Eugeni Alemany 5 maig / 20 h
“Tu otro yo” amb Toni Pons 12 maig
/ 20 h
“Separeu-vos, junts!” Cia. La Dependent 26 maig / 22.30 h
Viu el teatre amb nosaltres, vine a
Sala l’Horta
Tota la programació en
www.lhortateatre.com
i més informació en Facebook
@lhorta.teatre
i Twitter @lhortateatre.
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CEIP CASTELLAR-OLIVERAL
Amb motiu de ser centre coordinador
de les Trobades d’Escoles en Valencià
d’enguany, tenim el plaer de donar-vos
a conèixer la nostra escola i aquest
meravellós entorn, lloc idoni per a desenvolupar l’educació en valors relacionats amb el respecte per la natura i el
sentiment de pertinença a un poble i a
una localitat. Aquest sentiment només
el podem tindre les persones que ensenyem i aprenem cada en dia a CastellarL’Oliveral.
Al CEIP Castellar-Oliveral apostem
per l’aprenentatge cooperatiu, basat en
projectes i tant professorat com alumnat està sent format cap a les aules

del futur. Però tot això seria impensable
sense tindre uns clars fonaments que
recolzen l’aprenentatge de les llengües,
base principal de l’educació i el nostre
projecte de centre.
Claustre i alumnat tenim la sort de
conviure en un entorn idoni, envoltat
per l’horta de València, la qual cosa ens
permet realitzar diverses activitats en
coordinació amb els centres de la zona,
diferents entitats i associacions, la qual
cosa enriqueix el nostre dia a dia i en fa
créixer com a persones.

AMPA CEIP
CASTELLAR-OLIVERAL
Som una AMPA, activa i molt dinàmica,
implicada en l’educació dels nostres fills
i filles i preocupada per millorar els serveis que la nostra comunitat educativa
puga necessitar.
Oferim als nostres socis/es una escola
matinera, ludoteca i activitats extraescolars variades i actuals (robòtica,
gimnàstica rítmica, ball modern, karate,
handbol…).
Col•laborem activament amb el centre i estem en constant comunicació i
coordinació amb professorat i famílies,
contribuïm en els tallers i festes de l’es-
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cola: 9 d’octubre, Nadal, Carnestoltes…
i com no anava a ser menys, enguany a
la TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ.
L’AMPA del CEIP CASTELLAR-OLIVERAL,
us dóna la benvinguda a les trobades
2018 a totes les escoles i associacions
que contribuïu cada dia en la implementació del valencià en les nostres escoles. GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!!!!!

El cinema de la nostra ciutat

ESCOLA I NATURA
CEIP LLUÍS DE SANTÀNGEL - EL SALER

escola i natura

L'escola està ubicada en la Devesa de l’Albufera, un espai
natural protegit; envoltat per la pineda amb arbres
centenaris, ofereix oportunitats immillorables d’educar en
el respecte a la natura.

CEIP LLUÍS DE SANTÀNGEL - EL SALER
L’escola està ubicada en la Devesa de
l’Albufera, un espai natural protegit; envoltat per la pineda amb arbres centenaris, ofereix oportunitats immillorables
d’educar en el respecte a la natura.
En el nostre col·legi tenim molta sort,
ja que amb nosaltres tenim el pi verot.
Està tot ple de puresa, situat en plena
naturalesa.
El nostre pi és especial i el tenim que
disfrutar, no el podem talar, el necessitem per a respirar.

En el bosc de la devesa hi ha molta
bellesa, sobretot en el pi verot que ens
dóna molta sort.
En el bosc de la devesa hi ha molta riquesa per les espècies d’animals i molts
tipus de vegetals.
Hi ha molta fauna animal i vegetal,
com també avifauna i l’arbre més especial

CPEE Rosa Llàcer
Un any més, tots junts estem aconseguint dur a terme una gran quantitat
d’activitats que ens estan ajudant a créixer com a persones i com a institució.
En aquest curs en particular, ens estem
esforçant per conéixer millor la nostra
cultura valenciana i caminem ocupats a
aprofundir en el nostre art, en la nostra
música i en els nostres jocs populars.
Està resultant, per tant, un curs molt
“nostre”, on la nostra diversitat cultural
es posa de manifest davant de qualsevol
de les nostres celebracions tant particu-

En el nostre col·legi tenim molta sort,
ja que amb nosaltres tenim el pi verot.
Està tot ple de puresa,
situat en plena naturalesa.

El nostre pi és especial
i
lars, com conjuntes amb altres centres el tenim que disfrutar,
del poble i on, a través de tots els nos- no el podem talar,
tres sentits estem aconseguint gaudir
i
el necessitem
per a respirar.
aprendre al mateix temps.
És per això que volem celebrar aquestes
En el bosc de la devesa
jornades “Junts pel valencià” amb tots
hi ha molta bellesa,
els col·legis, altres xiquets i xiquetes i el
veïnat del nostre entorn en benefici desobretot en el pi verot
que ens dóna molta sort.
tota la Comunitat escolar.
Passa’t per la nostra paradeta i ho passarem genial, farem un “photo call” per
a recordar aquesta trobada tan especial.

UNA APOSTA EDUCATIVA ARRELADA A LA NOSTRA CULTURA

IES EL RAVATXOL
A l’Institut de Secundària EL RAVATXOL ens complau poder participar en
les Trobades d’Escoles en Valencià
del proper diumenge 29 d’abril que se
celebren a Castellar-l’Oliveral. Som un
institut relativament jove, amb 17 anys
de trajectòria i portem treballant colze
a colze amb una comunitat educativa,
molt implicada en la vida acadèmica,
cultural i social del centre educatiu. La
nostra oferta educativa es concreta en
la doble línia d’ESO, de Batxillerat Científic i Humanístic i de la FP Bàsica
de Cuina i Restauració. Des de fa uns
quants cursos estem consolidant una
dinàmica de treball intercomunitari amb
la resta de centres educatius de la pedania, així com amb l’Associació de
Veïns, l’Alcaldia pedània i d’altres grups
associatius de l’entorn.
Som un centre on apostem per la
nostra cultura i la nostra llengua i de fet
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tenim un hort ecològic on els alumnes
de Cuina planten i cullen verdures ajudats per dos agricultors ecològics de la
zona que col·laboren en el manteniment
de l’hort i en l’aprenentatge significatiu
dels alumnes. També hem realitzat alguns films educatius, com “El Canal del
Tremolar” i “Temps d’aigua”, premiats
en alguns festivals de cinema com el de
la Mostra del Mediterrani de València,
i que aposten per recuperar el nostre
patrimoni natural i ecosocial del nostre
entorn immediat, l’horta, la marjal, l’albufera i la devesa junt al mar.
Esperem que aquestes Trobades impulsen definitivament l’aposta per una
educació activa, inclusiva i arrelada a la
nostra cultura i a la nostra llengua, el
valencià, que és el millor patrimoni de
què disposem per encarar amb dignitat
el nostre futur.

En el bosc de la devesa
hi ha molta riquesa
per les espècies d'animals
i molts tipus de vegetals.
Hi ha molta fauna
animal i vegetal,
com també avifauna
i l'arbre més especial.
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ALIMENTANT...
EL FUTUR

Anys

L’autèntic sentit del nostre projecte
són els nostres valors, que ens identifiquen
amb la gent del carrer. Els valors
que ens vinculen als nostres clients.

Més de
400 centres
escolars confien en
nosaltres.

Fent Valors

2.800
professionals
treballant per a tu.

caixapopular.es

Més de
48.000

menjar diaris
subministrats.

Més de 30
anys

d’experiençia ens
avalen.

Experts en
alimentació escolar
Apostem per un futur millor. Per això en
IRCO estem orgullosos de poder contribuir
a la consecució d’aquesta fi mitjançant
l’alimentació sana i equilibrada que
proporcionem, i a través del projecte
educatiu que desenvolupem en els
centres escolars que confien en nosaltres
des de fa més de 30 anys.

Central: Av. Progrés, 7. Pol. Ind. Campo Aníbal. Puçol. Tel. 961 42 42 80. www.ircosl.com
Alacant - Castelló - València - Còrdova - Màlaga - Madrid

PARTICIPA AL CANAL
DE BOOKTUBERS
EN VALENCIÀ

Amb la col·laboració de
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CENTRES
PARTICIPANTS
CP Castellar-Oliveral
CP Lluís de Sant Àngel
CPEE Rosa Llàcer
IES El Ravatxol
CP Campanar
CP Giner de los Ríos
CP Benimàmet
IES Benimàmet
CP Lluís Guarner
CP Manuel González Martí
CP Prof. Lluís Braille
CP Miguel Hernández
CP Max Aub
CP Jaume Balmes
CP Alejandra Soler
EI El Trenet
CP Dr. López Rosat
CP Eliseu Vidal
CP Sant Àngel de la Guarda
CP Rodríguez Fornos
CP Pràctiques
CP Tomás de Villarroya
CP Pare Manjón
CP Sara Fernández
CP Prof. Ramiro Jover
CP Tomás de Montañana
EI Les Rondalles
CP Aiora
CP Miquel Adlert i Noguerol
CP El Grau
CP Les Arenes
CP Malva-rosa
IES Isabel de Villena
CP Mare Nostrum
IES Serpis
CM Santiago Grisolía
CP Carles Salvador
El Bressol
CP Pare Català
IES Ferrer i Guàrdia
CP Mestalla
CP Federico García Lorca
CP Vicente Gaos
CP Teodoro Llorente
IES El Carme
CP Santa Teresa
IES Lluís Vives
CP Cervantes

PROGRAMA

ADRECES
D’INTERÉS

DIMARTS, 24 D’ABRIL

Sala l’Horta

A les 10h. III Trobada Musical de Centres
d’Ensenyament en Valencià al Palau de la Música de
València. Sala Rodrigo.
A les 17,30h. Roda de premsa de presentació de la
Trobada de València al Jardí Botànic de València
A les 18h. Inaguració de l’exposició de fotografies LA
NATURA EN LA CIUTAT i entrega de premis a les millors
fotografies presentades.

DIJOUS 26 D’ABRIL
A les 10h. III Trobada Musical de Centres
d’Ensenyament en Valencià al Palau de la Música de
València. Sala Rodrigo.
A les 18h. Lliurament del XX Premi Sambori Trobada al
Teatre Sala l’Horta. Presentació a càrrec d’Alfred Picó i
actuació de Dani Miquel.

DIVENDRES 27 D’ABRIL
A les 20h. Inaguració de l’exposició de Joan Fuster i
de l’exposició 50 anys construint un model d’escola en
valencià al Centre Cívic de Castellar-Oliveral
A les 21,00h. Sopar de germanor per celebrar la
XXXI Trobada d’Escoles en Valencià a l’IES El Ravatxol.
Actuació de Sandra Boïls, Manuel Hamerlinck i Jaume
Guerra amb el seu projecte Arrelats.
Catèring a càrrec de l’alumnat del centre de FP de
Cuina i Restauració de l’IES Ravatxol.

DISSABTE, 28 D’ABRIL
11,30h. A Ca Revolta XIQUETS I XIQUETES VIATJANT
ARREU DEL MÓN per Rebombori Cultural

Carrer de Sant Martí de Porres, 17,
46026 València

Centre Cívic

Castellar-l’Oliveral
Carrer poetisa Leonor Perales, s/n
46026 València

Palau Música València
Passeig de l’Albereda, 30,
46023 València

Jardí Botànic

de la Universitat de València
Carrer de Quart, 80,
46008 València

Ca Revolta

Carrer de Santa Teresa, 10,
46001 València

Organitza: CAPPEPV
Col·labora:

CP Castellar-Oliveral.
CP Lluís de Santàngel.
CPEE Rosa Llàcer.
IES Rascanya.
Associació de Veïnes i Veïns de
Castellar-l’Oliveral.
Sala l’Horta.
Associació amics de la carxofa
de Castellar-l’Oliveral.
Unió Musical Santa Cecilia.
Centre Instructiu Musical
Castellar-l’Oliveral.
Ajuntament Castellar-l’Oliveral.

DIUMENGE 29 D’ABRIL
A les 10,30h. Concentració a l’esplanada del
CPEE Rosa LLàcer (Carrer Pintor Rafael Mocholí, 8
Castellar-l’Oliveral) Cercavila amb bandes de música,
dolçainers… pels carrers. En arribar, entrega del
record d’aquesta Trobada als centres participants.
Fins a les 13h. Un munt de tallers, contacontes,
exposicions per a gaudir de la festa
A les 13,30h. Actuació de Mira Rosana ( La pallassa
pupetes) amb l’espectacle FASITO
A les 14h. Dinar. Recordeu de portar els entrepans!
A les 15,30h. Actuació de Rascanya
A les 17h. Fi de la Trobada

DEL 7 AL 18 DE MAIG
CONTACONTES DEL SAMBORI A MOLTES DE LES
BIBLIOTEQUES DE VALÈNCIA I ENTREGA DE LES
DEVETEQUES DE SECUNDÀRIA ALS IES DE LA CIUTAT
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