
 

Patronat de la Fundació Escola Valenciana 

Natxo Badenes Franch 

President 

L’any 1991, va entrar a formar part d’Escola Valenciana com a pare d’una 
xiqueta que feia ensenyament en valencià, mitjançant els Col·lectius per la 
Llengua i la Cultura Castelló, entitat federada a Escola Valenciana. En aquests 
anys ha ocupat els càrrecs de vicepresident i de tresorer d’Escola Valenciana, i 
des de l’any 2018 ocupa el càrrec de president de l’entitat. 

És diplomat en Salut Pública i treballa des de fa 28 anys en la Conselleria de 
Sanitat, com a secretari del Centre de Salut Pública de Castelló. 

Elionor Ortolà 

Vicepresidenta 

Llicenciada en Filologia Hispànica amb l’orientació de Valencià per la 
Universitat d’Alacant. Membre i tresorera de la Coordinadora de l’Alcoià-
Comtat pel Valencià. Treballa de professora de valencià i d’àmbit sociolingüístic 
a l’IES Fra Ignacio Barrachina d’Ibi i forma part de l’equip de professorat de la 
CIEACOVA. 

Alexandra Usó Cariñena 

Secretària 

Mestra de Matemàtiques i Naturals. Mestra de Valencià. Llicenciada en 
Psicopedagogia. Especialista de Pedagogia Terapèutica. Màster en Pràctica 
Psicomotriu per l’E. F. de Bernard Aucoturier. Coordinadora d’Igualtat i 
Convivència i en Mediació Escolar. Membre actiu de l’IDECO Camp de Túria 
des fa 25 anys. Tresorera des de fa 20 anys de la Coordinadora Camp 
de Túria. Tècnica de la Direcció General d’Inclusió Educativa. 



Josep Manuel Albiol 
Tresorer 

Diplomat en Magisteri. Mestre de primària. Ha estat delegat sindical per 
l’STEPV. Regidor a l'Ajuntament de Benetússer en dues legislatures. Tresorer 
d’El Guaix, Coordinadora pel Valencià de l'Horta Sud 

Joan Cortés Viñoles 

Vocal 

Mestre de valencià des dels primers anys d’implantació de la Llei d’Ús i 
Ensenyament del Valencià. En la darrera etapa de la seua vida professional ha 
exercit el càrrec de cap d’estudis en un centre públic d’Educació Especial, amb 
l’especialitat de Pedagogia Terapèutica. 

És l’actual president de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera,.
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