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La Trobada d’Escoles en Valencià és molt més que una festa: és la nostra manera de
posar en valor la nostra llengua, de defensar el nostre sistema educatiu, la nostra Història,
el nostre Patrimoni, la nostra Cultura i, en definitiva, la nostra manera de ser i estar al món.
Des del Govern d’Ontinyent ho tenim present cada dia, en cadascuna de les nostres accions quotidianes. Pensem que si volem dignificar el valencià, si de veritat estimem la llengua que parlem, no pot quedar reduïda als usos col·loquials, familiars o populars, ha d’anar
molt més enllà, ha de ser utilitzada a tots els àmbits en els quals desenvolupem la nostra
vida i, per descomptat, també a l’Administració.
Per això, una de les primeres mesures del Govern d’Ontinyent ha estat la recuperació del
requisit lingüístic per a l’accés a la funció pública. Com vos deia, si volem dignificar el valencià aquest no pot quedar reduït a un mèrit per accedir a l’Administració. Si els ciutadans
i ciutadanes tenen el dret a relacionar-se amb l’Administració en qualsevol de les dues
llengües oficials, l’Administració té l’obligació d’atendre els ciutadans i ciutadanes en qualsevol de les dues llengües oficials. Es tracta de fer normal allò que és normal al carrer.
Ontinyent acull enguany la Trobada d’Escoles en Valencià. Ho fa al marc del Parc Ausiàs
March on els xiquets i xiquetes podran gaudir de tot un seguit d’activitats, tallers, jocs infantils... on es combinen la diversió, l’educació i la reivindicació.
Encara recorde quan vaig tindre l’honor de ser part activa en l’organització de la darrera
Trobada d’Escoles en Valencià celebrada a Ontinyent. Jo era aleshores regidor d’Educació.
Hui, des d’altra responsabilitat, visc aquest moment amb els mateixos sentiments que sentia ja fa anys: amb la mateixa il·lusió que en aquell moment. Perquè hi ha coses que canvien
al llarg del temps, però d’altres continuen immutables. Una d’elles és l’estima i el compromís d’Ontinyent amb la nostra llengua.
Però a més, aquesta trobada és també un bon moment per defensar l’ensenyament i els
serveis públics. En hores en les quals es posa en dubte la tasca dels docents, crec que
hem de dir alt i clar que moltes gràcies als nostres mestres. Gràcies per transmetre coneixements als xiquets i xiquetes però sobretot, gràcies per formar persones en valors i
principis, amb criteri propi i capacitat per crear i decidir el seu futur.
Ho he dit sempre, els mestres, els professors i les professores són com xicotets fars que
ens orienten a la nostra vida. Si permetem que eixos fars s’apaguen, estarem contribuint
a fer que tota una generació córrega el risc de perdre’s al camí, de no saber com fer la
següent passa o d’entropessar amb obstacles que de la seua mà podrien haver-se evitat.
Que ningú ens enganye, el futur de l’educació pública, el futur del valencià, no està escrit,
s’escriu cada dia amb l’esforç, el treball i la convicció de tots i totes. Per això, gràcies i
benvinguts a Ontinyent.

C/ Martínez Valls, n.42 • C. Empresarial El Plà (junt Eroski) ONTINYENT
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XXV TROBADA DE LA VALL D’ALBAIDA
d’Escoles en Valencià a Ontinyent:
FESTA I REIVINDICACIÓ
Enguany, Ontinyent és la quarta vegada que organitza la Trobada de la Vall d’Albaida d’Escoles en Valencià, concretament la que fa XXV. Ens hem reunit ací per celebrar que les
escoles en valencià encara es mantenen vives, gràcies a l’esforç comú de mestres, professors, pares, mares i alumnes, a més de la necessària implicació d’ajuntaments de la
nostra comarca. Sense cap suport del govern valencià, val a dir-ho.
Malgrat tot, la festa anual del valencià volem que siga ben visible i positiva, una vegada
més, sense defalliments ni escletxes, perquè les crisis que s’entreveuen i els atacs a la
nostra llengua es combaten amb més idees i entusiasme. Per això, cal que parem bé les
parades i els tallers per oferir el bo i millor de cadascun de nosaltres: AMPES, claustres,
escoles i entitats del món educatiu de la Vall d’Albaida.
Inevitablement, hem de parlar de crisis. A la crisi de valors i a la recessió econòmica que
patim, cal afegir-hi les retallades en drets socials i en serveis bàsics. En aquest sentit, i
pel que fa a l’escola pública i en valencià, el govern popular del País Valencià ens té reservats un pla tan meditat com irresponsable, font de conflictes innecessaris, introductor
d’una llengua vehicular altra que la pròpia dels valencians, per tal de suprimir les línies en
valencià i la immersió lingüística que tants fruits està donant per a garantir la pervivència
de la nostra llengua. Si més no en l’àmbit del sistema educatiu.
I enguany toca retallades en Educació que contaminen altres sectors com ara el transport,
la gent de la música, del teatre, del món del llibre… Però les retallades, en lloc de separar-nos i deixar-nos fets a tires, ens uneixen a tots, ens igualen: als serveis públics d’Educació, Sanitat, funcionaris i treballadors al servei de la cosa pública. Heus ací la paradoxa.
La plaça del Poeta Ausiàs March us espera amb ganes de fer una festa gran a la nostra
llengua. Tanmateix, als aspectes més lúdics i festius, cal afegir sempre, i enguany potser
més que mai, la crítica i l’esperit cívic reivindicatiu, tot davant l’amenaça que vol hipotecar
el futur d’un ensenyament públic, de qualitat i en valencià. Per això, per plantar cara a
aquesta amenaça, cal que treballem tots plegats per la pública dignitat del valencià.
Sigueu benvingudes i benvinguts a la ciutat d’Ontinyent.
Bona Trobada a tothom.
Ontinyent, 31 de març de 2012
La Comissió Organitzadora
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SÍ AL VALENCIÀ! NO A LES RETALLADES!
Des de la primera Trobada, enguany fa 28 anys, les trobades sempre han sigut un espai
públic lúdic i reivindicatiu, on pares i mares, ensenyants, alumnat, ajuntaments i entitats
socials diverses ha unit esforços en defensa del valencià i d’aquells reptes educatius i socials valorats com a imprescindibles en cada moment.
Les trobades han sigut i són la suma voluntària i decidida dels qui fem i estimem el valencià, la nostra cultura, el nostre país.
Així les trobades són motor anual de canvi social. Altaveu de reivindicacions. Recordem
l’eficàcia, l’any passat, en aglutinar centenars de milers de voluntats per exigir una educació plurilingüe de qualitat i fer retirar una proposta infame del conseller de torn.
Enguany, com a conseqüència continuada del balafiament de recursos públics, l’administració ha decidit retallar d’on no cal, d’on ens fan mal: dels serveis públics, dels treballadors
públics. L’Escola pública valenciana no necessita retalls, necessita inversió, bona gestió,
més valoració social.
Els drets laborals, l’atenció adequada i de qualitat de l’alumnat empitjorarà greument si
no diem junts, quan més millor: NO A LES RETALLADES! SÍ AL VALENCIÀ!
Des de març fins al juny assegurem que cadascuna de les 14 trobades siga una manifestació popular més de les convocades exigint uns serveis públics de qualitat, suficients
i que no conculquen els drets de la ciutadania.
El nostre país necessita una depuració de responsabilitats i un impuls decidit de regeneració de l’ètica democràtica.
Des d’Escola Valenciana us animem a donar una embranzida decidida a organitzar, debatre
i participar activament en les Trobades. Ens hi juguem molt, ara i en el futur més immediat.
A les Trobades 2012 demostrem que nosaltres, els valencians, cinquanta anys després
de la publicació del llibre del mestre Joan Fuster, estem més vius que mai. Les Trobades
són vostres, les Trobades sou vosaltres. Escola Valenciana sou vosaltres. I l’educació pública, de qualitat i en valencià sou vosaltres.

“Sí al Valencià, No a les retallades”.
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ONTINYENT ENCETÀ LES TROBADES
FA VINT-I-CINC ANYS
L’any 1988 encara eren poques les escoles de la Vall d’Albaida que havien normalitzat la llengua, és a dir, que havien passat de fer classe de valencià a impartir
les classes en valencià. El col·legis públics de Llutxent i d’Ontinyent (Lluís Vives)
havien estat els primers de la comarca a fer el pas, van ser dels primers de tot el
País. El procés d’anar normalitzant la llengua a les escoles va ser fàcil a la nostra
comarca perquè els pares hi van estar generalment d’acord, i perquè el percentatge de xiquets i xiquetes valencianoparlants era altíssim a tots els 34 pobles de
la Vall. Ben prompte van anar unint-se una escola darrere l’altra al grup inicial d’escoles capdavanters en incorporar el valencià al currículum escolar del centre com
a llengua de normal relació dels mestres amb els alumnes. Més endavant, també
els instituts anirien institucionalitzant l’existència de grups que també feien les
classes en valencià.
La comarca de la Vall d’Albaida també va ser una de les primeres del País a organitzar les Trobades d’Escoles en Valencià, una festa anual de celebració escolar
que pretenia ajuntar els xiquets i les xiquetes de la comarca, les escoles dels quals
havien convertit el valencià com a llengua vehicular del centre educatiu. Efectivament, els mestres d’Ontinyent van tenir la iniciativa d’organitzar la I Trobada d’Escoles en Valencià a la capital de la comarca, amb l’estreta col·laboració de les
Regidories d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Ontinyent i l’entusiasta ajuda de
les associacions de pares i mares d’alumnes locals. La coordinació de la Trobada
va ser a càrrec d’una recentment creada Coordinadora de la Vall d’Albaida per la
Defensa i l’Ús del Valencià a la qual pertanyien mestres i pares i mares d’alumnes
d’alguns pobles de la comarca.

La primera Trobada a la premsa
L’aleshores Periòdic Independent d’Ontinyent, Crònica, desaparegut ara prompte
farà tres anys, va publicar al número 12, del dia 3 de juny de 1988, el relat de la
celebració d’aquella pionera primera Trobada que va tenir lloc el dia 21 de maig
de 1988:

« Èxit de participació de la I Trobada d’Escoles en Valencià
de la Vall d’Albaida celebrada a Ontinyent. Josep Antoni Mollà
» Més de tres mil persones participaren en la I Trobada d’Escoles en Valencià de

la Vall d’Albaida celebrada el passat dissabte 21 a la Glorieta d’Ontinyent, i que va
ser tot un èxit de participació i d’organització aplegant-se fins i tot a esgotar molts
dels materials utilitzats pels escolars en els distints tallers que van funcionar.
» Les poblacions participants on hi ha implantades línies d’ensenyament en valencià van ser Aielo de Malferit, Ontinyent, Llutxent, Pinet, Castelló de Rugat, la Pobla
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del Duc, l’Olleria i Albaida. El recinte ovalat de la Glorieta presentava un aire festiu,
a l’estar engalanat de tota classe de motius i ornaments, a més de la continuada
presència de la banda de música d’Atzeneta interpretant composicions populars.
» Els tallers oberts, que comptaven en tot moment amb una gran participació dels
escolars, estaven dirigits per professors i professionals, i dedicats a la cistelleria,
artesania, jocs populars, marqueteria, pintura, perruqueria, plàstica, fang, retallables,
vidrieres, dansa i molts altres.
» El grup d’animació teatral Xarxa Teatre va ficar el colofó al capvespre amb la
seua obra, “Visca la festa!”, que va fer les delícies dels escolars, summament actius,
tancant així una jornada que es va iniciar a les deu del matí amb el disparament
de coets i una cercavila, sent acompanyats molts dels escolars per llurs respectius
pares.
» L’acte, que va ser organitzat per la Coordinadora per la Defensa i l’Ús del Valencià,

fou valorat positivament, tant per la normalitat amb què es va desenvolupar la jornada, com per la massiva participació en aquesta primera convocatòria.»
Al número anterior de Crònica ja s’anunciava la celebració de la Trobada i es destacava l’actuació del grup Xarxa Teatre, el qual era conegut a Ontinyent per haver
actuat anteriorment a la ciutat en la inauguració de la Casa de Cultura de Sant
Rafael. També se’n van fer ressò de l’èxit de la Trobada les ràdios de la comarca i
la premsa de València.
La molt bona resposta popular a la crida que havia fet la Coordinadora a través
dels mitjans de comunicació i també directament als centres educatius de la comarca va demostrar que el suport que tenien els mestres i els pares que estaven
encetant una nova experiència de valencianització de l’escola era més gran que
el que suposaven. El valencià era objecte per primera vegada d’una manifestació
festiva al carrer i la societat estava valorant quina era l’acollida que donaven els
pares i mares a la innovadora iniciativa educativa. Vint-cinc anys després, les Trobades han continuat celebrant-se als pobles de la comarca, s’han convertit en una
cita obligatòria per als escolars, per als que tenen la seua escola en valencià i per
als que encara no la tenen, que n’hi ha que no en tenen.

Balanç de la primera Trobada
L’èxit de convocatòria feta per la Coordinadora i que va significar un balanç tan
satisfactori té la seua raó de ser en l’ambient cultural i acadèmic de certa eufòria
que es vivia aleshores a la comarca i, sobretot, a Ontinyent. Pel que fa estrictament
a la capital de la comarca, malgrat les deficiències en infraestructures escolars i
culturals que encara es patien a les acaballes dels huitanta, la cultura a la capital
tenia els darrers anys una bastant bona salut, hi havia una suficient oferta setmanal
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Assignatura pendent

Empar Granell va ser la representant de la Coordinadora de
la Vall d’Albaida per la Defensa
i Ús del Valencià que va signar
la petició d’ajuda a la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament
d’Ontinyent. A la petició s’acompanyava un dossier amb les característiques de la Trobada que
s’havia de celebrar el dia 21 de
maig de 1988, la primera. Al document figurava l’horari de les
activitats programades: recepció dels autobusos que portarien els xiquets i xiquetes de la
comarca, els racons dels tallers
que es farien a la Glorieta municipal d’Ontinyent. També s’hi
detallava el cost econòmic de
totes les activitats. El total pujava a 706.000 pessetes.

d’actes diversos, si tenim en compte la limitada disposició econòmica de què disposava el Consell de Cultura Municipal. El 88 és l’any que es consolida el Servei
Municipal de Publicacions, que es constitueix la Coordinadora de la Vall d’Albaida
per la Defensa i Ús del Valencià, que naix el periòdic Crònica, amb una presència
important del valencià a les seues pàgines, que es demana i se subvenciona amb
els diners de molts ciutadans el repetidor de TV3 (també tots els regidors de l’Ajuntament d’Ontinyent signen la petició), que es normalitza una programació de
teatre en valencià amb la col·laboració estable de l’aleshores actiu Circuit d’Extensió Teatral de la Generalitat, que el Servei Municipal de Publicacions convoca
el primer Premi d’Investigació...

x

Com que no tot aquell any
1988 havia de ser tan positiu
per a la cultura i la llengua valencianes, cal reconéixer que
tampoc aquell any havia de ser
el de l’aprovació de l’assignatura pendent d’un ús social
normal del valencià en altres
àmbits que no foren els escolars i el de les activitats culturals promogudes per la
majoria dels ajuntaments de la
comarca i per les seues associacions culturals. El món de la
indústria i del comerç seguien
negant-se a normalitzar la llengua dels valencians en la seua
relació amb la societat. Encara
hui els està costant a la majoria dels industrials, a certes
institucions impermeables a
tot allò que intueixen com una
moda passatgera i a una bona
part dels comerciants, exceptuant-hi potser la tasca en
favor del valencià que d’uns
anys ençà està portant a
terme l’Associació de Promoció del Comerç d’Ontinyent
(Comerç IN), Premi Benicadell
2012.
Ximo Urenya

25 Trobades
de la Vall d’Albaida
1a

Ontinyent, 21 de maig de 1988

2a

La Pobla del Duc, 22 d’abril de 1989

3a

Aielo de Malferit, 19 de maig de 1990

4a

L'Olleria, 11 de maig de 1991

5a

Llutxent, 11 d’abril de 1992

6a

Ontinyent, 3 d’abril de 1993

7a

Castelló de Rugat, 26 de març de 1994

8a

Benigànim, 1 d’abril de 1995

9a

Albaida, 20 d’abril de 1996

10a

Quatretonda, 9 d’abril de 1997

11a

Montaverner, 22 d’abril de 1998

12a

Fontanars dels Alforins, 24 d’abril de 1999

13a

Bocairent, 15 d’abril de 2000

14a

Aielo de Malferit, 7 d’abril de 2001

15a

Agullent, 20 d’abril de 2002

16a

El Palomar, 12 d’abril de 2003

17a

L'Olleria, 3 d’abril de 2004

18a

Ontinyent, 30 d’abril de 2005

19a

Castelló de Rugat, 8 d’abril de 2006

20a

Quatretonda, 31 de març de 2007

21a

Albaida, 19 d’abril de 2008

22a

Llutxent, 4 d’abril de 2009

23a

Alfarrasí, 27 de març de 2010

24a

Atzeneta d’Albaida, 16 d’abril de 2011

25a

Ontinyent, 31 de març de 2012
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MUSICALMENT PARLANT

PRESENTACIÓ DE LA XXV TROBADA

Quan li pregunten al cantautor xativí Feliu Ventura si hi ha alguna raó política que
l’impulse a cantar en valencià, ell sempre respon: “Cante en valencià perquè ma
mare ja em cantava en valencià al bressol. Si algú veu política en això, que li pregunte a ma mare!” I certament aquesta seria una opinió compartida entre molts
músics que actualment componen les seues cançons en valencià.
Si fem la vista enrere podrem dir, sense por a enganyar-nos, que la música en valencià viu la seua primavera més esplendorosa. Malgrat la poca facilitat que hi
posen les institucions, aquesta continua florint i cada vegada compta amb més
seguidors. Potser precisament aquesta manca de suport per part de les institucions, que fins i tot moltes vegades es mostren contràries a la promoció de la música en valencià, ha generat un autèntic moviment associatiu que en fa difusió i
ha motivat lletres i cançons que parlen i recorden com estan les coses ací, al País
Valencià.
A les Comarques Centrals tenim un bon exemple d’aquesta acolorida floració
sense precedents de formacions musicals en la nostra llengua. Grups com Tashkenti, Gàtaca, Neuròtics, el Corredor Polonés, Arthur Caravan, Verdcel, Aspencat,
Gent del Desert, Inèrcia, Desgavell o Pep Botifarra representen només una xicoteta part de la gran varietat de bandes i estils musicals apareguts durant els últims
anys a les nostres comarques. I en podríem nomenar moltíssims més!
També podríem parlar de les nombroses entitats que s’han creat, algunes únicament i exclusivament, per donar-los suport. És el cas del Col·lectiu Ovidi Montllor,
la Gira d’Escola Valenciana o els premis Amplifica’t. També són diversos els col·lectius de joves que, entre les seues activitats, organitzen any rere any concerts i festivals per promoure aquestos grups: el Ganxo Rock a Benigànim, el Fesfira a
Albaida o el Meruts Festival a Ontinyent són només alguns exemples.
Tot aquest conglomerat associatiu no organitza concerts pel simple fet d’entretindre la joventut, sinó pel ferm convenciment que la música és també un element
vertebrador de la nostra identitat i que dóna cohesió a una personalitat ben particular. És també un bon punt de trobada per a músics, cantants, promotors i públic
en general, un espai d’encontre on poder intercanviar impressions i enfortir contactes per tal de recolzar-se entre velles i noves generacions i crear vincles que
ajuden a donar valor a un sector de la música que, com ja hem dit, creix cap a un
demà més divers i plural.
Assemblea de Joves Meruts
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Bona vesprada a tots i totes. El meu nom
és Anna i em dedique des de fa 25 anys al
món de la docència, amb la particularitat
que els meus alumnes són els «cagons»
(disculpeu-me el mot, però ho dic de manera afectuosa, sense menysprear la vostra
immensa grandària en altres aspectes).

el més gran i poderós de la Terra perquè
l’ajudara a convéncer el seu pare. Pensant
pensant en qui seria aquest personatge, se
li va ocórrer que seria el Sol.
-Bona vesprada, Sol. Tu que eres el més
gran i poderós, què et sembla si vaig a una
escola en valencià?

Estic orgullosa de poder representar la Comissió Organitzadora d’aquesta XXV Trobada d’Escoles en Valencià perquè heu
pensat en els més menuts i menudes, en
aquest primer graó de l’educació (0-3 anys)
que sovint passa desapercebut i quasi sempre no se’l sol tenir en compte. Hui m’he
deixat el xandall i les esportives a casa i
m’he vestit més apropiada per a l’ocasió,
però em resulta molt difícil parlar-vos seriosament, amb vocabulari eloqüent i rebuscat.
Per això, he decidit transmetre-vos el que
està fent la Comissió Organitzadora de la
millor manera que sé: contant-vos un conte.

-Buf! —diu el Sol—. Jo no puc contestar-te
a eixa pregunta. Caldria que buscares el
més gran i poderós que és el Núvol, que
quan ix sempre em tapa.
-Bona vesprada, Núvol. Tu que eres el més
gran i poderós, què et sembla si vaig a una
escola en valencià?
-Ui! —diu el Núvol—. Jo no sé contestar-te
a açò. Busca el Vent que és més poderós
que jo, perquè quan bufa se m’emporta
per on li ve en gana.

«Això va i era un REI RATOT que era molt
gran i poderós. Tenia un armari ple de trages (ell diu que se’ls pagava, però jo no
m’ho acabe de creure). També tenia un
Palau de Caramel, un Palau de Xocolata i
un Palau de Formatge. Bé, aquest últim l’havia hagut de vendre per allò de la crisi
(cal anar retallant despeses, tot i ser ben
ric). I el més important: tenia una filla, la
Princesa Ratolina.

-Bona vesprada, Vent. Tu que eres el més
poderós, vols que vaja a una escola en valencià?

»La Princesa anava fent-se gran i el seu
pare va decidir que ja era el moment de començar a anar a escola. Però va resultar
que la Princesa volia anar a una escola en
valencià, que és la llengua que parlen tots
els ratolins i ratolines de la Vall.

-Jo no puc ajudar-te —diu la Muntanya–. El
més gran i poderós és el Ratolinet que viu
dins de mi i no em deixa viure tranquil·la.
Eixe et podrà contestar els teus dubtes.

-Ai, ai, ai! Què sé jo! Pregunta-li-ho a la
Muntanya, que quan jo bufe no em deixa
passar. Ella sí que és gran i poderosa.
-Bona vesprada, Muntanya. Voldria saber si
puc anar a una escola en valencià.

-Bona vesprada, Ratolinet. Tu que eres molt
llest i boniquet, què et sembla si vaig a una
escola en valencià?

»El seu pare no ho tenia gens clar perquè
allò que una princesa anara a una escola
en valencià no quedava gens bé. La Princesa, que era ben cabona, va pensar cridar

»El Ratolinet, sense dubtar-ho ni un segon,
li va dir la seua opinió:
–11–
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-Doncs clar que sí, Princesa Ratolina.
Aquesta és la teua llengua i la del teu
poble. L’Escola Valenciana t’ajudarà a preparar-te per a ser una Princesa digna i una
Ratolina exemplar.

corre-cuita (sols tres mesos curts) per oferir una Trobada digna, enquadrada dins una
situació social difícil i ben complicada.
És per això que cal donar el nostre agraïment a l’esforç de tot el Poble d’Ontinyent:
escola infantil, centres d’Educació Primària,
instituts, Conservatori Professional de Música, Centre d’Educació Especial, Centre de
Formació de Persones Adultes Sant Carles,
Universitat, associacions, entitats privades,
comerços, i per descomptat, l’Ajuntament
d’Ontinyent. Especial menció a les AMPES,
sense la importantíssima col·laboració de
les quals no hauria estat possible fer
aquesta Trobada.

»Per ajudar-te a convéncer el teu pare,
anem a preparar una gran Festa, una Trobada de totes les escoles en valencià de la
Vall d’Albaida. Així, el teu pare es podrà
adonar que és una escola arrelada al propi
medi, una escola integradora i solidària que
considera la llengua dels valencians com a
element normal de comunicació, com a
eina d’estudi i com a mitjà d’enriquiment
cultural i intel·lectual.»
Amigues i amics, el 31 de març, a Ontinyent,
milers i milers de ratolins i ratolines expressarem de manera lúdica el nostre suport al
projecte educatiu d’escola en valencià. Però
a més de l’aspecte lúdic i festiu, caldrà afegir-hi la crítica i l’esperit reivindicatiu. Volem
que siga una festa ben visible i positiva, treballant tots plegats per la dignitat de les escoles i del valencià.

Ratolins i ratolines de la Vall d’Albaida, us
esperem a tots i totes el dissabte 31 de
març a Ontinyent, a la plaça del Poeta Ausiàs March. Busqueu la Princesa Ratolina i
doneu-li el vostre suport. Perquè cal unir les
nostres veus i convéncer el Rei Ratot!
I conte contat, conte acabat. I qui no s’alce
té el cul foradat!

Aquest esdeveniment comporta un gran
esforç d’organització i de coordinació. Són
moltes les persones que estan treballant a

Anna Ríos Gandia. Teatre Echegaray
Ontinyent, 2 de març de 2012
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PROgRAMA D’ACTIVITATS
XXV Trobada d’Escoles en Valencià de la Vall d’Albaida
Ontinyent, 31 de març de 2011

16:00
16:15
17:00
19:00
20:00

Arribada dels participants:
Concentració a l’avinguda d’Albaida, davant del Centre de Salut.
Cercavila per l’avinguda de l’Almaig, Daniel Gil i Martínez Valls fins
acabar al Parc Ausiàs March amb les colles de Dolçainers el Regall d’Ontinyent i per la Lligassa d’Atzeneta d’Albaida, el grup Batukem Acitva, la colla de Dolçainers i Tabaleters la Remulla de
Benigànim, i les xanques de l’IES l’Estació d’Ontinyent.
Benvinguda a tots els pobles de la Vall d’Albaida.
Salutació i Cançó de la Trobada.
Començament de les activitats: tallers, exhibicions i exposicions,
i la Gira de grups en valencià amb Atzukak.
Finalització dels tallers i lliurament dels Premis Sambori a l’entaulat del Parc Ausiàs March, amb l’actuació de Dani Miquel.
Acomiadament i cloenda de la Trobada i final de la Gira de grups
en valencià amb Kaoba.

DATES I LLOCS DE LES
TROBADES D'ESCOLES
EN VALENCIÀ 2012:

31 de març
20 al 28 d'abril
22 d'abril
22 d'abril
27 d'abril
29 d'abril
29 d'abril

ONTINYENT (la Vall d'Albaida)
BARCELONA (Espai País Valencià)
GUARDAMAR (el Baix Vinalopó i el Baix Segura)
ANTELLA (la Ribera)
ALACANT (l'Alacantí - Secundària)
MUTXAMEL (l'Alacantí - Primària)
EL GRAU DE CASTELLÓ
(Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló)

5 de maig
13 de maig

ROTGLÀ I CORBERÀ (la Costera)
VALÈNCIA (el Camp de Túria, el Camp de

19 de maig
19 de maig

Morvedre, l'Horta Nord, València i l'Horta Sud)
VILALLONGA (la Safor-Valldigna)
LES COVES DE VINROMÀ (Col·lectius
per la Llengua i la Cultura de Castelló i Maestrat Viu)

26 de maig

EL POBLE NOU DE BENITATXELL
(la Marina Alta)

2 de juny
2 de juny
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BENIMANTELL (la Marina Baixa)
ALCOI (l'Alcoià i el Comtat)
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1
5
6
8
9
10
12
13
15
20
22
23
25
26
27
28
29
30
31
36
41
43
44
45
52
53
60
61
62
63
71
72

Coordinadora de la Vall d’Albaida per
la Defensa i Ús del Valencià
CEIP Rafael Juan Vidal
CEIP Elias Tormo
CPFPA Sant Carles
CEIP Verge dels Desemparats
CEIP Lluís Vives
EIM l’Olleria
IES Vermellar
CEIP Lluís Vives
El món dels menuts
CEIP Martínez Valls
IES Pou Clar
IES L’Estació
AMPA CEIP Bonavista
AMPA CEIP Bonavista
Secció IES Josep Ribera
AMPA CEIP Bonavista
AMPA Verge del Remei
CEIP Verge del Remei
AMPA CEIP Lluís Vives
CEIP Carmelo Ripoll
CEIP Covalta
CEIP Covalta
CEIP Comte Salvatierra
IES Foies
CEE Vall Blanca
AMPA Martínez Valls
CEIP Lluís Vives
IES Jaume I
CRA Castell de Carbonera
AMPA CEIP Bonavista
CRA Riu d’Albaida

74

CRA Riu Vernissa

75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
91
92
93
94
95

CEIP Sant Vicent Ferrer
CEIP Sant Vicent Ferrer
Facultat de Magisteri Extensió Ontinyent
Facultat de Magisteri Extensió Ontinyent
IES José Segrelles
IES José Segrelles
IES José Segrelles
IES José Segrelles
IES José Segrelles
IES Manuel Sanchis Guarner
CEIP Ausiàs Mach
CEIP Ramón Esteve
IES Porçons
AMPA CEIP Sant Josep de Calasanç
CEIP Sant Josep de Calasanç,
escoles solidàries
CEIP Sant Josep de Calasanç
EI “L’Escoleta del Llombo”
EI Atzeneta, Bèlgida i el Palomar

96
97
98
99

EI La Jordana
EI Tralarà
EI Rialles
CRA Serra Benicadell

101
103
105
106
107
108
110

Facultat de Magisteri Extensió Ontinyent
AMPA CEIP Bonavista
CP Rafael Altamira
IES JAUME I
AMPA CP Isabel la Catòlica
EI Municipal Bocairent
Universitat Politècnica de València

Població

Taller

Vall d’Albaida
Ontinyent
Albaida
Ontinyent
Atzeneta d’Albaida
Bocairent
l’Olleria
l’Olleria
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
la Pobla del Duc
Ontinyent
Castelló de Rugat
Castelló de Rugat
Ontinyent
Ontinyent
Albaida
Albaida
Fontanars dels Alforins
Benigànim
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Bèlgida, Otos i Beniatjar
Ontinyent
Guadasséquies, Bellús,
Benissuera i el Palomar
Almiserà, Benicolet i
Lloc Nou de Sant Jeroni
Agullent
Agullent
València
València
Albaida
Albaida
Albaida
Albaida
Albaida
Castelló de Rugat
Llutxent
la Pobla del Duc
Aielo de Malferit
Aielo de Malferit

INFORMACIÓ
Decora el teu turbant i cinturó
Perruqueria fantàstica
Tres en ratlla
L’art del trencaclosques
Enganxines divertides
La titella de dit
Xapes
Per a les retallades en calefacció tenim la solució
Pegatines
Imant reivindicatiu
Fermalls contra les retallades
Maquillatge i complements
Sabó líquid i Sabies què?
Intercanvia el teu llibre i la teua joguina
Escuts de la Vall
L’arrel de les nostres verdures
Barrets divertits
Collarets multicolors
Per la llibertat d’expressió
Retallem altres coses
Imants subjectapapers
Encerta la bola
Fes-lo rodar
Gravat
Sembrar per recollir
Nonets
Retallar, reciclar i reutilitzar
Punts de lectura, escriptura amb canyes
Fem soroll, maraques
Soterrament per l’escola pública (itinerant)

Aielo de Malferit
Aielo de Malferit
Ontinyent
Atzeneta d’Albaida,
Bèlgica i el Palomar
Agullent
Ontinyent
Ontinyent
Aielo, Montixelvo,Ràfol
Salem, Rugat i Terrateig
Ontinyent
Ontinyent
Quatretonda
Ontinyent
l’Olleria
Bocairent
València

Voladorets solidaris
Boles malabars
Coixineres de tela
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Figuretes
Fermalls
Clauers
Viseres, turbants i carasses de cartolina
Sal de colors
Malabars
Cuidem les llavors de la pública
Maquillatge
A Fuster tampoc no li agraden les retallades
Paracaigudes
Informàtica. Informatiu estudis CCFF
Retalls
Bingo de paraules
Pai pai contra les retallades
Figures de feltre
Pintar bosses de cotó

Playmais, ceres i gomets
Punts de llibre divertits
Imants per a la nevera
Plomes d’indi
Em faig un pin distintiu
La serp mòbil
Balls tradicionals Ontinyent
Carpetes
Punts de lectura
Màscares
Taller caretes d’animals
Promoció i Normalització Lingüística

Núm. Centre

Població

Taller

2
3
4
7
11
14
16
17
18
19
21
24

Carcaixent
Alcoi
País Valencià
Aielo de Malferit
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Albaida
Alzira

Agendes i publicacions
Editorial
editorial
Globoflèxia
Dibuixa Estellés
Publicacions, revistes
Música en valencià
Les teues dents
Escacs
Punts de llibre gallina autòctona
editorial

32
33
34
35
37
38
39
40
42
46
47
48

Edicions 96
Editorial 26 lletres
Fundació Sambori
ARMIDAM
Casal Jaume I
Editorial El Toll-La Lluna en un Cove
Conservatori Professional Música
Fundació Vital Dent
Club d’Escacs
CEVA
Editorial Bromera
Associació d’Amics i Amigues
del Poble Saharià
Ajuntament de Beniatjar
Associació Minusvàlids
Grup Danses Ontinyent
Software lliure a la Vall d’Albaida
Reviscola
Club tennis i pàdel poliesportiu
Club bàsquet Martínez Valls
Ajuntament de Carrícola
L’Esplai Llibres
Escola Marina Miramar
Grup Scout Màfeking 167
Acif la Vall d’Albaida

Ontinyent
Beniatjar
Ontinyent
Ontinyent
Atzeneta d’Albaida
País Valencià
Ontinyent
Ontinyent
Carrícola, EI Fardatxo
l’Alcúdia
Miramar
Ontinyent
Albaida

49
50
51
54
55
56
57
58
59
64
65
66
67
68
69
70
73
79
89
90
100
102
104
109

Colla Campaners
Bombers
FAPA VALÈNCIA
Associació Font de l’Olivera
Espai didàctic + Que mans
Editorial Denes
Centre Excursionista
Sindicat d’estudiants IES Segrelles
Senda Amunt
Assemblea de Joves Meruts
Assemblea de Joves Meruts
Consell Local de la Joventut
Assemblea de Joves Meruts
Assemblea de Joves Meruts
Editorial Bullent
IEVA
Grup de Capoeira
Escola de Música Ad-libitum
Associació veïnal Sant Josep
Casa Vicent
Gegants i Cabets
Pomelo televisió
Ontinyent en bici
Fundació Salvador Mollà

Ontinyent
Ontinyent
València
Benissoda
Benissoda
Paiporta
Ontinyent
Albaida
Benissoda
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
País Valencià
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent

Collarets saharauis
Procés oli i vi ecològic
Informació diversitat funcional
Danses populars
Software lliure a la Vall d’Albaida
Karaoke en valencià
Escola tennis
bàsquet
Puzzle biodivers
Llibreria
Nucs mariners
Escoltisme
Exposició de vehicles i
material d’extinció d’incendis
Tocar campanes i pintar
Simulacre accident de trànsit
Taller de dits
Graneretes
Modelat amb fang
Editorial
Tirolina
Porquets reciclables
Herbes aromàtiques
Llibretes de pell
Bijuteria amb material reciclat
El tanguinet
Estampa la teua samarreta
Carteres amb …
Editorial
Publicacions de l’IEVA sobre la comarca
Demostració de capoeira
Marató musical
Millorem el barri
Llengua, embotit, comarca
Carasses
Gravació programa
En bici a l’escola
Art amb fang
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TALLERS D’ENTITATS, ASSOCIACIONS, I ESPAI EDITORIALS I LLIBRERIES

TALLERS DE CENTRES EDUCATIUS I AMPES

Núm. Centre

Actuacions

Batukem Júnior
Xequetum
Baketa Kids
Colla Dolçainers La Lligassa
Colla Dolçainers i Tabaleters El Regall
Colla Dolçainers i Tabaleters La Remulla
Xanques de l’IES l’Estació
Dani Miquel
Atzukak
Kaoba

Ontinyent
Ontinyent
Ontinyent
Atzeneta d’Albaida
Ontinyent
Benigànim
Ontinyent
l’Alcúdia
Ontinyent
Ontinyent

Cercavila
Cercavila
Cercavila
Cercavila
Cercavila
Cercavila
Cercavila
Lliurament Sambori
Escenari La Gira
Escenari La Gira

Des de la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la Defensa i Ús del Valencià volem agrair a totes
les persones i entitats que han col·laborat en aquesta Trobada, especialment als integrants de
la Comissió Organitzadora:
Escola Infatil l’Escoleta del Llombo
Escola Infantil Tralarà
Escola Infantil Menuts Menudets
Escola Infantil Rialles
IES Pou Clar
IES I AMPA Jaume I
IES I AMPA L’Estació
CEIP I AMPA Lluís Vives
CEIP I AMPA Martínez Valls
AMPA Bonavista
CPEE I AMPA Vall Blanca

Conservatori Professional de Música
Centre de Formació de Persones Adultes i
Asssociació d’Estudiants Sant Carles
FACULTAT DE MAGISTERI EXTENSIÓ
ONTINYENT – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
DE L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT
ASSEMBLEA JOVES MERUTS
JOSE LLOPIS (pel disseny de la portada)

Vols rebre més informació? Vols rebre a casa tot el que fem?

Anima’t, fes-te’n soci o sòcia.

Butlletí d’inscripció

Nom i cognoms:............................................................................................................................................
DNI: ................................................................................. Telèfon: .................................................................
Remetre a:
COORDINADORA
DE LA VALL D’ALBAIDA
CP ................................................ Població: ................................................................................................. PER LA DEFENSA I ÚS
DEL VALENCIÀ
Compte corrent: ............................................................................................................................................ C/ Martínez Valls, 6 porta 6
(Signatura (necessària)
46870 Ontinyent

Data de naixement: ......................................... Correu eletrònic: ........................................................

Més informació a covalba@fev.org o al telèfon/fax: 96 238 94 59. També podeu entrar a la pàgina web www.escolavalenciana.com on trobareu informació
d’Escola Valenciana i enllaços de la Coordinadora de la Vall d’Albaida i d’altres associacions federades a Escola Valenciana.
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Organitzen:
tRoBADA
D’eSCoLeS en
VALenCiÀ De LA
VALL D’ALBAiDA

ontinyent - 2012

COORDINADORA DE LA VALL D’ALBAIDA
PER LA DEFENSA I ÚS DEL VALENCIÀ

Amb el suport de:

