ATZENETA ACULL LA PRESENTACIÓ DE LA XXIV TROBADA D'ESCOLES EN
VALENCIÀ A LA VALL D'ALBAIDA
Els xiquets i les xiquetes del C.E.I.P. “Verge dels Desemparats” protagonistes de l'acte
de presentació de la Trobada
El passat divendres 11 de febrer tingué lloc la presentació de la Trobada d'Escoles en
valencià de la Vall d'Albaida en un acte al centre sociocultural d'Atzeneta que va
ajuntar representants de l'ajuntament, del C.E.I.P. “Verge dels Desemparats”, de les
entitats cíviques locals i representants dels centres educatius comarcals.
El recinte estava ple de gom a gom, i hagué d'habilitar-se una sala contigua amb una
pantalla gegant per poder seguir tot el públic assistent aquest acte, on els xiquets i
xiquetes del CEIP Verge dels Desemparats d'Atzeneta despertaren efusius
aplaudiments del públic assistent.
En l'acte es donà la benvinguda a totes les comunitats educatives de la Vall
d'Albaida. Reme Garcia, directora del centre i com representant de la comissió
organitzadora, feu una crida a la participació en la trobada del 16 d'abril. Des de la
coordinadora, el seu president, Josep M Andres, feu un recordatori per la recentment
desapareguda presidenta Empar Granell, i reivindicà les trobades com festes per la
llengua, també feu una reflexió per tindre present la llengua en tots els àmbits i sobre
l'escola valenciana que volem i adaptar-la als nous moments. Finalment, l'alcalde,
Josep Descals, feu una crida perquè tota la Vall d'Albaida té una cita amb aquest
acte el pròxim 16 d'abril.
L'acte continuà amb la presentació de la samarreta i el logotip dissenyat per a
l'ocasió, fins arribar al moment central i també el més esperat: la presentació de la
cançó; una cançó sensacional fruit del gran esforç desenvolupat per la comunitat
educativa del centre i l'alumnat. Durant tot l'acte estigué present la commemoració
dels cent anys d'Enric Valor i les seues rondalles
Després es realitzà un sopar i el lliurament del XVI premi Benicadell, enguany amb un
reconeixement a Escola Valenciana pel seus 25 anys fent trobades, recollí el premi
Vicent Moreno actual president, qui aprofità per parlar de tot el projecte i per
demanar que utilitzem la nostra llengua. Seguidament l'acte va donar pas al
lliurament del premi de l'edició actual a “El ball dels locos” de l'Olleria, per tota la seua
trajectòria en la recuperació de tradicions i costums pròpies de la nostra comarca.
Durant tot l'acte estigué present la commemoració dels cent anys d'Enric Valor i les
seues rondalles

