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1. PRESENTACIó DE L’ENTITAT

ORGANITZADORA CAPPEPV 
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Nom:	Coordinadora	d‟Alumnat,	Pares,	Mares	i	Professorat	per	l’En-
senyament	Públic	en	Valencià	(CAPPEPV)	
CIF: G-46679379
Seu:	C/	Josep	Grollo,	91	-	Baix	
46025		Benicalap,	València.
Correu electrònic: cappepv@fev.org 

Web: www.valenciaperlallengua.org
Facebook:	www.facebook.com/València-per-la-Llen-
gua-983861238372591
Instagram: @valenciaperlallengua
Twitter: ValènciaPerLaLlengua

Junta Directiva.
- Presidenta:   Laura	Font	i	Pèrez
- Vicepresident:  Josep	Bellver	Nieto
-Secretàri:   Remedios Martin Landete
-Tresorer:		 	 Laura	Font	i	Pèrez
-Vocals: 	 	 Ana	Sendra	Prats
	 	 	 Rosa	de	les	neus	Olivé	i	Vila
	 	 	 Eulalia	Villanueva	Navarro

La	 CAPPEPV,	 Coordinadora	
d’Alumnat,	Pares,	Mares	i	Profes-
sorat	per	l‟Ensenyament	Públic	en	
Valencià,	és	una	de	 les	26	asso-
ciacions	que	formen	part	d‟Escola	
Valenciana	-	Federació	d’Associa-
cions per la Llengua. 

És una associació cívica sense 
ànim de lucre que té com a ob-
jectiu	 la	 promoció	 de	 l’ensenya-
ment en valencià, la seua qualitat 
i	 l’extensió	del	seu	ús	social;	així	
com el manteniment, el foment i la 
divulgació de la cultura al territori 
valencià. 

La	CAPPEPV	té	els	seus	orígens	
a	 l‟any	 1987	 i,	 des	 d’aleshores	
ha	estat	treballant	per	aconseguir	
una	 escola	 pública,	 en	 valencià	 i	
de qualitat. En un principi forma-

1.1. DADES GENERALS

1.2. TRAJECTÒRIA
ven	part	de	la	CAPPEPV	les	co-
marques	de	l’Horta	Nord,	l’Horta	
Sud,	el	Camp	de	Túria	i	el	Camp	
de Morvedre però, poc a poc i a 
causa	de	l‟augment	de	participa-
ció aquestes associacions van 
formar les seues coordinadores 
i,	des	de	ja	fa	molts	anys,	la	CA-
PPEPV	ha	esdevingut	 l’associa-
ció	en	defensa	de	l’ensenyament	
en	valencià	de	València	 i	 també	
un referent en la promoció de 
llengua i la cultura valenciana al 
Cap i Casal. 

Les Trobades són l’activitat més 
emblemàtica	 de	 l’entitat.	Aques-
tes	 jornades	 lúdiques	 i	 culturals	
en	defensa	de	l’ensenyament	en	
valencià	s’ha	portat	als	diferents	
barris	 de	 la	 ciutat	 perquè	 tots	 i	
totes puguen gaudir-la de més 

a prop i, de pas, afavorir els mo-
viments veïnals tan necessaris a 
València	al	llarg	
d’aquests	 anys.	 Açò	 ha	 permès	
que totes les activitats artístiques 
i culturals associades a les festes 
per la llengua pogueren arribar als 
diferents barris de la ciutat. 

D’aquesta	manera,	s’han	celebrat	
al passeig Marítim, al barri de Sant 
Marcel·lí,	 al	 barri	 d’Aiora-Camins	
al	Grau,	a	Benimàmet,	a	Benima-
clet,	als	poblats	del	Nord	(Borbotó)	
i,	al	2012,	al	Passeig	de	 l’Albere-
da	on	es	van	celebrar	els	25	anys	
d’existència	de	la	CAPPEPV.	Pos-
teriorment,	ha	 tingut	 lloc	 també	a	
Benicalap,	 Ciutat	 Vella,	 Russafa,	
Patraix,	a	la	Plaça	de	l’Ajuntament	
de	 València	 i	 enguany,	 a	 Caste-
llar-l’Oliveral.
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1.3. FINALITATS
Segons l’article 4 dels Estatuts de 
l’Associació,	 la	 finalitat	 primordial	
d’aquesta és promocionar i coor-
dinar	 l’ensenyament	 públic,	 laic	
i progressista en valencià a la 
ciutat	 de	 València,	 per	 a	 la	 qual	
cosa aquesta associació tractarà 
d’aconseguir els següents objec-
tius: 
Defensar i promocionar l’ensen-
yament	públic	en	valencià,	des	de	
l’educació	Infantil	fins	a	la	Univer-
sitat. 
Defensar, promoure i estendre 
el camp d’acció dels centres que 

imparteixen	l’ensenyament	en	va-
lencià a la comarca de l’Horta o 
ciutat	de	València,	tot	i	facilitant	la	
iniciativa	 de	 noves	 experiències	
en aqueix camp i estimulant que 
s’hi	 garantesca	 la	 continuïtat	 en	
l’ensenyament	mitjà	i	superior.	
Promoure	activitats	culturals	i	lúdi-
ques	relacionades	amb	l’ensenya-
ment	entès	com	a	la	formació	inte-
gral	de	 la	persona	en	què	siguen	
implicats l’alumnat, pares i mares, 
professorat i autoritats. 
Potenciar la unió i coordinació 
del professorat que treballa en 

aquests centres, així com la par-
ticipació en activitats comarcals, 
que	 tindran	 com	a	 finalitat	 la	 for-
mació d’un grup de professors i 
professores de valencià, obert a la 
integració de grups de professorat 
d’instituts	que	així	ho	desitgen.	
Treballar	per	la	normalització	ple-
na de l’idioma, fent-lo eixir al ca-
rrer i fent que arribe a tots els mit-
jans de comunicació. 

Facilitar l’intercanvi del material i 
experiències	didàctiques,	així	com	
facilitar l’ajut econòmic per a l’ela-

boració de materials renovadors. 
Defensar i promocionar el movi-
ment de renovació pedagògica. 
Garantir, defensar i promocionar 
la	 màxima	 qualitat	 en	 l’ensenya-
ment	públic	en	valencià.	Garantir	
a	tot	 l’estudiantat	que	ho	desitge,	
una	 plena	 escolarització	 en	 va-
lencià als distints nivells: des de 
l’educació	infantil	a	la	Universitat.	
Per al millor compliment dels seus 
fins,	l’Associació	és	membre	i	par-
ticipa activament dins la Federació 
Escola	Valenciana.

1.4. Finalitat ecucativa del projecte
Missió 
Treballar per l’aplicació de la Llei 
d’Ús	 i	 Ensenyament	 del	Valencià	
en l’àmbit educatiu així com per 
l’ampliació	de	l’ús	social	del	valen-
cià	a	la	ciutat	de	València.	

Visió 
Assolir	 la	 igualtat	 lingüística	 i	 la	
plena	normalització	del	valencià	a	
la ciutat. 
Valors	de	l’entitat.

Valors de l’entitat 
Participació:	 s’organitza	 i	 pren	
decisions	 mitjançant	 el	 debat	 a	
assemblees obertes a aquell qui 
desitge col·laborar. Les activitats 
sempre estan dirigides al foment 
de la implicació de la ciutadania. 
Transparència:	les	activitats	estan	
degudament pressupostades i la 
informació	és	pública.	

Voluntariat:	 totes	 les	 activitats,	
projectes	 i	 campanyes	 compten	
amb un alt grau de treball volun-
tari de persones interessades en 
les accions que es desenvolupen. 
Cooperació interassociativa i tre-
ball en xarxa: la tasca desenvolu-
pada sempre es fa en la línia de 
potenciar	 la	 col·laboració	d‟altres	

entitats i associacions per assolir 
els objectius i comuns. 

Interès:	 després	 d’una	 llarga	 tra-
jectòria	de	30	anys	de	Trobades,	
l’atractiu d’aquestes fa que enca-
ra	actualment,	any	rere	any,	aug-
mente el nombre de participants 
de les comunitats educatives i 
s’incremente el nombre de col·la-
boradors d’institucions i associa-
cions	 del	 barris	 on	 s’organitza	 la	
Trobada. 

Innovació: relacionada amb la 
vessant	 més	 educativa,	 l’exigèn-
cia permanent tant pel que fa a 
la preocupació de la formació del 
professorat i de les famílies mit-
jançant	l’organització	de	xarrades	
educatives	 (Portfoli	 de	 la	 lectura,	
presentació	materials	didàctics…),	
com de l’alumnat en la formació en 
valors	(1€	llavor	de	solidaritat…).	
Transcendència:	 la	 rellevància	
del projecte associatiu, no abasta 
només	 l‟àmbit	 educatiu	 estricta-
ment considerat, sinó altres ma-
nifestacions de la societat com 
cinema	 en	 valència,	 lectura	 de	
poemes, contacontes a les biblio-
teques, exposicions, etc.

1.5. Ús i foment de les tecnologies 

de la informació i el coneixement
La	evolució	de	la	tecnologia	i	 l’ús	
que si li dona en la societat actual 
com	a	medi	de	comunicació,	ha	fet	
que siga imprescindible comptar 
amb presencia digital en aquest 
món virtual. L’objectiu principal, és 
transmetre continguts rellevants i 
d’especial importància al voltant 

de aquets principis sobre els que 
es regeix la coordinadora. 

Es	 per	 això,	 que	 la	 CAPPEPV	
compta amb la pàgina web www.
valenciaperlalllengua.org	 i	 perfils	
en diferents xarxes socials com: 
Facebook, Instagram i Twitter.
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2. PRESENTACIó DEL PROJECTE

XXXI Trobada d’Escoles en Valencià
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2.1. Trajectòria de les Trobades
Les Trobades van nàixer com una 
festa	 reivindicativa	 i	 lúdica	de	 les	
escoles	d’ensenyament	en	valen-
cià	 i	 del	 model	 d’educació	 vehi-
cular	 en	 valencià.	 L‟objectiu	 era	
fer visible i reivindicar un model 
d’educació	de	qualitat.	Aquest	és	
l’origen de les Trobades i també 
del	 naixement	 d’Escola	 Valencia-
na, que amb aquest objectiu va 
començar	a	organitzar-se	en	coor-
dinadores	comarcals	l’any	1985.	

Una	Trobada	és	una	 festa	 per	 la	
llengua que reclama, insistent-
ment, majors quotes de normalitat 
lingüística, fer del valencià la llen-

gua	pròpia	i	oficial	d’ús	normal	per	
a tots i per a tot. És una expressió 
pública	 d’autoestima	 col·lectiva.	
No	 debades	 s’arriba,	 en	 el	 seu	
conjunt, als més de 200.000 as-
sistents anuals en 19 festes per la 
llengua	que	s’organitzen	cada	pri-
mavera a les nostres comarques. 

Aquestes	festes	per	la	llengua	són	
un	 invent	 valencià	únic	a	Europa	
d’estima per una llengua pròpia i, 
segurament, a la resta del món. 
Cada coordinadora comarcal que 
forma	 part	 de	 l’entitat	 organitza	
una Trobada i, per tant, es parla 
d’un moviment que vertebra el 

País	 Valencià	 i	 que	 comença	 el	
mes	de	març	i	finalitza	el	mes	de	
juny.	 Aquestes	 Trobades,	 a	 més	
de donar difusió dels programes 
òptims	d’ensenyament	perquè	les	
famílies	matriculen	els	seus	fills	 i	
filles,	 han	 esdevingut	 un	 referent	
anual per la reivindicació d’una 
escola de qualitat i en valencià. 

Les	Trobades	d’Escoles	en	Valen-
cià	vertebren	el	País	Valencià	de	
nord	 a	 sud	 i	 cohesionen	 els	 po-
bles. Les festes per la llengua són 
possibles gràcies al compromís de 
l’entitat i de les coordinadores co-
marcals que en formen part, a la 

implicació de mestres i de profes-
sorat, de pares i mares, d’alumnes, 
d’associacions cíviques i d’entitats 
de	 cultura	 popular,	 que	 any	 rere	
any	 aconsegueixen	 reunir	 milers	
de persones que mostren l’estima 
col·lectiva pel valencià. 

El resultat de tota aquesta tasca 
són centenars de tallers escolars, 
contacontes, cercaviles, partides 
de pilota valenciana, danses po-
pulars, teatre, muixerangues, con-
certs	de	música	en	valencià,	 jocs	
populars, exposicions, entre altres 
activitats que omplin la programa-
ció en cada edició. 

2.2. OBJECTIUS
Amb	les	Trobades	d’Escoles	en	Valencià,	l’entitat	pretén	aconseguir	
els	següents	objectius	 relatius	al	 foment	de	 l‟ús	del	valencià	 i	de	
promoció	de	l‟educació	en	valors:	

A)	Relacionats	amb	l’ús	del	valencià	per	part	de	l’alumnat:	escoltar,	
llegir, parlar, escriure, interactuar. 

Reivindicar	 i	 consolidar	 la	 vigència	 del	 valencià	 com	 a	 llengua	
d’educació,	cultura,	dinamització	social,	integració,	motor	econòmic	
i, especialment, de comunicació social. 
Sensibilitzar	la	ciutadania,	els	centres	educatius	i	les	entitats	en	ma-
tèria	de	drets	lingüístics.	
Fomentar la diversitat lingüística i cultural. 

B)	Relacionats	amb	la	presència	d’elements	culturals:	literatura,	cul-
tura popular. 
Visibilitzar	el	moviment	cultural,	cívic	i	empresarial	al	voltant	de	l’ús	
del valencià. 
Promoure valors de solidaritat, fomentar la pau i el diàleg, i ensen-
yar	 a	 respectar	 el	medi	 ambient	 així	 com	 les	diferents	 llengües	 i	
cultures. 
Interactuar amb l’entorn educatiu, social i comunitari. 

C)	Relacionats	amb	la	participació	i	implicació	de	l‟alumnat.	
Promoure una ciutadania activa i participativa. 
Fomentar	l’associacionisme	i	enfortir	la	xarxa	d‟entitats.	
Educar en l’aprenentatge participatiu escolar en xarxa a través dels 
diferents projectes radiofònics. 



14 15

Crear	 consciència	 de	 la	 neces-
sitat del treball en xarxa posant 
en	 comú	 les	 experiències	 dels	
centres escolars per formentar la 
col·laboració i l’autoaprenentat-
ge. 
Crear xarxes en entorns multilin-
gües. 
Promoure la capacitat de direc-
ció, gestió i elaboració de contin-
guts educatius per part dels do-
cents i l’alumnat, tot incrementant 
les	sinèrgies	en	el	treball	creatiu	i	
participatiu dins l’aula. 

D)	Relacionats	amb	el	treball	de	
les actituds lingüístiques. 
Potenciar	 les	 competències	 lin-
güístiques, el coneixement de les 
llengües i cultures i l’estatus del 
valencià. 
Fomentar el valencià i el multilin-
güisme en l’àmbit de la societat 
valenciana. 
Assolir	 el	 model	 d’educació	 en	
valencià i de qualitat. 
Promoure	l’ús	del	valencià	i	l’es-
cola inclusiva. 

E)	 Relacionats	 amb	 mitjans	 de	
comunicació,	 ús	 de	 les	 TIC,	
caràcter	lúdic,	etc.	
Fer de la ràdio una eina més en 
la implementació de la nostra 
llengua. 
Fomentar el multilingüisme a tra-
vés de mitjans telemàtics. 
Visibilitzar	el	compromís	de	la	co-
munitat educativa amb l’ensen-
yament	en	valencià.	

F)	Altres.	
Fomentar la cooperació interas-
sociativa. 
Ser punt de trobada, d’intercanvi 
d’iniciatives i encoratjament mutu 
entre els diversos col·lectius i in-
dividus implicats en la protecció 
del	 valencià	 (centres	 educatius,	
AMPA,	entitats	cíviques,	veïnals,	
indústria	cultural...).
 
Fomentar el multilingüisme en 
grups amb risc d’exclusió social. 
Construir projectes sostenibles, 
estables i de futur. 

Els	grups	de	destinataris	de	l‟activitat	són	els	que	s‟enumeren	tot	
seguit: 

-	Membres	de	la	CAPPEPV.	
-	Alumnat,	famílies	i	professorat	dels	centres	educatius	públics	de	la	
ciutat	de	València.	
- Entitats culturals, socials, cíviques, educatives i veïnals de la ciutat. 
-	Empreses	que	fomenten	l‟ús	del	valencià.	
- Representants de les diferents institucions valencianes. 
- La ciutadania en general. 

2.3. Persones destinatàries 2.4. Lema i manifest 
de les Trobades 2018

La	 Federació	 d’Associacions	 per	
la	 Llengua	 -	 Escola	 Valenciana	
proposa	 un	 model	 d’ensenya-
ment plurilingüe i multicultural que 
s’ajusta a les realitats dels país 
en	què	convivim.	El	nostre	model	

d’escola es basa en el coneixe-
ment de les diferents cultures que 
conviuen	al	País	Valencià	 i	 en	 la	
construcció de la igualtat lingüís-
tica.	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	Valen-
ciana planteja el valencià com la 
llengua que ens dóna accés al co-
neixement i ens ajuda a aprendre 
altres llengües. 

Escola	 Valenciana	 dóna	 suport	
ferm a la renovació pedagògica, a 
la	investigació	científica.	Està	arre-
lat al medi i és constructivista. So-
bretot, planteja el reconeixement 
de les comunitats educatives que 
introdueixen elements innovadors 
perquè	 les	 xiquetes	 i	 els	 xiquets	
aprenguen amb un somriure. 
Aquest	 és	 el	model	 d’Escola	 Va-
lenciana: educar en valors d’amis-
tat,	convivència,	igualtat,	pau,	so-
lidaritat, 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	valen-
cià 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’es-
tima col·lectiva vers la llengua i la 
cultura. Ens il·lusiona reconéixer 
la	importància	d’aquest	humanista	
que	influí	i	influeix,	de	forma	deter-
minant,	en	la	geografia	política	del	
nostre país. 

Joan	 Fuster	 despertà	 conscièn-
cies. Sabia que “explicar” era una 
invitació a “transformar”. En Es-
cola	 Valenciana	 veiem	 el	 món	 a	

“Aquest és el model d’Escola Valen-
ciana: educar en valors d’amistat, 

convivència, igualtat, pau, solidari-
tat, coeducació, ecologia... “
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2.5. La samarreta de la Trobada

una imatge que agermana. 
Les	 Trobades	 d’Escoles	 en	 Va-
lencià compten amb una imatge 
unitària que les agermana que es 
fa visible a cada comarca, a cada 
festa, a través de les samarretes. 

través de les gruixudes ulleres de 
Fuster: entenem que millorar la si-
tuació actual del valencià implica 
alguns canvis substancials i ne-
cessaris. Per a ser un país com cal 
s’ha	d’incloure	la	competència	lin-
güística	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	ofi-
cials	del	País	Valencià?	Nosaltres	
pensem	que	no.	Enguany,	 la	Llei	
d’Ús	 i	 Ensenyament	 del	Valencià	
complirà	35	anys	 i	 la	nostra	 llen-
gua encara no gaudeix d’una si-
tuació de normalitat. Cal una em-
penta 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’Es-
coles	 en	 Valencià	 amb	 un	 gest	
senzill.	

Nosaltres,	 pel	 valencià.	 Sí,	 totes	
i tots nosaltres som les perso-
nes que sumem la nostra ener-
gia	 pel	 valencià.	 Perquè	 educar	
pel valencià és estar a favor del 
plurilingüisme, dels mestres que 
ensenyen	el	valencià	i	altres	llen-
gües i cultures des de l’estima. 
Nosaltres,	pel	valencià	és	abraçar	
la multiculturalitat, l’educació par-
ticipativa	i	democràtica,	l’ensenya-
ment 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	afavo-
reix 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.

oportunitats als productors més 
desafavorits gràcies al compro-
mís	d’Oxfam	Intermón	amb	l’ONG	
banglasdesha	Aarong	Brac.	

Les samarretes de les Trobades, 
a més de ser la imatge corporativa 
i	símbol	de	cohesió	territorial,	són	
el resultat d’un treball desenvolu-
pat en condicions laborals dignes, 
sota	criteris	d’igualtat,	transparèn-
cia, responsabilitat i respecte del 
medi ambient. Les samarretes 

„Nosaltres,	 pel	 valencià‟	 són	una	
garantia de pràctiques comercials 
justes i, per descomptat, assegu-
ren	 l’absència	 de	 treball	 infantil	 i	
forçat.	La	confecció	de	les	sama-
rretes porta el segell Oxfam Inter-
món, per tant, tot el procés de pro-
ducció, des de la recollida del cotó 
fins	a	l’estampació	del	dibuix	en	la	
tela,	 s’ha	 desenvolupat	 de	 forma	
justa,	 sense	 explotació	 humana	 i	
sense intermediaris. 

Amb	 tot,	 es	 tracta	 d’un	 acte	 de	
coherència	amb	el	compromís	so-
cial i l’educació en valors que es 
fomenta a les escoles que formen 
els ciutadans del futur. És molt 
senzill:	l’entitat	sap	que	la	transfor-
mació	de	 la	societat	comença	en	
l’escola.	Així,	 promou	als	 centres	
educatius valors de pau, justícia i 
solidaritat,	perquè	l’alumnat,	a	me-
sura que creix, siga crític i rebutge 
els abusos tant en les relacions 
familiars, personals, laborals o co-
mercials el dia de demà.

Les	 Trobades	 2018	 han	 comptat	
amb	 una	 producció	 tèxtil	 basa-
da en els estàndards de quali-
tat	 del	 comerç	 just	 que	 promou	
Oxfam	Intermón	a	36	països.	Amb	
aquesta	iniciativa,	l’entitat	ha	creat	
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3. Activitats prèvies 

A LA XXXI Trobada d’Escoles en Valencià. 
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3.1. Edició i repartiment 

de materials. 
Prèviament	a	la	Trobada,	s’editen	nombrosos	materials	informatius	i	de	
difusió	de	les	activitats	i	promoció	de	l‟entitat.	Entre	aquestos	materials	
cal destacar els següents: periòdic, carpetes, cartells, calendaris.

Tots	aquestos	materials	gràfics	es	reparteixen	en	les	assemblees	de	la	
CAPPEPV	on	assisteixen	els	centres	educatius	que	en	són	membres	i	
participen	a	la	Trobada.	D‟aquesta	manera,	els	materials	arriben	a	tots	
els	barris	de	la	ciutat	i	a	l‟alumnat	d‟un	gran	nombre	d’escoles.

També	s’ha	realitzat	l’enregistrament	en	vídeo	tant	del	dia	de	la	Troba-
da	com	de	les	activitats	prèvies	com	són	la	Trobada	Musical	i	el	Premi	
Sambori.	A	més,	aquest	enregistrament,	en	concret	el	de	 la	Trobada	
Musical.

3.2. Roda de Premsa
Al	cap	vespre	del	24	d’abril	al	Jardí	Botànic	de	la	Universitat	de	Valèn-
cia es van convocar els diferents medis de comunicació per tal de obrir 
la Roda de Premsa com punt de partida a l’inici de la XXXIa Trobada 
d’Escoles	en	Valencià	a	la	capital	de	la	província.

Sota	el	lema	“Nosaltres,	pel	valencià”	es	va	donar	conèixer	el	progra-
ma d’actes i es va convidar a tota la ciutadania a gaudir de la Trobada 
d’Escoles	en	Valencià	organitzada	per	la	CAPPEPV.	Enguany	a	Caste-
llar-l’Oliveral.
 

Aquesta	roda	de	Premsa	va	comptar	amb	la	presencia	de	Alejandro	Ra-
mon	Àlvarez	(Alcalde	de	Castellar-l’Oliveral),	Laura	Font	i	Prèrez	(Pre-
sidenta	de	la	CAPPEPV)	ací	com	altres	membres	de	la	Coordinadora.	

D’esquerra a dreta: Alejandra Martínez (repre-
sentant de la CAPPEPV), Alejandro Ramon 

Àlvarez (Alcalde de Castellar-l’Oliveral), Laura 
Font (presidenta de la CAPPEPV), neus Olivé 

(Representat de la CAPPEPV - Col·legi Miquel 
Adlert i Noguerol).
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3.3. Concurs i exposició de fotografia 
‘La natura a la ciutat’

Per tal de potenciar l’educació en 
valors dels centres educatius al 
voltant d’una societat sostenible. 
La	CAPPEPV	ha	convocat	el	con-
curs	fotogràfic	2018	LA	NATURA	A	
LA	CIUTAT.	

Amb	 aquesta	 iniciativa	 es	 pretén	
que els més joves prenguen cons-
ciència	i	plasmen	amb	imatges	la	
presencia de la natura als barris i 
la necessitat de protegir-la. 

Les bases es van fer arribar als 

col·legis i instituts de la ciutat. El 
concurs	 estava	 adreçat	 a	 dife-
rents nivells educatius: Educació 
Primària,	Secundària	i	Batxillerat	i	
Cicles Formatius. Tenint en comp-
te aquesta divisió de categories i 
amb l’ajuda d’un jurat, es van se-
leccionar	aquelles	fotografies	que	
fossin considerades meritòries 
d’un reconeixement especial tant 
per	 la	seua	creativitat	a	 l’hora	de	
fer	la	imatge,	com	per	l’ús	i	domini	
de	les	diferents	tècniques	fotogrà-
fiques.		

Amb	les	fotografies	premiades	es	
va fer el lliurament de premis i la 
inauguració de la exposició el 24 
d’abril	a	les	18:00h.	al	Jardí	Botà-
nic	 de	 la	Universitat	 de	València.	
Es va comptar amb la presencia 
de	Laura	Font	i	Pèrez	(Presidenta	
de	la	CAPPEPV)	i	altres	membres	
de	 la	CAPPEPV,	ací	 com,	pares,	
mares i representats de les dife-
rents institucions educatives. 
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TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

BATXILLERAT I CLICLES FORMATIUS

PRIMER CICLE D’ESO

SEGON CICLE D’ESO

GUANYADOR

GUANYADOR

GUANYADOR

GUANYADOR

1. Mónica Segura Ramos 
2. Sofía Ginestar Carlos  “Gat en un hort urbà”
3.	Maya	Jiménez	Bohomme	“A València hi ha espai per a tot”
3.	Wiaam	Er-Raghay	“Frescor a l’ombra”
3.	Pablo	Martínez	Palau
3.	Valeria	Senon	Rodriguez	“Explosió de verd”

1. Àngela Yaguë Plasencia   “Natura indomable”
2.	Jose	Miguel	Valero	Romà			“Vegetació a la vora de la mar”
3.	Sergio	Alós	Valls			“El rey de la manada”
3.	Sara	Pinar	Sepúlveda			“De tal palo, tal astilla”
3.	Jorge	Robledo	Durendez

1. Oana Popa
2.	Meritxell	Guzmàn	Bermejo

1.	1.	Jose	Carlos	Justiniano			“Bandada”

CEIP Malva-rosa
CEIP Federico García Lorca
CEIP Tomás de Montañana
CEIP Cartellar-Oliveral
CEIP	Manuel	González	Martí	de	Benifaraig
CEIP Cervantes

IES	Lluís	Vives
IES Francesc Ferrer i Guàrdia
IES Conselleria
IES Sorolla
IES Francesc Ferrer i Guàrdia

IES Francesc Ferrer i Guàrdia
IES	Benimàmet

IES	Lluís	Vives

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE
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3.4. III Trobada Musical 
de Centres d’Ensenyament en valencià

El	Palau	de	la	Música	va	ser	l’es-
cenari de la III Trobada Musical de 
Centres	d’Ensenyament	en	valen-
cià	 organitzada	per	 la	CAPPEPV	
els dies 24 i 26 d’abril de 2018 a 
les	10:30h.	Aquesta	iniciativa	es	fa	
des	de	l’any	2002	i	son	5	coordina-
dores comarcals quines les orga-
nitzen	a	hores	d’ara	per	tal	d’acos-
tar	 la	música	 popular	 a	 l’escola	 i	
al poble. 

Aquesta	 activitat	 consisteix	 en	
actuacions musicals pròpies de 
la cultura valenciana preparades 
als centres educatius i represen-
tades per l’alumnat. S’entrega un 
obsequi a cada escola participant 
i s’enregistra l’esdeveniment.

L’acte va comptar amb la partici-
pació de més de 400 xiquetes i 
xiquets procedents dels centres 
educatius CP Malva-rosa, CP 
Professor Santiago Grisolia, CP 
Manuel	González	Martí	de	Benifa-
raig,	CP	El	Grau,	CP	Benimàmet,	
CP Pare Català, CP Sara Fernán-
dez,	CP	Carles	Salvador,	IES	Ser-
pisi	i	IES	Isabel	de	Villena.
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3.5. XX Lliurament del Premi Sambori
Fa	 20	 anys	 el	 Premi	Sambori	 va	
nàixer com una iniciativa de un 
grup de persones apassionats per 
la lectura i la escriptura en valen-
cià. Tots tenien el mateix somni 
de transmetre i despertar aquests 
sentiments dormits en tots els xi-
quets i xiquetes. 

Des	 d’aleshores	 aquesta	 idea	 es	
va	fer	cada	vegada	més	gran	i	hui	
s’ha	 convertit	 en	 un	 concurs	 on	
participen més de 86.000 xiquets 
i	xiquetes	de	tot	el	País	Valencià.	

Enguany	el	Premi	Sambori	tingué	
lloc a Sala l’Horta el 26 d’abril a 
les	18:00h.	Alfred	Picó	va	ser	l’en-
carregat de presentar el lliurament 
de premis al que van assistir tots 
els  premiats i a més es va comp-
tar amb la presencia de Rubén 
Trenzano	(Director	General	de	Po-
lítica Lingüística i Gestió del Multi-
lingüisme),	Laura	Font	i	Pèrez	(Di-
rectora	 de	 la	 CAPPEPV).	 També	
hi	 va	 participar	 el	 cantacançons	
Dani Miquel.
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EDUCACIÓ INFANTIL, 3 ANYS
treball

treball

treball

treball

treball

treball

El	Gall	del	Iaio	Bartolo
L’Escola
Mimi	el	Coala	ens	Visita

Lola	No	Vol	Tallar-Se	Els	Cabells
Un	Problema	A	La	Mar
Les	Ulleres	Màgiques

El	Xiquet	Barret

Maria	i	el	Seu	Amic	Lolo
L’aventura D’una Papallona

Poesies	A	Les	Coses	Que	No	Tenen	Poesies
La Familia I El Dragó

Per	Què...?

CEIP	Ballester	Fandos
CEIP	Lluís	Braïle
CEIP	Max	Aub

CEIP Tomas De Montañana
CEIP Cervantes
CEIP Pare Català

CEIP	Lluís	Braïle

CEIP	Manuel	González	Martí
CEIP	Max	Aub

CEIP	Max	Aub
CEIP	Miquel	Adlert	I	Noguerol

Aula	Conejos	-	CEI	Virgen	De	Cortes

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

Jurat:   Ana Sendra Prats, Adela Costa, Vicent Lozano, Neus Olivé.

Carla	Pastor	Martínez
Marc	López	Pastor
Nora	Ágata	Pérez	Marín

AUTOR

Jurat:   Vicent Lozano, Neus Olivé, Ana Sendra Prats, Remedios Landete.

treball

Una	Nit	Estrelada
La	Salvació	Del	Gran	Arbre
El Pingüí 
El Caragol

CEIP Lluís De Santángel
CEIP	Doctor	López	Rosat
CEIP Federico García Lorca
CEIP Santiago Grisolía

CENTRE

Ainara	Jódar	Gómez
Benjamín-Shengli	Sánchez	N.
Mariana Olivari Cevero
Jimena	Polo	Salcedo

AUTOR

Jurat:   Sonia Riera, Fernando Carrillo, Maria Jesús Hernàndez, Joan El Etnólogo, Mercè Garrigues.

EDUCACIÓ INFANTIL, 4 ANYS

EDUCACIÓ INFANTIL, 5 ANYS

PREMI EMPAR GRANELL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 1 PRI COL·LECTIVO

1r CICLE DE PRIMÀRIA (69 TREBALLS)

2N CICLE DE PRIMÀRIA (105 TREBALLS)
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CEIP Santa Teresa
CEIP	Eliseo	Vidal

CEIP Lluís Guarner
CEIP El Grau

CENTRE

CENTRE

Maria Orengo Fuster
Blanca	Rebollo	Pérez

Isabel	Amparo	Cauli	Muñoz
Kevin Tribaldos García

AUTOR

AUTOR

3r CICLE DE PRIMÀRIA (112 TREBALLS)

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

treball

treball

Un	Misteri...	Brillant!
El Regne de les Papallones

La Xica Llesta
El Mag Mentider
Jurat:   Laura Font Pèrez, Adela Costa.

treball

treball

treball

treball

El Laberint de les Endevinalles
Llevar la Llavor
Història	a	la	Intempèrie

La Reunió
Cor
Per	Primera	Vegada

El Soroll del Mar
El	Vol	del	Parotet

Somnis I Realitats

IES El Clot
IES		Cabanyal
IES	Lluís	Vives

Ies Serpis
Ies Districte Marítim
IES Francesc Ferrer I Guardia

IES	El	Cabanyal
IES Francesc Ferrer I Guardia

EPA	Vicent	Ventura

CENTRE

CENTRE

CENTRE

CENTRE

Elvira Cremades Roca
Nerea	Ortolà	Tomás
Guillem	Vicó	Redondo

Marta	Yin	López	Huélamo
Andreu	Julian	Izquierdo
Irene Dura Capdevila

Carmen Carrasco Persiva
Ángela	Forth	Albiñana

Lydia	Hernández	López	

AUTOR

AUTOR

AUTOR

AUTOR

Jurat:   Mati Senís, Adela Costa, Paula.

Jurat:   Maria Lopez Aucejo, Vicent Torres.

Jurat:   Cristina Solà, Auxili Sales.

1r CICLE ESO (62 TREBALLS)

BATXILLERAT

 2n CICLE ESO

ADULTS
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3.6. Exposició
“50 anys construint Escola en Valencià”

3.7. Exposició “Joan Fuster”

3.8. SOPAR DE GERMANOR

Amb	un	panorama	gens	ni	mica	alentidor	al	1033,	baix	l’opressió	colo-
nitzadora	dels	polítics	i	dels	interessos	de	unes	classes	dirigents	còm-
plices, els mestres assumeixen un repte que marcaria l’inici d’un camí 
llarg i ple d’obstacles. Però es aquesta decisió la que dona un punt de 
partida a una serie de fets que reivindicarien al valencià com a llengua. 
Una	lluita	que	encara	no	ha	finalitzat.

L’exposició	dels	50	anys	construint	Escola	en	Valencià,	fa	un	recorda-
tori	a	la	memòria	d’una	lluita	que	hui	continuem	reivindicant.	La	inau-
guració de l’exposició es va fer el 27 d’abril de 2018 al Centre Cívic de 
Castellar-l’Oliveral.	Va	comptar	amb	l’assitencia	de	la	Presidenta	de	la	
CAPPEPV	i	altres	membres	de	la	Coordinadora,	ací	com	amb	la	pre-
sencia	de	Alejandro	Ramon	Àlvarez,	Alcalde	de	Castellar-l’Oliveral.

En	honor	a	l’escriptor	Joan	Fuster	les	Trobades	2018	van	tenir	lloc	sota	
el	 lema	Nosaltres,	pel	valencià.	I	per	tal	de	reconèixer	el	seu	treball	 i	
la	seua	importància	en	la	història	del	país	des	de	la	CAPPEPV	s’ha	fet	
una exposició de la vida del pensador valencià. 

La	 inauguració	 va	 ser	 el	 27	 d’abril	 a	 les	 19:30h.	 al	 Centre	 Cívic	 de	
Castellar-l’Oliveral. Es va convidar als veïns a vindre a vorer la vida de 
aquest	gran	humanista.	 Amb	motiu	de	 la	celebració	de	 la	

XXXIa	Trobada	 d’Escoles	 en	 Va-
lencià es va celebrar un sopar de 
germanor.	 Aquesta	 vegada,	 hem	
decidit tornar als arrels d’Escola 
Valenciana	 i	 la	vetlada	s’ha	orga-
nitzat	 a	 l’IES	Ravatxol	 on	 va	 ser	
l’alumnat del FP de Cuina i Res-
tauració del centre qui va preparar 
un sopar que va sorprendre a tots 
el comensals amb la seua profes-
sionalitat i bon gust.

Durant la nit, també es va comptar 
amb	 l’actuació	 del	 grup	 Arrelats,	
on	 participen	 Sandra	 Boïls,	 Ma-
nuel	Hamerlinck	i	Jaume	Guerra.	

El resultat: una nit on l’estima pel 
valencià es va demostrar una ve-
gada més amb aquest sentiment 
de germanor tan propi del País 
Valencià.		

Per Rebombori Cultural.

3.9. Xiquets i xiquetes

viatjant arreu del món

Com	activitat	prèvia	a	 la	Trobada	
d’Escoles	 en	 Valencià	 de	 Caste-
llar-l’Oliveral, el dissabte 28 d’abril 
a Ca Revolta es va fer una jorna-
da pensant en els més menuts de 
casa.  Rebombori Cultural va ser 
l’encarregat de recrear un espai 
lúdic	 i	 divertit	 on	 l’actor	 principal	
de l’espectacle va ser la diversitat 
cultural. 

Amb	 els	 xiquets	 i	 xiquetes	 van	
donar-li la volta al món viatjant 
mitjançant	 imatges	 i	 melodies	
basades	en	 ritmes	de	 cada	zona	
del	 planeta.	 Un	matí	molt	 divertit	
on	 s´ha	 fet	 tomar	 consciencia	de	
la	grandària	del	món	 i	 com	hi	ha	
espai per a tots. 
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4. XXXI Trobada d’Escoles en Valencià 
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La	 Trobada	 va	 començar	 a	 les	
10:30	hores	a	l’esplanada	del	CEE	
Rosa	Llàcer	 (carrer	Pintor	Rafael	
Mocholí,	8)	de	Castellar–l’Oliveral	
amb	la	cercavila	que	ha	recorregut	
els carrers al ritme de les bandes 
de	música,	 les	dolçaines	 i	 tabals,	
batucades…

En arribar, es van lliurar els recor-
datoris de la Trobada als centres 
participants	 i	hi	va	actuar	 la	Jove	
Muixeranga	de	València.	

Des d’aquest moment, els assis-
tents van tenir la possibilitat de 
gaudir d’una gran varietat d’activi-
tats: més d’un centenar de tallers 
confeccionats per 50 centres edu-
catius, associacions, la universitat 
i	 altres	 organitzacions	 i	 entitats,	
així com exposicions, contacon-
tes, entre altres activitats per a 
gaudir de la festa pel valencià.

A	les	13’30	hores	tingué	 lloc	 l’ac-
tuació de Mira Rosanna, la pallas-
sa pupetes, que va oferir l’espec-
tacle ‘Fasito’. 

Després de dinar, vora les 15’30 
hores	va	actuar	Rascanya	qui	va	
posar el teló de fons a la jornada 
festiva i reivindicativa.

CENTRES PARTICIPANTS

·         CP Castellar-L’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

4.1. PROGRAMACIÓ
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Zona compresa entre la Plaça 
Virgen de Lepanto i el carrer 
Alqueria d’Asnar

CAPPEPV
FEV
Radioescola
CP Castellar-Oliveral
CP Luís de Santàngel
CPEE Rosa Llàcer
IES Ravatxol
Amics	de	la	Carxofa
Unió	Musical	Santa	Cecilia
CP Lluís Guarner
CP	Manuel	Gonzàlez	Martí
INFO	TV
Troballengua
Editorial Denes
Fundació Ferrer Pastor
Amisc	de	l’Alguer
Gremi Editors
CP	Professor	Lluís	Braïle
CP	Miguel	Hernàndez
Plataforma per la Llengua
CP Campanar
CP Giner de los Rios
Els Cuidix
IES	Benimàmet
CP	Benimàmet
CAPS
Edicions del Sud
Escoles Solidàries
CP	Tomà	de	Villarroya
CP Pare Manjon
CP	Sara	Fernández
CP	Ramiro	Jover
Diputació	de	València

Carrer Federico Siurana
Generalitat	Valenciana
 L’Horta teatre
Edicions	Bullent
CP	Max	Aub
CP	Jaume	Balmes
CP	Alejandra	Soler
EI El Trenet
CP	Doctor	López	Rosat
CP	Eliseu	Vidal
LLibreria	Rei	en	Jaume
Llibreria	Pau	Pérez
FAMPA	València
Edicions	Bromera
Muixaranga	Jove

4.2. Distribució de l’espai i entitats participants
STEPV
Edicions Camacuc
CP Pràctiques
CP	Nicolau	Primitiu
CP	Rodriguez	Fornos
CP Sant Àngel de la Guarda
Lletra Impressa
Sembra Llibres
Xiulit Escoles

Carrer Vicent Puchol entre la 
Plaça i el carrer dels arbres
Edicions 96
Universitat	Politècnica
Editorial	Andana
CP Tomà de Montañana
EI Les Rondalles
CP	Aiora
CP El Grau
CP	Les	Arenes
CP Malva-rosa
IES	Isabel	de	Villena
CP	mare	Nostrum
IES Serpis
l’Eixam
CP Professor Santiago Grisolia
CP Carles Salvador
EI	El	Bressol
CP Pare Català
IES Francesc Ferrer i Guàrdia
CP Mestalla
CP Federico García Lorca
CP	Vicente	Gaos
IVAJ
Ampa	Castellar-Oliveral
Associació	de	Veïns	i	Veïnes	de	
Castellar-l’Oliveral
IRCO
CP Teodoro Llorente
IES El Carme
CP Santa Teresa
IES	Lluís	Vives
CP Cervantes
CIM
Plataforma pel Dret a Decidir
Beneficis	Agricultura	Ecològica
No	deixes	Còrrer	l’Aixeta
Diari jornada
Arsis	Edicions
ADUO
Muixeranga	de	València
Xiulet Escoles
Calderona	Viva
IVAJ
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4.3. CRÓNICA DE LA TROBADA

València	 i	Alacant	 reuneixen	més	
de 34.000 persones a les Troba-
des.
Escola	 Valenciana	 vertebra	 el	
País	Valencià	 amb	 les	Trobades,	
que s’agermanen sota el lema fus-
terià	‘Nosaltres,	pel	valencià’.
Les Trobades són un clam per in-
troduir	 la	 plena	 competència	 lin-
güística	en	la	funció	pública.

Alacant	 i	 València	 clouen	 el	 ter-

Trobades 2018: 
«El valencià ens acosta al plurilingüisme»

29	abr.,	2018	|	Destacat,	Notícies,	Trobades2018

cer cap de setmana de Trobades 
d’Escoles	en	Valencià	amb	la	par-
ticipació de 34.000 persones. Les 
festes per la llengua mostren la 
vitalitat del valencià. Conjuguen 
l’alegria de parlar la llengua amb 
la reivindicació de viure plenament 
en valencià. Comparteixen l’esti-
ma per la llengua amb el goig de 
fer cultura i poble. Sumen la digni-
tat	de	l’ofici	d’ensenyar	amb	el	dret	
d’aprendre en valencià.

Rafelguaraf	(la	Ribera),	Alcalalí	(la	
Marina	 Alta),	 Monòver	 (les	 Valls	
del	 Vinalopó),	 Alfara	 del	 Patriar-
ca	 (l’Horta	 Nord),	 la	 Vall	 d’Uixó	
(la	Plana),	Elx	 (el	Baix	Vinalopó	 i	
el	 Baix	 Segura),	 Sant	 Vicent	 del	
Raspeig	 i	 Alacant	 (l’Alacantí)	 i	
València	 ja	 han	 celebrat	 les	 Tro-
bades amb una gran participació: 
unes	117.000	persones	s’han	 im-
pregnat d’artesania, balls tradicio-

nals, cultura popular, tradició, jocs 
populars,	 tallers	escolars,	música	
i festa.

La	 Federació	 d’Associacions	 per	
la	 Llengua	 –	 Escola	 Valenciana	
és conscient que «sols amb el 
compromís i la il·lusió col·lectiva 
de les Coordinadores Comarcals 
que	 formen	 Escola	 Valenciana,	
les comunitats educatives, les 
famílies, les associacions de cul-
tura popular… és possible donar 
forma a les festes que expressen 
l’estima col·lectiva pel valencià i 
trauen	al	carrer	l’ensenyament	en	
valencià com una aposta decidida 
vers el plurilingüisme i la qualitat 
educativa»,	 tal	 com	ha	expressat	
el	president	de	 l’entitat	cívica,	Vi-
cent Moreno, durant la Trobada de 
València,	que	s’ha	desenvolupat	a	
Castellar	–	l’Oliveral.

En les Trobades fem amigues i 
amics
Escola	 Valenciana	 encoratja	 la	
ciutadania a sumar la seua ener-
gia per continuar endavant amb 
la	tasca	de	crear	un	País	Valencià	
per poder viure sempre en valen-
cià. L’entitat cívica necessita man-
tindre el projecte social que cons-
titueix i, per aquesta raó, durant 
les Trobades, «demanem el com-
promís	social	de	la	ciutadania.	Ne-
cessitem que totes les persones 
que s’estimen la nostra llengua es 
facen	 Amigues	 i	 Amics	 d’Escola	
Valenciana.	 Amb	 aquesta	 suma	
d’energies, amb una xicoteta par-
ticipació econòmica, ens ajudaran 
a sembrar la llavor del valencià i 
mantindre la continuïtat de projec-
tes tan importants com el Cinema 
en	Valencià,	 els	 concerts	 de	mú-
sica	de	 la	Gira,	el	Voluntariat	 pel	
Valencià,	 la	 RadioEscola…»,	 en	
paraules	de	Vicent	Moreno.

Castellar	 –	 l’Oliveral:	 XXXIa	 Tro-
bada	a	València
La	 pedania	 Castellar	 –	 l’Oliveral	
ha	 sigut	 l’amfitriona	 de	 la	 XXXIa	
Trobada	d’Escoles	en	Valencià	del	
cap	 i	casal,	que	ha	 reunit	25.000	

persones.	Aquesta	jornada	festiva	
ha	fet	valdre	la	tradició	i	el	patrimo-
ni	 de	 la	 cultura	 valenciana.	 S’ha	
iniciat amb una cercavila i els as-
sistents	han	pogut	gaudir	amb	les	
batukades,	les	bandes	de	música,	
les	dolçaines	i	els	tabals,	les	dan-
ses populars, les exposicions, els 
contacontes, un centenar de ta-
llers	escolars	organitzats	per	una	
cinquantena de centres educatius, 
associacions, la universitat i altres 
organitzacions	i	entitats.

«La	XXXIa	Trobada	a	València	ha	
sigut	un	èxit	rotund.	Hem	aconse-
guit sumar escoles, famílies, mes-
tres, veïns i veïnes, associacions 
de cultura popular… Gràcies al 
compromís i l’estima pel valencià 
de	 totes	 aquestes	 persones	 hem	
pogut desenvolupar aquesta jor-
nada	de	convivència»,	ha	comen-
tat	 la	 president	 de	 la	 CAPPEPV,	
Laura Font.

Amb	aquest	esdeveniment	es	clou	
tota una nodrida agenda d’activi-
tats que s’inicià amb la IIIa Tro-
bada Musical i comptà amb la 
participació de 400 alumnes, el 
certamen	 fotogràfic	 ‘La	natura	en	
la ciutat’ i la mostra d’imatges dels 
participants	que	s’exhibeix	al	Jar-
dí	Botànic,	el	lliurament	de	premis	
del XXé Concurs Sambori de li-
teratura en valencià, així com un 
gran nombre de contacontes a les 
biblioteques	de	València.

Sí al valencià, sí al plurilingüisme
La presidenta de la Coordinadora 
d’Alumnes,	 Mares,	 Pares	 i	 Pro-
fessors	per	 l’Ensenyament	Públic	
en	 Valencià	 –CAPPEPV–,	 Laura	
Font,	 ha	 aprofitat	 aquest	 context	
multitudinari per expressar: «En 
Escola	 Valenciana	 sempre	 hem	
proposat a les famílies l’ensen-
yament	 en	 valencià	 com	 a	 mo-
del	 educatiu	 òptim.	Ara	 com	 ara,	
amb	els	nostres	33	anys	de	bones	
pràctiques	 docents	 i	 excel·lència	
acadèmica,	recomanem	a	les	ma-
res i els pares que trien les esco-
les	amb	ensenyament	en	valencià	

si	 volen	que	 les	 seues	 filles	 i	 els	
seus	fills	siguen	plurilingües».

Laura	 Font	 ha	 insistit	 en	 què	 «el	
valencià és la clau d’accés al 
plurilingüisme. Sols amb l’ensen-
yament	en	valencià	 l’alumnat	do-
mina el valencià i el castellà i, a 
més, tindrà un coneixement pràc-
tic	d’anglés.	Aquesta	és	la	finalitat	
pedagògica	que	en	Escola	Valen-
ciana considerem essencial. En 
un	 món	 globalitzat,	 les	 llengües	
són	 una	 eina	 fonamental	 perquè	
l’alumnat puga desenvolupar-se 
de forma autònoma i tindre més 
possibilitats de cara al seu futur 
laboral».

Per	a	l’alcalde	de	Castellar	–	l’Oli-
veral,	 Alejandro	 Ramon	 Álvarez,	
el valencià «és, sobretot, un ele-
ment 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»	A	més,	Alejandro	Ramon	ha	
deixat	palés	quin	significat	 té	per	
a ell el valencià: «La llengua no 
està només per a parlar-la, 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,	es-
crivint i pensant en valencià, per-
què	 només	 amb	 un	 valencià	 viu	
podrem seguir sent valencians».

La	 música	 de	 Rascanya	 ha	 po-
sat el teló de fons a aquesta festa 
per la dignitat del poble valencià, 
que	ha	comptat	amb	la	presència	
de nombrosos dirigents polítics i 
institucionals, entre els quals cal 
esmentar al conseller d’Educació, 
Vicent	Marzà;	la	vicepresidenta	de	
la	Diputació	de	València,	M.	Josep	
Amigó;	 el	 diputat	 Enric	 Bataller;	
l’acadèmica	 de	 l’Acadèmia	 Va-
lenciana de la Llengua, Immacu-
lada	 Cerdà;	 el	 cap	 d’Inspecció	
Educativa,	Pepe	Blasco,	així	com	
els representants d’Intersindical 
Valenciana,	CC.OO.,	UGT	 i	de	 la	
Plataforma pel Dret a Decidir del 
País	Valencià.
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4.4. DIFUSIÓ A LES XARXES SOCIALS

Mitjançant	 les	 xarxes	 socials	 la	 CAPPEPV	 ha	 co-
municat	de	forma	ràpida,	efectiva	i	senzilla	totes	les	
activitats i informació rellevant al voltant de la XXXI 
Trobada	d’Escoles	en	Valencià.	Aquest	medi	de	co-
municació permet crear una relació més estreta amb 
les persones que ja formen part de la xarxa i se-
gueixen cascuna de les activitats que fem, ací com, 
arribar a totes aquelles persones que no estan dins, 
però que comparteixen un sentiment mutu pel valen-
cià	i	la	seua	normalització	al	llarg	del	país.
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