


 

 

DOSSIER TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2010 

 

 

 





Tu tens la clau 

Aquets és el lema triat per a les Trobades 2010, un any molt rellevant per a Escola 
Valenciana i les 24 associacions que la fan possible arreu de les nostres comarques 
perquè celebrem el 25é aniversari de les primeres Festes per la Llengua. 

Amb aquest lema, Escola Valenciana va apostar per un missatge en positiu  per 
expressar  el nostre agraïment a les persones que segueixen treballant per la 
revitalització i la recuperació de la nostra llengua, les persones que s’impliquen en els 
nostres projectes, que hi participen de la voluntat de recuperar el valencià en tots els 
àmbits, persones que tenen la clau per construir el demà que volem.  

Estimem la nostra llengua 
Enguany també s'acompleixen 15 anys de 
col·laboració amb el prestigiós dissenyador 
valencià Xavier Mariscal, que crea la imatge  dels 
cartells i les samarretes de les Trobades des 
d'aleshores. La col·laboració va començar amb un 
gran projecte com va ser el mural Estimem la 
nostra llengua per celebrar  el 10é aniversari de 

les primeres Trobades d’Escoles en Valencià.   

Es va organitzar una macrotrobada a València on van assistir xiquets i xiquetes, pares 
i mares, així com mestres de les escoles de totes les comarques on s’impartia 
ensenyament en valencià. Foren 513 escoles que van participar activament en la 
creació del mural que va dissenyar Xavier Mariscal. Cada centre va pintar un dels 513 
mariscalets, que va crear el dissenyador valencià i es col·locaren un per un per 
construir un mural gegant ple de mariscalets diversos sota la frase repetida de 
Estimem la nostra llengua. 

El mural és la concreció de l’esperit d’Escola Valenciana, la visualització de totes eixes 
personetes-mariscalets que a l’escola i des de l’escola han aprés a estimar la nostra 
llengua. És la visualització de la diversitat de valencians i valencianes que creuen en 
un País Valencià fet des de les comarques i en una llengua viva que cal prestigiar i 
normalitzar. 

Aquets mural acaba de ser traslladat al nou edifici de l’Escola de Magisteri de la 
Universitat de València. 

 





Les trobades 2010 en xifres  

• 21 Trobades 
• 765 Centres 
• 2020 Tallers 
• 220 Actuacions culturals 
• 20.000 cartells  
• 55.000 samarretes 
• Es preveuen superar els 200.000 assistents 

 

Lloc i dates de les Trobades 2010 

27 de març- ALFARRASÍ - Vall d'Albaida 
28 de març - VILA REAL - la Plana Alta i la Plana Baixa 
17 d'abril - BARCELONA - setmana Espai País Valencià 
20, 21 i 22 d'abril - UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ - Ass. Tirant lo Blanc 
24 d'abril - MONTESA - la Costera 
25 d'abril - BONREPÒS I MIRAMBELL - l'Horta Nord 
25 d'abril - MANUEL - la Ribera  
25 d'abril - EL PINÓS - les Valls del Vinalopó 
26,27 i 28 d'abril - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA - Ass. Tirant lo Blanc 
8 de maig - MASSANASSA - l'Horta Sud  
8 de maig - ATZENETA - l'Alt Maestrat i l'Alcalatén 
9 maig - ALACANT- l'Alacantí (Trobada de Primària)  
16 de maig - BENIMACLET - València 
16 de maig - GÀTOVA - el Camp de Túria  
16 de maig - ELX - el Baix Vinalopó i el Baix Segura  
28 de maig - MUTXAMEL - l'Alacantí (Trobada de Secundària) 
29 de maig - GANDIA - la Safor-Valldigna 
29 de maig - CALP - la Marina Alta 
5 de juny - L’ALFÀS DEL PÍ - la Marina Baixa 
5 de juny - BENEIXAMA - l’Alcoià i el Comtat  
5 de juny - ESTIVELLA - el Camp de Morvedre 
 
 
 

Manifest de les Trobades 2010 

Jo voldria, jo vull 
creure que és necessari escriure tots els versos 
ben consonantats i obeint certes lleis 
en un valencià ben nostre. 
 

("La clau que obri tots els panys" - Vicent Andrés Estellés) 

 

Durant el 2010 anem a celebrar 25 anys de Trobades. En aquest període de temps 
Escola Valenciana Federació d'Associacions per la Llengua, ha vetllat perquè el 
procés de normalització de la nostra llengua tinguera una aplicació generalitzada al 
País Valencià. Cal dir que ha estat un treball constant fruit de la tasca que, any rere 
any, han portat endavant una gran quantitat de persones de les nostres comarques, 





fent de la seua aportació un projecte col•lectiu sense precedents. És el moment 
d'expressar el nostre agraïment a les persones que com TU, segueixen treballant per 
la revitalització i la recuperació de la nostra llengua. 

Amb TU, vàrem encetar fa 25 anys el camí de les Trobades d'Escoles en Valencià 
reivindicant un sistema educatiu en la nostra llengua. Amb TU, hem aconseguit passar 
dels 10.600 alumnes matriculats en valencià als 211.000 actuals, i que amb TU 
superarem any rere any. Amb TU hem creat el Sambori, el Voluntariat pel Valencià, La 
Gira, el Cinema a l'Escola, etc. i hem tret al carrer milers de persones per reivindicar 
l'escola en valencià. Amb TU demanem viure plenament en valencià, i també amb TU 
treballarem per un País més sostenible i més democràtic. Amb TU continuarem 
escrivint els versos que reforcen la defensa de la nostra llengua. Per això després de 
25 anys, el lema de les Trobades és: TU TENS LA CLAU.  

Els temps han canviat i cal enllestir nous reptes amb una bona dosi d'esperança i 
també, amb una dosi generosa de debat i adaptació a les noves circumstàncies. 
Davant la desmobilització ciutadana, la desesperança, el dèficit de cultura 
democràtica; davant la manca de sensibilitat i promoció de l'ensenyament i ús del 
valencià,... nosaltres hem de continuar obrint pas i albirar noves iniciatives. Hem de 
sumar gent i projectes que reviscolen la nostra cultura i la nostra llengua.  

Han passat més de 25 anys de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià 
(LUEV) i sembla mentida que alguns passatges de la cançó del Tio Canya tinguen 
encara vigència. L'esperit de la recuperació i normalització de la nostra llengua està 
per damunt d'acords polítics, negociacions sindicals i esborranys de lleis. Des d'Escola 
Valenciana pensem que els valencians i valencianes no podem esperar un quart de 
segle més per a reconèixer la necessitat del requisit lingüístic en totes les 
administracions. Perquè el valencià és de llei, perquè cal respectar els nostres drets 
lingüístics i perquè el Tio Canya ha de tornar a València i veure que pot expressar-se i 
ser atès en la seu llengua, la que el seu besnét aprèn a l'escola. 

Ara és el moment d'estimar el nostre país, la nostra llengua, i la nostra cultura. Hem 
d'abandonar i deixar el victimisme. Hem de ser optimistes perquè el treball diari, 
l'esforç i l'experiència del dia a dia ens carreguen de raó. Hem de proclamar ben alt 
que el valencià obre les portes a les llengües i al plurilingüisme, obre les portes al 
futur. Hem d'alçar la cara, obrir els ulls i guaitar el present amb la dignitat que es 
mereix la nostra llengua i el nostre poble. Hem d'obrir les finestres i les portes del País. 
Amb TU podem i volem somiar el demà. TU TENS LA CLAU. 





 
 
 
25 anys d’Escola Valenciana i de les Trobades d’Escoles en Valencià 

Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la 
Llengua- (FEV) és una entitat cívica formada per 24 
associacions comarcals. El principal objectiu de l’entitat és 
la normalització lingüística en tots els àmbits de la llengua. 
L’entitat cívica es va crear amb el propòsit inicial de 
potenciar un sistema educatiu amb el valencià com a 
llengua vehicular. Amb aquest motiu van nàixer  el 1986 a 
Benifaió en la Ribera i la Xara en la marina Alta les 

Trobades d’Escoles en Valencià. Aleshores, el govern valencià estava presidit per 
Joan Lerma, qui es va adreçar als futurs membres de l’entitat afirmant que els 
programes d’ensenyament en valencià anirien obrint-se a “mesura que la comunitat 
educativa ho reivindicara de forma contundent. Dit i fet. Així va nàixer Escola 
Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua.  

Fa 25 anys Escola Valenciana va reunir 4.000 persones en aquestes dues Trobades, 
en un any en què es van matricular en els programes d’ensenyament en valencià 
10.601 alumnes.  El camí recorregut no ha estat fàcil i queda encara molt per fer, però  
fem un balanç positiu del treball diari que centenars de persones d’Escola Valenciana i 
altres entitats han dut a terme durant aquest temps. Després de 25 anys més de 
200.000 persones han assistit a la darrera edició de les Trobades i 211.436 alumnes 
estudien en valencià en el curs actual, un 27,5% de l’alumnat de les escoles i instituts.  

Les Trobades van nàixer com un aplec reivindicatiu i lúdic de les escoles 
d’ensenyament en valencià, del model d’educació vehicular en valencià, i a l’actualitat 
han ampliat el seu contingut. Una trobada és una festa per la llengua que reclama dels 
responsables institucionals, insistentment, majors quotes de normalitat lingüística: de 
fer del valencià la llengua pròpia i oficial d’ús normal per a tots i per a tot. És una 
expressió pública d’autoestima col·lectiva.  

 

Punt de partida de l’Any 25: La Nit de l’Escola Valenciana 

El punt de partida de l’Any 25 va ser la VII Nit de l’Escola Valenciana, que es va 
celebrar a Castelló de la Plana el 20 de febrer passat i que es va dedicar a 
commemorar la història de les Trobades d’Escoles en Valencià amb un espectacle 





especial de Xarxa Teatre. En aquest context es  van lliurar els Guardons d’Escola 
Valenciana en reconeixement a la tasca de promoció de l’ús social de la llengua i la 
difusió cultural. El grup musical Obrint Pas, la professora  Isabel Ríos i l’associació El 
Betlem de la Pigà han estat els guardonats  2010.  

Punt d’arribada Any 25: gran festa commemorativa 

Escola Valenciana organitzarà un acte per commemorar els 25 anys de Trobades amb 
una Festa per la Llengua multitudinària, que òbriga les portes a les aportacions i la 
participació del màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, el màxim nombre de xiquets 
i xiquetes, jovent, famílies, el món associatiu, el món cultural, el món educatiu. Gent de 
les comarques que mostren en el seu dia a dia l’estima per la nostra llengua.  

És un acte per a celebrar 25 anys d’esforç en la normalització del valencià a les aules i 
al carrer, per a escenificar les claus del futur de la nostra llengua i per a visualitzar més 
intensament una data clau per als valencians i valencianes, el 9 d’octubre.  

Volem que aquesta festa servisca de punt de partida per a reviscolar i donar veu i 
visibilitat als valencians i valencianes que tenen una visió de la diada del País Valencià  
molt allunyada de la visió de l’actual govern valencià. En aquest sentit, s’està 
dissenyant una celebració que puga durar tota la jornada i que reunisca ciutadans de 
diferents generacions en diferents actes. Es per això que la festa començarà al matí 
amb una macrotrobada que reunirà tallers infantils que s’han fet a les diferents 
trobades celebrades a les nostres comarques, on també es convidarà a participar al 
món associatiu de les nostres comarques. En aquest espai hi haurà un escenari on les 
escoles aniran aportant part per a donar forma a un monument commemoratiu en el 
qual està treballant actualment un prestigiós artista valencià. L’obra resultant serà 
exposada en una institució pública valenciana.  Després de la manifestació del 9 
d’Octubre es farà un potent concert de cloenda. 

 

 

 

 

 

 





Breu resum de les principals línies de futur d’Escola Valenciana 

 

La Gira - Festival Itinerant de Música en Valencià 

Enguany el festival celebra el seu 5é aniversari. Aquest circuit de 
concerts de música en valencià, que se celebra de març a 
juliol,ha programat  25 concerts on participen al voltant de 40 
grups i es preveu superar els 25.000 assistents.  

A març de 2010 es va presentar el disc de la Gira 2009, el 4t 
volum recopilatori de grups de música que participen en aquesta 
iniciativa. El primer concert d’enguany es va celebrar a Falles 

amb més de 4.000 persones que van gaudir de retorn als escenaris d’Obrint Pas i de 
la música de 121db i Skalissai. 

La Gira continuarà el trajecte de concerts fent parada arreu de les comarques 
valencianes, entorn de les Trobades. També hi ha previst un concert a les festes de 
Fogueres d’Alacant i l’habitual festival de cloenda de la Gira, el Feslloch.  

Com en passades edicions, es farà un concert a Catalunya i un altre a les Illes 
Balears. La novetat d’enguany és que la Gira arriba a Euskadi.  

 Voluntariat pel Valencià 

Aquest servei gratuït té per objectiu posar en 
contacte persones valencianoparlants amb 
gent que vol soltar-se a parlar en valencià i 
així crear parelles lingüístiques que queden 
per a xarrar en valencià davant d’un café, fent 
una passejada o compartint aficions.  

Des de la seua creació, el Voluntariat pel 
Valencià ha fet més de 3.500 parelles lingüístiques. Aquest programa compleix 
enguany cinc anys i està establert a més de 70 poblacions valencianes entre les quals 
es troben grans nuclis urbans com Castelló, València, Elx i Alacant. 

Al 2010 el programa ha consolidat l’oferta d’activitats culturals i d’oci en grup per a 
voluntaris i aprenents com són el Club Lector, les Passejades Culturals i el Cinema en 
Valencià.  





 

Campanya: “Obri la porta a les llengües. Matricula en futur, matricula en 
valencià”  

La llancem durant el període de matriculació a les escoles per 
informar les famílies sobre els avantatges de l’ensenyament en 
valencià, l’únic que garanteix el domini de les dues llengües 
oficials i facilita l’aprenentatge d’una tercera llengua.  

Com més llengües es dominen, més fàcil és aprendre’n d’altres i 
està comprovat que els programes d’ensenyament en valencià 
són la base per a construir un sistema educatiu plurilingüe. 

 

Cada any, valencians i valencianes coneguts donen suport a la campanya. Ha estat el 
cas de la presentadora Núria Roca, el motociclista Hèctor Faubel, el porter de futbol 
Andreu Palop o l’actor Alfred Picó.  

Enguany comptarem amb l’experiència d’una mare magribina, el rector de la 
Universitat d’Alacant i un esportista valencià d’elit, el jugador de futbol Àngel Dealbert . 
Els dos primers matriculen els seus fills en valencià i el tercer ha estudiat en valencià.   

Enguany la campanya comença el 17 d’abril de cara a l’inici de matriculació el 4 de 
maig. 

Oficina de Drets Lingüístics 

És un servei que Escola Valenciana posa a l'abast de 
tota la ciutadania valenciana per donar 
assessorament jurídic i facilitar informació a les 
persones a les quals se'ls nega el dret a viure en 
valencià. 

L'Oficina de Drets Lingüístics ofereix diferents 
recursos a través de la nostra pàgina web i ha establert un servei especial per atendre 
les famílies que no poden matricular els seus fills en programes d’ensenyament en 
valencià. 





Amb la col·laboració de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana, l’oficina ha editat 
una Guia de l’ensenyament plurilingüe dirigida a la comunitat educativa d’infantil i 
primària. En breu estarà enllestida la guia per a secundària i batxillerat.  

La intenció és avançar   en l’objectiu que els alumnes valencians siguen trilingües, i 
això només ho aconseguirem si generalitzem els programes d’ensenyament en 
valencià i dotem de recursos els centres per potenciar la incorporació primerenca de 
l’anglès. 

En aquest sentit s’està treballant en la preparació del V Congrés d’Escola Valenciana 
sobre el tractament de les llengües a l’ensenyament a l’estat espanyol i a Europa i es 
crearà  un bloc d’opinió amb agents de tot l’estat espanyol en favor de totes les 
llengües de l’estat i l’ensenyament plurilingüe real. 

A més des de l’ODL, es continuarà denunciant cas per cas els milers de famílies que 
es queden sense ensenyament en valencià i dur les demandes al Parlament Europeu 
de Brussel·les durant aquest curs, la consecució de la catalogació lingüística a 
secundària i el  requisit lingüístic a la funció pública valenciana. 

De d'aquest espai, també es pretén fer campanyes per fomentar l'ús del valencià en 
àmbits on la presència de la nostra llengua és minoritària com ara l’oci i el temps lliure, 
el món empresarial i comercial, l'àmbit de la justícia o els mitjans de comunicació 
valencians.  

Materials culturals i didàctics 
 
Llibre: 25 anys de Trobades d’Escoles en Valencià 
 
Després de 25 anys celebrant les Tronades i obrint les portes a nous projectes, l’entitat 
editarà un llibre d’entrevistes als principals impulsors d’aquest moviment cívic. Una 
publicació en la qual estan treballant l’escriptor Víctor G. Labrado i el fotògraf Francesc 
Vera, amb la col·laboració de gràfica de l’Estudi Mariscal.  

Tallers de Cultura Popular: Joc de pilota 
 
Aquesta col·lecció de carpetes didàctiques dirigides als docents i al públic en general, 
ofereix recursos per a l’aprenentatge dels nostres costums i tradicions des de ben 
menuts. Cada quadern va acompanyat d’un complet cd amb recursos audiovisuals. 
Fins ara ja s’havien editat dos volums de la col·lecció, un dedicat als Gegants i cabets i 
l’altre a la Dansà.  





Enguany s’edita un volum titulat Joc de pilota, amb una àmplia gama d’activitats i 
propostes per a acostar el món de la pilota i l’origen d’aquest esport tant a l’alumnat, 
com a totes aquelles persones interessades a tenir materials didàctics sobre aquest 
tema. 

 
La Devedeteca: segona edició  
 
L'objectiu d'aquest projecte és crear paquets de pel·lícules en valencià amb les 
corresponents guies didàctiques. Aquestes pel·lícules i guies s'ofereixen als centres 
educatius valencians amb la intenció d’oferir material audiovisual en la nostra llengua 
per a treballar a les aules.  

El primer paquet de pel·lícules estava dirigit als cicles d'infantil i primària i donat l’èxit 
de la iniciativa, està preparant un segon pack per a les escoles amb una selecció de 
pel·lícules que atenen als criteris del treball en valors i l’anàlisi del llenguatge 
audiovisual.  

 
L’Àlbum: quatre volums interactius sobre figures històriques i literàries  
 
Amb els volums d’aquest recurs audiovisual, Fundació Escola Valenciana vol acostar 
diverses figures rellevants de la nostra tradició cultural a l’alumnat dels centres 
d’ensenyament, tant de primària com de secundària i batxillerat. 

Els textos, les imatges i la música poden servir, no sols d’introducció a l’obra i la 
biografia dels nostres referents culturals i literaris més importants, sinó també de repàs 
a la història valenciana.  

Joan Fuster, una biografia visual , Sendes i Carenes, el món d’Enric Valor,  Camins 
viles i castells en la crònica de Jaume I i El cavaller Ausiàs Marc són els respectius 
volums de la col·lecció. 

Premi Sambori de literatura en valencià 

És el premi literari de major participació a Europa. La Fundació 
Sambori preveu que en l’edició de 2010 se superen els 74.000 
participants des d’infantil fins a batxillerat, a més de l’alumnat 
universitari i els dels centres de formació de persones adultes i 
escoles d’idiomes, que escriuen relats en la nostra llengua. Els 
guardonats de cada comarca aspiraran als guardons de la fase final, 

que es lliuraran el 29 de maig a la Universitat de València. 





La novetat d’enguany és que el Sambori arriba a les Illes Balears, gràcies a la 
coordinació amb el Moviment d’Escoles Mallorquines i el suport de l’Obra Cultural 
Balear, Joves de Mallorca per la Llengua, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes 
Balears. A més, s’enceta la 4a edició del Premi Sambori-Òmnium per a l’alumnat de 
Catalunya.   

 

Acosta’t al Territori  

És el programa destinat a organitzar viatges de qualitat i en 
valencià per a l’alumnat. Hi ha sis propostes temàtiques dirigides 
a tots els centres educatius de primària i secundària valencians: 
Acosta’t a les comarques, Acosta’t als parcs naturals, Acosta’t als 
pobles i ciutats, Acosta’t a la neu, Acosta’t a la Mediterrània i 
Acosta’t a París.   

Aquest projecte pretén donar la qualitat pedagògica necessària 
per a respondre a les necessitats dels nostres centres educatius. 

 

Cinema a l’Escola 

Durant la tardor, el cinema parla en valencià en horari escolar. La 6a edició de 
“Cinema a l’Escola” es va desenvolupar d’octubre a 
desembre de 2009. La iniciativa es va dur a terme amb la 
col·laboració de 15 ajuntaments i tres Coordinadores 
comarcals, que  reuniren vora 55.000 alumnes des 
d’infantil fins a batxillerat de més de 33 poblacions, en 220 

projeccions de les 6 pel·lícules ofertades.  

Els criteris de selecció de les pel·lícules atenen a l’actualitat dels títols i a la temàtica 
que tracten. La idea és que l’alumnat puga reflexionar a l’aula sobre diferents aspectes 
dels films per mitjà de les guies didàctiques que facilitem al professorat.  

 

 

 





Escola Valenciana 2.0 

Al nostre portal d’Internet teniu informació 
exhaustiva sobre la nostra entitat i les 24 
associacions que conformen Escola Valenciana 
mitjançant les notícies, l’agenda, Escola Tv i els 
espais dedicats a activitats i ensenyament.  

A més us podeu subscriure al Sembra 
Electrònic, el nostre butlletí informatiu que 
enviarem a partir d’ara a través de correu 

electrònic. Per a subscriure’t tan sols ens has de deixar el teu correu electrònic a 
l’espai habilitat a la pàgina d’inici del nostre web.   

Així mateix, Escola Valenciana participa a les principals xarxes socials com Facebook i 
Tuenti.  

 

 

 

 

 


