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SALUDA DEL ALCALDE

 Com Alcalde de Guardamar de la Safor, és un honor que 
aquesta 25ena TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ es celebre a la 
nostra població, i per tant, sols puc agrair la vostra presència i posar-
me a la vostra disposició.

 Vint-i-cinc anys reivindicant una escola de qualitat amb la 
llengua del nostre poble, per al nostre poble. Dit així, sona absurd. 
Quin governant no vol una escola de qualitat pel seu poble? Quin go-
vernant no vol una escola amb el idioma del seu poble? Doncs, per 
desgràcia, els fets constaten la realitat del nostre país: Hem tingut i te-
nim uns governs que, un darrer l’altre, han donat l’esquena a la nostra 
escola i al nostre idioma...

 Aprofitem doncs aquestes trobades i fem que, amb el caràcter 
lúdic i festiu que sempre les acompanya, siguen també la veu d’una 
escola i d’un poble que no vol oblidar les seues arrels ni perdre el seu 
futur!

 A Guardamar de la Safor, teniu el nostre suport!
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MANIFEST 
TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2013: 

LA VEU DEL TEU POBLE

 Les Trobades d’Escoles en Valencià 2013 estan dedicades al gran 
poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Els seus missatges reivindicatius, 
convertits en versos, són l’eix vertebrador de les festes per la llengua que 
s’estenen de cap a cap de les nostres comarques durant la primavera. 
Les Trobades són una veu lúdica i reivindicativa del nostre poble. Del 
poble que visualitza l’autoestima lingüística i que reclama als responsables 
institucionals que facen del valencià la llengua pròpia i oficial d’ús habi-
tual per a tots i per a tot. Per aquest motiu el lema de les Trobades 2013 
és La veu del teu poble, del poble que acull la Trobada a la teua comarca, 
dels pobles que participen en la teua Trobada. 

 La veu del teu poble és la veu dels milers de xiquets, xiquetes, 
pares, mares, docents i ciutadans, que s’esforcen a contracorrent per dur 
endavant un ensenyament de qualitat; que treballen per posar fil a l’agulla 
a les greus retallades en educació; que volen canviar l’actual sistema polí-
tic i econòmic, amb unes regles de joc que van en contra dels pilars propis 
d’una societat que ha d’aspirar a ser més honesta, més lliure i més impli-
cada en les decisions col•lectives de futur.

 Estem en crisi, una crisi social, política i econòmica, educativa i 
institucional, que no hem provocat nosaltres. Una crisi de valors. Cal que 
la crisi done peu al canvi, que siga una oportunitat per a desenvolupar 
idees que convertisquen aquest desficaci en una poderosa eina de canvi 
i de millora. De totes i de tots depén i cal que entre nosaltres organitzem 
una xarxa eficaç per emprendre accions concretes al respecte. 

 Ens enfrontem a un repte molt gran, defensar el model públic 
d’ensenyament en valencià i de qualitat, amenaçat d’una forma contun-
dent. És fonamental el compromís de tots i de totes, dels docents i de 
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les famílies. És important també que l’Administració educativa en prenga 
nota i que fem l’esforç d’arribar a una entesa per preservar drets educatius 
bàsics que ara perillen per l’augment de ràtios, per la pèrdua de llocs do-
cents i la greu situació dels professorat interí, per les retallades en beques 
i serveis, per la manca d’inversió en infraestructures, per l’augment de 
l’IVA en el material escolar, per l’establiment d’un plurilingüisme de fum 
o per l’atac al valencià de l’Administració educativa.

Hem començat el curs amb un decret de plurilingüisme amb el qual estem 
en desacord, perquè no assegura l’objectiu últim del document: afavorir 
l’ensenyament de qualitat plurilingüe al nostre sistema educatiu. Sense 
marginar cap llengua. Sense marginar el nostre màxim tret d’identitat, el 
valencià. 

 L’avantprojecte de llei educativa, la LOMQE, tampoc afavoreix 
l’objectiu de vetllar per un sistema que garantisca l’educació a què aspi-
rem. La democràcia participativa als centres, les metodologies de treball 
que haurien de ser pròpies d’una escola valenciana del segle XXI, es veuen 
greument amenaçades. 

 L’educació necessita de la inversió dels governs, i de governs que 
creguen que cal garantir una formació òptima per a tot l’alumnat. Perquè 
l’educació pública és la clau d’una societat madura i competent. Perquè 
l’educació de qualitat és un dret bàsic universal. Perquè l’educació al nostre 
País exigix un  especial suport institucional que faça de la nostra llengua 
una eina imprescindible per a aprofundir en la competència del nostre 
alumnat en una societat plurilingüe. Per tot això, us animem a participar 
en la vostra festa d’estima per la llengua resumida en aquests versos de 
Vicent Andrés Estellés: 

Baixa al carrer i participa.
Participa en el ball, la festa,
dóna les mans al teu germà.
No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu! 
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Cançó 
de la XXV Trobada a Guardamar de la Safor

Lletra: Rosana Seguí Sanmateu – Música: José Luis Carreres Belda

A GUARDAMAR HO CELEBREM!!

Les rialles tancades al pati,
avuí inunden els carrers.

La meua escola està de festa,
i a Guardamar ho celebrem!

Vint-i-cinc anys commemorem,
és una celebració d’argent!

alumnes i mestres ens divertirem,
amb tota la nostra gent!

La meua escola està de festa,
la meua escola de la Safor i la Vall,

i hem vingut a celebrar-ho
a la vila de Guardamar!

La meua comarca ho té tot:
muntanya, vall i la mar

i ens sentim molt orgullosos
de parlar en Valencià!

Les rialles tancades al pati,
avuí inunden els carrers.

La meua escola està de festa,
i a Guardamar ho celebrem!

*Un de Milparres    



GUARDAMAR DE LA SAFOR



GUARDAMAR DE LA SAFOR

-7 de febrer presentació de la trobada amb una ponèn-

cia a càrrec de Toni Martí i l’actuació musical a càrrec 

del grup Dolç Tab Jazz Project.

-22 de febrer presentació del llibre de Juli Capilla “la  

vida contada a    un nen del veÏnat”

-21 de març presentación del llibre de Manel Arcos 

“Quan els trabucs refilaven”

-12 d’abril inauguració de exposició de fotos “Asumiràs 

la veu del teu poble”

-3 maig conferencia a càrrec de Joan Giner Monfort 

“peculiaritats del valencià que es parla a la Safor”

-5 maig concert.

-16 de maig premis “sambori”

LES PRE-TROBADES
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PROGRAMACIÓ
18 de maig

17:00 Rebuda dels participants a Guardamar de la Safor.

17:15 Cercavila.

 Dolçainers i tabaleters de la Safor i Xaranga Dos  

 per quatre del Grau de Gandia. 

17:30 Parlaments i entrega de recordatoris.

18:00 Inici dels tallers.

18:30 Teatre de carrer Corral Kaos (Scura Splats).

19:30 Batucada de Guardamar de la Safor.

20:30 Finalització dels tallers.

 Actuació Muixaranga de La Safor.

21:30 Sopar a la mar (a 500 metres del poble).

22:30 Concerts a la mar, actuaran:

 -Dolç tab jazz project

 -BKS (músics de La Gossa Sorda i Obrint Pas)

 -Aspencat
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TALLERS I PARADES

CP Integrat La Murtera Ador-Palma Marca pàgines de Goma Eva
AMPA CP N.S. del Rosario Alfauir Imans de Fruites

CP El Castell Almoines Encistellar el Tap
CRA Mondúver-Safor (Potries-

Barx-Pamera)
Potries/Barx/Palmera Polsera

CP Gregori Maians Bellreguard Papallones Decoratives
IES Joan Fuster Bellreguard Clauers de Fusta
CP Sant Marc Beniarjó Bossetes Aromàtiques
IFP La Safor Beniarjó Plantes Aromàtiques

CP Jaume II el Just
+ AMPa

Benifairó de la Vall. Carteres Divertides

CP Mestre Rafael Noguera Daimús Clauers de Boletes de Fusta
CP Beato Carmelo El Real de Gandia Corbates

C. Abece Gandia Taller Goma Eva
CP Montdúver Gandia Treballem la il.lusió

CP Joan Martorell Gandia Pins
AMPA CP Joan Martorell Gandia Globusflèxia / TatuatgesHenna

C. N.S. del Carmen (carmelites) Gandia Xapes
C. Cristo Rey (MM Escolapias)

AMPA  Cristo Rey
Gandia Ambientador aromatitzat

Ave Fénix
CP Sant Francesc de Borja Gandia Fes-ho tu mateix

CP Comarcal Roís de Corella Gandia Iman
C.E Especial comarcal Enric Valor Gandia Punt de llibre
AMPA C.E Especial comarcal Enric 

Valor
Gandia Decorem la nostra bossa de 

paper
Real col·legi i Escola Pia. Gandia Endevinalles, punt de lectura i 

coleters
-CEIP Joan XXIII

-AMPA  Joan XXIII
Grau de Gandia Plantem llavors

Marcs de Madera
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C. Mª de los Angéles. Suarez 
Calderon

Grau de Gandia Manualitats

-CEIP Les Foies
-AMPA Les Foies

Grau de Gandia Creixem Aprenent. Planters.
Cares divertides

IES Veles e vents Grau Fem Bombolles Gegants
CP Sant Pere Apòstol L’Alqueria Bossetes Aromàtiques

AMPA CP Sant Pere Apòstol L’Alqueria Suc de Taronja
CP Francesc Carròs La Font Pintar Ventalls

CP Vernissa Llocnou Fermalls
CEIP Oliveretes Miramar Amb un Somriure
CP Lluís Vives Oliva DiverClauers
CP Santa Anna Oliva Fem Polseres

CP Verge dels Desemparats
AMPA CP Verge dels Desemparats

Oliva Foto. Cultures del món

CP Hort de Palau Oliva La Granja de Paper
CP Alfadalí Oliva Plantació en macetes

CP La Carrasca Oliva Animalets en Pinces
IES Gregori Mayans Oliva Manualitats

CP Josep Pedrós Piles La granota menja mosques

AMPA CP Josep Pedrós Piles Llapis decorat

CP Ausiàs March Rafelcofer Pins i Colorets

AMPA CP Verge de la Salut Ròtova Fes Volar el teu avió.
CP La Valldigna Simat Decoració cucurutxo per 

monges/bufes/roses/bombes
CP Magraner Tavernes Caixes Divertides
CP Alfàndech Tavernes Sorpresa

CP Sant Miquel Tavernes Fes-te la foto

CP Divina Aurora Tavernes Carpetes Divines
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CP Verge de la Font Villalonga Indiaka Voladora
IES Vall de la Safor Villalonga Màgia
IES Vall de la Safor Villalonga Jocs Populars
CP Joanot Martorell Xeraco Escultures amb Escurapipes

AMPA CP Joanot Martorell Xeraco Plantem Vida
-CP Sant Antoni de Pàdua

-AMPA  Sant Antoni de Pàdua
Xeresa Cartera de Reciclatge.

Manualitats.
La Font d’en Carròs EIM EI Ninos

Marc de Fotos

La Taronja EIM Oliva Marc de Fotos

Miramar EIM MIRAMAR Nucs Mariners

Col.lectiu Bolquers Diverses poblacions Polseres

Associació Marge Gros Daimús Pega-li la volta a l’embotit

Associació La Goleta Xeraco Manualitats
Roda i Volta Gandia Danses Valencianes

MAGa- Museu Arqueològic de 
Gandia GANDIA

Estand informatiu del MAGa

Universitat Politècnica de València València El paisatge d’Estellés

Forcuin/Camacuc València
Fem un Còmic 
Mòbils Marins

Docendo València

Trau la Llengua
Animació amb malabars, 

globusflexia..
  



GUARDAMAR DE LA SAFOR

EDITORIALS I ALTRES:
 

Editorial Denes 

Gremi Editors 

Fundació Francesc Ferrer Pastor 

Editorial L’Eixam

Edicions Bullent

Edicions 96

L’Esplai Llibreria S.l  

GRUP VALESPORT  Valencia

Libreria Viridiana

LA VEU PV

Associació La Goleta. 

Ludoteca de Guardamar de la Safor.

Ed. Tivoli.

Associació Marge gros.

Associació Homes i Dones de Guardamar de la Safor.

Associació Musical de Guardamar de la Safor.

Associació de Montaverner.

Escoles solidaries.

Associació Roda i volta.

Associació Rebrot de Rafelcofer.

Parc educació vial i ambiental.



Feu-vos Socis de la Coordinadora. 
Tots junts podem fer realitat aquesta festa pel valencià. És el nostre compromís.  

Compromís que també podeu demostrar fent-vos socis o sòcies de la Coordinadora Safor-
Valldigna pel Valencià. Necessitem que totes les escoles, AMPAs, entitats i associacions, 
persones,...  s’associen a la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià. Necessitem una 
Coordinadora forta, que faça sentir la seua veu a la societat. Les quotes per associar-se són,12 € per 
a les persones, 30 € per les associacions i 30 € per línia per a escoles i instituts. 

Emplena la butlleta que t’adjuntem, i fes-nos-la arribar per correu (C/ El Castell, s/núm. 
Almoines) o correu-e (trobadasafor@fev.org) 

Tens més informació a la nostra pàgina WEB:  trobadasafor.com  
 
 

Fes-te soci/sòcia : 
Nom i cognoms (o entitat): 
Doc. Identitat (o NIF): 
Adreça: 
Poble:     
Codi postal: 
Telèfon:     
Correu electrònic: 

Domiciliació de la quota 
Banc o caixa: 
Adreça: 
Localitat: 
Codi Compte Client (20 dígits): 
 
Senyor/a  Director/a: 
Li pregue que, d’ara endavant i fins nova ordre, pague els rebuts de ___________  €. que li 
presentarà la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencia (poseu la quota que us corresponga) 
 
__________, a ____ d____________ de ______ 
                                                                                                  
(signatura) 










