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LES TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Són els actes lúdics i reivindicatius d’estima per la nostra llengua més importants, que
se celebren cada primavera al llarg de les nostres comarques i que organitza l’entitat
cívica Escola valenciana a través de les seues Coordinadores comarcals.
Aquest fenomen, únic a Europa, reuneix cada any més de 200.000 persones entre
docents, famílies i ciutadans valencians que consideren clau l’ensenyament en
valencià, sinònim de qualitat educativa i fonament de la normalització lingüística que
s’ha fet al País Valencià des que es va crear la LUEV.

LES TROBADES 2012: SÍ AL VALENCIÀ
L’any 2010 vam celebrar els 25 anys del naixement de les primeres Trobades, però
enguany hi ha uns quants punts de celebracions importants en diverses comarques de
la nostra geografia. Se celebren els 25 anys de les primeres Trobades que es van fer a
la Vall d’Albaida, a la ciutat de València, a l’Alcoià i el Comtat i a la Plana Alta i la
Plana Baixa.

“Sí al valencià!” és el lema de les Trobades 2012, una
consigna que Escola Valenciana va encetar el curs passat,
quan gràcies a les mobilitzacions socials, es va aconseguir
paralitzar el polèmic decret sobre Plurilingüisme que volia
posar en marxa l’exconseller Font de Mora. Enguany aquest
lema continua vigent, ja que les greus retallades en educació
suposen també un intent de retallar la qualitat de
l’ensenyament que millors resultats ha donat durant més de 25 anys, els programes
d’ensenyament en valencià, sobre els quals caldria sustentar un model d’ensenyament
plurilingüe de qualitat.
La imatge de les Trobades 2012 és, com va sent ja un clàssic, del dissenyador Xavier
Mariscal, que enguany ha volgut plasmar la força i el pes de la nostra llengua en la
imatge d’una xiqueta, una alumna que estudia en valencià, que és el nostre futur i que
arreplega el sentiment de milers i milers de persones que diuen “Sí al valencià!”.
MANIFEST DE LES TROBADES 2012
Des de la primera Trobada, enguany farà 28 anys, les Trobades sempre han sigut un
espai públic lúdic i reivindicatiu, on pares i mares, ensenyants, alumnat, ajuntaments i
entitats socials diverses han 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 retallades,
necessita inversió, bona gestió, més valoració social.
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Els drets laborals, l'atenció adequada i de qualitat de l'alumnat empitjorarà greument si
no diem junts, com més fort millor: NO A LES RETALLADES! SÍ AL VALENCIÀ!!
Des del 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 emprendre un moviment decidit per tal
d'organitzar, debatre i participar activament en les Trobades. Ens hi juguem molt, ara i
en el futur més immediat.
A les Trobades de 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.
DATES I LLOCS DE LES TROBADES 2012
31 de març - ONTINYENT (la Vall d'Albaida)
20 al 28 d'abril - BARCELONA (Espai País Valencià)
22 d'abril - GUARDAMAR (el Baix Vinalopó i el Baix Segura)
22 d'abril - ANTELLA (la Ribera)
27 d'abril - ALACANT (l'Alacantí - Secundària)
29 d'abril - MUTXAMEL (l'Alacantí - Primària)
29 d'abril - EL GRAU DE CASTELLÓ (Col·lectius per la Llengua i la Cultura de
Castelló)
5 de maig - ROTGLÀ I CORBERÀ (la Costera)
6 de maig - NOVELDA (Les Valls del Vinalopó)
13 de maig - VALÈNCIA (el Camp de Túria, el Camp de Morvedre, l'Horta Nord,
València i l'Horta Sud)
13 de maig - LES COVES DE VINROMÀ (Col·lectius per la Llengua i la Cultura de
Castelló i Maestrat Viu)
19 de maig - VILALLONGA (la Safor-Valldigna)
26 de maig - EL POBLE NOU DE BENITATXELL (la Marina Alta)
2 de juny - BENIMANTELL (la Marina Baixa)
2 de juny - ALCOI (l'Alcoià i el Comtat)

LA GIRA 2012
Unit intrínsecament a les Trobades està La Gira,
el festival itinerant de música en valencià d’Escola
Valenciana, que enguany ha arribat a la 7a edició
i que està enfocat per a l’alumnat dels instituts i
universitari. El primer concert de la Gira es va
celebrar el 17 de març en plenes Falles. Es va
omplit omplir de gom a gom l’Auditori Municipal
de Burjassot amb més de 3.000 joves que escoltaren la música d’Obrint Pas, Aspencat
i Atzembla.
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La Gira compta enguany amb 9 concerts
organitzats entorn a la data de
celebració de diverses Trobades i on
actuaran una vintena de grups de
música en valencià. El pròxim concert se
celebrarà el 31 de març a Ontinyent, en
el marc de la Trobada de la Vall
d’Albaida, amb un cartell format pels
grups Atzukak i Kaoba. A més
d’aquestos concerts, el Festival Itinerant
de Música en Valencià finalitzarà el 5,6 i
7 de juliol amb el Feslloch. 3 dies
intensos de concerts a Benlloch, amb un ampli i extens cartell que encara estem
tancant.
Calendari de concerts de La Gira 2012
17 de març: Concert de Falles – Burjassot.
31 de març: Ontinyent – Parc Ausiàs Marc.
4 de maig: Antella – Poliesportiu Municipal
21 d’abril: Barcelona
11 de maig: València – IES Ferrer i Guàrdia
19 de maig: Vilallonga 26 de maig: el Poble nou de Benitatxell
27 de maig: Alacant – Parc del Palmeral
15 de juny: Fesfoc – Concert de Fogueres a Alacant. Bulevar del Pla
5,6 i 7 de Juliol: Feslloch - Benlloc
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