ARA MÉS QUE MAI, NI UN PAS ENRERE, TOTS JUNTS PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC,
EN VALENCIÀ I DE QUALITAT!

Festa per la llengua
Les Coves de Vinromà,

En el món de l’ensenyament, l’actuació del govern valencià afecta negativament
tot el sistema educatiu: als centres no arriben els fons necessaris per cobrir les
despeses més bàsiques, les famílies no cobren ajudes promeses com la del bo-llibre,
empitjorant la seua situació econòmica -dramàtica en alguns casos-, i qüestions tan
evidents com la substitució de les baixes del professorat queden irresoltes.
- Afecta les famílies i els alumnes pel que fa a la qualitat de l’ensenyament que reben
i a les ajudes de menjadors o beques.
- Afecta els docents i les seues condicions laborals en els salaris i en la distribució
dels limitats recursos actuals.
- Afecta els centres educatius per la degradació de les seues instal·lacions i dels
seus mitjans.
- I també afecta greument la supervivència del valencià: s’han eliminat tots els
assessors didàctics de valencià de les comarques castellonenques; fa tres cursos
que no s’accepta cap sol·licitud de noves línies en valencià -malgrat que hagen estat
aprovades pels consells escolars de cada centre-, i altres mesures com l’augment de
la ràtio d’alumnat per aula i la manca d’actualització dels Plans de Normalització
Lingüística en els centres dificulten més encara l’ensenyament en valencià. I encara
una altra cosa: continua planant l’amenaça del decret d’un trilingüisme indefinit, al
qual hem de poder aportar el punt de vista de l’experiència de molts anys d’integració
lingüística.
Davant d’aquesta situació es fa necessari fer sentir la nostra veu de protesta i
exigir solucions a aquells que amb les seues polítiques han provocat tot això, alçant la
veu en un missatge unitari de tota la comunitat educativa, que dignifique la tasca dels
ensenyants i el paper de les famílies i l’alumnat. És el moment d’unir forces per fer
visible de forma contundent la nostra postura.
Amb aquest propòsit, les trobades com la Festa per la Llengua són un espai
reivindicatiu de la dignitat de l’escola i els seus professionals; i us animem a donar una
embranzida decidida a organitzar, debatre i formar part activa de la Festa per la
Llengua de les Coves de Vinromà, que tindrà lloc el diumenge 13 de maig. Com ja
sabeu, la Festa és una combinació de tallers dels centres (mestres i AMPA),
associacions culturals i actuacions diverses a l’entaulat.

de l’Alt Maestrat

Organitzen:

Centre Desenvolupament Rural

Col·laboren:

Seguim buscant punts d’unitat i idees de consens i, mentre reivindiquem,
mantindrem obert el camí pel qual volem anar, a favor de l’escola pública, un lloc de
confluència de mestres, famílies i alumnes, sinònim d’escola de qualitat, arrelada a la
nostra llengua i cultura, en continu progrés.

13 de maig de 2012

Fa uns mesos el Consell va anunciar, amb l’excusa de fer front a la crisi
econòmica, unes mesures de xoc que s’han endurit encara més i que volen fer pagar la
crisi als qui no l’hem provocada, però patim les conseqüències de la deficient gestió
pública dels darrers anys.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
Dissabte 28 d’abril. 18 hores
Espectacle: Un bosc d’Històries, del Grup de Teatre la Xalera
Lloc: Biblioteca municipal d’Atzeneta del Maestrat
Diumenge, 6 de maig. 18 hores
Cinema en valencià: El gat amb botes.
Lloc: Sala d’actes de la Caixa Rural de les Coves.
Preu de l’entrada: 0,50 € alumnat de Primària / 1 € la resta de públic

- Diumenge, 13 de maig
FESTA PER LA LLENGUA – Plaça d’Espanya
-- 9 – 10 hores. Muntatge de paradetes. Cercavila de la Colla de
dolçainers i tabaleters, i dels capgrossos de les Coves.
--10 hores. Obertura dels tallers.
Al llarg del matí gaudirem dels tallers organitzats per les escoles, “ampes” i
altres associacions de les nostres comarques.
Exposició dels treballs participants en el concurs de logotips de Maestrat
Viu. Col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura; a la planta baixa de
l’Ajuntament
Actuació de la Banda Juvenil de les Coves i altres actuacions, a l’entaulat
--11 hores. Visita guiada pel nucli antic de les Coves, a càrrec de Pasqual
Boira
-- 14 hores. Barbacoa a la cantina de l’AMPA del CEIP La Moreria, de les
Coves.
Dinar als bars i restaurants del poble
-- 16 hores. Raül Marín, professor de l’UJI, realitzarà un taller-exhibició
de robòtica.
La durada del taller s’adaptarà al nombre d'alumnes.
--17 hores: Actuació del Grup de Danses Juvenil de les Coves i la Colla de
Dolçainers i Tabaleters de les Coves.
-- En acabar: Cloenda de la Festa per la Llengua 2012.
GRAN TRACA ECOLÒGICA

Més informació:
CEIP La Moreria, de les Coves de Vinromà
964 42 60 17
12001629@edu.gva.es
Maestrat Viu
maestratviu@gmail.com

Organitzen:
- Ajuntament de les Coves de Vinromà
- CEIP La Moreria
- AMPA del CEIP La Moreria
- Maestrat Viu
- Escola Valenciana

Dissabte, 12 de maig.
--18.30 hores
Teatre en valencià. Margalló Teatre: El florido pensil
Lloc: Casa de la Cultura de les Coves
Al mateix temps, al CEIP La Moreria, contacontes a càrrec d’EVELYN
GARCÉS, mestra del col·legi públic La Moreria
Contacontes: "El cicle de l'aigua" i "El sastre valent"
--20 hores
Presentació del llibre Terra, costum i conflicte: els jutjats de pau i la gestió
de disputes al món rural, de Laura Villaplana, a càrrec de l’autora i del
professor i escriptor Joan Francesc Mira
Lloc: Església vella de les Coves

