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TROBADES 2014 
Les Trobades d'Escoles en 
Valencià continuen el seu 
viatge per les comarques 
valencianes. Són festes per la 
llengua lúdiques i 
reivindicatives que visualitzen 
l'autoestima lingüística i 
reclamen als responsables 
institucionals que facen del 
valencià la llengua pròpia i 
oficial d'ús normal per a tots i 
per a tot.  

A la comarca de l’Alacantí 
s’han organitzat dues trobades 
com s’ha fet des de fa 12 anys, 
una adreçada a infantil i 
primària i altra adreçada a 
secundària i batxillerat 

Els centres acollidors enguany 
han estat el CEIP Emili Varela 
d’Alacant en la Trobada 
d’Escoles en Valencià i l’IES 
Luis García Berlanga de Sant 
Joan d’Alacant la Trobada de 

Secundària i Batxillerat en valencià. 

 

XXVI Trobada d'Escoles en 
Valencià 2014 

Diumenge, 6 d’abril de 2014. 

Centre acollidor: CEIP Emili Varela 
d’Alacant  

Lloc. CEIP Emili Varela d’Alacant 
(C/ Del Clot, S/N, Alacant)  

Programa  

10:00 a 10.30 h. Xocolata al CEIP 
Emili Varela d’Alacant  
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10.30 a 11.30 h. Cercavila pel 
barri Verge del Remi d’Alacant. 
Eixida des del CEIP Emili Varela 
d’Alacant. 

11.30 h. Parlament de les 
autoritats i Dansà Popular.  

12.00 h – 14.00 h. Tallers dels 
centres (pintacares, jocs 
participatius, danses, espectacles 
de carrer, etc.) 

14.00 h, Globotà  

14:30 a 16:00 h. Dinar de cabasset 

 

16:00 a 18:00 h. Espectacle musical. 
Concert del grup Ara o Mai. 

El concert va estar basat en la 
interpretació de cançons populars 
valencianes amb una mirada ben 
personal, contundent i elèctrica. 

Repertori. La tarara, Ja plora el xic, 
La lluna, la pruna, Mon pare no té 
nas, etc   

 

XII Trobada de secundària i batxillerat en valencià. Comarca de 
l’Alacantí 

Divendres, 11 d’abril 2014 

Centre acollidor: IES Luis García 
Berlanga de sant Joan d’Alacant  

Lloc. Plaça Josep Carreras i Casa 
de Cultura Sant Joan d’Alacant 
Museu Universitat d’Alacant.  

10.00 h. Benvinguda a la XII 
Trobada de Secundària i Batxillerat 
en Valencià a la comarca de 
l’Alacantí 

10:15 a 13:00 h. Activitat i tallers. 

 Tallers dels centres i actuacions 

o Karaoke (IES Agost) 
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o Actuació teatral (IES Sant Vicent)  

o Actuació musical (IES Enric valor. El Campello)  

o Partida pilota (Diferents 
centres educatius de la 
comarca de l’Alacantí)  

o Altres 

 10.30 h. Passejada per les cases 
senyorials de Sant Joan d’Alacant.  

 10.30 – 11.30 h. Taller de prevenció de 
la violència de gènere en joves i 
adolescents. 

 11.30 h – 12.30 h. Taller de prevenció 
de la violència de gènere a les xarxes 
socials.  

 11.30 – 13.30 h. Trobada amb escriptores i escr iptors 

Participaran 

Jordi Colonques (de l’editorial Onada), Lliris Picó i Leandre Ivorra.  

Exposició. “Passejada fotogràfica per les cases senyorials de Sant Joan 
d’Alacant) 

(Hall casa de Cultura de Sant Joan d’Alacant)  

 11.00. Teatre en valencià  

"Star Farts, la guerra de les falàcies" 

Purna Teatre es passa al humor còsmic i a la brofegà galàctica. A colp 
d’impertinència, de riure i de mala llet, aterra en tots els escenaris de l’Imperi amb 
esta corrosiva versió de la guerra de les galàxies. No és una vers ió teatral de la 
pel·lícula, ni dels còmics. Simplement serveix de font d’inspiració per a entrar en els 
confins del costat fosc de la nostra societat. Només queda un dubte, qui guanyarà al 
final de la batalla. Els de sempre? 

 12.00 Concert de la Gira 2014. Mugroman  

Aquest concert va estar dins de la 
gira d’acomiadament dels escenaris 
de Mugroman. 

 

Valoració 

La valoració ha segut molt positiva 
amb una presència de vora 8.000 
persones en la Trobada d’Escoles en 
Valencià i de més 2.500 en la 
Trobada de secundària i batxillerat 
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Observacions: 

S’ha eixit en premsa (Diario Informació, El País i Las Provincias) i ràdio  
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Premsa Trobada d’Escoles en Valencià  

Diari Información:  

Portada. “Miles de personas en defensa de la lengua” 

Noticia interior: “Lucha lúdica para defender la lengua” 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/07/lucha-ludica-
defender-lengua/1488386.html 

Diari El País  

“Valenciana, festiva y plurilingüe” 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/06/valencia/1396808272_183656.ht
ml 

Diari Las Provincias  

“Más de 81.000 personas participan en las Trobades d'Escoles en 
Valencià” 

http://www.lasprovincias.es/v/20140407/alicante/personas-participan-
trobades-escoles-20140407.html 

 

Premsa Trobada de Secundària i Batxillerat en Valencià  

Diari Información:  

“La trobada d’Escoles en Valencià congrega 30.000 estudiantes”  

http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2014/04/12/trobada-descoles-
valencia-congrega-30000/1490636.html 

  

Col·laboracions 

Les Trobades han contat amb el suport dels ajuntaments del Campello, 
Mutxamel, Sant Joan d’Alacant i Xixona amb la signatura de convenis i 
subvencions. 

També ha donat suport la Universitat d’Alacant . 

 

 

 

 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/07/lucha-ludica-defender-lengua/1488386.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/07/lucha-ludica-defender-lengua/1488386.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/06/valencia/1396808272_183656.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/06/valencia/1396808272_183656.html
http://www.lasprovincias.es/v/20140407/alicante/personas-participan-trobades-escoles-20140407.html
http://www.lasprovincias.es/v/20140407/alicante/personas-participan-trobades-escoles-20140407.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2014/04/12/trobada-descoles-valencia-congrega-30000/1490636.html
http://www.diarioinformacion.com/alacanti/2014/04/12/trobada-descoles-valencia-congrega-30000/1490636.html
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SAMBORI 2014 
El concurs literari de la Fundació Sambori  

Dades de participació de la comarca de l’Alacantí 

Comarca Centres 

2012 

Centres 

2013 

Centres  

2014 

Alumnat 

2012 

Alumnat 

2013 

Alumnat 

2014 

Alacantí 13 21 26 1.477 1.811 2.157 

 

L’acte de lliurament de guardonats del premi Sambori 2014 a la comarca 
de l’Alacantí es va realitzar al Centre Social Gastó Castelló d’Alacant 
seguint amb la línea marcada al 2012 de no fer el lliurament a les 
Trobades com era tradicional.  

Aquest canvi al lliurament ha permès 
fer més lluït  i més participatiu l’acte de 
lliurament.  

Vam comptar el grup de teatre 
Saineters com a mantenidors de l’acte. 

 

ACTA DEL XVI PREMI SAMBORI 

(FASE COMARCAL: L’ALACANTÍ) 

Ismael Vicedo Madrazo, secretari del 

jurat de la fase comarcal del XVI 

Premi Sambori de literatura en 

valencià corresponent a l'any 2014, 

certifique que el jurat integrat per: 

   

 Dani Climent Giner, professor de secundària i batxillerat 

 Francisco José García Sánchez, Gestor financer  

 Llum Sabarter Giner, mestra de primària  
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Els premis van estar lliurats (per ordre d’entrega de guardons):  

Javier Yebes, regidor de Sant Joan d’Alacant, Carles Cortés, Vicerector 
de la Universitat d’Alacant, Miquel Gomis, professor de l’IES Luis García 
Berlanga de Sant Joan d’Alacant, centre acollidor de la Trobada de 
secundària i batxillerat 2014, Llum Sabater de La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí, María Teresa Carbonell, regidora de 
l’ajuntament de Xixona, Ana Belmonte, directora del CEIP Emili Varela 
d’Alacant, centre acollidor de la Trobada d’Escoles en Valencià, Carmen 
Ibañez de l’AMPA del CEIP Emili Varela d’Alacant, centre acollidor de la 
Trobada d’Escoles en Valencià, Àngel Martí, Vicepresident  de la 
fundació Sambori i M. Carme Llorca Presidenta de La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí. 

Estudiants guardonats de la comarca de l’Alacantí:  

INFANTIL  

Aula 3 anys 

Conte dels pardalets. CEIP Arbre Blanc (Mutxamel)  

Aula 4 anys 

Els malsons de la lluna. 
CEIP Azorín (Alacant) 

Aula 5 anys 

Conte viatjat, conte 
inacabat. CEIP Azorín 
(Alacant) 

1r cicle primària 

1. Un món marí de 
fantasia 

CEIP Mediterráneo 
(Alacant)  
Unai Caracena Sesma 

2. Sílvia, la marieta 
CEIP Mediterráneo 
(Alacant)  
Sofía Edna Seguí Amorós 

3. L’hivern, el ratolí i l’ogre 
CEIP Mediterráneo (Alacant)  
Dario Gomis Asencio 
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2n cicle primària 

1. L’Avaricia cegadora 
CEIP Sant Gabriel (Alacant) 
David Fernández Ávila 

2. La crisis  
CEIP Sant Gabriel (Alacant) 
Alba Rodríguez Gómez 

3. Martí i la serp màgica  
CEIP Cristòfol Colom (Xixona) 
Enric Soler Miquel  

3r cicle primària  

1. Al cor del bosc 
CEIP El Salvador (Mutxamel) 
Alberto Guijarro Ruiz 

2. La ballarina del somriure trist 
CEIP Arbre Blanc (Mutxamel) 

Ainhoa Martínez – Abarca Romero 
3. El col·leccionista de paraules  

CEIP Benalúa (ALACANT) 
Carme Lloret Pérez 

1r cicle d’ESO 

1. Sophie 
Col·legi Médico Pedro Herrero (Alacant) 
Leire Valero García  

2. El violí negre 
Col·legi Médico Pedro Herrero (Alacant) 
Andrea tercero Denia  

3. El meu altre jo  
IES l’Allusser (Mutxamel) 
Àngela Armengol Gomis  

2n cicle d’ESO 

1. Em dic roc 
IES Mutxamel (Mutxamel) 
Loreto Sala Escandell 

2. El millor descobriment de la 
història  

IES l’Allusser (Mutxamel) 
Jorge Planelles Gomis  

3. Tot s’acaba  
IES l’Allusser (Mutxamel) 
Elena Herrador Fuster  
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Bat i CCFF 

1. Un somriure en l’adéu   
Col·legi Sant Agustí 
(ALACANT) 
Gemma Cerezal Gómez  

2. Jocs de mort  
Col·legi Sant Agustí 
(ALACANT) 
Esther Lobato Martínez 

3. Volcà i tornado 
Col·legi Sant Agustí 
(ALACANT) 
Alba Colomina Marcos  
 
 
 
El 24 de maig de 2014 es van lliurar el guardons del premi Sambori 2014 
d’àmbit nacional i l’alumna Ainhoa Martínez – Abarca Romero del CEIP Arbre 
Blanc de Mutxamel va guanyar el primer premi de 3r cicle de primària. 
 
Noticia apareguda al diari digital 
El Periòdic de Mutxamel 
http://www.elperiodic.com/mutxam
el/noticias/308432_ainhoa-
martinez-abarca-romero-
galardonada-premio-sambori-
2014.html 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.elperiodic.com/mutxamel/noticias/308432_ainhoa-martinez-abarca-romero-galardonada-premio-sambori-2014.html
http://www.elperiodic.com/mutxamel/noticias/308432_ainhoa-martinez-abarca-romero-galardonada-premio-sambori-2014.html
http://www.elperiodic.com/mutxamel/noticias/308432_ainhoa-martinez-abarca-romero-galardonada-premio-sambori-2014.html
http://www.elperiodic.com/mutxamel/noticias/308432_ainhoa-martinez-abarca-romero-galardonada-premio-sambori-2014.html
http://www.elperiodic.com/mutxamel/noticias/308432_ainhoa-martinez-abarca-romero-galardonada-premio-sambori-2014.html
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MÚSICA EN VALENCIÀ 
Dins d’aquest apartat introduïm el concert de la Gira que es realitza a la 
Trobada de secundària i batxillerat a la comarca de l’Alacantí, el concert 
de la Gira a Fogueres FESFOC i el FESLLOCH. 

A més enguany s’han fet altres actuacions musicals.   

 

La Gira a la Trobada de secundària i 
batxillerat a la comarca de l’Alacantí. 
 

11 d’abril 2014 

Lloc. Plaça Josep Carreras de 
Sant Joan d’Alacant.  

Actuació del Mugroman en la 
seua gira d’acomiadament dels 
escenaris. 

 

 

 

La Gira a Fogueres 
FESFOC 
Per setè  any consecutiu, la Gira va arribar 
a les festes de Fogueres. Amb la 
col·laboració de la Universitat d’Alacant, 
Alacant Rock, Reviscola i el Centre Cultural 
Las Cigarreras d’Alacant que enguany va 
ser el centre on es va realitzar el concert, 
cobrint un dels objectius al realitzar el 
concert a la ciutat d’Alacant, es va realitzar 
el concert el passat 7 de juny de 2014.  

Els grups que van actuar van ser Sant 
Gatxo i Mugroman.  
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FESLLOC. CLOENDA DE 
LA GIRA  
El segon cap de setmana de juliol es va 
celebrar la sisena edició de FESLLOC, la 
cloenda del circuit itinerant de música en 
valencià. 

Mugroman i La Caixa de Gel com a grups de 
la comarca de l’Alacantí ens van representar a 
l’únic festival de música en valencià que es fa 
al País Valencià. 

A més, l’actuació de Mugroman, va servir 
d’acomiadament del grup abans de fer el 
darrer concert del grup al seu municipi natal, 
Xixona. Des de La Cívica – Escola Valenciana 
es va organitzar un autobús per assistir al 
festival. 

Altres actuacions 
musicals: 
Concert de música en valencià. Sant Vicent 
del Raspeig  

Divendres 11 d’abril 2014, a les 20.00 h al 
Pub El Baresito (C/ Major 25, Sant Vicent del 
Raspeig), van actuar: Métricos (Sant Vicent 
del Raspeig), Som i Serem (Monòver) i Natxo 

Gironés (Alacant) 

Presentació del nou disc de Natxo Gironés. 

Divendres 24 d’octubre de 2014 a les 20.00 h 
al Casal Popular Tio Cuc d’Alacant, van 
presentar en nou disc de Natxo Gironés 
“Caminant en l’ombra” 

Concert a la Fireta de Sant Jaume (El 
Campello) 2014 

Divendres 18 de juliol a les 22.30 h a la plaça 
de l’esglesia del Campello i dins de la Fireta de 
sant Jaume vam col·laborar en la realització 
del concert amb el grups Lilit i Dionís, Atzukak, 
Kontaminació Akústica i Derrumbre. 
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Cinema en Valencià i Cinema a 
l’Escola 2014  
Dos cicles de cinema en valencià s’han organitzat al llarg de l’any. 

Cinema en Valencià 2014 

El primer d’ells, organitzat per la Universitat d’Alacant amb la 
col·laboració de La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí entre els 
mesos de març i maig. Les projeccions es van realitzar tres dies a la 
setmana (divendres i diumenge (adreçades a públic infantil) i dissabte 
(adreçades a públic adult). 

També va haver projeccions matinal els divendres, adreçades a centres 
educatius.  

Programació completa  

MARÇ  

Ice Age 4, la formació dels 
constinents 

Divendres 21/03/2014, 
18.00 h.  

Diumenge 23/03/2014,12.00 
h.  

L'hòbbit: Un viatge inesperat 

Dissabte 22/03/2014, 18.00 h.  

Epic             

Divendres 28/03/2014, 18.00 h.  

Diumenge 30/03/2014, 12.00 h.  

El que el dia deu a la nit 

dissabte 29/03/2014, 18.00 h.  

ABRIL  

Gru, el meu dolent preferit 2           

Divendres 4/04/2014, 18.00 h.  

Diumenge 6/04/2014, 12.00 h.  

Insensibles                 

Dissabte 5/04/2014, 18.00 h.  

Els Croods 

Divendres 11/04/2014, 18.00 h.  

Diumenge 13/04/2014, 12.00 h.  

Els avantatges de ser un 
marginat       

Dissabte 12/04/2014, 18.00 h.  

MAIG  

Turbo                  

Divendres 9/05/2014, 18.00 h.  

Diumenge 11/05/2014, 12.00 h.  

Kon Tiki              

Dissabte 10/05/2014, 18.00 h.  

Frozen: El regne del gel            

Divendres 16/05/2014, 18.00 h.  

Diumenge 18/05/2014, 12.00 h.  

Abans del capvespre                   

Dissabte 17/05/2014, 18.00 h. 
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Cinema a l’Escola 2014 

El segon d’ells, al mes de desembre es va realitzar el projecte Cinema a 
l’Escola 2014.  

La programació va ser la següent: 

Dilluns 22 de desembre de 2014 

10.00 h 

Tom Sawyer 

Cinema Yelmo Ciemes. (CC  Porta d’Alacant)  

 

Més cinema 

“Cinema en valencià i tallers d’animació” 

Aquest projecte consisteix en la projecció de pel·lícules i en acabar , la 
realització d’activitats al voltant de la projecció. 

Aquest projecte que va començar a la ciutat d’Alacant l’hem 
desenvolupat també enguany a Sant Joan d’Alacant i Mutxamel 

Sant Joan d’Alacant 

S’han projectat 6 pel·lícules entre febrer i novembre de 2014 amb el 
suport de l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant. 

Mutxamel 

Es va projectar una sessió el passat 20 de juliol de 2014 a les 20.30 h al 
carrer amb el suport de l’ajuntament de Mutxamel.  

Alacant 

Des del mes de novembre 
i fins desembre de 2014 i 
per setè any consecutiu en 
organitzat l’activitat.  

Aquesta activitat ha contat 
amb el suport de la Seu 
Ciutat d’Alacant – UA i la 
Universitat d’Alacant  

S’han projectat 5 
pel·lícules i ha estat un 
èxit de participació 

 

 



           ASSOCIACIÓ CÍVICA PER LA NORMALITZACIÓ DEL VALENCIÀ  

          C/  Perú,  16,  b loc  2  –  local  Esquerre,  03008 Alacant  

           965 92 31 45 607 93 05 65  

         www.lacivica.cat   a/e: lacivica@lacivica.cat  

                        www.facebook.com/lacivica     twitter: @acnvlacivica   

                                                               l a  Cívica forma par t  d ’   

 

LLIGA DEBAT 2014 
La Lliga Debat és una competició en la qual, diferents equips 
d'estudiants des de 4t de secundària fins a 2n de batxillerat debaten 
sobre un tema polèmic i d'actualitat. Els equips no coneixen quina 
posició han de defensar, a favor o en contra, fins a uns minuts abans de 
començar cada enfrontament. Un equip de jutges decideix quina 
argumentació s'ha realitzat amb el màxim rigor i de la forma més 
convincent possible.  

Al 2014 el tema triat va ser, “Si volem la pau, cal estar preparats per a 
la guerra?”. 

Aquesta iniciativa està organitzada per La Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí, la Universitat d’Alacant, la Xarxa Vives d’Un iversitats, el Club 
Diario Información i un grup de professors i professores dels IES de la 
comarca de l’Alacantí i amb la col·laboració de la Delegació d’Alacant de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 

Al 2014 vam participar els següents centres  

IES Agost; IES Gaia, Sant Vicent del Raspeig; IES Xixona; IES 
Mutxamel; IES Jaume II d’Alacant. 

La competició  es va realitzar 22 de març de 2014 i es va realitzar a al 
Club Diario Información 

L’equip guanyador va ser el format pels estudiants de l’IES Jaume II 
d’Alacant i com a premi van participar en la primera Lliga Debat de 
secundària i batxillerat organitzada per la Xarxa Vives d’Universitats, ja 
que per primera vegada IES de Castelló van realitzar també l’activitat.  

L’IES Jaume II d’Alacant va guanyar aquesta competició que es va 
realitzar a Girona. 
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Notícies relacionades amb la Lliga Debat aparegudes al diari 
Información: 

“El instituto Jaume II de Alicante gana la Lliga Debat sobre la paz y la 

guerra” 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/03/31/instituto-jaume-ii-
alicante-gana/1485663.html 

“El Instituto Jaume II sabe debatir” 

http://www.diarioinformacion.com/alicant
e/2014/04/10/instituto-jaume-ii-
debatir/1489744.html 

 

 

 

 

 

La Universitat d’Alacant el 15 d’abril de 2014 va rebre l'equip guanyador 
de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat  

El vicerector de Cultura, Esport i 
Política Lingüística, Carles 
Cortés, va mantindre una 
trobada amb l'equip guanyador 
de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat: l'equip 
de l'IES Jaume II d'Alacant. 

El vicerector va rebre els 
alumnes guanyadors en el seu 
despatx, junt amb la professora 
capitana de l'equip, María del 
Mar García; la directora de l'IES Jaume II; Antonia Hurtado, la cap del 
Departament de Català, Assumpció Cantó; el coordinador del grup de 
debat de la Universitat d'Alacant, Miquel Esplá, i la presidenta de la 
Cívica Escola Valenciana, M. Carmen Llorca. 

Javier Arcos, Noelia Linares, Marcos López, Jesús Velasco i Bárbara 
Frases, integren l'equip guanyador de la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat, els quals han estat acompanyats en la recepció pels seus 
respectius familiars. 

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/03/31/instituto-jaume-ii-alicante-gana/1485663.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/03/31/instituto-jaume-ii-alicante-gana/1485663.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/10/instituto-jaume-ii-debatir/1489744.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/10/instituto-jaume-ii-debatir/1489744.html
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2014/04/10/instituto-jaume-ii-debatir/1489744.html
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TALLERS FORMATIUS 2.0  

PER A L’ESCOLA VALENCIANA 
PLURILINGÜE 2014 
Després de l’experiència formativa de 2013, amb aquesta segona 
convocatòria organitzada per La Cívica – Escola Valenciana, la xarxa 
cooperativa 2.0 “Un entre tants” i la UEM-UA i a la que enguany 
s’afegeix Enxarxa’t,  van tornar a proposar uns tallers formatius amb 
qüestions que vam considerar útils per aplicar a l’aula. 

   
Per això vam oferim aquests tres tallers formatius 2.0: Eines de treball 
col·laboratiu. Google Drive i Youtube en un curs MOOC, Comunicar amb 
eficàcia. Presentacions digitals per a usos docents. i Taller d’ús de la 
PDI (pissarra digital interactiva) a l’aula, per seguir construint l’Escola 
Valenciana de qualitat que mira cap al futur amb les fermes arrels de 
l’idioma propi -el valencià- com a factor vertebrador i cohesionador 
irrenunciable.  

Programa  

- 6 de febrer de 2014. De 17.30 h a 20.30 h  

Eines de treball col·laboratiu. Google Drive i Youtube en un curs MOOC 

Ponent. Robert Escolano López  

Tècnic lingüístic de la Universitat d’Alacant i coordinador de Xarxa 
MOOC 

- 6 de març de 2014. De 17.30 h a 20.30 h  

Comunicar amb eficàcia. Presentacions digitals per a usos docents. 

Ponent. Voro Gòmez Roselló 

Mestre de llengua a l'IES Antoni Llidó, de Xàbia 

- 3 d’abril de 2014. De 17.30 h a 20.30 h   

Taller d’ús de la PDI (pissarra digital interactiva) a l’aula  

Ponents. Paqui Colomina Domenech i Jovi Colomina Domenech mestres 
del CEIP Azorín d’Alacant.  
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JORNADA D’ENSENYAMENT I ÚS 
DEL VALENCIÀ ALS CENTRES 
EDUCATIUS, INTERCANVI 
D'EXPERIÈNCIES 2013 
 

Declaració d'intencions. 

 

En un temps en que l’aprenentatge de llengües s’ha convertit en un dels 
majors reptes educatius, els docents dels nostres centres educatius 
necessiten espais d’intercanvi de bones pràctiques pel que fa a 
l’ensenyament – aprenentatge de les llengües curriculars. Aquesta 
Jornada vol servir de punt de trobada per als ensenyants amb aquesta 
finalitat. 

 

La Jornada ha de convertir-se també en un escenari anual, òptim per a 
la reunió dels professionals i com a cloenda del curs escolar per tal 
d’animar els equips educatius en l’enorme tasca de millorar els resultats 
lingüístics de l’alumnat. 

 

L’espai de confluència multicultural i multilingüístic en el qual vivim és 
una realitat. Els docents que treballen en els programes d’educació 
bilingüe i plurilingüe de la nostra ciutat i comarques han comprés aquest 
fet i s’esforcen any rere any per dotar-se d’una competència lingüística 
més eficaç i ferma en totes les llengües curriculars, especialment en 
valencià. Construir un futur en que les llengües no siguen un obstacle 
per a la comunicació és el nostre horitzó. 
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Programa de les Jornades:  

Benvinguda i obertura de la jornada  

Josep Ochoa, director del secretariat de promoció cultural i lingüística de 
la Universitat d’Alacant. 

Comunicació 

general  

“L'Educació 
Plurilingüe al 
País Valencià 
i els seus 
instruments.” 

Vicent Pascual 
Granell. UEM. 

Universitat 
d'Alacant. IEC 

(Institut 
d'Estudis 

Catalans). 

Presenta. 
Josep María 

Baldaquí director de l’IIFV i de la UEM – UA 

Saló de Graus de la Facultat de Dret. Universitat d’Alacant  

Comunicacions d’etapa, 

cicle i especialitat 

Educació Infantil i Primer 
Cicle de Primària.   

AULARI I. AULA 1-55P  

“Cuinant lectors” 

Elena Benítez Zorita, CEIP El 
Palmeral. Alacant. 

Rosa Maria Pinto Martínez, 
CEIP El Palmeral, Alacant 

"Sentim i aprenem la 
llengua” 

Rebeca Pérez García, CEIP Crist de la Pau, Sant Joan d'Alacant  

Núria Garrido Arévalo, CEIP d'Aigües, Aigües 
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“Educació per al desenvolupament”  

Lorena Ferrer Camarasa, Enxarxa't, xarxa per a l'educació de qualitat, 
CEIP Miguel Hernández, Alcoi 

“CLIL a matemàtiques ( anglès)” 

Loli Sevilla López, CEIP Emilio Varela, Alacant 

 

“Treball de la consciència fonològica en l'etapa d`Infantil a través 
de l'anglès” (metodologia transferible a qualsevol altra llengua).  

Andrea Nogueroles Candel, CEIP Costa Blanca, Alacant  

Mª Isabel Coloma Martínez, CEIP Costa Blanca, Alacant 

2n i 3r Cicle de Primària. 

AULARI I. AULA 1-60P 

“Posa’m les ulleres d’Estellés" 

Paqui Sanchis Boronat, CEIP Voramar, Alacant 

“Portafoli de l'alumnat” Jaume Fullana Mestre, Enxarxa't, xarxa per a 
l'educació de qualitat, CEIP Gabriel Miró, Calp 

“CLIC amb Google Drive" 

Maria Bernabeu Llorente, 
CEIP San Fernando, Elx 

Javier Sellers Cerdà, C. 
Santo Domingo Savio, 
Petrer 

“Activitats per a 
desenvolupar el càlcul 
mental i resolució de 
problemes d'enginy" 

M. Carme Rico i Bodí, 
Mestra jubilada del  CEIP 
Enric Valor, Alacant 

Carmen Navarro Sánchez, 
Mestra jubilada del  CEIP Enric Valor, Alacant 

“Enfocament comunicatiu: e-Twinning” 

Agustí Fuertes Larrea, CEIP La Condomina, Platja de Sant Joan, 
Alacant,. 
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Secundària i Batxillerat.  

AULARI I. AULA 1-61P  

“Interviu radiofònic”Esdeveniment sense títol 

Joan de Déu Martínez, IES Xixona, Xixona 

“Exposició oral amb suport 
digital” 

Voro Gómez Rosselló, 
1entretants, IES  Antoni Llidó, 
Xàbia 

“Tàndems lingüístics” 

Josep Miquel Arques, IES 
Leonardo da Vinci, Alacant 

“El treball de l'expressió 
escrita a través de l'estudi de 
la història de la literatura. ” 

Glòria Gòmez Monllor, IES 
Figueras Pacheco, Alacant 

“L'etimologia, un recurs per a propiciar el trànsit lingüístic en 
temes científics”. 

Daniel Climent Giner, Professor jubilat de l’IES Badia  del Baver, 
Alacant 
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EDUCACIÓ  
 

Arranjament escolar curs 2014 – 2015 
Davant la proposta d’arranjament escolar per al curs 2014 – 2015 per 
part de la Conselleria d’Educació, La Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí amb la resta dels integrants de la Plataforma en Defensa de 
l’Ensenyament Públic i els centres afectats per aquesta proposta, van 
encetar una campanya de signatures, al·legacions, queixes al Síndic de 
Greuges, mobilitzacions contra aquesta proposta. 

Aquesta proposta d’arranjament escolar a la ciutat d’Alacant i a Xixona 
afectava a centres amb doble unitat lingüística per lo que posava en 

perill unitats d’ensenyament 
en valencià. 

Els centres afectats amb 
doble unitat eren Joaquim 
Sorolla, Mora Puchol i Emili 
Varela tots tres d’Alacant i 
el Cristòfol Colom de 
Xixona. 

La proposta definitiva per 
part de la Conselleria 

d’Educació, va ser eliminar les unitats. En aquell moment van decidir fer 
campanya perquè ens mantingueren les unitats en valencià i va quedar 
de la següent manera. 

Joaquim Sorolla una vegada passat el 
període de matriculació, la demanda va 
obligar a la Conselleria d’Educació a 
mantenir les dues unitats i no suprimir-
la per a enguany  

Emili Varela, la unitat que es va quedar 
en centre va ser la de valencià 

Mora Puchol, la unitat que es va quedar 
en centre va ser la de valencià 

Cristòfol Colom, la Conselleria d’Educació va matricular a els i les 
xiquet/es al centre que havien demanat. 

S’ha de dir que davant l’argument de que la supressió d’unitats era per 
falta de demanada, la Conselleria d’Educació concertar places a la ciutat 
d’Alacant.  
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Campanya matricula’t en valencià, 
matricula’t en qualitat 
Des de l'any 2007, Escola Valenciana realitza campanyes informatives 
per a informar les famílies que han de matricular als les seues filles i fills 
a l'escola sobre els avantatges de l'ensenyament en valencià.  Aquestes 
campanyes tenen com a 
objectiu cobrir la llacuna 
informativa que existeix 
respecte als programes 
d'ensenyament en valencià 
(des del curs 2013 – 2014 
PPEV), que són els únics que 
garanteixen la competència 
lingüística de l'alumnat en les 
dues llengües oficials al País 
Valencià i que per això 
mateix faciliten l'aprenentatge 
d'altres llengües com l’anglès. 
És per això que Escola 
Valenciana considera que el Programa Plurilingüe d'Ensenyament en 
Valencià (PPEV) és el que cal promoure per tal de construir una 

vertadera educació 
valenciana plurilingüe i de 
qualitat.  

Escola Valenciana posa a 
disposició de tots els pares, 
mares l'Oficina de Drets 
Lingüístics per tal de donar-los 
assessorament i servei jurídic 
gratuït si tenen problemes per a 
matricular els seus fills en 
programes d'ensenyament en 
valencià, ja que la demanda és 
molt superior a l'oferta de 

places.  

A més hem organitzat o col·laborat a les xerrades informatives a les 
famílies a Sant Vicent del Raspeig, Mutxamel, El Campello i Alacant.  

També va realitzat un acte a la Universitat d’Alacant amb la col·laboració 
de la UEM – UA on es recomanava la matriculació als programes 
d’ensenyament en valencià. 

 

http://escolavalenciana.com/categories/index/85/per-que-en-valencia
http://escolavalenciana.com/categories/index/98/oficina-de-drets-linguistics
http://escolavalenciana.com/categories/index/98/oficina-de-drets-linguistics
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Lliçó inaugural del curs 2014 – 2015. 
Plurilingüisme i escola. 
Dijous 25 de setembre a partir de les 18.00 h a la Seu Universitària 
d’Alacant es va realitzar la lliçó inaugural del curs 2014 – 2015, 
Plurilingüisme i escola. 

El programa de la lliçó va ser el següent: 

18:00 La interacció docent en el tractament integrat de llengua i 
continguts. La intervenció 
reactiva. 

A càrrec de Josep Maria 
Baldaquí Escandell, 
Director de la UEM. (Unitat 
per a l’Educació 
Multilingüe)  

19:00 h Fent s’aprèn 

Presentació de materials 
per a l’ensenyament de 
l’anglés, a càrrec d’Inma 
Muñoa Barredo, 
coordinadora general del 
Projecte Lingüístic 
Multilingüe de les ikastoles i d’Amaia Urruzmendi, formadora de 
mestres. 

I va estar organitzat per:  

Enxarxa’t, xarxa de centres de qualitat i Escola Valenciana 

I amb la col·laboració de:  

Universitat d’Alacant i Unitat per a l’Educació Multilingüe 
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Campanya per sol·licitar la modificació 

del Decret de Currículum de Primària 

Escola Valenciana, FAPA Enric Valor d’Alacant, FAPA   Penyagolosa de 
Castelló i FAPA València van encetar una campanya per sol·licitar la 
modificació del Decret de Currículum de Primària.  

Es tracta d'una instància destinada a totes les famílies amb filles o fills 
matriculats en Primària  al curs 2014/2015 als programes PIL i PEV que 
vulguen participar-hi. Aquelles famílies que desitgen sumar-se a la 
queixa hauran d'enviar la instància signada a Escola Valenciana per 
correu postal a: 

Escola Valenciana 

Carrer de Josep 
Grollo, 91 - Baix 

46025 València 

o bé 

Escola Valenciana 
Carrer Perú 16 bloc 2 
local esquerra  

03008 Alacant  

És important comptar 
amb els documents 
signats perquè, Escola 
Valenciana adjuntarà 

els documents signats, al recurs contenciós administratiu que vam fer 
efectiu el 8 de setembre davant del Tribunal Superior de Justícia 
valencià contra el Decret de currículum de Primària.  
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Voluntariat pel Valencià  
 
S’ha impulsat enguany aquest programa a la comarca de l’Alacantí.  
En la campanya d’aquest curs, el voluntariat a les festes tradicional, ens 
hem posat en contacte amb la 
Foguera Pla Bon Repòs – La 
Goteta que va participar al 
programa. 
Enguany a més hem continuat 
impulsat les sessions de conversa 
que des de La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí i la 
Delegació d’Alacant de l’Institut 
d’Estudis Catalans vam començar 
a realitzar a l’any 2013. Una 
activitat de Voluntariat pel 
Valencià a Alacant adreçada a 
que les persones interessades puguen participar en unes sessions de 
conversa gratuïtes amb l’objectiu d’incorporar-les a parlar en valencià. 
 
Aquesta activitat consisteix en sessions de conversa i activitat culturals 
com passejades per la ciutat i altres activitat culturals. 
 
Les sessions de 
conversa han estat 
coordinades per Ximo 
Caturla, Josep Lluis 
Molares, Lliris Picó i 
Enric Pellín. 
 
Les sessions de 
conversa s’han realitzat 
al local de La Cívica – 
Escola Valenciana 
d’Alacantí, a la 
biblioteca Enric Valor a 
la seu Universitària 
d’Alacant i al Centre 
Comunitari de Platges. 
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PASSEJADES  

 
Des de La Cívica – Escola Valenciana amb la col·laboració dels 
ajuntaments de la comarca i diverses entitats comarcals hem organitzat 
passejades emmarcades dins del programa Voluntariat pel Valencià. 
 
Les passejades que hem realitzat han estat els següents:  
 
Passejada per Alacant. 

Diumenge 16 de febrer a partir de les 11.00 h amb eixida des de la plaça 
dels Estels d’Alacant, l’escriptor Alacantí Ximo Caturla en va guiar per 
una passejada per Alacant organitzada per La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí, la Delegació d’Alacant de l’Institut d’Estudis 
Catalans i el Voluntariat pel Valencià. 

Dins dels recorregut – passejada vam visitar el Mercat Central, el Teatre 
Principal, Sant Nicolau, Santa Maria, la plaça Gabriel Miró  i el parc de 
Canalejas. 

Ximo Caturla ens va contar la història dels carrers, dels monuments, etc 
d’aquesta passejada. 

 

Passejada “Una ullada al món a través dels arbres d’Alacant”  

Dissabte 29 de març a partir de 
les 12.00 h amb eixida des de el 
carrer Sant Francesc amb l’edifici 
del Síndic de Greuges i dins de 
les Jornades de la Plataforma 
d’Iniciatives Ciutadanes, La 
Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí va organitzar una 
passejada sota el nom de “Una 
ullada al món a través dels arbres 
d’Alacant”. La passejada va estar 
guiada per Daniel Climent, 
contador d’historietes.  
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Passejada per Xixona 

Diumenge 4 de maig a partir de les 
11.00 h van realitzar una passejada 
per Xixona amb el fill conductor de 
“Contes i contarelles” amb la 
participació de Bernardo Garrigós, 
cronista oficial de Xixona i tècnic en 
Patrimoni 

Va estar organitzada per l’Oficina de 
Promoció del Valencià, Ajuntament 
de Xixona i La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí 

 

 

 

 

 

 

 

Passejada natural per Xixona. 

Diumenge 8 de juny a partir de les 
11.00h van realitzar una passejada 
natural per Xixona. L’activitat va 
tenir com a fill conductor “Nutxes, 
l’aprofitament tradicional de 
l’aigua”. 

Va estar organitzada per l’Oficina 
de Promoció del Valencià, 
Ajuntament de Xixona i La Cívica – 
Escola Valenciana de l’Alacantí 
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Passejada a la VI Fira de Nadal de Xixona i Degustació de Torró.  

Diumenge 7 de desembre a partir de 
les 11.00 h La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí, l’Ajuntament 
de Xixona i el Voluntariat pel Valencià 
van organitzar una passejada per la VI 
Fira de Nadal de Xixona. 

El punt de trobada va ser a la Casa de 
Cultura de Xixona. 
Vam visitar l’exposició al voltant de 
l’elaboració del torró i després vam assistír 
a una sessió de degustació de diferents 
categories de torrons tant de Xixona com 
d’Alacant. Per acabar vam fer una visita a 
la Fira on vam poder adquirir torró i altres 
productes dels comerços de Xixona.  
La visita va estar guiada per Bernardo 
Garrigós, cronista oficial de Xixona i tècnic 
en Patrimoni i la degustació va estar a 
càrrec de Rosa M. Arques Trigueros, 
catadora oficial de torró.  
 
 
Cims per la Llengua, l’Alacantí des de les altures. 

La Cívica – Escola Valenciana 
de l’Alacantí ha proposat una 
activitat anomenada “Cims per 
la Llengua” consistent en 
conèixer els cims de l’Alacantí i 
conèixer la comarca de 
l’Alacantí des de les altures. 

Aquesta activitat està 
organitzada per Organitza per 
La Cívica – Escola Valenciana 
de l’Alacantí i amb la 

Col·laboració del Casal 
Popular Tio Cuc, AMPA IES Sant Vicent, Rentonar, Centre Excursionista 
de Mutxamel i Voluntariat pel Valencià 
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PRESENTACIONS I TALLERS 
 
Tertúlia – presentació del llibre UNA MENTIDA FABULOSA amb 
guisats i vins eròtics per a festejar de Pepa Ubeda  

Divendres 7 de febrer a partir de les 19.30 h a la llibreria 80 Mundos La 
Cívica – Escola 
Valenciana va organitzar 
la tertúlia – presentació 
del llibre UNA MENTIDA 
FABULOSA amb guisats i 
vins eròtics per a festejar 

Van participar, Gràcia 
Jimenez, que va 
presentar l’acte, el poeta 
Lluís Alpera, el crític 
gastronòmic Lluís Ruiz 
Soler i l’autora del llibre, Pepa Ubeda 

 

Presentació del llibre “L’Estany de Foc”,  de Silvestre Vilaplana a 
l’IES Sant Vicent. 

Dimecres 5 de febrer a partir de les 10.00 h a l’IES Sant Vicent, La 
Cívica – Escola Valenciana de Sant Vicent del Raspeig amb la 
col·laboració de l’AMPA i el departament de valencià de l’IES Sant 
Vicent es presentarà el llibre de “L’Estany de Foc”, de Silvestre 
Vilaplana. 

 

Projecció del documental 
“El valencià a Alacant, una 
història amagada” a l’IES 
Sant Vicent. 

Dilluns 14 d’abril a partir de 
les 13.10 h a l’IES Sant 
Vicent es va projectar el 
documental “el valencià a 
Alacant, una història 
amagada” organitzat per el 
SEPC i amb la col·laboració 
de l’AMPA de l’IES Sant 

Vicent i La Cívica – Escola Valenciana de Sant Vicent del Raspeig.  
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Presentació de l’obra de Carles Cortés “Els silencis de María” a 80 
Mundos.  

Dimecres 4 de 
juny a partir de 
les 20.00 h a la 
llibreria 80 
Mundos es va 
presentar la 
reedició i guia 
didàctica de 
l’obra de Carles 
Cortes “Els 
silencies de 
María. 

La presentació va estar a a càrrec de Mª. José Rodríguez, delegada del 
Rector de la Univers itat d’Alacant per a polítiques de gènere i Lola Mollà 
professora. 

 

Xerrada – Col·loqui amb Gemma Pasqual.  

Dimarts 6 de maig a 
partir de les 12.00 h a 
l’IES Sant Vicent, 
Gemma Pasqual va 
realitzar una xerrada – 
col·loqui per als 
estudiants de l’IES Sant 
Vicent. 

L’acte està organitzat 
per l’AMPA de l’IES 
Sant Vicent i amb la 
col·laboració de 
l’editorial Santillana – 
Voramar i La Cívica – 
Escola Valenciana.  
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Presentació del llibre Totes les 
cançons parlen de tu de Xavi 
Sarrià  

Dijous 29 de maig a partir de les 
20.15 h a la Seu Universitària 
d’Alacant vam presentar el llibre de 
Xavi Sarrià “Totes les cançons parlen 
de tu” 

Va estar organitzat per La Cívica – 
Escola Valenciana de l’Alacantí i 
Sembra Llibres  

 
 
 

Presentació del documental 
“Alimentació saludable per a una vida 
sana” 

Dijous 30 d’octubre a partir de les 20.00 h 
a la Seu Universitària d’Alacant vam 
presentar el documental “Alimentació 
saludable per a una vida sana” que 
aborda l’estreta relació entre salut i 
l’alimentació a nivell nutricional i 
toxicològic, així com la instauració 
d'hàbits alimentaris per a millorar la 
qualitat de vida, destacant l'adolescència 
con a etapa d’aprenentatge. 

Va estar organitzat per La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí, la FAPA Enric 
Valor d’Alacant i la UMH 

 
 
Taller de dolços tradicionals a Mutxamel.  

Divendres 12 de desembre a les 18.00 h al centre El Ravalet de 
Mutxamel, el grup local La Cívica – Escola Valenciana de Mutxamel i 
l’ajuntament de Mutxamel van organitzar el taller d’Elaboració de dolços 
tradicionals.  
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Nit Estellés a Sant Vicent del Raspeig  
 
El divendres 17 d’octubre de 2014 es 
va celebrar per segon anys la Nit 
Estellés a Sant Vicent del Raspeig. 

La Cívica – Escola Valenciana de 
Sant Vicent del Raspeig va 
organitzar la Nit Estellés, sopar 
homenatge a Vicent Andrés Estellés 
a Sant Vicent del Raspeig. 

L’activitat va constar d’un sopar de 
cabasset més recitals de poemes 
dels assistents i l’actuació de Natxo 
Gironés" 

La Nits Estellés es va realitzar a la 
Kàbila Marrocs de Sant Vicent del 
Raspeig. 
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Cursos de Valencià 2013. 
 

La Cívica – Escola Valenciana ha organitzat al llarg de l’any 2014 cursos 
de valencià adreçats a la preparació dels exàmens de la JQCV i de 
suport a les famílies de centres amb programes d’educació en valencià.  

S’han programat a la comarca de l’Alacantí 20  cursos dels diferents 
nivells. Programats a Alacant, al local de La Cívica – Escola Valenciana 
de l’Alacantí. 

  

El cursos organitzats han segut 
els següents: 

Cursos del Nivell Elemental (N 
2) 

Cursos del Nivell Mitjà (N 3) 

Cursos del Nivell Superior (N 4) 

Cursos per a AMPES  

Cursos preparatoris per a 
l’examen del mitjà de l’àrea 
d’expressió oral i escrita  (N 3 
àrees 3 i 4) 

També van acabar els cursos de 
valencià que l’EPA de Sant 
Joan d’Alacant tenia programats.  
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ALTRES ACTIVITATS  

 
Calendari anual de La Cívica 2015.  
 
La Cívica – Escola Valenciana ha realitzat el seu 
calendari anual amb la presència de tots els 
municipis de la nostra comarca i projectant una 
imatge d’un municipi de la nostra comarca. 
Enguany la imatges és del Campello, municipi 
acollidor de les dues Trobades que farem a 
l’Alacantí  

 
 
  

 
 

 
Teatre en Valencià 
 
Hem donat suport a les obres de teatre del Teatre Principal amb 

descomptes del 50 % per a les persones 
que van comprar l’entrada a traves de La 
Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí.  
 
PRINCIPAL 

16 gener 2014. Bankabaret 

22 d’abril 2014. Una hora i ½ de retard 

 
 
 
Campanya ILP “Volem una ràdio i televisió públiques i en valencià  
 
Des de La Cívica – Escola 
Valenciana de l’Alacantí 
vam participar en la ILP 
“Volem una ràdio i 
televisió públiques i en 
valencià” arreplegant 
signatures i actuant com a 
fedataris de la campanya 
a l’Alacantí. 
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Espectacle d’Eugeni Alemany “En persona guanye” al Clan Cabaret.  

El passat divendres 4 d’abril a partir de les 23.00 h al Clan Cabaret 
d’Alacant i dins de les Jornades de la Ciutat que organitza la Plataforma 

d’Iniciatives Ciutadanes d’Alacant, 
La Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí i la Delegació d’Alacant de 
l’Institut d’Estudis Catalans van 
presentar l’espectacle d’Eugeni 
Alemany “En persona guanye”. 

Eugeni Alemany és un conegut 
presentador, reporter i guionista de 
televisió. Al llarg de la seua carrera 
ha fet tot tipus de programes: “Caiga 
Quien Caiga”, “Trau la llengua”, 

“Gormandia”, “Nos pierde la fama”, “A la fresca”, “Sense filtre”, etc. etc.   

El seu estil irònic, enginyós i divertit ha fet molt popular este valencià, 
que ara trasllada el seu humor de les pantalles de TV als escenaris 
teatrals, amb un espectacle 100% valencià i 100% imprevisible.  

 

 

 

Presentació del col·lectiu de La Cívica – Escola Valenciana a Sant 
Vicent del Raspeig . 

- Dijous 10 d’abril de 2014 es 
va presentar el col·lectiu en 
roda de premsa una vegada 
donat d’alta al registre 
d’entitats de l’ajuntament. 

- Divendres 6 de juny de 2014 
es va presentar el col·lectiu 
local de La Cívica – Escola 
Valenciana a Sant Vicent del 
Raspeig que va consistir en 
una presentació a les entitats 
del municipi del projecte de l’entitat i l’actuació de Tiritela amb 
contacontes per als més menuts. 
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Presentació de la campanya “Llegir en valencià, paisatges de 
llegenda” a Alacant  

Dijous 11 de setembre a partir de les 13.00 h al Club Diario Informació 
es va realitzar l’acte de presentació de la campanya «Llegir en valencià. 
Paisatges de llegenda», que va impulsar la Fundació Bromera per al 
Foment de la Lectura. Per primera volta s’ha aconseguit -gràcies a la 
involucració generosa i decicida de la Diputació d'Alacant i de la 
Universitat d'Alacant-, que el diari «Información» se sume a la 
campanya, de manera que els 11 llibres que la centren (amb originals de 
Joaquim G. Caturla, Joan Olivares, Raquel Ricart, Urbà Lozano, Isabel 
Canet, Maria Jesús Bolta, Anna Moner, Joan Andrés Sorribes, Josep 
Antoni Fluixà, Víctor Gómez Labrado i Isabel-Clara Simó) es van poder 
distribuir, amb aquest periòdic, 
per tots els municipis de la 
circumscripció d'Alacant 

En l’acte van intervindre Jesús 
Javier Prado (gerent del diari 
«Información»), Josep Gregori 
(president de la Fundació 
Bromera per al Foment de la 
Lectura), Joaquim G. Caturla 
(autor del primer llibre de la 
campanya), Manuel Palomar 
(rector de la Universitat 
d’Alacant) i Juan Bautista 
Rosselló (diputat de Cultura de la Diputació d’Alacant).  

Cal recordar que en la iniciativa col·laboren també, a més de la 
Diputació d'Alacant, la Universitat d'Alacant i el diari «Información», el 
periòdic «Levante-EMV», la Fundació Bancaixa, la Cooperativa Consum, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Generalitat Valenciana, la 
Diputació de València, Escola Valenciana i el Consell Valencià de 
Cultura, amb l'adhesió, entre altres entitats, de la Universitat de 
València, la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València, 
la UNED, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, l’Institut Interuniversitari 
de Filologia Valenciana, la Federació de Municipis i Províncies, la 
Mancomunitat de la Ribera Baixa, la Mancomunitat de la Ribera Alta, la 
Mancomunitat de la Vall d’Albaida, la Mancomunitat de la Safor, 
CIERVAL, la Confederació Empresarial Valenciana, UGT-PV, CCOOPV, 
STEPV, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes, 
l’Associació Professional d’Il·lustradors de València, Albena Teatre, la 
Sala Russafa, la Reial Societat Econòmica d’Amics del País, la Unió de 
Periodistes Valencians, la Unió de Llauradors i Ramaders, l’hotel rural 
Ca les Senyoretes, etc. 
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Biblioteca Vivent Zona Nord. 

El passat 28 de novembre vam participar en la sisena edició 
de la Biblioteca Vivent Zona Nord  

Aquesta activitat està organitzada per l’AMPA del CEIP Emili Varela 
d’Alacant amb el suport del Pla Integral Barris Zona Nord de 
l’Ajuntament d’Alacant. 

 

Presentació de l’Observatori dels drets lingüístics a l’Alacantí.  

Dijous 4 de desembre com a motiu 
del Dia pels Drets Lingüístics al 
País Valencià Abraham Esteve (La 
Cívica – Escola Valenciana de 
l’Alacantí) i Manolo González 
(Casal Popular Tio Cuc) van 
presentar l’Observatori pels Drets 
Lingüístics a la comarca de 

l’Alacantí. 
L’objectiu d’aquest Observatori de Drets Lingüístics és posar a l'abast un servei 
per donar assessorament jurídic i facilitar informació a les persones que volem 
viure en valencià. 

 
Altres activitats 

 
- Setmanalment hem elaborat una butlletí de notícies i activitats de 

La Cívica – Escola Valenciana de l’Alacantí.  
 

- Setmanalment hem continuant col·laborant al programa 
l’Almàssera de ràdio Sant Vicent elaborant l’agenda cultural de la 
comarca de l’Alacantí. 
 

- Hem continuat participant activament en la Plataforma en Defesa 
de l’Ensenyament Públic. Organitzant rodes de premsa, 
concentracions, jornades de formació, etc  
 

- Vam participar a les jornades d’Estiu d’Escola Valenciana.  
 

- Hem continuat impulsant els col·lectius locals de La Cívica – 
Escola Valenciana de l’Alacantí 
 

- Hem col·laborat a la campanya “Una altra dona assassinada” de la 
Plataforma Feminista d’Alacant  

 


