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BUTLLETÍ INFORMATIU periòdic i GRATUÏT editat per  la Coordinadora d’Ensenyament en Valencià de la Ribera—Escola Valenciana 

 

EDITORIAL 

Una Trobada atípica 

La impossibilitat de celebrar la 35a Trobada 2020 d'Alzira i haver de reconduir-la en format 

virtual i comarcal al 2021 és un fet inaudit que ens ha exigit, a la Coordinadora de Centres en 

Valencià de la Ribera, un esforç d'adaptació considerable. La disjuntiva era: o contraprogra-

màvem una Trobada constituïda per un conjunt d'activitats circumscrites a espais molts con-

crets i un calendari planificat o féiem una transició que harmonitzara amb les condicions es-

tàndard dels protocols antiCOVID-19 i els protocols de prevenció de riscos laborals de les 

comunitats educatives, i les regulacions municipals puntuals en matèria d'actes públics.  

No podíem permetre que les circumstàncies adverses ocasionades per una catàstrofe sani-

tària així desdibuixara i, fins i tot, esborrara les empremtes deixades en la comarca per una 

entitat cultural i social com la nostra, després de quasi 40 anys de treball intens, dut a terme 

amb la col·laboració de les comunitats educatives, uns altres col·lectius de la Ribera i cente-

nars de persones anònimes i compromeses amb l'ensenyament en valencià i la seua dignifi-

cació social. Deixar-se arrossegar hauria significat dilapidar una herència i comprometre la 

continuïtat de la nostra tasca en la nova normalitat, posterior a la pandèmia.  

La proposta de participació en la 35 Trobada Virtual de la Ribera 2021 que vam fer a les 

comunitats educatives i entitats comarcals fou molt oberta i flexible. No volíem afegir a la càr-

rega extra dels nous models d'escolarització i de treball docent i professional regulats pels 

protocols administratius, la càrrega complementària de participar en la Trobada. Amb aques-

ta intenció, vam publicar un Pam a Pam especial en què indicàvem les directrius de partici-

pació i donàvem a conéixer el catàleg d'activitats proposades i un calendari molt extens per 

a realitzar-les als centres educatius. 

Ara, en el Pam a Pam que vos ha arribat al vostre correu electrònic o per mitjà d'alguna xar-

xa social teniu un balanç no sols de la participació de centres i d'entitats, sinó dels projectes 

en què hem estat treballant i en altres àmbits d'acció que considerem importants per a no 

perdre el patrimoni que tant ens ha costat edificar. La distribució d'aquest Pam a Pam digital 

coincideix amb la setmana del dia del llibre, un producte cultural ben encarnat en els recur-

sos vinculats a l'aplicació del programes d'ensenyament en valencià, des de la publicació de 

la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983. 

Cal albirar el futur, però, amb esperança. Cal reconstruir els àmbits d'acció en què es feien 

visibles les nostres reivindicacions sobre quin model educatiu, les nostres expectatives políti-

ques sobre una societat de progrés, basada en la sostenibilitat mediambiental, en els princi-

pis polítics ètics, en una convivència ciutadana de participació democràtica, en un model in-

clusiu més just que practique la coeducació, la igualtat i la tolerància, en un model d'econo-

mia circular del qual siguen protagonistes les persones i no la globalització més deshumanit-

zadora i despersonalitzada.  

El camí comença construint un País per a totes i per a tots, redreçant una llengua i una cultu-

ra que millora la convivència ciutadana, cohesionant una societat mitjançant els paràmetres 

de qualitat democràtica i vertebrant un territori sense fronteres interiors.  
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La llavor del valencià 
Manifest de les Retrobades 2021 d’Escola Valenciana 

 

Hi ha persones que naixen amb algun tipus de llavor. Algunes, la reben de joves, i 

altres, de més majors. Ens referim a eixa llavor que plantem a dins nostra, una 

llavor única, que ens recorda en cada moment qui som i quina és la nostra cultura: 

la llavor del valencià. 

Quan germina, amb cura i estima, arrela 

molt fort i s’alça, ben amunt, fins a tocar el 

cel. Quina sort tenim, per tindre aquesta 

llavor. Una herència que ens hem heretat, 

de generació en generació, fins a arribar als 

nostres dies. 

Amb l’arribada de la pandèmia des d’Escola 

Valenciana volem transmetre un missatge 

d’agraïment i solidaritat a la comunitat edu-

cativa i en especial al professorat valencià 

perquè amb tanta estima ha continuant sem-

brant la llavor de futur en la nostra escola. 

Per això considerem imprescindible que es garantisca la continuïtat dels projectes 

lingüístics de centre d’infantil i primària al seu pas a secundària. En conseqüència 

tots els instituts han d’estar en condicions d’oferir una càrrega lectiva superior o 

igual al 50% en valencià: quantes més àrees es vehiculen en valencià, millors són 

els resultats. A més, és imprescindible apostar pels programes lingüístics òptims. 

Per tant, l’aprovació de programes experimentals ha d’estar subjecta a garantir 

l’adquisició del valencià i a promoure la immersió lingüística que és la millor llavor 

per avançar en el plurilingüisme, tant als centres d’infantil i primària, com també a 

secundària. 

Amb les ReTrobades 2021, Escola Valenciana ha repartit milers de llavors arreu 

del País Valencià. Llavors d’herbasana, timonet o cantuesso,  que simbolitzen el 

paper que tenim cadascuna i cadascú de nosaltres en el futur de la nostra llengua. 

Aquestes llavors simbolitzen el llegat que hem rebut de figures com Empar Navar-

ro, una mestra republicana entusiasta i lluitadora a qui dediquem les nostres Re-

Trobades 2021 i VIé Congrés d’Escola Valenciana que celebrarem a final d’any 

amb els eixos de: coeducació, plurilingüisme i transformació digital.  

 

Empar Navarro va treballar en la Segona República per la igualtat de les dones i també 

perquè el valencià fora llengua vehicular a l’ensenyament. Va lluitar perquè el 

professorat de magisteri haguera d’equiparar l’ús del valencià i el castellà a les aules. 

Va ser detinguda en juliol de 1939 i condemnada a 3 anys de presó pel seu activisme 

antifeixista. Finalment fou restituïda com a mestra el 1962 i va exercir el seu ofici a 

Albalat dels Sorells i a Murla fins a la seua jubilació el 1970. La figura i la vida d’Empar 

Navarro representa centenars de mestres represaliats i represaliades pel franquisme 

que, fidels als seus idearis pedagògics i el seu compromís social, ens deixaren una 

herència farcida d’esperança i fe en la capacitat de la humanitat per a transformar el 

món. 

El futur de les llavors que hem repartit està a les 

vostres mans. I teniu el deure de regar-les, 

d’estimar-les i de fer-les créixer. Quan plantem 

aquesta llavor, germina el futur de la nostra 

llengua. Un futur que no creix de forma aïllada, 

sinó en comunitat. 

Tenim la convicció que l’ensenyament en 

valencià és la terra més fèrtil on poden germinar 

les nostres llavors. Un ecosistema compromés 

amb la coeducació, amb els valors socials i amb 

la consciència mediambiental. 

Enguany més que mai, es fa palesa la necessitat de continuar amb les Trobades. 

Escola Valenciana i les coordinadores que en formem part, hem de preservar aquest 

exercici col·lectiu per fer visibles les nostres propostes i reivindicacions. La situació 

sanitària ens demana responsabilitat, i no podrem xafar carrers, pobles i comarques 

com hem fet històricament. Els actes que hem organitzat portaran, de forma simbòlica, 

la llavor i l’esperit de les Trobades d’Escoles en Valencià 

Dins de cadascuna i cadascú de nosaltres hem sembrat una llavor per tal de fer 

germinar el futur de la nostra llengua. Vos esperem a les ReTrobades 2021: Llavors de 

futur! 

 

Llavors de futur 

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 

Emergència Climàtica i Transició Ecològica i el Banc de Llavors de la 

Generalitat Valenciana, Escola Valenciana repartirà desenes de milers 

de llavors de diferents espècies vegetals que podem trobar al territori 

valencià i que tindran com a finalitat una plantada de llavors massiva. 

35a Trobada Virtual de la Ribera 2021 

NOTA: Les Comunitats Educatives que han participat en el 23é Premi Sambori de la Ribera no figuren en aquesta graella perquè pertanyen a una convocatoria més àmplia. C
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El Premi Sambori de la Ribera 2021 

creix en participació 

El Premi Sambori de la Ribera creix en participació a pesar 

de les dificultats que origina la pandèmia a les nostres 

comunitats educatives. 

Malgrat el grau de complexitat que la COVID-19 ha creat en la coordinació 
docent en l’interior dels centres educatius i en l’accessibilitat entre els àmbits 
funcionals de les comunitats educatives, la convocatòria del Premi Sambori 
comarcal ha comptat amb una resposta espectacular que s’ha traduït en un 
augment global de participació del 15 %. En paraules de Pere Calpe, 
coordinador del Premi Sambori de la Ribera, “enguany, la Coordinadora ha 
intensificat els esforços de dinamització de la convocatòria per 
adaptar al màxim la participació dels centres educatius, a fi 
d’adaptar-nos als protocols preventius de la COVID-19, del tot 
necessaris perquè les aules foren completament segures i es 
garantiren les mesures de prevenció de riscos laborals”. 

Fent un recompte general, en l’edició d’enguany, han participat 32 aules 
d’infantil de 0 a 5 anys i de 1r d’educació primària en treballs col·lectius. Així 
mateix, un total de 270 aules d’educació primària i 146 aules d’educació 
secundària, batxillerat i de centres de formació de persones adultes ens han 
enviat els seus treballs individuals. Segons Pere Calpe, “hem d’estar molt 
agraïts a la implicació d’aquests centres educatius, els quals, tot i estar 
immersos en situacions d’escolarització excepcionals i en condicions de 
treball atípiques, han millorat la participació de la comarca”. 
 
“El següent pas és engegar el funcionament dels equips de jurats, per tal 
d’iniciar el calendari de deliberacions que ens porten a dictaminar els mèrits 
literaris dels treballs presentats en aquesta edició del Sambori”, aclareix Pere 
Calpe. En la segona quinzena d’abril, es donaran a conéixer els veredictes 
dels jurats que es comunicaran de seguida als centres educatius i es 
divulgaran als mitjans i a les xarxes socials.  
 
“Probablement, -afig Pere- enguany no es podrà de celebrar tampoc cap 
cerimònia de lliurament de premis presencial, la qual es convertirà en un acte 
digital que comptarà amb l’aportació de materials fotogràfics dels centres 
educatius distingits”. 
 
De tota manera, depenent de l’evolució de la pandèmia, ens podríem plantejar 

la celebració d’un acte de lliurament presencial al Gran Teatre o, davant del 

manteniment de determinades restriccions sanitàries, en algun espai a l’aire 

lliure, seguint les indicacions de l’Ajuntament d’Alzira. 

35a Trobada Virtual de la Ribera 2021 

El jurat 2021 

Les seues impressions 

Què vos motiva participar en el  jurat del Premi Sambori? 

Què vos ha sorprés més dels treballs literaris d’enguany? 

 

 

 

 

 

Des de la vessant de profe i escriptora la motivació és clara: gaudir 
de l’ús literari de la nostra llengua i de les persones que compartei-
xen la il·lusió de fer-la autèntica. He llegit els treballs dels alumnes 
NEE, i destaque la bona quantitat dels contes amb les correspo-
nents explicacions metodològiques que permeten entendre la tasca 
dels adults i la implicació dels xiquets/es en l’obra. 

Em motiva la possibilitat de conéixer i gaudir de les xicotetes però 

precioses creacions literàries de l’alumnat d'altres pobles i nivells 

educatius. M'ha sorprés la capacitat de l'alumnat per a narrar 

històries extraordinàries, malgrat viure un present caòtic i incert. 

M’ha motivat la satisfacció de participar en uns premis que són un 

estímul per a la creació literària en la nostra llengua. M'ha sorprés 

positivament la qualitat de gran part dels treballs presentats, però 

he de remarcar que, com sempre, en aquests nivells, predomina la 

narrativa. Cal animar a treballar altres gèneres. 
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QUÈ ÉS?  

Un espai de reflexió i aportació d’experiències que ens ajude a repensar l’educació 

valenciana. 

CALENDARI  

Congrés Presencial: 9-10-11 de desembre del 2021.UV: La Nau, Facultat de Magisteri. UPV. 

Congrés digital: https://congresescola.com 

PRINCIPIS 

Repensant l’escola que volem, reivindiquem que la nostra escola ha de ser de futur però amb 

passat: valenciana, pública, laica, inclusiva, plurilingüe i intercultural, crítica, 

democràtica,compromesa, feminista i coeducativa, amb transformació digital, sostenible, 

pacifista, solidària, universalista. 

ARRELS DE VIDA, LLAVORS DE FUTUR 

DOCUMENT MARC. EIXOS 

El que pretenem treballar al VI Congrés, tant pel que fa la modalitat digital com la presencial, 

és la reflexió al voltant dels tres eixos que a continuació exposarem tenint en compte que el 

nostre debat  inclourà: els principis, les propostes de línies d’actuació ( en centre, aula, 

currículum, professorat, alumnat, famílies) i les repercussions (en la formació del professorat, 

en la compensació de desigualtats, en la singularitat, en la legislació, en la participació de 

l’administració, en els mitjans de comunicació i les xarxes socials…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35a Trobada Virtual de la Ribera 2021 

 

COMITÈ CIENTÍFIC: Ana López Navajas UV; Eva Mestre Mestre UPV; 

Anna Esteve UA; Juana Aznar Márquez UMH, Consol Aguilar UJI, Susana 

Tesconi UOC; Adela Costa UV; Carme Rodríguez UV, Facultat de 

Magisteri. 

ENTITATS COL·LABORADORES: Universitat de València La Nau, 

Facultat de Magisteri, Universitat Politècnica, Universitat d’Alacant, 

Universitat Miguel Hernandez, Universitat de Castelló UJI, UOC, 

RECTORAT UV, Diputació de València, IEC, UNESCO, Fundació Bofill, 

Ajuntament de València, Conselleria d’Educació.CEFIRE 

PLURILINGÜISME, AVL 

HOMENATGE A EMPAR NAVARRO. El Congrés també pretén 

homenatjar  totes les dones que han contribuït a fer una escola valenciana, 

innovadora i igualitària. Li retrem un homenatge a EMPAR NAVARRO, 

mestra i política valenciana de la Segona República, amb un compromís 

social. Amb la seua memòria, coneixerem l’educació en el temps de la 

Segona República i la Introducció del valencià a l’escola en aquella època. 

Visibilització de les dones a les diferents 
disciplines. 
 
Androcentrisme i curriculum. 
 
Coeducació al’aula. Projectes d’igualtat als centres. 
 
Formació del professorat. 
 
Cura de les persones. 
 
Educació afectiu-sexual. 
 
Altres masculinitats. 
 
Mitjans de comunicació i xarxes socials. 

Llenguatge inclusiu que abaste la diversitat de 
l’alumnat, evitant el sexisme, els estereotips… 

Macroinvestigació sobre les competències 
idiomàtiques de la població escolar del País 
Valencià. 

Bones pràctiques amb les altres llengües i 
llenguatges no curriculars presents a l’escola. 

Metodologies: immersió,TIL,TILC… 

Experiències de Projecte Lingüístic de Centre que 
done resposta a l’adquisició i domini de les 
llengües plantejades. 

Grau d’estima del valencià. 

Relació de gènere i tecnologia. 

El sexisme en el maneig de les tecnologies. 

Petjada de la tecnologia en la societat actual. 

Integrar les tecnologia en la manera d’aprendre. 

Revolució tecnològica i educativa. 

Pros i contres de les noves tecnologies en la 
societat actual. 

Recursos i experiències de formació digital 

Ètica i Tecnologia. 
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Empar Navarro, l’estima per 
l’escola valenciana 
 
Carmen Agulló 

Empar Navarro Giner (1900-1981), 

ciutadana republicana, valencianista, 

feminista i d’esquerres, va exercir        

l’ofici de mestra fa cent anys. 

Nosaltres, mestres del segle XXI, 

podem qüestionar- nos quin ressò té la 

seua paraula i el seu magisteri en els 

actuals i difícils temps de pandèmia. 

Per donar resposta, acompanyeu-me 

en la seua trajectòria personal i 

professional, a seguir l’empremta de les seues petjades. 

La primera és la seua formació dins d’un dels corrents pedagògics més avançats: la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE). Formació teòrica en els seus estudis, i en la 

pràctica en l’Escuela Cossío i en les escoles públiques de Parcent, Salines, Alfafar, 

Albalat i Murla. Una proposta metodològica basada en obrir l’escola a la vida, 

utilitzar metodologies actives, experimentals, fomentar la llibertat, i respectar la 

individualitat de cada alumne, dins d’un projecte col·lectiu. 

Ella afegeix el component de la llengua materna, inexistent en el programa de la 

ILE. La llengua és l’anima del poble, és instrument d’expressió, i d’emoció i defensa 

la seua introducció en l’escola des d’una perspectiva alhora científica i sentimental. I 

és en 1922 quan, en l’Assamblea de la Nostra Parla, demana que xiquets i xiquetes 

aprenguen en la seua llengua materna i, per tant, un magisteri que parle les dues 

llengües. Una reivindicació encara actual. 

El valencià serà el nexe d’unió entre mestres preocupats per reafirmar una cultura 

pròpia. Cal fundar associacions que en facen difusió. I participa de manera activa en 

l’Associació Protectora de la Llengua Valenciana i l’Associació de Mestres 

Valencians, entitats precursores del que avui és Escola Valenciana. 

La segona ens duu al seu compromís polític i social. Polític, militant en el Partit 

Valencianista d’Esquerres i en el Partit Comunista, lluitant contra el feixisme. Social, 

mitjançant les colònies escolars, que permeten als menuts gaudir de la natura, 

créixer física, culturalment i conèixer el seu entorn. 

La tercera és el seu feminisme, la consciència de la necessitat de lluitar contra les 

desigualtats i discriminacions pel fet de ser dona. El dret al vot, la llei del divorci, la 

igualtat en el treball, són reivindicacions a les que donarà suport actiu. 

La quarta petjada ens duu als temps de postguerra, de presó, de prohibició d’exercir 

com a mestra. I ens mostra que es pot ser vençuda, però no derrotada, perquè la 

dignitat és l’últim reducte que no es pot perdre mai. 

El seu triple compromís continua vigent : amb la renovació pedagògica, treballant 

per una escola valenciana, arrelada al medi, multilingüe, inclusiva, coeducativa. En 

el terreny polític, qüestionant l’apoliticisme que significa despreocupació pel canvi 

social i enfrontant-nos a una extrema dreta amb un inaudit protagonisme social. I 

cívic, duent a terme activitats en entitats culturals i cíviques. 

Empar forma part del nostre llinatge de mestres. Veus de dones que ens empenyen 

a obrir cada dia la porta de l’aula i deixar que entre la vida. Reivindiquem l’alegria, la 

passió, l’emoció, la vitalitat com a eines imprescindibles, perquè nosaltres també 

volem fer, amb el somriure, la revolta. 
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Enllaços d'interés 

 SOM LLAVORS. 6é Congrés d’Escola Valenciana  

 Xarxa Vives d’Universitats. 

 À Punt Mèdia  

 

 

Per saber-ne més... 

35a Trobada Virtual de la Ribera 2021 

Diari de classe. . Parcent, 7 d'abril de 1
926 

Em diuen Xaro Seguí. Hui m'encarregue jo de con
tar l'excursió que fér

em 

a la Serra del Carrascar. Com sol dir la senyora E
mpar: “Val més un 

llapis curt que una m
emòria llarga”. M'ha fet preguntar a t

ots les coses 

que recordaven. “Apunta, apunta”, em deia. Hem fet tres llistes en la
 

pissarra amb els noms de plantes, animals i llocs que apren
guérem. Toni 

Bosch s'ha encarregat
 d'escriure la de les p

lantes, Àngela Rosselló la dels 

animals i Tonica Vicens la dels llocs. P
er a fer-ho, ens hem ajuntat xics i 

xiques, la setmana passada, en l’au
la gran. En acabant, hem dibuixat, de 

cap, els paisatges qu
e recordàvem. La senyora Empar s'encarrega de l'

asse-

cat de les plantes qu
e, després, guardarem

 entre els fulls dels d
iaris usats del 

casino. La idea és fer un herb
ari de plantes amb les seues caracterís

tiques. 

Dimecres, 24 de març de 1926 

Havíem quedat a les huit i 
mitja del matí a la porta de l'es

cola, amb el 

saquet de l'esmorzar i el dinar, i ai
gua. Calia dur espardenyes

 de careta 

amb la sola d'espart. E
ns acompanyaven els adults 

que podien venir: Sebas-

tià, l'avi de Sebas, que s'ha afegit
 a l'altura del seu ri

urau; Merxe, la 

tieta de Sabela, que cus per a
 altri i duia càmera de fotos; i el so 

Nel·lo. 

El so Nel·lo ha sigut tota sa
 vida pastor d'ovelles

 en la serra i la con
eix 

com la palma de la seua mà. Era el nostre guia, en
s ha dit el nom de les 

plantes, d'animals i de llocs. També ens ha ajudat a r
ecollir les aromàtiques 

i les medicinals. De xiconiu, es dedicava
 a la dula que consi

stia a passar 

pels corrals del veïna
t per pujar els ramats a pasturar junts

. Ens ha contat 

que sa mare era remeiera, que curava la 
gent amb les plantes que li c

ollia. 

Tot el poble deia que 
hi tenia gràcia perqu

è havia nascut amb sarró.  

 

Extracte de l'entrevista de Vilaweb a Carmen Agulló, professora 

de la Universitat de València i autora de Mestres Valencianes 

republicanes. Les llums de la República. 

— Eren benvistes per tothom, les mestres republicanes? 

— No. Però els mestres homes, tampoc. Hi ha molts mestres que practicaven 

allò que els xiquets han d’aprendre jugant i els criticaven com ara: que els 

xiquets juguen i no aprenen… Hi ha mestres que eren renovadors 

pedagògicament i per part del poble no eren benvistos perquè pensaven que 

no complien a la perfecció el paper de mestre autoritari. Al mestre no li diuen 

‘don’… I a elles les criticaven més encara pel tipus de vida que duien. Algunes 

eren divorciades o no eren casades, i això en un home es veu malament, però 

es tolera, però en una dona és molt més criticat… No era tot meravellós, 

sobretot en els ambients rurals, on elles eren totalment transgressores, però 

s’ho creien i els donava força per a superar entrebancs. 

https://congresescola.com/empar-navarro/
https://dbd.vives.org/fitxa_biografies.php?id=854
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/valentes/empar-navarro
https://www.vilaweb.cat/
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La LOMLOE i l’educació 

plurilingüe 

Jaume Fullana 

Podrà la LOMLOE corregir els desequilibris competencials entre les llengües 

oficials? 

El Ple del Congrés de Diputats ha aprovat recentment la Llei orgànica de 

Modificació de la Llei orgànica d’Educació (LOMLOE). 

La participació, la coeducació, la formació del professorat, la religió, la inclusió, 

l’equitat i el plurilingüisme són alguns dels eixos que en Escola Valenciana hem 

volgut examinar i analitzar el grau de resposta als entrebancs i barreres a 

l’aprenentatge que la LOMCE ha generat., una llei del PP també denominada 

llei Wert. 

Amb la nova llei, amb caràcter general hem de reconèixer avanços significatius. 

Tampoc no era massa complicat atesa la situació de la que partíem. 

La correcció dels desequilibris competencials entre Estat, comunitats 

autònomes i centres educatius; el que les activitats complementàries deixen de 

suposar discriminació per l’alumnat que no podia fer front al pagament de 

quotes; la fi dels concerts educatius a centres que segreguen per sexe; 

l’escolarització amb caràcter general de tot l’alumnat amb discapacitat en el 

sistema ordinari; el que la religió deixe de computar per a les diferents notes i 

titulacions, tot i que continua sent d’oferta obligatòria; ... són algunes de les 

millores que apuntàvem i que ens situa millor per desenvolupar el model 

d’escola pública i de qualitat que tots i totes desitgem. 

En canvi, la llei no aporta canvis significatius en altres aspectes, entre els quals 

està l’aprenentatge de les llengües pròpies. 

L’Educació Plurilingüe la podem desitjar tots. No obstant això, sovint utilitzem les 

mateixes paraules per expressar coses diferents i l’educació plurilingüe no és cap 

excepció. 

L’educació   plurilingüe   només   es   desenvoluparà   allà   on   siga   possible   aplicar

-la   amb coherència i introduir els instruments de verificació necessaris que permeten 

la millora contínua. 

Tot  sembla  indicar  que  la  LOMLOE  continua  situant-se  a  gran  distància  del  

repte  d’una educació plurilingüe i intercultural de 

qualitat i respectuosa amb la diversitat cultural i 

lingüística de l’Estat. El tractament de les 

llengües de l’Estat com un “problema” de les 

comunitats autònomes amb llengua pròpia i no 

com una riquesa, l’exempció de cursar o de ser 

avaluats de l’àrea de valencià, la impossibilitat en 

la pràctica d’aplicar programes d’èxit com la 

immersió lingüística, i l’absència de plans de 

sensibilització en tot l’Estat envers la seua 

diversitat cultural i lingüística en són alguns 

exemples. 

El desenvolupament del plurilingüisme no només és una necessitat; és també un 

component essencial que caracteritza les societats democràtiques. És necessari 

reconèixer el caràcter multilingüe de les societats i acceptar que la pluralitat i la 

diversitat lingüístiques, lluny de ser l’excepció, són una riquesa i formen part de la 

realitat quotidiana. 

Podrà la LOMLOE corregir els desequilibris competencials entre les llengües oficials? 

Hem perdut una altra oportunitat? 

El temps ens ho dirà. Però el nostre sistema educatiu necessita estabilitat i els centres 

educatius depenem excessivament dels canvis de la majoria governant... 

 

35a Trobada Virtual de la Ribera 2021 

 

El tractament de les 

llengües de l’Estat es 

veu com un problema 

de les comunitats 

autònomes amb 

llengua pròpia i no 

com una riquesa. 

CALENDARI DE 

DESPLEGAMENT 

DE LA LOMLOE 
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Com traure’n resquit 
 

L’amic Roger Pons, president de Xúquer Viu, ens ha fet una 

descripció detallada d’un paratge natural del riu Xúquer que hem 

de procurar visitar. Tant si visitem l’Esgoletja de Sumacàrcer, acompanyats de la 

família o de la colla d’amistats, com si ho fem en una eixida escolar envoltats del 

nostre alumnat, l’experiència haurà valgut la pena per un bon grapat de motius. Siga 

pel motiu que siga, no podem renunciar mai que l’experiència no haja estat atapeïda 

de coneixements, d’una cascada de sensacions, de reflexions improvisades i de 

vivències compartides. 

Abans de la visita, però, caldrà renunciar a seguir les consignes habituals del turisme 

de masses amb els seus productes envasats i tòpics. Aventurem-nos cada segon en la 

direcció on ens transporten les nostres sabates, sempre amb respecte. Investiguem les 

característiques del lloc on anem, com si fórem detectius de sabers que salten a la 

vista si invertim el temps necessari per a observar què passa al nostre voltant, per què 

passa i quines conseqüències té per als éssers vius adaptats a l’ecosistema que 

s’exhibeix. Comenteu les vostres impressions personals, compartiu la informació que 

heu recollit, utilitzeu el vocabulari específic que heu aprés, pregunteu al veïnat sabut 

perquè vos puga traure de dubtes, preneu notes de camp, feu fotos i microvídeos, 

traceu plànols i dibuixeu esbossos. Investigueu amb passió! 

I si sou un grup escolar, l’amic Roger Pons vos ha deixat un rastre de molles de pa 

perquè confeccioneu un esquema de dades abans de fer la visita. Actualment, les 

noves tecnologies ens faciliten els instruments necessaris per a començar a edificar 

qualsevol aprenentatge. Quines plantes aquàtiques són les més típiques? On nien els 

ocells? Com són els arbres de la vora del riu? Per què es produeixen les riuades? 

Quina geografia física emmarca el paratge? Quina és la història dels assuts? Com són 

les petjades de les bestioles que es desplacen pel medi? I què em digueu de les 

activitats humanes que han estat el motor de la supervivència de les poblacions? 

Fent una mena de joc de paraules amb Xúquer Viu, nom de l’entitat social que ha 

defensat durant prop de 20 anys aquest riu, es tracta de Viure el Xúquer perquè siga 

un cabal de coneixements que ens ajude a conéixer millor el nostre racó del món. 

Paisatges de vora riu                                                                               
L’Esgoletja de Sumacàrcer 
 
Roger Pons 

Poc abans d’arribar al poble de 

Sumacàrcer, el riu Xúquer descrivia 

un meandre bastant tancat. La 

Pantanada de 1982, va tallar el 

meandre al recte, creant una illa 

entre la llera del riu antic i el nou 

curs. Fa uns anys, aquesta illa es va 

adequar per transformar-la en una 

zona recreativa amb molt d’encant, 

per la seua situació pròxima a les 

muntanyes i el riu que envolta tot el 

parc.                                                                     

És un espai pla i ampli, format per terrenys arenosos, d’uns 240 m de llarg i 150 

d’ample. Hi ha  zones amb arbres que proporcionen bones ombres, les quals són 

d’agrair en moments de sol més fort.  

Aquest paratge és un espai ideal per vindre a passar el dia enmig de la natura. Allí 

es poden apreciar les espècies vegetals més comunes de la ribera dels rius. Entre 

els arbres trobareu àlbers, xops, pins, lledoners i algun fleix o salze. Quant als 

arbusts, hi ha murtra, sarga, tamarit, baladre, magraner i marfull. Veurem també 

plantes aquàtiques com el jonc, la boga, el canyís i el senill, a banda de la canya 

invasora. 

Així mateix, hi ha zones de terra 

campa coberta d’herba, que 

l’Ajuntament sol mantindre curta, 

on es poden fer jocs i esports. 

Disposa d’algunes taules amb 

bancs que permeten menjar 

asseguts, i algunes instal·lacions 

recreatives per als xiquets.                                                                                                                                   

Posada l’extraordinària 

transparència de l’aigua, no és difícil veure peixos, sobretot si ens acostem amb 

cura a la vora i tenim paciència. També podem veure algunes aus aquàtiques, com 

la polleta d’aigua, la fotja, la garseta i el corb marí. Entre les terrestres, 

descobrirem la cadernera, el gafarró, la merla i la cuereta blanca.  

En aquesta zona recreativa està prohibit fer foc i acampar. Just a  l’eixida, hi ha 

uns contenidors en què es pot dipositar el fem. Recordem que cal ser 

respectuosos amb l’entorn i no deixar cap rastre de la nostra visita, d’aquesta 

manera la zona sempre estarà abellidora. 

Si continuem al dret el camí de 

l’Esgoletja, a menys d’un km de 

distància es troba l’assut de 

Sumacàrcer, del qual naixen 

dues séquies: la d’Escalona a 

aquesta banda del riu i la 

Particular d’Antella a l’altra. No es 

pot entrar en la infraestructura 

hidràulica perquè està prohibit i té 

molt de perill; però des del mateix 

camí es pot observar l’enorme 

cataracta que es forma en precipitar-se l’aigua del riu pel mur d’11 metres 

d’alçària, la qual cosa té un gran atractiu visual.  

Un altre lloc molt interessant és el barranc del Llop, que està prop del desviament 

inicial. Es tracta d’un paratge amb una vegetació frondosa i un llit format per lloses 

de roca, el qual ha sigut un lloc on, tradicionalment, solien anar els xiquets i les 

xiquetes del poble a menjar-se la mona de Pasqua.   

 

 

 

 

 
 
Per saber-ne més... 

 
 Rutes de senderisme a Wikiloc. 
 
 Roger Pons descriu el paratge a Terra Viva. 
 
 Imatges de l’Escoletja. 
 
 Sumacàrcer a Viquipèdia. 
 
 Xúquer Viu reivindica el riu a l’Esgoletja. 
 
 Què sabem del riu Xúquer? 

 
 “Xúquer” Poemari de Josep Lozano amb 

fotografies d’Albert March. Ed. Neopàtria. 

Pertot acosta’t a la Ribera 

El Pertot és un projecte de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera 

vinculat a la celebració de les Trobades. Bàsicament, consisteix a organitzar visites 

guiades en la població amfitriona de la festa pel valencià, un altre cap de setmana 

diferent al del dia gran de la Trobada. Té com a finalitat divulgar aspectes atractius 

dels nuclis urbans o dels seus termes municipals, des del punt de vista històric, 

paisatgístic o cultural. Durant les primeres edicions, ens sorprenia la desconeixença 

existent de la seua comarca entre les riberenques i els riberencs . Curiosament, 

aquest fenomen era bastant freqüent entre persones que havien viatjat sovint a 

destinacions a l’estranger.  

Els itineraris, sempre interessantíssims, han comptat amb  la saviesa de persones 

que s’estimaven el seu poble. A Sueca, els Amics i les Amigues de la Muntanyeta 

dels Sants - Agró organitzaren una bicicletada per la marjal que va finalitzar amb un 

recorregut pel cordó del riu; a Alberic, l’enyorat Josep Lluís Doménech, ens 

acompanyà en una visita pel barri medieval musulmà; a Corbera, els nostres 

companys i companyes del Voluntariat Mediambiental ens organitzaren una ruta 

senderista que arrencava a Fontanelles, en la senda dels frares, recuperada a força 

de braços feia molt poc, i recalava al monestir de la Murta; a Guadassuar, Enric Mut 

ens ensenyà el sòcol ceràmic de l’església de Sant Vicent Màrtir. Recorde també, la 

visita guiada per l’arqueòleg Miquel Gómez Sahuquillo al castell de Corbera seguint 

la pista de les medines d’Alzira i de Xàtiva o l’excel·lent itinerari que ens feu Vicent 

Sanxis a Rafelguaraf, per la seua fisonomia urbana, Berfull, Riurau i Tossalnou. 

En tots els casos citats, que en són una mostra d’un 

conjunt de visites guiades fetes, els forasters i forasteres, hi 

van traure la conclusió que desconeixien pobles i paisatges 

de la Ribera. 

Nosaltres, la Coordinadora de Centres en Valencià de la 

Ribera, vam aprendre la lliçó que calia fomentar aqueix 

coneixement i creàrem una col·lecció de llibres, 

anomenada Pertot , codirigida amb Reclam Edicions. La 

guia Acosta’t a la Ribera, de Vicent Climent fou el primer 

exemplar i n’estem preparant uns altres que, de segur,  

seran un estímul per a camejar –se la comarca. 

 

35a Trobada Virtual de la Ribera 2021 

https://clck.ru/TsewH
https://clck.ru/TsfTG
https://clck.ru/Tsfqz
https://clck.ru/Tsg6L
https://clck.ru/Tsghj
https://clck.ru/Tsh2q
https://clck.ru/TshUo
https://clck.ru/TshUo
https://www.gentdetrobada.org/producto/acostat-a-la-ribera/
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Objectius de la “Xarxa d’Horts 
Escolars” 
 
Objectius fonamentals 

 Aprofundir en la cultura de la sostenibilitat i la cultura de la terra. 

 Produir aliments segurs, de qualitat i respectuosos amb el medi ambient. 

 Potenciar el treball comunitari, el diàleg, la cooperació i la responsabilitat. 

 Afavorir la convivència i l’intercanvi de coneixements entre generacions 

diferents. 

 Construir un entorn social i un estil de vida més saludable. 

 Aplicar noves tecnologies que permeten una major eficiència ecològica. 

 Crear petits entorns agrícoles a les àrees urbanes. 

 Millorar les competències bàsiques lingüístiques, matemàtiques i científiques. 

 

Objectius Generals 

 Promoure l’educació ambiental. 

 Aconseguir una millor relació amb l’entorn. 

 Iniciar-se a les tasques agrícoles i les tècniques de cultiu. 

 Establir i valorar les relacions entre el medi natural i les activitats humanes. 

 

Objectius Específics 

 Facilitar l’adquisició d’hàbits i actituds saludables i sostenibles. 

 Comprendre els cicles biològics de les plantes, la matèria i l’energia. 

 Realitzar treballs pràctics i adquirir coneixement del funcionament de l’hort i de 

la cura de les plantes. 

 Conèixer i fer servir les eines útils per a treballar l’hort. 

 

Objectius procedimentals 

 Aprendre a fer servir els materials de l'hort. 

 Recollir dades i informació, saber interpretar-les. 

 Planificar l'activitat de forma col·lectiva. 

 Utilitzar les tècniques instrumentals -lectura, escriptura i càlcul- aplicades al 

conreu de l'hort. 

 

Objectius actitudinals 

 Apreciar la importància de la feina agrícola. 

 Valorar la importància de tenir cura de plantes i animals. 

 Interessar-se pel medi natural. 

 

Objectius comunitaris i territorials 

 Impulsar una xarxa d'horts escolar d'àmbit comarcal. 

 Vincular l'experiència col·lectiva a la cultura de la sostenibilitat mediambiental, 

al consum responsable i a l'economia circular. 

 Facilitar els recursos i la formació específica necessaris per participar en 

l'experiència. 

 Crear canals de comunicació i informatius, externs i interns per mantindre la 

cohesió territorial i facilitar l'autoaprenentatge i la transmissió de 

coneixements.  

35a Trobada Virtual de la Ribera 2021 

Una Xarxa d’Horts Escolars és un 
projecte engrescador 
Alfons D. Gento i Josep Rosselló 

Al 2020, amb motiu de la 35a Trobada de Centres d’Ensenyament en Valencià 

de la Ribera a Alzira, la Coordinadora de Centres en Valencià ens va demanar, 

des de l'àmbit de treball de “Sostenibilitat i emergència climàtica”, ajudar a crear 

una Xarxa Comarcal d'Horts Escolars. La finalitat és incorporar a les comunitats 

educatives un projecte transversal que representara una experiència vivencial, 

la qual  tractés no sols qüestions d'autoabastiment, sinó qüestions relacionades 

amb el consum responsable, l’elaboració d'aliments naturals, hàbits de salut, 

coneixements elementals de cuina, etc.  

Aquest projecte transversal ha d’estar obert no sols a la participació de 

professorat d'especialitats curriculars (matemàtiques, ciències, llengua, etc) sinó 

a les famílies (mares, pares, iaios, iaies, etc), les quals, en qualitat de voluntaris 

i voluntàries, dins i fora de l'horari lectiu, invertirien els seus esforços en el 

projecte i serien part activa de les decisions referents a l'administració i gestió 

de l'hort escolar.  

Des del Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia, del qual formem 

part, ens hem posat a treballar en la idea d’una Xarxa com aquesta amb uns 

objectius tan engrescadors per tal d’oferir aquestes propostes:  

 La possibilitat de formació  per a formadors, personals de cuina/

menjador i mares/pares/responsables de les xiquetes i xiquets. 

 Assessorament continu a tots ells, aprofitant la nostra ubicació a la 

comarca, a l’EEA de Carcaixent. 

 Visites a les nostres finques i a horts de diferents productors 

ecològics.  

El contingut de la formació pot fer-se amb els següents ítems: 

 L’hort ecològic a l’escola (3 h). Definicions i arguments pedagògics. 

 Contingut pràctic agronòmic (9 h): 

 Disseny. L’orientació i la llum. 

 La terra i l’aigua. 

 El fem i els treballs. 

 La diversitat i les bardisses. 

 Els cultius i les llavors. 

 La sanitat de les  plantes. 

 Contingut didàctic: aprofitament acadèmic de l’hort (8 h): 

 Aprofitament didàctic per a determinades àrees. 

 Aprofitament formatiu com a taller. 

 Aprofitament com a activitat extraescolar. 

 Aprofitament per a les AMPA i la cuina. 

Contingut alimentació saludable i sostenible: normativa, recomanacions, 

obligacions (6 h): 

 Estratègia NAOS i altres recomanacions nutricionals per als 

menjadors escolars. 

 Guia escolar de menús saludables i sostenibles. 

 Decret 84/2018, sobre menjadors  

 Planificació de l’hort i de les activitats a desenvolupar. Projecte 

final (6 h). 

 

NOTES: 

Aquesta proposta és l’extracte d’un projecte més extens i matisat, el 

qual donarem a conéixer durant la seua difusió. La jornada de formació 

a què es fa referència es durà a terme en uns formats condicionats per 

la situació sanitària del moment. Les inscripcions de les comunitats 

educatives es podran realitzar per mitjà d’un formulari telemàtic. 
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Eduquem per a salvar el clima? 

Pedro Domínguez i Roger Pons 

Duguem ja tres anys consecutius a la Ribera amb problemes climàtics 

importants, perquè la pujada global de temperatures carrega d’energia 

l’atmosfera i, en conseqüència, augmenten els fenòmens meteorològics 

extrems pertot arreu. Hem perdut infructuosament 41 anys i 25 Conferències 

Internacionals de les Parts (COP) sobre el canvi climàtic. El CO2 supera ja les 

415 ppm, quan la concentració d’equilibri era de 280 ppm; de manera que les 

temperatures s’incrementen ràpidament(1), amb el risc afegit que la fusió de 

neus i gels provoque una retroalimentació que accelere i faça irreversible el 

calfament global. 

Amb la crisi climàtica passa com amb la pandèmia: tenen també una corba que 

hem d’aplanar aviat(2). Si no fem res, el CO2 i les temperatures seguiran 

augmentant i ens duran prompte al col·lapse de la nostra civilització. I si fem 

només l’acordat a París, resultarà insuficient i el clima acabarà descontrolant-

se, finalment. Necessitem reduir les emissions de gasos hivernacle un 7’6% 

anual si volem mantindre les temperatures dintre dels +1’5ºC, de relativa 

seguretat(3). 

Amb esta finalitat, hem elaborat el quadern Què és això de l’EMERGÈNCIA 

CLIMÀTICA?, per ajudar a treballar aquestes qüestions als centres educatius, 

perquè es coneguen bé les causes, les conseqüències i les solucions de la crisi 

climàtica que ens cau damunt i que, inevitablement, canviarà les nostres vides: 

per a bé, si som capaços d’ecologitzar l’economia o, per a mal, si no ho 

aconseguim. Consta de dues parts, la primera per a alumnes dels últims nivells 

d’Educació Primària i la segona per als d’ESO, Cicles Formatius i Batxillerat; 

amb molts dibuixos, infografies, gràfiques, informacions curtes i fonamentades, 

exercicis específics i un llistat final de bibliografia, vídeos i webs per ampliar 

coneixements.  

Cal insistir en la necessitat d’educar els i les joves en l’emergència climàtica 

perquè són els qui més van a patir-la i perquè també són la clau per a resoldre-

la. I aquest tema interdisciplinar, transversal, no es pot quedar en simples 

coneixements teòrics sinó que ha de transcendir a la pràctica quotidiana, la 

comunitat educativa hauria de convertir-se en una part important de la 

imprescindible transició ecològica...  

Es pot començar amb una enquesta, per vore què saben realment els alumnes 

sobre l'emergència climàtica, la qual es pot elaborar amb l’índex del quadern. 

Poden fer-la individualment o, millor, en grups reduïts, per a discutir-ne, 

després, els resultats la classe sencera. Per tal d’analitzar l'enquesta col·lectiva, 

es poden seleccionar els apartats del quadern que més convé treballar.  

 

Una activitat posterior, de treball de camp i recollida de testimonis personals, pot ser 

l’entrevista dels alumnes als seus avis. Així coneixeran de viva veu com eren els nos-

tres pobles, el seu entorn i el clima fa 50 anys, i comparar aquesta informació amb la 

situació actual. És una manera, també, de valorar l’experiència de les persones majors 

escoltant els seus punts de vista, les seues opinions. 

És recomanable eixir a visitar amb els alumnes algun paratge natural no degradat dels 

voltants. A Alzira, per exemple, es pot accedir al bosc de ribera del riu Xúquer amb un 

simple passeig, des de qualsevol centre educatiu de la localitat.  

Allí, després de gaudir i aprendre un poc les seues característiques, ens podem plante-

jar com estarà aquest medi a mitjans de l’actual segle, si no fem res i les temperatures 

pugen 2º o 3º C més? (4) Quants anys tindrem tots i totes? I a finals de segle, si pugen 

4 o 5ºC més que ara?  

Després, en  grups petits podem raonar sobre les solucions i traure’n conclusions: Què 

hi podem fer, al centre? I a casa? Cal fer servir els apartats del quadern de treball com 

a referència. 

Finalment, com a resum col·lectiu del treball realitzat i amb l’ajuda experta d’un profes-

sor o professora (5) que domine les noves tecnologies audiovisuals, es pot editar un 

vídeo curt, exposant la problemàtica i les solucions pràctiques, buscant la complicitat 

de companys, famílies, veïns. 
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12  
documentals 
sobre el canvi 

climàtic 

https://es.euronews.com/2021/01/08/2020-el-ano-de-la-pandemia-de-covid-19-fue-tambien-el-mas-caluroso-de-la-historia
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/covid-19-cambio-climatico/
https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/el-mundo-debe-reducir-las-emisiones-76-anual-en-la
https://www.gentdetrobada.org/producto/233297/
https://www.gentdetrobada.org/producto/233297/
http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos?opc4=0&opc1=46&opc6=0
https://teachersforfuturespain.org/
https://escoles.fundesplai.org/blog/educacio-ambiental/12-documentals-canvi-climatic/
https://escoles.fundesplai.org/blog/educacio-ambiental/12-documentals-canvi-climatic/
https://escoles.fundesplai.org/blog/educacio-ambiental/12-documentals-canvi-climatic/
https://escoles.fundesplai.org/blog/educacio-ambiental/12-documentals-canvi-climatic/
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Què fem amb el nostre patrimoni arqueològic? 

Tresors a l’abast de la mà 
Miquel Gómez Sahuquillo 

Els criteris i objectius que ajuden a prendre les 

decisions correctes en la gestió del patrimoni 

arqueològic són de vital importància. Aquesta 

qüestió s’ha de tenir en compte per descriure el 

context adequat d’intervenció i per tal d’obtenir 

uns excel·lents resultats pel que fa a la gestió 

dels diferents béns arqueològics de la Ribera.  

La gestió del patrimoni arqueològic és 

complicada i conflictiva, a causa de la 

participació de distints agents socials i 

econòmics. L’arqueologia i les circumstàncies 

que l’envolten es debat entre patrimoni i gestió.   

El valor arqueològic pot ser un valor subjectiu. 

Els béns arqueològics tenen valors 

emblemàtics o d’identitat per a un sector de la 

societat, però per a d'altres el valor és 

merament científic o econòmic.  

L’administració valenciana té una normativa que contempla els criteris de protecció 

d’un jaciment arqueològic o un monument. Hi queden establits per a una categoria 

de màxima protecció per la seua importància arqueològica i en ser declarats Bé 

d’Interès Cultural. Els menys importants, però, queden inclosos en cartes 

arqueològiques, amb una protecció jurídica menor. La pregunta que cal fer-se és 

com o de quina manera els elements arqueològics tenen un valor o un altre i, per 

tant, un nivell de protecció distinta. Des d'aquesta perspectiva, hauríem de 

diferenciar entre les variables: com són l’estat de 

conservació si és dolent, regular o bo; com també la 

seua monumentalitat, representativitat, singularitat, 

etc.  

Amb un treball previ d’estudi dels jaciments i la 

col·laboració entre els distints municipis de la Ribera 

del Xúquer es possible crear un mapa de patrimoni 

cultural on apareixeria reflectit l’inventari exhaustiu, el 

qual tindria com a conseqüència la revalorització més 

adequada del nostre patrimoni arqueològic.  

Un altre tema és si les intervencions realitzades en 

jaciments que són monuments arquitectònics, han 

estat la més adequades, els quals posseeixen  una 

metodologia científica específica sobre conservació, 

restauració i manteniment. Tres bons exemples 

d’intervenció arqueològica i  restauració dels 

monuments són les muralles d’Alzira, el castell de 

Cullera i el castell de Corbera. Per contra, exemple 

d’abandó és la torre islàmica i ermita medieval de 

Sant Miquel de Corbera, la qual si no es posa remei, desapareixerà aviat.  

Quant a les torres islàmiques d’alqueria que es conserven, la rehabilitació i 

restauració de la torre de la plaça de Benifaió, que al costat del nou Ajuntament 

desmereix la importància de l’edifici islàmic, tot i ser una notable actuació. 

Contràriament, un bon acabat l'observem en l’altra torre de Benifaió, coneguda com 

de Muça. Sens dubte, la que va suscitar una major polèmica pel seu acabat exterior 

va ser la torre Racef d’Almussafes.  

Els criteris d’intervenció han de comptar amb un pla director en què han d’intervenir 

distintes disciplines i especialitats per tal d'aconseguir un resultat òptim. Evitarem el 

toc personal sense cap rigor científic, que en alguns casos és irreversible i perjudici-

al. En una construcció històrica, la restauració respectuosa i la posada en valor de 

l’edifici és la meta final. L’aspiració ha de ser la conservació del monument històric 

per evitar una irreflexiva reconstrucció. És de 

vital importància un projecte meticulós en la 

intervenció a realitzar. Els criteris d’intervenció 

han de buscar un equilibri entre la conservació 

en les zones intervingudes i la uniformitat en 

tot el conjunt. Pel que fa a la gestió pública de 

les restes arqueològiques als termes munici-

pals, s’ha de tenir en compte les normes de 

protecció per al patrimoni arqueològic.  

      Qualsevol jaciment arqueològic hauria de 

tenir  també una proposta de revalorització. La 

cadena lògica d’intervenció seria, en primer 

lloc, la investigació, seguida de la protecció, 

conservació i, finalment, la difusió i didàctica. 

Així mateix, l’estudi d’un jaciment ha de relaci-

onar-se amb el medi en què es troba, tant 

geogràfic com històric. De tota manera, el pro-

jecte d’intervenció es fonamentarà i se centra-

rà en el treball de camp del lloc on aquest està 

situat. Cal avaluar l’estat de conservació. Per 

descomptat, s’ha de garantir la protecció del mateix i, si cal, es podria proposar l’acti-

vació de BIC.   

Arribats a aquest punt, caldria preguntar-nos si som conscients del valor del nostre 

patrimoni arqueològic i per a què serveix el patrimoni cultural. Lamentablement, algu-

nes persones pensen que el patrimoni cultural no serveix per a res, que és un des-

torb per al desenvolupament urbà i  que els diners destinats a la seua conservació i 

estudi, estarien millor invertits en serveis socials. El 

nostre patrimoni cultural, però, ens recorda el nostre 

passat, la història comuna i fa sentir-nos-en part. És el 

símbol de la nostra identitat col·lectiva.    

En efecte, el patrimoni cultural ens educa, ens ajuda a 

conéixer els cicles històrics del nostre desenvolupa-

ment social. Vivim la història en present i aprenem a 

través del rastre que ha deixat el passat, contemplant 

els monuments històrics. Per això, el Patrimoni és un 

bon recurs educatiu.  

Si aprofundim més, el patrimoni cultural és un motor 

econòmic i un estímul excel·lent per al turisme cultural. 

L’arqueologia i la història poden generar oportunitats 

laborals i de negoci.  
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Arribats a aquest punt, caldria preguntar

-nos si som conscients del valor del 

nostre patrimoni arqueològic i per a què 

serveix el patrimoni cultural. 

Lamentablement, algunes persones 

pensen que el patrimoni cultural no 

serveix per a res, que és un destorb per 

al desenvolupament urbà i  que els 

diners destinats a la seua conservació i 

estudi, estarien millor invertits en serveis 

socials.  

 

 

Més obres de l’autor 

Investigació de la imatgeria medieval mariana, renaixentista i barroca conservada en la comarca de la 

Ribera del Xúquer. Es tracta d’un estudi de les escasses imatges gòtiques que assenyalen una transició 

entre les Mare de Déu assegudes i les posteriors figures ja dretes. Es fa un repàs a les figures de Maria 

desaparegudes, de les quals hi ha notícia documental, acabant amb un estudi de les Mare de Déu renai-

xentistes i el primer barroc. Una fixa tècnica descriu cadascuna de les imatges i les va classificant crono-

lògicament en el període històric corresponent.  

La segona part, estudia la figura de la Mare de Déu del Castell de Corbera. Aquesta és un magnífic 

exemple de talla gòtica que representa Maria dreta sostenint al braç el seu fill . La imatge és una esplèn-

dida obra del més pur estil gòtic en terres de la Ribera del Xúquer.  <per aconseguir l’obra> 

https://sericor.com/categoria-producto/libros/
https://activistespelvalencia.org/
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Mossén Alcover visita Rafelguaraf 
 
Vicent Sanxis 

El dilluns 29 d’abril de 1901, mossén Alcover es 

va llevar ben enjorn, encara fosc. Anava a fer un 

viatge amb el comte de Ròtova, propietari del 

palau on el dia anterior s’havia estatjat a 

Montcada (o potser en un casal de Marxalenes). 

L’excursió era cap al sud, a visitar un poble situat 

a mitjan camí entre Alzira i Xàtiva –un poc més a 

llevant–: Rafelguaraf.  

En prendre’s ambdós el desdejuni, s’hi 

traslladaren a l’estació del Nord a València; 

havien d’agafar el tren que vora les sis del matí 

eixia cap a Xàtiva. La ressenya que el mateix 

Alcover va narrar –impressions, escrigué–,  ben 

bé podria ser aquesta, ara, en la variant 

mallorquina de la nostra llengua: 

“Uixola (Alcoi), 2 de maig de 1901 

Senyor director del Diari de Mallorca. 

Amic benvolgut: ja és hora que li segueixi la meva contarella. El dia 29 del mes 

passat, devers les sis, amb mon amic del cor, el M. I. Sr. Comte de Ròtova, em pos 

dins el tren i cap a migjorn. I venguin horts i més horts, i tarongers i més tarongers. 

Ben espessos, ben reblits, omplint l’atmosfera d’aquella oloreta tan embalsamadora 

que exhalen. I adesiara alguna clapa de blat, i de garrovers i de vinya. Però aviat 

tornaven els tarongers. I així passàrem dues hores de tren. Davallam a la Pobla 

Llarga i cap a Rafelguaraf, poblet petitó, de carrers plans, amples, cases baixes i 

els defores tots emblanquinats. L’església és petita i miserable. Tot aquell contorn 

són tarongers i arrossars o melicotoners o blateres. En un grandiós tarongerar, que 

té allà devora el senyor Comte, vaig poder fer mos estudis lingüístics, notant que el 

llenguatge ja tornava a ser molt semblant a Mallorca més que el de València. De 

Rafelguaraf tornam per la Pobla Llarga a Carcaixent, on prenem un altre tren que 

ens du a Gandia...” 

I és que, a principis del segle XX, Antoni M.ª Alcover estava immers en una tasca 

descomunal: la coordinació del que, al remat, acabaria sent el diccionari Català-

Valencià-Balear. Joaquim Rovira, 3er Comte de Ròtova, era un aristòcrata resident 

a Mallorca però amb molts interessos al País Valencià (a l’Horta, la Ribera, la Safor 

i la Marina). A més d’accionista reeixit del trenet de Carcaixent a Dénia, a 

Rafelguaraf era l’amo de la Senyoria, una finca de 211 fanecades amb un casal del 

temps de la Primera República. I com que els seus avantpassats havien sigut 

senyors i propietaris en diversos pobles valencians; per això és que va acompanyar 

a mossén Alcover en aquest viatge: perquè escoltara “el parlar” dels nadius de qui 

era el patró. 

 

 

 Documental “Viatge de paraules” (2002) YouTube 

Les Rutes del DCVB 

Alcover, el collidor de paraules 
Justificació del projecte 

Des de Mallorca, ens ve la proposta de recuperar la memòria de les rutes que va recór-

rer Antoni M. Alcover i els seus col·laboradors per 381 pobles i paratges de tot el nos-

tre domini lingüístic, entre 1900 i 1923, amb la finalitat de recollir dades per confeccio-

nar el diccionari català-valencià-balear. Esta proposta està avalada per la Institució 

Francesc de B. Moll, el col·laborador més important de mossén Alcover i l'impulsor 

definitiu del gran diccionari.  

El seu treball fou èpic en una època en què a les dificultats per a desenvolupar un tre-

ball de camp tan extens i ambiciós s'unia a la concepció d'un projecte que assumia el 

repte de recollir les paraules d'una llengua viva i compartida sense comptar amb la 

consciència identitària que hui ens aporta l'estatus de cooficialitat i el prestigi social 

d'un model educatiu en què la nostra llengua és vehicle d'aprenentatge.  

Tot i que el diccionari català-valencià-balear fou el somni d'un sol home, mossén Alco-

ver, perseverant i apassionat, centenars de persones de tot arreu es van dedicar amb 

cor i ànima a substanciar un projecte que, a mesura que transcorrien els anys, es va 

convertir en un dels treballs d'investigació lingüística més grans que s'havien portat a 

terme fins aleshores per mitjà d'un treball col·legiat, el qual va aconseguir reunir 

700.000 fitxes i va abastar, fins a l'edició del diccionari, més de mig segle d'activitat 

investigadora, ben proveït de satisfaccions i d'entrebancs.  

La confecció del diccionari català-valencià-balear ha deixat darrere seu un rastre de les 

petjades de mossén Alcover i els seus col·laboradors més pròxims, entre els quals, a 

banda del mencionat Francesc de B. Moll, hi havia el lingüista valencià Sanchis Guar-

ner. Dissortadament, els més de 100 anys transcorreguts han anat condemnant a l'oblit 

la memòria d'aquesta gesta científica i humanística. 

És hora de rescatar per als valencians i valencianes de l'actualitat i. Sobretot, per a la 

nostra comarca, les rutes per les quals va transitar mossén Alcover i els seus 

col·laboradors. Aquestes rutes són llocs, pobles i paratges amb què convivim quasi 

quotidianament i que manquen de la informació històrica necessària per a ser consci-

ents de la transcendència que van tindre per a l'edició del gran diccionari. Recuperant 

els entorns i els succeïts que van ser els fonaments d'aquesta magna obra, recuperem 

el valor social dels treballs i els esforços que s'invertiren a dotar de dignitat un fet tan 

usual i poc remarcable, per a la gent d'aquell temps, com és utilitzar la nostra llengua a 

tot arreu i en tot moment.  

En el cas concret de la Ribera, mossén Alcover, i durant els darrers anys de viatges 

d'investigació, Francesc B. Moll i Sanchis Guarner, va visitar les poblacions de Sueca, 

Massalavés, Cullera, Carcaixent i Rafelguaraf, no precisament  en aqueix ordre tempo-

ral.  

2. Objectius del projecte 

Divulgar la figura de mossén Alcover i els seu equip d'investigadors, així com la natura-

lesa dels seus treballs de camp que portaren a cap en pobles concrets de la comarca 

de la Ribera. 

Subratllar la importància social i la transcendència lingüística del diccionari català-

valencià-balear que va proporcionar una panoràmica de l'estat de salut i de la riquesa 

lingüística i cultural de la llengua viva que s'utilitzava, aleshores, a les comarques va-

lencianes. 

Proposar activitats curriculars i lúdiques a les comunitats educatives per tal d'aprendre 

que les paraules i l'ús de les llengües són elements essencials per a la qualitat de la 

convivència ciutadana, la capacitat de comunicació i la cohesió social d'un poble.  

Convertir els pobles i els llocs de la comarca que va visitar mossén Alcover i els seu 

equip en fites que conserven la memòria dels treballs de redacció del DCVB i el reco-

neixement als centenars de corresponsals que hi van col·laborar de forma solidària i 

desinteressada. 

 

 

Mossén Alcover va visitar 16 localitats valencianes en el transcurs de 20 anys. Va visitar València cinc vegades: al 1901, 1902, 1910, 1918 i 1921. 

Tres vegades s’acostà a Gandia (1901, 1902 i 1918) i a Sueca unes altres tres (1902, 1918 i 1921). Va guaitar dues a voltes a Sagunt (1901, 1918), a 

Llíria (1902, 1918), a Benigànim (1902, 1918) i a Xàtiva (1902 i 1921). I en una sola ocasió anà a Alboraia (1921), Beniopa (1902), Carcaixent (1902), 

Cullera (1921), El Puig (1901), Oliva (1902), Ontinyent (1902), Rafelguaraf (1901) i Simat de la Valldigna (1902). 

Per saber-ne més: Ruta del DCVB per terres valencianes. Vicent-F Garcia Perales. Universitat Cardenal Herrera CEU 
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Per saber-ne més... 

Finca de la Senyoria, en l’actualitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=cNZwzVQ_0Cg
https://clck.ru/TrVpW
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En l’última revolta  

Leo Part 

El 22 d’abril de 2012, després de quaranta-quatre anys des de l’última abai-

xada de fusta, quan una partida de 50 troncs de pi de Sogorb va ser conduï-

da pel Xúquer fins a l’assut d’Antella, es va fer un tímid però gran pas en la 

recuperació d’una activitat i un ofici mil·lenaris. El que no imaginàvem els 

organitzadors i les organitzadores és que nou anys després aquesta festa 

cultural se situara a escassos passos, en l’última revolta del riu, de convertir-

se en Patrimoni Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquella primera abaixada de fusta, nascuda a l’empara de la 32 Trobada 

de Centres d'Ensenyament en Valencià de la Ribera, celebrada a Antella, fou 

una colla de ganxers manxecs l’encarregada de navegar a cavall dels troncs 

i guiar-los amb els seus ganxos fins a la presa que va manar construir Jaume 

I. Des d’aquell moment, i malgrat el seu limitat pressupost i exigües ajudes 

municipals, la festa etnogràfica ha aconseguint erigir-se en un referent clar,   

dins i fora de les nostres fronteres. 

Al poc de recuperar una activitat documentada des del segle XIII als rius 

valencians, Maeros del Xúquer ingressava en la International Timber Rafst-

men, promotora de la candidatura, de la qual hui en dia formen part els go-

verns espanyol, polonés, alemany, austríac, txec i letó. 

Al llarg de les ja 8 edicions de l'abaixada de troncs pels meandres d’aigües 

cristal·lines que dibuixa el Xúquer al seu pas per Antella, abans internar-se 

en la gran plana fluvial, han participat raiers catalans, manxecs, navarresos, 

aragonesos i de Cofrents. Al mateix temps, maeros o  ganxers antellans hem 

viscut, en primera persona, els descensos anuals de fusta -solta, en el cas 

de les conques valencianes, i lligada, pròpia dels rius pirinencs- celebrats als 

rius Noguera Pallaresa, Segre, Tajo, Cabriol i Aragón-Subordán. 

De cara a l’edició d’enguany i del 2022, s’ha previst allargar el recorregut 

fluvial de l'abaixada de fusta de 2 a 7 km, editar llibres, revistes i audiovisuals 

commemoratius dels 10 anys de la Maerà; posar en marxa l’escola de gan-

xers i continuar organitzant tallers, actes i certàmens culturals al voltant d’u-

na activitat que des del segle XII fins a la segona meitat del XX ha abastit de 

fusta, emprant els rius Xúquer, Cabriol i Túria, per tal de fer tant cases, mo-

bles i barques, com  caixes de taronges, vaixells, palaus i castells. 

Més encara, si la pandèmia ens ho permet, el pròxim 31 de juliol llançarem al 

riu els troncs que haurem de conduir fins l’Assut d’Antella en la IX Maerà 

2021 des de la veïna Sumacàrcer, l’Ajuntament de la qual va aprovar, el pas-

sat 26 de març, una moció de suport a la candidatura multinacional del Tim-

ber Ràfting que se sumava a les adhesions d’Escola Valenciana, la Federa-

ció Coordinadora de Muixerangues, Xúquer Viu i la SRX, entre la trentena 

d’associacions que ja han fet costat al reconeixement de la festa de la Maerà 

d’Antella com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Un objectiu 

per al qual sols ens resta recórrer una última revolta del nostre benvolgut 

Xúquer, un riu carregat d’història que dota d’identitat a la nostra comarca, 

que cal preservar i del qual ens sentim fills. 
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En defensa dels rius i de l’aigua 

pública 

Per un Xúquer viu i una Albufera viva 

Roger Pons i Paco Sanz 

Xúquer Viu va nàixer fa 18 anys. Prompte complirà dues dècades dedicades a defensar els 

nostres ecosistemes aquàtics, els nostres paisatges d’aigua, els 

nostres rius, aqüífers i zones humides. Molt han canviat les coses 

en aquests anys i hui en dia, gràcies al treball de tots i totes, estem 

en millors condicions d’afrontar el repte d’aconseguir un riu més viu.  

En pocs dies eixirà a consulta el nou Pla Hidrològic del Xúquer que 

estarà en vigor fins 2027 i que ha de donar compliment a la Directiva Marc de l’Aigua, que té 

com a principal objectiu assolir el bon estat de les masses d’aigua. Xúquer Viu davant aquest 

nou Pla demana: 

 Augmentar de manera significativa, els actuals cabals ecològics del Xúquer, 

especialment en el seu curs baix, i augmentar també el del riu Albaida per 

garantir la seua connexió amb el Xúquer. D’igual manera, en la resta de rius, com 

el Magre, el Sellent o el Cànyoles.  

 Escometre la restauració dels nostres rius. És urgent la restauració del tram baix 

del Xúquer, amb la recuperació de l'espai fluvial, amb la recuperació de bosc de 

ribera. S’han restaurar també el riu Albaida i el riu Verd, únic riu autòcton de la 

Ribera. 

 Respecte a l’Albufera, incrementar el cabal ecològic ja que l’actual és clarament 

insuficient, en un context de canvi climàtic i de reducció de les aportacions que 

n’arriben. Per a millorar la qualitat de l’Albufera han de ser prioritàries les 

actuacions de sanejament i depuració.   

 Realitzar una avaluació ambiental global de la modernització dels regadius, 

compensant la pèrdua de cabals del riu Xúquer i de l'Albufera, així com per 

regenerar els aqüífers i impedir la intrusió salina en els aqüífers costaners. 

 Declarar oficialment en risc l’aqüífer de la Manxa Oriental atés que la seua 

sobreexplotació ha sigut una de les causes principals del declivi del riu Xúquer, i 

adoptar mesures dràstiques per a la recuperació dels nivells de l'aqüífer. 

 Establir mesures més rigoroses respecte a la contaminació dels aqüífers per 

nitrats, posat que no ha millorat la situació, així com fomentar i donar suport a 

l’agricultura ecològica.   

Però Xúquer Viu no 

sols té com a objectiu 

millorar l’estat 

ambiental de les 

nostres masses 

d’aigua, també forma 

part de Xarxa 

Valenciana per l’Aigua 

Pública i treballa per la 

gestió pública del 

l’aigua, reivindicant 

l’accés a l’aigua potable 

i al sanejament com a 

dret humà essencial i la 

gestió d’aquests serveis 

com a serveis públics 

essencials.  

Volem fer real la declaració de l’Assemblea General de les Nacions Unides que al juliol de 

2010  va declarar l’accés a l’aigua potable i al sanejament com a "un dret humà essencial per 

al ple gaudiment de la vida i de tots els drets humans" i emplaçà a tots els Estats a garantir-

ho. Al territori valencià, la presència dels gestors privats és majoritària i està dominada, 

bàsicament, per tres grans empreses amb concessions de molt llarga durada.  

Instem a les autoritats autonòmiques i locals valencianes a la recuperació de la gestió pública 

de l’aigua, transparent, participativa i amb retuda de comptes. Això suposa la 

remunicipalització d’aquest servei essencial. 

Entre els objectius de Xúquer Viu en la pròxima etapa està també el projecte Viu el Xúquer 

per mitjà del qual volem fer arribar a la societat, però especialment a les escoles i instituts de 

la Ribera, informació sobre el nostres ecosistemes aquàtics per tal de sensibilitzar-los cap a la 

defensa del riu que ha configurat la nostra comarca a través dels segles i que ha creat 

l’Albufera. Xúquer i Albufera dos joies dels valencians i valencianes que hem de deixar a les 

pròximes generacions com un patrimoni natural insubstituïble.  

 

 

Tots al riu,  foto de Fermín García Pons. III Concurs Fotografia Xúquer Viu 

32a Trobada de Centres en Valencià de la Ribera (Antella, 2012) 
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Coneixes el nom d’aquests jocs? Com es juguen? 

T’abelleix jugar una partideta? 

Saps cantar-la? 


