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La  35a Trobada d’Alzira omplirà el 26 d’abril places i carrers amb  

la remor, les rialles i la música de festa que inunden tots els anys 

les poblacions amfitriones de la Trobada de Centres en Valencià 

de la Ribera. Com any rere any, hi haurà una oferta d’activitats 

molt variada que no deixarà ningú indiferent,  ni ens deixarà pa-

rar en torreta un sol instant al llarg del matí. Esperem que l’astre 

rei vinga a la festa pel valencià amb tot el seu esplendor, acompa-

nyat pels seus amics el bon oratge i les ganes de passar-ho bé. 

La situació de la 35a Trobada ja està decidit: ocuparà una de les 

artèries principals de la ciutat d’Alzira, on s’entronitza els casali-

cis dels Sants Patrons, el vincle entre la història llegendària de 

l’illa del Xúquer i la panoràmica més actual d’una ciutat dinàmica 

i acollidora. 

Precisament, al 2020 fa 25 anys que s’hi feu la primera Trobada a 

Alzira, una fita que va anar acompanyada per la repercussió de 

l’aplicació dels programes d’ensenyament en valencià que van 

instaurar el model d’aprenentatge bilingüe als centres educatius 

de la ciutat. A continuació, teniu una perla d’aquella Trobada de 

1995, però a la 35a Trobada, tindreu ocasió de vore una exposició 

retrospectiva de fotos, gràcies a la generositat de la Falla la Malva. 

Encara esteu a temps d’inscriure-vos en una Trobada que està 

dedicada, com la resta de 21 Trobades d’arreu del país, a la figu-

ra d’Empar Navarro i Giner, una mestra inquieta i compromesa 

amb un model educatiu molt pròxim als plantejaments pedagò-

gics que anys després foren impulsats pels mestres feinetistes, 

els moviments de renovació pedagògica i entitats com Escola 

Valenciana i la seua Federació d’Associacions per la Llengua. 

A més d’esta protagonista tan emblemàtica, en la nostra Trobada 

l’emergència climàtica serà també un eix temàtic central. Tant és 

així que un bon grapat de tallers i d’altres activitats elaborats per 

les comunitats educatives reflectiran les conseqüències més  

visibles del canvi climàtic, el qual planteja, a la humanitat i al 

nostre model econòmic, el repte de la sostenibilitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La celebració de la 2a Nit de la Ribera el proper 28 de febrer a la 

Sala Rex Natura és també  una fita per a tindre-la en compte. A 

la 2a Nit de la Ribera s’expressarà el nostre reconeixement a les 

comunitats educatives pioneres en l’aplicació del programa d’en-

senyament en valencià i s’homenatjaran les primeres promoci-

ons d’alumnes escolaritzats en este model d’ensenyament bilin-

güe en què el valencià era la llengua vehicular d’aprenentatge. A 

més a més, es lliuraran els guardons als tallers de la 34a Trobada 

Carlet 2019. 

 

 

 

 

 

 

+INFO. Eslògan oficial de les Trobades 2020                                         

https://www.gentdetrobada.org/
http://www.fallamalva.com/
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/valentes/empar-navarro
https://ca.wikipedia.org/wiki/Objectius_de_Desenvolupament_Sostenible
https://drive.google.com/drive/folders/1eOPrrIYm5Fazmz2M8wq67DRlxnFDg7lo
https://escolavalenciana.org/trobades/trobades-2020/

