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La finalitat de la BOTIGA SOLIDÀRIA és aconseguir el finança-

ment de la 35a Trobada a través de les donacions individuals que 

es realitzen gràcies a l’adquisició de la rifa i les samarretes. El 

finançament aconseguit es destina tant a la promoció i organitza-

ció de la 35a Trobada Alzira 2020 com en les activitats que du a 

terme la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera al llarg 

de l’any Trobada. S’ha d’agrair la implicació de les persones que 

han decidit donar suport a esta iniciativa per mitjà d’estes micro-

ajudes econòmiques. 

El col·lectiu LLAVORS D’ACÍ estarà enguany en la 35a Trobada 

Alzira 2020. És una oportunitat perquè persones que practiquen 

alguna modalitat d’agricultura ecològica per al seu autoconsum, 

les comunitats educatives que desenvolupen el projecte de l’hort 

escolar i la gent que tinga un hort urbà a casa perquè hi puguen 

intercanviar llavors, buscar assessorament tècnic o, només, infor-

mació de les activitats del col·lectiu. 

Quadern de treball sobre l’emergència climàtica 

Persones vinculades a La Ribera en Bici i a Xúquer Viu han elabo-

rat un quadern de treball sobre l’emergència climàtica, adaptat a 

les competències curriculars de l’ESO i Batxillerat.  

El quadern de treball s’editarà a l’Editorial Reclam, en la qual  

existeix la col·lecció PERTOT, codirigida per la Coordinadora de 

Centres en Valencià de la Ribera. S’està preparant també la publi-

cació d’un llibre sobre els castells i fortificacions de la medina 

d’Alzira escrit per l’arqueòleg Miquel Gómez Sahuquillo i s’ha 

publicat ja el llibre “Acosta’t a la Ribera” de Vicent Climent. 

Abans de l’estiu, com una activitat del PUNT DE TROBADA, jor-

nada de debat educatiu,  s’organitzarà una sessió per explicar al 

professorat interessat el contingut del quadern de treball i la ma-

nera  de fer-lo servir com un recurs didàctic a les aules. 

 

 

 

 

 

 

 

El polifacètic Dani Miquel i el seus Mamemimomúsics actuaran 

la vesprada del 26 d’abril en la cloenda de la 35a Trobada Alzira. 

Com ja es habitual, en les darreres Trobades de la Ribera, la mú-

sica alegre i les lletres optimistes del nostre amic Dani Miquel 

acomiadaran el dia de la 35a Trobada. Serà una invitació a core-

jar les seues cançons, que s’han fet populars entre els nostres 

menuts i menudes, i a ballar-les. Com tots els anys serà un ex-

cel·lent regal per a les comunitats educatives que han acudit a la 

crida de la Trobada per a expressar un any més el seu suport a 

l’ensenyament en valencià i a la dignificació del seu ús social. 

Gràcies per fer-nos tan feliços, Dani Miquel. 

https://www.gentdetrobada.org/
https://llavorsdaci.org/
http://www.reclameditorial.com/editorial/es-presenta-el-llibre-acostat-a-la-ribera-a-llombai/
http://danimiquel.cat/

