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El Premi Sambori  

2020 a la Ribera 

A la nostra comarca, els tallers  de 

narrativa han comptat amb una 

gran participació de comunitats 

educatives, professorat i alumnat.  

En dades reals, han participat  

6.212 alumnes d’educació infantil i 

educació primària, i 398 profes 

que han coordinat esta participa-

ció tan nombrosa. 

Quant a educació secundària, cicles formatius, batxillerat i forma-

ció de persones adultes, la quantitat d’alumnat se situa en 1.805 , 

coordinats per 140 profes. 

Si fem el còmput per grups, han participat 23 aules de 0 a 5 anys, 

236 aules de primària i 140 aules de secundària, batxillerat, cicles 

formatius i FPA, de pràcticament tots els pobles de la Ribera. 

Calendari del Premi  

El 31 de març es durà a terme la convocatòria dels jurats per a la 

deliberació i el lliurament dels premis serà dissabte de matí 23 de 

maig al Gran Teatre d’Alzira. 

El CicleBús farà un 

itinerari pels col·les 

d’Alzira 

La Ribera en Bici, col·lectiu  membre 

de l’àmbit de treball sobre sostenibili-

tat  ha organitzat un CICLEBÚS el dia 

de la 35a Trobada Alzira 2020 que 

recollirà els grups amb bici de perso-

nes, menuts i adults, que es concen-

tren a les portes dels centres educatius  

de la població, amb un itinerari circular que finalitzarà al  pont de 

ferro, punt d’inici de la cercavila de la Trobada. 

L’activitat del CICLEBÚS pertany al projecte VINE-TE’N A LA 

TROBADA EN BICI, consistent a organitzar rutes ciclistes des de 

diversos pobles de la comarca per a acabar en la població en què, 

cada any, se celebra la Trobada. Estes rutes ciclistes es realitzen 

per camins tradicionals, entre paisatges riberencs característics, 

amb la intenció de donar-les a conéixer i estimular-ne l’ús.  

Enguany, però, s’ha modificat el plantejament del VINE-TE’N A 

LA TROBADA EN BICI per eixamplar l’oferta de participació a les 

comunitats educatives d’Alzira. 

En rogle, fomentarà 

la lectura d’Isabel-

Clara Simó  

Isabel-Clara Simó ha estat sempre un 

referent literari. Ha estat també una 

dona políticament compromesa  amb el nostre país, amb la man-

ca d’igualtat de gènere que ha denunciat, en veu pròpia i a les 

pàgines de les seues obres literàries i publicacions de premsa, 

temàtiques socials molts encarnades en la nostra societat.  

ROGLE CLUB DE LECTURA,  el projecte cultural de la Coordi-

nadora de Centres en Valencià de la Ribera, dedicarà a l’autora 

d’Alcoi una GUIA DE LECTURA perquè els centres educatius de 

la comarca organitzen sessions de treball al voltant de l’escripto-

ra i intel·lectual. Esta activitat es desenvoluparà durant el primer 

trimestre de curs 2020-2021 i compta amb la col·laboració de la 

Fundació Bromera. 

Així mateix, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira du-

rà a terme abans activitats lectores centrades en Isabel-Clara 

Simó. 

Els projectes educatius comarcals 

també vindran 

A diferència de les Trobades anteriors, els projectes educatius 

que s’estan realitzant a les comunitats educatives de la Ribera se 

situaran al carrer, al costat dels tallers dels seus centres. El mo-

tiu d’això, és incrementar la capacitat d’interactuació de les per-

sones que els porten endavant amb el professorat, les AMPA o 

assistents interessats i interessades. Estes taules informatives 

dels projectes educatius estaran identificades amb el nom del 

nostre PUNT DE TROBADA, la jornada de debat educatiu. 

En eixos espais, es mostraran fotografies, documents i recursos 

emprats en les experiències educatives singulars i hi haurà tam-

bé la possibilitat de compartir contactes per aprofundir en la 

informació mínima que s’hi donarà. 

Esperem que el nou format millore l’intercanvi d’iniciatives que 

fructifiquen a tot arreu de la Ribera. 

http://www.sambori.net/concurs-literatura-valencia/
http://www.lariberaenbici.net/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Isabel-Clara_Sim%C3%B3_i_Monllor
https://fundaciobromera.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Igualtat-Ajuntament-dAlzira-2298263833731242/

