
Quan ja albiràvem el dia de la 35a 
Trobada Alzira 2020, ha irromput 
una pandèmia que representa un 
perill greu per a milions de perso-
nes en tot el món, inclòs el nostre 
país. L'evolució de la pandèmia ha 
provocat la declaració d'emergèn-
cia sanitària i ens ha arrencat de 
colp d'una vida que creiem que no 
podia trontollar així. La Trobada 

de la Ribera, que era possible fa poques setmanes, en l'actualitat 
és desaconsellable dur-la a terme. El treball realitzat per la comis-
sió organitzadora de la 35a Trobada d'Alzira i per les comunitats 
educatives comarcals queda, ara, aparcat fins que resolem què 
fer, com fer-ho i quin dia, però una cosa és segura: el fruit de 
l'esforç de tantes i tantes persones no se'ns escolarà entre els dits. 
 
Per força major, ens veiem obligats a ajornar la 35a Trobada 

per a després de l'estiu, com la resta de Trobades d'Esco-

la Valenciana, i la celebrarem com un gest que proclame que les 

comunitats educatives i les entitats socials han recuperat la nor-

malitat i que continuem reivindicant, com diu l'eslògan “Arrels 

de vida, llavors de futur”, un model educatiu que ens ajuda a 

repensar el món, a aconseguir que les persones siguen les prota-

gonistes de les seues vides i una cultura de convivència que ens 

humanitza i ens permet construir un futur més just i solidari. 

CANÇONER POPULAR  

La Pasqua ha estat sempre una 

festa associada als xiquets i xique-

tes, als jocs tradicionals i a les can-

çons populars, també a viure-la 

fora de casa. Totes 4 coses formen 

un únic cos difícil de separar que es 

troba acompanyat per uns sabors, unes olors i uns colors que no 

combinen amb tant d’encert en altres èpoques de l’any.   

La primavera, acabada d’estrenar, ha transformat el paisatge, 

natural i urbà, fa bategar els cors amb més intensitat  i les emo-

cions estan a flor de pell. Un altre cicle de vida ha fet reviscolar 

les energies naturals, el món sembla renovat, ens venen ganes 

d’omplir-nos els pulmons dels aromes provinents de la florida, 

tot ho veiem accessible i fàcil de fer. 

L’optimisme que sentim és l’optimisme contingut en les cançons 

populars que conviden a la diversió, a relacionar-nos amb la 

colla d’amics i amigues. Les cançons transpiren festa, embarcar-

nos en aventures,d’un sol dia, compartir experiències, xarrar 

pels descosits i esclafir a riure, assaborir els productes de la ter-

ra, viure cada instant, en definitiva.  

Etiquetes (cliqueu a l’enllaç) 

Cançons de mona-Les cançons populars-Menjar-se la mona-4 

cançons i danses-cançons tradicionals  ÀUDIOS: Cançons 1, 

cançons 2, cançons 3, cançons 4. 

Proposta d’activitats 

Recordeu el cançoner popular de la Pasqua, canteu les cançons 

amb instruments improvisats, disfresseu-vos i balleu-les, inter-

canvieu anècdotes pasqüeres, mireu-ne fotografies i vídeos i 

compartiu la vostra experiència per les xarxes socials. 

CUINA DE PASQUA 

Els dolços i les pastes de Pasqua 

eren molt esperats a les cases, quan 

eren casolanes i les persones amb 

més traça es desplaçaven als forns 

de barri per fer-ne, sobretot dones, 

majors i amb experiència. La tradi-

ció de pastar els dolços pasqüers a 

gust del paladar de cada casa va durar fins que els costums van 

canviar i es deixà en mans dels comerços, potser els mateixos 

que havien evolucionat.  

Han quedat determinades famílies que han ensenyat les noves 

generacions l’art de fényer les pastes i els dolços festius. En algu-

nes cases ha perdurat i en altres s’ha perdut per això de la veloci-

tat de la vida, l’acceleració viral que tenim ben a dins.  

Ara mateix, és un bon moment per recuperar la feina de pastar 

per a la família, convertint l’activitat que abans era per a iniciats 

i iniciades en una vivència cooperativa de menuts i grans. 

Etiquetes (cliqueu a l’enllaç) 

La mona de pasqua-Jaume Fàbrega: un país de dolços-Onda: 

revista de pasqua– La cuina de Pasqua– Tradicions valencianes 

Proposta d’activitats 

No hi ha res més divertit per comboiar-se a fer un plat de cuina 

entre menuts i gransdebades. Repartir les tasques i els estris de 

cuina, col·locar-se els davantals, interpretar les receptes, tastar 

ficant els dits i, fins i tot, mirar fit a fit la porta tancada del forn 

com si fora la pantalla d’una TV perquè no es faça malbé la cuita. 

I, una vegada s’han escurat els estris, assentar-se el grup al vol-

tant de la taula a tastar la nostra gran obra culinària. No vos 

oblideu de compartir les imatges a les xarxes socials! 

Jocs tradicionals 

La globalització cultural ha dispersat els jocs 

infantils que abans tenien calendari i estació 

de l’any. En concret, els jocs de Pasqua eren 

jocs col·lectius de gran activitat física i asso-

ciats a determinats recursos a l’abast. Era 

una manera de espolsar-se la peresa fredoli-

ca i fer circular la nova saba de la resurrecció 

de la vida. Per què no recuperar-los als patis del col·les?    

Etiquetes: Jocs tradicionals—F. Gisbert: Guanyem el pati               

Activitats pasqüeres per a celebrar-la sense eixir de casa 

Ja ve dia de Pasqua 

 Butlletí de la 35a Trobada Especial Pasqua ABRIL 2020  

Cançoner— Jocs Populars—Gastronomia 
Històries—Enllaços i propostes 

ENVIEU-NOS LES VOSTRES FOTOS I VÍDEOS A trobadalaribera@gmail.com I EN FAREM UN ÀLBUM PER A  ALEGRAR-NOS DE VEURE’NS 

https://quarcreixentalauladinfantil.wordpress.com/2016/03/21/cancons-de-la-mona-i-de-pasqua/
http://bibliopoemes.blogspot.com/2008/03/les-canons-populars-de-pasqua.html
http://etnobloc.es/entrada/cancons-per-menjar-se-la-mona/
http://aplicaciones.edu.gva.es/ocd/sedev/docs/la_pasqua_4_cancons_i_danses.pdf
http://aplicaciones.edu.gva.es/ocd/sedev/docs/la_pasqua_4_cancons_i_danses.pdf
https://musicaaxarxa.files.wordpress.com/2019/05/cancons_populars_tradicionals_lescola.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UlyJskVa19o&t=270s
https://www.youtube.com/watch?v=mrRZw5q_FTQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=JYxcW3v54-A&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=tAXFk4U1P14&t=2s
http://cuinadiari.blogspot.com/2012/04/mona-de-pasqua-valenciana.html
https://blocs.mesvilaweb.cat/jaumefabrega/?p=268138
http://www.onda.es/ond/uploaded/AreasMunicipales/Agencia%20de%20Promocio%20del%20Valencia/9%20Revista%20de%20Pasqua%2018.pdf
http://www.onda.es/ond/uploaded/AreasMunicipales/Agencia%20de%20Promocio%20del%20Valencia/9%20Revista%20de%20Pasqua%2018.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/162640785/162670723/la_pasqua_3_la_cuina3.pdf/fa9f5a0a-ef4a-4823-a050-7c5376c15ff3
http://valenciaidentitaria.blogspot.com/2013/03/tradicions-valencianes-la-mona-de-pasqua.html
http://www.ceice.gva.es/documents/162640785/162670705/JOCS_TRADICIONALS.pdf/713352f2-caf4-4874-9b34-aaa9b5db57a6
https://taulafilologiavalenciana.files.wordpress.com/2016/02/guanyem-el-pati-gisbert.pdf

