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UNA NIT D'ESCOLA VALENCIANA DEDICADA
A LA CANÇÓ IMPROVISADA 

Albal (Horta Sud) acull avui la La XII Nit d'Escola Valenciana, que enguany porta per títol 'La Nit
de la cançó improvisada'. Hi haurà cants del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya, i també
amb un dels més populars, el bertsolarisme basc. Durant l'acte. també es lliuraran els guardons de
l'entitat a persones i col·lectius que treballen per la llengua. Enguany els reconeixements són per a
Carme Miquel, en reconeixement per la seva tasca pionera; Pep Gimeno 'Botifarra' per l'enorme
tasca de recuperació de la  tradició popular  cantada i  a  la  Xarxa Vives,  pels  seus vint  anys  de
trajectòria.

Premi Internacional Linguapax 2014

A més,  Fernand de Varennes, expert  de rellevància internacional en drets lingüístics,  lliurarà el
Premi  Internacional  Linguapax  2014  a  Escola  Valenciana.  El  passat  21  de  febrer,  Linguapax
Internacional --creada per la Unesco i dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística
mundial-- va anunciar que volia reconèixer Escola Valenciana amb aquest premi internacional per
l'especial promoció de l'educació multilingüe al País Valencià i per la tasca que el moviment cívic
exerceix en el camp de la defensa de la llengua amb accions i activitats en diversos àmbits d'ús.

Guardó per a la plataforma Tots som Cremona

Aprofitant que la Nit d'Escola Valenciana es fa a Albal, l'associació el Guaix ha decidit atorgar el
guardó comarcal  en  el  context  de la  vetllada  de  premis  de l'entitat.  El  guardó es  lliurarà  a  la
Plataforma Tots Som Cremona: 'Volem homenatjar una de les escoles que s'ha convertit en símbol
de la lluita i la dignificació de la nostra escola. És un orgull per a nosaltres reconéixer la tasca que
està fent la comunitat educativa i, en especial, els pares i les mares del CEIP Ciutat de Cremona
d'Alaquàs en defensa de l'ensenyament públic, en valencià i de qualitat, perquè totes i tots som
Cremona i perquè el Cremona no es tanca', diu Vicent Font, president de Guaix.


