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Escola Valenciana proposa un ampli 
acord per ‘l’escola que volem’
Se celebra la Nit d’Escola Valenciana a Albal. L’entitat treballa un document que presentarà 
als partits polítics per tal de potenciar una Llei educativa valenciana que recupere i millore les
bases de l’escola pública, de qualitat i en valencià

Escola Valenciana ha celebrat la XII Nit d’Escola Valenciana a Albal. El Guaix, la Coordinadora de
l’Horta  Sud  de  l’entitat,  ha  estat  l’amfitriona  d’aquesta  vetllada  titulada  ‘La  Nit  de  la  cançó
improvisada’. L’acte ha comptat amb l’actuació de referents del País Valencià, les Illes, Catalunya i
Euskal Herria pel que fa a versar cançons des de la improvisació.

A La  Nit  s’ha  desvetllat  el  lema  de  les  Trobades  d’Escoles  en  Valencià  2015,  “L’escola  que
volem”.“Hem triat aquest lema per tres raons”, apunta el president de l’entitat, “L’escola que volem
referint-se al model d’escola en valencià que Escola Valenciana oferirà a la societat a febrer de l’any
que ve,  L’escola que volem referint-se a estimar, l’escola que ens estimem.  L’escola que volem
referint-se a canvi, a allò que desitgem, al que aspirem, allò al que cal que estiguen atents els partits
polítics de cara a les eleccions de maig de 2015.

La pròxima primavera és especial i les Trobades també ho volen ser. D’una banda, s’acompleixen
els 30 anys de les primeres festes per la llengua, celebrades a la Marina Alta i a la Ribera. De l’altra,
seran l’altaveu i  la  crida a  la  participació de la ciutadania que s’estima la nostra  llengua i  vol
construir un país digne.

La Nit, conduïda pels presentadors d’El Mural ràdio de l’entitat, Amàlia Garrigós i Pau Vendrell, ha
estat marcada pel lliurament dels guardons ‘Intentant la llibertat’ a Carme Miquel, amb el Guardó a
la Trajectòria Individual; Pep Gimeno ‘Botifarra’, amb el Guardó a l’Ús Social del Valencià; i la
Xarxa Vives d’universitats amb el Guardó Extraordinari.


