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n El 57 % de les persones que ha-
biten a la Comunitat Valenciana 
es declaren valecianoparlants; el 
parlen sempre o per normal gene-
ral en les seues relacions quoti-
dianes. Però sols el 63 % d’elles 
l’empra, com a primera opció, 
quan estan de compres en un cen-
tre comercial; és a dir, dues de 
cada cinc abandonen la seua llen-
gua materna.  

És un estigma que molts — qui 
escriu també ho té com a assigna-
tura pendent— perpetuen com a 
resultat de «múltiples processos 
sociohistòrics, sociopolítics i cul-
turals que han conformat la reali-
tat sociolingüística del present». 
Així ho assegura, entre moltes al-
tres dades, la tesi «Presència i ús 
del valencià en l’àmbit comercial» 
elaborada per Yaiza Pérez, soció-
loga y profesora associada de la 
Universitat de València (UV), la 
qual determina que el valencià és 
un idioma relegat a una posició 
minoritària en les transaccions 
comercials i, sobretot, en la seua 
presència en establiments comer-
cials de nord a sud de la Comuni-
tat Valenciana.  

La investigació ha analitzat la 
presència i utilització de la llen-
gua, tant de forma escrita com 
oral, en un total de 1.865 establi-
ments valencians, repartits entre 
xicotet comerç, mercats munici-
pals i grans superfícies comercials. 
La mostra emprada per a l’anàlisi 
recull locals comercials de sis lo-
calitats —València, Castelló, Ala-
cant, Elx, Alcoi i Gandia—, que són 

capitals de comarca i grans motors 
econòmics i que, a més a més, s’in-
clouen com a zones de predomi-
ni lingüístic del valencià segons la 
Llei d’ús i ensenyament del valen-
cià (LUEV). 

Encara que hi ha diferències 
notables segons l’àmbit geogràfic 
i, també, una major incidència en 
el terreny oral davant de l’escrit; 
l’estudi conclou que «els resultats 
qualitatius i quantitatius mostren 
un clar predomini del castellà en 
l’escenari comercial». 

En format escrit 
Un dels objectes d’estudi de la tesi 
és la presència del valencià en 
l’àmbit visual, per al qual analitza 
els elements tant de l’interior com 
de l’exterior de les botigues. 

En les façanes comercials, sols 
el 6,37 % dels rètols està en valen-
cià, davant del 61,56 % que empra 
el castellà i el 27,97 % que es de-
canta per l’anglés. La utilització de 
la llengua valenciana és molt més 
alta en mercats, on el percentatge 
s’eleva al 13,9 %, i pràcticament 
inexistent als centres comercials, 
amb sols el 0,76 % dels rètols.  

L’ús del valencià cau dràstica-
ment pel que fa a la informació es-
crita dels aparadors (1,53 %) i re-
lativa als horaris (1,30 %). 

En els cartells interiors, el per-
centatge és més baix encara. Sols 
el 0,75 % dels textos estan escrits 
en valencià, davant del 79,29 % en 
castellà i un 16,35 % que combi-
nen el castellà amb l’anglés.  

Major ús oral del valencià 
Encara que lluny de les preferèn-
cies de la ciutadania —el 56 % de 
les 1.114 persones enquestades 
desitja que augmente la presèn-
cia del valencià en la societat—, 
sols el 18,58 % de les converses en-
tre el personal comercial i la seua 
clientela es produeix en valencià. 
De nou, el panorama marca desi-
gualtats entre els mercats (15,46 
% de les converses) i els centres 
comercials (2,05 %). 

Altres dades recollides són que 
el 90 % del personal dels comerços 
parla el castellà amb els seus com-
panys —el percentatge cau al 65,12 
% a Alcoi— i, encara que el client 
inicie la conversa en valencià, el 
82,40 % d’ells respon en castellà.  

La tesi doctoral «Presència i ús del valencià en l’àmbit comercial» 
analitza l’ús de les dues llengües cooficials a la C. Valenciana

El comerç es postula 
com a dinamitzador 
de l’ús de la llengua

LLUÍS PÉREZ. VALENCIÀ

Els mercats municipals són els establiments comercials on més s’utilitza el valencià. GERMÁN CABALLERO

ALCOI, CASTELLÓ I GANDIA, ON DOMINA EL VALENCIÀ
u La divergència lingüística entre les diferents 
ciutats de l’estudi és notable, amb un major ni-
vell de castellanització en l’àmbit comercial a les 
localitats d’Alacant, Elx i València. Per contra, 
Alcoi, Castelló i Gandia són els municipis «on el 
paisatge lingüístic està més valencianitzat», es-
pecialment en el terreny de l’oralitat. De tota 
manera, en les conclusions de la investigació, 
Yaiza assegura que «hi ha un procés greu i gran 
de castellanització en totes les zones geogràfi-
ques de la Comunitat Valenciana». 

De fet, una de les curiositats de l’estudi és 
que la presència del valencià en els comerços no 

és un tema de debat habitual entre la ciutadania 
de la regió: «no està present en les converses 
quotidianes», afirma la investigadora. Es dona, 
de manera minoritària, en els grups de discussió 
conformats a Alcoi, Gandia, Castelló i València, 
però és inexistent a les dos altres ciutats (Ala-
cant i Elx). 

Una de les possibles raons establides per Pé-
rez és que les polítiques lingüístiques implemen-
tades per les administracions valencianes «s’han 
centrat a impulsar la normalització lingüística 
en l’àmbit educatiu i en l’administració, però se 
n’han oblidat d’altres, com el socioeconòmic. 

Només el 19 % dels 
comerciants parla en 
valencià però, en el 
terreny escrit, el seu  
ús no supera el 13 %

El 56 % de les persones 
enquestades considera 
que el valencià hauria 
d’incrementar la seua 
presència en la societat

2 SUPLEMENTO | EN VALENCIÀ!  ∙ LEVANTE-EMV 
VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2022

bgallach - 07/11/2022 09:44 - 10.106.40.18



n Quan es va crear l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (AVL) 
el 1998, la prioritat era establir el 
corpus terminològic i lèxic de la 
llengua. Tot un esforç, recorda 
Tudi Torró, presidenta de la Sec-
ció de Foment de l’Ús del Valen-
cià de la institució, que va donar 
com a resultat la creació de la 
gramàtica normativa, el diccio-
nari ortogràfic, la pronunciació, 
etc. «Si es redacten documents 
meravellosos i després no es po-
sen en pràctica, l’ús del valencià 
no ix al carrer. Seria una cosa fo-
silitzada i l’Acadèmia vol ser tot 
el contrari», assegura. 

 
P En quina etapa es troba ara 
l’AVL? 
R Estem centrant els esforços en 
la promoció del valencià, és fo-
namental que es conega 
l’Acadèmia. La gent no sap què 
fem ni les nostres funcions. 
Aquests últims anys s’ha incidit 
molt en la divulgació de la nostra 
tasca. Aquesta secció és idònia, 
vetlem per l’ús del valencià. 
P De fet, entre les vostres recla-
macions recents destaca la pro-
moció de l’enfortiment de l’ús 
de la llengua per part de la clas-
se política. Com es pot materia-
litzar aquesta demanda? 
R L’Acadèmia no fa política lin-
güística, aquesta funció és de les 
administracions que ens gover-
nen i els polítics. Nosaltres, com 
a institució, hem de fomentar i 
reivindicar que compleixen amb 
el seu deure: fer normal l’ús del 

valencià. Un primer pas seria que 
els polítics parlaren valencià, des 
del president de la Generalitat 
Valenciana fins als consellers 
dels ajuntaments, l’estratègia lo-
cal és la que cala a la ciutadania.  
P Però, la gent parla valencià? 
R Quan passeges pel carrer de la 
ciutat s’observa que l’ús ha decai-
gut moltíssim. Hi ha moltes zones 
castellanitzades on les aptituds 
lingüístiques no són negatives, 
però sí falten hores d’ensenya-

ment. Què li podríem demanar a 
la classe política? Educació, és 
importantíssima. Complim les 
nostres lleis, com la d’Ensenya-
ment i Ús del Valencià. Va ser 
molt criticada per fluixa, era l’any 
1983. Han passat 40 anys i no s’ha 
complit. Hi ha altres àmbits, com 
la sanitat i la justícia, en què tam-
bé s’ha de treballar. Així, el requi-
sit lingüístic és imprescindible 
per a tot el funcionariat. Si a la 
gent que treballa en la funció pú-

blica no se li demana que conega 
les dues llengües oficials, és un 
fracàs. A més a més, la política lin-
güística no pot ser de caràcter ge-
neral, sinó transversal. Què fem? 
L’AVL sustenta i dona eines per tal 
de normalitzar la llengua.  
P Com? 
R Hem fet un pla biennal d’ac-
tuació i els primers que reclu-
tem són els ajuntaments, que 
compten amb oficines tècni-
ques lingüístiques. Informem 

del treball de l’Acadèmia a tots 
aquests tècnics i ells, després, 
fan el mateix als seus municipis. 
De fet, tenim convenis amb 
molts consistoris. 
P Però aquest objectiu s’en-
fronta a una realitat que conviu 
amb l’exempció de l’ensenya-
ment del valencià en algunes 
localitats del territori... 
R La dreta ha fet molta política 
lingüística amb el valencià per a 
enfrontar la gent i el resultat és la 
castellanització d’alguns pobles. 
És tristíssim que l’ensenyament 
de l’anglés siga obligatori i el del 
valencià no, que a més de ser 
llengua cooficial, mai pot servir 
per a crear conflicte entre perso-
nes. El projecte de l’AVL «Teixim 
llaços des del sud» és un magní-
fic exemple de reconciliació no 
només amb la llengua pròpia, 
sinó també amb la història. 
P Un presagi? 
R La meua hipòtesi és que la gent 
té bona actitud, que vol escoltar i 
parlar valencià, reconéixer-se a 
través de la seua llengua.  
P Instruments no falten a l’AVL: 
diccionari normatiu, portal ter-
minològic valencià, corpus in-
formatitzats, còmics didàctics... 
R Han complit el seu objetiu, 
naturalment que sí. És el que 
toca perquè una llengua tinga 
força. Quan vaig començar a tre-
ballar a l’any 1977 i volia donar 
classe en valencià, no trobava 
material.  Des de l’Acadèmia de 
la Llengua Valenciana hem do-
tat la llengua de tot el que neces-
sita per a ser rigorosa.

«El requisit lingüístic és totalment 
imprescindible per al funcionariat»

ANDREA PUCHADES. VALÈNCIA

Torró defensa un sistema que aposte per una «alfabetització en valencià» amb caràcter transversal, per això  
reivindica que la classe política adopte «mesures lingüístiques eficaces» i normalitzen l’ús de la llengua 

Tudi Torró Ferrero presideix la Secció de Foment de l’Ús del Valencià de l’AVL. LEVANTE-EMV

u PRESIDENTA DE LA SECCIÓ DE FOMENT DE L’ÚS DEL VALENCIÀ DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL) 

TUDI TORRÓ FERRERO
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n Escola Valenciana ha anun-
ciat que la XIX Nit, que se cele-
brarà el 26 de novembre al Palau 
d’Altea, reconeixerà la trajectòria 
en la defensa del valencià d’Isa-
bel-Clara Simó, la Universitat 
d’Alacant i l’Associació d’Estudis 
de la Marina Baixa. 

La Nit d’Escola Valenciana 
2022 és un esdeveniment que 
reuneix activistes i persones 
vinculades a l’entitat, represen-
tants institucionals i personali-
tats valencianes i que està orga-
nitzat per Escola Valenciana i la 
Coordinadora d’Escoles d’En-
senyament en Valencià de la 
Marina Baixa, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Altea, el Depar-
tament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya i la Conselle-
ria d’Educació, Cultura i Esport 
de la Generalitat Valenciana.  

L’acte, que estarà conduït pels 
periodistes Marta Llinares i Ser-
gi Castillo, retrà homenatge a 
l’escriptora Carmelina Sánchez-
Cutillas. A més, aquell mateix 
dissabte s’ha organitzat diferents 
activitats gratuïtes al voltant de 
l’escriptora: una visita a l’Aula 

d’interpretació Carmelina Sán-
chez-Cutillas i una ruta Carme-
lina guiada per la platja de l’Olla 
d’Altea. Diumenge, s’oferirà una 
nova visita a l’Aula d’interpreta-
ció Carmelina Sánchez-Cutillas 
i una altra ruta Carmelina, 
aquesta guiada per Joan Borja 
pel barri del Fornet d’Altea. 

A més, aquest acte és el con-
text en el qual es presentarà la 
Imatge de les Trobades d’Escola 
Valenciana 2023.  

Escola Valenciana atorga el 
seu Guardó a la trajectòria in-

dividual a Isabel-Clara Simó, a 
títol pòstum. L’entitat vol reco-
néixer una de les autores mo-
dernes més importants de la li-
teratura Catalana. Simó ha des-
tacat per ser una escriptora 
compromesa amb el país i amb 
la nostra llengua i també per 
tota una vida lluitant per les do-
nes i el feminisme mitjançant la 
literatura. 

Guardó Extraordinari 
Amb aquest guardó, Escola Va-
lenciana reconeix el treball 

d’institucions i de col·lectius en 
la promoció i ús del valencià. 
Enguany, l’entitat reconeix la 
llarga trajectòria de la Universi-
tat d’Alacant, una institució re-
ferent en la defensa del valencià 
a les comarques centrals i del 
sud. 

La Universitat d’Alacant és 
una universitat pública, oberta 
i plural que any rere any partici-
pa de forma activa en projectes 
com les Trobades d’Escoles en 
Valencià, La Lliga de Debat o el 
Feslloc. Destaca el seu treball 
per la normalització i promoció 
lingüística amb iniciatives 
pròpies com el Servei de Llen-
gües, el seu Centre d’Autoapre-
nentatge de Llengües que ajuda 
a fer que noves persones parlen 
valencià. 

Guardó a l’Ús Social del Valencià 
Aquest guardó reconeix la tasca 
de promoció i ús del valencià 
per part de col·lectius de diver-
sos àmbits com són l’esport, 
l’audiovisual o la música. Esco-
la Valenciana ha volgut reconéi-
xer la trajectòria de l’Associació 
d’estudis de la Marina Baixa, 
que treballa recuperant el patri-
moni cultural, natural i lingüís-
tic d’aquesta comarca i compar-
tint-ho amb la gent per mitjà de 
la seua revista Sarrià, editada 
ininterrompudament. Una 
associació referent a la comar-
ca que treballa de forma desta-
cada en la difusió del patrimoni 
de la Marina Baixa i que lluita 
perquè aquesta comarca es tor-
ne a retrobar amb els seus valors 
culturals. 

Per a acudir de públic a l’acte, 
cal visitar el web 19nit.escolava-
lenciana.org i inscriure’s.

L’acte, on també es guardonarà a la Universitat d’Alacant i l’Associació d’Estudis de la Marina Baixa  
i es retrà homenatge a Carmelina Sánchez-Cutillas, se celebrarà el 26 de novembre al Palau d’Altea

Escola Valenciana honrarà a la seua 
XIX Nit el treball d’Isabel-Clara Simó

E.FERNÁNDEZ. VALÈNCIA

Isabel-Clara Simó rebrà l’homentage pòstum per part d’Escola Valenciana. EUROPA PRESS

Amb la col·laboració de:
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n La Unitat de Normalització 
Lingüística de la Diputació de 
València va lliurar el dimecres 
19 d’octubre els guardons als co-

merços premiats per l’ús del va-
lencià, que reconeixen «la tasca 
del comerç local com a teixit 
econòmic indispensable de la 
nostra terra, a través d’uns reco-

neixements en l’ús del valencià 
amb el valor afegit de la proxi-
mitat en l’atenció a la clientela», 
segons va explicar durant l’acte 
la diputada de Normalització 

Lingüística, Dolors Gimeno. 
«Donem suport al comerç de 
proximitat a través d’uns premis 
que valoren l’ús de la llengua 
pròpia en els establiments dels 

nostres pobles», va afegir la di-
putada Gimeno. 

En aquesta tercera edició, els 
25 ajuntaments que han instau-
rat els premis a l’ús del valencià 
en el comerç local reben els 
guardons pel bon ús de la nos-
tra llengua en retolació, cartelle-
ria, fullets i propaganda i també 
els usos en xarxes socials, webs 
i app. 

El 80 % de les despeses 
Els consistoris participants són 
Catarroja, Burjassot, Quart de 
Poblet, Silla, Massamagrell, Al-
gemesí, l’Alcúdia, Alboraia, 
Xàtiva, Montserrat, Manises, 
Gandia, Alzira, Canet d’en Be-
renguer, l’Eliana, el Palomar, la 
Pobla de Farnals, Sedaví, Beni-
fairó de les Valls, Meliana, Al-
farp, Corbera i Catadau.  

Instaurats en 2020, des de la 
Unitat de Normalització Lin-
güística se sufraga el 80 % de les 
despeses destinades a reconéi-
xer l’ús del valencià en el co-
merç local. 

Els ajuntaments que han 
creat els premis reben un guar-
dó per a la categoria d’ús 
analògic i un altre per a la cate-
goria d’ús digital que fan arribar 
als comerços premiats.  

Aquestes són unes figures 
creades per artesans fallers de 
l’empresa Valua, autora de la 
campanya «Apadrina un ninot», 
que expressen la unió entre el 
comerç de proximitat i la llen-
gua pròpia, els valors de quali-
tat i atenció personalitzada en-
carnats en l’ús del valencià.

La diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, amb representants dels 25 municipis guardonats. DIVAL

«Donem suport al comerç de proximitat a través d’uns premis que valoren l’ús de  
la llengua pròpia», explica la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno

La diputació premia  
l’ús del valencià en els 
comerços de 25 municipis

ESTEBAN FERNÁNDEZ. VALÈNCIA

Els guardons valoren 
des de la retolació fins 
a la cartelleria, fullets, 
propaganda i ús en app, 
webs o xarxes socials
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L’AVL publica 
deu números 
de la sèrie 
«Toponímia 
dels pobles 
valencians»

E.F. VALÈNCIA

n L’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, en col·laboració amb 
l’Institut Cartogràfic Valencià i els 
ajuntaments respectius, acaba de 
publicar deu números nous (del 
248 al 257) dels fullets de la sèrie 
Toponímia dels Pobles Valencians, 
corresponents als municipis 
d’Almàssera, Beniarrés, Borriana, 
Casas Altas, Casas Bajas, Castelló, 
Famorca, Puebla de San Miguel, 
Quatretondeta i Villores. 

En els pròxims dies es publica-
ran els fullets dels municipis d’Al-
cosser, Penàguila, Fageca, Gorga, 
Benimassot i Castalla.  

L’acadèmia presentarà aques-
tes últimes edicions, que per-
tanyen a les comarques de l’Al-
coià i el Comtat, en la XV Jornada 
d’Onomàstica, que se celebrarà 
els dies 18 i 19 de novembre a Al-
coi i que està dedicada a la topo-
nímia i l’excursionisme. 

Els fullets consten d’una sèrie 
de mapes amb les ortofotos del 
terme municipal respectiu; un in-
ventari de la toponímia normalit-
zada de les partides, les vies de co-
municació, la hidrografia, l’oro-
grafia, etc., i una introducció amb 
dades històriques, geogràfiques i 
culturals sobre la població. 

L’objectiu d’aquest treball de la 
Secció d’Onomàstica de l’AVL, 
continuïtat del projecte iniciat 
l’any 1993 per la Generalitat Va-
lenciana, és donar a conéixer els 
noms geogràfics normalitzats 
més enllà del món acadèmic i 
arribar a altres àmbits com per 
exemple el local, l’escolar o el de 
l’excursionisme.

El projecte difon la 
normalització dels 
topònims valencians

n L’Àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Aldaia, a través del seu de-
partament d’ús i foment del valen-
cià, ha dissenyat una nova tempo-
rada amb adhesions i noves idees 
per a seguir treballant en la immer-
sió en la nostra llengua.  

La primera de les propostes és 
classes internes de valencià, nivell 
C1 i C2 a treballadors i treballado-
res del consistori, amb material fí-
sic i en línia per a treballar en 33 ses-
sions i a casa. 

En segon lloc, Aldaia s’ha inscrit 
en la campanya «Llegir esperant» 
de la Fundació Bromera. És una 
campanya d’animació lectora que 
busca la col·laboració dels ajunta-
ments valencians per a motivar la 
lectura des del comerç local. La idea 
és que els establiments, consultes, 
botigues, etc., oferisquen a les per-
sones que els visiten la possibilitat 
de llegir un llibre mentre esperen a 
ser ateses. I la campanya adjunta un 
expositor dissenyat per la il·lustra-
dora Alba López Soler; instruccions 
d’ús per als comerços amb indica-
cions sobre què fer i a qui va adreçat 
cada material; 11 llibres de les 

col·leccions «Llegir en valencià»; 
una guia pràctica amb activitats i 
consells per als comerços; 50 díp-
tics informatius per a les persones 
que visiten els comerços amb 
suggeriments de com utilitzar l’ex-
positor, i 50 punts de llibre per als 
lectors i lectores dels comerços. 

Per altra banda, i obert a tota la 
població, s’ofereix un curs i certifi-
cació del nivell A1 de coneixements 
de valencià, tramitat al Servei de 
Formació i Acreditació depenent 
de la Direcció General de Política 
Lingüística i Gestió del Multilin-
güisme.  

El certificat de nivell A1 d’usua-
ri bàsic del valencià acredita un do-

mini molt bàsic d’ús de la llengua, 
que permet atendre les primeres 
necessitats comunicatives en situa-
cions molt quotidianes. 

Aquest certificat té els objectius 
següents: facilitar l’accés al coneixe-
ment i a l’ús quotidià del valencià; 
Afavorir la inclusió social i cultural 
de la població adulta dins de la rea-
litat sociolingüística i historicocultu-
ral valenciana; cohesionar cultura, 
territori i societat. Els cursos s’adre-
cen a persones sense coneixements 
de valencià o amb coneixements 
molt bàsics. Es tracta d’un curs d’una 
hora a la setmana, els dimecres en-
tre el 2 de novembre i el 2 de juny, 
amb un total de 33 sessions.  

Per últim, Aldaia prepara ja 
l’Spotify de Cultura de tal manera 
que l’Oficina de Promoció del Va-
lencià d’Aldaia publicarà de mane-
ra periòdica (mensual) i a partir 
d’aquest mes, llistes de música de 
diferents estils, temàtiques i gène-
res de música en valencià: pop, 
rock, indie, soul, blues, rock and 
roll, rumba, folk, reggae, ska o 
electrònica, entre altres.  

L’objectiu no solament és pro-
moure el valencià i obrir-lo a tots 
els grups d’edat, sinó oferir a la 
població contingut cultural bé 
per a aprendre, bé per a entren-
tindre’s. En aquest sentit, la ini-
ciativa pretén trencar els tòpics 
que associen la música en valen-
cià només al folk tradicional, a 
les cançons de rock amb instru-
ments tradicionals com la dolçai-
na o a les lletres reivindicatives. 
«En valencià es fa tot tipus de mú-
sica i les lletres parlen, també, de 
les coses més diverses: d’amistat, 
d’amor, de desamor, de la quoti-
dianitat, de festa, d’oci...»  

D’aquesta manera, recentment 
passat el mes dels valencians, la 
primera llista elaborada pel De-
partament de Cultura d’Aldaia 
porta 39 cançons molt eclèctiques 
i variades en valencià. I, de fet, 
l’emissora municipal Aldaia Ràdio 
ja ofereix també llistes dels progra-
mes insgnia realitzats des dels es-
tudis municipals.

ESTEBAN FERNÁNDEZ. ALDAIA

El TAMA d’Aldaia és un dels espais on la localitat fa activitats de promoció del valencià. A. A.

L’Oficina de Promoció del Valencià, a Aldaia, prepara noves  
campanyes i iniciatives imminents per al foment de l’ús de la  
llengua valenciana de manera quotidiana i la comprensió bàsica

Aldaia traurà llistes 
de Spotify amb 
música en valencià

El municipi també s’ha 
adherit a la campanya 
d’animació lectora 
«Llegir esperant» de  
la Fundació Bromera

Escolta'ns
Aldaia Ràdio
89.4 FM 
Juntes, en valencià
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n L’Ajuntament de Paiporta, a 
través de l’Agència de Promoció 
del Valencià AVIVA, ha entregat 
els premis a l’ús de la llengua 
destinats a comerços de la loca-
litat de l’Horta Sud. 

L’acte va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Mari-
bel Albalat; la diputada de Nor-
malització Lingüística, Dolors 
Gimeno; el primer tinent d’Al-
caldia i regidor responsable 
d’AVIVA Paiporta, Pep Val, i una 
representació dels comerços 
guardonats. 

Els premis estaven dividits en 
dues categories: noves tecnolo-
gies i xarxes socials, i retolació i 
material. Els comerços guardo-
nats han sigut la Papereria La 
Casota, la Llibreria La Moixe-
ranga, la Joiera Reme Blasco i la 
Papereria Yorma. 

Aquests guardons, impulsats 
per l’Agència de Promoció del 
Valencià AVIVA Paiporta i que 
tenen lloc per primera vegada a 
la localitat, busquen l’objectiu 

d’incentivar la presència social 
del valencià, en aquest cas, en 
l’àmbit comercial, un dels que 
més marge de millora té pel que 
fa a la llengua.

L’ajuntament aconsegueix amb uns premis que les tendes locals 
s’impliquen en el foment de la presència social de la llengua

Paiporta guardona  
els seus comerços

ESTEBAN FERNÁNDEZ. PAIPORTA Acte d’entrega dels premis 
als comerços de Paiporta 

per l’ús del valencià.  A.P.

n Un any més, l’Ajuntament de 
Massamagrell i Escola Valencia-
na tornen a impulsar conjunta-
ment el programa «Voluntariat 
pel Valencià», amb el qual els 
veïns i les veïnes del municipi 
podran parlar en valencià du-
rant una hora a la setmana al 
llarg de deu setmanes. 

Aquesta serà la VII edició del 
programa que organitza l’Ajun-
tament de Massamagrell i que 
també inclourà un grup de con-
versa i excursions com eixides a 
museus. 

La presentació de l’activitat 
serà el pròxim dia 16 de novem-
bre, a les 19 hores, a la sala de 

conferències del Centre Cultu-
ral de Massamagrell. 

Curs intensiu de valencià C2 
D’altra banda, també s’ha organit-
zat un curs intensiu de valencià 
C2, per als que estiguen interessats 
a preparar les proves que fa la Jun-
ta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià (JQCV), l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes (EOI) o la Cieacova. 

Les classes tindran lloc a l’Au-
lari del Centre Juvenil des del 14 
de novembre fins a l’11 de gener, 
amb un horari de 17 a 19 hores 
els dilluns i de 17 a 20 hores els 
dimecres i divendres. En total, 
l’alumnat cursarà 50 hores —40 
presencials i 10 en tallers de re-
dacció i oral—. 

Les inscripcions per a cursar 
aquesta activitat es podran rea-
litzar els pròxims dies 8 i 9 de no-
vembre al Centre Cultural de la 
localitat fins que s’esgoten les 
places existents i a un preu de 50 
euros per persona.

E.FERNÁNDEZ. MASSAMAGRELL

El consistori impulsa 
la setena edició del 
seu «Voluntariat pel 
Valencià»

Massamagrell 
anima a parlar 
en valencià
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n Sedaví llança diverses iniciati-
ves per a incentivar l’ús del valen-
cià en àmbits socials en què és 
menys habitual trobar aquest idio-
ma, amb l’objectiu de conservar i 
perpetuar la parla entre els habi-
tants de la localitat de l’Horta.  

Una de les últimes accions que 
ha dut a terme és la convocatòria 
dels premis a l’ús del valencià en 
el comerç local, que va tancar el 
seu període d’inscripcions el pas-
sat 14 d’octubre. 

El concurs compta amb dues 
categories diferents. Per una 
banda, premia la utilització del 
valencià en els diferents ele-
ments físics del comerç, com ara 
factures i albarans, publicitat, 
bosses, recipients i tota mena 
d’elements impresos. I, per altra 
banda, el concurs reconeixerà el 

foment de la llengua valenciana 
en l’apartat electrònic, és a dir, 
enles xarxes socials i a la pàgina 
web del negoci.  

El concurs, que compta amb el 
patrocini de la Diputació de Valèn-
cia, repartirà tres premis —els 
guanyadors es donaran a conéixer 
en les pròximes setmanes— en ca-
dascuna de les categories, amb 
uns guardons econòmics de 1.000, 
600 i 400 euros. 

A més d’aquesta iniciativa rela-
cionada amb el comerç local, Se-
daví organitzarà una nova edició 
del Voluntariat pel Valencià, que 
començarà al novembre i s’allar-
garà durant els pròxims mesos, en 
col·laboració amb Escola Valen-
ciana. Els voluntaris i aprenents 
interactuaran en els diferents es-
cenaris de la vida real, formant pa-
relles lingüístiques.

E.FERNÁNDEZ. SEDAVÍ

Un concurs repartirà tres premis en  
cadascuna de les categories convocades

Sedaví vol 
fomentar l’ús 
del valencià 
en el comerç

Sedaví fomenta l’ús del valencià en el comerç local. A.S.

n Amb el disseny de l’Espanya au-
tonomista, van començar els pro-
jectes educatius amb el valencià 
com a llengua vehicular. En aquest 
context, fa ara cinc dècades, con-
cretament l’any 1972, va començar 
el projecte de l’Escola Les Carolines 
(Picassent); una cooperativa edu-
cativa que, en l’actualitat, funciona 
com un centre concertat d’Infantil, 
Primària i Educació Secundària 
(ESO). 

El centre es defineix com «una 
escola valenciana», que desenvo-
lupa un projecte «innovador, inte-
grador, afectiu, compromés i útil, 
amb l’alumnat com a protagonis-
ta». Així es va concebre i així conti-
nuen fent el seu treball. 

Aquesta trajectòria els ha per-
més treballar basats en set pilars 
fonamentals. El primer és que Les 
Carolines és una escola «que re-
cupera el nostre passat com a po-

ble i impulsa el futur amb il·lusió 
i esperança». 

A més a més, afirmen ser una es-
cola «activa», en la qual faciliten a 
l’alumnat diferents camins per  a 
accedir al saber, utilitzant la llengua 
i la cultura del País Valencià com a 
vehicle d’ensenyament. 

En tercer lloc, Les Carolines tre-
balla com una escola «no auto-
ritària», en la qual es pretén que 
l’alumnat «pense, decidisca, apren-
ga dels seus errors i es pregunte el 
perquè de les coses». En aquest 
sentit, és també una escola «sensi-

ble, que no viu aïllada dels esdeve-
niments socials del món» i, per això, 
treballa per a potenciar el seu pen-
sament científic, allunyada de cre-
ences, dogmes i mites. 

Una de les bases de Les Caro-
lines és la seua aposta per la coe-
ducació que, segons la direcció 
del centre, «fa el possible per tin-
dre en compte totes les sostenibi-
litats i diferències per raó de 
gènere, fomentant els valors de la 
cooperació».  

Per últim Les Carolines es reivin-
dica com una «escola valenciana» 
que creu que «la violència només 
genera violència» i que «la llibertat 
és un bé irrenunciable». 

Amb aquestos set pilars, el cen-
tre educatiu proposa endinsar-se 
en «l’aventura de la llengua», en la 
qual descobrir quines paraules 
agraden més a l’alumnat i el pro-
fessorat, ja que amb la llengua «tot 
es pot dir i escriure». 

E.FERNÁNDEZ. PICASSENT

L’alumnat de Les Carolines llig contes escrits en valencià a l’aire lliure. E.L.C.

El projecte d’aquesta cooperativa educativa va iniciar-se l’any 1972

Les Carolines, una 
«escola valenciana»

Des de fa 50 anys, 
impulsa un projecte 
pedagògic innovador, 
integrador, afectiu, útil  
i compromés
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