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És una satisfacció per a mi, com a rector de la Universitat d’Alacant, participar per primera vegada en una 
trobada de les escoles valencianes de l’Alacantí. Per a les persones que ens apassiona el món de 
l’educació i de la ciència, participar en un acte de convivència, d’intercanvis i de solidaritat en favor d’un 
ensenyament digne en valencià és un estímul impagable i que ens ompli de confiança en el futur.  
 
Aquesta Trobada, i totes les trobades que es fan aquesta primavera de sud a nord del País Valencià, 
demostren que els pares volem un ensenyament de qualitat i estem disposats a participar en l’educació i 
en la formació dels nostres fills.  
 
Aquesta Trobada de l’Alacantí a Mutxamel és una demostració que els valencians i les valencianes, els 
qui vivim i volem viure en aquest país, independentment d’on hem nascut, tenim dret a què l’escola, 
l’institut i la universitat ens ensenyen a viure i a entendre el món en valencià.   
 
L’ensenyament en valencià és un dret que la societat ens reconeix, però que, certament, no és fàcil de 
poder exercir. Per això, des de la Universitat d’Alacant, on l’ensenyament en valencià encara és més baix 
del que voldríem, us invitem a demanar l’ensenyament en valencià. En la mesura que siguem capaços de 
convèncer i animar altres famílies o altres joves a optar per l’ensenyament públic i en valencià estarem 
posant les bases perquè les escoles, els instituts i les universitats valencianes estiguen ben arrelades en 
la societat i en el país, i asseguren, així, el dret a la normalitat d’un poble, el valencià, que vol ser un poble 
més, però amb personalitat, en el conjunt de pobles de la Terra.  
 
En un món dominat per forces què tendeixen a la uniformització i a la visió unidireccional de la realitat, 
l’educació en els valors propis de cada societat, el respecte a la diferència i a la identitat dels altres pobles 
i cultures, és a dir, el coneixement i l’estima de la diversitat, a partir de la pròpia realitat són les bases per 
a un desenvolupament integral de la personalitat.  
 
Per això, aquestes trobades han de ser una demostració d’una convicció, però també han de ser una 
invitació a la resta de la societat perquè se sumen i participen d’aquest moviment, magnífic, de renovació 
pedagògica i cívica que porteu avant entre ensenyants i famílies.  
 
Moltes gràcies. 
 


