Trobada d’Escoles Valencianes de l’Alacantí
Alacant, 9 de maig de 2004
És una satisfacció per a mi, com a rector de la Universitat d’Alacant, participar en la 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 de qualitat i en valencià, és un
estímul impagable que ens ompli de confiança en el futur.
Aquesta Trobada, i totes les que es fan aquesta primavera de sud a nord del País Valencià, demostren
que els pares i les mares voleu un ensenyament públic de qualitat i que esteu disposats a col·laborar amb
els mestres en la formació dels nostres fills a pesar de les dificultats. En això, sapieu que podeu comptar,
també, amb el suport i la col·laboració de la Universitat d’Alacant i de les altres universitats públiques
valencianes.
Enguany, les trobades ens inviten a tots a treballar per la pau i per la llengua, a continuar el Compromís
pel Valencià.
Permeteu-me que us diga, als qui sou valencianoparlants, que el primer gran favor que podeu fer als
vostres fills i a tots els nouvinguts que arriben al País Valencià, és parlar-los en valencià amb tot l’afecte
possible i amb naturalitat. Aquesta és una manera senzilla i diària de donar suport al Compromís pel
Valencià.
Els qui sabem valencià l’hem d’utilitzar i hem d’animar els altres a usar-lo. Aquesta actitud de fer servir
amb naturalitat el valencià és el fonament imprescindible perquè l’Administració pública, les escoles i les
universitats, ajudem a construir l’espai comú de convivència i de cohesió social que volem que siga el
valencià.
Els castellanoparlants i els no-valencianoparlants d’altres latituds que viuen entre nosaltres, i els qui
arriben des d'altres cultures, tenen també un paper important en la construcció d’aquest espai de
convivència i cultura que estem construint: els hem de fer un lloc entre nosaltres i també hem d’invitar-los
a ser receptius a la nostra cultura i a la nostra llengua.
La pau és, també, un dels motius d’aquesta Trobada. Sense pau no hi ha ni educació, ni drets de les
persones i dels pobles. Nosaltres creiem que l’única manera d'evitar els conflictes és el diàleg i el respecte
a les diferents maneres d’entendre el món. I perquè això siga possible hem de potenciar una educació
basada en els valors i en el respecte als altres.
Permeteu-me, per a acabar, que em sume a totes les persones del món que alcen la veu en contra de la
guerra i a favor de la pau, i treballen pel respecte als pobles i a la vida.
Moltes gràcies a tots i que tingueu una bona trobada.

