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TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ

TROBADA DEL CAMP DE TÚRIA
La gran trobada musical del Camp de Túria, dins de la
trobada per la llengua, reunirà a l’Eliana 700 alumnes
dels cors de nou pobles de la comarca, a més de les
formacions de quatre del col·legis de la localitat.

MÚSICA

Gran aplec
de cors
a l’Eliana
LEVANTE-EMV L’ELIANA

D

el  al  d’abril tindrà lloc a l’Eliana la
Xª edició de la Trobada d’Escoles en
Valencià del Camp
de Túria, que comptarà amb la par-

ticipació de  escoles, IES i AMPA
de la comarca i algunes de Els Serrans com ara: Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, Gàtova-Olocau, la Pobla de Vallbona, Loriguilla, Llíria, Riba-Roja de Túria, Serra, Vilamarxant i l’Eliana. La inicia-

Els cors de l’Eliana actuaren el dia de la presentació de la Trobada del Camp de Túria. LEVANTE-EMV

Dilluns comença la cita amb
una jornada dedicada al
cinema infantil. Diumenge
10 és el dia gran

L’AGENDA

DILLUNS 4 D’ABRIL
Cinema infantil al llarg del dia en
l’Auditori Municipal
 Al llarg del dia. Cinema infantil escolar en Valencià: «Cher ami». Lloc:
Auditori Municipal.

DIMARTS 5 I DIMECRES 6
Trobada Musical d’Escoles
 De 10.30 a 13 h. Trobada Musical Escoles en Valencià Camp de Túria. Auditori Municipal.

DIVENDRES 8 D’ABRIL
22.30 hores, concert de música
 Concert de Trineu Tanoka i
Aspencat. Terrassa cinema d’estiu.

DISSABTE 9 D’ABRIL
18 hores, lliurament de guardons
 Lliurament dels guardons del
XIIIé Premi Sambori de Literatura en
Valencià. Actuacions del cor de
l’Eliana i de la companyia Kasiopea
Teatre, de la Pobla de Vallbona.

tiva, promoguda per Escola Valenciana-Federació d’associacions per
la llengua i organitzada en la nostra comarca per la coordinadora pel
Valencià Camp de Túria en coordinació i amb el patrocini de l’Ajuntament de l’Eliana a més de la
col.laboració i el patrocini d’una
desena de col.lectius i empreses del
municipi i la comarca. Les Trobades donaran començament aquest
dilluns  d’abril amb una jornada
dedicada al cinema infantil en valencià que els alumnes podran
complimentar a les aules amb una
guia didàctica de la pel·lícula «Cher
ami» que ha estat l’elegida per ser
projectada a l’audiori municipal.
Els dies  i  d’abril tindrà lloc la Trobada Musical d’Escoles del Camp
de Túria, en la qual actuaran, a més
dels cors quatre col·legis públics de
l’Eliana, els dels centres educatius
de Llíria, Bétera, Gátova, Olocau, la
Pobla de Vallbona, Casinos, Vilamarxant, Riba-roja i Serra, amb
prop de  alumnes i els seus professors.
El divendres  d’abril a les .
hores la Terrassa de cinema d’Estiu
de l’Eliana acollirà un concert de
rock en valencià a càrrec dels grups
Trineu Tanoka i Aspencat, dins de
La Gira Concerts d’Escola Valenciana. L’entrada serà lliure.
El dissabte  d’abril serà el dia del

lliurament del é premi Sambori
de literatura en Valencià, amb guardons en les categories infantil , primària, ESO, batxillerat i persones
adultes. L’acte, que serà conduït
per l’actriu i veïna de l’Eliana Lola
Moltó, tindrà lloc a l’Auditori Municipal i comptarà amb les actuacions del Cor de l’Eliana i de la
companyia Kasiopea Teatre, de la
Pobla de Vallbona. Al hall d’entrada de l’auditori es podran vore els
cartells seleccionats en el concurs
convocat per a l’elecció del cartell de
les X Trobada.
El diumenge  d’abril, dia gran
de les trobades, a les . hores tindrà lloc una cercavila amb les escoles participants des de l’avinguda
del Poliesportiu i pels carrers de l’Eliana amb l’acompanyament de tabals i dolçaines de la Unió Musical
de l’Eliana i de la colla de dolçainers
de l’Ateneu cultural de Benaguasil.
La festa continuarà a la plaça
d’Europa del Parc de Pinada, on els
assistents podran gaudir al llarg
del matí de més de  tallers i  propostes d’activitats i venda organitzades per les entitats col·laboradores (col·legis, c.i.s, ies, AMPEs, Escoles d’adults, La KQ, CEL de L’Eliana, Ràdio Túria-Ràdio Mega , llibreries locals i editorials en valencià,Universitat Politècnica i diverses
associacions culturals i socials.)

DIUMENGE 10 D’ABRIL
La Trobada del Camp de Túria
 10.30 h. Cercavila d’Escoles
participants amb tabals i dolçaines
de la Unió Musical de L’Eliana i de la
Colla de l’Ateneu cultural de
Benaguasil des de l’Avda. del
Poliesportiu fins a la Plaça d’Europa.
 11.30 a 13.30 h. Benvinguda als
participants, parlaments i tallers i
activitats a la Plaça d’Europa i
voltants del Parc de la Pinada amb
l’animació amb xanques del grup de
La KQ de l’Eliana The Mudeitors.
 13.30 h. Acomiadament de la
Trobada a càrrec del grup de música
i ball tradicional «Pont Folc».

Al poble hi ha cinc cors de molt bon nivell. LEVANTE-EMV

