
 
 

Concentració “L’educació ens dignifica. Sí al valencià”   
 17 de febrer. Plaça de la Mare de Déu, València.  

 
 

Convocatòria: 16’30 hores. Inici de l’acte: 17 hores 
 

Escalfem motors amb bona musiqueta De 16:30 a 17:00h 

Benvinguda assistents 
(Amàlia Garrigós i Francesc Burgos) 

De 17:00h a 17:10h 

Concert de Dani Miquel De 17:10h a 18:00h 

Lectura del Manifest   De 18:00h. a  18:13h. 

Muixerangues col·lectives De 18:13 a 19h.  

Concert de La Fúmiga De 19:10h. a 20:00h. 

Foto de conjunt amb les entitats, 
sindicats i partits que han fet pinya en 

la concentració 

De 20:00h. a 20:10h.   

 
 
 
 
 
 
 

 



 
CONCENTRACIÓ: L’EDUCACIÓ ENS DIGNIFICA 

(de 16’30h. a 20’00h.) 

 
DURADA 

(210 minuts) 

 
TEMPO 

Música A partir de les 16’30h. 
Carlos fa de dj durant 

mitja hora. Els 
participants entren en 

la plaça i es troben amb 
la Festa 

30:00 17:00h. 

Mantenidors de l’acte Amàlia Garrigós i 
Francesc Burgos ‘El 

Triangulista’ presenten 
l’acte 

10:00 17:10h. 

Actuació Concert de Dani Miquel 
(podria concloure 

l’actuació amb la cançó 
‘Parla valencià’) 

 

50:00 18:00h.  

Mantenidors de l’acte Amàlia i Francesc 
conviden a l’escenari al 

president d’Escola 
Valenciana, Vicent 

Moreno, i a les colles 
de dolçaines i tabals 

03:00 18:03h. 

Manifest Vicent Moreno llig el 
Manifest ‘L’educació 

ens dignifica. Sí al 
valencià’ 

10:00h. 18:13h. 

Muixeranga col·lectiva Les huit muixerangues 
fan les respectives 
figures de forma 

simultània  

15:00 18:28h. 



Mantenidors de l’acte Amàlia i Francesc hi 
intervenen mentre es 

preparen les 
muixerangues per a 
una nova actuació. 

Conviden a l’escenari a 
tots els representants 
d’entitats, sindicats i 

partits que s’han sumat 
a la convocatòria per 

fer una foto de conjunt   

05:00 18:33h.  

Muixeranga col·lectiva Les huit muixerangues 
fan les respectives 
figures de forma 

simultània 

15:00 18:48h. 

Mantenidors de l’acte Amàlia i Francesc hi 
intervenen mentre es 

preparen les 
muixerangues per a 
una nova actuació   

05:00 18:53h.  

Muixeranga col·lectiva Les huit muixerangues 
fan les respectives 
figures de forma 

simultània 

15:00 19:08h.  

Mantenidors de l’acte Amàlia i Francesc 
clouen l’acte i anuncien 
el concert de La Fúmiga 

02:00 19:10h.  

Actuació Concert de La Fúmiga 50:00 20:00h.  

 


