
 
Foto de Jesus Valentín, guanyadora del 

concurs “Senyeres al Balco” 2019. 
"Des d’Arad, Rumania. Fent Patria" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associacions adherides a la campanya “Senyeres al balco” 2020 



Octubre de 2020 

 

Per l'oficialisacio de les Normes d'El Puig 

Per la recuperacio del Dret Civil Valencià 

Per la memoria dels valencianistes que ya no estan 
entre nosatres 

Per la recuperacio de l’autogovern del que fruirem en 
l’epoca del Sigle d’Or  

Per tots aquells valencians que aci o en l’estranger 
patixen o han patit els efectes de la Covid-19 

Per la dignificacio de les nostres senyes d'identitat 
 

Posem en valor tot lo nostre, està en 

joc l’identitat valenciana. 

Valencianes i valencians, per tot aço i per 

a demostrar que no som un poble vençut: 

¡Senyeres al balco! 

Senyeres al balco 
 

Enguany tot es diferent. No anem a tindre l’oportunitat de 
celebrar el 9 d’octubre com uns atres anys, no podrem acompanyar a la 
nostra gloriosa Real Senyera ni fer el recorregut rodejats d’amics i 
familiars. Desgraciadament la situacio d’emergencia sanitaria fara que 
molts celebren el Dia Nacional Valencià en casa, en familia. Per aixo 
enguany, mes que mai, les nostres Senyeres haurien de lluir en els 
balcons anunciant, en esta primavera d’hivern, que tenim molt que dir i 
que, si be nos quedem en casa pel virus, penjar en el balco la nostra 
Senyera es senyal de que volem que nos escolten. 

La Senyera, ademes de ser la representacio politica del Poble 
Valencià, te uns atres significats: el blau representa l'esperança en un 
futur millor i mes valencià; el groc, la riquea que te la nostra milenaria 
llengua aixina com la nostra envejada cultura, i el roig es la sanc de tots 
els nostres antepassats que lluitaren per a que un dia fora gran la nostra 
Patria. 

L’autonomia valenciana la guanyarem a base de molts sacrificis i de 
lluitar contra molts enganys durant la transicio, pero hui pareix no 
importar-nos massa quan ya ni nos indigna que nos diguen Levante o 
Païs o, absurdament, li lleven “l’adjectiu” valenciana a la “Comunitat”. 
L’empoderament dels pobles naix sempre des de baix, dels ciutadans 
conscients que, dia a dia, treballen per a construir uns fonaments socials 
que facen que els politics que els representen mai puguen donar-los 
l’esquena. Per aixo, hem de treballar colze en colze, passant la rella les 
voltes que es precise i espentant, tots junts, en la millor direccio.  

Si hem segut capaços de crear moixarangues i exportar-les com a 
simbol d’unio i treball en equip, de perfeccionar el joc de la pilota fins a 
convertir-lo en tot un joc de cavallers; si hem segut capaços de crear 
riquea en camps, ports, montanyes, industries i ciutats, ¿per qué no 
anem a ser capaços de conseguir que els nostres politics defenguen a 
Valencia com a maxima prioritat? Exigim-los llealtat al nostre poble i 
dignitat per a representar-lo. 

 

¡Valencianes i valencians, Senyeres al balco! 


