
Foto d’Alicia Chambó, guanyadora del 
concurs “Senyeres al Balco” 2020. 

"Des d’Algemesi. Tots baix els plecs de la 
nostra Senyera " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entitats adherides a la campanya “Senyeres al balco” 2021 



Octubre de 2021 

 

Pel poble grandios que forem i desigem tornar a ser 

Per la continuïtat del valencianisme i l’autoestima que aporta 
al conjunt de la societat valenciana 

Perque ya està be de memorar derrotes i victories alienes 

Per la dignificacio de les nostres senyes d'identitat 

Per l'oficialisacio de les Normes d'El Puig 

Per la recuperacio del Dret Civil Valencià 

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

 

Que ningu mos diga quins son els 

nostres simbols. 

Valencianes i valencians, per tot aço i per 

a demostrar que no som un poble vençut: 

¡Senyeres al balco! 

Senyeres al balco 
Un any mes, i en l’ilusio de que per fi pogam fruir d’un dia de festa 

i germanor, el Poble Valencià es prepara per a celebrar el 9 

d’Octubre com si d’una novetat es tractara. Pot ser siga este un dia 

mes especial que el d’atres anys. Igual vol la ventura que, per fi, 

s’acaben les discordies i es conseguixca fer una pinya entre 

valencians. Lo cert es que Valéncia te ganes de renaixer i el dia de 

la Patria Valenciana es el millor per a reivindicar-ho. 

Per eixe motiu, pel renaiximent, enguany vos convidem a tots a 

exhibir la Senyera en el balco. Volem que ho feu d’una manera 

diferent, en l’alegria d’un nou despertar. En les ganes i en la 

conviccio de que Valéncia, l’historic Regne, tornarà a ser gran. Este 

9 d’octubre ha de ser especial i per a celebrar-ho quina manera 

millor que anunciar-ho en antelacio. 

Molts pobles voldrien dispondre d’un emblema com la nostra 

historica Real Senyera, una bandera que rep els merits i honors 

reservats a qualsevol cap d’estat. Una reina d’un Regne, que ho es 

i ha representat, invicta, al nostre poble durant segles. Per eixe 

motiu el poble ha de seguir orgullos els seus passos, adornar les 

cases en el secular emblema i demostrar que si hi ha una cosa que 

mos unix a tots en el nostre Dia Nacional, no es una atra que la 

Senyera. Desventurat qui renega d’ella. 

Es el moment d’alçar-la i de mantindre-la en el lloc que es mereix. 

Que goge, sí, del respecte i l’afecte de tot el Poble Valencià. 

Deprengam a viure este día en valenciania, de manera festiva. Per 

desgracia encara mos queden 364 dies per a fer front als desafius.  

¡Fruim d’un 9 d’octubre ple de germanor! 

¡Per la Nostra Reina! ¡Senyeres al balco! 


