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Guanyadora del Concurs “Senyeres al balco 2017”

Activitats i proyectes que coordina i als que dona soport Convencio Valencianista:

Senyera que historicament ha representat al nacionalisme valencià.
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Senyeres al balco 

¡Valencianes i valencians,
Senyeres al balco!

Si hi ha una data senyalada en el calendari valencià que requerixca 
exteriorisar la nostra valencianitat, eixa es la del dia 9 d’octubre. Des 
del primer centenari de la conquista cristiana de les nostres terres per 
Jaume I, en una periodicitat que ha variat per les circumstancies de 
cada epoca, els valencians hem commemorat tan important 
acontenyiment.

Hui, en el segle XXI, no podem deixar de recordar esta efemerides, 
com tambe totes aquelles que han contribuit a que hajam conformat 
una societat singular que gojà de la cohesio de poble, la qual, per 
raons casi sempre alienes als propis valencians, han anat socavant, 
desvirtuant la nostra identitat, eixa que ajuda a la perdurabilitat de les 
nacions.

Quan tenim tantes coses en risc, especialment senyes tan 
particulars com ho es la llengua propia, aquella que, des de que les 
llengües romanç comencaren a tindre identitat propia i noms 
particulars, fon considerada i denominada, per propis i estrangers, 
com a llengua valenciana, hem de ser fidels a les generacions 
precedents i no defraudar l’esforç que estes feren per a mantindre i 
engrandir el patrimoni cultural valencià.

Pero la simple commemoracio d’un glorios passat no es suficient. 
Esta ha de ser tambe una data reivindicativa. No podem deixar que els 
nostres interessos siguen ignorats, ni balafiats els nostres recursos. 
En temps ben proxims s’han produit nefasts successos que han 
deteriorat la nostra economia, afectant al nostre prestigi social, 
vinculant el nom de Valencia en la corrupcio, relacio que no han dubtat 
en potenciar analistes i mijos de comunicacio, tots ells teledirigits des 
d’un centralisme que nos vol provincia inerme tant com uns atres nos 
volen colonia servil.

En el 9 d’Octubre, el nostre dia nacional, els balcons de les nostres 
cases han d’exhibir el simbol valencià com a mostra d’orgull de poble, 
manifestacio d’una societat lliure, que, recordant lo que fon, crida que 
vol seguir sent-ho i no renuncia a ser protagonista del seu pervindre.

En una epoca en la que nos bombardegen en simbols inventats per 
a fer propaganda de tota classe d’interessos comercials o politics que 
res tenen que vore en els valencians, nosatres gogem d’un simbol 
unic en el mon, una bandera d’una antiguetat i noblea sense igual, 
baix la qual els valencians han fruit, han lluitat i han treballat durant 
generacions. Exhibim-la en orgull.
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Exigim una finançacio justa.

Conservem el nostre patrimoni: material,
immaterial i mijambiental.

Recuperem el nostre dret civil.

Transmetam els nostres valors a les
novelles generacions.

Mantingam viu el valencià autentic i fem
us d’ell en qualsevol circumstancia.

Valencianes i valencians, per tot
aço i per a demostrar el nostre

orgull de poble: 

¡Senyeres al balco!

Posem en valor tot lo nostre,
està en joc l’identitat valenciana.


