
Foto de Javier Navarro, guanyadora
de la campanya "Senyeres al balco" 2018. 

Associacions adherides a la campanya “Senyeres al balco”, 2019

Senyeres al balco

OCTUBRE 2019

9 d'Octubre
Dia de la Patria Valenciana



Senyeres al balco 

¡Valencianes i valencians,
Senyeres al balco!

Davant la celebracio del 9 d’Octubre, Dia Nacional Valencià, 
exteriorisem la nostra dignitat de poble fent que la Real Senyera, la 
nostra bandera, onege i estiga ben visible en la nostra casa, fem 
patent la nostra valenciania mostrant en orgull el simbol de les 
llibertats valencianes, de les nostres llibertats.

Cada any Convencio Valencianista, junt a unes atres associacions i 
entitats que treballen per la llengua i cultura valencianes, per la seua 
perdurabilitat i transmissio sense mixtificacions ni falacies, fa esta 
crida a la ciutadania valenciana. Considerem que no cal ser un 
valencianiste o una valencianista, simplement ser bons valencians 
nos ha de dur a engalanar la propia llar en el patriotic simbol i fer aixina 
patent:

Que som i volem seguir sent un poble dins el context dels demes 
pobles del mon.
Que seguim compromesos en mantindre vives aquelles senyes 
que nos fan singulars entre els demes.
Que, sense perdre el tren de la modernitat, no renunciem al 
nostre passat, el que nos feu acreedors del respecte en uns 
atres temps i pioners davant d’unes atres societats.
Que en el nostre sí familiar i en la nostra vida publica no 
renunciem a l’us de la llengua valenciana, l’heretada dels 
nostres antepassats, la depresa dels llavis de les nostres mares, 
la del carrer i la llar.

Desigem que la Real Senyera en el nostre balco, en la frontera de la 
nostra casa, en lo mes alt del seu rafol, siga la visualisacio publica de 
la nostra manera d’entendre la patria valenciana. Onegem-la el dia 9 
d’Octubre i onegem-la cada dia; i que este siga l’emblema del nostre 
compromis d’actuar en la nostra vida diaria en clau valenciana.

Profundisem en el nostre autogovern, exigim lo que en justicia nos 
correspon, treballem per a millorar la nostra societat i busquem la 
millor i mes digna convivencia entre tots els qui habitem les terres 
valencianes. Actuant en conjuncio conseguirém alvançar al marge de 
tuteles que nomes embauquen als qui no gogen d’uns principis basats 
en la llibertat i en la valencianitat.

Octubre de 2019
Reivindiquem una finançacio justa.

Conservem el nostre patrimoni: material,
immaterial i mijambiental. 

Recuperem el nostre dret civil.

Transmetam i fem particips dels 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.


