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XÀTIVA

IES SIMARRO
L’IES Dr Lluís Simarro va 

rebre la passada setmana 60 
alumnes i 12 professors proce-
dents del Lyceé Victor Hugo de 
Carpentras (França) i de Verein 
für Bildung und Erziehung der 
Franziskanerinnen von Vöck-
labruck de Wels (Àustria). Totes 
les activitats giraven al voltant 
del programa Erasmus + 
que, amb el nom “Republicanos 
españoles a Mauthausen”, la 
Unió Europea havia concedit a 
tots tres instituts. 

La primera jornada es va 
realitzar íntegrament a l’IES 
Simarro on l’alumnat va acu-
dir a una xerrada impartida 
pel professor Antoni Ribelles i, 
més tard a  una taula rodona 
amb familiars de deportats. Per 
la vesprada va ser el torn dels 
estudiants francesos i austrí-
acs que van exposar les línies 
del seu treball en els respectius 
instituts. Va ser una primera 
jornada d’acollida i encontre.

El segon dia, i després que 
ens rebera el Sr. Alcalde de 
Xàtiva a l’Ajuntament, l’alum-
nat, distribuït en 6 grups de 
diferents països, va visitar els 
monuments de memòria que 
tenim a la nostra, alhora els 
diferents grups ensenyaven la 
ciutat als companys/es. Tot se-
guit i a la 1 del migdia l’alum-
nat i professorat va pujar en 
trenet al Castell, on vam dinar 
i visitar el nostre monument 
històric més important. 

El professorat de l’IES Simar-
ro vam considerar que era im-
portant que l’alumnat tinguera 
un dia on poguera gaudir de la 
visita dels seus companys/es 
estrangers i que crearen certs 
lligams entre ells. Acabada la 
visita, baixarem a peu i ens di-
rigirem a la Casa de la Cultura 
de Xàtiva, on teníem reserva-
da una sala per poder treba-
llar amb el nostre alumnat. 
Es tractava de reflexionar en 
grups sobre tot allò que havíem 
treballat el dia anterior a tra-
vés d’unes preguntes que vam 
formular. Després tots junts 
anàrem a la Sala d’Exposici-
ons de Sant Doménec on vam 
participar, com a públic, en la 
inauguració de l’exposició “La 
Maternitat d’Elna”, una exposi-
ció que ens parla d’humanitat 
i esperança dins dels horrors 
de la Segona Guerra Mundial. 
Aquesta exposició està promo-
guda per la Regidoria de Me-
mòria Democràtica de l’Ajunta-
ment de Xàtiva.

El tercer dia visitarem el Ce-
menteri de Paterna i el paredó 
dels afusellaments. En aques-
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ta visita vam tenir de guia a 
l’equip d’ArqueoAntro i al seu 
director Miquel Mezquida, que 
ens va explicar com i de quina 
manera van ocórrer els afuse-
llaments. 

Aquesta visita és molt impac-
tant per a l’alumnat. Malgrat 
que va ser un dia molt fred, 
l’alumnat va tenir un compor-
tament modèlic i respectuós. 
Després de la visita tornarem 
cap a l’IES Simarro i seguirem 
treballant en grups tot allò que 
el professorat havíem prepa-
rat prèviament. A més vam 
aprofitar una estoneta per aco-
miadar-nos públicament de 
l’alumnat i professorat (amb 
regalets inclosos) i donar-los 
les gràcies per la seua educada 
participació d’aquests dies.

El divendres i últim dia de la 
setmana de mobilitat vam tan-
car amb la 2a Trobada de joves 
de la CV de la Xarxa de Memò-
ria i Prevenció del Feixisme 
“Mai Més”, la seu de la Troba-
da era Xàtiva i l’IES Dr Lluis Si-
marro el centre acollidor. Van 
venir a la cita els instituts de 
Guadassuar, Malilla,  IES Joan 
Fuster (Bellreguard), IES Pou 
Clar (Ontinyent), IES Andreu 
Sempere (Alcoi), IES Molí del 
Sol (Mislata), IES Josep de Vila-
plana (Vinaròs), IES Enric Valor 
(Pego), IES Hoya de Bunyol, IES 
Isabel de Villena (València) i 
els dos instituts del programa 
Erasmus. Després de rebre i 
donar la benvinguda a tots els 
instituts, vam inaugurar una 
placa recordatori i un mural, 
el quadre del Guernika, realit-
zat per l’alumnat de 1r i 2n de 
Batxillerat de Dibuix. Més tard  
l’alumnat vingut de tota la CV 
va visitar el monument als 
nostres deportats i també l’ex-
posició de la Maternitat d’Elna. 
Tot seguit acudiren al Teatre 
de Xàtiva on durant quasi tres 
hores l’alumnat exposà tots els 
treballs que cada centre rea-
litza. Acabada la sessió de tre-
ball els 240 participants entre 
alumnat i professorat gaudi-
rem d’una paella, gentilesa de 
l’Ajuntament de Xàtiva, a l’IES 
Simarro, tot amenitzat per la 
música d’un dj. 

El professorat organitzador 
de les diferents activitats que 
s’han realitzat al llarg de la 
setmana en l’institut Simarro, 
i també en la trobada, volem 
agrair la col·laboració desinte-
ressada del nostre Ajuntament, 
a través de la Regidoria de Me-
mòria Democràtica, sense la 
qual hagués estat molt difícil 
realitzar algunes de les activi-
tats programades.


