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Introducció 

Aquest Memòria d'Activitats 2017 recull les iniciatives que s’han 

portat a terme durant l'any 2018, de cara a aconseguir els 

objectius que es planteja la nostra entitat. Algunes de les 

activitats han sigut innovadores pel que fa a altres anys, i 

d’altres han continuat el camí que s’havia iniciat abans amb 

noves edicions de projectes anteriors.  

Amb les nostres activitats volem contribuir a estendre la 

consciència nacional valenciana i a la recuperació del nostre 

patrimoni lingüístic i cultural, perquè al capdavall és el què ens 

defineix i ens fa entendre el nostre món. Fomentar i difondre la 

cultura, en la nostra llengua, especialment entre els més joves 

és un dels principals objectius que es marca el Tirant, a més de 

generar debat, discurs i opinió d’aquelles temes d’actualitat que 

afecten a la societat valenciana del present i del futur. Des del 

Tirant volem dir la nostra i facilitar als valencians i valencianes 

les ferramentes necessàries perquè puguen fer una anàlisi 

crítica de la realitat i participar d’ella plenament.  
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A. Activitats de promoció del valencià 

1. Cicle de tertúlies i presentacions de llibres 

Enguany hem portat a terme les següents presentacions, 

dins el cicle Llibres a la Murta, en presència dels autors i 

conduïdes per Francesc Calafat.  

 Low-cost, de Miquel Torres - Dimecres 18 de gener.  

 El despertar valencià, de Víctor Maceda – Dimecres 8 de 

febrer 

 Rotterdam, provisionalment, d’Octavi Monsonís – Dimarts 

7 de març 

 Fuster per a ociosos, de Xavier Aliaga – Dimecres 31 de 

maig 

 Encara no és tard, d’Andreu Escrivà – Dilluns 18 de 

desembre 
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2. Cicle audiovisual valencià a Sella 

Donar difusió a les produccions audiovisuals pròpies i en 

valencià és un dels objectius de la nostra entitat. Per tot això, 

enguany posem en marxa una cicle per a apropar l’audiovisual 

en valencià als pobles, especialment per a l’estiu, celebrant 

sessions de cinema a la fresca dirigits tant a un públic infantil 

en algunes ocasions, com a un més genèric d’altres.  

El cicle s’ha posat en marxa enguany per primera vegada al 

poble de Sella (La Marina Baixa), amb una avaluació molt 

positiva i una gran afluència de públic. 

L’activitat s’ha organitzat conjuntament amb el col·lectiu 

Tastaolletes de Sella i la col·laboració de l’Ajuntament de Sella i 

Escola Valenciana. La programació va ser la següent: 

o Atlantis, de Gary Trousdale i Kirk Wise 

o Sufragistes, de Sarah Gavron 

o Quatretondeta, de Pol Rodríguez 
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3. Campanya d’animació lectora 

#Tirantdellibres 

Enguany la campanya s’ha desenvolupat a les xarxes amb 

l’etiqueta #Tirandellibres, i el dilluns 20 de novembre a la 

Universitat Jaume I de Castelló, on hem desenvolupat un 

seguit d’activitats per a la celebració del Dia del Llibre 

Valencià, realitzades conjuntament amb el CULC i la UJI: 

- 11:00 h : Creuallibres a l’Àgora de la Universitat. A través 

d’un punt de creuallibres, difusió prèvia i activitats de 

dinamització, s’ha fomentat l’intercanvi de llibres 

valencians entre els usuaris de la UJI.  

- 11:30 h: Visita a les instal·lacions de la Biblioteca i 

presentació de les últimes adquisicions de literatura 

valenciana, amb la presència del Rector de la Universitat 

Jaume I, Vicent Climent; el Director de la Biblioteca de la 

UJI; Vicent Falomir; el President del CULC, Hèctor Beltran; 

i el representant de l’ACV  Tirant lo Blanc, Raül Burriel.  

- 13:00 h : Monòleg d’Eugeni Alemany, al Saló d’Actes de 

l’Edifici de Postgrau 
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4. Espai de Recursos Valencians 

L'ACV Tirant lo Blanc manté aquesta iniciativa conjunta amb la 

Universitat Jaume I de Castelló. L'objectiu és bastir un espai de 

recursos bibliogràfics que permeten "pensar i repensar el país 

en una clau eminentment valenciana". 

L'espai bibliogràfic vol esdevindre així un punt de referència pel 

que fa a l'oferta bibliogràfica de temàtica valenciana. Disposem 

d'un "corner" en la Biblioteca de la UJI, per a facilitar l'accés als 

membres de la comunitat universitària -alumnat, investigadors, 

etc.- a les obres seleccionades. L'Espai reuneix textos acadèmics, 

assaig i investigacions sobre temàtiques rellevants vinculades al 

País Valencià, i inclou alguns elements audiovisuals, així com 

obres de ficció d'autors destacats. 

Com en anys anteriors s’ha realitzat una campanya de 

promoció de l'espai amb motiu del dia del llibre valencià (20 de 

novembre). Periòdicament es realitzen gestions amb diverses 

editorials i institucions per tal d'engreixar el catàleg disponible. 

http://www.tirant.org/erv/ 

 

 

http://www.tirant.org/erv/
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5. Cursos de valencià per a mares i pares 

Aquesta campanya pretén oferir formació per tal de millorar la 

competència lingüística, oral i escrita, de persones joves i 

adultes. A més, es complementen les classes amb activitats 

fora de l’aula com visites a exposicions, teatre en valencià o 

projeccions cinematogràfiques. 

Els cursos que s’han portat a terme el primer i segon semestre 

de 2017 són els següents, respectivament: 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
NIVELL HORARI 

ALUMN

ES 

CEIP Pare Català Mitjà DLL, 15:00 a 17:00 11 

CEIP Pare Català Superior DC, 15:00 a 17:00 15 

Escoleta el Trenet Mitjà DM, 15:30 a 17:30 12 

Escoleta el Trenet Superior DM, 17:30 a 19:30 8 

CEIP Teodor Llorente Elemental DV, 15:00 a 17:00 10 

TOTAL CURSOS 5 TOTAL ALUMNES 56 

ENTITAT 

COL·LABORADORA 
NIVELL HORARI 

ALUMN

ES 

CEIP Pare Català Mitjà DLL, 15:00 a 17:00 18 

CEIP Pare Català Superior DC, 15:00 a 17:00 10 

Escoleta el Trenet Mitjà DM, 17:00 a 19:00 13 

Escoleta el Trenet Superior DC,  17:30 a 19:30 7 

Ajuntament de Rocafort Elemental DM, 15:00 a 17:00 10 

Ajuntament de Rocafort Mitjà DM, 17:00 a 19:00 15 

TOTAL CURSOS 6 TOTAL ALUMNES 73 
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6. Cursos de valencià per a persones 

nouvingudes 

L’any 2017 l’ACV Tirant lo Blanc ha iniciat activitats per a 

l’acollida de persones nouvingudes al nostre territori, un fet 

creixent especialment davant l’actual situació de conflicte a 

alguns països com ara Síria o Ucraïna, països dels quals 

provenen gran part de les persones refugiades al territori 

valencià. Per això, la nostra entitat ha iniciat un curs d’acollida 

per a persones nouvingudes, centrat en la llengua, però també 

amb una formació complementària en qüestions socials, 

històriques i artístiques. Enguany s’ha iniciat un curs de 50 

hores al Col·legi Santa Cruz de Mislata, escola a la qual 

assisteixen gran part de les persones refugiades al Centre 

d’Acollida de Refugiats de Mislata. 

Fora de l’aula, s’han realitzat les següents activitats: 

 Visita al Teatre el Micalet amb l’obra El verí del teatre – 2 

de març. 

 Visita al MUVIM a l’exposició “Tot Centelles” guiada pel 

director del MuVIM, Rafa Company – 2 de juny 

 Visita al Trinquet Pelayo i taller de pilota valenciana amb 

Pilotaveu -17 de juny. 

 Taller de muixerangues amb la Jove Muixeranga de 

València.  
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7. Festes Estellés 

El mes de setembre es commemora el naixement del poeta 

valencià Vicent Andrés Estellés, un dels més importants i 

reconeguts de les nostres terres. L’ACV Tirant lo Blanc 

col·labora en l’organització de Festes Estellés a diferents 

pobles del País Valencià 

 

L’ACV Tirant lo Blanc ha organitzat enguany les Festes Estellés 

d’Alaquàs (4 de setembre) i de Museros (23 de setembre). 
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8. Oficina de Promoció Lingüística 

L’any 2016 l’ACV Tirant lo Blanc va fer un pas endavant i es va 

constituir com a Oficina de Promoció Lingüística. El servei de 

l’Oficina s’organitza a través de dos puntals: el primer, 

l’assessorament directe a la seu de l’associació, on també se 

situa l’Oficina, a l’edifici de la Regidoria de Joventut del carrer 

Campoamor, 91, de València, en horari de matí de dilluns a 

divendres. El segon puntal és l’Oficina virtual al web 

www.tirant.org.  

 

 

En aquesta pàgina web es pot trobar informació d’ajuda per 

aprendre valencià, fomentar-lo, difondre’l i afavorir el seu ús en 

el nostre entorn. Així, es poden consultar recursos bibliogràfics 

i didàctics, programari i recursos en xarxa. També informació 

sobre les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià i dels cursos de valencià que el Tirant ofereix per a la 

preparació de les proves. També hi ha informació sobre 

subvencions de promoció del valencià i sobre els nostres drets 

lingüístics com a valencianoparlants. 

 

http://www.tirant.org/
http://www.tirant.org/oficina-de-promocio-linguistica/material-bibliografic-i-didactic/
http://www.tirant.org/oficina-de-promocio-linguistica/material-bibliografic-i-didactic/
http://www.tirant.org/oficina-de-promocio-linguistica/assessorament-linguistic/
http://www.tirant.org/oficina-de-promocio-linguistica/proves-jqcv/
http://www.tirant.org/oficina-de-promocio-linguistica/cursos-de-valencia/
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B. Activitats sobre l’actualitat política, 
social i cultural  

9. XI Seminari Debat d’Idees Valencianistes 

El XI Seminari Debat d’Idees Valencianistes ha constat de 

tres sessions que s’han desenvolupat els dies 3, 10 i 11 de 

maig a València i Castelló, centrades en tres qüestions que 

preocupen el valencianisme de hui: la identitat valenciana 

vista des de diferents territoris del País Valencià, la llengua a 

l’educació i a l’administració pública, i el deute històric 

valencià. 

  

 



16 
 

10. Visites guiades “Conéixer el País” 

És voluntat de l’ACV Tirant lo Blanc donar a conéixer tant el 

patrimoni cultural i artístic i gastronòmic del País Valencià, així 

com els paisatges i pobles que el composen. Per això, per a 

2017 s’han continuat programant algunes visites guiades i 

excursions que compten sempre amb una persona amb 

coneixements rellevants sobre allò que es visita per poder fer-

ne una explicació detallada. Totes les visites estaran obertes al 

públic en general. Les visites que s’han portat a terme enguany 

són les següents: 

 Festa de la Carxofa i Tresors Arqueològics, 25 de febrer 

(Benicarló). 

 

 

 Visita al poble de Sueca, 12 de novembre. 

 



17 
 

11. Seguiment en directe del les cites 

electorals a Catalunya 

L’ACV Tirant lo Blanc i el Bloc d’Estudiants Agermanats hem 

organitzat conjuntament al Bar la Murta de Benimaclet 

seguiments en directe del referèndum i les eleccions que 

han tingut lloc a Catalunya enguany.  

 Seguiment del referèndum de l’1 d’octubre, amb el 

periodista Ignasi Muñoz i el politòleg Lluís Garrido 

 
 

 Seguiment de les eleccions del 21 de desembre, amb 

el diputat de les Corts per Compromís, Josep Nadal, i el 

diputat de Podem, Ferran Martínez.  
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12. VI Jornada #Dospuntzero. 

CONNECTADES: Comunicació online i 

offline de les entitats no lucratives 

La jornada #dospuntzero ha arribat enguany a la seua sisena 

edició. d’enguany ha estat centrada en la comunicació interna i 

externa de les entitats associatives a través de dos tallers 

diferenciats. D'una banda, , el politòleg Xavier Peytibi ha 

impartit el taller “Les campanyes connectades: com crear 

continguts i comunicar online i offline", sobre les estratègies a 

seguir en la comunicació i difusió de les idees de les entitats o 

partits polítics. 

D'altra banda, també hem volgut donar a conéixer l'ús 

d'aquelles ferramentes de la xarxa que fomenten la 

participació a les entitats, ja siga interna o externa, és a dir, 

entre propis socis i sòcies, equips de treball, o amb la resta de 

la societat. També les ferramentes que ens poden ajudar a 

millorar la transparència i a fer més visible i més públic el 

nostre treball. Per a aquesta formació hem comptat amb Rubén 

Zarzo, de la borsa de formadors de Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana, qui ha impartit el Taller de participació 

on-line. Ferramentes per a la participació dels associats en la 

gestió, la presa de decisions i la transparència en les entitats. 
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13. Jornada “Dones i treball. S’avança cap 

a la igualtat en el món laboral?” 

La desigualtat de gènere és una realitat amb la qual hem de 

conviure en la societat en què vivim i en el món en general. 

Treballar per aconseguir millorar les condicions de vida de les 

dones i acabar amb la discriminació per qüestions de gènere ha 

de ser un dels objectius que el valencianisme cívic ha de posar 

també damunt la taula.  

Per això enguany hem portat a terme una activitat on s’han 

analitzat els drets laborals de les dones, així com la seua 

situació en diferents àmbits de la societat i en diferents pobles 

del món, a través de dones valencianes de diferents sectors i de 

dones d’altres països refugiades a València.  

L’organització s’ha fet conjuntament amb el Bloc d’Estudiants 

Agermanats. Aprofitant la proximitat del 8 de març, Dia de la 

Dona Treballadora, i amb la coincidència que enguany se 

celebren 10 anys de la llei per a la igualtat efectiva entre homes 

i dones.  
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14. II Workshop de Democràcia i 

Participació: Cooperació o competició 

entre l’esquerra perifèrica i l’estatal? 

El 16 i 17 de juny de 2017 tingué lloc el II Workshop de 

Democràcia i Participació, ‘Cooperació o competició entre 

l’esquerra perifèria i l’estatal?’, organitzat pel Tirant i la 

Fundació Nexe. El Workshop se celebrà a la Facultat de Dret de 

la Universitat de València i a l’Octubre CCC i hi assistiren més 

de 50 persones.  

Aquest va comptar amb una ponència inaugural de Juan 

Rodríguez Teruel, professor contractat doctor de ciència 

política a la Universitat de València, titulada "Cooperar o 

competir? Relacions i espais de competició entre partits 

estatals i perifèrics". També va comptar amb un apartat de 

microxarrades i dues taules redones amb representants polítics 

de l’esquerra de diferents territoris de l’Estat espanyol.  
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15. Jornada Feixismes moderns 

Aquesta jornada, organitzada conjuntament amb JovesPV i el 

BEA, ha volgut reflexionar al voltant de l’augment del feixisme i 

la xenofòbia que s’ha fet també palesa als carrers de València 

últimament. Hem volgut posar en rellevància el paper dels 

mitjans de comunicació, ja que l'atac a la llibertat d'expressió és 

un dels trets característics de l'extrema dreta, així com per 

destacar el seu paper principal en la construcció d'una societat 

més democràtica i més lliure. S'ha tractat d’un acte participatiu 

en el qual s'ha fomentat el debat entre els participants.  

Hi han participat: 

- Miquel Ramos, periodista i màster en sociologia i 

antropologia, amb el treball d’investigació “l’extrema dreta 

espanyola davant la crisi econòmica”.  

- Paula Duran, periodista del setmanari La Directa i autora del 

mapa interactiu d'agressions feixistes d'aquesta publicació 

- Joan Canela, periodista del Diari Jornada, víctima d'agressions 

feixistes d'atac a la llibertat de premsa durant el 9 d'Octubre a 

València 

- Carlos Villodres, politòleg, assessor de Compromís a les Corts 

valencianes i soci del Tirant. 

 



24 
 

C. Campanyes 
 

16. Campanya pel Deute Històric Valencià 
El deute històric que acumula l'Estat espanyol amb els 

valencians i valencianes suposa un problema per al 

desenvolupament de l'Estat del benestar i dels nostres serveis 

públics. A dia de hui, comptem amb més de 13.000 milions 

d'euros menys a les arques valencianes, un deute que volem 

reclamar per aconseguir que el nostre territori es puga 

desenvolupar plenament. Des del govern valencià actualment 

s'està fent pressió per a la millora del finançament dels 

valencians i valencianes, un tema que sempre ens ha preocupat 

a l'ACV Tirant lo Blanc i sobre el qual hem fet diverses 

activitats.  

Per això, enguany hem fet una campanya participativa a través 

de la qual s’ha sensibilitzat a la població sobre aquest tema, 

així com s’han recollit propostes que han ajudat a materialitzar i 

fer visible la millora que podria suposar recuperar els diners 

que ens corresponen. La campanya s’ha desenvolupat a la 

xarxa amb el lema “Jo reivindique el #DeuteHistòricValencià”.  

 

A més, també hem participat activament en la manifestació 

massiva que ha tingut lloc a València enguany per reclamar una 

millora en el finançament del poble valencià. 



25 
 

D. Activitats internes i treball en xarxa 

17. Jornada de participació interna 
La participació activa a les entitats cíviques i en la nostra 

societat no és espontània ni gratuïta. Representa un esforç tant 

per part de les entitats com de les persones implicades i 

requereix d’un procés d’aprenentatge per totes dues parts. 

Sovint les entitats i associacions conceben la participació en un 

nivell simbòlic, com a actes informatius o consultius, oblidant-

se d’altres dimensions de la participació que tenen a veure amb 

la gestió participada, la cogestió o l’autogestió. Per tot això, des 

de l’ACV Tirant lo Blanc s’ha generat enguany un espai on 

reflexionar en clau interna sobre la participació a la nostra 

entitat, on adquirir tècniques i autoavaluar-nos per poder 

avançar en aquest aspecte. 

En aquesta jornada s’ha tractat de: 

- Reflexionar sobre la participació interna en les nostres 

entitats. 

- Adquirir eines, estratègies i metodologies de treball per a 

fomentar la participació. 

- Prendre consciència del que significa la cogestió d’una entitat 

i la presa de decisions democràtiques. 

- Prendre decisions i implementar mesures per a millorar la 

participació interna de l’entitat. 
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18. XXI Nit del Tirant  
Un any més, l’ACV Tirant Lo Blanc i la Fundació Nexe hem 

celebrat l’aniversari de les dues entitats, una cita anual per 

retrobar-nos totes les amigues i amics del Tirant i la Fundació 

Nexe i celebrar que les nostres entitats continuen complint 

anys. Enguany, s’han conclòs els actes de celebració del 25 

aniversari del Tirant i els 5 anys de la Fundació Nexe en una 

celebració molt significativa que ha tingut lloc en el Veles e 

Vents, a la Marina de València, al qual han assistit més d’un 

centenar de persones i en la qual el Tirant ha renovat la seua 

imatge i pàgina web. 

 

No és tasca fàcil en el context social valencià mantenir 

l’activitat durant tants anys, per això, ambdues entitats hem 

volgut concloure el darrer trimestre de l’any presentant la nova 

imatge i pàgina web del Tirant, que ens permetrà encarar amb 

energies renovades “25 anys més de valencianisme i idees per 

a fer millor la vida de les persones”, en paraules de Gonçal 

Grau, president de les entitats. En aquesta XXI Nit del Tirant 

tampoc faltà la tradicional entrega de premis que any rere any 

han servit per a reconéixer de manera pública i notòria al treball 
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valencianista de base i a l’acció cívica valencianista. Enguany 

també s’han volgut actualitzar aquests premis i s’ha lliurat 

el primer Premi Tirant per l’activisme en defensa de la llibertat, 

l’autogovern i la democràcia al País Valencià a Vicente Danvila, 

el jove de 18 anys que durant el 9 d’Octubre es va enfrontar a 

una desena d’ultradretans que estaven colpejant a dues 

persones en els carrers de València. Des del Tirant s’ha volgut 

reconéixer amb l’entrega d’aquest premi la valentia de Vicente 

Danvila i agrair-li la seua lluita.  

L’acte va ser conduït per l’humorista Eugeni Alemany, i la 

música la posà el grup d’Alcoi Júlia. A més a més, les 

dissenyadores de l’estudi Yinsen foren les encarregades de 

desvetllar el nou disseny de la marca. La XXI Nit del Tirant va 

concloure amb el parlament d’Amadeu Mezquida, secretari 

general del Tirant i la Fundació Nexe, qui emfatitzà la important 

tasca de els entitats en la difusió del pensament valencianista i 

la generació i el debat d’idees. 

 

 

 

http://www.yinsenstudio.com/
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19. Treball en xarxa 

El Tirant és una entitat que assumeix el seu rol d'entitat cívica 

de forma proactiva. Això vol dir participar de les estructures de 

representació i col·laborar amb altres entitats i organismes. 

Així, el Tirant és membre de la Federació Escola Valenciana, de 

la Xarxa d'Entitats del País Valencià i de la Plataforma Castelló 

per la Llengua. També és membre de ple dret del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana i del Consell de la 

Joventut de València, en la Comissió Permanent del qual té un 

membre.  

Participa activament també de la Comissió 9 d’Octubre que 

organitza la manifestació i els actes pel 9 d’Octubre 

conjuntament amb moltes altres entitats de la societat 

valenciana. També hem participat de les diferents reunions i 

propostes de la Xarxa d’Entitats del País Valencià. 

Gran part del treball que el Tirant realitza a les universitats 

valencianes el fa de la mà del Bloc Estudiant Agermanats, 

associació d’entitats de referència per al Tirant i amb la qual es 

fan reunions periòdiques i es realitzen molts projectes en 

conjunt. També treballa de la mà en gran part de la seues 

activitats amb la Fundació Nexe, entitat germana de 

l’associació, i puntualment ho fa amb altres com per exemple la 

Universitat Lliure de Benimaclet, amb qui enguany ha realitzat 

un cicle d’activitats.  

Una de les novetats del 2017 ha estat la signatura d’un conveni 

de col·laboració amb el diari digital sobre la pilota valenciana, 

PilotaVeu. Ambdues entitats compartim la idea que és 

necessària la promoció, difusió i defensa de la pilota 

valenciana, i amb aquest acord mostrem la nostra voluntat per 

col·laborar en activitats relacionades amb aquest objectiu. 
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20. Web www.tirant.org, xarxes socials  

En l'actualitat els canals de comunicació digitals s'han convertit 

en una ferramenta fonamental no només per a la comunicació 

d'activitats sinó també com a mitjà de conversa amb els socis 

de l'entitat i també amb el conjunt de la comunitat jove en la 

xarxa. Així la dinamització d'aquesta comunitat, especialment 

pel que fa a les xarxes socials, suposa un treball constant i 

transversal que impregna en el seu conjunt tot el treball 

programat per l'ACV Tirant lo Blanc.  

La principal novetat d’enguany respecte a la pàgina web ha 

sigut la seua renovació total i completa que, conjuntament amb 

la renovació de la imatge de l’entitat, ens ha permès adaptar-

nos millor als nous temps, així com facilitar l’accés a la 

informació sobre les nostres activitats i ser més transparents. 

Es tracta d’una web optimitzada per a smartphones i tabletes i 

amb major possibilitat d’interconnexió amb el públic. El web, a 

més, compta amb un apartat per a la Promoció Lingüística, ja 

que el Tirant s’ha constituït des de fa dos anys com una Oficina 

de Promoció Lingüística. 

   3.573 seguidors 

4.108 seguidors 

93 vídeos publicats i 216.019 minuts de visualitzacions 

 

 

 

 

http://www.tirant.org/


30 
 

21. Canvi d’imatge corporativa 

Tot coincidint amb el vint-i-cinqué aniversari de l’entitat, el 

Tirant ha fet un canvi d’imatge corporativa per adaptar-se als 

nous temps, per al que hem comptat amb l’equip professional 

de disseny Yinsen. Hem decidit apostar per la marca tirant.org 

perquè tothom coneix la nostra associació cívica com El Tirant. 

D’altra banda, pel que fa al .org, hem volgut donar més visibilitat 

a la nova pàgina web, ja que és l’espai on es concentra tot el 

contingut que generem així com tota la informació sobre les 

iniciatives que portem a terme.  

 

El nou logo té diferents aplicacions adaptables a les 

diferents temàtiques en què treballa la nostra entitat. El 

dibuix que conforma la nova imatge del Tirant fa referència a 

la següent simbologia, relacionada d’una manera o d’una 

altra amb el que significa l’associació: 
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Podeu trobar una memòria més completa i amb 

més informació al nostre web www.tirant.org. 

 

 

 

Gràcies per formar part del Tirant! 

  

http://www.tirant.org/
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