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Presentació de l'entitat
L'ACV "Tirant lo Blanc" està formada per uns centenars de valencians
majoritàriament titulats o estudiants universitaris, que compartim unes
inquietuds similars i una mateixa voluntat d'actuar per transformar la societat
valenciana. L'associació va nàixer l'any 1991 i des de llavors ha desenvolupat
activitats que es centren fonamentalment en els camps formatius,
informatius i de dinamització dels estudiants i dels joves.
Els membres del Tirant som ciutadans que ens sentim responsables de la
nostra societat i que volem fer la nostra aportació per millorar-la. Per això,
l'associació posa a disposició dels socis i simpatitzants la infraestructura de
què disposa per dur endavant els projectes que aquests proposen i que estan
disposats a dirigir i desenvolupar de forma voluntària, facilitant-los així
algunes tasques, creant sinèrgies, economies d'escala quan és possible, una
major difusió de les activitats i dels seus resultats, i aconseguint que les coses
apreses es transmeten d'una activitat a una altra. D'esta manera, a més, els
voluntaris responsables de les diferents accions reben una formació pràctica
molt valuosa, que els pot ser útil, tant al món associatiu com professional.
L'ACV Tirant lo Blanc està inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat
Valenciana, així com als registres d'entitats de Voluntariat i de Participació
Ciutadana i als d'una vintena d'ajuntaments.
Igualment, està inscrita al Cens d'Associacions Juvenils i Entitats
Prestadores de Serveis a la Joventut de la CV de l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) i gestiona un Centre d'Informació Juvenil, associat a la Xarxa
Valenciana d'Informació Juvenil. 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.
El Tirant lo Blanc està reconeguda com associació universitària per la
Universitat Politècnica de València, la Jaume I de Castelló i per la
Universitat de València i és membre de la Federació Escola Valenciana, de
la Fundació Sambori, de la Xarxa d'Entitats del País Valencià i de la
Plataforma Castelló per la Llengua. El Tirant té signats convenis de
col·laboració amb un gran nombre d'organitzacions de la societat civil
valenciana.
Des del curs 2003/04 s'organitza la Campanya de cursos de valencià per a
mares i pares, en col·laboració amb diverses AMPAs de la
Ciutat de València, Escola Valenciana i l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua, en la que ja han participat més
de 1.000 alumnes i que va ser reconeguda amb el Premi ABACUS Cultura
2005 per a projectes de promoció de la llengua.
ACV Tirant lo Blanc
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El Tirant va rebre el Premi a la Millor Pràctica Associativa del curs 2007/08,
concedit per la Universitat Jaume I de Castelló, pel seu projecte "Jaume I a la
Jaume I", en el marc del 800 aniversari
del seu naixement.
L’any 2015, coincidint amb el 25è
aniversari de l'associació, l'ACV Tirant lo
Blanc ha rebut el Bloc d'Honor 2015, un
reconeixement que atorga el Bloc
Nacionalista Valencià a organitzacions i
persones
amb
una
reconeguda
trajectòria en la defensa d'una societat
valenciana més justa, més solidària i
més progressista. El premi es lliura a
l'Aplec del Puig, que se celebra cada any
el darrer diumenge d'octubre.

La Presidenta del Tirant, Nathalie Torres, i el
Secretari General, Ferran Puchades, reberen
el Bloc d'Honor de mans dels consellers Vicent
Marzà i Rafael Climent.

Molts socis del Tirant assistiren al lliurament del Bloc d'Honor.

El Tirant té instaurats dos premis, que reconeixen la trajectòria de persones i
entitats valencianistes. El "Premi Joan Baptista Basset, al treball
valencianista de base", ha estat atorgat en diferents edicions a Antoni Martí,
Casimir Nalda, Robert Company, Jordi Tàrrega, Joan Blasco, Toni Mestre,
Tomàs Perelló, Ferran Suay, Lluís Planes i Rafael Company. I el "Premi
Francesc de Vinatea, a l'acció cívica valencianista", ha guardonat Joan F.
Mira, Josep L. Albinyana, Sebastià Garcia Mut, la Universitat de València, la
Federació de Pilota Valenciana, la Societat Coral "El Micalet", la Federació
Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, el Bloc d'Estudiants
Agermanats i el Bloc Nacionalista Valencià.

ACV Tirant lo Blanc
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L'any 2011 el Tirant va constituir la Fundació Nexe, que té com a
missió contribuir a la millora i al progrés de la societat valenciana
mitjançant la generació, la difusió i el debat d'idees i com a
objectius la voluntat d'estendre la consciència nacional
valenciana a la majoria de la població del País Valencià per a assolir el màxim
d'autogovern i de cohesió social possibles, aprofundir en el funcionament
democràtic de les nostres institucions i potenciar els trets culturals,
lingüístics, socials i econòmics propis del poble valencià.
Des de 2011, la Fundació Nexe edita la col·lecció Demos, fulls de recerca i
de divulgació, documents de treball científics i/o tècnics que volen obrir
debats i oferir propostes i respostes als reptes que té la societat valenciana, i
des de febrer de 2015, la col·lecció Àgora, fulls de debat i de reflexió,
documents breus sobre temes d'actualitat. A més, compta amb la col·lecció
Pensar el País Valencià, editada en col·laboració amb l’Editorial Afers, i que
se centra de forma monogràfica en diferents aspectes d’interés social, polític
o econòmic per a la societat valenciana. Cada llibre compta amb la
participació de diferents experts en l’àmbit objecte del treball.
Des d'abril de 2015, la Fundació Nexe és membre de ple
dret del Centre Maurits Coopieters, una fundació d'àmbit
europeu -reconeguda pel Parlament Europeu des de 2007-,
que promou la investigació de polítiques a nivell europeu i
internacional, sobretot centrant-se en la gestió de la diversitat cultural i
lingüística en societats complexes; la governança multinivell; la
descentralització i la reforma dels estats i les constitucions; la secessió dels
estats i l'autodeterminació; la governabilitat política i econòmica dels governs
de les regions europees; i la resolució de conflictes, els drets humans i la
promoció de la pau.

ACV Tirant lo Blanc
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Introducció
La Memòria d'Activitats 2016 recull les activitats desenvolupades durant l'any,
de cara a aconseguir un dels objectius que defineix la tasca de l'ACV Tirant lo
Blanc: fomentar i difondre la cultura, en la nostra llengua, especialment
entre els més joves.
Amb les nostres activitats volem contribuir a la recuperació del nostre
patrimoni lingüístic i cultural, perquè al capdavall és el què ens defineix i
ens fa entendre el nostre món. I tot, ben fet i en valencià.
A més a més, amb aquest conjunt d'activitats es preveu assolir una important
repercussió mediàtica i a les xarxes socials amb l'ànim d'arribar al màxim
públic possible per tal de promoure la nostra cultura.

El Programa es va aprovar a l'Assemblea General del Tirant, celebrada a València el 30 de gener de 2016.

A la plana web de l'entitat poden trobar-se les memòries d'activitats d'anys
anteriors, així com els comptes anuals, en un exercici de transparència cap a
la nostra societat. Per a fer front a aquest Programa, el Tirant disposa de
personal contractat i voluntaris suficients, i de fons econòmics propis, així
com de locals i espais cedits per l'Ajuntament de València i les universitats de
València i Politècnica.

ACV Tirant lo Blanc
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Cronograma
MES
ACTIVITAT *

Gen.

Feb.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Set.

Oct.

Nov.

Assemblea General Tirant lo Blanc
Reunions Consell Nacional Tirant
Tertúlies/presentacions llibres
X Seminari Valencianista
Cicle 25 d’abril #somiensagrada ser
valencians
Presentacions #Demos i #PensarPV2
Actes 25è aniversari TLB / XX Nit
del Tirant
I Workshop de Democràcia i
Participació
Animació lectora #Tirantdellibres
Espai de Recursos Valencians UJI
V Trobada #dospuntzero
Centre d'Informació Juvenil
Cursos de valencià mares i pares
Web tirant.org i xarxes socials
Butlletins digitals
Fira d’Associacions CJV
Visites guiades
Festes Estellés
Nit de seguiment electoral
*S'indica el mes de celebració de les activitats, no s'inclouen els treballs preparatoris
ni posteriors
Activitat celebrada

ACV Tirant lo Blanc
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Cicle de tertúlies i presentacions de llibres
L'ACV Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe organitzen –i/o col·laboren amb altres
entitats- trobades periòdiques, algunes d'elles en un format de sopar i
tertúlia, amb diversos actors al voltant de les seues més novedoses
publicacions en la nostra llengua.
L'objectiu d'aquestes trobades és conversar i debatre entorn als més diversos
temes d'interés, donant una especial importància al debat amb els autors al
voltant de les aportacions en forma de llibres i reculls d'articles científics per
tal de contribuir en la difusió i contrast de les principals idees aportades.
Igualment es procura la participació de personalitats de rellevància política,
econòmica o social per tal d'afavorir la incidència dels treballs sobre els quals
s'organitza la tertúlia i promoure la seua lectura crítica entre les persones
interessades. Per tal de difondre les principals idees exposades durant la
tertúlia s'afavoreix el seguiment i la participació mitjançant les xarxes socials.
També es plantegen tertúlies amb agents implicats en la política lingüística
per tal de compartir experiències i casos d'èxit en campanyes de promoció del
valencià, analitzar la situació de la llengua i fomentar el seu ús de manera
efectiva. A més, es fan presentacions dels llibres publicats per la Fundació
Nexe a diferents pobles del territori valencià.
Presentacions realitzades 2016
Presentacions del Demos 8, El valencianisme enfront d’Espanya. Una
anàlisi estratègica d’Amadeu Mezquida, publicat en novembre de 2015 i
que ja s’havia presentat en diverses poblacions del País Valencià. Les
presentacions realitzades en 2016 són:
•

Presentació a Sedaví – 14 de gener

•

Fontanar dels Aforins – 15 d’abril

•

Elx – 21 d’abril

•

La Vila Joiosa – 22 d’abril

•

Faura – 27 d’abril

•

Canals - 29 d’abril

•

Burjassot - 12 de maig

ACV Tirant lo Blanc
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Presentació i tertúlia al voltant del darrer llibre de Vicent Baydal
publicat recentment per l’Editorial Afers, Els valencians, des de quan
som valencians? i del llibre El valencianisme enfront d’Espanya. Una
anàlisi estratègica, d’Amadeu Mezquida, dins el cicle d’activitats
organitzades amb motiu del 25 d’abril. 25 d’abril al Saló de Graus de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, en
presència dels dos autors.

Presentació del llibre La desfeta del sistema financer valencià de
Joan Ramon Sanchis en la Llotja del Cànem de Castelló. Hi van
participar l’autor del llibre, el vice-alcalde de Castelló, Enric
Nomdedéu, i el soci de l’ACV Tirant lo Blanc, Raül Burriel. 7 de juny a
les 19h a la Llotja del Cànem.

ACV Tirant lo Blanc
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Presentacions del llibre Pensar País Valencià 2, Una nova via per a
l’empresa valenciana. Bases i propostes econòmiques per al futur,
coordinat per Elies Seguí.
-

Presentació a la premsa i empresaris el 23 de juny a les 13 hores a la
seu de CIERVAL a València, en presència de José Vicente González,
president de CIERVAL, Vicent Soler, conseller d’Hisenda i Model
Econòmic, Rafael Climent, conseller d’Economia Sostenible, Model
Productiu, Comerç i Ocupació, i Elies Seguí, professor d’Economia
Financera i Comptabilitat de la Universitat Politècnica de València,
Director Acadèmic de la Fundació Nexe i coordinador del llibre.
Es pot consultar el ressò a la premsa de la presentació al següent
enllaç: http://www.fundacionexe.org/web/article/527

Climent, González, Soler i Seguí en la presentació del llibre

-

Presentació central del llibre, el 7 de juliol al saló d’actes Gregori
Mayans del MuVIM a les 19:30 hores. Hi van participar Amadeu
Mezquida, Secretari General de la Fundació Nexe, Vicent Olmos,
editor d'Afers i sis dels autors del llibre: Elies Seguí (coordinador),
Josep Vicent Boira, Vicent Cucarella, Rafael Beneyto, Isidre March i

ACV Tirant lo Blanc
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Àngel Soler. També van intervindre Joan Baldoví, diputat de
Compromís al Congrés dls Diputats, Clara Ferrando, Secretària
Autonòmica d'Hisenda, i Àgueda Micó, coordinadora general del Bloc
Nacionalista Valencià.

-

Presentació del llibre el 4 d’octubre, al Saló de Plens de
l’Ajuntament d’Albaida a les 20:20 hores. Hi van participar Elies
seguí (coordinador del llibre), Rafael Beneyto (autor del llibre),
Càndid Penalba (president d’ATEVAL Vall d’Albaida) i Josep Albert
(alcalde d’Albaida).

-

Presentació del llibre a la Casa dels Caragols de Castelló el 13
d’octubre a les 19.30 hores. Hi van participar Elies Seguí (coordinador
del llibre), Isidre March (autor del llibre), Enric Nomdedéu (Secretari
Autonòmic d’Ocupació de la GVA), José Luis Ginés (degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Castelló) i Miguel Ginés
(moderador).

ACV Tirant lo Blanc
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-

Presentació del llibre a Foment AIC de Gandia el 14 d’octubre a les
20.00 hores. Hi van participar Elies Seguí (coordinador del llibre),
Rafael Beneyto (autor del llibre), Ramon Soler (president del Cercle
d’Economia de la Safor) i Natxo Costa (Director General de Comerç i
Consum de la GVA).

-

Presentació del llibre al Centre Cultural Caixa Ontinyent el 9 de
novembre a les 19.30 hores. Hi van participar Elies Seguí (coordinador
del llibre), Rafael Beneyto (autor del llibre), Rafael Pla (president de
COAVAL), Clara Ferrando (Secretària Autonòmica d’Hisenda) i Josep
Pla (membre del Consell d’Administració de Caixa Ontinyent).

-

Presentació del llibre al Col·legi d’Economistes de Catalunya a
Barcelona el 14 de novembre a les 19.30 hores. Hi van participar
Elies Seguí (coordinador del llibre), Oriol Amat (catedràtic de la UPF),
Vicent Sanchis (periodista) i Joan Casas (degà del Col·legi
d’Economistes de Catalunya).

ACV Tirant lo Blanc
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-

Presentació del llibre al Casino de Sagunt, amb la participació de
l’autor i editor del llibre, Elies Seguí, un altre dels autors, Fidel León,
l’alcalde de Sagunt, Francesc Fernàndez, la presidenta d’ASECAM,
Cristina Pérez Plumed; amb la moderació de David Joan Marí, expresident de la Fundació Nexe.

Presentacions del Demos 9, El Tio Canya ha mort. Notes sobre la
mecànica sociolingüística del valencià, de Francesc Hernàndez.
-

La presentació principal es va celebrar a la ciutat de València el 14
de setembre al Saló d'Actes del Col·legi Major Rector Peset; i va
comptar amb la participació de Susanna Pardines, coordinadora de
Lab de Cultural i Identitat de la Fundació Nexe, de Rubén Trenzano,
Director General de Política Lingüística i l'autor del llibre, Francesc
Hernàndez.

ACV Tirant lo Blanc
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-

Presentació a la Llotja del Cànem de Castelló, amb la presència de
l’autor, Francesc Hernàndez i el sociolingüista Avel·lí Flors i amb la
moderació del patró de la Fundació Nexe Raül Burriel. La presentació
va consistir en una exposició del llibre, així com una relació de les
dades que s’hi exposen en aquest amb la situació sociolingüística a
Castelló, portada a terme a través de l’estudi doctoral d’Avel·lí Flors.

Presentació del Demos 10, Poder i llengua. Les llengües d’ensenyament
al País Valencià, de Vicenta Tasa i Anselm Bodoque.
-

Presentació a la Ciutat de València el 16 de novembre a les 19.00
hores al Col·legi Major Rector Peset. Hi van participar Susanna
Pardines (coordinadora del LAB Identitat i Cultura de la Fundació
Nexe) moderant l’acte, Vicenta Tasa (autora del llibre), Anselm

ACV Tirant lo Blanc
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Bodoque (autor del llibre), Vicent Flor (sociòleg i exdirector acadèmic
de la Fundació Nexe) i Rubén Trenzano (director general de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme).

Cicle “Comprendre el món, transformar la realitat”
Enguany, l’ACV Tirant lo Blanc ha posat en marxa un nou cicle de
presentacions de llibres que té lloc al barri de Benimaclet. Aquest és
“Comprendre el món, transformar la realitat”, un cicle que es porta a terme
al bar La Murta Vins i Tapes de Benimaclet, en col·laboració amb la
Universitat Lliure de Benimaclet i Benimaclet VIU.
Aquest cicle és un exemple de treball en xarxa i de manera col·laborativa
entre diferents entitats, que a més serveix per dinamitzar el barri. Les
presentacions tenen, a més, un format molt participatiu: l’autor o autora
presenta i la major part del temps es dedica al debat amb els assistents, un
públic generalment ampli i variat, ja que La Murta és un dels bars més
cèntrics i concorreguts del barri de Benimaclet. Un altre dels objectius del
cicle és donar a conéixer les obres dels autors i les autores valencianes i
valencians. El cicle tindrà continuïtat durant 2017 amb noves presentacions de
llibres a La Murta Vins i Tapes.
Algunes de les presentacions realitzades durant 2016 són les següents:

ACV Tirant lo Blanc
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X Seminari Valencianista

Amb el mateix esperit de qualitat que ha marcat aquest Seminari des de la
seua primera edició, hem reunit un notable grup d'experts en diverses
disciplines per abordar el present i les perspectives de futur d'algunes de les
principals problemàtiques que ens afecten als valencians, i constituir un
fòrum de debat d'idees per a construir una societat millor.
El X Seminari ha constat enguany de 5 sessions, celebrades a les 19h entre el
dia 9 i el dia 23 de febrer al Saló de Graus de la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de València. Estan dirigides al públic en general
però amb la seua situació de la universitat es tracta d’apropar-ho a un públic
més jove i universitari que puga estar interessat en formar-se en les
temàtiques que es plantegen. En aquest sentit, el Seminari s’organitza
conjuntament amb el sindicat d’estudiants Bloc d’Estudiants Agermanats.
El Seminari té una important repercussió als mitjans de comunicació i a les
xarxes socials (Twitter, Facebook, blogs, Youtube,...) i amb l'objectiu de
permetre una major participació i seguiment del debat a la xarxa social
Twitter s'ha creat el hashtag #semival.

ACV Tirant lo Blanc
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Programa del IX Seminari Valencianista
9 de febrer – La RTVV que volem
•

Josep Lluís Gómez Mompart, representant de la Comissió d’Experts en
Comunicació de les Universitats Valencianes i Catedràtic de Periodisme
de la UV

•

Violeta Tena, representant de la Unió de Periodistes i periodista del
setmanari El Temps

•

Josep Lluís Fitó, President del Comité d’Empresa de RTVV

•

Moderadora: Tiermes Vega, del Bloc d’Estudiants Agermanats.

La taula rodona sobre la RTVV va omplir el Saló de Graus

10 de febrer – Com ens afecta als valencians el TTIP?
•

Jordi Sebastià, diputat de
Primavera Europea al
Parlament europeu

•

Adoración
Guaman,
professora de Dret del Treball
de la Universitat de València i
detractora del TTIP

•

Moderador: Adrià Alfonso, del
Bloc d’Estudiants Agermanats.

Guamán i Sebastià parlen del TTIP

16 de febrer – El paper del valencià
a la comunicació
•

Rubén Trenzano, Director
General
de
Política
Lingüística i Gestió del
Multilingüisme

•

Adolf Beltran, Eldiario.es

•

Mario Sancho, TresDeu

ACV Tirant lo Blanc
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•

Moderadora: Sabela Pérez, del Bloc d’Estudiants Agermanats

18 de febrer – Persones migrants al País Valencià: CIE i refugiats
•

Sara Verdú, membre de la campanya CIEs NO

•

Sami Shihadeh, refugiat siri resident a València

•

Jaume Durà, advocat i coordinador territorial de CEAR-PV

•

Moderador: Jacobo Blasco, del Bloc d’Estudiants Agermanats

Taules rodones sobre la situació de les persones migrants (esquerra) i el finançament (dreta)

23 de febrer – Pacte per a la millora del finançament
•

Clara Ferrando, Secretària Autonòmica d’Hisenda de la Generalitat
Valenciana

•

Vicent Cucarella, economista

•

Rafa Beneyto, economista

•

Moderador: Joan Sanchis, de l’ACV Tirant lo Blanc

ACV Tirant lo Blanc
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Quaderns #Demos i #Àgora

L'ACV Tirant lo Blanc, mitjançant un conveni de col·laboració amb la Fundació
Nexe, és la responsable d'organitzar les presentacions dels quaderns #Demos,
#Àgora i #PensarPV, així com de promoure els seus continguts a les xarxes
socials.
Demos, fulls de recerca i de divulgació són documents de treball
científics o tècnics que volen obrir debats i oferir propostes i respostes als
reptes que té la societat valenciana.
Àgora, fulls de debat i de reflexió, pretén donar resposta als principals
debats i interessos de la societat valenciana. I fer-ho d'una manera
esquemàtica, concisa i clara amb la voluntat de contribuir a la millora del
benestar i la qualitat de vida de la majoria dels cinc milions de valencians.
Els principals objectius específics són:
1) participar en els principals debats actuals,
2) difondre investigacions pertinents per al valencianisme en els camps de
la ciència política, la sociologia, el dret, l'economia, l'antropologia, la
història, l'urbanisme o qualsevol altre,
3) difondre els treballs dels investigadors valencians.
Demos i Àgora estan oberts a tots els investigadors, especialment als més
joves. Estan accessibles gratuïtament en format digital des del web
www.fundacionexe.org, des d'on també es poden comprar en paper a un preu
molt reduït. A més a més, per tal de difondre els seus continguts es realitza
un enviament d'exemplars a un seguit de personalitats de rellevància social,
econòmica, acadèmica i política.
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Els quaderns DEMOS i ÀGORA
La Fundació Nexe compta ja amb la publicació de 10 Demos i 2 Àgores.
Aquests col·leccions s’han vist ampliades enguany amb la publicació de nous
llibres. Les publicacions fetes durant 2016 són les següents:
Setembre 2016. Demos 9, El Tio Canya ha mort. Notes sobre la
mecànica sociolingüística del valencià, de Francesc Hernàndez.
“El tio Canya” d’Al Tall és la cançó més
popular relacionada amb la situació
sociolingüística del País Valencià. ¿És fidel
aquesta
representació
sociolingüística?
Potser ho era quan la cançó fou composta i,
fins i tot, una dècada després, però a partir
dels anys 90 del segle passat la situació
canvia. El tio Canya ha mort: les joves
generacions presenten competències majors
que la gent gran, gràcies al paper de
l’escola. En aquest llibre s’ofereix un
panorama de la situació precària del
valencià, segons les dades disponibles.
Però, a més, s’estudia la seua “mecànica”,
val a dir, la relació que hi ha entre competències lingüístiques actives i
passives, i entre competències i
usos lingüístics. S’estudia també la relació entre la llengua i les
variables sociològiques més significatives: procedència, lloc de
residència, formació i classe social, per a definir indicadors que
permeten bastir polítiques lingüístiques efectives. No es tracta només
de dir en quin punt de la via està la nostra “locomotora” lingüística,
sinó també d’explicar com funcionen alguns dels seus engranatges
interns; almenys les palanques bàsiques per a fer-la avançar.
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Novembre 2016. Demos 10, Poder i llengua. Les llengües de
l’ensenyament al País Valencià, d’Anselm Bodoque i Vicenta Tasa
Fuster.
Aquest estudi tracta sobre la política
lingüística
valenciana,
centrant-se
especialment en el terreny de l’educació,
on es presta una atenció singular al
programa de plurilingüisme educatiu del
govern de la Generalitat de 2012. Els
autors consideren que aquesta iniciativa
obeïa a una voluntat conscient del partit en
el govern de minoritzar el valencià davant
el castellà, amb l’excusa de millorar el
coneixement d’anglés en la població. Per
això, la intenció de fons és fer una
reivindicació tranquil·la del pluralisme i la
diversitat inherent a la condició humana, i, en coherència amb això,
defensar el dret dels valencianoparlants a usar la pròpia llengua en totes
les dimensions de la seua vida i l’obligació dels poders públics de
garantir aquest dret. El treball està fet des de l'òptica combinada de la
ciència política i el dret, uns àmbits acadèmics poc freqüents en l’estudi
de les polítiques lingüístiques de l’àmbit lingüístic valencianocatalà. La
intenció és que l’obra tinga un valor divulgatiu i fàcilment comprensible,
per contribuir així a fer més difícil l’extensió de l’ombra de Babel i a què
els valencians puguem seguir sent aldeans i cosmopolites.
La col·lecció Pensar País Valencià
L’Associació Cívica Valenciana col·labora amb La Fundació Nexe i l’Editorial
Afers en l’edició d’una col·lecció de llibres dels quals es preveu editar un
número cada any, i que se centra de forma monogràfica en diferents aspectes
d’interés social, polític o econòmic per a la societat valenciana. Cada llibre
compta amb la participació de diferents experts en l’àmbit objecte del
treball. Fins ara, s’ha publicat un llibre en aquesta col·lecció: Nació i
Identitat. Pensar el País Valencià, coordinat per Vicent Flor.
A juny de 2016 s’ha publicat el segon número de la col·lecció: Pensar País
Valencià 2, Una nova via per a l’empresa valenciana. Bases i propostes
econòmiques per al futur, coordinat per Elies Seguí. L’obra persegueix –
d’una banda- identificar els reptes i les oportunitats que té l’empresa
valenciana al seu davant, i –d’un altra- proposar actuacions amples i variades
amb l’objectiu de reinventar un nou model productiu per a la nostra societat.
Sense un eixe nou model econòmic, responsable i competitiu, els valencians
no aconseguirem reeixir de l’actual crisi econòmica i social. Un nou model que
ACV Tirant lo Blanc
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ha de tornar a ser innovador, obert al món i socialment responsable. L’obra
s’estructura en dos parts diferenciades. En la primera, s’aborden el conjunt
de grans reptes o dilemes que té l’empresari valencià al seu davant (innovar,
internacionalitzar-se, l’ètica…). A la segona part del llibre, es plantegen les
polítiques públiques que l’empresa valenciana requereix -des d’una
perspectiva prospectiva- així com les decisions a prendre hui per tal de
generar de nou un model d’èxit (el programa). Tot el descrit des d’una
perspectiva micro, on la nostra empresa real, la Pime arrelada al País
Valencià, esdevé la unitat d’anàlisis fonamental més enllà dels grans agregats
macroeconòmics.
Aquest llibre compta amb el pròleg del conseller
d’Hisenda i Model Econòmic i catedràtic d’Economia
Aplicada de la Universitat de València, Vicent Soler,
i l’epíleg del conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació, Rafael
Climent. A més, l’obra està integrada per set
aportacions diverses i pluridisciplinars:
- Capítol 1. Isidre March, catedràtic del
Departament de Direcció d’Empreses de la
Universitat de València, “La innovació al País
Valencià”.
- Capítol 2. Fidel Leon, professor d’universitat del Departament de Direcció
d’Empreses de la Universitat de València, “La internacionalització de
l’empresa valenciana”.
- Capítol 3. Elies Seguí, professor d’Economia Financera i Comptabilitat de la
Universitat Politècnica de València i Director Acadèmic de la Fundació Nexe,
“It’s the Ethic, stupid! Bases per a una empresa més competitiva i
responsable”.
- Capítol 4. Vicent Cucarella i Ángel Soler, Síndic de Comptes de la
Generalitat Valenciana i investigadors de l'Institut Valencià d’Investigacions
Econòmiques (IVIE), “Capital humà i treball en un nou escenari”.
- Capítol 5. Rafael Beneyto Cabanes, Cap de gestió global de risc de la Caixa
d’Estalvis d’Ontinyent, “Un nou sistema financer per a l’economia productiva
valenciana”.
- Capítol 6. Josep Vicent Boira, professor de Geografia Humana de la
Universitat de València i actual Secretari Autonòmic de la Conselleria d’Obres
Públiques, “Territori, infraestructures i empresa valenciana. Per un radical
canviament de perspectiva”.
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Visites guiades #ConèixerElPaís
És voluntat de l’ACV Tirant lo Blanc donar a conéixer tant el patrimoni
cultural i artístic del País Valencià, així com els paisatges i pobles que el
composen. Per això, per a 2016 s’han realitzat algunes visites guiades i
excursions que han comptat sempre amb una persona amb coneixements
rellevants sobre allò que es visita per poder fer-ne una explicació detallada.
Totes les visites estan obertes al públic en general. Les visites i excursions
realitzades enguany són:
Visita a l’exposició del MuVIM “La modernitat republicana.
Innovacions i pervivències de l’art figuratiu (1928-1942) – 6 de març
Visitarem la nova exposició del Museu Valencià de la Innovació i
la Modernitat de la mà de Rafa Company, director del museu, amb la
intenció de conéixer el patrimoni artístic dels valencians. L’exposició
està composada per més de 280 cartells, escultures i tot tipus de
representacions artístiques. S’exhibeixen obres molt rellevants que
havien estat amagades als fons dels armaris i oblidades anteriorment, i
que inclou fotografies del final de la Dictadura de Primo de Rivera i
l’efímera Dictablanca, els inicis de la República, la Guerra Civil i inicis
del Franquisme.

Visita Plaerdemavida a Agullent – 17 d’abril
Un dels objectius del Tirant és apropar-se als pobles i apropar els
nostres pobles a la societat valenciana. Per això es porten a terme
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visites guiades per alguns pobles del nostre territori, sent Agullent el
primer d’ells. La visita ha consistit en un recorregut pels llocs més
emblemàtics del poble i visita al Celler Casa de les Vides.

Visita guiada a Sagunt – 28 de maig
Amb motiu del seu nomenament per les Corts Valencianes com a
capital de la romanització. Sagunt inicia ara el camí per incloure’s en
la llista de Patrimonis de la Humanitat, contribuint així a ampliar el
coneixement mundial del patrimoni del nostre país. Des de fa uns anys,
Sagunt comença lentament a prendre consciència de la necessitat de
recuperar, per si mateix i com a valor de futur, el patrimoni que
atresora. Fruit d'esta decidida convicció està recuperant espais i
enllestint accions encaminades, totes elles, cap a l'ambiciós projecte
de ser declarats Patrimoni de la Humanitat. La passejada del Tirant per
Sagunt, sense restar importància als dos grans monuments als quals
hem fet al·lusió abans, vol mostrar el procés en el qual la ciutat està
immersa, creant conjunts museístics del que s'espera es convertisquen
en autèntics dinamitzadors de la ciutat.
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Cicle 25 d’abril “#somiensagrada ser valencians”
El 25 d’abril els valencians i valencianes commemorem la derrota de la
Batalla d’Almansa i, conseqüentment, les llibertats perdudes pel poble
valencià aquell dia de 1707. Des del l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo
Blanc volem celebrar la recuperació dels nostres drets i llibertats, així com
posar en rellevància el valor que té per a nosaltres ser valencians.

Per això, en 2016 hem plantejat una setmana d’activitats del 25 d’abril que
constà de diverses parts i que tingué com a finalitat principal difondre tot allò
que ens agrada i ens enorgulleix de ser valencians. També divulgar algunes
idees i teories al voltant de la nostra llengua, un dels nostres bens més
estimats. Les activitats realitzades van ser les següents:
Presentació de la campanya “#somiensagradaser valencianes i
valencians”. Es tractà d’una campanya principalment a través de les
xarxes que ha consistit en la creació d’un microweb que porta per nom
el títol de la campanya i on es generen continguts al voltant d’aquest
tema. L’objecte principal era la creació d’un vídeo plural i col·lectiu
en què diferents persones representatives del que és la societat
valenciana (agricultors, falleres, músics, ancians, estudiants, etc.)
expliquen què és allò que els agrada de ser valencians i valencianes,
amb la intenció de destacar aquells aspectes positius del nostre poble i
amb la voluntat també de contrastar-ho amb la imatge que sovint s’ha
donat dels valencians darrerament. El web, a més, compta amb un
apartat on es concentren tots els missatges que els participants piulen
a través del Twitter.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Gc1zHgfFMu4
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El microweb recull totes les publicacinos amb l'etiqueta #somiensagrada

La campanya s’ha presentat a la Universitat de València i compta amb
la participació del Delegat d’Estudiants de la universitat, Jordi
Caparrós, i la d’altres estudiants i estudiantes. La presentació va
consistir en la projecció del vídeo i posteriorment es va fer un debat al
voltant de la identitat dels valencians.
25 d’abril de 2016 al Saló de Graus de la Facultat de Geografia i
Història.
Debat sobre la identitat valenciana a partir dels llibres Els
valencians, des de quan som valencians?, de Vicent Baydal, i El
valencianisme enfront d’Espanya. Una anàlisi estratègica, d’Amadeu
Mezquida. Presentació d’ambdós llibres i debat al voltant de les
qüestiones relacionades amb la identitat valenciana que s’hi plantegen:
històries, polítiques i sociològiques.
Dilluns 25 d’abril al Saló de Graus de la Facultat de Geografia i
Història de la Universitat de València.
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Taula rodona 15 anys de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Per donar visibilitat a la nostra llengua, s’ha portat a terme una taula
rodona sobre els 15 anys que l’AVL compleix enguany, amb la intenció
d’avaluar els anys passats i exposar els plantejaments de futurs i canvis
previstos per l’entitat. Han participat el president de l’AVL, Ramón
Ferrer, així com un dels acadèmics que hi han treballat des del principi
i que ara es retiren, com ho és Manel Pérez Saldanya. A més, hem
comptat amb la participació d’un dels acadèmics entrants, Rafael
Ramos.
Dimarts 26 d’abril a les 18:00 a la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació de la Universitat de València.
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Projecció del vídeo “#somiensagradaser valencianes i
valencians” i sopar a La Murta. Per a tancar el cicle d’activitats, s’ha
realitzat un sopar i projecció del vídeo de la campanya a La Murta de
Benimaclet, amb l’assistència de més de 50 persones, la gran majoria
d’elles joves.
Dijous 28 d’abril a les 21:00 a La Murta de Benimaclet.
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I Workshop de democràcia i participació: Els Governs de
Coalició i la Participació Ciutadana
Vivim una època en què els fonaments de govern i el mateix concepte —i
també les pràctiques— de la democràcia liberal estan en crisi, una època en
què la distància entre política i societat s’ha anant acotant com a
conseqüència del creixement d’aquesta distància —i també de la
desconfiança— entre representants i representats, entre representants i
societat; una desconnexió que ha donat pas al qüestionament de la delegació
de poder que la ciutadania fa cada quatre anys, i que ja no està disposada a
cedir de la mateixa manera (alguns exemples són el 15M o moviment dels
indignats, el moviment Occupy, el 15O —amb mobilitzacions en 1051 ciutats
de 90 països—, la Primavera Valenciana —al llarg del mes de febrer del 2012—,
etc.).
Aquesta transformació ja és present, i s’ha plasmat en la pluralitat de la
representació en les institucions amb la necessitat d’establir noves formes de
govern, poc tradicionals, com ara els governs de coalició i noves formes de
participació.
Per totes aquestes raons, des de la Fundació Nexe i l’ACV Tirant lo Blanc,
amb aquest congrés s’ha volgut posar en relleu les diferents tendències i
evolucions democràtiques i pràctiques que es produeixen al País Valencià, així
com els diferents interessos que es van desenvolupant en la societat i el món
associatiu. També s’ha incidit en la necessitat de posar en pràctica les
experiències quotidianes de participació no només en el nostre dia a dia, sinó
també en les institucions que ens representen.

El
congrés
ha
comptat
amb
una
pàgina
web
pròpia:
http://fundacionexe.org/workshops/participacio/. A més, ha fet una crida a
comunicacions per a l’exposició d’investigacions i casos pràctics relacionats
amb el tema que s’ha tractat.
El programa ha sigut el següent:
Jornada 1Les dinàmiques en governs de coalició des de les experiències
concretesCoordina: Carlos Villodres (assessor a les Corts Valencianes)
18.00h Repartiment de material
18.00h-18.15h Presentació a càrrec de Raquel Tamarit (alcaldessa de
Sueca), Amadeu Mezquida (Secretari General de la Fundació Nexe i l’ACV
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Tirant lo Blanc) i Gonçal Grau (President de la Fundació Nexe i l’ACV Tirant lo
Blanc)
18.15h-19.15h Micro-xarrades
19.15h-19.30h DESCANS
19.30h-20.30h “Governar en coalició: cinc preguntes d’obligada
resposta” Josep Maria Reniu (professor de Ciències Polítiques UB i membre
del Consell Assessor per a la Transició Nacional)
20.30h-21.00h Preguntes i tancament
Jornada 2
Noves formes de participació a través de l’Administració
Coordina: Marian Campello (diputada a les Corts Valencianes)
10.00h Repartiment de material
10.00h-10.15h Presentació a càrrec de Zulima Pérez (Secretària Autonòmica
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació) i Amadeu
Mezquida (Secretari General de la Fundació Nexe i l’ACV Tirant lo Blanc)
10.15h-11.15h Micro-xarrades
11.15h-11.30h DESCANS
11.30h-12.30h “Participació, sostenibilitat i eficiència en les polítiques
públiques” Jose Álamo Candelaria (investigador social, docent a l’Institut
Universitari d’Investigació sobre Migracions, Etnicitat i Desenvolupament
Social de la UAM i membre de l’Institut Marco Marchioni)
12.30h-13.30h “Reflexions sobre la participació ciutadana en temps de
canvi i esperança” Pedro Martín Gutiérrez (professor a la Universitat de
Valladolid)
13.30h-14.00h Preguntes i cloenda del Workshop per part de Josep Ochoa
(Director General de Responsabilitat Social i Foment de l´Autogovern) i
Marina Aparicio Barberán (coordinadora del Lab de Democràcia i Participació
de la Fundació Nexe)
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Verkami i vídeo resum
El I Workshop de Democràcia i Participació s’ha finançat gràcies a un Verkami
en el qual han participat 58 mecenes i s’han aconseguit un total de 1.528 €.
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Com a recompensa per la participació en el Verkami, entre altres, l’ACV
Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe hem editat un vídeo resum de les jornades,
així com hem fet un recull dels textos dels principals ponents.
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Campanya d’animació lectora #Tirantdellibres
Un any més, i amb l'objectiu d'aprofitar al màxim el potencial de les xarxes
socials i arribar així al públic més jove i animar-lo a llegir, l'ACV Tirant lo
Blanc ha desenvolupat una important estratègia d'accions a les xarxes socials
on l'objectiu central és animar a la participació de la comunitat de la xarxa
per tal de recomanar els seus llibres preferits.
Aquestes accions es desenvolupen entorn a la data del 20 de novembre, dia
del Llibre Valencià, en commemoració de la publicació de la primera edició
del Tirant lo Blanc el 1490.
Dins de la campanya es difonen diversos vídeos amb personatges de la societat
valenciana parlant dels llibres valencians, així com un vídeo d'animació que
convida el públic a realitzar recomanacions de llibres en valencià a diferents
xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Foursquare). La campanya
ha tingut una bona rebuda a les xarxes.

Vicent Marzà, Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, i Pere Duc, entre altres, van participar en el
#tirantdellibres de l’any 2015.

Com en edicions anterior, la campanya ha comptat amb un microweb on es
concentrarà tot el contingut que es genere a la xarxa amb el hastag
#tirantdellibres, així com els vídeos que es realitzen.
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Microweb Tirantdellibres 2015

Alguns exemples de la participació:
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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.

L'expresident del Tirant, David Marí,
el dia de la inauguració de l'ERV.

Com en anys anteriors s’ha realitzat una campanya de promoció de l'espai
amb motiu del dia del llibre valencià. Periòdicament es realitzen gestions amb
diverses editorials i institucions per tal d'engreixar el catàleg disponible.
On està?: Biblioteca de la Universitat Jaume I - 1A PLANTA - BLOC 1B
Campus de Riu Sec - Av. de Vicente Sos Baynat s/n - Castelló de la Plana.
http://ujiapps.uji.es/serveis/cd/bib/info/distribucio/
http://www.tirant.org/erv/
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V Jornada #dospuntzero
Després de l'èxit de públic i la bona acollida i valoració de les anteriors
edicions del #dospuntzero, l'ACV Tirant lo Blanc aposta per consolidar el
format per tal de bastir una cita anual estable on de manera transversal
s'analitze i es promoga el potencial de l'ús de les xarxes socials per a la
normalització del valencià. #Dospuntzero vol ser, sobretot, una ferramenta
per a la normalització del valencià. En edicions anteriors s’han donat a
conéixer projectes que funcionen a la xarxa de xarxes i que ho fan en
valencià, així com s’ha debatut sobre el paper del valencià a les xarxes.
Enguany s’ha pretés continuar en aquesta línia, però donant-li a
l’esdeveniment un format molt més fresc i modern. La #dospuntzero de 2016
ha consistit en microxarrades i conferències en format semblant al promogut
per TED (Technology, Entertainment and Design), promogut amb la idea de
difondre idees de manera atractiva. Trencant el format tradicional en què el
ponent exposa i el públic és passiu, la idea és fer unes jornades en què la
participació dels assistents siga tan important com la dels conferenciants.
L’edició que hem presentat enguany ha
donat
a
conéixer
projectes
#dospuntzero que han posat en marxa
joves valencians i valencianes i que han
tingut
èxit,
com
una
manera
d’evidenciar el potencial de les xarxes i
promoure l’emprenedoria de projectes
interessants a la nostra societat i la
participació activa. La jornada va
tindre lloc el dijous 20 d’octubre a la
Facultat de Ciències Socials de la
Universitat de València.
A més, les xarxes socials juguen un
paper imprescindible en aquesta
activitat: tot el contingut és piulat i
debatut a través de les xarxes,
especialment Twitter, Facebook i Instagram, centrant-se més aquest últim en
la fotografia. A més, es comptava amb una pantalla on hi apareixia tot allò
que el públic (present i online) anava piulant amb el hastag #dospuntzero.
El programa per a l’edició d’enguany s’ha estructurat en dos blocs i ha sigut el
següent:
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-

-

El primer bloc en què projectes #dospuntzero expliquen la seua
estratègia comunicativa com a clau de l’èxit. Els projectes estan, a
més, impulsats per persones joves valencianes. Han participat:
o Mario
Sancho,
membre de la revista
digital de música i
cultura TresDeu
o Ricard
Sentandreu,
coordinador del diari
digital
de
pilota
valenciana Pilotaveu.
o Maria
Tamarit, Taula redona de la V Jornada 2.0
Community Manager de la campanya #paellaemoji d’Arroz la
Fallera.
El segon en què altres projectes #dospuntzero expliquen en format de
microxarrades (xarrades dinàmiques de 5 minuts) en què consisteixen i
com utilitzen les ferramentes del 2.0 per al seu funcionament i èxit,
així com han integrat la participació del públic i el protagonisme
d'aquest a través de les xarxes en els seus projectes. Han participat:
o La Fallera Calavera: projectes participatius a través de les xarxes
o Pere Fuset: el 2.0 a la Regidoria de Cultura Festiva
o Paraules en xarxa: paraules rescatades de l’oblit a través de les
xarxes
o El Renao: youtuber valencià de Sueca
o Fusa Activa: projecte de música i feminisme online i en valencià
o Kalebarraka Tunait: el show televisiu de Kalebarraka

Microxarrades de El Renao (esquerra) i Fusa Activa (dreta)
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Nit de seguiment electoral de les eleccions basques i
gallegues
El diumenge 25 de setembre vam organitzar una jornada per al seguiment dels
resultats de les eleccions basques i gallegues. La cita va tindre lloc a La Murta
i va comptar amb l’anàlisi en directe dels politòlegs Daniel Ortega Cuenca i
Carlos Villodres i de la diputada a les Corts per Compromís, Marian Campello.
A la cita hi van acudir prop de 50 persones i es va fer un anàlisi en profunditat
per al major coneixement de la situació i el context polítiques a ambdós
territoris de l’Estat espanyol.
L’ACV Tirant lo Blanc ja ha organitzat amb anterioritat jornades de seguiment
del recompte d’algunes eleccions que considerem d’interés. La nostra
intenció és continuar fent-ho, per tal d’apropar la realitat política del nostre i
altres territoris a la població valenciana.
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Centre d'Informació Juvenil
Des de finals del 2004, el Tirant compta amb un Centre Associat d'Informació
Juvenil, integrat a la Xarxa Valenciana d'Informació Juvenil de l'IVAJ, al
despatx de l'entitat al Campus dels Tarongers de la Universitat de València.
Les funcions desenvolupades pel CIJ són, principalment, les següents:
Promoure la participació i fomentar les activitats juvenils, per a
traslladar totes les activitats del Tirant lo Blanc a eixe públic més jove.
Potenciar l'ús de les noves tecnologies, mitjançant la web
www.tirant.org, fent-la punt de referència entre els associats i altres
joves per a la obtenció de la informació que demanen.
Recopilar i difondre entre els associats i els joves en general la
informació que es genere en matèria de joventut o d'interès per als
joves, bàsicament la que es rep de:
o Centre Coordinador de l'IVAJ.
o Consells de la joventut.
o Universitats valencianes.
o Ajuntaments i diputacions.
o Altres associacions.
Atendre d'una manera personalitzada els joves en les seues
consultes i demandes informatives i d'assessorament facilitant-los la
informació o ajuda sol·licitada o bé orientant-los sobre l'organisme
competent.
Detectar les necessitats i demandes informatives dels joves i
traslladar-les a la instància adequada.
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Cursos de valencià per a mares i pares
L'oferta de cursos de valencià per a adults és relativament àmplia dins de
l'àmbit del funcionariat de la Generalitat Valenciana, però fora d'eixe sector
l'oferta és pràcticament inexistent. La crisi econòmica no ha fet més que
agreujar aquesta situació. Hem de tindre en compte que la majoria dels pares
i mares que tenen fills en edat d'escolarització obligatòria sovint es troben
amb gran dificultats per a ajudar-los en els deures de valencià o en valencià,
amb la qual cosa es crea una necessitat de cursos formatius per a mares i
pares que cap oferta havia materialitzat fins ara.
A més a més, l'entrada d'alumnat nouvingut palesa la necessitat afegida de
potenciar la integració de les famílies en l'entramat intercultural de
l'escola. Així, el coneixement mínim de la llengua pot ser un factor bàsic
d'integració. Els pares i les mares d'aquests alumnes requereixen una formació
lingüística complementària.
La Campanya de cursos de valencià per a AMPAs pretén oferir-los formació
per tal de millorar la competència lingüística, oral i escrita, tant d'adults
castellanoparlants com valencianoparlants. També es dirigeix a associacions
que estiguen interessades en rebre classes de valencià.
La Campanya compta amb el recolzament de la Conselleria d’Educació.
Característiques dels cursos
Els cursos tenen una durada de 60 hores lectives al llarg del curs acadèmic,
d'octubre a maig, un dia a la setmana en una sessió de dues hores o dos dies
en sessions de 90 minuts. Amb tot, enguany s'ha apostat novament per una
major flexibilitat per tal d'adaptar l'oferta a les necessitats de cada grup.
El lloc de realització és, habitualment, un aula de l'escola, cedida per cada
centre o, també, la seua social d'alguna entitat cívica o veïnal que vulga
col·laborar en la campanya. Les classes es desenvolupen majoritàriament dins
l'horari escolar, coincidint amb l'horari de vesprada dels fills i filles, en
sessions de 90 o excepcionalment 120 minuts.
En cas que l'escola no dispose d'aules dins de l'horari escolar, s'organitza en
acabar aquest, o en altre centre pròxim,amb qui es comparteixen les classes,
o en locals alternatius. Així enguany s'han organitzat cursos fora de les aules
com els que acolleixen les dependències del Consell de la Joventut de la
Comunitat Valenciana.
L'organització dels cursos resulta molt còmoda per a les AMPAs i les entitats
coorganitzadores, ja que el Tirant possibilita la realització del curs a un preu
molt baix i s'ocupa de tots els aspectes organitzatius i de gestió: selecció i
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contractació de professorat qualificat, gestió d'incidències i seguiment de la
subvenció, etc.

Els cursos compten amb un mínim de 15 alumnes i un màxim de 25. El
contingut de les classes s'organitza atenent al nivell de formació de l'alumnat
que hi participa, procurant establir grups homogenis i desenvolupant les
sessions partint dels coneixements previs i segons una metodologia
participativa, que és, per altra banda, l'única possibilitat real d'assolir, de
forma motivant, una competència lingüística adequada a cada nivell.
Professorat
El primer pas és la selecció del professorat. Un procés en que a banda de
l'experiència en iniciatives similars es valora la proactivitat i la vocació dels
candidats en acostar la llengua a un públic adult. El professorat seleccionat
rep una formació específica inicial sobre sociolingüística i didàctica de
l'ensenyament a persones adultes. Posteriorment es realitzen reunions
periòdiques de coordinació, selecció i elaboració del material de treball.
Prèviament a l'inici dels cursos el professorat celebra diverses reunions
informatives amb el públic interessat amb l'objectiu d'animar la seua
inscripció, explicar la metodologia i explicar la importància d'adquirir
coneixements en la llengua pròpia dels valencians i valencianes, especialment
en els casos de pares i mares amb fills escolaritzats ja que d'aquesta manera
poden ajudar als seus fills en l'aprenentatge del valencià.
Aquest any, els cursos els ha impartit Núria Martínez Marco (Meliana, 1990),
llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de València; Màster de
Professor de Secundària i Ensenyament d'Idiomes per la UV i Màster
d’Assessorament Lingüístic i Cultura Literària per la UV; i Certificat de
Capacitació Tècnica de Llenguatge Administratiu (JQCV).
Els cursos realitzats durant el primer semestre de 2016 són els següents:
ENTITAT COL·LABORADORA
Associació de veïns de la
Torre
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Mitjà

HORARI

ALUMNES

Dimecres, 19:00 a 21:00

15
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Escoleta el Trenet
Superior
Escoleta el Trenet
Elemental
TOTAL CURSOS
3

Dilluns, 15:30 a 17:30
Dilluns, 17:30 a 19:30
TOTAL ALUMNES

15
15
45

Els cursos realitzats durant el segon semestre de 2016 són els següents:
ENTITAT COL·LABORADORA
AMPA del CEIP Pare Català
AMPA del CEIP Pare Català
Escoleta el Trenet
Escoleta el Trenet
AMPA del CEIP Teodor
Llorente
TOTAL CURSOS

NIVELL
Mitjà
Superior
Mitjà
Superior

HORARI
Dilluns, 15:30 a 17:00
Dimecres, 15:30 a 17:00
Dimarts, 15:30 a 17:00
Dimarts, 17:30 a 19:00

ALUMNES
15
15
15
15

Mitjà

Divendres, 15:00 a 17:00

15

TOTAL ALUMNES

75

5

Igualment, aprofitant les noves tecnologies i les xarxes socials es vol
intensificar el seu ús en la promoció dels cursos i en la captació d'alumnat. Es
complementa també la realització dels cursets amb activitats fora de l'aula,
com ara visites a exposicions, recitals de poesia, projeccions
cinematogràfiques, representacions escèniques i concerts. Totes estes
eixides, programades conjuntament, tenen l'objectiu de conscienciar sobre la
importància i utilitat del valencià.
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XX Nit del Tirant i de la Fundació Nexe
L’ACV Tirant lo Blanc celebrava enguany el seu 25é aniversari, conjuntament
amb la Fundació Nexe que celebrava el 5é. Amb aquest motiu va tindre lloc
la XX Nit del Tirant el 19 de novembre, una nit de commemoració dels anys
treballant per millorar la societat valenciana del present i del futur.
La cita va tindre lloc a les 20.00 hores a l’Octubre Centre de Cultura
Contemporània, on vam ser partícips de retrobaments de moltes persones
que han format i forment part de l’ACV Tirant lo Blanc, persones que han fet i
fan possible mantenir viu aquest projecte associatiu.
La celebració va estar conduïda pel Mag Rubén Aparici i va comptar amb
l’actuació en acústic de Novembre Elèctric per amenitzar l’acte. Per
començar hi van intervenir el president de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació
Nexe, Gonçal Grau, exposant totes les raons que han portat a aconseguir els
objectius marcats per l’associació. Des de l’heterogeneïtat, al treball en
xarxa, des de la capacitat d’autocrítica a la formació continuada, des de la
il·lusió a la capacitat de no rendir-se mai... tot amb un objectiu comú: “ser
un País que avança”, sent aquesta una lluita ni de guanyadors ni de
perdedors, “les nostres són unes reivindicacions justes i necessàries per al
conjunt de la societat valenciana, les nostres són unes aspiracions dignes i
solidàries amb el benestar del nostre poble”, com afirmava el president de
l’ACV Tirant lo Blanc.

Tot seguit, s’atorgaren els premis Joan
Baptista Basset, a l’acció valencianista de
base, a Rafael Company i Mateo, i
Francesc de Vinatea, a la trajectòria
cívica valencianista, al Bloc Nacionalista
Valencià, recollit per la Secretària
d’Organització
Àgueda
Micó.
Els
parlaments d’ambdós premiats van fer
palès aquest treball en xarxa, la capacitat d’autocrítica, la formació
continuada i permanent, la il·lusió existent i la necessitat i capacitat de no
ACV Tirant lo Blanc
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rendir-se mai, tot fent referència tant al naixement del Tirant com al moment
històric que viu el valencianisme, ara governant les institucions
democràtiques del nostre país, i a la necessitat de construir noves formes de
ser i estar en política. De la mateixa manera es va posar en rellevància la
necessitat de fer pedagogia i la importància que el canvi que es va produir
l’any 2015 a les institucions valencianes també es produisca a la societat
valenciana per continuar, d’aquesta manera, construint país, construint ben
viure, construint un nou tipus de societat més activa, més implicada, més
participativa.

Per a finalitzar, el secretari general de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació
Nexe, Amadeu Mezquida, va concloure la celebració amb un discurs
contundent, seguint l’estel dels anteriors parlaments, apostant pel treball i el
camí col·lectiu, on tots i totes hem de col·laborar per construir valencianisme
i eixe benviure que anhelem.

La XX Nit del Tirant va comptar també amb una exposició de fotos i dels
missatges que ha transmès el Tirant durant aquests 25 anys, organitzada per
Andreu Signes. Una cita que es va convertir així en una nit de retrobament,
ACV Tirant lo Blanc
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d’il·lusió, alegria, comboi, emoció; una nit de celebració d’anys i anys de
lluita continuada per aconseguir continuar representant dignament el nostre
País i mantenint vius els valors del Tirant i de Nexe. Una celebració per
continuar amb la nostra tasca durant 25 anys o més.

Actual Consell Nacional i equip tècnic del Tirant
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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. A més, un soci del Tirant representava
l'entitat al Consell Rector de l'IVAJ en representació del Consell de la
Joventut de la Comunitat Valenciana fins el passat mes d’abril, en què es
van renovar els càrrecs.
Enguany, l’ACV Tirant lo Blanc forma part també de
la Comissió Tio Canya que ha creat i impulsat la
denominació de l’any 2016 com Any Tio Canya, i
que ha tingut com a colofó la realització d’un
concret en homenatge als 40 anys del tio Canya.
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.
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En el marc d’aquest treball en xarxa, l’ACV Tirant lo Blanc ha estat present
enguany en la Fira d’Entitats de Castelló per la Llengua celebrada el
dissabte 17 de novembre a la Pèrgola. El Tirant participa activament en la
plataforma Castelló per la Llengua i ha estat present també en l’organització
dels esdeveniments que s’han fet amb motiu del cinqué aniversari de la
plataforma.

Enguany, l’ACV Tirant lo Blanc s’ha adherit al manifest “Per un finançament
just” impulsat per la Generalitat Valenciana. Aquest document exigeix una
reforma immediata del finançament autonòmic amb efectes d’1 de gener de
2014, per a tindre, d’aquesta manera, la possibilitat de finançar els serveis
públics dels valencians i les valencianes i que permeta l’exercici de les
competències pròpies.
El document també assenyala la necessitat del reconeixement dels dèficits de
finançament acumulat al llarg dels anys, xifrat en almenys 12.433 milions
d’euros del 2002 al 2013; la definició i l'establiment d'un mecanisme de
compensació d'aquests dèficits; i l’execució per part de l’estat d’unes
inversions en infraestructures equiparables –com a mínim– al pes poblacional
del territori que compense la insuficiència inversora dels últims anys.
Podeu accedir al document oficial clicant ací.
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Web www.tirant.org i 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.
Aquest mitjà per a comunicar el llançament de campanyes i convocar a les
activitats, continua jugant un paper fonamental de comunicació entre els
socis, simpatitzants i públic en general i es complementa amb un treball
intensificat en les xarxes socials on els darrers temps s'ha cercat un augment
qualitatiu i quantitatiu en el públic destinatari.
Pàgina web

El Tirant compta amb una pàgina web (www.tirant.org) desenvolupada amb
un dels sistemes de gestió de continguts més versàtil, Wordpress, es basa en
el concepte de modularitat, on el conjunt d'informació oferida al visitant es
basa en l'empaquetament de la mateixa en diferents mòduls, clarament
diferenciables i amb una funció única (notícia, calendari, etc), fàcils de
localitzar, ben delimitats i amb llibertat total d'ordenació de cara al seu
manteniment.
La web tracta d'esprémer al màxim el concepte de web 2.0, no només des de
la perspectiva d'afavorir la viralitat dels seus continguts sinó també el màxim
possible d'interacció. Per això, els articles incorporen la possibilitat de
ACV Tirant lo Blanc
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comentar des de Facebook i Twitter amb l'objectiu que els comentaris siguen
també visibles a les xarxes socials. Igualment es permet la possibilitat
d'incorporar una caixa amb les piulades relacionades segons les paraules claus
o els HT's definits.
El web està optimitzat per a la seua visió també en smartphones i tablets. La
seua edició és ben senzilla amb un potent editor HTML i la possibilitat
d'incorporar nous mòduls sempre que es desitge.
Xarxes socials
Des del Tirant es vol fer un molt especial esforç en el salt a les xarxes socials
amb l'objectiu de crear una comunitat de diàleg configurada entorn a la xarxa
valencianista. D'esta manera tota l'actuació de l'any estarà pensada també des
de la vessant de les xarxes amb la creació d'esdeveniments, la pujada de
fotos, enquestes, generació de concursos, campanyes d'activisme, etc.
Les xarxes socials s'han incorporat així, de manera definitiva en el programa
d'activitats, en la concepció de cadascuna de les activitats plantejades (amb
la creació de hashtags en molts casos) i fins i tot en el treball quotidià de la
Seu Nacional per tal d'exposar als socis i al públic en general l'actualitat més
rellevant de l'entitat.
Igualment les xarxes socials s'han convertit en una oportunitat de generar
complicitats amb personalitats i entitats del valencianisme i d'entitats
juvenils, compartint informació, debats, accions i en definitiva fent més real
que mai la vocació de treballar en xarxa. En el 2016 el Tirant ha apostat per
les plataformes web i les xarxes socials com a mitjans principals de difusió
d’informació. Els perfils de Facebook i Twitter compten actualment amb
3.553 i 3.783 seguidors respectivament, i el públic potencial al qual podem
arribar amb aquesta xifra de connexió supera 1.500.000 perfils. Enguany
tractarem hem augmentat els nostres seguidors i seguidores per poder així fer
arribar a més gent les nostres idees.
El Canal de Youtube del Tirant, anomenat TirantTV, també és un mitjà de
difusió imprescindible per a la nostra activitat. Els vídeos continuaran estant
estratègicament etiquetats i agrupats en llistes de reproducció temàtica per
facilitar l’accés i l’organització. Al llarg de l'any s'estima que el consum
acumulat de minuts visualitzats de vídeos del nostre canal és 42.057 minuts
per a unes 6.290 visualitzacions.
La web i les xarxes socials són definitivament una ferramenta òptima per a la
comunicació amb els sectors més joves i dinàmics de la societat, sobretot per
la seua comoditat, però també per la riquesa i flexibilitat de la seua
comunicació. I suposen, a més a més un entorn propici per a l'ús del valencià
sense barreres.
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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.
Enguany se celebren els 92 anys del poeta de Burjassot, i des del Tirant hem
volgut recordar-ho amb la celebració de Festes Estellés a diferents pobles.

Festa Estellés a Alaquàs – 4 de
setembre

Festa Estellés a Museros – 17
de setembre
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Oficina de Promoció Lingüística
Promoure, afavorir i difondre l’ús del valencià és un dels objectius inicials de
l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc. És per això que al llarg de l’any
la nostra entitat realitza diverses activitats i campanyes que construeixen el
camí per aconseguir aquest objectiu, com ara taules redones, campanyes de
difusió lectora, debats, visites guiades, congressos o cursos de valencià.
Enguany, l’ACV Tirant lo Blanc ha fet un pas endavant i s’ha constituït també
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
http://www.tirant.org/oficina-de-promocio-linguistica/.

En aquesta pàgina web es pot trobar informació d’ajudes 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.
Al web també s’ofereix informació sobre les subvencions de promoció del
valencià que hi ha disponibles. A més, des de l’oficina s’ofereix assessorament
per valencianitzar el nom d’aquelles persones que així ho desitgen, així com
explicar a qui ho necessite quins són els nostres drets lingüístics com a
valencianoparlants. Per últim, l’Oficina virtual també permet estar al corrent
de totes les activitats que fem des de l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo
Blanc que promouen l’ús i la difusió de la nostra llengua.
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