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Introducció 

Aquest Programa d'Activitats 2017 recull el programa d'activitats previstes per 
a desenvolupar 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. 

Algunes de les activitats són innovadores pel que fa a altres anys, i altres (les 
que tingueren més èxit) tenim intenció de millorar-les i repetir-les, bé als 
mateixos llocs que altres anys en algunes ocasions, bé ampliant, quan ha estat 
possible, el radi d'actuació de l'entitat. 

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 un important 
ressò mediàtica i a les xarxes socials amb l'ànim d'arribar al màxim públic 
possible amb l'objectiu de promoure la nostra cultura. 

 
El Programa de 2016 s’aprova a l'Assemblea General del Tirant, celebrada a València el 30 de gener. 

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.  
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Cronograma 

MES 
ACTIVITAT * 

Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Set. Oct. Nov. Des.

Assemblea General Tirant lo 
Blanc 

           

Reunions Consell Nacional 
Tirant 

           

Tertúlies/presentacions 
llibres 

           

Jornada dones i treball           

XI Seminari Valencianista            

Presentacions #Demos i #PPV            

Projecte Interacció            

Espai de Recursos Valencians 
UJI 

           

VI Trobada #dospuntzero            

Centre d'Informació Juvenil            

Cursos de valencià per a 
persones nouvingudes 

           

Cursos de valencià mares i 
pares 

           

Web tirant.org i xarxes socials            

Butlletins digitals            

Fira d’Associacions CJV           

Actes del 9 d’octubre: 
mocadorà 

           

XXI Nit del Tirnat            

Animació lectora 
#Tirantdellibres 

           

Visites guiades           

 

*S'indica el mes de celebració de les activitats, no s'inclouen els treballs preparatoris 
ni posterior. 

  



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.  

Enguany, es pretén continuar amb aquesta tasca i presentar als diferents 
pobles del País Valencià aquells llibres que es publiquen i siguen del nostre 
interés, o que publiquem nosaltres, conjuntament amb la Fundació Nexe.  

Cicle “Llibres a la Murta” 

En 2016, l’ACV Tirant lo Blanc va posar en marxa un nou cicle de 
presentacions de llibres que té lloc al barri de Benimaclet, concretament a La 
Murta Vins i Tapes. Es tracta d’unes presentacions disteses en un ambient 
familiar en què portem a debat alguns dels llibres publicats per altres 
editorials que considerem interessants per al públic que es reuneix al voltant 
d’aquest bar, que sovint pren l’estat de centre social al barri.  

Aquest cicle és un exemple de treball en xarxa i de manera col·laborativa 
entre diferents entitats, ja que es fa de la mà amb la Universitat Lliure de 
Benimaclet i la plataforma Benimaclet VIU; 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.  



P r o g r a m a  G e n e r a l  d ' A c t i v i t a t s  2 0 1 7  

ACV Tirant lo Blanc 7

La periodicitat de les presentacions es pretén que siga mensual. Per ara, ja 
s’ha presentat aquest llibre: 

- Low-cost, de Miquel Torres, en presència de l’autor. Dimecres 18 de 
gener.  
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XI Seminari Valencianista 

Amb el mateix esperit de qualitat que ha marcat aquest Seminari des de la 
seua primera edició, enguany volem tornar a renuir 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.  

Enguany el Seminari se celebrarà durant el mes d’abril, i els temes que es 
tractaran encara estan per tancar. No obstant, com és habitual, es tractaran 
de temes d’actualitat i d’interés per a generar debat. Algunes de les 
propostes a concretar serien les següents: 

 Projecció del documental “Ser a la frontera sud” elaborat per 
l’associació El Tempir d’Elx i posterior debat al voltant de la realitat de 
la identitat valenciana a les comarques del sud del País 

 Taula redona sobre “Propostes de futur per avançar cap a una 
igualtat lingüística real” 

 Conferència sobre els avanços del nou model de finançament 
autonòmic i la seua repercussió per a les valencianes i valencians 

 Sopar lúdic i reivindicatiu per commemorar el 25 d’abril 

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. 
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Visites guiades 

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 2017 es continuaran programant algunes visites 
guiades i excursions que comptaran 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. 
Per ara, les visites programades són: 

 Festa de la Carxofa i Tresors Arqueològics, 25 de febrer 
(Benicarló) 

 

 Visita al Convent de la Trinitat i al Col·legi de l’Art Major de la 
Seda (València) 

 Visita al Museu Joan Fuster i passeig pels camps d’arròs 
(Sueca) 

 Visita al Celler de Benlloch (Benlloch) 

  



P r o g r a m a  G e n e r a l  d ' A c t i v i t a t s  2 0 1 7  

ACV Tirant lo Blanc 10 

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. La nostra societat valenciana, i el món que 
compartim, el volem molt més igualitari i just en tots els sentits, també pel 
que al gènere respecta.  

És per això que des de l’ACV Tirant lo Blanc hem decidit portar a terme una 
activitat on s’analitze els drets laborals de les dones, així com la seua situació 
en diferents àmbits de la societat i en diferents pobles del món. S’ha decidit 
portar a terme aquesta activitat a la Universitat de València, per apropar 
aquest debat a la població jove universitària. A més, 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, hem organitzat una jornada amb el següent programa: 

Data: Dimecres 22 de febrer de 2017 

Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Geografia i Història de la Unviersitat de 
València 

Programa:  

9:00 Inscripcions 

9:30 Inauguració de la jornada: 

 Isabel Vàzquez, Vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de 
la Universitat de València 

 Amparo Mañés, Directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de 
València  

 Representant de l’Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc 

10:00 Ponència “Balanç de l’aplicació de la llei d’igualtat a l’àmbit laboral”, 
a càrrec de Santiago Garcia Campá, professor del Departament de Dret del 
Treball i la Seguretat Social de la Universitat Jaume I. Presenta: Vicenta Tasa 

11:00 DESCANS-CAFÉ 

11:30 Microxarrades “Dones treballadores: drets, conflictes i propostes”. 
Presenta: Jacobo Blasco.  
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 Representant de l’associació de dones pastores i llauradores de 
València 

 Representant de les treballadores de la llar/moviment Kellys 

 Representant de la Intersindical Valenciana: dones i treball 

 Treballadora de l’audiovisual: quin rol ocupen les dones? 

 Patricia Campos Doménech, aviadora, entrenadora de futbol, 

cooperant i activista a favor dels drets de les dones 

13:00 Ponència “La participació de les primeres a la Universitat de 
València” a càrrec d’Elena Navarro i Guillem Chismol sobre la participació de 
les primeres dones a la Universitat de València. Presenta: Laura Peris 

14:00 DINAR 

16:00 Taula redona “Igualtat de gènere als pobles del món”. Modera: Laia 
Mas 

 Samar Hammadeh, refugiada síria 

 Nagham Zeer, refugiada palestina 

 Hassina Khadad, sahrauí resident a València 

 Claudina Garcia, refugiada colombiana 

17:30 Taula redona: “10 anys de la llei d’igualtat: reptes i propostes”. 
Modera: Letícia Amigó 

Representants valencianes dels partits polítics amb representació al Congrés 
dels Diputats.  

19:00 Cloenda: 

 Ester Alba, Degana de la Facultat de Dret de Geografia i 
Història de la Universitat de València 

 Representant del BEA 

 Representant del Tirant 

21:00 Sopar a La Murta amb presentació del projecte Fusa Activa i concert en 
acústic.  

Organitzen:  

Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc  

Bloc d’Estudiants Agermanats 

Col·laboren: 

Centre Maurits Coppieters 

CEAR-País Valencià 
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Projecte InterACCIÓ  

El projecte #InterACCIO té com a objectiu general dotar a la joventut de 
coneixements profunds sobre els principals conflictes que hi ha a nivell 
global, així com treballar el diàleg, l’empatia i assertivitat com a bases 
fonamentals d’una convivència humana. Aquest projecte es presentarà al 
programa ERASMUS+, per tant estarà centrat en l’aprenentatge d’habilitats i 
competències que la Unió Europea marca com a preferents i els seues 
participants eixiran amb una certificació oficial. 

Els objectius principals a treballar són: 

‐ Promoure la participació activa de la joventut a la vida 
democràtica: 

o Desenvolupar habilitats per al debat. 
‐ Participar a les polítiques de joventut per contribuir a la seua 

millora: 
o Sensibilitzar a la joventut sobre la importància i el dret de la 

seua participació a la vida política activa. 
o Facilitar l’accés a joves amb menors oportunitats. 
o Acordar amb les persones decisòries polítiques una sèrie 

d’actuacions per la implementació de les conclusions 
d’aquest diàleg estructurat. 

o Difundir els resultats de l’experiència, per a que el seu 
recorregut siga molt més alt. 

PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS: la participació en el projecte 
estarà oberta per a qualsevol persona jove (de 14 a 30) que vulga participar. 
D’altra banda, per a que es done un diàleg estructurat reial, cal comptar amb 
persones expertes en la matèria i polítics implicats en les polítiques que se 
desenvolupen sobre les temàtiques a tractar. 

QUÉ ANEM A FER? 

Dins del programa europeu ERASMUS+, treballarem la línia Ka3, diàleg 
estructurat, que és una ferramenta fonamental per fomentar trobades entre 
persones joves, professionals i persones de la vida política directament 
implicades en la presa de decisions sobre les polítiques que du a terme la 
administració. 

Farem 6 trobades, que treballaran amb una estructura d’educació no formal, 
és a dir, perseguint en tot moment la integració de coneixements des de 
l’acció de les persones participants (educació per l’acció). Totes les trobades 
seran facilitades per persones especialistes. 

L’estructura seria semblant a la següent: 
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10.00h Cafè benvinguda i inscripcions 

10.30h Ponent general de la temàtica (taula redona) 

12.30h Taller específic d’alguna part del conflicte. 

14.00h Dinar 

16.00h Espai de diàleg, dinàmiques de treball de confrontació d’idees 

17.30h Anàlisi de les propostes i acords. 

19.20h Tancament 

Les temàtiques que volem desenvolupar al llarg d’aquest projecte són: 

 Euroescepticisme-extremadreta 
 Síria 
 Sàhara Occidental. 
 Palestina. 
 Kurdistan. 
 Brèxit 

Aquest projecte naix de la estreta relació entre Joves PV-Compromís i l’ACV 
Tirant lo Blanc per tal de col·laborar en la formació de les noves generacions 
de joves valencianes i valencians. Les activitats es portaran a terme de 
manera coordinada entre les dues entitats. Amb aquesta activitat complim 
alguns dels nostres objectius bàsics, aprofundir en el coneixement de la 
realitat que ens envolta i afecta directament i, al mateix temps, dotar-nos 
dels recursos necessaris per afrontar amb garanties els reptes de futur. 
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VI 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 es pretén continuar en 
aquesta línia, però donant-li a l’esdeveniment un format molt més fresc i 
modern. La #dospuntzero de 2016 consistirà 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.  

Per a l’edició d’enguany es barallen dues opcions: 

1- Centrar-se en la gestió de les xarxes socials, un tema que pensem que 
és de gran interés per a la societat en general i especialment per als 
joves valencians. El community management pot ser hui en dia una 
eixida laboral, però a més és un coneixement important per al gestió 
dels mitjans socials online de les entitats valencianes.  

2- Realitzar una jornada de dones valencianes #dospuntzero, per donar 
visibilitat a aquells projectes 2.0 portats a terme per dones i donar veu 
a activistes femenines valencianes de les xarxes socials.  
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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 vol desenvolupar 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). 

 

A més, enguany la campanya serà més participativa que mai, amb la 
realització d’un vídeo col·lectiu a les xarxes que faran els propis usuaris i 
seguidors del Tirant. Es tracta de fer una cadena de gravacions en què les 
persones que hi participen han de convidar a altres amics a participar-hi i 
així, entre totes i tots, construir un vídeo amb diferents i variats fragments de 
la literatura valenciana.  
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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. 

Com en anys anteriors és realitzarà una campanya de promoció de l'espai amb 
motiu del dia del llibre valencià (20 de novembre) per la qual cosa s'editaran 
cartells que seran distribuïts per les instal·lacions del Campus i els mateixos, 
en format digital, seran projectats a les pantalles informatives. 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/  

L'expresident del Tirant, David Marí, 
el dia de la inauguració de l'ERV.
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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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Actes del 9 d’octubre 

L’ACV Tirant lo Blanc ha participat tradicionalment en diversos actes per a 
celebrar el 9 d’octubre. Enguany, tornem a organitzar la Mocadorà de Sant 
Donís a diversos campus universitaris. Enguany al campus de la Universitat 
Politècnica de València i al campus de Burjassot, en col·laboració amb 
l’associació d’alumnes majoritària i referent a la Universitat de València, el 
Bloc d’Estudiants Agermanats.  

D’aquesta manera, a més de celebrar la diada nacional i difondre el significat 
del 9 d'octubre mitjançant el material explicatiu que es reparteix, acostem, 
moltes vegades per primera vegada, la dolça tradició de celebrar la festivitat 
del 9 d'octubre als joves estudiants universitaris (que en el futur serà el 
responsable de la pervivència o desaparició d'esta tradició tan valenciana) i a 
la resta de personal universitari.  

I per acompanyar els díptics informatius, res millor que lliurar dolços de 
massapà (piules, tronadors i fruites), mocadors i mistela, el dia en que 
celebrem la fundació del vell Regne de València. Tot açò acompanyat de la 
música de dolçaines i tabals.  

Tant per a anunciar totes aquestes activitats com per a difondre la informació 
relacionada, objectiu de les diferents actuacions, s’edita material informatiu i 
promocional com cartells, díptics o targetes d’invitació, depenent de cada 
cas. Tot el material de difusió està escrit en valencià íntegrament. 

De l’activitat també es preveu que participen, com ho han fet altres anys, un 
nombrós públic Erasmus que pren així consciència d’un episodi fonamental en 
la història del poble valencià. Per aconseguir la participació dels Erasmus, 
l’activitat es farà també de la mà del Servei de Política Lingüística de la 
Universitat de València, el qual té accés a un ampli potencial públic Erasmus. 

La valoració de la realització de l’activitat en altres anys és altament positiva 
donada l’alta quantitat de persones participants (aproximadament unes 300 
en l’última edició de 2013) , la immensa majoria joves estudiants que en 
molts casos van conèixer per primera vegada aquesta dolça tradició que d’una 
banda commemora la conquesta de la Ciutat de València i fundació del vell 
Regne de València i d’altra esdevé una mena de diada dels enamorats 
valencians.  
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XXI Nit del Tirant  

Com cada any, al voltant del 20 de novembre, data de publicació de la 
novel·la de Joanot Martorell, organitzarem la XXI edició de la Nit del Tirant. 
Per a la nostra associació és una jornada especial, una nit de commemoració 
dels anys treballant per millorar la 
societat valenciana del present i del 
futur. I, també, volem que es 
convertisca en una mostra de la 
potent industria cultural valenciana. 
Per això, seguint el model de 
l’anterior edició, combinarem al llarg 
de la vetlada espectacle de teatre, 
màgia, música o poesia.  

Així mateix, es farà entrega dels tradicionals premis Joan Baptista Basset, a 
l’acció valencianista de base, i Francesc de Vinatea, a la trajectòria cívica 
valencianista. 
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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 l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. 

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. 

[l1] 

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 impartirà 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). 
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Els cursos programats per al primer semestre de 2017 són els següents: 

ENTITAT COL·LABORADORA NIVELL HORARI ALUMNES 
AMPA del CEIP Pare Català Mitjà Dilluns, 15:30 a 17:00 15 
AMPA del CEIP Pare Català Superior Dimecres, 15:30 a 17:00 15 
Escoleta el Trenet Mitjà Dimarts, 15:30 a 17:00 15 
Escoleta el Trenet Superior Dimarts, 17:30 a 19:00 15 
AMPA del CEIP Teodor 
Llorente 

Mitjà Divendres, 15:00 a 17:00 15 

TOTAL CURSOS 5 TOTAL ALUMNES 75 

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 
complementarà 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. 

Cursos de valencià per a persones nouvingudes 

Aquest 2017 el Tirant vol ampliar l’oferta de cursos de valencià i oferir classes 
per a persones nouvingudes al nostre territori. Aquests cursos, a més de 
formar en idiomes, comptaran amb una formació en qüestions socials, 
històriques i artístiques per tal que les persones nouvingudes puguen integrar-
se millor en la nostra societat, conéixer els nostres costums i la nostra 
cultura. Els cursos es portaran a terme en col·laboració amb col·lectiu socials 
que treballen directament amb aquestes persones.  

Per ara, està previst iniciar un curs per al segon trimestre de l’any al Col·legi 
Santa Cruz de Mislata. No obstant, es vol presentar el projecte a altres 
col·lectius que puguen estar-hi interessats, com ara CEAR.  
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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.  

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.  

 

En el marc d’aquest treball en xarxa, l’ACV Tirant lo Blanc continuarà estant 
present en la Fira d’Entitats de Castelló per la Llengua celebrada a finals de 
cada any. 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 durant el 2016. En 
2017 vol seguir present i organitzant activitats en el marc de Castelló per la 
Llengua.  
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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. Així, 
fixem les bases per a la participació en projectes conjunts que situen la pilota 
valenciana en el lloc que es mereix a la nostra societat. 

 

Amb la formalització d’aquest conveni es reafirma el nostre compromís per 
difondre el coneixement de l’origen, la història, l’evolució i les figures 
rellevants de la pilota valenciana. A més, ens comprometem a donar a 
conéixer les diverses modalitats existents d’aquest esport, així com a 
promoure la seua pràctica en la societat valenciana. La finalitat de l’ACV 
Tirant lo Blanc i de PilotaVeu és també fomentar l’ús del valencià en l’àmbit 
d’aquest esport, un esport que a més ajuda a vertebrar territorialment el País 
Valencià i fomenta el coneixement i les relacions entre les comarques 
valencianes. 

  



P r o g r a m a  G e n e r a l  d ' A c t i v i t a t s  2 0 1 7  

ACV Tirant lo Blanc 25 

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 
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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. 
L’ACV Tirant lo Blanc col·labora en l’organització de Festes Estellés a 
diferents pobles del País Valencià i vol continuar fent-ho l’any 2017.  

 

Festa Estellés a Alaquàs l'any 2016 

Així mateix, s’estudiarà la viabilitat de poder internacionalitzar aquest 
esdeveniment amb la realització d’una Festa Estellés a Londres, on la nostra 
associació compta amb una bona representació de sòcies i socis i on viuen 
actualment moltes valencianes i valencians. 
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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. 

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 http://www.tirant.org/oficina-de-
promocio-linguistica/. 

 

En aquesta pàgina web es pot trobar informació d’ajude 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 
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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. Durant el 2017, 
l’ACV Tirant lo Blanc vol consolidar l’Oficina de Promoció Lingüística i 
augmentar la seua activitat.  

 
 

 


