BALANÇ DE GESTIÓ
(2.XII.2012 – 31.XII.2013)

Per segon any consecutiu la Junta de Govern realitza el balanç de gestió amb la finalitat de
retre comptes al Ple d’aquells aspectes més rellevants de l’activitat de la institució. El
present balanç no té una finalitat exhaustiva, més pròpia de les memòries i dels comptes
generals que s’aproven cada any, sinó que pretén centrar l’atenció en aquelles iniciatives
més significatives i aportar una breu valoració de la gestió feta.
L’estructura del Balanç de gestió seguix l’esquema habitual. Està estructurat en quatre
parts. Les tres primeres són més aïna descriptives («Principals treballs filològics»;
«L’activitat de foment»; i «Personal, infraestructura i organització interna»); i la quarta
incorpora una breu valoració.

1. PRINCIPALS TREBALLS FILOLÒGICS
1.1 OBRES NORMATIVES
El Ple va aprovar el 8 de novembre el Gramàtica valenciana bàsica, la tercera gran obra
normativa de la institució, després del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià
(2005) i de la Gramàtica normativa valenciana (2005).

1.2 TREBALLS ONOMÀSTICS
INFORMES SOBRE ALTERACIONS DE NOMS DE MUNICIPIS:
-

Alteració del nom del municipi de Sarratella per la Serratella (acord del Ple núm.
41/2012, de 21 de desembre).

-

Alteració del nom del municipi de Callosa d’En Sarrià per Callosa d’en Sarrià (acord
del Ple núm. 10/2013, de 12 d’abril).

-

Alteració del nom del municipi de Villalonga per Vilallonga-Villalonga (acord del Ple
núm. 11/2013, de 12 d’abril).

-

Alteració del nom del municipi de Montroy per Montroi-Montroy (acord del Ple núm.
32/2013, de 13 de setembre).
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1.3 TREBALLS FILOLÒGICS ENCARREGATS A ALTRES INSTITUCIONS
ELABORACIÓ DEL TREBALL VOCABULARI DE VETERINÀRIA. Conveni de col·laboració entre
l’AVL i la Universitat CEU Cardenal Herrera. El termini d’execució és el 31 de desembre
del 2014 i l’import econòmic ascendix a 5.000 €.

1.4 PUBLICACIONS
En el període comprés en el present balanç s’han publicat les obres següents:
-

Vocabulari de la música, Vocabularis 6, AVL, 2013.

-

L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions poètiques i estil,
[VICENT SALVADOR – MANUEL PÉREZ SALDANYA ed.], Recerca 17, AVL, 2013.

-

Teodor Llorente. Obra valenciana completa, [RAFAEL ROCA, ed.], Clàssics Valencians
2, AVL, 2013.

-

Vicent Andrés Estellés. Cronista de Records i d’Esperances, [TOMÀS LLOPIS; ANTONI
ESPÍ; ISIDRE CRESPO], Didàctica 9, AVL, 2013.

-

Actes de la V Jornada d’Onomàstica. Alzira, 2012, Actes 11, AVL, 2013.

-

La LUEV, camí de futur, [HONORAT ROS, ed.], Documents 6, AVL, 2013.

-

Els volums de la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians corresponents als municipis
següents: Alcàntera de Xúquer, Altura, Bejís, Beneixida, Busot, Calles, Càrcer,
Catadau, Corbera, Cotes, Domeño, Jérica, L’Atzúbia, L’Eliana, Loriguilla i Llombai,
AVL, 2013.

-

El Cant dels Angelets, [J. HUGUET], Còmics 7, AVL, 2013.

-

Lèxic dels animals (Fauna africana), Lèxics, AVL, 2013.

-

BITECA: bibliografies de textos antics catalans, valencians i balears: biblioteques i
arxius valencians, [VICENÇ BELTRAN; GEMMA AVENOZA; LOURDES SORIANO],
Universitat de València-Universitat de Barcelona-AVL, 2013.

-

Perills d’amor, [JOAN ROÍS DE CORELLA], Tast de Clàssics, Barcino-AVL, 2013.

-

Jordi Juan, [JORDI BAYARRI], Biblioteca Valenciana-AVL, 2013.

-

Diplomatari de la Unió del Regne de València, [Mateu Rodrigo], Documents històrics
valencians 6, Universitat de València-AVL, 2013.
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2. L’ACTIVITAT DE FOMENT DEL VALENCIÀ
2.1 CONVENIS DE COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS AMB
INSTITUCIONS I ORGANISMES DE LA GENERALITAT.

ALTRES

2.1.1 SINDICATURA DE COMPTES. El conveni, aprovat el 26 d’abril del 2012, té per objecte
l’assessorament i ajuda en matèria lingüística de l’AVL a la Sindicatura de Comptes.
Alhora, es programarà la celebració de cursos de formació mútua tant en matèria
lingüística com en gestió administrativa i pressupostària.
2.1.2 CULTURARTS. El Ple de l’AVL aprovà el 27 de setembre el conveni marc de
col·laboració entre l’AVL i CulturArts Generalitat per al foment del valencià. En este
conveni es preveu la col·laboració en la celebració del Dia de les Lletres Valencianes, en el
foment del teatre en valencià, en la promoció de la cançó en valencià, i en el foment del
audiovisual en la nostra llengua.

2.2 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
TERCERA CAMPANYA «EN VALENCIÀ». Del 15 d’abril al 9 de maig es va celebrar la tercera
campanya «en valencià» . La campanya comptava amb 29 actuacions de carrer (street
marketing) en 29 municipis i van participar 4.700 persones. El cost d’esta tercera
campanya ha sigut de 47.000 €.
2.3 CONVENIS BILATERALS AMB ELS AJUNTAMENTS
En el 2013 s’han signat 3 nous convenis bilaterals de promoció del valencià amb els
ajuntaments de Gandia, Vinaròs, Dénia i s’ha aprovat el d’Alcoi. Estos ajuntaments se
sumen a les localitats d’Alzira i Vila-real. La nova línia de subvenció per als ajuntaments
que signen estos convenis, dotada amb 15.000 €, fou executada i es concediren ajudes per
import d’11.400 € per a realitzar 19 actuacions de foment del valencià a Alzira, Vila-real,
Vinaròs i Gandia.

2.4. L’ESCRIPTOR DE L’ANY
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS (2012-2013). El 27 de novembre del 2012 s’inaugurà al Centre
del Carme de València l’exposició Vicent Andrés Estellés, que finalitzava el 17 de febrer.
Atés l’èxit de públic es va prorrogar fins el dia 19 de març. Posteriorment, el 27 de març,
es va inaugurar al Tívoli de Burjassot fins al 5 de maig. I, finalment, s’exhibí també en el
Museu de Belles Arts de Castelló (14 de maig-14 de juny). Al llarg del 2013 la versió
reduïda i transportable de l’exposició visità 112 localitats. Així mateix, es realitzaren 12
actes dins del programa «Els Pobles del Mural». En l’any 2013 s’editaren la unitat
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didàctica i el llibre d’estudis sobre el poeta [§ 1.4]. Estes publicacions se sumaren a les
editades en l’any 2012: la guia urbana La València de Vicent Andrés Estellés. La mirada
d’un poeta, el còmic Vicent Andrés Estellés. La clau que obri tots els panys i el CD Demà
serà una cançó.
2.5 ORGANITZACIÓ DE JORNADES
2.5.1 SIMPOSI «EL VALENCIÀ, PRESENT I FUTUR». En commemoració del trenta aniversari
de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià se celebrà este simposi els dies 22 i 23 de
novembre en la Universitat Politècnica de València, al qual es van inscriure 150
participants. A tots els assistents se’ls va lliurar la publicació feta expressament per a
l’ocasió, titulada La LUEV, camí de futur [§1.4].
2.5.2 VII JORNADA D’ONOMÀSTICA. XÈRICA. Sota el títol «Toponímia i antroponímia de
l’Alt Palància, els Serrans, la Plana d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol, el Camp de Túria,
el Camp de Morvedre, la Plana Baixa i l’Alt Millars», la jornada va tindre lloc els dies 8 i 9
de març. S’hi va lliurar el volum corresponent a les Actes de la VI Jornada d’Onomàstica.
Alzira. 2012 [1.4].
2.5.3 CURS D’ESTIU EN EL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA (UV). El curs duia per títol
«envalencià.ue. El valencià en el context europeu», i es va realitzar els dies 15, 16 i 17 de
juliol.
2.5.4 II JORNADA DE LLENGUATGE I PERIODISME. Sota el títol «El llenguatge de la ràdio» es
va celebrar el 21 de juny al Palau de Colomina la II Jornada de Llenguatge i periodisme. Hi
col·laborà la Universitat CEU Cardenal Herrera i la Universitat de València.
2.5.5 CURS SOBRE «ELS DOCUMENTS NORMATIUS DE L’ACADÈMICA VALENCIANA DE LA
LLENGUA». Celebrat en el marc dels Cursos d’estiu de la Conselleria d’Educació els dies 2,
3, 4 i 5 de juliol (20 h).
2.6 CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES D’AJUDES I BEQUES
2.6.1 BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS.- La convocatòria del 2013 ha concedit 5
beques: 1 d’Informàtica, 1 d’Onomàstica, 2 de Lexicografia i 1 de Digitalització de
TextoS. Fou aprovada pel Ple per tramitació anticipada el 13 de desembre del 2012 i foren
adjudicades per la Junta de Govern el 20 de febrer del 2013.
2.6.2. FOMENT DEL VALENCIÀ EN LA PREMSA I RÀDIO LOCALS.- El pressupost de l'AVL per
al 2013 preveia esta línia dotada amb 50.000 €. El Ple aprovà la convocatòria l’11 de
gener. Les ajudes foren adjudicades per la Junta de Govern el 10 de juny.
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2.7 COL·LABORACIÓ AMB LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES
2.7.1 CONVENIS AMB LES UNIVERSITATS. Ací es fa menció als convenis que tenen per
finalitat incentivar la difusió i el coneixement del valencià; no figuren, per tant, els
convenis d’investigació lingüística firmats amb les universitats figuren en la primera part
de l’informe “Principals treballs filològics” [§ 1.3].
-

Conveni de col·laboració entre l’AVL i l’Institut Joan Lluís Vives. Signat el 17 de juny
del 2013.

-

Conveni marc de col·laboració cultural, educativa i científica entre l’AVL i la
Universitat CEU Cardenal Herrera. Signat el 21 de febrer del 2013.

2.7.2 JORNADES DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI. El 23 de març del 2013 es va celebrar la
XVIII Jornada de Sociolingüística a l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi titulada «I
nosaltres què fem pel valencià? El valencià en l’àmbit local». L’AVL és coorganitzadora
de la jornada (amb la UPV, l’Ajuntament d’Alcoi, l’IEC, la Coordinadora de l’AlcoiàComtat pel Valencià i el Centre Cultural Ovidi Montllor) i col·labora amb 1.800 €.
2.7.3 SUBVENCIONS DIVERSES. Cinema, concerts, congressos...
-

Cinema en valencià. Subvenció a la Universitat Politècnica de Valencià per a fomentar
la projecció de pel·lícules en valencià en sales comercials d’exhibició cinematogràfica.
Import: 2.000 €.

-

Música en valencià. A la UPV per al II Cicle de presentacions de discos en valencià.
4.000 €.

2.7.4 LECTORATS. Per segon any consecutiu, la gestió ja no la porten les universitats
públiques valencianes sinó que és fruït d’un conveni bilateral AVL-IRL. A pesar de no
gestionar directament els cursos, les universitats de València i la Jaume I també hi
participen amb una xicoteta aportació [§ 2.10.1].

2.8 SUBVENCIONS NOMINATIVES PREVISTES EN EL PRESSUPOST
L’AVL consigna en els pressupostos unes línies de subvenció personalitzades en favor de
diferents entitats públiques o privades. Tot seguit es reproduïxen les subvencions
nominatives per orde d’import econòmic de la subvenció.
2.8.1 CREU ROJA: CURSOS PER ALS IMMIGRANTS. Des del 2009 els cursos de valencià per a
immigrants els realitza la Creu Roja. En el 2013 es feren 36 cursos per tot el territori
valencià. La subvenció és de 50.000 €.
2.8.2 UNIVERSITATS ESTRANGERES (AMIENS, CAMBRIDGE I TORÍ). LECTORATS. L’aportació
de l’AVL per estos tres lectorats 2013-2014 és de 24.775 € [§ 2.10.1]
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2.8.3 ESCOLA VALENCIANA. CAMPANYA DE MATRICULACIÓ EN VALENCIÀ. 20.000 €.
2.8.4 FUNDACIÓ BROMERA. CAMPANYA D’ANIMACIÓ LECTORA EN VALENCIÀ. 15.000 €.
2.8.5 ASSOCIACIÓ
15.000 €.

D’EDITORS DEL

PAÍS VALENCIÀ. PROMOCIÓ

2.8.6 AJUNTAMENTS AMB CONVENIS BILATERALS.
VALENCIÀ. 15.000 €.

AJUDES

DEL LLIBRE VALENCIÀ.

PER A LA PROMOCIÓ DEL

2.8.7 ESCOLA VALENCIANA. VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ. 9.000 €.
2.8.8 FUNDACIÓ SAMBORI. Premis Sambori de literatura. Dotats amb 8.000 €.
2.8.9 ACV TIRANT LO BLANC. CURSOS DE
L’associació rep una subvenció de 5.400 €.

VALENCIÀ PER A PARES I MARES D’ALUMNES.

2.9 SUBVENCIONS DE MENOR QUANTIA CONCEDIDES PER LA JUNTA DE
GOVERN
La Junta de Govern, d’acord amb les bases d’execució del pressupost, pot concedir
discrecionalment fins a un màxim de 6.000 € per beneficiari i any. La quantia total d’esta
línia pressupostària és de 50.000 €. Enguany la Junta de Govern ha concedit les ajudes
següents per un import de 20.585 €:
-

A l’Agrupació Borrianenca de Cultura. VIII edició dels Dissabtes Literaris. 350 €.

-

A l’Ajuntament d’Oliva. Poefesta 2012, festival de poesia d’Oliva. 1.000 €.

-

A l’Ajuntament de Mislata. XXXI concurs de teatre «Vila de Mislata», 3.000 €.

-

Al Col·lectiu Ovidi Montllor. Premis Ovidi Montllor i del COMcert. 1.500 €.

-

A la Universitat Politècnica de València. Cinema en valencià. 2.000 € [§ 2.7.3].

-

A la Universitat Politècnica de València. II Cicle de presentacions de discos en
valencià. 4.000 € [§ 2.7.3].

-

A l’Ajuntament de Benimodo. Reedició del llibre Temps a Benimodo. Premis Vicent
Andrés Estellés. 1.000 €.

-

A Laura Guardiola. Projecte Samarucs, de música infantil en valencià. 1.000 €.

-

A la Societat Coral el Micalet. Projecte Paraula Viva. Arxiu sonor poemes Estellés.
600 €.

-

A la Universitat d’Amiens. Activitats lectorat sobre Vicent Andrés Estellés. 750 €.

-

A l’Ajuntament de Sueca. Representació del Bolero de l’Alcúdia. 1.000 €.
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-

Al Centre UNESCO valència. La Consueta del Misteri d’Elx. 400 €.

-

Al Col·lectiu Ovidi Montllor. Premis Ovidi Montllor. 1.500 €.

-

A Escola Valenciana. Enquadernació llibre Trobades. 2.485 €.

2.10

COL·LABORACIÓ ENTITATS DE LA RESTA DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC

2.10.1 INSTITUT RAMON LLULL. La col·laboració amb l’Institut Ramon Llull s’ha
incrementat notablement enguany.
-

Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Enguany ha
assolit la quarta edició. En esta iniciativa participa també la Xarxa Vives d’Universitats
i hi col·laboren els ajuntaments de Vinaròs i Morella, seus on es fa el curs.

-

Lectorats valencians en l’exterior. L’AVL i l’IRL han signat per segon any consecutiu un
conveni de col·laboració amb l’IRL per al manteniment dels lectorats valencians en
l’exterior. Fruït d’este conveni són els convenis singulars amb les universitats d’Amiens,
Cambridge i Torí. L’AVL i l’IRL aporten cadascú la quantitat de 24.775. Les universitats
valencianes també aporten una ajuda: la UJI aporta 8.000 € (Amiens i Cambridge) i la UV
3.000 € (Torí).

2.10.2 AJUNTAMENT DE IECLA. La Junta de Govern va aprovar la petició de l’ajuntament
de continuar la col·laboració amb la «Universidad Popular» de Iecla (un dels tres
municipis de Múrcia que tenen la zona valencianoparlant del Carxe). L’any 2005 començà
esta col·laboració en els cursos que, a partir del curs 2011-2012, s’ha ampliat a dos grups
de diferent nivell.
2.11 COL·LABORACIÓ AVL-UNIVERSITAT DE LEIPZIG
La JG va aprovar el patrocini de quatre nous cursos en la Universitat de Leipzig de
temàtica diversa: «La llengua i el món del doblatge», «Llenguatge televisiu i periodístic»,
«Traducció alemany-valencià» i «Llenguatges d’especialitat valencians». Els cursos es van
celebrar entre maig i setembre. Així mateix, en gener es va celebrar un curs que quedava
pendent de l’any 2012.

2.12 ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL TEIXIT SOCIAL
VALENCIÀ
Es tracta d’una nova iniciativa de la present Junta de Govern destinada a impulsar l’ús
social del valencià en entitats significatives del teixit social.
2.12.1 CLUB DE ENCUENTRO (Acord núm. 6/2013, de 8 de març).
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2.12.2 RAIN FOREST VALENCIA, S.A., empresa concessionària de Bioparc València (Acord
núm. 14/2013, de 10 de maig).
2.12.3 REIAL SOCIETAT ECONÒMICA
16/2013, de 14 de juny).

D’AMICS DEL

PAÍS

DE

VALÈNCIA (Acord núm.

2.12.4 FUNDACIÓ CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES (Acord núm. 17/2013, de 14 de juny)

2.13 DECLARACIONS INSTITUCIONALS
2.13.1 AMB MOTIU DEL HUITANTA ANIVERSARI DE LES NORMES DE CASTELLÓ. Aprovada pel
Ple en acord núm. 41/2012, de 21 de desembre.
2.13.2 SOBRE L’ANUNCI DE TANCAMENT DE RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA. Aprovada pel
Ple en acord núm. 37/2013, de 8 de novembre.
2.13.3 SOBRE LA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR
CORTS VALENCIANES (REG. ENT. NÚM. 58.225 DE 13 DE JUNY DEL 2013).
Excepcionalment va ser la Junta qui aprovà esta declaració el 24 de juny del 2013 atesa la
necessitat de respondre amb rapidesa davant la citada iniciativa parlamentària popular que
qüestionava el Dictamen de l’AVL sobre la denominació i entitat del valencià.

EN LES

3. ORGANITZACIÓ INTERNA, INFRAESTRUCTURA I PERSONAL
3.1 ORGANITZACIÓ INTERNA
INFORME DEL PLE SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA
LLENGUA. Davant l’aprovació pel Govern valencià el 14 de desembre del 2012 de
l’avantprojecte de Llei de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que comporta la
minoració del nombre d’acadèmics de 21 a 11 i la prolongació durant quinze anys més de
la tutela política en la designació dels acadèmics, el Ple de l’AVL va adoptar l’Acord núm.
1/2013 que aprovava dos informes: un de caràcter general que justificava l’oposició a la
reducció del nombre d’acadèmics; i un altre que contenia múltiples esmenes a
l’avantprojecte de llei. El contingut d’estos informes fou traslladat al conseller de
Governació (òrgan del Govern que elaborà l’avantprojecte), al Consell Econòmic i Social i
al Consell Jurídic Consultiu. El Govern valencià aprovà el projecte de llei i el presentà a
les Corts Valencianes. En l’exercici 2013 fou celebrat el debat de presentació del projecte i
l’estudi de les esmenes en Comissió. A principi del 2014 se substanciarà el debat en Ple.
Els grups parlamentaris de l’oposició han fet seus els informes de l’AVL contraris al
projecte. D’acord amb la majoria qualificada que requerix la reforma de la institució, es
previsible la desestimació del projecte de llei.
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3.2 INFRAESTRUCTURA
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SISTEMA LOGÍSTIC D’EMMAGATZEMATGE. El 10 de gener del
2012 la JG va adjudicar a l’empresa GRADO el contracte «Servici d’emmagatzematge i
suport logístic de publicacions», amb un període de dos anys i una quantia de 139.240 €.
Pròxim a véncer el contracte, la Junta de Govern va aprovar la pròrroga, per un any més,
de la vigència del contracte.
3.3 EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El grau d’execució pressupostària assolit en l’exercici 2012 ha sigut del 81,34 %, segons es
desprén de la liquidació aprovada pel Ple. A 31 de desembre del 2013 l’execució
pressupostària provisional se situa en un 96,08%. Esta xifra provisional és bastant superior
a la del 2012 ja que en l’exercici 2013 vam rebaixar el pressupost en un 15,20 %.

4.

VALORACIÓ

El segon any de govern de la present Junta ha resultat especialment agitat, principalment
pel projecte de llei de l’AVL presentat a les Corts pel Govern que comporta la reducció
d’acadèmics i la prolongació de la tutela política en la designació de les vacants. A pesar
de la incertesa generada per esta iniciativa –que sembla no prosperarà, atesa la
configuració de postures dels grups parlamentaris– l’AVL ha mantingut un notable nivell
d’activitat i ha assolit fites importants.
En efecte, l’aprovació de la Gramàtica valenciana bàsica el 8 de novembre del 2013, amb
un notable grau de consens (17 vots favorables, 2 contraris i 1 abstenció), culmina un
esforç de més de 7 anys. Esta obra és el tercer text normatiu de l’AVL –després del DOPV
i de la GNV– i està cridada a difondre en àmbits no especialitzats la doctrina gramatical de
l’AVL. La previsible aprovació a principis del 2014 del Diccionari normatiu valencià
culminarà la principal labor encomanada en la llei de l’AVL: la determinació de la
normativa lingüística del valencià.
Si en l’anterior informe ens congratulàvem dels avanços «en la capacitat d’interlocució que
ha assolit l’AVL tant en l’àmbit institucional com en les esferes pròpies del teixit social»,
en el segon any de govern de la Junta hem pogut ratificar esta línia. Des del punt de vista
institucional constatem la receptivitat assolida en la signatura de convenis bilaterals amb
ajuntaments per al foment del valencià. Si l’any 2012 es firmaren dos convenis (Alzira i
Vila-real), en el 2013 se n’han firmat tres més (Gandia, Vinaròs i Dénia) i se n’ha aprovat
un quart (Alcoi), que es firmarà a començament del 2014. Esta col·laboració ja s’ha deixat
notar, per exemple, amb la concessió de subvencions per l’AVL que han ajudat a finançar
19 actuacions de foment del valencià en estos ajuntaments.
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La signatura del conveni amb CulturArts –organisme del Govern valencià responsable de
la política cultural en matèria de teatre, dansa, musica i audiovisual–, és un reconeixement
més de l’executiu valencià de la competència de la nostra institució a l’hora de dissenyar
polítiques de promoció del valencià. Més enllà d’este caràcter simbòlic –però important
per a la configuració de les dos facetes de la nostra institució, com a entitat normativa i
com a promotora de la llengua–, els fruits del conveni no es percebran fins a l’exercici
2014. En eixe sentit, encara que no s’ha formalitzat la primera de les col·laboracions
(Circuït teatral valencià), les negociacions tingudes amb CulturArts permeten albirar una
incidència notable en la promoció de la llengua en les arts escèniques amb el finançament
per l’AVL d’un 10% del caixet de les obres en valencià. Així mateix, s’està treballant
també en una segon àmbit de col·laboració: la cançó en valencià.
Pel que fa a la interlocució amb el teixit social, enguany hem assolit un èxit destacat en la
celebració de l’Escriptor de l’Any. Som conscients que la personalitat de Vicent Andrés
Estellés facilitava molt la connexió amb el públic i les entitats socials, però, en qualsevol
cas, el ressò assolit per la convocatòria ha estat més que destacable (3 exposicions
principals, 112 exposicions itinerants, 12 actes dels Pobles del Mural, visites guiades per
València, publicacions...). Així mateix, la celebració impulsada per l’AVL ha sigut
percebuda per molta gent com el primer reconeixement públic institucional del poeta de
Burjassot i com el factor que ha suscitat l’emulació per part de moltes altres institucions
(Diputació de València, ajuntaments, etc.).
Encara que amb una incidència menor, també cal assenyalar que la celebració del Simposi
commemoratiu del XXX aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià ha fet ben
visible l’AVL davant l’absència d’altres celebracions institucionals, fet que reforça el perfil
de la institució com a defensora de la nostra llengua.
La presència pública de la institució s’ha deixat sentir especialment en diversos
pronunciaments formals al voltant de temes d’interés general per a la llengua. Així, per
exemple, l’AVL recordà el huitanta aniversari de les Normes Castelló (desembre del
2012), es pronuncià a favor del manteniment de RTVV, defensà el dictamen sobre la unitat
de la llengua davant el contingut de determinades iniciatives parlamentàries, i defensà la
composició i l’emancipació de la tutela política en el debat sobre el projecte de llei de
l’AVL.
El tancament de RTVV ha impedit continuar i aprofundir en la col·laboració que es
mantenia amb l’ens públic. Precisament, en el moment en el qual s’anuncià la seua
dissolució l’AVL estava enllestint un nou conveni notablement més ambiciós que els
precedents, a fi de fomentar el teatre i la cançó en valencià així com els programes de
divulgació lingüística del tipus «Trau la llengua».
Una nova línia d’interlocució amb el teixit social s’ha encetat enguany amb la signatura
d’acords de col·laboració amb entitats significatives del teixit social (Club de Encuentro,
Reial Societat Econòmica d’Amics del País o la Fundació Soler i Godes). La Junta pretén
que enguany es vegen els primers efectes significatius d’estes col·laboracions i s’amplien a
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altres col·lectius delerosos de fomentar el valencià. Escola Valenciana n’és un d’ells i,
encara que no s’ha formalitzat cap acord, en el 2013 s’ha vist notablement reforçada la
col·laboració preexistent («Voluntariat pel valencià») amb la subvenció també de la
campanya de matriculació en valencià i amb la cessió d’una exposició itinerant de Vicent
Andrés Estellés, que ha recorregut les diferents Trobades.
Pel que fa a la cooperació amb la resta de l’àmbit lingüístic, s’han consolidat els vincles
amb el Llull (lectorats i cursos de didàctica de la llengua), s’ha formalitzat les relacions
preexistents amb la Xarxa Vives mitjançant un conveni i s’ha continuat amb els cursos del
Carxe. Pel que fa a les entitats secessionistes valencianes, no s’ha produït cap acostament.
Per assenyalar alguns dèficits destacables, cal anotar que les col·laboracions externes per a
realitzar treballs filològics han disminuït notablement seguint la tendència dels últims anys.
L’experiència negativa d’alguns convenis i contractes, que no han arribat a assolir les
expectatives, i la demora en el lliurament dels treballs, fan necessari replantejar-se la
política d’I+D de l’AVL tant a nivell de convenis, com de contractes i de beques.

Acord 6/2014, de la Junta de Govern, de 23 de gener del 2014
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