BALANÇ DE GESTIÓ 2014
Per tercer 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. Conté 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 31 de gener el Diccionari normatiu valencià, la quarta gran obra
normativa de la institució, després del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià
(2005), de la Gramàtica normativa valenciana (2005) i de la Gramàtica valenciana bàsica
(2014). Esta obra està oberta al públic des del 5 de febrer amb accés gratuït per internet i
permet als usuaris realitzar propostes que són analitzades per la Secció Tècnica de
Lexicografia i Gramàtica i aprovades, en el seu cas, pel Ple, d’acord amb un protocol
d’actuació aprovat el 27 de juny del 2014. Al llarg del 2014 s’han adoptat sis acords
d’incorporació o modificació d’entrades.
1.2 TREBALLS ONOMÀSTICS
1.2.1 CRITERIS PER A LA FIXACIÓ DE LA TOPONÍMIA VALENCIANA
El Ple celebrat el 28 de novembre va aprovar el manual de toponímia titulat Criteris per a
la fixació de la toponímia valenciana (Acord núm. 41/2014).
1.2.2 INFORMES SOBRE ALTERACIONS DE NOMS DE MUNICIPIS:
-

Alteració del nom del municipi de Potríes per Potries (acord del Ple núm. 4/2014, de
28 de febrer).

-

Alteració del nom del municipi de Chert/Xert per Xert (acord del Ple núm. 19/2014, de
30 de maig).
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-

Alteració del nom del municipi de Vistabella del Maestrazgo per Vistabella del
Maestrat (acord del Ple núm. 23/2014, de 13 de juny).

-

Alteració del nom del municipi d’Adsubia per l’Atzúbia (acord del Ple núm. 42/2014,
de 28 de novembre).

1.3 TREBALLS FILOLÒGICS ENCARREGATS A ALTRES INSTITUCIONS
ELABORACIÓ DEL TREBALL VOCABULARI DE VETERINÀRIA. Pròrroga del Conveni de
col·laboració entre l’AVL i la Universitat CEU Cardenal Herrera. El conveni, firmat el 16
d’abril del 2013, finalitzava el 31 de març del 2014. La universitat sol·licità una pròrroga,
que es va firmar l’11 de març del 2014. La pròrroga amplia el període d’execució fins el 15
de desembre del 2014.
1.4 PUBLICACIONS
En el període comprés en el present balanç s’han publicat les obres següents:
-

Joan Roís de Corella. Síntesi biogràfica i aportació documental, [ABEL SOLER],
Recerca 18, AVL, 2014.

-

Joan Roís de Corella i el seu temps, [JOSEP LLUÍS DOMÉNECH; JOSEP LLUÍS MARTOS;
MARIA PILAR DOMÉNECH], Didàctica 10, AVL, 2014.

-

Actes de la VII Jornada d’Onomàstica. Xèrica, 2013, Actes 12, AVL, 2014.

-

Actes de la III Jornada d’Escriptors Valencians. Rodolf Sirera (València, 2012), Actes
13, 2014.

-

Els volums de la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians corresponents als municipis
següents: Agullent, Beniarbeig, Paterna, Rotglà i Corberà, Sant Mateu, la Vall
d’Alcalà, Aldaia, la Jana i Cervera del Maestrat, AVL, 2014.

El Ple va aprovar el Pla de Publicacions de l’AVL per al període 2014-2016 el 13 de juny
(Acord núm. 24/2014).

2. L’ACTIVITAT DE FOMENT DEL VALENCIÀ
2.1 L’ESCRIPTOR DE L’ANY
JOAN ROÍS DE CORELLA (2013-2014). El 14 de febrer del 2014 s’inaugurà al Monestir de
Sant Miquel dels Reis l’exposició Joan Roís de Corella i el seu temps, que finalitzà el 25
de maig. Al llarg del 2014 la versió reduïda i transportable de l’exposició visità 66
localitats. En l’any 2014 s’editaren la unitat didàctica i el llibre d’estudis d’Abel Soler
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sobre la biografia del poeta [§ 1.4]. Estes publicacions se sumaren a l’antologia coeditada
amb Barcino en l’any 2013: Perills d’amor.
2.2 PATROCINI DEL CIRCUÏT TEATRAL DE CULTURARTS
El Ple de l’AVL aprovà el 27 de setembre del 2013 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. La primera actuació conjunta en execució del conveni es va realitzar en l’exercici
2014 i ha consistit en el patrocini del Circuït teatral de CulturArts: l’AVL abona el 10% del
caixet de cada representació en valencià. L’import aportat per la nostra institució es
descompta de l’aportació dels ajuntaments que han firmat els convenis amb la Generalitat.
Els resultats d’esta iniciativa han sigut prou notables: 165 obres en valencià (67% del
total), amb més de 30.000 espectadors. L’AVL ha invertit 41.688 €.
2.3 ORGANITZACIÓ DE JORNADES
2.3.1 «TERRES,

PEDRES I PARAULES. EL VALOR I L’APROFITAMENT DEL VOCABULARI
TRADICIONAL EN EL DISCURS TECNICOCIENTÍFIC». La jornada es va celebrar a la UPV el dia

21 de febrer.
2.3.2 JORNADA AMB MOTIU DE LA PRESENTACIÓ DEL BITECA. «EL REPTE DE L’ESCRIPTURA:
DE L’ARXIU I LES BIBLIOTEQUES AL NÚVOL». La jornada es va celebrar el 21 de febrer a
l’Aula Magna de la Universitat de València.
2.3.3 XIX JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI [§ 2.7.2]
2.3.4 VIII JORNADA D’ONOMÀSTICA. VINARÒS. Sota el títol «Toponímia i antroponímia de
la Plana Alta, l’Alcalatén, el Baix Maestrat, l’Alt Maestrat i els Ports», la jornada va tindre
lloc els dies 4 i 5 d’abril en l’Auditori del Centre de Coneixement Vinalab. Es va lliurar als
ponents el volum corresponent a les Actes de la VII Jornada d’Onomàstica. Xèrica. 2013
[1.4].
2.3.5 IV JORNADA D’ESCRIPTORS VALENCIANS ACTUALS: «LA NOVA CANÇÓ. ASSUMIRÀS
LES VEUS D’UN POBLE». La jornada es va celebrar el 23 de maig en el saló d’actes de la
Societat General d’Autors i Editors. Als assistents se’ls va obsequiar amb el llibre
corresponent a la jornada anterior dedicada a Rodolf Sirera [§1.4].
2.3.6 JORNADA SOBRE LLENGUA I CULTURA POPULAR VALENCIANES: «EL LLENGUATGE
POPULAR VALENCIÀ». Es va celebrar l’1 de juliol de l’edifici de la Beneficència de
València.
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2.3.7 II CURS D’ESTIU EN EL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA (UV): «DE LA PARAULA
AL CORPUS NORMATIU DEL VALENCIÀ». El curs, de 12 hores, es va realitzar els dies 24 i 25
de juliol.
2.3.8 SESSIÓ A ALZIRA SOBRE EL DICCIONARI NORMATIU VALENCIÀ . El 30 d’octubre es va
celebrar una sessió vespertina sobre el DNV en el marc de les conferències dels Premis
Ciutat d’Alzira.
2.3.9 JORNADA SOBRE LLENGUA ORAL I ESCRITA EN LA COMUNICACIÓ I EN L’ESPECTACLE.
Celebrada el 14 de novembre a València en el saló d’actes de la Societat General d’Autors
i Editors.
2.4 CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES D’AJUDES I BEQUES
2.4.1 BEQUES DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS.- L’any 2014 van haver dos convocatòries.
La primera, consistent en 3 beques (1 Lexicografia i Terminologia, 1 d’Onomàstica i 1 de
Digitalització de Textos), fou aprovada pel Ple per tramitació anticipada el 13 de desembre
del 2013 i foren adjudicades per la Junta de Govern el 6 de març del 2014. La segona
convocatòria, consistent en altres 3 beques (1 de Terminologia, 1 d’Onomàstica i 1
d’Informàtica), fou aprovada pel Ple l’11 d’abril del 2014 i foren adjudicades per la Junta
de Govern el 25 de juny del 2014.
2.4.2. FOMENT DEL VALENCIÀ EN LA PREMSA I RÀDIO LOCALS.- El pressupost de l'AVL per
al 2014 preveia dos línies dotades amb 54.000 € amb càrrec a les quals es finançava esta
convocatòria. El Ple l’aprovà el 24 de gener. Les ajudes foren adjudicades per la Junta de
Govern el 15 de juliol.
2.5 COL·LABORACIÓ AMB LES UNIVERSITATS
2.5.1 CONVENIS AMB LES UNIVERSITATS. Ací es fa menció als convenis que tenen per
finalitat incentivar la difusió i el coneixement del valencià o realitzar pràctiques; 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 cooperació educativa entre la Fundació Universitat Oberta de Catalunya i
Acadèmia Valenciana de la Llengua per a realitzar pràctiques no curriculars. Signat el
10 de novembre del 2014.

2.5.2 JORNADES DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI: «TENIM UNA LLENGUA INVISIBLE?» El
29 de març del 2014 es va celebrar la XIX Jornada de Sociolingüística a l’Escola
Politècnica Superior d’Alcoi. L’AVL és coorganitzadora de la jornada (amb la UPV,
l’Ajuntament d’Alcoi, l’IEC, la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià i el Centre
Cultural Ovidi Montllor) i col·labora amb 1.500 €.
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2.5.3 COL· LABORACIÓ AMB EL VICERECTORAT DE CULTURA DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA. L’AVL ha iniciat en el 2014 una línia col·laboració amb el Vicerectorat de
Cultura per a coorganitzar un cicle de conferències vinculades a l’exposició de llibres
emblemàtics de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. Així mateix, l’AVL
participa també en l’exposició sobre l’Institut d’Estudis Valenciana
2.5.4 SUBVENCIONS DIVERSES. Cinema, concerts, congressos...
-

II Trobada del voluntariat lingüístic. Subvenció a la Universitat Politècnica de
Valencià. Import: 1.000 € [§ 2.7].

-

Música en valencià. A la UPV per al III Cicle de presentacions de discos en valencià.
Import: 1.000 € [§ 2.7].

-

Setmana per la llengua. A la UPV. Import: 1.500 € [§ 2.7].

-

XV Congrés Internacional de l’Associació Espanyola de Didàctica de la Llengua i la
Literatura. A la UPV. Import: 1.200 € [§ 2.7].

2.5.5 LECTORATS. Per tercer 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 [§ 2.8.1].
2.6 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.
2.6.1 CREU ROJA: CURSOS PER ALS IMMIGRANTS. Des del 2009 els cursos de valencià per a
immigrants els realitza la Creu Roja. En el 2014 s’atorgà una subvenció de 12.000 € per a
organitzar 12 cursos per tot el territori valencià.
2.6.2 UNIVERSITATS ESTRANGERES (AMIENS, CAMBRIDGE I TORÍ). LECTORATS.
L’aportació de l’AVL per a estos tres lectorats 2014-2015 és de 24.450 € [§ 2.8.1]
2.6.3 ESCOLA VALENCIANA. CAMPANYA DE MATRICULACIÓ EN VALENCIÀ. 10.000 €.
2.6.4 FUNDACIÓ BROMERA. CAMPANYA D’ANIMACIÓ LECTORA EN VALENCIÀ. 7.000 €.
2.6.5 ASSOCIACIÓ
9.000 €.

D’EDITORS DEL

PAÍS VALENCIÀ. PROMOCIÓ

2.6.6 AJUNTAMENTS AMB CONVENIS BILATERALS.
VALENCIÀ. 15.000 €.

AJUDES

DEL LLIBRE VALENCIÀ.

PER A LA PROMOCIÓ DEL

2.6.7 ESCOLA VALENCIANA. VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ. 6.000 €.
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2.6.8 FUNDACIÓ SAMBORI. Premis Sambori de literatura. Dotats amb 4.000 €.
2.6.9 ACV TIRANT LO BLANC. CURSOS DE VALENCIÀ
L’associació rep una subvenció de 4.000 €.

PER A PARES I MARES D’ALUMNES.

2.7 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 30.000 €. Enguany la Junta de Govern ha concedit les ajudes
següents per un import de 14.415 €:
-

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

-

A la Universitat de Torí per a l’organització d’un seminari sobre poesia femenina
actual. 600 €.

-

A l’Ajuntament de Mislata. XXXII Concurs de teatre «Vila de Mislata». 2.500 €.

-

A la Universitat Politècnica de València. II Trobada del voluntariat lingüístic. 1.000 €
[§ 2.5.4].

-

A la Universitat Politècnica de València. Setmana per la llengua. 1.500 € [§ 2.5.4].

-

A la Universitat Politècnica de València. III Cicle de concerts de presentacions de
discos en valencià. 1.000 € [§ 2.5.4].

-

A la Universitat Politècnica de València. XV Congrés Internacional de la Societat
Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 1.200 € [§ 2.5.4].

-

Al Bloc d’Estudiants Agermanats. Setmana per la llengua. 1.000 €.

-

A la Falla Na Jordana. Tirant de Lletra. 1.500 €.

-

A l’IES Josep Segrelles d’Albaida. Publicació commemorativa 50é aniversari. 300 €.

-

A l’Associació Estellesiana Rodonors Invictes. Recital-homenatge universitari a
Vicent Andrés Estellés a París. 600 €.

-

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

-

A la Unió Gremial. Campanya “El comerç parla en valencià. 1.000 €.

-

A l’Associació Maestrat Viu. Premis Maestrat Viu. 365 €.

2.8

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

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

Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger. Enguany ha
assolit la quinta 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 tercer 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 24.450. Les universitats
valencianes també aporten una ajuda: la UJI aporta 8.000 € (Amiens i Cambridge) i la UV
3.000 € (Torí). La Universitat d’Amiens aporta 600 €.

-

Patrocini de traduccions d’autors valencians a altres llengües. L’AVL i l’IRL han firmat
un contracte per al patrocini de les traduccions a altres llengües d’obres d’autors
valencians que hagen obtingut una subvenció de l’Institut Ramon Llull. L’AVL es
compromet a abonar el 50%. L’import del patrocini és d’un màxim de 30.000 €
(15.000 per al 2014 i 15.000 per al 2016).

2.8.2 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.
2.9 COL·LABORACIÓ AVL-UNIVERSITAT DE LEIPZIG
La JG va aprovar el patrocini de tres cursos en la Universitat de Leipzig de temàtica
diversa: «Doblatge, subtitulació i mitjans de comunicació en valencià», «Anàlisi lingüística
de textos valencians» i «Llenguatges d’especialitat valencians».
2.10 CONVENIS AMB ENTITAS CIENTÍFIQUES
CONVENI MARC DE COL· LABORACIÓ ENTRE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
APLICADA. Aprovat per Acord núm. 17/2014, de 16 de maig.

DE

LINGÜÍSTICA

2.11 ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL TEIXIT SOCIAL
VALENCIÀ
UNIÓ GREMIAL (Acord núm. 5/2014, de 28 de febrer).
2.12 DECLARACIONS INSTITUCIONALS I INFORMES
2.12.1 SOBRE LA NECESSITAT DE MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ, A PROPÒSIT DE
L’INCOMPLIMENT DE LA CARTA EUROPEA DE LES LLENGÜES REGIONALS O MINORITÀRIES A
CAUSA DE LA SUSPENSIÓ DE L’ACTIVITAT DE LES EMISSIONS DE L’ENTITAT PÚBLICA
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RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA (RTVV). Aprovada pel Ple en acord núm. 21/2014, de 30
de maig.
2.12.2 INFORME FAVORABLE A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA FESTA DE LES FALLES
COM A PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL PER PART DE LA UNESCO. Aprovat per la Junta
de Govern en Acord núm. 51/2014, de 20 de març.
2.12.3 INFORME SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA GENERALITAT
D’IMPULS DE L’ACTIVITAT CULTURAL I DEL MECENATGE A LA COMUNITAT

VALENCIANA
VALENCIANA.

Aprovat per la Junta de Govern en Acord núm. 114/2014, de 10 de juny.
2.12.4 PROPOSTES DE L’AVL PER AL TEXT DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, PEL
QUAL S’ESTABLIX EL CURRÍCULUM I ES DESPLEGA L’ORDENACIÓ GENERAL DE L’EDUCACIÓ
PRIMÀRIA A LA COMUNITAT VALENCIANA. Acord 123/2014, de 25 de juny.
2.12.5 INFORME AL PROJECTE D’ORDE QUE REGULA EL PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ DEL
PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE (DESPLEGAMENT DEL DECRET DE PLURILINGÜISME). Acord
181/2014, de 26 de novembre.

3. ORGANITZACIÓ INTERNA, INFRAESTRUCTURA I PERSONAL
3.1 ORGANITZACIÓ INTERNA
REESTRUCTURACIÓ DELS ÒRGANS DE TREBALL DE L’AVL. Amb motiu de l’aprovació de la
Gramàtica valenciana bàsica i del Diccionari normatiu valencià, la institució va estimar
convenient realitzar una reestructuració de les seccions i comissions de l’AVL (Acord
núm. 5/2014, de 28 de febrer, i Acord núm. 6/2014, de 7 de març). Els òrgans de treball
són set: cinc seccions (Secció Tècnica de Lexicografia i Gramàtica, Secció d’Onomàstica,
Secció del Foment de l’Ús del Valencià, Secció de Documentació i CIVAL i Secció de
Terminologia i Llenguatges Específics) i dos comissions (Comissió Tècnica de Textos
Religiosos i la Comissió Tècnica de Publicacions)
3.2 INFRAESTRUCTURA
3.2.1 FACEBOOK. El departament de premsa de la institució ha posat en funcionament el
servici de Facebook que ha tingut una bona acollida. En el primer any de funcionament
s’ha assolit l’adhesió de 3.000 usuaris.
3.2.2 LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SISTEMA LOGÍSTIC D’EMMAGATZEMATGE. El 22
d’octubre del 2014 la JG va aprovar la licitació del contracte «Servici d’emmagatzematge i
suport logístic de publicacions» per un import de 96.800 €. Antecedents: el 10 de gener del
2012 la JG va adjudicar a l’empresa GRADO el contracte, amb un període de dos anys i
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una quantia de 139.240 €. L’any passat, pròxim a véncer el contracte, la Junta de Govern
aprovà la pròrroga, per un any més, de la vigència del contracte. En gener del 2015 ja
vencia la pròrroga i, per tant, calia licitar de nou el contracte.
3.3 EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA
El grau d’execució pressupostària assolit en l’exercici 2013 ha sigut del 87,45 %, segons es
desprén de la liquidació aprovada pel Ple. A 31 de desembre del 2014 l’execució
pressupostària provisional se situa en un 81,11%.

4.

VALORACIÓ

L’any 2014 constituirà un referent en la història de la institució. En efecte, el 31 de gener
del 2014, s’aprovava el Diccionari normatiu valencià. La institució culminava un treball
exhaustiu, iniciat l’any 2002, que rebia una extraordinària acollida per part del públic: des
del 5 de febrer –data de la publicació en internet– fins el 31 de desembre el DNV va tindre
2.435.543 consultes dels usuaris; així mateix, moltes persones han respost a la invitació a
millorar el DNV fent arribar fins a hui 1.205 propostes i suggerències al text normatiu. La
receptivitat dels usuaris ha sigut la millor recompensa als esforços invertits en esta obra i
han deixat en un segon terme les reticències del Consell davant la definició del terme
valencià.
L’actitud de col·laboració de l’AVL amb el Govern valencià no s’ha vist afectada per les
discrepàncies sorgides arran de la publicació del DNV, ans el contrari: la institució, en
exercici de la funció de «vetlar per l’ús del valencià» atribuïda per la Llei de Creació, ha
continuat col·laborant amb l’executiu per a fomentar el valencià. Entre les activitats més
significatives, cal anotar l’exposició conjunta sobre Roís de Corella realitzada en el
monestir de Sant Miquel dels Reis i el patrocini de l’AVL al Circuït teatral de CulturArts,
assumint el cost del 10% dels espectacles teatrals en valencià. La nostra inversió de 42.000
€ ha incidit notablement en la presència del valencià en l’escena: 165 obres (67% del total)
i més de 30.000 espectadors.
Enguany l’AVL ha emés molts informes sobre iniciatives i projectes normatius de
l’executiu. Des de la independència de la nostra institució, els acadèmics han avaluat i
s’han pronunciat sobre diferents qüestions. En alguns casos, s’ha valorat positivament les
iniciatives del Govern, com és el cas de la proposta de declaració de la festa de les Falles
com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, o l’avantprojecte de Llei del
mecenatge a la Comunitat Valenciana. En altres ocasions, tanmateix, l’exercici de la funció
de «vetlar per l’ús del valencià» ha propiciat informes crítics, com en el cas dels
incompliments de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, o en els
diferents projectes normatius relatius a l’aplicació del Decret de Plurilingüisme.
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Un dels objectius que es va proposar l’actual Junta de Govern va ser augmentar la capacitat
d’interlocució tant en l’àmbit institucional com en les esferes pròpies del teixit social. Eixa
línia d’actuació s’ha vist reforçada enguany amb dos institucions amb les quals l’AVL
manté estrets lligams: la Universitat de Valencià i l’Institut Ramon Llull. Per una banda,
s’ha col·laborat en la programació del Vicerectorat de Cultura de la Universitat de
València coorganitzant un cicle de conferències sobre llibres emblemàtics de la Biblioteca
Històrica (iniciativa que ha tingut una bona receptivitat pel públic), i en l’exposició sobre
l’Institut d’Estudis Valencians, precedent històric de l’AVL. Per altra banda, enguany s’ha
ampliat l’àmbit de col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, amb el patrocini del 50% del
cost de les traduccions d’escriptors valencians a altres llengües.
La presència pública de la institució s’ha deixat sentir especialment en el 2014 per diversos
motius: d’una banda, l’extraordinari ressò assolit per la publicació on line del DNV; d’altra
banda, la creació del facebook de la institució, que ha assolit la fidelització de 3.000
usuaris; per últim, convé anotar també les huit jornades sectorials organitzades per la
institució amb centenars de participants i una notable cobertura mediàtica.
Entre els dèficits destacables, cal anotar, tal i com férem en l’anterior balanç, la disminució
de les col·laboracions externes per a realitzar treballs filològics. 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.

Acord 10/2015, de la Junta de Govern, de 27 de gener del 2015
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