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Anex IV - Evolució del reconeiximent i/o discriminació
als valenciaparlants autoctonistes en els últims trenta
anys. Alguns fets significatius
IV.a) 1982-83. Oficialisació i posterior pèrdua de validea oficial
dels títuls de valencià de Lo Rat Penat, que seguixen la
normativa autoctonista (Normes d’El Puig)
En 1949, Lo Rat Penat posà en funcionament la Secció de Cursos de Llengua i Cultura
Valencianes. Durant tots estos anys la finalitat dels cursos s’ha mantingut vigent:
ensenyar i difondre l’idioma valencià. Els títuls de Lo Rat Penat varen ser oficials a
principis dels anys huitanta. Els professors que tenien este títul tenien la capacitació
oficial per a impartir l’ensenyança del valencià en les escoles. No obstant els títuls de
Lo Rat Penat deixaren de ser oficials un breu temps despuix, ya que en les eleccions
autonòmiques de 1982 canvià el partit polític governant i este els llevà l’oficialitat per
motius ideològics.

IV.a.1
Oficialisació dels títuls de Lo Rat Penat (DOGV
30/08/1982)
Se mencionen en el DOGV (el lloc on se plasmen les distintes lleis que s’aproven en les
Corts valencianes) les condicions que han de reunir els professors per a poder impartir
classes de valencià per al curs 1982-1983.
U dels requisits necessaris és estar en possessió del títul de capacitació d’ensenyança del
valencià, que se podia obtindre en Lo Rat Penat o el Grup d’Acció Valencianista
(segons la codificació llingüística autoctonista, les Normes d’El Puig) i en atres llocs
com l’Institut de Ciències de l’Educació (model llingüístic anexioniste).
Se pot vore cóm en este moment de l’entrada de la llengua valenciana en les escoles
conviuen les dos normatives del valencià, sense discriminació cap a ninguna d’elles.
Font: Document del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en data 30/08/82. El
decret està concretament en la pàgina 4, en el “DECRETO de 19 de julio de 1982 por el
que se establece qué profesores estarán facultados para la enseñanza del idioma
valenciano”100.

IV.a.2
Derogació dels tituls de Lo Rat Penat (DOGV
18/12/1982)
Despuix del canvi de govern que es produïx com a conseqüència de les eleccions de
finals de 1982, el nou govern canvia alguns dels requisits que deuen de tindre els
professors per a poder impartir classes de valencià. Per motius polítics i ideològics,
100 http://www.dogv.gva.es/datos/1982/08/30/pdf/dogv_0077.pdf [Recuperat el 05/08/2018]
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mesos més tart de l’oficialisació dels títuls de Lo Rat Penat, se deixen sense validea
eixos títuls, lo que supon que d’un més a un atre els professors de valencià del model
llingüístic autoctoniste perguen la seua capacitació per a impartir classes de valencià i
s’imponga per complet el model llingüístic anexioniste.
Comença aixina la discriminació cap a la normativa llingüística autoctonista. Per eixos
motius polítics, les persones que decidixen usar les Normes d’El Puig ya no poden
obtindre la capacitació per a l’ensenyança del valencià i els chiquets i jóvens partidaris
(o els pares dels quals són partidaris) d’esta normativa se veuen obligats a canviar en
contra de la seua voluntat el tipo de valencià usat en les escoles. Se dificulta d’esta
manera el relleu generacional de l’us de la normativa llingüística autoctonista, puix mai
s’ha tornat a ensenyar esta normativa en les escoles.
Font: Document del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en data 18/12/1982101.

IV.a.3
Protestes per la derogació dels títuls oficials d’entitats
que usen les Normes d’El Puig
Degut a la derogació dels títuls oficials de valencià en Normes d’El Puig, alguns
professors afectats que han perdut la seua capacitació per a donar classes de valencià i
unes atres persones que usen esta normativa protesten per la decisió que els discrimina
front a les persones que usen l’atra normativa.
Font: Artícul “Profesores de valenciano piden enseñar la nueva ortografía”102. Diari El
País, edició del 09/01/1983.

Image 2. Portada del número 53 de la revista Murta (giner de 1983) en el que
s’informava del tancament en la Conselleria d’Educació dels professors apartats del
seu lloc de treball
101 http://www.dogv.gva.es/datos/1982/12/18/pdf/dogv_0086.pdf [Recuperat el 05/08/2018]
102 https://elpais.com/diario/1983/01/09/sociedad/410914809_850215.html [Recuperat el 05/08/2018]
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IV.b) 1996. El Tribunal Superior de Justícia de Valéncia
reconeix que el Govern valencià ha discriminat a les editorials
autoctonistes
En 1996, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Valéncia reconegué que varies
editorials autoctonistes, en particular Promocio de Cultura Valenciana del Cenia al
Segura S.L., havien segut discriminades per la Conselleria d’Educació i Ciència del
govern valencià del PSPV-PSOE.
Com s’indica en l’Anex III, abans de la creació de la AVL no hi havia una entitat
normativa oficial per al valencià, i abans de les primeres activitats codificadores de la
AVL –un referent normatiu aprovat en 2002, i les dos obres normatives publicades en
2006– no hi havia codificació oficial per a la llengua valenciana. No obstant, se denegà
una subvenció ad estes editorials argumentant que les obres publicades no estaven
escrites “d’acort en les normes ortogràfiques i gramaticals adoptades pel govern de la
Generalitat com a pròpies, i que son usades en les seues comunicacions escrites”. El TSJ
dictaminà que, donada la falta de regulació sobre la codificació oficial del valencià, el
govern no podia invadir les competències del llegislador, i que no podia denegar una
subvenció en base a l’incompliment d’uns criteris que no havien segut establits.
Font: Artícul “El Consell, obligado a dar una subvención”103. Levante-EMV, edició del
18/01/1996.
Font: Artícul “El TSJ reconoce que el Consell discriminó a editoriales por no ajustarse
a ‘su valenciano’”104. ABC, edició del 23/01/1996.

IV.c) 1998. Les Corts paralisen una llei que posaria com a
autoritat normativa a la RACV
Proposta pel diputat valencianiste Rafael Ferraro, la llei que pretenia otorgar a la RACV
l’autoritat normativa oficial del valencià se mantingué paralisada un any.
El diputat alegà que no s’havia complit el Reglament de Les Corts, a on se diu que
transcorreguts 30 dies sense que el Consell haguera negat expressament la seua
conformitat a la tramitació, la proposició de llei deuria d’incloure’s en l’orde del dia per
a que es prenguera en consideració en el parlament. Pero la realitat es que transcorregué
mig any des de que acabà eixe determini i part de la cambra autonòmica bloquejà la
seua tramitació.
Una llectura a posteriori dels fets apunta a que eixe proyecte de llei es va bloquejar
perque ya s’estava gestant la creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i els seus
partidaris intentaven guanyar temps per a no donar la autoritat normativa a la RACV.
Font: Artícul “Las Cortes tienen paralizada una ley que otorga a la RACV la autoridad
normativa sobre el valenciano”105. Diari Las Provincias, maig de 1998.
103 Se pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 15.
104 Se pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 16.
105 Se pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 17.
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IV.d) 2015-16. Una nova llei otorga a Lo Rat Penat i la RACV el
caràcter d’institució consultiva de la Generalitat Valenciana i
reconeix la seua capacitat docent. Un any més tart, el nou
govern autonòmic la deroga i els retira el reconeiximent
IV.d.1

Aprovació de la Llei de Senyes d’Identitat

Transcorreguts 20 anys de reivindicacions del valencianisme idiomàtic, i davant les
perspectives electorals negatives per al partit governant en la Generalitat, el PP, este
decidix per fí, per mig d’una nova llei presentada en Les Corts Valencianes coneguda
com “Llei de Senyes d’Identitat” reconéixer la capacitat de Lo Rat Penat com a orgue
consultiu de la Generalitat Valenciana en quant a patrimoni cultural es referix. També
apareix com a novetat el reconeiximent de la “capacitat docent” de Lo Rat Penat i de la
RACV, encara que no s’arriba a reconéixer oficialment la validea dels seus títuls . ’esta
manera, s’intenta resoldre el conflicte llingüístic valencià posant a les dos sensibilitats
normatives al mateix nivell, sense discriminació cap a ninguna i en igualtat de
condicions per a que els valencians puguen elegir la normativa que vol seguir sense cap
obstacul i en plena llibertat.
Font: Artícul ¨El PP valenciano convertirá a Lo Rat Penat en institución
consultiva”106. Diari El Mundo, edició del 20/02/2015.

IV.d.2
El nou Govern eixit de les eleccions autonòmiques
deroga la Llei de Senyes d’Identitat
En el ple de les Corts Valencianes es vota a favor de la derogació de la Llei de Senyes
d’Identitat Valencianes que s’havia aprovat uns mesos abans en la mateixa cambra
autonòmica. Ara, despuix de canviar el signe del Govern Valencià en les eleccions
autonòmiques recents, se tomben entre atres lleis la mencionada abans. D’esta manera,
per qüestions idelògiques i d’afinitat política, se torna a retirar el reconeiximent oficial a
les institucions centenàries Lo Rat Penat i RACV. És el principi d’un reviscolament del
conflicte llingüístic, despuix que els usuaris de les Normes d’El Puig o de la RACV
veren en esperança que la seua normativa podia, en un futur pròxim, tornar a tindre el
mateix estatus i oficialitat que l’atra normativa.
Font: Artícul “Las Cortes valencianas derogan la ley de señas de identidad del PP”107.
Diari El Periódico, edició 14/01/2016.

106 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/02/20/54e754f9ca474137168b4573.html
[Recuperat el 05/08/2018]
107 https://www.elperiodico.com/es/politica/20160114/corts-valencianas-derogan-ley-senas-identidadpartido-popular-4816084 [Recuperat el 05/08/2018]

– 126 –

La Carta i l’idioma valencià: el punt de vista dels valenciaparlants discriminats

IV.e) 2017. Homologació dels títuls de català estàndart com a
títuls oficials del valencià, pero sense homologar els títuls
valencians de Lo Rat Penat
La Conselleria d’Educació pren la decisió política d’homologar com a títuls de valencià
els títuls de català que s’impartixen en atres territoris (com Catalunya o les Illes
Balears). No obstant no s’homologuen els títuls de valencià que s’impartixen en Lo Rat
Penat. D’esta manera, se considera capacitades en llengua valenciana a les persones
d’atres territoris que estudien l’estàndart català de l’Institut d’Estudis Catalans en
universitats i entitats forànees al territori valencià, pero no se considera capacitades a les
persones que estudien l’estàndart autoctoniste en entitats els títuls de les quals sí eren
oficials en 1982.
Se pot observar que, a l’igual que en el canvi de govern de 1982, el govern autonòmic
de 2015 només respecta els models llingüístics anexionistes i perseguix el model
llingüístic autoctoniste. Això contrasta en l’esperit conciliador de les lleis publicades en
agost de 1982, que respectaven abdós sensibilitats llingüístiques.
Font: Artícul “Marzà valida el catalán de Andorra y excluye el valenciano de Lo Rat
Penat”108. Diari Las Provincias, edició del 09/03/2017.

IV.f) 2015-18. Imposició de la normativa de la AVL (d’us
actualment obligatori només per a l’administració pública
valenciana) en el món de les Falles (associacions culturals de
la societat civil). Reconeiximent de la discriminació pel “Síndic
de Greuges” de la Comunitat Valenciana
Des de 1903, Lo Rat Penat convoca el tradicional Concurs de Llibrets de Falla fent
l’anual crida a les Comissions Falleres i als poetes per a participar en este certamen on
l’humor, l’ingeni i la gràcia, ademés de la rima i tècnica dels seus versos són els
protagonistes d’esta part fonamental de la llengua i cultura valencianes i de la nostra
Festa més universal. La UNESCO ha declarat a la festa de les Falles com a Patrimoni
Immaterial de l’Humanitat, i entre els aspectes a protegir que figuren en l’expedient de
la declaració se fa menció expressa a la llabor de Lo Rat Penat en la celebració
d’este Concurs de Llibrets, indicant que en el passat, esta festa fon també una forma
de preservar la Llengua Valenciana quan estava prohibida.

IV.f.1
Intent de censura dels colaboradors del Llibre Oficial
Faller per la normativa del valencià usada
El nou govern resultant de les eleccions municipals decidix que no participe ningun
escritor en llengua valenciana usuari de la normativa autoctonista en el Llibre Oficial
Faller, en contra d’una costum de décades de convivència d’escritors de les dos
normatives. En particular, decidix no seguir la tradició de que l’autor/a guanyador/a del
108 https://www.lasprovincias.es/politica/201703/09/marza-valida-catalan-andorra-20170309004643v.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 18)
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premi extraordinari Bernat i Baldoví del concurs de llibrets de falla de Lo Rat Penat de
l’any anterior siga, com venia sent costum, el que escriga les poesies dedicades a les
Falleres en el Llibre Oficial Faller. Esta decisió se produïx perque la guanyadora del
premi Bernat i Baldoví de 2014, Ampar Cabrera, utilisa la normativa valenciana de la
RACV en la seua creació lliterària.
Font: Artícul “El Libro Oficial Fallero suprime la poesía de Lo Rat Penat por su
valenciano no normativo”109. Diari Levante-EMV, edició del 21/11/2015.
Font: Artícul“Fuset excluye los poemas de Lo Rat Penat del libro fallero”110. Las
Provincias, edició del 21/11/2015.

IV.f.2
El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de
Valéncia no accepta publicar els poemes per raó de la normativa
usada
Davant les protestes generalisades a nivell social, el Regidor de Cultura Festiva de
l’Ajuntament de Valéncia, Pere Fuset, propon a la guanyadora del premi Bernat i
Baldoví de Lo Rat Penat en 2014, Ampar Cabrera, que, si vol que la seua obra siga
publicada, l’ent normatiu actualment oficial del valencià per a les administracions
públiques (AVL) corrigga els seus poemes, puix, segons ell, “contenen faltes
ortogràfiques”. Realment, esta afirmació sobre les “faltes d’ortografia” pretén obviar
l’existència d’una atra normativa, la de la RACV, en ampli seguiment en el món de les
festes falleres, que és la que l’autora guanyadora lliurement ha triat per a expressar-se i
fer la seua creació lliterària. L’autora resistix a les pressions polítiques i es nega a
modificar la seua obra.
Font: Artícul “Fuset propone a Ampar Cabrera que la AVL le corrija los poemas en el
libro fallero”111. Diari Las Provincias, edició del 26/11/2015.

IV.f.3
Les Falles recolzen majoritàriament que es publiquen
els poemes que es pretenen suprimir del Llibre Oficial Faller
Despuix de la decisió de la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de Valéncia de
que els poemes d’Ampar Cabrera no apareguen en el Llibre Oficial Faller, per la
normativa del valencià usada, el mon faller reacciona. Per una part, el President de
l’Interagrupació de Falles afirma que la seua organisació està arreplegant firmes per a
que el Regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, reconsidere la seua decisió. També,
algunes falles ixen recolzant a la poetesa Ampar Cabrera i oferixen els llibrets de les
seues Falles per a que en ells sí que apareguen eixos poemes censurats.
109 https://www.levante-emv.com/fallas/2015/11/21/libro-oficial-suprime-poesia-rat/1344381.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 19)
110 https://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/201511/21/fuset-excluye-poemas-penat20151121004308-v.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental Document 20)
111 http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201511/26/fuset-propone-ampar-cabrera20151126130553.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental Document 21)
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Font: Artícul “Una decena de fallas aprueba incluir los poemas vetados de Amparo
Cabrera en sus llibrets”112. Diari Las Provincias, edició del 19/12/2015.

IV.f.4
L’Assamblea de Presidents de Falla, màxim orgue
democràtic de decisió en les Falles, obliga a l’Ajuntament de
Valéncia a publicar els poemes en llengua valenciana d’Ampar
Cabrera en el Llibre Oficial Faller
Finalment, el conflicte generat pels responsables polítics municipals motivà una votació
en l’assamblea de presidents de falla del dia 22 de decembre de 2015, en la qual, per
una concloent majoria de 127 vots a favor per 9 en contra s’aprovà que:
“Els davall firmants recolzem el principi de tolerància i pluralitat de la
nostra festa que fins al moment ha reflectit el Llibre Oficial Faller, i exigim
al president de la Junta Central Fallera que respecte el criteri llingüístic
que cada colaborador trie lliurement per a la seua obra, la qual deu ser
publicada sense cap modificació.
Igualment exigim que s’incloguen, com fins a la data, els poemes que en
honor a les Falleres Majors tinga a be escriure el guanyador/a del màxim
guardó del concurs de Llibrets de falla organisat per Lo Rat Penat, per ser
este el de major reconeiximent pel colectiu faller.”
Finalment, pressionat per eixa votació, el regidor accedí, en l’assamblea de presidents
del 26 de giner de 2016, a publicar els poemes abans censurats en el Llibre Oficial
Faller.
Font: Artícul “Votación aplastante de las fallas contra el intervencionismo del
Ayuntamiento”113. Diari Las Provincias, edició del 23/12/2015.

IV.f.5
La Conselleria de Cultura exigirà que els llibrets
seguixquen les normes de la AVL per a optar a ajudes
econòmiques
La Conselleria de Cultura exigix, per primera volta en l’història, que els llibrets de les
comissions festeres seguixquen les normes de la AVL per a optar a ajudes econòmiques,
deixant fòra d’elles als usuaris de les normes de la RACV.
Una volta produït el canvi de govern, la Conselleria de Cultura actualisa les bases de les
convocatòries d’ajudes econòmiques per a les associacions falleres per a discriminar i
excloure de qualsevol ajuda als escritors i a les entitats culturals autoctonistes, usuàries
de la normativa de la RACV. On fins a 2015 es demanava a les Falles que els llibrets
112 http://www.lasprovincias.es/fiestas-tradiciones/201512/19/decena-fallas-aprueba-incluir20151219003207-v.html [Recuperat el 05/08/2018]
113 https://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/201512/24/votacion-aplastante-fallas-contra20151223234638-v.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental Document 22)
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fallers estigueren escrits en “valencià”, sense més condicionants, ara s’explicita que és
obligatori usar la normativa de la AVL (quan és obligada només per a les
administracions públiques, pero no per a usuaris particulars i entitats privades, segons la
llegislació actualment vigent).
Des del món faller se veu com un chantage ideològic, puix des de la creació de la AVL
en 1998, la publicació dels primers criteris normatius en 2002 o la publicació de les
primeres obres normatives en 2006, mai fins ad este punt el govern valencià havia
obligat a les associacions culturals a usar una determinada normativa per a poder optar a
ajudes i recolzament públic. No estan d’acort en esta mida molts dels màxims
representants de les Falles, que volen que es seguixca fent com sempre, sense
discriminació pel model llingüístic per al valencià i la normativa que cada associació
vullga usar, i que totes les falles puguen rebre eixes ajudes econòmiques.
Font: Artícul “Cultura exigirá que los llibrets sigan las normas de la AVL para optar a
ayudas”114. Diari Las Provincias, edició del 30/12/2015.

IV.f.6
L’Ajuntament de Valéncia intenta crear un nou concurs
per a evitar el concurs centenari de Lo Rat Penat
Des de la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de Valéncia se decidix, sense
consensuar en el món faller, canviar la tradició de que el guanyador del Premi
Extraordinari Bernat i Baldoví de l’any anterior siga l’encarregat de fer els poemes
d’elogi a les Falleres Majors en el Llibre Oficial Faller, editat per la Junta Central
Fallera (depenent de la citada Regidoria).
Se crea, a tal efecte, un nou concurs per decisions polítiques, en el que els poetes estan
obligats a fer els poemes en la normativa de la AVL (obligada només per a
l’administració pública), discriminant als autors que en base a la llibertat d’expressió i
creativa decidixquen usar les Normes de la RACV, com abans sí que tenien l’opció (en
el concurs organisat per Lo Rat Penat no s’obliga a l’us de ninguna normativa, encara
que la majoria dels concursants participa usant la normativa autoctonista o Normes de la
RACV).
Este concurs municipal no té ningun recorregut posterior, i les Falles tornen a votar per
majoria que en el Llibre Oficial apareguen novament els poemes triats pel sistema
tradicional.
Font: Artícul “Fuset crea un concurso para evitar los poemas de Lo Rat Penat en el
libro fallero”115. Diari Las Provincias, edició del 26/10/2016.

114 http://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/201512/31/cultura-exigira-llibrets-sigan20151230235000-v.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental Document 23)
115 http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201610/26/fuset-crea-concurso-para20161026175408.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental Document 24)
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IV.f.7
Retirada de premis ya concedits si no s’usa la
normativa de la AVL per al valencià en Falles del Camp de
Morvedre
En el VI Congrés faller s’adoptà la mida de que totes les falles que pertanyen l’àrea del
Camp de Morvedre estiguen obligades a usar la normativa de la AVL per al valencià per
a poder optar als premis econòmics en els distints certàmens. D’esta manera, les falles
que usen les Normes de la RACV seran excloses d’eixos premis.
Se vol aixina “acabar en situacions en les que algunes Comissions han rebut premis pese
a cometre errors ortogràfics”. Trobem de nou l’argument de les “faltes d’ortografia”
quan saben perfectament que es tracta de la decisió conscient, per part de les
associacions falleres i dels seus escritors, d’usar una normativa que consideren més
pròxima a la llengua valenciana viva, i com si un autor en el seu eixercici de creació
lliterària no poguera decidir saltar-se la normativa ortogràfica conscientment.
Font: Artícul “La falla que no use las normas de la AVL perderá los premios
ganados”116. Diari Levante-EMV, edició del 09/11/2016.

IV.f.8
El Síndic sugerix que es respecte als usuaris de les
Normes de la RACV en els llibrets
A rant de la denúncia de l’associació cultural Casal Bernat i Baldoví al Síndic de
Greuges per la discriminació que patixen les Comissions falleres que usen les Normes
de la RACV, les quals no tenen dret, segons l’interpretació discriminatòria del nou
govern autonòmic, a rebre ajudes econòmiques pel fet d’usar esta normativa, el Síndic
es manifesta en contra d’eixa discriminació i sugerix als organismes pertinents (en este
cas la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament de Valéncia) que no penalisen en la
concessió de subvencions a unes associacions i als seus escritors en funció de la
normativa llingüística usada per a la llengua valenciana117.
Font: Artícul “El Síndic sugiere al Consistorio que respete el valenciano de los poetas
en el Libro Fallero”118. Diari Las Provincias, edició del 04/07/2017.

IV.f.9
Aumenta la discriminació al us de les Normes de la
RACV en totes les Festes valencianes
El President de l’associació Casal Bernat i Baldoví, Òscar Rueda, denuncia la
discriminació que patixen els valencians que usen les Normes de la RACV en les Festes
valencianes.

116 https://www.levante-emv.com/morvedre/2016/11/09/falla-use-normas-avl-perdera/1489853.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 25)
117 Pot vore’s una referència ampliada ad este important posicionament del Defensor del Poble valencià
en l’Anex IV.k.
118 http://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/sindic-sugiere-consistorio-20170704004826-ntvo.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 26)
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La discriminació en el món de les Falles, les Festes de Alacant i Castelló continua en
2018 a pesar del posicionament del Síndic. En totes elles se continua exigint l’us
obligatori de la normativa de la AVL per a obtindre premis. En canvi, les associacions
festeres que usen les Normes de la RACV en estes festes no tindran dret a optar ad eixos
premis, a pesar de queen edicions anteriors només se demanava l’us del valencià sense
obligar a seguir ninguna normativa. Rueda critica que no se seguixca la sugerència del
Síndic de Greuges, emesa un any abans, en que s’indica que s’ha de respectar el principi
de llibertat d’expressió i que tot el món hauria de poder optar ad eixes ajudes
econòmiques sense importar la normativa que s’use.
Font: Artícul “Rueda critica que el Consell discrimine a las fallas en el concurso de
llibrets”119. Diari Las Provincias, edició del 30/01/2018.

IV.g) Discriminació en atres festes o events
La llengua vehicular en la gran majoria dels festejos en arraïlada en la Comunitat
Valenciana, és el valencià. No solament en les Falles han patit la discriminació els
valencians que han usat la normativa de Les Normes del Puig, si no també en atres
festes o events que se fan a lo llarg del territori valencià. Pel simple fet d’usar esta
normativa, veuen com no poden obtar a subvencions econòmiques o no lis deixen
organisar un event.

IV.g.1

L’Arquebisbat prohibix dir missa en Normes d’El Puig

Prohibixen presentar un missal en Llengua Valenciana escrit en les normes autoctonistes
de la RACV (Normes d’El Puig) en l’iglésia de Sant Esteve, per no estar escrit en la
normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Font: Artícul “El Arzobispado prohíbe a Lo Rat Penat presentar un misal en
valenciano no oficial en una iglesia”120. Diari Levante-EMV, edició del 29/01/2008.

IV.g.2

Llibret de Festes d’Albuixech

Compromís exigix que dimitixca l’edil de Festes (PSPV) per permetre un escrit en
valencià “prenormatiu”.
Font: Artícul “Unas faltas de ortografía en el ‘llibret’ abren una crisis de gobierno en
Albuixech”121. Diari Levante-EMV, edició del 26/08/2014.

119 http://www.lasprovincias.es/fallas-valencia/rueda-critica-consell-20180131235425-ntvo.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 27)
120 https://www.levante-emv.com/portada/3798/arzobispado-prohibe-rat-presentar-misal-valencianooficial-iglesia/400266.html [Recuperat el 05/08/2018]
121 https://www.levante-emv.com/comarcas/2014/08/26/faltas-ortografia-llibret-abren-crisis/
1154171.html [Recuperat el 05/08/2018]
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IV.g.3

Llibret de Festes de Roca-Cúiper

Riera, alcalde de Meliana, se nega a colaborar en el llibret de festes alegant que el
valencià usat pels festers “no és l’oficial”.
Font: Artícul “Riera rechaza escribir en el libro de fiestas por usar éste las normas del
Puig”122. Diari Levante-EMV, edició del 23/07/2015.

IV.g.4
Retirada de subvencions impacta a la festa de les
Creus de Maig
La retirada de subvencions a Lo Rat Penat per utilisar una normativa llingüística distinta
a l’oficial ha deixat sense diners ad esta associació per a poder realisar atres activitats de
gran arraïlada en la societat valenciana, com és el cas de les Creus de Maig.
Font: Artícul “Las cruces de mayo sin premio por los recortes a Lo Rat Penat” 123. Diari
Las Provincias, edició del 07/04/2017.

IV.g.5
Pressions en les subvencions de les representacions
dels milacres de Sant Vicent
La Conselleria de Cultura anuncia no donarà subvenció a cap altar vicentí que utilise les
normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (Normes d’El Puig, autoctonistes),
deixant fòra de les ajudes públiques a gran part dels altars.
Font: Artícul “Els ‘milacres’ de Sant Vicent ja son ‘miracles’” 124. Digital
ActualitatValenciana.com, dia 11/12/2017.

IV.g.6
Denegació de la presència de Lo Rat Penat en
ExpoJove
Segona ocasió en que la Regidoria de Cultura Festiva ha deixat sense espai a Lo Rat
Penat en la fira d’oci jovenil ExpoJove, sense cap explicació a dita entitat. L’entitat creu
vore motius ideològics i utilisar una normativa llingüística diferent a la de la AVL.
Font: Artícul “El Ayuntamiento deja sin espacio a Lo Rat Penat por segundo año en
Expojove”125. Diari Las Provincias, edició del 04/01/2018.

122 https://www.woowhee.com/somvalencians/som-valencians-lamenta-que-el-totalitarismo-del-alcaldede-meliana-y-que-no-apoye-la-lengua-valenciana/ [Recuperat el 05/08/2018]
123 https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201704/07/cruces-mayo-premio-recortes20170407005218-v.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental Document 28)
124 http://actualitatvalenciana.com/milacres-miracles-sant-vicent/ [Recuperat el 05/08/2018] (també es
pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 29)
125 http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/ayuntamiento-deja-espacio-20180104001944-ntvo.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 30)
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IV.g.7
Neguen la cessió del Teatre Principal a Lo Rat Penat
per a la celebració dels Jocs Florals
La Diputació de Valéncia no cedix el Teatre Principal per a la celebració del concurs
lliterari en llengua valenciana més antic, que excepte raons de força major es venia
celebrant en eixe lloc durant els últims 140 anys. El motiu alegat és un canvi en el
reglament que regula la cessió del teatre, que ara impediria la celebració d’entregues de
premis. No obstant, com se pot vore en les noticies adjuntes ad este cas, no està del tot
clar si la aplicació del nou criteri és correcte i ajustat a dret. De fet, des del entorn polític
del govern de la Diputació se diu que Lo Rat Penat tindria dret a celebrar l’acte en el
Teatre Principal.
Degut a la ideología tant del responsable polític que va prendre originalment la decisió
com la del seu partit sobre les normes de la RACV i Lo Rat Penat, se sospita que este
canvi de reglament va ser realisat en l’únic fi de que este acte no se celebrara allí, ya
que és sabut que els participants en el certamen solen utilisar les Normes de la RACV
en les seues composicions.
Font: Artícul “La Diputación da portazo a los Jocs Florals de Lo Rat Penat tras
acogerlos durante 140 años”126. Diari Las Provincias, edició del 12/04/2018.
Font: Artícul “Lo Rat Penat denunciará a Garijo por prevaricación al no dejarle el
Principal”127. Diari Las Provincias, edició 06/01/2018.

IV.h) Casos de menyspreu públic cap als usuaris de les
Normes de la RACV
Els valencians que usen la normativa de les Normes de la RACV (popularment
conegudes com “d’El Puig”) per a expressar-se en el seu dia a dia, moltes vegades
veuen com són discriminats per qüestions llingüístiques i pel model per al valencià usat.
Un gran percentage d’estes discriminacions venen de persones pròximes a
l’anexionisme llingüístic. Pensen que la seua normativa és la correcta i única i
menyspreen als valencians que no seguixen les seues tesis.
També, etiqueten ad estes persones com gent de ultradreta i “feixistes” i analfabets.
Això està molt llunt de la realitat. El moviment valencianiste autoctoniste és un
moviment social transversal, moderat, que inclou a persones molt qualificades, de tots
els signes polítics i de totes les orientacions sexuals. Encara que eixa part de la població
valenciana anexionista pensa de manera supremacista i totalitarista, nosatres reclamem
una igualtat de condicions per als valencians que no pensen com ells i que volem tindre
el dret d’expressar-nos com vullgam i en les mateixes possibilitats que els demés, sense
cap tipo de discriminació per raons llingüístiques.

126 https://www.lasprovincias.es/politica/diputacion-portazo-jocs-20180412004306-nt.html [Recuperat el
05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 31)
127 https://www.lasprovincias.es/politica/penat-denunciara-garijo-20180106132505-nt.html [Recuperat el
05/08/2018]
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IV.h.1

Un eixemple. Pintades en el bar Chiqueta Meua

La fotografia mostra un restaurant que rotula en valencià seguint les Normes de la
RACV, i que patix actes vandàlics. La pintada pretén modificar el ròtul de l’establiment
per a que estiga escrit en la normativa de la AVL.
Paradòxicament, les pintades es varen realisar durant la manifestació per l’igualtat de
gènero del 8 de març de 2018.
Lloc: València Ciutat
Data: 08/03/2018

Image 3. Pintades en la rotulació d’un restaurant

IV.h.2
El Diputat de Cultura Xavier Rius desprecia
públicament en Facebook als valencians que usen les Normes de
la RACV
Xavier Rius, membre de la formació política “Compromís” que en esta llegislatura és
responsable de Cultura en la Diputació Provincial de Valéncia, i u dels encarregats de
aplicar la decisió de no donar subvenció a la entitat centenària Lo Rat Penat per no usar
la normativa de la AVL128, se manifestà en les rets socials respecte a la resolució del
Síndic de Greuges que sugeria a la Conselleria de Cultura i a l’Ajuntament de Valéncia
que no discriminaren a les associacions culturals i als autors lliteraris per la normativa
del valencià usada.
128 https://www.diarilaveu.com/noticia/75381/rat-penat-rius-diputacio [Recuperat el 05/08/2018] (també
es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 32)
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Al final del seu comunicat descalifica als usuaris de les Normes de la RACV dient que
“això no és llibertat d’expressió sino escriure en faltes d’ortografia”, lo qual atribuïx a
“incapacitat, poca cultura i o carències educatives”.
El to del comentari nos pareix impropi d’un responsable de la cartera de Cultura en una
administració pública que té que tractar a tots els valencians en igualtat i respecte. A una
persona del seu nivell se li presupon, ademés el coneiximent de l’existència de la
normativa autoctonista de la RACV. Pero en este cas, com en atres similars, pareix que
hi ha una estratègia de marginació i difamació a la qual convé més menysprear als
discrepants en qui està en el poder que actuar en respecte per les idees dels demés.
Lloc: Mur públic de Facebook de Xavier Rius129
Data: 25/07/2018

IV.i) Retirada de subvencions en el nou Govern per a asfixiar
econòmicament a entitats autoctonistes
En els governs valencians anteriors, entitats de totes les sensibilitats valencianes (tant
anexionistes, particularistes com autoctonistes) rebien subvencions publiques, encara
que en una quantitat molt distinta unes de les atres (més quantioses en el cas dels
anexionistes). Al menys, encara que no de manera justa i suficient, sí que se donava
ajuda econòmica a entitats autoctonistes com Lo Rat Penat o la RACV.
En el canvi de govern valencià de 2015, la situació ha canviat prou. Per una part, les
subvencions a entitats anexionistes ha pujat clarament, rebent algunes d’elles més de
500.000 € any darrere any (vore notes 23 i 24). No obstant, les de les entitats
autoctonistes s’han reduït molt notablement i no apleguen en estos moments a 40.000 €
anuals en el millor dels casos. Esta reducció és tan gran que algunes activitats culturals
(tinguen que vore o no en la defensa i promoció de la llengua valenciana) s’han vist
greument afectades i està en risc la continuïtat de moltes d’elles en el futur més pròxim
de continuar en esta estratègia de persecució i negació d’ajudes públiques a les entitats
de perfil autoctoniste.
És important també destacar que, adicionalment, des del Govern de Catalunya, any
darrere any se destinen ingents cantitats de diners per a subvencionar a entitats
valencianes de perfil anexioniste. Existix ara també reciprocitat valenciana, puix des del
nou Govern valencià se destinen tots els anys una cantitat de diners molt gran que van
destinades a entitats en sèu en Catalunya, que expansionen les seues accions en la
Comunitat Valenciana.
En conclusió, en els últims anys les entitats autoctonistes han vist cóm estan en perill la
continuació de les seues activitats culturals per la baixada o retirada total de
subvencions públiques que han patit, mentres les entitats anexionistes han vist cóm les

129 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10212513080093521&id=1578390858 [Recuperat el
05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 33)
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seues subvencions públiques han pujat en una gran cantitat desmesurada, no solament
pel govern valencià, sino també per les enormes subvencions del Govern català.

IV.i.1

Retall de la subvenció de Lo Rat Penat a la mitat

El nou govern retalla a la mitat la subvenció de Lo Rat Penat.
Font: Artícul “El tripartito quita la mitad de las ayudas a Lo Rat Penat y el Cabildo y
refuerza la Semana Santa”130. Diari Levante-EMV, edició del 08/04/2016.

IV.i.2
Pressions en la subvenció que dona la Diputació
Provincial de Valéncia a la RACV
La Diputació de Valéncia amenaça a la RACV (entitat de referència normativa del
autoctonisme llingüístic) en retirar-li una subvenció de 33.000 euros si no usa les
normes de la AVL.
Font: Artícul “La Diputación da 33.000 euros a la RACV pero se los quitará si ignora
la norma de la AVL”131. Diari Levante-EMV, edició del 03/08/2016.

IV.i.3
Asfíxia econòmica a l’entitat centenària Real Acadèmia
de Cultura Valenciana
La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, entitat que va crear la normativa autoctonista
de referència (popularment Normes d’El Puig), en us oficial durant un temps en els anys
80 del sigle passat, es veu obligada a reduir la seua plantilla a la mitat per la falta de
subvencions despuix del canvi de govern.
Estes accions se poden interpretar com a part d’una estratègia d’ofegament i persecució
de les entitats autoctonistes, en la finalitat de fer-les desaparéixer o prendre el control
sobre les mateixes. En el cas de la RACV, com a ent normatiu de referència per les
entitats cíviques i culturals autoctonistes, la pretensió és clara: que la RACV renuncie a
la seua condició d’ent normatiu de codificació de la llengua valenciana.
Font: Artícul “La asfixia económica aboca a la RACV a hacer despidos y lanzar un
SOS a sus socios”132. Diari Levante-EMV, edició del 07/02/2017.

IV.i.4

La Diputació bloqueja una subvenció a Lo Rat Penat

Lo Rat Penat llamenta el bloqueig de la subvenció per part de la Diputació de Valéncia,
explicant que els genera inquietut i inseguritat, deixant-los aixina, sense possibilitat de
130 https://www.levante-emv.com/valencia/2016/04/08/tripartito-quita-mitad-ayudas-rat/1401257.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 34)
131 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/08/03/diputacion-da-33000-euros-racv/
1451964.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document
35)
132 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/02/07/asfixia-economica-aboca-racvdespidos/1525518.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental Document 36)
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planificar la seua activitat per no poder tancar un presupost. Sospiten que és un intent de
perjudicar a l’històrica entitat i provocar la seua desaparició per l’abandonament i
l’incertea sobre el seu futur financer.
L’artícul destaca que atres entitats com Acció Cultural del País Valencià (ACPV) sí
reben subvencions, a pesar de que no respecten les recomanacions llingüístiques de la
AVL, ni tan sols el nom oficial de “valencià” aplicat a la llengua.
Font: Artícul “La Diputación de Valencia mantiene bloqueada la ayuda a Lo Rat Penat
pero sí paga a Acció Cultural”133. Diari Las Provincias, edició del 30/06/2017.

IV.i.5

Retirada d’una subvenció ya concedida a Lo Rat Penat

El responsable de Cultura de la Diputació de Valéncia, Xavier Rius, deixa a la
centenària entitat Lo Rat Penat sense una subvenció ya concedida, argumentant que
s’han creat unes noves bases per a la concessió d’ajudes per les quals és obligatori usar
la normativa de la AVL per a beneficiar-se d’eixes ajudes.
La decisió es basà en l’informe d’un tècnic llingüístic que arribava a la conclusió de que
Lo Rat Penat era una entitat manifestament contrària a l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua (AVL) i a les seues normes, només per alguns artículs crítics publicats en la
pàgina web de l’associació.
Font: Artícul “La Diputación de Valéncia niega una subvención a Lo Rat Penat pot no
usar las normas de la AVL”134. ElDiario.es, edició del 21/07/2017.
Font: Document oficial de la denegació de la subvenció a Lo Rat Penat135.
Font: Informe tècnic en que es basà la denegació de la subvenció, que inclou alguns
artículs en la web de Lo Rat Penat com a evidència de la seua insubordinació cap a la
AVL136.

133 http://www.lasprovincias.es/politica/diputacion-mantiene-bloqueada-20170630172410-nt.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 37)
134 https://www.eldiario.es/cv/valencia/Diputacion-Valencia-Rat-Penat-AVL_0_667384001.html
[Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 38)
135 Se pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 39.
136 Se pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 40.
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IV.i.6
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Deport nega subvencions a entitats autoctonistes per al 2017
únicament per no complir el criteri de la normativa usada
Les tres entitats autoctonistes que s’havien inscrit per a optar a les subvencions que
dona la Conselleria per al any 2017 per al foment del valencià no tenen accés ad eixes
ajudes. La resolució de la Conselleria rebuja la concessió d’ajudes a l’Associació
d’Escritors en Llengua Valenciana, Lo Rat Penat i l’associació Foment de les Lletres
Valencianes. L’única raó es que cap de les tres complixen la base 4.10, que especifica
que les entitats tenen que usar obligatòriament la normativa de la AVL per a poder optar
ad elles, a pesar de que només és obligatòria per a les administracions públiques segons
l’Estatut d’Autonomia.
D’esta manera, encara que les ajudes siguen per a fomentar el valencià, estes tres
associacions que utilisen en la llengua valenciana en totes les seues activitats, promouen
l’edició de llibres en valencià i que inclús només tenen versió en valencià en les seues
respectives pàgines web, no tindran dret ad elles per raons purament ideològiques de
l’actual govern autonòmic, de tendència marcadament anexionista.
Paradòxicament, una associació cultural menys coneguda, Casal Bernat i Baldoví, rebé
una subvenció en la convocatòria de 2017 pero no en els següents anys, mostrant
l’arbitrarietat i la naturalea ideològica de les decisions de la Conselleria de Cultura.
Font: Document oficial dels criteris137 en la convocatòria d’ajudes per a la promoció del
valencià per a 2017, concedides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Deport.
Font: Document oficial de la resolució138 de la convocatòria d’ajudes a la promoció del
valencià per a 2017, concedides per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Deport, que exclou a les entitats culturals mencionades.

IV.i.7
La Diputació nega ajudes econòmiques a Lo Rat Penat
per la normativa que usa
Lo Rat Penat se veu fòra de les subvencions econòmiques de la Diputació Provincial de
Valéncia per utilisar les normes autoctonistes (Normes de la RACV) per al valencià,
mentres que les entitats que utilisen la normativa de la AVL (inclús aquelles que no
seguixen les recomanacions de l’entitat normativa oficial sino que usen directament
l’estàndart català) reben quantioses ajudes.
Font: Artícul “La diputación deja fuera de las ayudas otro año a Lo Rat Penat por su
valenciano”139. Diari Levante-EMV, edició del 05/01/2018.
137 https://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/20/pdf/2016_8252.pdf [Recuperat el 05/08/2018] (també es
pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 41)
138 https://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/05/pdf/2016_10339.pdf [Recuperat el 05/08/2018] (també es
pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 42)
139 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/01/06/diputacion-deja-fuera-ayudas-ano/
1662832.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document
43)
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IV.i.8
Lo Rat Penat denuncia a la Diputació per retirar una
ajuda de 112.000 euros ya concedida
Lo Rat Penat denuncia a la Diputació de Valéncia per retirar una ajuda de 112.000 euros
prèviament concedida (a la que es fa referència en l’apartat IV.i.5).
Font: Artícul “Lo Rat Penat denuncia a la Diputación por retirarle una ayuda de
112.000 euros”140. Diari Las Provincias, edició del 07/10/2018.

IV.j) Discriminació institucional del govern valencià a Lo Rat
Penat
Des de l’últim canvi en el govern valencià, en 2015, la centenària associació Lo Rat
Penat a intentat sense èxit reunir-se en el President de la Generalitat. En canvi,
associacions anexionistes com Acció Cultural del País Valencià (ACPV) està tenint un
tracte preferent, no només en l’aspecte econòmic sino també en quant a relacions
institucionals.
Font: Artícul “Puig recibe a Acció Cultural pero aún no ha encontrado tiempo para Lo
Rat Penat”141. EsDiario.com, edició del 05/09/2018.

IV.k) Resolució del Síndic de Greuges sobre la discriminació a
associacions falleres per l’us de la normativa autoctonista
(Normes d’El Puig)
El Síndic de Greuges és el nom del Defensor del Poble de la Comunitat Valenciana. Esta
institució va demanar expressament que no es discriminara ni en les subvencions ni en
les publicacions festives als escritors que utilisaren les Normes de la RACV.

IV.k.1
Resolució de la queixa presentada per l’associació
cultural Casal Bernat i Baldoví sobre la discriminació als
valencians per l’us de la normativa de la RACV (popularment
Normes d’El Puig)
L’associació cultural Casal Bernat i Baldoví presentà una queixa al Síndic de Greuges
per a que estudiara la possible discriminació llingüística cap als valencians que usen la
normativa de la RACV en les festes valencianes, puix des de fa pocs anys ya no tenen
els mateixos drets i oportunitats que les persones que usen la normativa de la AVL.
Concretament, se fa referència al cas de la negativa a publicar en el Llibre Oficial Faller
qualsevol obra lliterària per estar escrita en normativa de la RACV.

140 https://www.lasprovincias.es/politica/penat-denuncia-diputacion-20181007000238-ntvo.html
[Recuperat el 07/10/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document 47)
141 https://www.esdiario.com/688992716/Puig-recibe-a-Accio-Cultural-pero-aun-no-ha-encontradotiempo-para-Lo-Rat-Penat.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix
Documental - Document 44)
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Se menciona també la possible discriminació que pot ocórrer en les atres festes
valencianes, puix el nou govern autonómic ha canviat les bases de les ajudes públiques i
ara obliga a que les obres lliteràries estiguen escrites en normativa de la AVL per a
poder optar a premis i subvencions econòmiques, cosa que l’associació entén que és
contrari a la llibertat d’expressió i de creació lliterària que protegix la Constitució
Espanyola i constituïxen drets fonamentals.
El Casal Bernat i Baldoví considera que a partir de 2015 s’ha escomençat a fer una
interpretació rigorista i interessada de la Llei de creació de la AVL de l’any 1998 (vore
l’Anex III.e) en interpretar que otorgar una ajuda o subvenció a una entitat privada és
motiu per a considerar-la “en finançació pública” i per tant subjecta a l’obligació de usar
la normativa de la AVL per al valencià.
En la resolució de la queixa, el Síndic de Greuges sugerix a la AVLque coopere per a
solucionar el conflicte llíngüistic entorn al valencià, i que demana tant al Govern
Autonòmic com a l’Ajuntament de Valéncia que se mantinga la tolerància i la pluralitat
que sempre s’han donat en les principals festes valencianes, com a àmbit d’expressió
preferent en llengua valenciana. Se sugerix que la Junta Central Fallera respecte la
normativa que cadascú vullga usar per a expressar-se i que d’esta manera, se respecte la
llibertat d’expressió i la creació lliterària.
Per últim, se remarca que qualsevol associació cultural (en este cas festiva),
independentment de la sensibilitat llingüística i la normativa amprada, hauria de poder
optar a ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’us del valencià en l’àmbit
faller.
Font: Resolució oficial de la queixa “Discriminació als valencians per l’ús de les
normes de la RACV”.142

IV.k.2
Com a resposta, el Conseller Marzà invita al president
de les Corts, Enric Morera, a actuar contra el Síndic per la seua
resolució en el cas de la normativa usada en els llibrets de falles
Despuix de la resolució del Síndic de Greuges en referència a la queixa que presentà el
Casal Bernat i Baldoví sobre la discriminació als valencians que usen la normativa de la
RACV, membres de l’actual Govern autonòmici del sector anexioniste de la AVL estan
molests. No senta be que el Defensor del Poble valencià faça una crida a la tolerància i
la pluralitat, i consideren que s’està incitant a la gent a que “es salte la llei” (que
supostament obligaria a particulars i entitats privades a seguir la normativa de la AVL,
segons l’interpretació interessada, restrictiva i contrària als drets dels valenciaparlants
que sostenen estos responsables polítics).
Algunes persones, entre elles el Conseller de Cultura, reclamen que ss’studie si se pot
mamprendre accions contra el Síndic, José Cholbi, per la seua resolució a favor de la
tolerància i la pluralitat, i de la no discriminació en raó de la normativa valenciana
142 http://www.elsindic.com/Resoluciones/10866319.pdf [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar
en l’Apèndix Documental - Document 45)
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utilsiada. Finalment, des del parlament valencià se li recorda ad estos responsables
polítics de tendència anexionista que el Síndic de Greuges es un orgue estatutari
autònom, i que no es pot sancionar a José Cholbi.
Font: Artícul “Marzà invita a Morera a actuar contra el Síndic por no apoyar el
valenciano de la AVL”143. Diari Levante-EMV, edició del 20/07/2017.

143 https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/07/20/marza-invita-morera-actuar-sindic/
1595528.html [Recuperat el 05/08/2018] (també es pot trobar en l’Apèndix Documental - Document
46)
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