MANIFEST D’ALZIRA
Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull
Alzira, 26 novembre 2016
Enguany celebrem l’Any Ramon Llull, en el 700 aniversari de la seua mort. La figura i
l’obra de Llull és l’expressió d’una voluntat de diàleg en un context multicultural des de
les premisses del respecte i la raó, alhora que també és el fruit de la maduresa de la
nostra cultura i un exemple extraordinari de projecció internacional i vocació europea i
mediterrània. Elements, tots a ells, que atorguen plena actualitat al personatge i a la seua
obra, i que ens animem a reflexionar i treballar en la mateixa direcció de diàleg,
respecte, raó, cultura i projecció internacional.
Precisament amb eixos mateixos criteris com a raó de ser, va nàixer la Xarxa de Ciutats
Valencianes Ramon Llull: per a promocionar la llengua i cultura pròpia dels valencians
com un bé comú que ens cohesiona, ens atorga identitat i és element de futur, en un
context en el qual tot allò que significa cultura, formació, desenvolupament, connexió a
Europa i qualitat són valors afegits necessaris en un món globalitzat i competitiu.
Avui, reunida a la ciutat d’Alzira, la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull vol
renovar el seu compromís amb la cultura i la vocació de contribuir a construir un futur
per a la nostra societat, amb especial atenció als nostres joves i als nostres creadors en
tots els àmbits culturals, i amb la vocació de projectar-nos a Europa i al món.
En atenció a aquesta voluntat, fem una crida a tots els municipis valencians que encara
no formen part de la Xarxa a sumar-se a aquest projecte col·lectiu. I demanem que les
institucions valencianes s’afegesquen a aquest esforç, i, particularment, que el Govern
valencià estudie la seua incorporació a l’Institut Ramon Llull, com un instrument
important per a la projecció de la cultura dels valencians.
Tots els esforços seran pocs, totes les possibilitats han de ser aprofitades, en positiu i en
benefici de la societat valenciana. La cultura és un element clau de la societat del
coneixement que hem de construir per a tornar a guanyar el futur, i el treball en xarxa i
la col·laboració entre institucions és la via que s’imposarà en el segle XXI.
Per tot això, commemorem l’Any Llull recuperant aquells elements que van convertir la
seua figura i obra en una referència inexcusable del seu temps, per construir junts el
futur, amb diàleg, col·laboració i ambició.
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