
Perquè no torne el passat
CONTINUEM AVANÇANT

Manifest manifestació dissabte 13 d’abril de 2019, València
 
Acció Cultural del País Valencià ens ha convocat avui a commemorar la diada del 25 d’Abril. Fa ja 312 
anys de la batalla d’Almansa. Des d’aleshores, el poble valencià hem fet un llarg camí per a salvar les 
paraules i la llengua, i recuperar el nostre autogovern.
 
Els darrers anys hem vist com, després d’anys de treball des de la base, ha emergit un canvi, que ha 
estat social primer i polític després. Hem posat fi a governs corruptes, autoritaris i antivalencians. El 
valencià ja no és objecte de persecució institucional i tenim finalment representants institucionals 
que l’usen habitualment, hem recuperat la ràdio i la televisió valencianes, s’ha creat l’Oficina de 
Drets Lingüístics, i s’ha iniciat la col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, entre altres coses. Hem 
avançat en aquest llarg camí.
 
Però ens en queda, de camí, per fer. Encara hem d’acabar de reconstruir allò que els anteriors go-
verns van desfer: recuperar TV3, aprovar la competència lingüística per a l’accés a la funció pública, 
i la plena integració en l’Institut Ramon Llull. I no ens acontentarem amb això, perquè seria tant com 
dir que el nostre projecte de futur és tornar al passat, a l’any 1995. 

Per això, avui Acció Cultural del País Valencià ens ha convocat a commemorar la batalla d’Almansa 
com un record que ens ha d’impulsar cap al futur. Que ens ha de fer conscients de tot allò que hem 
avançat. I que ens ha d’animar a continuar avançant.
 
Acció Cultural té un projecte de futur que passa pel projecte de Llei d’Igualtat Lingüística, que vam 
presentar ja l’any 2015; i per crear una Conselleria de Cultura (perquè la cultura no és només un sec-
tor econòmic, són sobretot valors, i ara precisament cal que ens adonem de la seua importància en 
un moment en què al País Valencià, a l’Estat, a Europa i al món som immersos en una batalla entre 
els valors regressius i els valors democràtics). I fa uns dies hem presentat la Plataforma Estatal per la 
Pluralitat Lingüística que hem creat junt amb les associacions culturals germanes de Catalunya, Illes 
Balears, Euskadi, Galícia, Astúries i Aragó per a exigir al Govern espanyol que actue per a garantir la 
igualtat amb el castellà de les llengües no castellanes de l’Estat.
 
Us convidem a seguir avançant, a participar en aquest projecte, amb la majoria del poble valencià, 
el que no vol extremismes ni la política de l’insult i l’amenaça, que vol diàleg, propostes en positiu 
i consens. Us convidem a exercir el dret al vot, que tant ens va costar de guanyar. I us convidem a 
fer-vos d’Acció Cultural i  enfortir un instrument cívic al servei de l’objectiu de continuar avançant.
 
Visca el País Valencià!


