
 

 

 

Crònica del Congrés Valencianisme 2018 

 

 

De la mà del Congrés Valencianisme 2018 el dissabte 24 de novembre, en l’Hotel Albufera, 

d’Alfafar, s'ha establit un punt de partida per al valencianisme del segle XXI. 

 

Les entitats organisadores -Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, Casal Bernat i 

Baldoví, Convenció Valencianista, Grup d'Accio Valencianista, Institut d’Estudis Valencians, 

Joventuts del GAV, Mestres i Llicenciats del Regne de Valéncia, En Moviment, Patronat de la 

Real Acadèmia de Cultura Valenciana, El Piló de Burjassot, Plataforma Jovenil Valencianista, 

Plataforma Valencianista, Associació Cultural Roc Chabàs-La Marina, Rogle Constantí Llombart 

i Software Valencià- han mostrat que el treball en conjunt és possible, aprofitant les qualitats 

i respectant les particularitats de cada una de les associacions implicades. 

 

El Congrés donà cabuda a un total de 26 ponències de lo mes diverses, totes orientades a 

posar en valor les necessitats del valencianisme en este segle. S’agruparen i se distribuïren en 

cinc taules que tractaven sobre Llengua valenciana, Història, Territori, Economia i 

Valencianisme, donant cabuda també a dos taules més: sobre Activisme Cultural i sobre 

Política Valenciana 

 

Les ponències sobre la llengua valenciana deixaren clar la necessària cooficialitat dels dos 

idiomes que se parlen en tot el territori valencià. També s'estigué d'acort en que tots devem 

defendre la normativa que responga adequadament a la llengua dels valencians, coneguda per 

Normes d’El Puig, i se debaté l’importància de tancar definitivament les poques diferències 

que hi ha entre els seus usuaris per a poder centrar totes les energies en la seua divulgació a 

gran escala, especialment entre els chiquets i els jóvens. 

 

En la taula que tractà sobre temes de història es posà en evidència l’escassa difusió que hi ha 

de la nostra història, moltes voltes amagada o distorsionada en benefici de la castellana o la 

catalana, raó per la qual es fa necessària una llabor pedagògica que pose en valor tota 

l’història valenciana per a que siga coneguda per propis i per forasters. Mits i realitats, 

diferents époques i la necessària defensa del continuisme històric, més que provat, que 

conformen la personalitat del poble valencià, foren tractats pels diferents ponents. 

 

Parlant de territori es tractà de la necessitat d'una revisió del sistema territorial, per una part 

per a fer-lo sostenible, i per l'atra per a que tot lo món el senta com a seu. Es qüestionà, com 

no podia ser d’una atra manera, la divisió provincial, una imposició del centralisme que ha 

servit per a descohesionar-nos i enfrontar-nos com a poble. També se criticà l’oficiosa divisió 

comarcal, model copiat de la comunitat catalana que no respon a idiosincràsia valenciana ni a 

l’actual realitat socioeconòmica, de pes demogràfic o d’afinitat llingüística. 

 

En la sessió dedicada a la economia quedà clar que el camí cap a una finançació justa ha 

d'abordar-se molt sériament i en un determini de temps molt curt. Una reclamació que ha 

d’exigir tant la societat civil com la classe política valenciana fins a conseguir lo que nos 

correspon en justícia. Al mateix temps, hauria de protegir-se lo que queda del sistema financer 



 

 

valencià per a evitar que torne a ocórrer lo que recentment hem patit, estudiant els casos en 

els que fora possible la seua reversió. Els participants assistiren a un extraordinari anàlisis de la 

desfeta del sistema financer valencià, a on se mostrà cóm la venda d’entitats bancàries per un 

míser euro, despuix d’haver-los injectat mils de millons d’euros, amagava el rescat encobert de 

caixes i bancs catalans.  

 

En la taula dedicada a l’activisme cultural, les diferents associacions organisadores donaren a 

conéixer la seua activitat i la voluntat de tindre oberta la porta a l’incorporació ad este grup 

d'aquelles entitats que vullguen treballar conjuntament pel be de la nostra terra. Es posà de 

manifest la voluntat de fer arribar la seua llabor, activitats i actuacions a tot el territori, per a 

que tot ciutadà puga participar de l’acció valencianista i arribe a implicar-se aportant el seu 

granet d'arena. Se destacà l'importància de la coordinació de les diferents associacions, aixina 

com de la necessitat de la participació de chiquets i jóvens en les activitats que algunes de les 

associacions organisen per a este sector. Ademés, tots els representants estigueren d'acort en 

l'idoneïtat d’aplegar a un punt comú en la normativisació de les Normes d'el Puig. 

 

En el temps reservat per a parlar de valencianisme es deixà clar que no sols hi ha un present 

en el moviment, sino que també hi ha un futur, i que est es molt important. S’han de deixar de 

costat aquells plantejaments ineficaços, el valencianisme no deu ser anti, i si pro, deu ser una 

via per a conseguir lo millor per a la nacionalitat valenciana i per als seus habitants; i tot 

perseguint el màxim respecte per al conjunt del poble valencià en totes les seues facetes. 

També se feu menció a l’importància de les dònes, destacant que el moviment valencianiste es 

molt igualitari, pero convindria que s’incorporaren moltes més, singularment pel seu caràcter 

dialogant. 

 

La de política valenciana fon una de les taules més esperades, degut a la constant petició 

d'unió que se solicita als partits polítics valencianistes. Havien segut convidades les 

formacions: Avant, Poble, Som Valencians, Repo, Unió i Germania, Esquerra Nacionalista 

Valenciana i Acció Nacionalista Valenciana (esta última declinà participar). Els seus 

representants nos oferiren alguns dels seus plantejaments front als problemes que en 

l'actualitat nos afecten. Davant l'insistència de les preguntes del públic, se feu patent lo 

complicat que pareix ser conseguir la seua unió per a tindre un o dos partits forts de referència 

per al valencianisme, a pesar de que algunes formacions se pronunciaren a favor de la coalició 

en cas de que se presenten propostes conjuntes series. 

 

Foren un total de 12 hores de Congrés. El numerós públic participant (154 acreditats), que en 

la seua major part permaneixqué de 9 del matí a 9 de la nit, ha mostrat clarament que el 

valencianisme esta viu, i ha deixat la sensació de que hi ha ganes d’una major implicació i 

compromís. Degut a l’elevat número de ponències presentades, els ponents, d’un alt nivell, 

hagueren de fer una exposició resumida i, aixina i tot, fon necessari agrupar-les per temàtica, 

creant les taules ya senyalades, i obligà a programar algunes taules simultànees durant el matí, 

lo que supongué alguna decepció entre els participants per no poder assistir a tots els 

continguts de que constà el Congrés. Confiem que la pròxima publicació dels texts sancers 

subsane esta circumstància, i aixina s’indicà des de l’organisació. 

 

Del dinar de germanor s’ha de destacar l'elevada participació. Celebrat en el mateix hotel, un 

total de 130 comensals, junts ponents i participants, pogueren relacionar-se en un ambient 

més distés, fent patent la bona sintonia que se vixqué a lo llarc de la jornada.  

 



 

 

L’acte, que començà en un homenage a la Declaració Valencianista de 1918 en motiu de 

complir-se el seu centenari, finalisà en la presentació de la Declaració Valencianista 2018, una 

proposta del segle XXI, que se dividix en huit punts, el mateix número dels que consta la de 

1918. Este borrador s’ha volgut plantejar com una proposta de treball oberta per a que tots els 

participants puguen esmenar el seu contingut i aixina presentar la Declaració Valencianista 

2018 en la seua versió definitiva en la primera quinzena d'abril de 2019. 

 

En este Congrés es deixà constància del respecte a la Constitució Espanyola i al nostre Estatut, 

pero sense abandonar les aspiracions a un major autogovern, independentment del sistema 

polític que tinga Espanya, aixina com a una adequada finançació basada en una justa 

distribució, i al respecte al poble valencià, que tant aporta a l’Estat. 

 

També es volgué deixar clar que treballant en conjunt de forma coordinada i harmònica se 

podrien optimisar millor els recursos que tenim i aplegar més i millor a la ciutadania i a totes 

les poblacions valencianes, fent-los saber que el moviment valencianiste pretén defendre i 

mantindre la nostra història, garantisar la continuïtat de la llengua valenciana i enriquir la 

nostra personalitat com a poble, tot lo qual s’ha de conseguir a través del major nivell 

d'autonomia econòmica i política, sense deixar de costat la part social, que tant necessària és 

per a conseguir el benestar de tota la població que viu en esta terra, o d’atendre, 

especialment, a les noves generacions que han de ser la garantia del futur i de la supervivència 

del poble valencià.  

 

Del treball, de les demandes i dels objectius marcats en el Congrés Valencianisme 2018, les 

entitats organisadores, per mig d’una comissió de treball, tenen el repte de fer seguiment i 

continuar treballant per a oferir resultats que ilusionen i donen esperança a tot el 

valencianisme. El primer repte es arreplegar totes les aportacions a la Declaració 

Valencianista 2018 i poder presentar-la en tot el seu desenroll, fruït del consens. Igualment, 

entre les primeres actuacions està la de preparar la publicació de les 26 ponències i oferir en 

internet un vídeo per a transmetre a tot lo món el contingut integre de l’event. En acabant 

vindrà l’establir un calendari d'actes i jornades de treball per a difondre el contingut del 

Congrés i transmetre a la societat el pensament valencianiste. 

 

El Secretari, 

Joan Josep Gimeno i Chinillach 

Congrés Valencianisme 2018, Alfafar, 24 de novembre de 2018  


