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13 de gener de 2000

Mor el gran patriarca de les lletres
valencianes Enric Valor i Vives.

29 de març de 2000

Presentem queixa davant l’alcalde
d’Elx i el gerent de l’Institut Municipal
de Cultura (IMC) per l’edició i
distribució de diversos materials
promocionals (adhesius, separadors de
lectura, cartells, tríptics, etc.) de l’IMC
en castellà exclusivament. Ens consta
que l’alcalde fa arribar allà on cal el seu
malestar per aquest fet i les instruccions
pertinents perquè no es torne a repetir.

30 de març de 2000

Presentació del núm. 17 de la revis-
ta El Tempir al Casal de Jaume I d’Elx.

01 d’abril de 2000

Apareix al diari Información, sota el
títol «Publicación», un breu comentari
sobre el nou disseny i format de la revis-
ta El Tempir.

01 d’abril de 2000

Una gran pancarta vertical és
instal·lada al passeig de l’Estació, davant
l’entrada principal del Parc m   unicipal,
amb la programació cultural del mes
d’abril que haurà de tenir lloc dins aquest
parc, organitzada per l’Institut Munici-
pal de Cultura d’Elx. La pancarta està
exclusivament en castellà, pels dos
costats. Fem arribar una vegada més les
nostres queixes a l’Ajuntament d’Elx.

07 d’abril de 2000

Presentem sol·licitud d’ajuda
econòmica davant l’IMC per a les
nostres activitats culturals.

18 d’abril de 2000

El Tempir assisteix a la xerrada
col·loqui «el valencià en la nostra
escola» al Museu municipal de Petrer,
organitzat per la Regidoria de Norma-
lització Lingüística  de l’Ajuntament
de Petrer.

22 d’abril de 2000

Presentació del vídeo d’Enric Valor
al Casal Jaume I d’Elx per Joan-Carles
Martí i Casanova.

27 d’abril de 2000

Apareix al periòdic El País, dins del
seu Quadern cultural, un article sota el
títol «El Tempir, inicia una nova etapa».

06 de maig de 2000

Els actes del 25 d’abril s’han celebrat
enguany, sota la coordinació i organització
d’Acció Cultural del País Valencià
(ACPV) amb la presència de més de 600
regidors a la primera Assemblea de
Regidors de Cultura i Medi Ambient dels
PPCC i amb una macromanifestació, a la
qual van assistir més de 60.000 persones.
A la nit, a la plaça de bous de València, va
representar-se l’espectacle Germanies
2007 sota la coordinació de Lluís Llach i
la participació de l’Escolania de xiquets del
Misteri d’Elx.

07 de maig de 2000

Mor l’escriptor Avel·lí Artís Gener,
més conegut com Tísner.

08 de maig de 2000

El PP reprèn la persecució i
desacreditació d’Acció Cultural del País
Valencià equiparant l’Assemblea de
Regidors de Cultura i Medi Ambient
dels PPCC amb el braç polític d’ETA.

11 de maig de 2000

Després que durant anys determinats
col·lectius de la Universitat Politècnica
de València (UPV) reclamaren la
incorporació d’aquesta institució a la
xarxa Joan Lluís Vives, la Junta de
Govern de la UPV, en la seua primera
reunió ha decidit entrar dins la xarxa
d’universitats del domini lingüístic
català, la Joan Lluís Vives. Així, per a
vergonya de molts elxans i elxanes,
l’única universitat valenciana que en-
cara no en forma part, és la «Miguel
Hernández» d’Elx.

09 d’abril de 2000

La VI Trobada d’Escoles en Valencià
a Guardamar (Baix Segura) queda
suspesa a causa de la inestabilitat
meteorològica.

10 d’abril de 2000

Amb el títol «Nueva etapa de la re-
vista El Tempir», apareix al diari La Ver-

dad, un breu
comentari sobre les
novetats introduïdes
en el nou disseny de la
nostra revista.

12 d’abril de
2000

II Mostra de
materials didàctics en
valencià, sota el títol
“Una llengua per al
nou mil·lenni”, a la
plaça del Congrés
Eucarístic d’Elx.

13 d’abril de 2000

Intervenció del president d’El
Tempir, Joan-Carles Martí i Casanova,
en la taula redona “El valencià a
l’ensenyament”, dins la programació de
la II Mostra de materials didàctics en
valencià.

14 d’abril de 2000

Concert de rock en Català del grup
il·licità «Alabaix» a la Rotonda del Parc
municipal d’Elx. Aquesta actuació va
comptar amb el suport d’El Tempir, el
Casal Jaume I i d’altres entitats de la ciutat.

Activitats i tallers de la VI Trobada d’Escoles
Valencianes, al Parc Reina Sofia de Guardamar
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Activitats per als xiquets al costat de la vela instal·lada a la plaça del
Congrés Eucarístic per a la II Mostra de Materials Didàctics en Valencià
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12 de maig de 2000

Sota el títol «Un grupo de intelec-
tuales se moviliza en contra del parking de
Traspalacio» apareix una notícia al diari
Información, en la qual es fa ressò que
El Tempir, l’Institut d’Estudis
Comarcals del Baix Vinalopó, el rec-
tor de la Universitat de València, en
Pedro Ruiz, i l’anterior alcalde d’Elx,
en Manuel Rodríguez Macià, entre
d’altres, han signat un escrit en contra
de la construcció d’un aparcament
subterrani entre el Palau d’Altamira i
l’Hort del Xocolater, per considerar que
aquesta infrastructura pot representar
una agressió inútil a una zona
emblemàtica del paisatge urbà d’Elx, de
gran valor arquitectònic.

04 de juny de 2000

Té lloc a Guardamar (Baix Segura)
la VI Trobada d’Escoles Valencianes del
Baix Vinalopó i Baix Segura.

02 de juliol de 2000

Intervenció de  Joan-Carles
Martí, president d’El Tempir, en una
taula redona sobre la situació del
valencià a les comarques del Sud
dins els actes de l’Escola d’Estiu del
Moviment de Renovació Pedagògica
(MRP) de les terres del Sud. També
hi van intervenir els professors de la
Universitat d’Alacant,  Brauli Mon-
toya i Antoni Mas.

26 de juliol de 2000

Assistència
d’El Tempir a les
jornades de la
P e r m a n e n t
d’Escola Valen-
ciana-Federació
d’Associacions
per la Llengua a
Almussafes.

27 de
juliol de
2000

La Coordina-
dora per la

Llengua de la Universitat d’Alacant i
Joves per la Llengua d’Elx, Alacant i
Xixona han organitzat a Petrer, durant
els dies 27, 28, 29 i 30, l’«Acampa-

llengua» amb l’objectiu d’aprendre, for-
mar i promoure la creació de nous
col·lectius per la llengua a les comarques
del migjorn valencià. El Tempir va
col·laborar-hi.

28 de juliol de 2000

La Conselleria de Cultura i Educació
resolgué concedir una ajuda econòmica
de 120.000 Pta. per a activitats diverses
a El Tempir d’Elx.

29 de juliol de 2000

Rebem carta de l’Institut Municipal
de Cultura en què ens comunica la
concessió d’una ajuda econòmica per
import de 200.000 pta. per a fer front a
les despeses de les activitats culturals
previstes durant l’any 2000.

03 d’agost de 2000

Es presenta queixa al Síndic de
Greuges del País Valencià contra el
MOPU, la Diputació d’Alacant i l’Ajun-
tament d’Elx per l’ús únicament del
castellà en la nova senyalització viària.

02 de setembre de 2000

Junta Directiva d’Escola Valenciana
a València, a la qual assisteix Salvador
Valero.

08 de setembre de 2000

Enviem nota de premsa a tots els
mitjans de comunicació local arran de
la designació i destinació de professorat
sense capacitació lingüística a les
diferents línies d’immersió lingüística de
la ciutat d’Elx.

23 de
setembre de
2000

Junta Directiva
d’Escola Valenciana a
Alacant, a la qual
assisteix Salvador
Valero. Al matí,
concentració davant
la seu de la Gene-
ralitat Valenciana a
Alacant per a recla-
mar  la capacitació
lingüística del profes-
sorat.

29 de maig de 2000

Rebem carta del Sr. regidor de Cul-
tura en què ens comunica que l’error
comès amb l’absència de la nostra
llengua en la pancarta que anuncia les
activitats culturals al Parc municipal
quedarà corregit en el mes de juny.

31 de maig de 2000

Amb l’objectiu de fomentar el teatre
en valencià, la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència i la Diputació
d’Alacant ens envien les bases del I
Premi de Teatre Breu en valencià
«Evarist Garcia» per a l’any 2000.

01 de juny de 2000

La pancarta de la programació cul-
tural al Parc municipal es substituïda per
una altra, amb la programació del mes
de juny, aquesta vegada escrita
únicament en valencià. Moltes gràcies.
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Plaça del Palau a Elx, entre el Palau dels Altamira i el Parc Municipal

Palmerar d’Elx (sud). Al fons, la serra de Santa Pola i la serra del Molar
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24 de setembre de 2000

Del 24 de setembre al 12 d’octubre
té lloc la VI Trobada de Teatre en
Valencià, impulsada per ACOTE,
Associació per a la Cultura i l’Oci de la
Tercera Edat.

30 setembre de 2000

El diari El País es fa ressò de la proposta
feta per El Tempir a la Comissió de
Seguiment de la Normalització Lingüísti-
ca de l’Ajuntament d’Elx,  recolzada per
unanimitat dels presents (no hi era el
PP) per tal d’obrir un debat ciutadà sobre
la implantació exclusiva del topònim
«Elx» per a la ciutat en compte de l’actual
coexistència de les dues formes, la valen-
ciana i la castellana.

20 d’octubre de 2000

Inauguració de l’exposició «Cen-
tenari de l’eclipsi de 1900", organitzada
per l’Institut d’Estudis Comarcals del
Baix Vinalopó amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Elx, al Centre Munici-
pal d’Exposicions. L’exposició queda
col·lapsada per la gran quantitat
d’escoles municipals que la visiten.

08 de novembre de 2000

Començament del I Congrés de
Llengua, Societat i Ensenyament a la
Universitat d’Alacant.

09 de novembre de 2000

Assemblea General d’El Tempir al
Casal Jaume I d’Elx a les 20.00 h. Gran

assistència d’afiliats.

20 de novembre
de 2000

Lectura pública del
Tirant lo Blanc, orga-
nitzada pels Joves
Socialistes d’Elx, amb
motiu de l’aniversari de
la primera publicació
de l’obra de Joanot
Martorell el 20 de
novembre de 1490.
Hi van participar El
Tempir i altres associa-
cions de la ciutat.

24 de novembre de 2000

El Tempir i l’Associació de Persones
Sordes del Baix Vinalopó organitzen la
conferència «Història i llengua al País
Valencià». La xerrada al Casal Jaume I
d’Elx anà a càrrec de Joan-Carles Martí.
Més de cinquanta persones sordes hi
assisteixen. Es comptà amb l’ajut d’un
intèrpret de signes.

25 de novembre de 2000

Reunió de la Junta Directiva
d’Escola Valenciana a Alcoi. Hi assisteix
en representació d’El Tempir, Salvador
Javaloyes.

30 de novembre de 2000

La UNESCO, reunida a Austràlia,
declara el Palmerar d’Elx Patrimoni de
la Humanitat. El Tempir, com tants
altres il·licitans, es congratula per
aquest reconeixement.

01 de desembre de 2000

El Tempir, Edicions 3 i 4 i la llibreria
Ali i truc organitzen la presentació del
llibre L’enigma de sir Robert McLean de
Miquel Martínez. El llibre va ser
presentat per l’arquitecte i escriptor elxà
Gaspar Jaén i Urban.

18 de desembre de 2000

El Tempir s’adhereix a una iniciati-
va de la Coordinadora de Col·lectius
Cristians Valencians i envia carta a
l’arquebisbe de València i al Nunci del
Papa a l’Estat espanyol per expressar la
nostra solidaritat amb el bisbe auxiliar
de València, en Rafael Sanus, que ha
dimitit per la greu crisi  d’inculturació i
menyspreu de la llengua i la cultura
pròpies del País Valencià, per la qual
travessa la Diòcesi de València.

22 de desembre de 2000

El Tempir rep nombroses felici-
tacions de Nadal: el rector de la
Universitat d’Alacant, Andrés
Pedreño; Càritas d’Elx; l’Institut
d’Estudis de la Marina Alta; el
president de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià, Josep
Vicent Felip; Editorial Bromera;
l’Associació Amics de la Cerdanya i
l’alcalde d’Elx, en Diego Macià.

05 d’octubre de 2000

El Tempir i l’Institut d’Estudis
Comarcals del Baix Vinalopó, d’acord
amb les associacions l’Antina de San-
ta Pola i el Raig de Crevillent, convo-
quen al Casal Jaume I aquells joves del
Baix Vinalopó amb una consciència
clara de compromís amb el nostre país
i la nostra llengua, a fi d’engrescar-los
en les tasques de les diferents asso-
ciacions convocants.

09 d’octubre de 2000

Concessió del premi de les Lletres
Valencianes al cronista de la ciutat de
València, Santiago Bru i Vidal.

Palmerar d’Elx: Hort de Baix, al vessant de la Rambla o riu Vinalopó




