EL TEMPIR ELX

Assistència de Salvador Valero,
membre d’EL TEMPIR a la reunió de
Federació d’Escola Valenciana (FEV) al
CP Comarcal Santíssim Crist del Bon
Encert de l’Alfàs del Pi.
15 DE GENER DE 2001

De ple en el nou segle i nou mil·leni
repartim el calendari d’EL TEMPIR en
homenatge a Antoni Bru i Manuel
Sanchis Guarner en el 20è aniversari de
les seues defuncions. A més a més,
repartim els calendaris de butxaca, “En
valencià tot l’any”, que ha publicat la
nostra associació.
24 DE GENER DE 2001

El grup municipal d’Elx del Partido
Popular ens envia una carta on pretenen
informar-nos que l’alcalde d’Elx fa una
lectura interessada del projecte de llei
d’Àrees Metropolitanes: “Este grupo municipal, compuesto de ilicitanos ante todo,
y conscientes de nuestras obligaciones para
con nuestros conciudadanos, nos ponemos
a su disposición, para explicar y comentar
aquellas dudas, que puedan tener, tanto
respecto a este tema como a cualquier otro”
Prometem que aquesta serà la cita més
llarga en castellà o espanyol que
publicarem dintre El Tempir.

3 DE FEBRER DE 2001

Reunió a Carcaixent d’Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la
Llengua. Hi acudeix Salvador Valero.
4 DE FEBRER DE 2001

EL TEMPIR apareix amb unes altres
150 associacions d’Elx a uns anuncis que
expressen l’oposició al Projecte de Llei
d’Àrees Metropolitanes de la
Generalitat Valenciana. A petició d’EL
TEMPIR i de l’Institut d’Estudis
Comarcals del Baix Vinalopó,
l’Ajuntament d’Elx accepta que aquests
anuncis apareguen en català en la
premsa, concretament, a La Verdad i Información.
6 DE FEBRER DE 2001

El president de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans ens remet
la publicació feta per l’IEC i l’Ajuntament d’Elx , titulada Jornades de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a
Elx i a la Universitat d’Alacant, realitzades
el 1998. Agraïm, de tot cor, les paraules
d’elogi adreçades al pròleg a El Tempir.
Vegeu pàg. 70.

Foto: Casal Jaume I

8 DE FEBRER DE 2001

La versió catalana de l’Himne a Elx,
feta pel l’il·lustre tempirer, arquitecte i
poeta elxà, Gaspar Jaén i Urban, fou

Es posa en funcionament el nou El
Trenet d’Elx que fa un recorregut turístic
pels horts de palmeres d’Elx. Tots els
vagons tenen fotografies de monuments
i festes que van retolades en català. Un
10, en aquesta ocasió, a la normalització
lingüística per a l’empresa d’autobusos
urbans d’Elx.

EL TEMPIR i el Casal Jaume I
atenem una taula de recollida de
signatures contra la proposta de Llei
d’Àrees Metropolitanes, a l’avinguda de
la Reina Victòria. Som testimonis
directes de l’alta valencianitat del Pla
de Sant Josep entre totes les generacions.

28 DE GENER DE 2001

28 DE GENER DE 2001

9 DE FEBRER DE 2001

3 DE FEBRER DE 2001

Lectura d’un poema de Vicent Andrés Estellés per part del president d’EL
TEMPIR, Joan-Carles Martí i Casanova, a l’acte de cloenda de l’homenatge
al Batalló Elx, organitzat pel Casal
Jaume I, al Gran Teatre d’Elx.

Homenatge al Batalló Elx al Gran Teatre.
28.01.2001

reconeixement a la nostra tasca
d’afrairament/agermanament amb els
cosins d’Occitània. Vegeu pàg. 69.

interpretada per primera vegada al Gran
Teatre d’Elx en l’acte d’homenatge al
Batalló Elx, a càrrec del Cor de Cambra
d’Elx dirigit pel mestre Manuel Ramos i
Aznar.

Elx i EL TEMPIR apareixen al llibre
trilingüe català-francès-occità, Agermanament i Euroregió, editat a Portet-surGaronne i impulsat pel Casal Català de
Tolosa de Llenguadoc amb l’ajut de la
Unió Europea i de l’Euroregió. És l’única
població del País Valencià que hi apareix
al costat de vuitanta-sis poblacions de
Catalunya i del Llenguadoc. Es tracta
d’un reco-neixement a l’agermanament
entre Elx i Tolosa de Llenguadoc i d’un
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Foto: Joan Esclapez

13 DE GENER DE 2001

Trenet d’Elx: Un 10 a la normalització lingüística.

10 DE FEBRER DE 2001

Apareix el següent titular al diari
Información sobre la concentració del
dia 9 de febrer a la plaça de les Eres de
Santa Llúcia per a la retirada de la Llei
d’Estrangeria aprovada pel govern del
PP a Madrid: “El uso de la lengua marca
el acto contra la Ley de Extranjería”.
Algun sud-americà i algun espanyol
volgueren impedir que el coordinador
de l’acte, el jove Sergi, continués la
intervenció en català. El president d’EL
TEMPIR hagué d’eixir en defensa
d’aquest dret. Cal dir, però, que molts
dels dos-cents manifestants començaren a proferir consignes en català:
“Papers per a tots/tes” i que avergonyiren algun sindicalista de tota la
vida que tingué a bé recordar-nos que
aquell no era “el día de la lengua”.
L’internacionalisme i la solidaritat, per
si no ho sabíeu, comença a casa nostra.
EL TEMPIR està amb tots els pobles
del món i, per això, el seu president
llegí el manifest en francès i anglès, al
costat de les lectures que es feren en
català, espanyol i àrab. Són molts els
súbdits d’excolònies imperials franceses i britàniques (i espanyoles) que encara no han pogut aprendre la llengua
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del país, tal com se’n fa eco La Verdad. Clar que en són molts els que
voldrien que mai no l’aprenguessen.
Vegeu pàg. 53.

5 DE MARÇ DE 2001

24 DE MARÇ 2001

Ens adherim a la creació de la
Federació d’Entitats per la Llengua dels
PPCC, projecte que es tira endavant dintre
el Nou Congrés de Cultura Catalana.

EL TEMPIR es desplaça a Barcelona a la reunió per a la creació de la
Federació d’Organitzacions per la
Llengua Catalana (FOLC). El president
de la nostra associació ha passat a formar part de la Comissió d’Elaboració
d’Estatuts del nou ens.

8 DE MARÇ DE 2001

Foto: Diego (Información)

Apareix una ressenya d’El Tempir 18
al suplement setmanal de llibres en
català del diari El País, edició del País
Valencià.
10 DE MARÇ DE 2001

Assistència de Salvador Valero a la
reunió de FEV al CP Taquígraf Martí de
Xàtiva.
Contra la Llei d’Estrangeria a la plaça
de les Eres de Santa Llúcia. 9.2.2001.

17 DE FEBRER DE 2001

Assistència de Salvador Valero a la
reunió de FEV al CP Víctor Oroval de
Carcaixent.
21 DE FEBRER DE 2001

Presentació de la revista El Tempir
18 al Casal Jaume I d’Elx amb bona
assistència de públic. La premsa i les
televisions locals se’n fan ressò.
23 DE FEBRER DE 2001

El Casal Jaume I i EL TEMPIR
atenem el professor universitari, especialista en gastronomia, Xavier Fàbregas,
en la conferència i la visita que fa a Elx.
28 DE FEBRER DE 2001

Entrevista de 15 minuts a Televisión
de Elche a Joan-Carles Martí, durant la
qual es presenta El Tempir 18 i es fa una
valoració de la situació lingüística a Elx.
1 DE MARÇ DE 2001

Reunió de la Junta Directiva d’EL
TEMPIR al Casal Jaume I d’Elx per tal
de definir les activitats de l’associació
durant el segon trimestre de l’any.
1 DE MARÇ DEL 2001

El regidor de Cultura d’Elx, Alejandro Soler, afirma a la premsa que
hi haurà almenys dues obres en català
cada trimestre en la programació de
l’Institut Municipal de Cultura segons
aprovà la Junta Rectora. Aquesta és
la línia que s’ha de seguir però
incrementant-la.

10 DE MARÇ DE 2001

El bisbe auxiliar de la diòcesi
d’Oriola-Alacant acusa rebut d’El
Tempir 18: “Amigo Joan-Carles: Muchas
gracias por el envio del TEMPIR y todas
tus interesantes reflexiones. Un abrazo.“
Li agraïm la cortesia i animem el bisbat
a valencianitzar la litúrgia i les
parròquies.
12 DE MARÇ DE 2001

Assistència d’EL TEMPIR a la reunió d’associacions d’Elx al Saló de
Plens de l’Ajuntament per tractar la
polèmica generada arran de la Llei
d’Àrees Metropolitanes, que la
Generalitat Valenciana vol tirar
endavant en contra dels interessos
d’aquesta ciutat i terme.
15 DE MARÇ DE 2001

Reunió d’EL TEMPIR amb els
col·legis públics d’Elx per tal de concretar el nombre de tallers amb què hi participaran en la IX Trobada d’Escoles en
Valencià del Baix Vinalopó a Crevillent
el pròxim 3 de juny.
15 DE MARÇ DE 2001

Presentem sol·licitud d’ajut econòmic davant l’Institut Municipal de
Cultura d’Elx per a les nostres activitats
culturals segons la convocatòria vigent.
22 DE MARÇ DE 2001

Reunió de la Comissió de Seguiment
de Normalització Lingüística de
l’Ajuntament d’Elx. Hi assisteix JoanCarles Martí en representació d’EL
TEMPIR. Vegeu pàg. 43.
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Reunió preparatòria de la Federació
d’Organitzacions de Llengua Catalana.
Barcelona. 24.3.2001

1 D’ABRIL DE 2001

Salvador Valero acudeix com a
representant d’Escola ValencianaFederació d’Associacions per la Llengua
a la Trobada de Quart de Poblet (Horta
Sud) on adreça unes paraules als
assistents.
DEL 2 AL 5 D’ABRIL DE 2001

Tingué lloc del 2 al 5 d’abril la III
Mostra de Material Didàctics en
Valencià, organitzada per l’Oficina de
Promoció i Ús del Valencià de la
Regidoria d’Educació i les escoles
públiques amb línia. Hi col·laboraren
diverses entitats cíviques. EL TEMPIR
i Escola Valenciana-Federació d’Associacions hi muntàrem, a més, una taula
amb material divers. Vegeu pàg. 46.

EL TEMPIR ELX

3 D’ABRIL DE 2001

Escola Valenciana i EL TEMPIR convoquen una roda de premsa a Elx per tal
d’expressar la nostra posició pel que fa a
l’exigència del requisit lingüístic a totes
aquelles persones que volen formar part
de l’administració pública valenciana i
que el Govern Valencià del PP no aplica. Apareixen articles als diaris Información i La Verdad. Ens reunim, a més a més,
amb el president d’El Raig de Crevillent
per lliurar-li el material de la pròxima
trobada.
6 D’ABRIL DE 2001

EL TEMPIR s’adhereix al manifest
«Als Països Catalans, mou-te per la
llengua» de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL) amb
motiu de la pròxima diada de Sant Jordi.
Aquest manifest es va presentar el 17
d’abril al Paranimf de la Universitat de
Barcelona per Josep M. Terricabras i
Saoka Kingolo.
6 D’ABRIL DE 2001

EL TEMPIR fa de guia a un grup
nombrós d’alumnes de l’IES Alexandre
Satorras de Mataró i de l’ESC Sant
Vicent Ferrer de València que fan una
Ruta Literària i Cultural del País
Valencià. A continuació, diversos
alumnes llegeixen un text antic de Joan
Fuster sobre la ciutat. Dinem plegats.
Fan una publicació on agraeixen la
col·laboració prestada.

Aquesta activitat estigué organitzada per
EL TEMPIR.

Valenciana, per a associacions cíviques
sense finalitat lucrativa.

10 D’ABRIL DE 2001

27 D’ABRIL DE 2001

Dossier sobre la immersió lingüística al diari El Periódico d’Alacant sota el
títol “El número de alumnos que estudia
en valenciano (a tot el País Valencià) se
duplica en cinco años. “L’Apunt”, la columna d’opinió sobre el tema és requerida a Joan-Carles Martí i Casanova,
president d’EL TEMPIR, on acaba dient:
“Els bilingües seguim sent els
valencianoparlants, i el valencià segueix
sent una llengua de segona a casa nostra”.
Vegeu pàg. 46.

EL TEMPIR emet un comunicat de
premsa a tots els mitjans de comunicació
locals arran de la polèmica sorgida al Ple
Municipal de l’Ajuntament d’Elx al
voltant del coneixement del valencià
per part dels funcionaris públics que han
de prestar els seus serveis a les comarques
valencianoparlants. EL TEMPIR
recorda el text del Reglament de
Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Elx i demana que les
administracions públiques garantesquen
el coneixement real i efectiu de les dues
llengües oficials. Vegeu pàg. 42.

18 D’ABRIL DE 2001

Reunió de la Junta Directiva d’EL
TEMPIR. Es repassen les actuacions dutes
a terme durant el primer trimestre i es
marquen les noves estratègies de treball.
19 D’ABRIL DE 2001

EL TEMPIR s’adhereix a un
manifest de 20 idees que es consideren
claus per aconseguir que els catalanoparlants tinguen un capteniment
més favorable al manteniment de la
llengua catalana. Aquest manifest
ideològic ha estat realitzat, entre d’altres,
per persones com Aureli Argemí, Emili
Boix, Montserrat Guibernau, Enric
Larreula, Joan Martí Castell, Isidor Marí
i Mayans, Jordi Solé i Camardons,
Joaquim Torres, Marta Torres Vilatarsana, etc.
24 D’ABRIL DE 2001

6 D’ABRIL DE 2001

Actuació del grup La Gamella
Teatre, de la Foia, amb el sainet Als bous
de Castelló dintre la programació de la
III Mostra de Materials Didàctics.

28 D’ABRIL DE 2001

Reunió de l’Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua a
Dénia. Hi acudeix, una vegada més,
Salvador Valero.
29 D’ABRIL DE 2001

Apareix al diari La Verdad un
extracte de la nota de premsa que
enviem arran de la polèmica del Ple
Municipal per la moció del requisit
lingüístic. Destaca de la nota que
“l’autèntica cooficialitat ha de ser
totalment igualitària, la qual cosa implica que les administracions públiques
(...) haurien de garantir el coneixement
real i actiu de les llengües oficials”.
Afegeix el nostre convenciment que
“Elx seguirà estant a l’alçada de les
circumstàncies”.
5 DE MAIG DE 2001

Presentem escrit davant l’Ajuntament d’Elx, adreçat al sr. alcalde, on
sol·licitem que el Ple de l’Ajuntament
demane al Govern Valencià l’exigència
del requisit lingüístic a tots els aspirants
a qualsevol concurs-oposició que tinga
lloc al País Valencià i a les Corts
Valencianes la reforma en aquest
mateix sentit de la Llei Valenciana de
la Funció Pública, per evitar així que
els drets lingüístics dels ciutadans siguen vulnerats. Vegeu pàg. 40-42.

EL TEMPIR assisteix a la manifestació, organitzada per Acció Cultural del País Valencià, a la ciutat de
València per tal de retre homenatge al
cap i casal del país. Hi havia més de
trenta mil persones. EL TEMPIR, que
fou una de les entitats que convocaven
la manifestació, llegí un petit manifest,
a través de Joan Carles Martí, en la II
Trobada d’Entitats Nacionals, celebrada al matí a la Universitat de València.
Vegeu pàg. 14.

25 D’ABRIL DE 2001

6 DE MAIG DE 2000

294 aniversari d’allò tan nefast de
“Quan el mal ve d’Almansa a tots
alcança”. Presentem sol·licitud dintre la
convocatòria d’ajudes econòmiques per
a la realització d’activitats de promoció
de l’ús del valencià, de la Conselleria de
Cultura i Educació de la Generalitat

El PP reprèn la persecució i
desacreditació d’Acció Cultural del País
Valencià i compara al moviment pel
redreçament cultural i lingüístic del País
Valencià, defensors de la unitat de la
llengua catalana, amb els terroristes.
Quina barra!
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al Misteri, la llengua de la Festa, el català,
el valencià nostre, esdevé també -ara síuniversal. Vegeu pàg. 32

9 DE MAIG DE 2001

Presentació a la llibreria Ali i Truc
del llibre Aforismes de Joan Fuster, editat
a cura d’Isidre Crespo, catedràtic
d’ensenyament secundari. S’encarrega
de la presentació el professor de la
Universitat d’Alacant, Joan Borja, especialista en l’obra de Fuster. Ho
organitzen la llibreria Ali i Truc,
l’editorial Bromera i l’Institut d’Estudis
Comarcals del Baix Vinalopó. Hi
col·labora EL TEMPIR amb la tramesa
d’etiquetes.

18 DE MAIG DE 2001

El mateix dia de la declaració del
Misteri d’Elx com a Patrimoni de la
Humanitat apareix al diari Avui de Barcelona, una tribuna de l’advocat, poeta i escriptor de Badalona, Joan
Argenté i Artigal sobre EL TEMPIR.
Vegeu pàg. 63.

10 DE MAIG DE 2001

10 DE MAIG DE 2001

El Bloc Nacionalista Valencià
(BNV), el Partit Socialista del País
Valencià (PSPV) i Esquerra Unida del
País Valencià (EUPV) pacten
l’exigència del requisit lingüístic als diversos ajuntaments que governen.
Aquest acord té com a objectiu aplicar i
exigir el requisit a tots els funcionaris
municipals que atenen el públic en les
comarques valencianoparlants.

Misteri d’Elx. La Festa, Patrimoni de la Humanitat.

19 DE MAIG DE 2001

A les 22.00h l’alcalde d’Elx s’adreça
davant centenars de persones aplegades
a l’Hort del Xocolater alhora que es passa
un audiovisual sobre el Misteri d’Elx. A
continuació actuació multitudinària
d’Els Comediants amb l’espectacle de
correfocs “Dimonis”. A la mitjanit, espectacular castell de focs artificials,
espectacle de llum i soroll entorn la font
del Palau dels Altamira.

18 DE MAIG DE 2001

20 DE MAIG DE 2001

Tribuna de Vicent Ripoll i Esclapez,
vocal de la Junta Directiva d’El Tempir.
al diari Información sota el títol “Misteri
i llengua”. Vegeu pàg. 36.

Foto: Diego (Información)

La UNESCO, reunida a Paris, declara la Festa, el Misteri d’Elx, Patrimoni
de la Humanitat, en la categoria de Béns
del Patrimoni Oral i Intangible de la
Humanitat. És la primera vegada que es
convoca aquesta categoria i el Misteri
d’Elx és l’única candidatura reconeguda
a tota Europa. Amb aquesta distinció,
que s’afegeix a l’atorgada el passat 30 de
novembre de 2000 als horts de palmeres;
la ciutat d’Elx es converteix en una de
les poques ciutats al món (tan sols 7)
que tenen una doble nominació com a
Patrimoni de la Humanitat. El poble
d’Elx rep així el màxim reconeixement
al seu esforç de més de cinc segles per
mantenir viu aquest gran Misteri, senya
d’identitat no solament per als elxans
ans per a totes les terres de llengua catalana. Perquè amb aquesta declaració per

A les 21.30h actuació de Lluís Llach
amb l’Escolania del Misteri d’Elx, a la plaça
del Congrés Eucarístic davant més de
3.000 persones. L’emoció ens corprèn a tots
alhora que centenars d’elxans i arribats de
poblacions veïnes repetim les estrofes
volgudes. Nit màgica on n’hi haja.
21 DE MAIG DE 2001

L’Institut Municipal de Cultura ens
notifica la concessió d’una ajuda
econòmica de 300.000 pta. per a
col·laborar amb les despeses del número
18 d’El Tempir, dintre el Pla Anual de
Subvencions a Entitats Culturals d’Elx.
24 DE MAIG DE 2001

Foto: Ajuntament d’Elx

El conseller d’Educació i Cultura de
la Generalitat Valenciana, Manuel
Tarancón, anuncia que el Consell
exigirà el requisit lingüístic en les
oposicions d’accés al cos docent de 2002.

20 DE MAIG DEL 2001

Tribuna de Joan-Carles Martí,
president d’EL TEMPIR, al diari Información, sota el títol de “Llengua, cultura i tradició”, en el marc d’un quadern
especial sobre la declaració del Misteri
d’Elx com a Patrimoni de la Humanitat.
També hi col·labora el tempirer JosepRaimon Sastre. Vegeu pàg. 35.
26 DE MAIG DE 2001

Sopar i Lliurament dels III Premis
Jaume I al Casal Jaume I d’Elx. El
president d’EL TEMPIR lliura el premi
a Josep Canals, nascut el 1922 a la partida d’Atzavares, al camp d’Elx, per la
seua producció poètica en valencià, una
part de la qual ha estat recollida en un
llibre publicat per l’Ajuntament d’Elx
el 1999. Vegeu pàg. 39.
31 DE MAIG DE 2001

EL TEMPIR, l’editorial Columna i
la llibreria Ali-i-Truc presenten el llibre
de Carles Cortés, Veu de dona, premi vila
de Benissa. La presentadora d’aquest
acte és la professora d’institut i
tempirera, Isabel Gadea i Beltran. La
llibreria es troba de gom a gom i ens
congratulem per la bona acollida dispensada pel públic assistent. Vegeu pàg. 64.
1 DE JUNY DE 2001

Actuació de Lluís Llach dins els actes de
celebració de la proclamació del Misteri d’Elx
com a Patrimoni de la Humanitat.
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S’inicien les VI Jornades Culturals i
d’Estudi del Camp d’Elx, en aquesta
ocasió a la partida rural de Matola i amb
la col·laboració també de les partides de
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l’Algoda, el Pla de Sant Josep, Algorós i
Puçol. Escassa utilització del valencià
per a unes jornades que diuen ser del
camp d’Elx.

cada any, l’aparador de revistes i llibres.
Assistència multitudinària que podem
xifrar en més de 5000 persones. Vegeu
pàg. 45.
4 DE JUNY DEL 2001

Apareix a la revista El Temps, de
València, un dossier (pàg. 69-74) sobre
la declaració del Misteri d’Elx com a
Patrimoni de la Humanitat. El president
d’EL TEMPIR hi publica una tribuna
sota el títol “El Misteri d’Elx: llengua,
cultura i tradició”. Hi destaquem, a més
a més, l’entrevista realitzada a l’alcalde
d’Elx, Diego Macià sota el títol “El
Misteri ha fet universal el valencià”.
Esperem que així siga i que ens ho creiem
almenys tots els il·licitans. Vegeu pàg.
35.

Inauguració del Casal Jaume I a Crevillent.
1.06.2001

1 DE JUNY de 2001

Inauguració amb l’assistència
d’Eliseu Climent del Casal Jaume I de
Crevillent, el quart que s’obre a les
comarques del sud del País Valencià. Hi
érem una nodrida representació d’elxans
al costat de centenars de crevillentins.
Vegeu pàg. 39.
3 DE JUNY DE 2001

Foto: Joan Serrano

VI Trobada d’Escoles Valencianes de les Valls
del Vinalopó a l’Alguenya. 03.06.2001

4 DE JUNY DEL 2001

Assistim a Crevillent a la IX Trobada
d’Escoles Valencianes del Baix
Vinalopó/Baix Segura. Hi muntem, com

18 DE JUNY DE 2001

Foto: Salvador Valero

Assistim a l’Alguenya a la VI
Trobada d’Escoles Valencianes de les
Valls del Vinalopó. Tudi Torró, membre
de la Junta Directiva d’EL TEMPIR i
inspectora d’educació durant uns quants
anys a la comarca, on impulsà les línies
en valencià, presenta l’acte. Hi baixen
un grup de barcelonins del Congrés de
Cultura Catalana que coneguérem a
Barcelona arran de la reunió per a la futura creació de la Federació
d’Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC).

na. Si ens permeteu la brofegada i atès
que els filòlegs sempre es queixen de la
manca de terminologia escatològica en
lletra impresa, els hi facilitem la feina.
Esperem que aquests acadèmics no la
cagaran massa, i que això significarà un
autèntic pacte social per l’ús del català
o valencià i que, tot això, no es
convertirà en una cacera de bruixes a
l’expressió o mot suspecte. L’intercanvi
intern es produeix en totes les llengües
de cultura normalitzades, contemporànies i amb mitjans de comunicació
amb els quals els nostres avis no haurien
mai somiat. Els qui tenim xiquets
escolaritzats en valencià sabem a què
ens referim i tenim motius sobrats per
preocupar-nos-en. Als pobres no se’ls
hi pot encomanar ni una paraula
de TV3 o d’autors no valencians,
ni poden repetir l’arcaisme de
l’àvia desconegut pel mestre,
sense que això implique una
possible baixada de nota o
rectificació al marge. Prou per
ara. Vegeu pàg. 8 i editorial.

IX Trobada d’Escoles Valencianes del Baix Vinalopó/Baix
Segura a Crevillent. 4.06.2001

7 DE JUNY DE 2001

Rebem una carta de Vicent
Pitarch, des de Castelló,
d’agraïment de l’Institut d’Estudis
Catalans per la tribuna que EL
TEMPIR publicà en Información.
25 DE JUNY DE 2001

Amb motiu de la inauguració de la
seu de l’IEC a Castelló de la Plana
apareix la tribuna de Joan-Carles Martí
i Casanova a Información, en l’edició
Elx-Baix Vinalopó-Baix Segura sota el
títol “L’Institut d’Estudis Catalans a
Castelló”. Vegeu pàg. 13.

S’aprova al Ple de l’Ajuntament
d’Elx la moció pel requisit lingüístic pactada el 10 de maig per les forces
progressistes del País Valencià. Hi voten a favor els grups amb representació
municipal (PSPV/PSOE i EUPV). Com
era d’esperar el PP s’hi absté.

15 DE JUNY DE 2001

30 DE JUNY DE 2001

Els partits majoritaris al País
Valencià, PSOE i PP arriben a un acord
històric sobre la composició de
l’ACADÈMIA VALENCIANA DE
LA LLENGUA. Els vint-i-un membres
són confirmats per les Corts Valencianes
que els fan una ovació. Ens preocupa,
especialment, la presència dels sis
membres de l’autoanomenada Acadèmia de la Llengua Valenciana al front
de la qual hi ha Xavier Casp i que no
reconeix la unitat de la llengua catala-

Acaba, doncs, un semestre d’una especial transcendència històrica per al
futur de la llengua catalana al País
Valencià i a Elx. Hi compta cada hora,
cada dia i cada mes. Des d’aquí fem una
crida a tota l’afiliació perquè milite, amb
normalitat, per la llengua i pel país. Ens
necessitem els uns als altres i us
demanem d’afiliar-vos. La vostra modesta aportació ens permetrà publicar
aquesta revista amb la màxima
objectivitat i independència possible.
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