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Memòria Regidoria Política lingüística 2014  
 

Alcoi és un municipi valencianoparlant i, per tant, el valencià és la seua 
llengua pròpia. L’Ajuntament d’Alcoi, com a administració més propera a la 
seua ciutadania, té el deure de fer-lo respectar, de protegir-lo i de fomentar el 
seu ús amb mecanismes i polítiques de promoció lingüística concretes a través 
de la Regidoria de Política Lingüística i del Gabinet Municipal de Normalització 
Lingüística. 

 
Per tot açò, és voluntat d’aquest Ajuntament reforçar un any més les 

politiques de promoció i normalització lingüística per a promoure el seu ús 
oficial a l’Ajuntament d’Alcoi i el seu municipi. En aquest sentit, és necessari 
destacar que enguany es objectiu d’aquesta regidoria promoure els canvis 
necessaris i possibles en la retolació interior de l’ajuntament, aplicar el nou 
reglament de normalització lingüística i continuar fomentant la capacitació del 
personal administratiu en l’ús del valencià. 
 

Com a eina d’aplicació d’aquesta voluntat manifesta, en aquest 
pressupost es concreten una sèrie de línies bàsiques que venen a reforçar 
l’interès del govern d’Alcoi per aprofundir en la promoció i ús del valencià. En 
concret, les següents: 
 

• Promoció del valencià entre els nouvinguts i la població que no el coneix 
a través dels cursos de valencià de nivell elemental i del programa 
Voluntariat pel valencià, realitzat en col·laboració amb la Coordinadora 
de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià i la Federació Escola Valenciana. Els 
costos s’assumeixen des de la partida “Promoció i ús del valencià”. 

 
• Millora de la capacitació dels funcionaris i de la població que utilitza el 

valencià diàriament a través del cursos del valencià de nivell mitjà i 
superior. Es tracta d’activitats que es financen a través de la partida 
“Cursos de valencià”. La programació per al 2014 inclourà tres cursos de 
nivell mitjà i dos de nivell superior que s’imparteixen en els IES d’Alcoi. 

 
• Promoció del valencià entre la ciutadania a través de les campanyes de 

Cinema en valencià per adults i Cinema a l’escola per a escolars. Es 
tracta de programes que es realitzen en col·laboració amb la 
Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià-Federació Escola 
Valenciana i amb la Universitat Politècnica de València-Campus Alcoi. 
Els costos s’assumeixen des de la partida “Promoció i ús del valencià”. 

 
• Suport al sistema educatiu en valencià amb la col·laboració i suport 

econòmic a les Trobades 2014 organitzades per la Coordinadora de 
l’Alcoià i el Comtat pel Valencià i la Federació Escola Valenciana. 
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Enguany les trobades es realitzaran al municipi d’Onil i l’ajuntament 
col·laborarà amb una aportació de 1.000 euros. 

 
• Suport al sistema formatiu superior organitzant les Jornades de 

Sociolingüística 2014 en col·laboració amb el Campus Alcoi-UPV, Institut 
d’Estudis Catalans, Acadèmia Valenciana de la Llengua Centre Ovidi 
Montllor i Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià. Els costos 
s’assumeixen des de la partida “Promoció i ús del valencià”. 

 
• Recuperar, difondre, promocionar i valorar les figures i obres dels autors 

que utilitzen el valencià com a llengua vehicular de les seues creacions. 
En concret, en 2014 es preveu editar el segon volum del llibre Nova 
poesia alcoiana. Poemes entre telers II. Es tracta d’una obra que recull 
poemaris dels joves poetes alcoians amb l’objecte de facilitar el 
coneixement de la seua obra. 

 
• Enfortir els lligams de col·laboració amb les entitats públiques i privades 

que tenen entre els seus objectius promoure l’ús de la llengua i que han 
estat esmentades abans. A més, en 2014 es preveu signar convenis de 
col·laboració concrets amb les entitats Coordinadora de l’Alcoià-Comtat 
pel Valencià i Amics de Joan Valls. Amb aquesta última, l’ajuntament 
passarà a participar en la convocatòria del Premi de Poesia Manuel 
Rodríguez i en l’edició del poemari guanyador. 

 
• El Gabinet Municipal de Normalització Lingüística va realitzar a finals del 

2012, un estudi sobre l’estat de la retolació en valencià a les 
dependències municipals. L’estudi indica que hi ha multitud d’errades de 
redacció. Enguany es preveu actuar en aquest sentit, substituint part de 
la retolació incorrecta. Els costos s’assumeixen des de la partida 
“Promoció i ús del valencià”. 

 
• A finals de 2013, l’Ajuntament va signar un conveni de col·laboració amb 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. L’objectiu per al 2014 és 
aprofundir en aquesta col·laboració amb l’AVL en la organització 
d’activitats conjuntes. A més, està previst estudiar amb l’AVL la 
declaració de l’Any Joan Valls per al 2017. 


