
MEMÒRIA PRESSUPOST 2022

POLÍTICA  LINGÜÍSTICA

SUBVENCIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA COORDINADORA DE 
“L'ALCOIÀ I EL COMTAT PEL VALENCIÀ"

Seguint  la  línia  d'anys anteriors,  l'Ajuntament  i  la  Coordinadora pel  Valencià  col·laboren en la
realització i difusió d'activitats i campanyes de promoció del valencià, i se'ls renova el conveni de
col·laboració tots els anys, pretenem que aquesta treball conjunt continua realitzant-se en 2022. 

CAMPANYA DE CINEMA EN VALENCIÀ A L'ESCOLA

Aquesta activitat es realitzarà en diverses dates, tal com ha ocorregut anys anteriors, i ha tingut la
col·laboració de la Federació d'Escola Valenciana. Les anteriors convocatòries va tindre molt bon
acolliment i les projeccions es realitzen en diversos matins en el Centre Cultural, que és quan grups
escolars es poden desplaçar.

CURSOS DE VALENCIÀ 2022

Es tracta d'una activitat que es realitzarà durant els primers mesos de 2022, de gener a juny (els
cursos dels nivells B1 i C1), i en els mesos d'abril, maig, juny, setembre i octubre (els dels nivells
B2  i  C2).  És  per  això  que  pressupostem que  al  2022,  tinga  una  partida  assignada  al  Gabinet
Municipal de Normalització Lingüística per a fer front al pagament dels 7 cursos de valencià, tal
com s'ha especificat més amunt.

CAMPANYA PUBLICITÀRIA DE MATRICULACIÓ DELS CURSOS DE 
VALENCIÀ

Es realitza durant el mes de desembre i inclou: 

• Edició dels tríptics dels cursos de valencià 2022 (campanya de matriculació dels cursos de
valencià per a funcionaris i població en general). 

• Edició dels programes fotocopiats  de tots  els  nivells  dels  cursos municipals  de valencià
2022. Es reprodueixen en fotocòpies (un total de 400 exemplars) els programes de tots els
nivells  dels cursos de valencià (B1, B2, C1 i  C2) que són entregats a cadascuna de les
persones que es matricula. 

• Publicitat en premsa i ràdio de les activitats de promoció del valencià del Gabinet Municipal
de Normalització Lingüística (campanya dels cursos de valencià, organitzats anualment per
aquest  Departament).  Inclou:  publicitat  en  premsa,  ràdio  i  en  la  web  municipal  de  la
convocatòria  de  matriculació  i  dels  cursos  de  valencià  de  l'any  2022,  destinats  als
funcionaris municipals i també en la població adulta en general.



COORGANITZACIÓ DE LES JORNADES DE SOCIOLINGÜÍSTICA 
D'ALCOI

La Regidoria de Política Lingüística d'aquest Ajuntament ha col·laborat en l'organització de les
Jornades de Sociolingüística d'Alcoi, de les quals enguany s'ha realitzat la vintena edició, a la Sala
de  Graus  de  la  Universitat  Politècnica  de  València,  Campus  d'Alcoi.  Aquesta  coorganització
representarà a final d'any una despesa global de 1.500 €, que es pagarà de la partida «Promoció ús
valencià».  La coorganització  i  el  cofinançament  d'aquestes  Jornades  es  fa  amb el  concurs  dels
organismes següents: la Universitat Politècnica de València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua,
l'Ajuntament d'Alcoi, l'IEC – Delegació d'Alacant, el Centre Ovidi Montllor i la Coordinadora de
l'Alcoià i el Comtat pel Valencià. A més, col·laboren: la Universitat d'Alacant, la Universitat de
València, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat Miguel Hernández.

COL·LABORACIÓ EN LA TROBADA D'ESCOLES VALENCIANES DE 
L'ALCOIÀ-COMTAT

En aquesta efemèride l'Ajuntament d'Alcoi i aquesta Regidoria han col·laborat econòmicament amb
1.200 € en despeses d'infraestructures i material. Per al pròxim pressupost de 2022, any en què es
tornaran a realitzar en algun poble d'aquestes comarques, també es demana que es mantinga aquesta
col·laboració vehiculada per mitjà de la partida «Activitat Trobada Escoles Valencianes».

COORGANITZACIÓ DEL CICLE DE CINEMA EN VALENCIÀ 2022

Aquesta  campanya  de  cinema  en  valencià,  coorganitzada  amb  la  Universitat  Politècnica  de
València, i dirigida a l'alumnat de la universitat i públic adult en general, a més de grups d'alumnes
de Batxillerat de centres educatius d'Alcoi, és prepara tots els anys per als mesos de novembre i
desembre. Ha previst que es projecten un total de cinc pel·lícules en valencià en el Centre Cultural
d'Alcoi.

CAMPANYA DE NADAL: “CARTA ALS REIS MAGS”

Aquesta activitat continua realitzant-se després de tants anys perquè agrada molt als xiquets de tots
els  centres  educatius  de  la  ciutat  (es  fa  arribar  un  exemplar  d'aquesta  carta  a  cada  xiquet  de
qualsevol centre educatiu comprés entre l'ensenyament infantil, de 0 a 5 anys, i en Primària fins a 5é
curs), ja que, a més de transmetre els valors propis d'aquesta festa tan nostra i particular en aquest
municipi, on té una gran repercussió i està formada per una sèrie d'actes molt importants, com per
exemple el Betlem de Tirisiti, les Pastoretes, la Cavalcada de Reis, etc., aprofita com a activitat de
lectura i escriptura en valencià a les escoles. També es distribueixen a l'Oficina de Turisme, oberta
durant totes les festes de Nadal.

CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL

Aquesta campanya consistirà en l'edició d'algun element (pòster, llibre, conte, etc.) per a ser repartit
per tots els centres escolars d'Alcoi i també a l'Oficina de Turisme d'aquest Ajuntament, amb la qual
es pretén recuperar i difondre algun element tradicional de les nostres festes de Nadal, tal com ha
passat per Nadal de 2021 amb l'edició d'un conte. 
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