
30 Aniversari de la LUEV
Ara fa exactament 30 anys, concretament un 19 

de novembre de 1983, les corts reunides en 
Alacant aprovaren la LUEV “Llei d’ús i ensen-
yament del valencià” . Una llei que en un prin-
cipi hauria de signifi car un instrument essen-
cial per a la recuperació del nostre patrimoni 
lingüístic i una valuosa ferramenta per a la 
defensa de la nostra llengua al cap de 30 anys 
no ha tingut els efectes desitjats pels seus 
promotors.  
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Si tens interés, en la nostra pàgina Web podràs trobar més informació sobre alguns d’estos articles

La LUEV ha estat la primera llei que ha regulat i desplegat l’ofi cialitat que l’Estatut re-
coneixia a la llengua pròpia, després de quasi tres segles des de l’abolició del règim foral. 
Des d’eixe moment quedava marginada de l’administració, de l’escola, de l’alta cultura i 
de tots els avantatges que portava la modernitat, que eren difosos i expressats en un 
altre idioma.

Per una part –la que fa a l’ensenyament- gràcies a aquesta llei el valencià va entrar en 
l’Administració i l’ensenyament, produint importants avanços en l’alfabetització de tota 
una generació de valencians. Per l’altra- la que fa referència a l’ús- la falta de esforços 
polítics del nostre govern i la ràpida incorporació de nous mitjans de comunicació , Twit-
ter, WhatsApp,... fan que la introducció del valencià en moltes capes de la nostra societat 
encara estiguen en una fase molt precària.

Molts són els colps contra la nostra llengua: La llei Wert, la negativa per part de la Con-
selleria d’obrir noves línies en valencià, l’obstinació per part del govern valencià de no 
reconèixer la unitat de la llengua.. i l’última i prou grossa, el forçós tancament de  RTVV 
excusant problemes econòmics.

Les paraules de Vicent Moreno com a president d’Escola Valenciana son clares: “No te-
nim premsa escrita en paper, ni ràdios, ni televisions privades que parlen en la nostra llen-
gua. L’ensenyament, comptant també amb tots els entrebancs amb els quals ens trobem, 
no pot ser l’únic àmbit per aconseguir la normalització del nostre màxim tret d’identitat. 
Tancar un espai comunicatiu públic com RTVV suposa un greu revés i un pas enrere per 
aconseguir aquest objectiu. Tancar RTVV és llevar-li la veu al nostre poble”

Sobre la LUEV a dit: “diem també que ha de ser una llei efectiva i els drets lingüístics dels 
ciutadans han d’estar fermament assegurats. Assegurar els nostres drets suposa que els 
governants han d’assumir una sèrie de deures que estan incomplint, en molts casos, de 
forma sistemàtica. Volem que s’elaboren decrets per desenvolupar-la com pertoca. Una 
tasca que no s’ha fet. Una feina pendent i imprescindible per a consolidar la normalització 
del valencià. No estem disposats a esperar 30 anys més, ni esperar a l’any 2015. Els nos-
tres drets lingüístics són de llei i denunciarem qui atempte contra ells”. 

No és sols la trista noticia del tancament d’una empresa i l’acomiadament de 1600 per-
sones, o el canvi de nom d’una entitat bancària o el simple dret de parlar cadascú el que 
vullga. El que estan fent és el desmantellament autonòmic, la desfeta de tot un poble i 
això no ho permetrem.  Valencians !!!   Que no vos enganyen !!!. 
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Des de fa dos dècades, València és el laboratori 
de les tècniques absolutistes del govern del PP 
per a seguidament aplicar-les a nivell nacional.

“Sempre em preguntava per què no hi havia algú que fera alguna cosa al respecte. 
Aleshores m’adoní que jo era algú.”



Excursions pel nostre País:  El puntal dels llops

Vergonya cavallers, VERGONYA!!!!
Ha passat mig any aproximadament des de l’última co-
municat de les nostres activitats i inquietuds, i podem 
dir que d’aquell temps a esta part, ha sigut una etapa 
en què podríem considerar com “dura”, tant a nivell local 
com en la línia del nostre País.

Des de Bloc–Compromís per Sedaví, durant este temps 
hem intentat implementar mesures que incrementaren 
el benestar de tots els ciutadans del nostre poble. Així 
varem presentar una esmena als pressupostos munici-
pals perquè es detragueren 50.000 € de les despeses de 

Festa Estellés

Amb bona lletra
Sembla que la decisió de tancar RTVV estava presa des 
de fa temps. El deute no ha segut el causant del tan-
cament de RTVV, ja que ha quedat clar que cap solu-
ció proposada els ha venut bé. El que ha passat és que 
“RTVV suposava un pas més per a enfortir l’autogovern 
dels valencians, donant suport directe als nostres sen-
yals d’identitat” i açò no li convé a un partit dirigit des 
de Madrid.
Els valencians necessitem un mitjà de comunicació 
nostre, que parle en la nostra llengua, de les nostres 

El Poblado ibérico del Puntal dels LLops es un 
asentamiento del siglo V a. C.  ubicado en una de 
las estribaciones meridionales de la Sierra Cal-
derona. Está situado en el término municipal de 
Olocau, en la cumbre de un promontorio a 427 m. 
sobre el nivel del mar y a más de 150m. sobre el 
llano, con amplia visibilidad sobre el territorio del 
Camp del Turia y el corredor del Barranco de Ca-
rraixet que da paso al norte.

El asentamiento ostenta una muralla y una torre que lo defi nen como una pequeña for-
taleza de 960 metros cuadrados. Junto a otras similares formó parte del sistema de-
fensivo y de vigilancia del territorio de la ciudad de Edeta (edetanos) y está considerado 
uno de los mejores ejemplos de atalaya de época ibérica. Se trata de un conjunto de 
17 habitaciones que se abren a una calle central que recorre longitudinalmente todo el 
asentamiento.
El acceso al yacimiento arqueológico se realiza por un sendero que, partiendo de la ca-
rretera CV-25 a la altura del cementerio de Olocau, discurre por un espacio forestal bien 
conservado. Os recomendamos esta excursión, el poblado se puede visitar gratuitamen-
te todo el año. Existen folletos publicados por el Ayuntamiento de Olocau y por el Museo 
de Prehistoria de Valencia que permiten la visita autoguiada.

Fa quatre anys l’escriptor d’ Algemesí  Josep 
Lozano va lliurar una  carta de convit arreu del 
País Valencià  per celebrar la Festa Estellés.
En ella feia unes refl exions dels difícils mo-
ments que està passant la nostra cultura i 
volgué aprofi tar  la celebració que fan els es-
cocesos, el “Burn’s supper”  per reviscolar el 
nostre esperit nacional. La seua proposta va 
ser la següent: Celebrar el naixement d’un dels 
nostres poetes : Vicent Andrés estellés, fer un 
dinar o sopar popular i per fi  llegir o cantar versos dels nostres poetes. Tot això en una 
festa que hauria de ser lúdica i popular.
Sedaví  poble amb gran tradició de poetes va agafar el testic que llançà Josep Lozano i 
des de fa tres anys es celebra tradicionalment la Festa Estellés. Aquest any volguérem 
eixamplar el repertori fent un xicotet homenatge als poetes del nostre poble. La velada 
d’enguany fou un èxit de participants i poemes, però estem encabotats que l’any que ve 
siga doble de lluïdora. Per això des d’aquestes pàgines volem fer un crit al poble de Se-
daví, poble valencià, perquè el proper any vinga a la Festa Estellés la major quantitat de 
gent possible per reviscolar la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre país.

“No et limites a contemplar aquestes hores que ara vénen,
baixa al carrer i participa.
No podran res davant d´un poble unit, alegre i combatiu”                      (V.A. Estellés)

tradicions i cultura pròpia.
En els PRESSUPOSTOS de l’estat per al 2014, som el territori amb menys inversió per 
habitant de tot l’estat. Encara que representem el 11% del total de la població, tan sols 
rebem el 6% de la inversió. Han retallat un 35% en sanitat, però només un 2% a la Casa 
Reial o un 3% a Defensa.
I mentres, esta gent que ens governa està envoltada de problemes de CORRUPCIÓ: Gür-
tel, Brugal, Emarsa, Nóos, Fabra, Bárcenas, ...

les Festes (d’un total de 150.000 € pressupostats), i es traslladaren a polítiques de foment 
d’ocupació, per als nostres més de 1300 veïns que es troben en situació de desocupació. 
La resposta de l’equip de govern del Partit Popular, com ve sent costum, va ser negativa. A 
canvi van publicitar a so de bombo i platerets, un prometedor “Pla a l’Estímul a l’Ocupació 
Local”, dit pla els seus fruits van ser en les seues dues fases inicials, 4 (quatre) contracta-
cions de treballadors de Sedaví, amb un cost de 6.000 €, sobren les paraules… 

Seguint amb la preocupació pels nostres ciutadans més desfavorits, varem presentar una 
proposta per a bonifi car un 50% de l’IBI, als aturats de llarga durada de la nostra localitat, 
l’Equip de Govern del Partit Popular, no li va agradar la nostra proposta… Podríem conti-
nuar amb les propostes serioses i certes que hem realitzat, com l’articular uns Pressu-
postos Participatius, en el que els veïns aportem idees d’on i en què realitzar inversions 
(desestimada), el nomenament del Cronista Ofi cial (que va ser així mateix rebutjada), etc., 
però creiem que ja és millor deixar el passat i pensar en el futur, i davant d’això només vos 
podem assegurar que continuarem treballant per al nostre poble…


