
www. juntsfrontalavl.com

BOLLETÍ

VERSIÓ VALENCIANA

Bolletí d’informació nº57
JUNY 2016

EL PUNCHÓ Bolletí d’informació nº62
MARÇ 2017

 ¡ ESTA ES LA PRINCIPAL FALLA QUE TENIM QUE CREMAR ELS VALENCIANS¡



www. juntsfrontalavl.com

BOLLETÍ

VERSIÓ VALENCIANA

Bolletí d’informació nº57
JUNY 2016

EL CATALANISME EXPANSIONISTE ES 
DESTAPA DEL TOT

Com venim manifestant des de fa molt temps en el nostre Bolletí, conformat ya el grup 
que colabora en l’agressió del catalanisme expansioniste, pretén des de les plataformes 
de poder de que dispon accelerar al màxim lo que és ya una descarada i oberta agressió 
al Poble Valencià. Este atac es veu reforçat en certa manera perque els colaboracionistes 
no actuen a soles sino en un entorn d’ignorants, despistats, hipòcrites i “meninfots” 
que conformen un ambient social que els favorix.

No cal cap d’esforç per a ilustrar la situació. Basten quatre eixemples elegits entre atres varis 
que nos oferixen els mijos informatius :

1º.- L’anunci d’una reunió dels representants de Balears, Catalunya i Valéncia en la que es 
pretén reforçar els llaços, no entre els “paisos catalans”, que no existixen, sino entre les 
persones interessades en anar construint-los.

2º.- El nomenament per a la direcció de la nova RTVV d’una destacada catalanista Ampar 
Marco, que reunix els mèrits suficients com ser la delegada de TV3 en Valéncia, delegada del 
diari “Avui”, corresponsal de “Catalunya Radio “ i que en el “vilaweb” de 4 de maig de 2.013 
va afirmar : “ el valencià és la nostra manera de denominar el català”. Atenció als destacats 
“cervells” que l’han elegit.
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“  Valencians: donem-nos conte d’els qui tenim, l’un com a alcalde i a l’atre com a president 
del Consell de la nostra Generalitat Valenciana; els dos treballant per a Catalunya violant els 
seus juraments de servir a la Comunitat Valenciana. Si no rectifiquen de colp i repent unirém 
tots els nostres esforços per a tirar-los del poder que illegíÍtimamente detenten. Nos va en 
això nostra supervivència com a Poble diferenciat dins d’els que conformen Espanya.”
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3º.- La ¿ distracció ?, es posa de manifest en el “final feliç”, com califica profundament satisfet el 
nomenament d’Ampar Marco el Sr. Molano de “Les Províncies”. O siga, que en mig d’un procés 
galopant de catalanizació, dit senyor troba molt apropiat que la televisió dels valencians estiga 
dirigida per una catalanista. Sense comentaris. No obstant resulta difícil casar estes alegries 
del Sr. Molano en l’excelent, concret i clar plantejament que fa el director de l’informatiu Sr. 
Quirós el 26 de febrer, titulat “Marzá parla català en l’intimitat”.

4º.- La pobrea, timidea i carència de la deguda argumentació de l’oposició manifestada pels 
dirigents del Partit Popular de la Comunitat als embats catalanizants d’els que, hui per hui, nos 
governen des del Consell. Està clar que eixos dirigents es troben en una complicada situació 
per estar maniatats pel seu pacte Aznar-Zaplana-Pujol que segons pareix els impedix fer lo 
que deurien haver fet ya fa temps: retirar públicament en Els Corts el seu respal a l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, reconéixer que varen cometre un “error” i conseqüentment rebujar tot 
lo que emana d’este ent destructor de l’identitat valenciana. Rectificar és de sabis, i de cavallers 
fer lo que el President de la “Wolksvaguen”, “ l’hem ca…t”, ho reconeixem i ho esmenem. De 
pas tindrien l’oportunitat de fer obrir els ulls de molts valencians que no acaben de entendre lo 
que està succeint.

A vore-les vindre, que traginers som i en el caminet nos trobarem.
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La Comunitat, Catalunya i Balears reforcen llaços culturals i llingüístics.

Els representants dels tres governs autonòmics han adoptat hui la “Declaració de Palma”

Segons esta notícia: “Els tres consellers acorden impulsar iniciatives conjuntes “cap a les 
polítiques estatals lesives cap a la llengua compartida”

En l’àmbit de llengua, la Declaració de Palma establix alcançar un sistema de “acreditacions de 
coneiximents llingüístics” compartit i compatible, “garantisant la coherència”, la transparència 
i la màxima informació pública. Entre atres compromisos, els tres consellers han acordat 
impulsar “iniciatives conjuntes cap a les polítiques estatals lesives cap a la llengua compartida”.

La Declaració de Palma també contempla la consolidació de l’Institut Ramón Llull com a 
organisme de promoció exterior i internacionalisació.

Recentment es va oficialisar el reingrés del  Govern de les Illes Balears en l’Institut Ramón 
Llull, i la colaboració del IRL en la Generalitat Valenciana dins del Pla Estratègic Cultural “Fes 
Cultura”.
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LA NOTICIA



www. juntsfrontalavl.com

BOLLETÍ

VERSIÓ VALENCIANA

Bolletí d’informació nº57
JUNY 2016

Estupor y ràbia..

Estupor davant l’estupidea d’alguns dels nostres governants, en insistir, promoure i finançar 
(en els nostres diners) la destrucció i la subordinació d’una de nostres més clares senyes 
d’identitat, la nostra volguda Llengua Valenciana.

Estupor davant la poca vergonya que supon la sumissió i consolidació de l’Institut Ramón Llull 
com a organisme de promoció exterior i internacionalisació de la nostra Llengua Valenciana, 
perque si alguna cosa distinguix a l’Institut del mallorquí Ramón Llull, és el seu claríssim objectiu 
de (copiem des de la seua web):

 L’Institut Ramon Llull és un organisme públic creat en l’objectiu de promoure en l’exterior els 
estudis de llengua i lliteratura catalanes en l’àmbit acadèmic, la traducciò de la lliteratura i 
pensament escrit  en català i la producció cultural catalana en atres àmbits com el teatre, el 
cine, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l’arquitectura.

En este objectiu, ¿qué pretén el renegat curt de vista que tenim de Conseller?, ¿qué persegueix 
el renegat president de Consell que nos ha tocat en mala sort?.. ¿Relegar a la Llengua 
Valenciana?, ¿subordinar la nostra història i cultura a l’àmbit català?.

Si hi ha alguna cosa clar en l’I. Ramon Llull, és que ells no reconeixen que existixca la Llengua 
Valenciana. És una varietat del català i punt. Ho diuen molt clar en la seua web, La llengua 
catalana al País Valencià ....(Ho copiem de la seua web) 

Què és el català i on es parla

El català és una llengua romànica de la branca occidental. Presenta dos varietats dialectals  
fonamentals: el català oriental i l’occidental, que contenen diferències lexicas, foneticas i  
gramaticals.La llengua catalana en el país valència també rep el nom de valencià per tradició  
històrica. El domini linguistic s’estén sobre 68.000 km2 de quatre estats europeus:  
Andorre, Estat espanyol (cataluña, país valencià, Illes Balears, la Franja de ponent, Aragó,  
i el carxe, Múrcia), França (cataluña del Nort) i Itàlia (la Ciutat de Alger i l’illa de Cerdenya)
 
¿Està clar?. Ells no s’amaguen, pero lo increible és la colla de “desvergonyits” que circulen per 
ací; ells  parlen sempre de “llengua compartida”, pero ¿quin és el seu nom?, ¿cóm es diu eixa 
llengua?. ¿és llengua catalana?.
 
¿Quin i quí llegitima a estos membres del Consell (que hem tingut la mala sort de tindre), a 
colaborar en institucions que neguen l’existència d’una Llengua Valenciana i a gastar els diners 
dels nostres imposts per a dita colaboració? 
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EL COMENTARI DE JUNTS FRONT A L’AVL
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Pero, anem a vore, el nostre Estatut d’Autonomia., ¿no ho diu molt clar en el seu Artícul 7º? 
	 Els	dos	idiomes	oficials	de	la	Comunitat	Autònoma	són	el	valencià	i	el	castellà.	
 Tots tenen dret a conéixer-los i usar-los.

I, llavors, ¿qué fan eixa colla de renegats que tenim i a els que paguem, en el Consell?.. ¿Treballar 
colze en colze en Institucions (com l’Institut citat) que no  volen una Llengua Valenciana , 
relegant-la a dialecte de tercera categoria i sense cap reconeiximent internacional?

Començàvem dient “Estupor i Ràbia” per la notícia a que fem referència, i és lo que ara sentim. 
Pero esta colla de descervellats que volen acabar en lo nostre, passarà i desapareixerà.

Per això, nosatres, de la mateixa manera que moltíssims valencians,  seguirem treballant 
per Valéncia i per la nostra Llengua Valenciana com a patrimoni preciós. A voltes nos mourà 
l’estupor i a voltes la ràbia nos ajudarà, pero sobretot això estarà el convenciment i l’orgull de 
defendre allò  que nos pertany i nos han llegat multitut de generacions de valencians: la nostra 
Llengua Valenciana.

Com dia un gran Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana: 

SI SOM LO QUE SOM, SEREM
SI SOM LO QUE SON, NO SEREM

Julián San Valero
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Sin excusas.
 Ya puedes escribir en valenciano autóctono, el genuino, el de siempre, el de la normativa de la Real 
Academia de Cultura Valenciana.  Solamente tienes que pinchar abajo, y te encontrarás con el traductor adecuado, 
que puede emplearse en móviles, ordenadores, tablets, sistemas Android, en el colegio, por/para los colegiales, en 
la universidad y por los universitarios, en la empresa...y hasta en misa...
 

http://traductor.llenguavalenciana.com/
 

Pásalo a tus amistades, lo están esperando.  
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Si sents que hi ha renegats que estan intentant menysprear-mos com poble, ajuda’t / ajuda-mos a defendre a 
nostra Llengua Valenciana front als seus enemics i difon este Bolletí entre els teus amics i coneguts

Actualment s’envien més de 35.000 Bolletins en cada número, pero tots som necessaris.

Escriu a continuació els correus de persones o institucions que consideres deurien rebre este Bolletí.

La teua recomanació es anònima, i el destinatari podrà donar-se de baixa si ho desija.

Pinche aquí:

http://traductor.llenguavalenciana.com/
http://traductor.llenguavalenciana.com/
http://www.juntsfrontalavl.com/firmar/
http://patronatracv.org/

