Procediment per a realisar esmenes a la proposta de
Declaracio Valencianista 2018
(Presentada en el Congrés Valencianisme 2018,
el 24 de novembre de 2018)
Els/les congressistes interessats/interessades en esmenar la Declaracio Valencianista 2018, hauran de complimentar la quartilla
que se troba insertada en este fullet i entregar-la a qualsevol membre de l’organisacio, facilitant especialment el seu correu electronic
a fi de fer-los arribar en format digital el text que desenrolla els huit
punts de la Declaracio.
Les esmenes, possibles aportacions o substitucions de paragrafs
es realisaran sobre el propi document (word) en lletra de distint
color.
S’hauran d’enviar per correu electronic a la següent direccio:
comunicacions@congresvalencianisme.com
En cas de no tindre possibilitat de realisar-ho per esta via, pot dirigir-se a qualsevol entitat organisadora i tramitar-ho a través d’este
mig.
La data llimit per a enviar o fer entrega de la documentacio esmenada finalisarà el dia 31 de giner de 2019.
Associacions organisadores:
Associacio d’Escritors en Llengua valenciana, Casal Bernat i Baldoví, Convencio Valencianista, Grup d’Accio Valencianista, Institut d’Estudis Valencians,
Joventuts del GAV, Mestres i Llicenciats del Regne de Valencia, En Moviment, Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, El Piló de Burjassot, Plataforma Jovenil Valencianista, Plataforma Valencianista, Associacio
Cultural Roc Chabàs La Marina, Rogle Constanti Llombart i Software Valencià.
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Image de la portada del Dossier 2017 de Convencio Valencianista, que
estigue dedicat a la Declaració Valencianista de 1918

Declaracio Valencianista 1918 - 2018

DECLARACIÓ VALENCIANISTA 1918

DECLARACIO VALENCIANISTA 2018
(PROPOSTA)

Les bases que la “Unió” i la “Joventut” valenciansites defensen, prescindint de les
idees que’n atres ordens pogueren professar els seus components, son estes.

Les bases que la Comissio de Ponencies del Congrés Valencianisme 2018 propon per
a la seua discussio son estes:

1ª El Pòble valenciá, integrat per els habitants de les tres provincies actuals, constituix una fòrta personalitat social caracterizada per la possessió d’una llengua pròpia, per la seua modalitat racial, per la comunitat de història i de condicions economiques.
2ª Esta personalitat, per el fet de la seua existencia i per la voluntat dels seus components, te dret a constituir un Estat amb el poder de donar-se ell mateix la seua
forma i constitució. Esta es la fonamental reivindicació valencianista.
3ª Reconeixem la compatibilitat del Estat Valenciá i la seua convivencia amb les demés regions i nacionalitats ibériques dins d’una Federació Espanyola ó Ibérica, establint clarament la distinció de atribucions del Estat Valenciá i el Federal, i una
consegüent divisió de la Hisenda per a cobrir les respectives atencions. Les funcions pròpies del Estat Valenciá deurán ser exercides amb plena sobiranía, sense
cap intromissió extranya.
4ª Sense prejutjar definitivament la divisió de estes funcions acceptém per el moment, la fomulada en la Assamblea de Parlamentaris de Octubre de 1917.
5ª Existint en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües: valenciana y castellana, demaném la cooficialitat per a els dos idiomes.
6ª Conseqüents amb la idea de respecte als organismes naturals, els municipis valencians fruirán de la seua autonomía, tenint el poder de constituir-se dins dels
límits generals d’una llei municipal que procure, per a els ajuntaments la máxima
eficacia tècnica compatible amb els principis democrátics.
7ª Reconeixent les varietats locals dins de l’antic Regne de Valencia i conseqüents
amb el criteri descentralitzador, el Estat Valenciá respectará les varietats provincials o comarcals, quan els respectius municipis les consagren per Unions o Mancomunitats entre ells .
8ª El Estat Valenciá podrá mancomunar-se, per a fins concrets, amb atres Estats de
la Federació, si hu estima convinent, conservant íntegra la seua personalitat.
Unió Regional Valencianista i Joventut Valencianista.
Publicada en La Correspondencia de Valencia, el 14 de novembre de 1918.
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1ª El Poble valencià, integrat pels habitants de l’actual autonomia valenciana hereua
de l’historic Regne de Valencia, constituix una forta personalitat social caracterisada per la possessio d'una llengua propia, per les seues caracteristiques etniques,
per la comunitat d’historia que conforma i de condicions economiques.
2ª El Poble Valencià, pel fet de la seua existencia i per la voluntat dels seus components i havent constituit un estat en furs propis, ha de tindre el dret a l’autogovern, en el poder de donar-se ell mateix la seua forma i estatut. Esta es la fonamental reivindicacio valencianista.
3ª Reconeixem la compatibilitat de la nacionalitat valenciana i la seua unio i convivencia en les demes regions i nacionalitats iberiques dins d'una Espanya o Iberia
de caracter federal, establint clarament la distincio d’atribucions del govern valencià i el federal, i un concert economic o divisio de la Facenda valenciana en la federal per a cobrir les respectives atencions. Les funcions propies de la nacionalitat
valenciana deuran ser eixercides en plena sobirania, sense cap intromissio estranya, aixina com en absoluta llealtat de Valencia cap a les competencies i l’unio
federal.
4ª Sense prejujar definitivament la divisio d’estes funcions acceptem, pel moment,
la formulada en la Constitucio Espanyola i l’Estatut d’Autonomia vigents.
5ª Existint en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües valenciana i castellana, demanem la cooficialitat per als dos idiomes en qualsevol poblacio valenciana i el dret i el deure de coneixer i usar les dos llengües per part de tots els valencians. Fem patent que sent la llengua valenciana autoctona i propia deu normativisar-se en independencia i seguint actualment les Normes d’El Puig, que reflectixen fidelment la tradicio lliteraria i el llenguage viu dels valencians.
6ª Conseqüents en l’idea de respecte als organismes naturals, els municipis valencians fruiran de la seua autonomia i seran l’eix vertebrador de Valencia, d’a on
s’hauran d’eliminar les divisions provincials.
7ª Reconeixent les diferents realitats comarcals existents dins de l’historic Regne de
Valencia, i conseqüents en el criteri descentralisador, el Regne de Valencia
respectarà dites comarques aixina com les unions en mancomunitat que puguen
sorgir de la lliure voluntat dels diferents municipis.
8ª Valencia podrà acceptar l’inclusio de totes les demarcacions territorials que han
segut valencianes a lo llarc de la seua historia o d’aquelles que tinguen afinitats
economiques o culturals, si ho estima convenient, conservant integra la seua personalitat
La Comissio de Ponencies del Congrés Valencianisme 2018
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