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Benvolguda sòcia, benvolgut soci:  

Les persones que conformem el Consell de Gestió d’ACICOM, volem aconseguir 
millorar la comunicació  entre nosaltres i aquesta nova eina esperem que ens ajude. Vol 
servir de recordatori de les iniciatives, activitats i suggerències que anem plasmant a la 
web www.acicom.org, al facebook i al twitter. 
 
En aquest mes tenim com a gran esdeveniment la celebració de la 49 Fira del Llibre a 
València, una important trobada entre  la ciutadania i el món del llibre. El Gremi de 
Llibrers, qui organitza la Fira, sempre ha mantingut un plantejament de fira global, com 
a espai cultural i educacional, relacionat estretament amb el desenvolupament econòmic 
del nostre País, i amb la construcció de la ciutadania valenciana. ACICOM i d’acord amb 
els nostres modests mitjans, volem donar suport, especialment a aquesta dimensió de 
ciutadania de la Fira del Llibre, als aspectes de la responsabilitat social que tots els 
actors i actrius de la cadena creativa, productiva, i mediadora del llibre i de la lectura 
tenen que vore amb la formació de la ciutadania valenciana. La dieta mediàtica de la 
ciutadania, des de la seua vessant del llibre. Tens més informació en 
http://wp.me/p4bJA4-1vr 
 
El dret a saber i el dret d’expressió, es concreten en el món del llibre, en el dret a llegir i 
el dret a escriure, com a drets bàsics i com a pràctica social. 
La lectura com a dret humà que permés l’exercici ple de la democràcia i per tant un dret 
de la ciutadania. 
L’accés al llibre i a la lectura conformen són un dret bàsic amb un component cultural i 
educatiu vitals per a la inclusió social i pel desenvolupament humà, més enllà d’un 
plantejament com a mers consumidors de bens i serveis. 
 
 
 

 

 

EL LLIBRE  
PROTAGONISTA DE LA 
COMUNICACIÓ. 

 
 

ACICOM A LA 49 FIRA DEL 
LLIBRE. 
4 activitats programades pels dies 
24 i 30 d’abril, 2 i 4 de maig 
http://wp.me/p4bJA4-1vr  

 

Dijous dia 24 d ’abril a l es 18:30h.
a la Fira del Llibre 
 
Conversa Oberta: Alliberem el llibre de 
les cadenes? De la cadena a la xarxa de 
valor; renaixement de la indústria 
editorial  - http://wp.me/p4bJA4-1vE 

La consolidació de la societat de la informació i l'era 

digital en xarxa,  afecta a totes les indústries 

culturals, les quals estan patint una enorme 

transformació que tindrà efectes tant a la vessant de 

negoci com a les formes de transmissió del saber 

social. Aquesta conversa oberta  proposarà algunes 

pistes i reflexions entre diferents actors i actrius de 

tota la cadena del llibre, per trobar orientacions i 

perspectives en el laberint digital. 

 

Millorem la comunicació associativa 



Dissabte, 26 d’abril 

Des d'ACICOM volem convidar-vos a participar 
d’un projecte col·lectiu i il·lusionant: la 
possibilitat de crear una xarxa d’entitats 
valencianes. 

Un grup d’associacions (Acció Cultural del País 
Valencià, ACICOM, Ca Revolta, Federació 
d’Escola Valenciana i Societat Coral el Micalet) 

us proposem de trobar-nos per a treballar conjuntament aquesta possibilitat: l’objectiu mínim seria crear una web on 
compartir la nostra informació  (les activitats, campanyes i documents que cadascuna de les nostres entitats impulsa), i 
el màxim  la d’efectivament crear una xarxa d’entitats  que coordine esforços i multiplique la nostra capacitat d’incidència, 
en la perspectiva d’un possible canvi al País Valencià. 

La proposta que us fem és trobar-nos el dissabte 26 d’abril (dins del context de la commemoració de la diada del País Valencià) a 

València, en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània (Sant Ferran, 12) de 10 a 13h. Per inscriure’t i més informació: 

http://wp.me/p4bJA4-1wQ 

Dimecres, dia 30 d’abril a les 18,40h. Presentació del llibre, PILAR SOLER: 
Rebelde con causas, d’Emília Bolinches, periodista i vicepresidenta d'ACICOM 

La nostra activa sòcia fundadora, Emília Bolinches,i coordinadora del Grup de Gènere i Comunicació, ha 

escrit aquest apassionant llibre sobre Pilar Soler, que ajuda d'alguna manera a donar visibilitat a una dona 

valenciana i les seues causes.Aprofitem per invitar-te a participar a la presentació del llibre a la Fira del 

Llibre de València  

http://wp.me/p4bJA4-1wf 

 

Divendres, 2 de maig a les 19,30h. 

“El último que apague la luz: Sobre 
el fin del periodismo” de Lluís 
Basets, editat per Taurus. 
Presentació i debat sobre el llibre.  
http://wp.me/p4bJA4-1wT 

Lluís Bassets escriu la crònica dels últims 

dies de la premsa escrita. L'esclat de 

la"bambolla periodística"serà també el 

definitiu senyal de la fi de la cultura i la 

democràcia tal com les coneixem? Cap a 

on ens porta la"efervescència digital"?  

Diumenge, dia 4 de maig a les 18:30h  

Presentació de WILLKA: una novel•la per a construir una 
escola. 
http://wp.me/p4bJA4-1w5 
El nostre soci Carlos Gómez Garcia, ha escrit aquesta novel·la, com un projecte, 
pel qual et demanem el teu recolzament, amb el qual es preten traure uns beneficis 
que aniran destinats a la construcció d’una escola en un llogaret del centre de 
Madagascar.  WILLKA neix a partir d’una experiència de voluntariat en una casa 
d’acolliment en la serra andina de Perú, en les comunitats inques properes a la 
ciutat de Cusco, a la vall sagrada dels inques. Una experiència de voluntariat en 
una casa d’acolliment amb 60 xiquets I xiquetes. 



Fins el 9 de maig  

Et presentes com ACICOM al XIII edició del Certamen de Narrativa Breu: La 
salut i el benestar de les dones? 
El 9 de maig finalitza el termini de presentació dels relats. T'invitem a participar tant 
personalment com en qualitat de persona associada a ACICOM i presentar-ho com associació.. 
Les bases pots decarregar-les en: 

 2014 Ajuntament de València BASES_CERTAMEN_Narrativa Breu-Dones-val 

http://wp.me/p4bJA4-1xe 

 

Dijous, 15 de maig de 2014, València 

VII JORNADES CONTD La Televisió Intel·ligent I els 
continguts transmedia   

http://wp.me/p4bJA4-1vf 
ACICOM col·labora un any més amb les magnífiques Jornades 
sobre Continguts de la Televisió Digital que organitzen 
la Universitat de València  i el Màster Oficial en Continguts i 
Formats Audiovisuals  . Enguany el tema central és la televisió 
intel·ligent. Volem analitzar el repte que internet ha suposat per a 
la producció audiovisual, que s’ha traduït en agilitat narrativa i en 
una nova relació entre el públic i els projectes audiovisuals: els 
continguts transmèdia. 
No t’ho pots perdre! INSCRIU-TE JA! 
 
 

ACICOM és una de les entitats adherides a la ILP so bre RTVV, tant 
com associació com a moltes d eles seues persones a ssociades .  

una altra rtvv era possible i serà ! 
 

Tens tota la informació d’aquesta iniciativa i t’in vitem a formar part del grup de 
treball sobre el tema, en:  
http://rtvenvalencia.org/  
https://twitter.com/rtvENvalencia  
https://www.facebook.com/rtv.envalencia  
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