
MEMÒRIA 
D’ACTIVITATS 

2015



Índex

Carta del president ................................................... Página 2

Qui som?  ................................................................. Página 3

Cicles denúncia Hacktivitza’t   ..................................... Página 5

Conversa oberta   ...................................................... Página 7

La comunicació, eina d’apoderament ciutadà  ............. Página 12

ACICOM: Creadors d’opinió  .................................... Página 17

Díes mundials   ......................................................... Página 22

Treball en xarxa   ..................................................... Página 26

ACICOM  ............................................................... Página 32

Cicles de cinema   .................................................... Página 42

Festival CCC   .......................................................... Página 45

Economia   .............................................................. Página 53

Col·laborem amb   ................................................... Página 55

1

www.acicom.org   
 ciutadaniaicomunicacio@gmail.com

Telèfon: 960 722 884  
Mòbil: 665 58 53 89

ACICOM
C/ Portal de Valldigna, 5 Baix 2     
46003 - VALÈNCIA

Maquetació: Carla Senach
Il.lustració: Deima Jonusaityte

Xarxes socials:

https://www.youtube.com/user/ACICOMCANAL

https://twitter.com/acicom_val

https://www.facebook.com/Acicom-Ciutadania-Comunicació

2



Carta del president Qui som?

Som una associació cívica, nascuda en novembre de 2009, conforma-
da per un grup de persones resistents, dedicada a termes de mitjans i 
cultures de la comunicació, per a defensar els drets de la ciutadania. 
Treballem per a millorar la dieta mediàtica (premsa, ràdio, món edito-
rial, llengua, etc.) al nostre àmbit geogràfic.

Som reconeguts com associació de consumidors, perquè ens preocupa, 
i molt, la defensa dels drets relacionats amb la comunicació, tals com 
la llibertat d’expressió, el dret a la informació o el dret d’accés de la 
ciutadania als mitjans de comunicació. 

Altres drets ciutadans relacionats amb la comunicació, com l’ús del va-
lencià, són atacats. Dediquem també la nostra atenció als drets asso-
ciats a la comunicació en la Societat de la Informació, on l’anomenada 
“escletxa digital” impedeix una gran quantitat de persones la igualtat 
d’accés a la comunicació. El dret a saber, la transparència i l’accés a 
la informació formen part de les nostres activitats principals, així com la 
educació mediàtica.

Desenvolupem un ampli ventall d’iniciatives per tal de generar pensa-
ment, informació, opinió, debat, acció i sinèrgies amb la ciutadania va-
lenciana. Entre les principals actuacions podem destacar la presentació 
de llibres, incloent una línia editorial de publicacions; la realització de 
debats, jornades, conferències, etc.

ACICOM manté convenis de col·laboració amb un ample ventall d’enti-
tats. Tenim una clara voluntat de participació ciutadana, desenvolupem 
projectes i iniciatives relacionades amb l’apoderament de la ciutada-
nia, especialment des del punt de vista de la comunicació com una eina 
per facilitar la dinamització i potencia del món associatiu. 

“Som una Associació progressista, plural, independent, punt de 
trobada de persones que, des d’òptiques multidisciplinàries, 

podem enriquir, mitjançant debats, estudis, denúncies i propostes, 
el nostre panorama comunicatiu valencià.”

ASSOCIACIÓ CIUTADANIA I COMUNICACIÓ – ACICOM
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Tens a les mans una xicoteta visualització de l’entusiasta treball, que al llarg de 2015, hem 
realitzat un grup de persones agrupades entorn del projecte ACICOM, compromeses amb la 
millora de la dieta mediàtica i cultural de la ciutadania valenciana.

En 2015, complim 6 anys de vida, des de l’assemblea de constitució en 2009, continuem 
insistint en línies d’acció i projectes que havien ocupat els nostres esforços com el Dret aSa-
ber, l’educomunicació, la comunicació com a eina d’apoderament de la ciutadania, a lluita 
per la llibertat d’informació, ...

La nostra voluntat de generar sinergies amb la societat valenciana en general i especial-
ment amb les organitzacions i el món associatiu també està present a les pàgines d’aquesta 
memòria.

Hem posat noves iniciatives en marxa, entre les que cal destacar especialment l’evolució 
d’un cicle audiovisual realitzat en 2013 i 2014, convertint-ho en un ambiciós i potent projec-
te, fet realitat, el Festival CCC, Cinema Ciutadà Compromés 2015. Un festival que ha donat 
visibilitat a audiovisuals compromesos, que ajuden a reflexionar sobre el nostre entorn abor-
dant aspectes com la igualtat de gènere, les lluites dels moviments socials, la inclusió, el medi 
ambient, la corrupció, l’atur, la memòria històrica, la defensa de la salut,i molts altres temes 
generats en els debats posteriors a les projeccions que han comptat amb 14 sales i més de 
30 produccions audiovisuals. Vam comptat amb una xicoteta ajuda de Culturarts.

Hem posat en marxa el Programa “La Comunicació eina per a l’apoderament de la ciuta-
dania” amb un total de 20 projectes en el seu si. Comptàrem amb una xicoteta ajuda de la 
Conselleria de Participació Ciutadana.

També hem continuat amb la defensa de la ciutadania, en quant que consumidors, amb 
una ajuda de la Direcció General de Comerç i Consum.

La defensa de la nostra llengua ha estat també present, tant en la seua promoció i utilitza-
ció en totes les nostres comunicacions, com en la defensa del seu ús i denúncia quan el dret 
ha estat menyspreat.

Continuem sent impulsors de la Xarxa d’Entitats del País Valencià, com un espai de troba-
da i participació de més de 60 organitzacions ciutadanes, que han estat també impulsant el 
canvi i el Pacte del Botànic.

Hem constituït, junt amb altres 6 entitats, l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
Des del punt de vista organitzatiu hem reformat el local social que compartim amb l’As-

sociació de Veïns Barri del Carme i per fi comptem amb un tècnic contractat amb jornada 
parcial per gerenciar l’organització.

Us presentem aquesta breu memòria com a rendició de comptes i transparència del que 
fem com ACICOM i t’invitem a sumar-te, si encara no ho has fet, a l’equip acicomer amb 
els teus projectes i inquietuds o simplement fen-te persona associada per donar suport a les 
iniciatives.

T’espere i més després de que hages llegit o mirat el que fem i el que pretenem.
Rep una cordial salutació en nom de totes les persones associades, desitjant comptar amb tu.

Jose Ignacio Pastor Pérez
President ACICOM



Cicles denúncia:
Hacktivitza’t

Cicle Documental, Censura 
i Vigilància a Internet

We Steal Secrets: 
The Story of Wikileaks

Còm seria un món en el que tota 
la informació fora pública?

Wikileaks es dedica a rebre filtracions que mostren algunes con-
ductes o comportaments inadequats per part dels governs, i publica 
documents i informes relacionats amb grans empreses, institucions o 
religions de tot el món, sempre en matèria d’interès públic.

Amb aquest documental volem reflexionar sobre el poder que ha 
adquirit la Xarxa en els últims temps i sobre el començament d’una 
autèntica batalla d’informació, que enfronta els poders polítics, me-
diàtics i militars.

Estem alineats amb l’objectiu del festival de col·laborar i assegu-
rar-se que internet segueix sent lliure, anònim i segur per a tots. 

Com a usuaris d’Internet creiem en el seu poder com agent mobi-
litzador i de canvi social. Es per aquesta raó per la qual organitzem 
el cicle. És important difondre i debatre sobre aquests temes al nostre 
entorn local i mes proper.
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Conversa oberta

ACICOM com a membre de la Xarxa d’Entitats del País Valencià, 
va organitzar una Conversa Oberta sobre l’apoderament de la ciu-
tadania i l’acció política. Comptaren amb la participació inicial de 
diverses persones expertes per passar a la interacció amb el públic 
assistent.

Hacktivitza’t: projecció del 
documental We Are Legion, 
The Story of the Hacktivists

Infomediació digital 
i dieta mediàtica

Explorarem els primers grups hacktivistes, per 
passar després als estridents i rebels inicis 
d’Anonymous. We are legion segueix la im-
pressionant evolució des del col·lectiu de bro-
mistes alegres fins el veritable i global movi-
ment de desobediència civil i hacktivisme per 
al món en línia.

Taula rodona: 
Hacktivitza’t

Qui controlen internet? / Lli-
bertat vs Seguretat i Vigilància, 
censura, espionatge massiu, ci-
beractivisme, drets i llibertats en 
l’àmbit digital …

Objectiu: Establir un debat ge-
neral sobre els temes previstos 
per a donar a conèixer aquestes 
realitats i conscienciar als assis-
tents. Canviar el punt de vista de 
la majoria dels ciutadans espan-
yols, que pensen que aquests 
assumptes no els afecten.

Destinataris: Ciutadania en ge-
neral. No es requereix cap co-
neixement previ sobre el tema.
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ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) membre 
de la Xarxa d’Entitats del País Valencià, ha organitzat una 
Conversa Oberta sobre l’Apoderament de la ciutadania i 
l’acció política. Comptarem amb la participació inicial de 
diverses persones expertes per passar a la interacció amb el 
públic assistent.

El canvi tan sols és possible si els ciutadans decidim empo-
derar-nos i adoptar una actitud crítica envers les circumstàn-
cies que ens envolten, renunciant al còmode immobilisme i 
passant a l’acció. Hem de prendre consciència del increïble 
poder que posseïm com a individus i com organitzacions, 
ja que la suma de milions de petites accions han alterat, en 
múltiples ocasions, el transcurs de la història

Taula Redona en el marc de la 50 Fira del Llibre de València 
organitzada per ACICOM i LibrosEnsayo.com

Hem plantejat una conversa oberta al voltant del llibre digital.

D’entrada pensem que caldria tractar possibles respostes a 
preguntes com ara:

Com canvia el llibre digital l’experiència de lectura?
Com influeix la lectura en digital en la comprensió lectora?
Comporta necessàriament el ebook  més pirateria i un preu 

del llibre més baix?
Soscava el llibre digital el futur de les indústries culturals?
A Espanya les vendes en digital representen un 5%, a EUA un 

25%. Quina potser l’explicació?

Apoderament ciutadá 
i acció política

El llibre digital
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Trencar els silencis mediàtics 
i presentació de 

l’Anuari Mèdia.cat 2014
L’Anuari dels Silencis Mediàtics és un projecte de periodisme d’investiga-

ció que cada any aporta llum a temes silenciats pels grans mitjans de comu-
nicació. L’Anuari de 2015 presenta dotze reportatges en profunditat sobre 
dotze temes que durant l’any 2014 no han estat portada de cap diari ni han 
obert cap informatiu. L’objectiu de l’Anuari Mèdia.cat és aconseguir situar 
aquests temes en l’agenda dels mitjans i donar-los veu per tal que arribin al 
coneixement de la societat.

Projecte: La comunicació 
eina d’apoderament ciutadà 

Aquesta activitat respon a la na-
cecesitat que tenen les entitats de 
tenir bons canals de comunicació 
per a fer arribar el seu missatge 
a la societat valenciana. La ràdio, 
com a mitjà comunitari, serveix 
per a donar major visibilitat i pro-
mocionar l’associacionisme valen-
cià, a més de servir com a eina 
amb la qual poder consolidar la 
comunicació com un instrument 
d’eficacia i eficiència.
Es va introduir als assistents en el 
món de les ràdios col·laboratives, 
se’ls va ensenyar els diferents pro-
grames online per a poder emetre, 
com fer un programa de ràdio. 

Ràdio per a associacions. 
Base d’una xarxa de 

ràdios ciutadanes
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Técniques de 
comunicació associativa

ACICOM va organitzar aquest 
taller de comunicació associativa 
amb la col·laboració de la Funda-
ció Horta Sud i l’Ajuntament de 
Quart de Poblet.

L’objectiu d’aquest taller era el 
d’implementar una sèrie d’eines 
comunicatives per tal de que les 
associacions valencianes sàpi-
guen transmetre millor el missatge 
central de la seua entitat, gene-
rant apoderament del moviment 
associatiu facilitant la difusió de 

les nostres iniciatives. El taller es 
va realitzar en l’Espai de Creació 
Jove de Quart de Poblet i van par-
ticipar 10 persones. Els ponents 
van donar una sèrie de pautes i 
eines que ajudaran a les entitats 
i *ONL a poder promocionar les 
seues accions fora de la seua 
entitat. A més, es va utilitzar la 
jornada per a fomentar l’apode-
rament d’aquestes entitats, amb 
l’objectiu que es consoliden en el 
mapa associatiu valencià.

Debat apoderament Jove 
i participació ciutadana

ACICOM com a membre de la Xarxa d’Entitats del País Valencià, va organitzar 
una Conversa Oberta sobre l’apoderament de la ciutadania i l’acció política. 
Comptaren amb la participació inicial de diverses persones expertes per pas-
sar a la interacció amb el públic assistent.
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Bones pràctiques 
de comunicació 

associativa

ACICOM va organitzar una Jornada de bones pràctiques 
comunicatives especialment dissenyada per a evitar a les orga-
nitzacions no lucratives el perill de l’aïlament en què es troben 
en molts casos i que pot conduir a la seua desaparició.

Els temes que es van tractar en la Jornada es van centrar en 
l’exposició de diferents mètodes de comunicació, centrant-se 
en aquelles eines que poden utilitzar les associacions i ONL 
per a difondre, de manera eficaç, el seu missatge a la societat 
civil. 

CitySens

Citysens és una xarxa social que funciona en un entorn local en el 
que formen part col·lectius, associacions, etc., publiquen esdeveni-
ments i iniciatives que están duent a terme en eixe moment i els ciuta-
dans accedeixen al sistema per a veure què s’està organitzant, quan 
i on. A més poden programar alertes, compartir en xarxes socials i 
altres funcionalitats.

La idea d’aquesta activitat era donar a conèixer el projecte Citysens 
en la ciutat de València, on es pretén implantar els pròxims mesos. 
L’acció va tenir lloc en la seu de Ca Revolta. 
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ACICOM: 
Creadors d’opinió

Vergonya Alcaldessa, Vergonya! 
Rita Barberà torna a agredir al valencià i 
converteix una esquela en un lamentable 

menyspreu

ACICOM (Associació 
Ciutadania i Comunicació) 
mostra la seua indignació 
amb el comportament de 
permanent atac a la llen-
gua dels valencians per 
part de l’Alcaldessa de 
València. El menyspreu i 
violació repetida de l’estat 
de dret perpetrat per l’Al-
caldessa contra el valen-
cià, es fa palés ara amb 
una nova agressió, que 
demostra que no existeix 
cap propòsit d’esmenar 
els seus comportaments 
habituals contra la nostra 
llengua.

L’esquela publicada ahir 
per l’Ajuntament de Valèn-

cia comunicant la mort del 
gran savi i mecenes Pere 
Maria Orts i Bosch, supo-
sa una greu falta de res-
pecte i una agressió con-
tra la memòria del difunt 
i tota la seua trajectòria 
vital. Suposant també un 
incompliment sistemàtic 
de les pròpies ordenances 
municipals vigents.

Rita Barberà i Nolla, 
després de la seu inad-
missible intervenció en 
la Crida, va aparentar 
penediment pel rebuig 
general de la ciutadania; 
però torna a repetir una 
nova agressió, ara contra 

la figura d’un dels valen-
cians més il·lustres del da-
rrer segle.

Però a més, la més alta 
autoritat municipal, que 
ha de ser garant del com-
pliment de les normes, es 
passa pel forro El Regla-
ment municipal sobre ús 
i normalització del valen-
cià al municipi de Valèn-
cia aprovat ja fa més de 
10 anys pel Ple Municipal 
per unanimitat. L’Ajunta-
ment continua  incomplit, 
tant políticament com per-
sonalment, els seus propis 
acords, en contra de totes 
les persones que estimem 
el valencià.

Mitjans de comunicació en
 valencià, cap a on creixem?

Des d’ACICOM vam organit-
zar el passat 29 d’abril, en el 
marc de la 50 Fira del Llibre, 
un debat al voltant de les Po-
lítiques Públiques per a la die-
ta mediàtica valenciana, amb 
la col·laboració de la Unió de 
Periodistes i la l’Associació de 
Publicacions Periòdiques Valen-
cianes. Vam invitar a totes les 
organitzacions polítiques per 
tal de conèixer de primera mà el 
seu programa electoral respec-

te a la dieta mediàtica valencia-
na i també amb la idea de que 
agafaren un compromís davant 
la societat de recolzar diverses 
mesures. Malauradament, cap 
organització política, cap, va 
acudir a la cita. Ara Francesc i 
Jose Ignacio han escrit un arti-
cle per tal de difondre els idees 
allí expressades que ha tingut 
molt bona acollida mediàtica, 
sent publicat en Comunicació 
21 i en Levante EMV.

Un article de Francesc Martínez Sanchis, President de 
l’Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes 
i de Jose Ignacio Pastor Pérez, President d’ACICOM
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El conservador PP modernitza els
 teleclubs, ara per a periodistes 

i amb pantalla de plasma

Així era la redacció a la seu del PP en el Carrer Gènova quan  el 
@ppopular ha comunicat canvis #europapress tornada de plasma

Fa 50 anys es va crear a Espanya el primer teleclub, un espai 
públic i obert a tothom on es podia veure el més modern del 
moment: la televisió. Tots els pobles d’Espanya van tenir el seu 
teleclub. Van arribar a crear-se uns sis mil, organitzats en una 
xarxa nacional que va revolucionar el món rural.

ACICOM Denuncia els informatius
CV de RTVE per propaganda política 

del PP i greu manipulació
La primera peça de l’informatiu del 

dia 16 de juliol de 2015 de RTVE, ha 
aconseguit superar tots els límits de 
la informació manipulada, amagada 
i en definitiva tot un exemple del que 
no ha de ser un informatiu i menys 
d’un mitjà de comunicació públic i 
democràtic.

Es tractava de donar informació de 
la sessió de Les Corts on els 12 aspi-
rants a ser nomenats com un o una 
dels 6 Senadors/Senadores, per re-
presentar a la ciutadania valenciana 
al Senat, han tingut que respondre a 
preguntes dels diputats i diputades va-
lencians per tal de provar la seua ido-
neïtat i valenciania. Una manera de 
rendir comptes, una pràctica impres-
cindible, tan sana i tan poc habitual 
fins ara en la nostra democràcia.

Cal destacar que el primer que ha 
comparegut ha sigut l’expresident 
Joan Lerma, del qual RTVE no ha 

emés cap imatge, i tan sols ha sigut 
comentat pel presentador.

Tan sols s’han donat imatges de 
l’expresident Alberto Fabra i de 
l’exalcaldessa Rita Barberà.

Per tant tan sols s’ha oferit imatges 
de 2 candidats (del PP) i cap de la 
resta, 10 candidats de les altres or-
ganitzacions polítiques, que repre-
senten la pluralitat de la representa-
ció política de la ciutadania, i entre 
les quals cal elegir a les 6 persones, 
senadores, que ens representaran en 
el Senat d’Espanya.

Les imatges es donen intencionada-
ment per aparentar que qui ostenta la 
màxima representació i protagonisme 
són Fabra i Barberà, deixant a la ac-
tual majoria parlamentària silenciada, 
amagada. S’utilitza la seua presència 
a la taula d ela comissió per ningu-
nejar a totes les altres persones, als 
altres 10 persones candidates i a les 
diputades que pregunten.
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La queixa d’ACICOM I COBDCV sobre 
declaració BIC arxiu aduiovisual de RTVV 

I RTVE a la Comunitat Valenciana

L’ASSOCIACIÓ Ciutadania i Comu-
nicació (ACICOM) i el Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris i Documentalistes de 
la Comunitat Valenciana (COBDCV) 
venim  defensant, des de fa molt de 
temps, la necessària protecció  i posa-
da a l’abast de la ciutadania, dels ar-
xius audiovisuals de RTVV i de RTVE a 
la Comunitat Valenciana, formalitzant 
en desembre de 2013 la sol·licitud de 
Declaració de BIC del citat tresor au-
diovisual valencià.

Hem aconseguit els informes favo-
rables i preceptius del Consell Valen-
cià de Cultura i de la Reial Acadèmia 
de Belles Arts de Sant Carles, a ban-
da d’altres importants adhesions entre 
les quals destaca el Ple Municipal de 

l’ajuntament de Burjassot per unani-
mitat, localitat on es troba actualment 
l’arxiu de RTVV.

Davant la falta de desposta adequa-
da de la Conselleria de Cultura, vam 
presentar queixa al Síndic de Greuges 
de la Comunitat Valenciana que ha dic-
tat Resolució suggerint a la Conselleria 
de Cultura que, amb independència 
de l’instrument jurídic de protecció que 
utilitze, realitze les accions necessàries 
a fi de garantir la correcta conservació 
dels arxius d’audiovisuals de la RTVV i 
de la RTVE a la Comunitat Valenciana. 
Així mateix, li suggereix que designe, 
a la major brevetat, l’arxiu en què han 
de ser dipositats. Donant-li un terme 
que finalitza el proper dia 1 d’agost.

Díes mundials

ACICOM celebra des de fa anys el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual 
per tal d’aconseguir la preservació i protecció dels arxius audiovisuals i la 
seua posada a disposició de la ciutadania.

Comptàrem amb la col·laboració d’Helena i Valentí, persones associades 
a ACICOM i membres de Los sueños de la Hormiga Roja. Presentàrem en 
el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual el Projecte LA MEMÒRIA RESCA-
TADA.

També comptarem amb la participació del nostre soci Juli Esteve , d’InfoTV 
que intervendrà en la jornada oferint el seu important testimoni com expert 
audiovisual que ha recuperat una gran part de la memòria dels valencians 
exiliats.

Dia mundial del Patrimoni 
Audiovisual
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Día internacional 
Del Dret a saber

Es va organitzar una activitat amb la 
col·laboració del Col·legi Major Rec-
tor Peset de la Universitat de València 
i la Xarxa d’Enitats del País Valencià, 
on representants institucionals i repre-
sentants d’organitzacions ciutadanes 
valencianes van tindre l’ocasió de 
conèixer els projectes dels governs i 
a la vegada aquests esoltaren els sug-
geriments i propostes de la ciutadania 
organitzada, aconseguint fixar objec-
tius i compromisos per avançar en el 
camó de governs més oberts i transpa-
rents, a la vegada que s’afavorira el 
canvi de la cultura de la transparència 
i el dret a saber.

13 de febrer, 
Dia mundial de la ràdio

Instaurat per la UNESCO a l’any 2011, cada 13 de febrer es celebra el 
Dia Mundial  de la Ràdio busca elevar el coneixement sobre el seu poten-
cial al conjunt de la població.

Enguany la jornada està dedica-
da als joves, com a consumidors 
i productors de continguts radio-
fònics.

Aquest any es vol sobretot afa-
vorir la creació de  programes 
enfocats als joves,  programes 
realitzats amb la participació de 
joves en l’equip de producció i 
programes produïts pels joves, 
per als joves.

23 24



15 de març Dia Mundial 
dels Drets dels Consumidors

ACICOM ha celebrat enguany el 15 de març, Dia Mundial dels Drets dels 
Consumidors presentant un renovat Gabinet Jurídic que augmenta la seua 
atenció a les persones associades i a la ciutadania de la Comunitat Valen-
ciana

Des de l’Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM) oferim a les per-
sones associades i a la ciutadania de la Comunitat Valenciana la nostra 
renovada oficina d’orientació i reclamació per a fer valer els drets que la 
normativa vigent estableix i per a reivindicar els nous que encara no estan 
suficientment reconeguts.

Treball en xarxa

Un nou govern per a un nou 
temps. Volem governs 

d’esquerres i valencians
Les urnes han parlat, han dit prou al mal 
govern i han exigit fer fora els responsa-
bles de la situació d’extrema gravetat polí-
tica, econòmica, social, cultural i ètica que 
pateix el nostre país. El 24 de maig ha co-
mençat una etapa nova al País Valencià: 
és per això que ens felicitem per l’oportu-
nitat que s’ha obert i per la maduresa que 
ha demostrat la societat valenciana.

El canvi polític que s’ha produït és l’expres-
sió d’un canvi social que, protagonitzat pel 
nostre poble,  ve gestant-se des de fa anys. 
Un canvi pel qual hem treballat moltes per-
sones, molts col·lectius i moltes organitza-
cions, de manera generosa, responsable i 
amb un esforç comú i constructiu.

Entenem, a més, que el País Valencià ha 
de ser el marc de negociació, diàleg i 
consens de les forces polítiques per a la 
constitució d’un nou Govern Valencià. 
L’autogovern no només s’ha de reivindi-

car, sinó que sobretot s’ha de practicar. 
I més quan el resultat electoral ha estat 
en bona part determinat per aquesta clau 
d’afirmació valenciana, que ara no po-
dem menystenir.

Cal governar la Generalitat, i també po-
bles i ciutats, en benefici de la majoria, 
amb la cultura de l’honestedat, el consens 
i la participació. I aconseguir l’acord per 
a la constitució dels nous governs tenint 
en compte que hi ha col·lectius i sectors 
socials que pateixen una dolorosa situa-
ció d’urgència. 
Afrontem aquest nou temps amb il·lusió, 
amb el convenciment que el País Valencià 
ha començat el seu futur. Nosaltres, as-
sociacions, plataformes i sindicats, con-
tinuarem treballant amb responsabilitat 
per a què el canvi polític que finalment 
s’ha produït es consolide i permeta cons-
truir una societat més justa, democràtica, 
igualitària i lliure.
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L’observatori 
ciutadà contra la corrupció

La iniciativa té el seu origen en l’ex-
periència de les associacions per a 
la cooperació internacional Atelier i 
Perifèries en l’anomenat “cas Blasco”.

Però, en el seu cas, a més de presen-
tar denúncia davant els tribunals, Ate-
lier i Perifèries van iniciar un procés 
de reflexió davant l’escassa respos-
ta social i ciutadana davant l’allau 
creixent de casos de corrupció que 
s’anaven coneixent al País Valencià. 
Perquè si és evident que han existit 
i existeixen corruptes que manipulen 
en benefici propi les quotes de poder 
polític de què poden disposar, també 

ho és que això ha estat possible, en-
tre altres raons, per un clima social 
d’indiferència davant aquests fets.

Aquestos van compartir la seua preo-
cupació amb les associacions impul-
sores de la Xarxa d’Entitats del País 
Valencià, que té com a objectiu primer 
impulsar iniciatives que apunten al 
canvi de mentalitats, comportaments 
i actituds i, per tant, a la creació de 
consciència i a la pedagogia socials. 
Tot això sense menystenir la propos-
ta de canvis administratius i legals, o 
la possibilitat de denunciar els casos 
concrets de corrupció.

ACICOM participa al 
Networking ciutadana

ACICOM és una de les 15 organitzacions que participarà al 
Networking Ciutadana, organitzat per Fent Ciutat

En aquesta trobada es van abordar uns dels objectius prioritaris 
que vam construir junts durant el darrer procés de diagnòstic:
la materialització d’un espai de trobada entre associacions i 
ciutadans en el qual conèixer-se, intercanviar informació, posar 
en comú iniciatives i promoure sinergies.

Una jornada en la qual 15 ciutadan(e)s posaran en comú les 
seues iniciatives, sol·licitant i oferint recursos, per tal de conti-
nuar enfortint relacions i projectes comuns.

Una trobada d’intercanvi on donar a conèixer els objectius i ac-
tivitats de les entitats de la nostra ciutat, on fomentar la cultura 
col.laborativa, generar sinergies i possibilitar el naixement de 
nous projectes inter-associatius i inter-barrials, on fer contactes, 
vincular-se a propostes existents, oferir idees, etc…

Volem materialitzar una vertadera “incubadora” on les iniciati-
ves ciutadanes puguen créixer i fer-se realitat.
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V Trobada de la Xarxa 
d’Entitats del País Valencià

La V Trobada, va estar centrada en 
el debat i decisió de quina estructura 
organitzativa havía de dotar la Xarxa.

La V Trobada va tindre lloc a Ca 
Revolta. Després d’aquest acte, ens 
vam dirigir a la plaça de l’Ajunta-
ment on comptàrem amb la presèn-
cia de l’actor Xavi Castillo que, des 
d’allí, ens va fer la crida a la mani-
festació convocada per la plataforma 
Per l’Horta. Vam celebrar l’èxit de la 
campanya i vam enviar un missatge 
clar de que en el futur volem que la 
planificació territorial compte amb 
mètodes de codecisió que impliquen 
a veïns i llauradors de l’horta. Perquè 
han d’entendre, que no es pot fer po-
lítica sense el poble i menys contra el 
poble i els seu territori. Entre totes i 
tots hem aturat el PGOU. Al final del 
recorregut també vam comptar amb 
l’actuació del cantant Miquel Gil.

Grup Càlam ha elaborat l’Índex avaluador del potencial apoderador 
de les propostes electorals dels partits polítics. A partir d’ací ha realitzat 
l’anàlisi dels programes electorals dels “grups polítics significatius”. Els 
resultats permetran conèixer fins a quin punt els partits polítics treballaran 
per a traslladar a la ciutadania el poder d’influir en la configuració del 
interès general.

Des d’ACICOM, amb la col·laboració de la Xarxa d’Entitats, recolzem 
aquest innovador i pioner treball que suposa una autèntica pràctica ciuta-
dana d’infomediació i aportació d’elements per a la presa de decisions. 
El Grup Càlam ens ofereix una informació de qualitat, organitzada,  ava-
luada i comparada.

L’índex del potencial 
d’apoderament 

ciutadà dels programes 
electorals
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El treball s’emmarca dins de la lí-
nia d’elaboració d’aportacions ori-
ginals per a contribuir a millorar el 
sistema democràtic.

L’anàlisi realitzada pretén valorar 
si les eleccions del #24M serviran 
perquè la ciutadania aconseguisca 
influir en els assumptes que afecten 
a la vida quotidiana i participar de 
forma activa en les decisions políti-
ques que li concerneixen. Per a açò 
s’ha analitzat els programes electo-
rals basant-se en tres components 
que incideixen a facilitar el poder 

d’influència de la ciutadania, des-
envolupant: la presa de conscièn-
cia, les competències iun entorn fa-
vorable.

Els resultats obtinguts estableixen 
un rànquing en funció del valor del 
iPE que està encapçalat per Podem 
(50.3), seguit de la Coalició Com-
promís (48.0) i Acord Ciutadá amb 
Esquerra Unida PV (46.4); a certa 
distància es troben UPyD (35.9) i 
PSPV-PSOE (31.2); i les últimes posi-
cions estan ocupades per Ciutadans 
(29.9) i Partit Popular (26.8).

Resultat índex 
d’apoderament

ACICOM
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Bones vacances i consells per 
defensar el teu viatgeACICOM participa al fòrum 

de l’audiouvisual valencià

Va ser convocat el Fòrum de l’Au-
diovisual Valencià per a debatre 
la millor forma de reobrir una tele-
visió pública valenciana. 
L’objectiu és escoltar i estudiar 
quin és el millor model per a oferir 
a la societat valenciana un espai 
audiovisual de qualitat, públic i 
plural.

Participaran del Fòrum el Presi-
dent de les Corts, els grups parla-
mentaris, l’Alt Comissionat de la 

Generalitat, la Comissió Interuni-
versitàries, la Mesa de l’Audiovi-
sual, el Comité d’Empresa d’RTVV, 
l’Associació de Professionals amb 
Oposició, l’Associació de Perio-
distes Valencians, la Unió de Pe-
riodistes, la Comissió promotora 
de la ILP per RTVV, l’Associació 
Ciutadania i Comunicació 
ACICOM, l’Associació Televisions 
de Proximitat, la Mostra del 
Cinema de Mediterrània i l’Asso-
ciació de Ràdios Comunitàries.
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Un grup nombrós de veins i amics es van reunir a la plaça de l’ajuntament 
de Valencia. Allí 124 ciutadans i ciutadanes portant les escultures d’algeps 
blanc, cadascun el seu cap, fets tots ells pel artista Juan Flores els van anar 
col.locant i estenent per tota la plaça. Tots els caps miraven a l’Ajuntament i 
li demanaven en silenci una democracia sense corrupció, igualitaria i justa. 
Molts passetjants i inclús turistes s’han sorprés i han preguntat pel segnificat 
de l’acció que havia sigut comunicada reglamentariament a la subgoverna-
ció del govern.

Celebrada una acció reivindicativa a la 
plaça de l’Ajuntament de València

Protagonitzada per l’artista Juan Flores i els seus veins
 

Manifestació 
crida cívica 25 d’Abril

35 36



Una part fonamental del calendari són les activitats proposades, organitzades 
per etapes i cicles i prestant sempre atenció a la diversitat de l’alumnat, per açò 
treballem amb diferents materials, recursos i metodologies.

Amb l’objectiu de reconstruir la història incompleta i transmesa en l’educació, 
aquest calendari va nàixer l’any 2005 per donar suport a la proposta coeducativa 
per als centres educatius de tot l’Estat espanyol.

 Calendari 
TEMPS DE DONES, 

DONES EN EL TEMPS

Temps de dones, dones en el 
temps 2015 arreplega les apor-
tacions de 36 dones que formen 
part del món de la comunicació i 
de la informació, un àmbit aquest 
especialment masculinitzat i que 
reflecteix, una vegada més, el 
model social patriarcal en què les 
dones no tenen la mateixa veu ni 
representació que els homes, que 
en absolut es correspon amb la 
immensa població a la qual va 
destinada la informació. Per això 
hem volgut rescatar i visibilitzar 
les dones en els mitjans, les crea-
dores d’opinió.

Assemblea ACICOM. 23 juny

Ordre del dia dels temes a tractar:

-Lectura i aprovació si escau de l’acta anterior.

-Aprovació, si escau, de l’ordre del dia.

-Presentació i valoració de la memòria de gestió 2014: 
projectes i activitats desenvolupats des de la darrera as-

semblea.

-Presentació i aprovació si escau de l’informe econòmic 
2014 i del pressupost 2015.

-Altes i baixes de persones associades.

-Projectes en curs, i propòsits per al 2015.

-Renovació i/o ratificació de càrrecs del Consell de Ges-
tió i del Consell Permanent. 

-Suggerències, propostes, preguntes, etc.
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Jornades de transparència Signatura Conveni 
ACICOM FUNDACODE
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ACICOM mostra el seu condol 
per la mort del gran 
periodista valencià 

Francesc de Paula Burguera

Cicles de cinema

MICE TV: PROGRAMACIÓ I 
CONTINGUTS INFANTILS EDUCATIUS, 

UNA UTOPIA?
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ACICOM com entitat col·laboradora 
de Mostra Internacional Cinema 

Educatiu

MICE València és el certamen educatiu més important de quants se celebren 
a Espanya i està reconegut entre els tres més destacats d’Europa juntament 
amb Giffoni a Itàlia o el Zlin Film Festival de la República Txeca.

El certamen inclou un complet programa d’activitats comptant amb una 
nova edició del concurs de curtmetratges professionals internacionals, tant 
de ficció com d’animació i el concurs de curtmetratges realitzats per joves 
fins a dinou anys, el jurat dels quals estarà integrat per algunes de les figures 
més destacades del cinema educatiu internacional amb representants de 3 
continents.
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Festival Cinema Ciutadà 
Compromés 2015

La interessant experiència desenvolupada amb el cicle d’exhibició 
ens ha permès posar en contacte a nombroses persones, actores de la 
societat civil valenciana.

ACICOM és una de les entitats impulsores de la Xarxa d’Entitats del 
País Valencià, que està conformada per més de 60 organitzacions cívi-
ques i socials, (http://xepv.cat/www/qui-som/) que han vist interessant 
el projecte i ens permet somniar amb la viabilitat d’una futura xarxa o 
circuit d’exhibició alternatiu al comercial, dels productes audiovisuals 
valencians realitzats gràcies al micromecenatge aportat per la ciutada-
nia valenciana, per aconseguir enriquir la nostra dieta mediàtica amb 
produccions audiovisuals de mirada crítica i compromesa per la millora 
del nostre entorn, siga quest social, ambiental, econòmic, educatiu, etc.

Donem doncs el pas de convertir el cicle d’exhibició en tot un Festival, 
nomenat CCC. Cinema Ciutadà Compromès, organitzat per ACICOM 
però amb la col·laboració de la Xarxa d’Entitats del País Valencià.
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Programació:
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Cloenda CCC Festival 2015
Teatre Micalet liurament de

 premis i projecció
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Economia

PRESSUPOSTAT PRESSUPOSTAT

PRESSUPOSTATPRESSUPOSTAT

PRESSUPOSTAT

EXECUTAT

EXECUTAT

EXECUTAT

EXECUTAT

EXECUTAT

EXECUTAT

TOTAL
PRESSUPOSTAT

INVERSIONS
DESPESES 
CORRENTS

PERSONAL
ACTIVITAT

PRESSUPOSTAT

PRESSUPOSTAT

EXECUTAT

EXECUTAT

EXECUTAT2

TOTAL
PRESSUPOSTAT1

INTERNS

EXTERNS SUBV.
ESTRUCTURA

13.043,32

23.004,12

33.733,31

37.988,04

20.689,99

28.633,91

1.329

1.270,22

3.300

3.636,43

29.354,22

24.979.23

4.500

2.523,50

14.263,08

636,10

17.701,72

5.173,40

PRESSUPOSTAT

3.000

1.194,63

EXECUTAT

QUOTES

Ingressos Despeses

1 Pressupost aprobat per Assemblea d’ACICOM el 23 de juny de 2015.

2 Executat a 31 de desembre de 2015.
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Col·laborem amb
Consell de gestió

RESPONSABILITAT NOM COGNOMS

Presidència José Ignaci Pastor Pérez

Vicepresidència Emilia Bolinches Ribera

Comunicació Dircom
Xarxes socials Carles López Cerezuela

Disseny – imatge Rosa Albero Soriano

Gabinet jurídic Salva Castell Castellano

Organització interna, Projectes Toni Collado Izquierdo

Pioners ràdio en valencià
Comunicació Jaime Millás Covas

Ràdio Francesc Fenollosa i Ten

Convenis Alicia Gavara

Vocals Carme Molina

Vocals Helena Sánchez Bel

Vocals Juan Antonio Gabaldón

Vocals Mª José López Ródenas

Vocals Raquel Castañeda Gomar

Vocals Pau Català

Vocals Teresa Boix Yago

Vocals Valentí Figueres Jorge

Gerència Alejandro Sanchís Roldán
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