ACTA DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I PREMI FOMENT DEL
VALENCIÀ AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
A les 11:30 hores del dia 19 de novembre de 2021, es reunix, en la Sala de Reunions del
Centre Social José Bernabeu de l’Ajuntament de Mutxamel, la comissió de valoració que
ha de resoldre la I Edició del Premi Foment del Valencià Ajuntament de Mutxamel,
format per les persones que se citen a continuació:

1a. Vocal
Inmaculada Pérez Juan, regidora delegada de Joventut.
2n Vocal
Leandre Iborra Polo, professor de valencià, escriptor en valencià.
3a Vocal
Immaculada Pastor Gosálbez, professora i dinamitzadora del valencià.
Excusa l’assistència i presenta la seua valoració perquè es tinga en compte.
4a Vocal
M. Carme Llorca Sellés, professora i dinamitzadora del valencià.
.

Rafael Garcia Berenguer

Els membres de la comissió valoren les memòries i documents que s’aporten les dos
associacions que s’han presentat al premi.

La comissió de valoració considera que la tasca de les dos associacions AMPA Arbre
Blanc i SM L’Aliança és encomiable pel que fa a la dinamització i normalització del
valencià.
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President
Rafael García Berenguer, regidor delegat de Promoció del Valencià.
Secretari
Francesc Sala Ivorra

No obstant això, destaca la labor que fa l’entitat local SM L’Aliança com a dinamitzadora
del valencià en tots els àmbits, tant els formals com els menys formals, amb la qual cosa
contribuïx a fomentar i normalitzar l’ús de la llengua pròpia en la nostra localitat.
A més a més, es convertix en model perquè altres entitats facen ús del valencià en tots els
àmbits d’actuació; i contribuir, així, al creixement de bones pràctiques per a potenciar i

Francesc Xavier Sala
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afavorir l’ús social del valencià.
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Per tot això, s’acorda:
Atorgar el I Premi Foment del Valencià Ajuntament de Mutxamel a la SM L’Aliança de
Mutxamel.
Realitzat l'objecte de la reunió, el president tanca la sessió a les 12:15 hores, i s'estén, com
a prova de conformitat, esta acta que firma el president i jo, el secretari del Jurat.
President del Jurat

Secretari del Jurat
Francesc Sala Ivorra

Francesc Xavier Sala

Rafael García Berenguer
Regidor Promoció del Valencià
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100

Despeses que realitzen en la promoció del valencià.
100
La SM L’Aliança presenta un major nombre de
despeses, publicació de revista i cartelleria per a la
difusió de les activitats.
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Ús valencià en l’administració i comunicació interna.
Es valora que la SM L’Aliança té el valencià com a
llengua habitual en tots els àmbits, tant els formals com
els informals.
Ús valencià en les xarxes socials.
Major ús de la SM L’Aliança de publicacions en xarxes
socials en què usa el valencià. Facebook, WhatsApp.
YouTube
Ús valencià en les activitats
La SM L’Aliança té el valencià com a llengua habitual
en les activitats que realitza en major proporció que
l’AMPA Arbre Blanc i en la seua organització.
Abast social i activitats que realitzen
L’Abast Social de la SM L’Aliança arriba a un major
nombre de persones de totes les edats i de la població
mutxamelera.
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