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Presentació de l'entitat
La Fundació Nexe va nàixer l’any 2011 amb la missió contribuir a
la millora i al progrés de la societat valenciana mitjançant la
generació, la difusió i el debat d'idees i com a objectius la
voluntat d'estendre la consciència nacional valenciana a la
majoria de la població del País Valencià per a assolir el màxim
d'autogovern i de cohesió social possibles, aprofundir en el funcionament
democràtic de les nostres institucions i potenciar els trets culturals,
lingüístics, socials i econòmics propis del poble valencià.
Des de 2011, la Fundació Nexe edita la col·lecció Demos, fulls de recerca i
de divulgació, documents de treball científics i/o tècnics que volen obrir
debats i oferir propostes i respostes als reptes que té la societat valenciana, i
des de febrer de 2015, la col·lecció Àgora, fulls de debat i de reflexió,
documents breus sobre temes d'actualitat. A més, compta amb la col·lecció
Pensar el País Valencià, editada en col·laboració amb l’Editorial Afers, i que
se centra de forma monogràfica en diferents aspectes d’interés social, polític
o econòmic per a la societat valenciana. Cada llibre compta amb la
participació de diferents experts en l’àmbit objecte del treball.
L’any 2016, la Fundació Nexe ha reforçat la seua organització interna amb la
creació dels Labs, grups de treball sobre àmbits específics, que s’encarreguen
d’organitzar Workshops sobre temes que l’entitat considera rellevants per a
la societat valenciana del moment.
Des d'abril de 2015, la Fundació Nexe és membre de ple
dret del Centre Maurits Coopieters (CMC) -una fundació
política d'àmbit europeu reconeguda pel Parlament
Europeu des de 2007-, que promou la investigació de polítiques a nivell
europeu i internacional, sobretot centrant-se en la gestió de la diversitat
cultural i lingüística en societats complexes; la governança multinivell; la
descentralització i la reforma dels estats i les constitucions; la secessió dels
estats i l'autodeterminació; la governabilitat política i econòmica dels governs
de les regions europees; i la resolució de conflictes, els drets humans i la
promoció de la pau.
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Organització de la Fundació
Des de la Fundació Nexe sempre hem tingut l’objectiu de fomentar el debat
de les idees al voltant d’aquelles qüestions que més ens afecten als valencians
i les valencianes del present, per tal de construir una societat millor per al
futur. En aquest camí hem organitzat activitats molt diverses, totes elles amb
la premissa principal de créixer tots i totes juntes i desenvolupar unes noves
formes de fer i estar a la nostra societat.
L’any 2016, hem fet un salt en l’organització interna de la Fundació Nexe per
tal de facilitar la consecució dels nostres objectius. Amb la voluntat
d’integrar un major nombre de persones en els nostres àmbits de debats, hem
posat en marxa tres laboratoris d’idees d’acord amb les tres potes
fonamentals sobre les quals volem actuar en la societat valenciana:
Lab de Democràcia i Participació
Lab de Identitat i Cultura
Lab d’Economia, Sostenibilitat i Territori
Així, els labs coincideixen amb les nostres línies d’actuació i a través d’ells
s’articulen les activitats que porta a terme la Fundació Nexe. Els constitueixen
els patrons de la Fundació, així com persones de l’àmbit acadèmic i de la
societat civil que tenen afinititat amb el nostre projecte i que són especialistes
en els temes que es tracten.
Aquest 2016, cada Lab ha organitzat un Workshop, una cita que convertirem en
anual a partir d’ara i que pretén generar debat al voltant dels temes que més
ens preocupen als valencians de hui. A més, la publicació dels llibres de les
nostres col·leccions (Demos, Àgora i Pensar el País Valencià) també s’articularà
a través dels Labs i els seus participants.
A continuació, s’exposen les activitats que ha portat a terme enguany la
Fundació Nexe.
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Quaderns Demos
Demos, fulls de recerca i de divulgació són documents de treball científics o
tècnics que volen obrir debats i oferir propostes i respostes als reptes que té
la societat valenciana.
Els principals objectius específics són:
1) participar en els principals debats actuals
2) difondre investigacions pertinents per al valencianisme en els camps de
la ciència política, la sociologia, el dret, l'economia, l'antropologia, la
història, l'urbanisme o qualsevol altre
3) difondre els treballs dels investigadors valencians.
Els principals àmbits de producció de la col·lecció són:
1) la qualitat de vida dels valencians
2) l'autogovern dels País Valencià
3) la col·laboració, social, econòmica i política amb la resta de territoris
del nostre domini lingüístic
4) la presència internacional del País Valencià i del valencianisme
Demos està obert a tots i totes les investigadores, especialment als més joves
i s'edita tant en paper com en format digital a la xarxa. Estan accessibles des
del web www.fundacionexe.org des d'on també es poden comprar en paper a
un preu molt reduït. A més a més per tal de difondre els seus continguts es
realitza un enviament d'exemplars a un seguit de personalitats de rellevància
social, econòmica, acadèmica i política.
Durant 2016 s'han editat els volums 9 i 10 de la col·lecció i s'han realitzat
presentacions dels quaderns #demos8, #demos9 i #demos10 organitzades
conjuntament amb l'ACV Tirant lo Blanc i altres organitzacions.
DEMOS publicats l’any 2016
Setembre 2016. Demos 9, El Tio Canya ha mort. Notes sobre la
mecànica sociolingüística del valencià, de Francesc Hernàndez.
“El tio Canya” d’Al Tall és la cançó més popular relacionada amb la
situació sociolingüística del País Valencià. ¿És fidel aquesta
representació sociolingüística? Potser ho era quan la cançó fou
composta i, fins i tot, una dècada després, però a partir dels anys 90
del segle passat la situació canvia. El tio Canya ha mort: les joves
generacions presenten competències majors que la gent gran, gràcies
al paper de l’escola. En aquest llibre s’ofereix un panorama de la
situació precària del valencià, segons les dades disponibles. Però, a
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més, s’estudia la seua “mecànica”, val a dir,
la relació que hi ha entre competències
lingüístiques actives i passives, i entre
competències i
usos lingüístics. S’estudia també la relació
entre la llengua i les variables sociològiques
més significatives: procedència, lloc de
residència, formació i classe social, per a
definir indicadors que permeten bastir
polítiques lingüístiques efectives. No es
tracta només de dir en quin punt de la via
està la nostra “locomotora” lingüística, sinó
també d’explicar com funcionen alguns dels
seus engranatges interns; almenys les
palanques bàsiques per a fer-la avançar.
Novembre 2016. Demos 10, Poder i llengua. Les llengües de
l’ensenyament al País Valencià, d’Anselm Bodoque i Vicenta Tasa
Fuster.
Aquest estudi tracta sobre la política
lingüística
valenciana,
centrant-se
especialment en el terreny de l’educació, on
es presta una atenció singular al programa de
plurilingüisme educatiu del govern de la
Generalitat de 2012. Els autors consideren que
aquesta iniciativa obeïa a una voluntat
conscient del partit en el govern de minoritzar
el valencià davant el castellà, amb l’excusa de
millorar el coneixement d’anglés en la
població. Per això, la intenció de fons és fer
una reivindicació tranquil·la del pluralisme i la
diversitat inherent a la condició humana, i, en
coherència amb això, defensar el dret dels valencianoparlants a usar la
pròpia llengua en totes les dimensions de la seua vida i l’obligació dels
poders públics de garantir aquest dret. El treball està fet des de l'òptica
combinada de la ciència política i el dret, uns àmbits acadèmics poc
freqüents en l’estudi de les polítiques lingüístiques de l’àmbit lingüístic
valencianocatalà. La intenció és que l’obra tinga un valor divulgatiu i
fàcilment comprensible, per contribuir així a fer més difícil l’extensió de
l’ombra de Babel i a què els valencians puguem seguir sent aldeans i
cosmopolites.
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Per a l’edició d’aquesta publicació es va realitzar amb èxit una campanya de
micromecenatge a la plataforma Verkami. Un total de 95 mecenes van fer
diferents aportacions per tal de fer possible aquest nou llibre de la col·leció
#Demos.

La col·lecció Pensar el País Valencià
La Fundació Nexe col·labora amb l’Editorial Afers en l’edició d’una col·lecció
de llibres dels quals es preveu editar un número cada any, i que se centra de
forma monogràfica en diferents aspectes d’interés social, polític o econòmic
per a la societat valenciana. Cada llibre compta amb la participació de
diferents experts en l’àmbit objecte del treball. Fins ara, s’havia publicat sols
un llibre en aquesta col·lecció: Nació i Identitat. Pensar el País Valencià,
coordinat per Vicent Flor.
A juny de 2016 s’ha publicat el segon número de la col·lecció: Pensar País
Valencià 2, Una nova via per a l’empresa valenciana. Bases i propostes
econòmiques per al futur, coordinat per Elies Seguí. L’obra persegueix –
d’una banda- identificar els reptes i les oportunitats que té l’empresa
valenciana al seu davant, i –d’un altra- proposar actuacions amples i variades
amb l’objectiu de reinventar un nou model productiu per a la nostra societat.
Sense un eixe nou model econòmic, responsable i competitiu, els valencians
no aconseguirem reeixir de l’actual crisi econòmica i social. Un nou model que
ha de tornar a ser innovador, obert al món i socialment responsable. L’obra
s’estructura en dos parts diferenciades. En la primera, s’aborden el conjunt
de grans reptes o dilemes que té l’empresari valencià al seu davant (innovar,
internacionalitzar-se, l’ètica…). A la segona part del llibre, es plantegen les
polítiques públiques que l’empresa valenciana requereix -des d’una
perspectiva prospectiva- així com les decisions
a prendre hui per tal de generar de nou un
model d’èxit (el programa). Tot el descrit des
d’una perspectiva micro, on la nostra empresa
real, la Pime arrelada al País Valencià, esdevé
la unitat d’anàlisis fonamental més enllà dels
grans agregats macroeconòmics.
Aquest llibre compta amb el pròleg del
conseller d’Hisenda i Model Econòmic i
catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat de València, Vicent Soler, i l’epíleg
del conseller d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, Rafael
Climent. A més, l’obra està integrada per set

MEMÒRIA 2016

7

aportacions diverses i pluridisciplinars:
- Capítol 1. Isidre March, catedràtic del Departament de Direcció d’Empreses
de la Universitat de València, “La innovació al País Valencià”.
- Capítol 2. Fidel Leon, professor d’universitat del Departament de Direcció
d’Empreses de la Universitat de València, “La internacionalització de
l’empresa valenciana”.
- Capítol 3. Elies Seguí, professor d’Economia Financera i Comptabilitat de la
Universitat Politècnica de València i Director Acadèmic de la Fundació Nexe,
“It’s the Ethic, stupid! Bases per a una empresa més competitiva i
responsable”.
- Capítol 4. Vicent Cucarella i Ángel Soler, Síndic de Comptes de la
Generalitat Valenciana i investigadors de l'Institut Valencià d’Investigacions
Econòmiques (IVIE), “Capital humà i treball en un nou escenari”.
- Capítol 5. Rafael Beneyto Cabanes, Cap de gestió global de risc de la Caixa
d’Estalvis d’Ontinyent, “Un nou sistema financer per a l’economia productiva
valenciana”.
- Capítol 6. Josep Vicent Boira, professor de Geografia Humana de la
Universitat de València i actual Secretari Autonòmic de la Conselleria d’Obres
Públiques, “Territori, infraestructures i empresa valenciana. Per un radical
canviament de perspectiva”.
Per a l’edició d’aquesta publicació es va realitzar amb èxit una campanya de
micromecenatge a la plataforma Verkami. Un total de 113 mecenes van fer
diferents aportacions per tal de fer possible aquest nou llibre de la col·leció
#PensarPV.

Àgora - Nexe
Àgora comparteix amb Demos els objectius principals, però són monogràfics
que tracten temes d'actualitat i/o analitzen temàtiques molt concretes.
L'edició és digital (encara que se n’editen unes desenes en paper), per tal de
permetre la seua ampla i ràpida difusió. Àgora està obert a totes i tots els
investigadors, especialment als més joves, i són accessibles gratuïtament des
del web www.fundacionexe.org.
L’any 2016 no s’ha presentat cap quadern Àgora.
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Presentacions de publicacions al llarg de l’any 2016
Presentacions del llibre Pensar País Valencià 2, Una nova via per a
l’empresa valenciana. Bases i propostes econòmiques per al futur,
coordinat per Elies Seguí.
-

Presentació a la premsa i empresaris el 23 de juny a les 13 hores a la
seu de CIERVAL a València, en presència de José Vicente González,
president de CIERVAL, Vicent Soler, conseller d’Hisenda i Model
Econòmic, Rafael Climent, conseller d’Economia Sostenible, Model
Productiu, Comerç i Ocupació, i Elies Seguí, professor d’Economia
Financera i Comptabilitat de la Universitat Politècnica de València,
Director Acadèmic de la Fundació Nexe i coordinador del llibre.
Es pot consultar el ressò a la premsa de la presentació al següent
enllaç: http://www.fundacionexe.org/web/article/527

Climent, González, Soler i Seguí en la presentació del llibre

-

Presentació central del llibre, el 7 de juliol al saló d’actes Gregori
Mayans del MuVIM a les 19:30 hores. Hi van participar Amadeu
Mezquida, Secretari General de la Fundació Nexe, Vicent Olmos,
editor d'Afers i sis dels autors del llibre: Elies Seguí (coordinador),
Josep Vicent Boira, Vicent Cucarella, Rafael Beneyto, Isidre March i
Àngel Soler. També van intervindre Joan Baldoví, diputat de
Compromís al Congrés dls Diputats, Clara Ferrando, Secretària
Autonòmica d'Hisenda, i Àgueda Micó, coordinadora general del Bloc
Nacionalista Valencià.
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-

Presentació del llibre el 4 d’octubre, al Saló de Plens de
l’Ajuntament d’Albaida a les 20:20 hores. Hi van participar Elies
seguí (coordinador del llibre), Rafael Beneyto (autor del llibre),
Càndid Penalba (president d’ATEVAL Vall d’Albaida) i Josep Albert
(alcalde d’Albaida).

-

Presentació del llibre a la Casa dels Caragols de Castelló el 13
d’octubre a les 19.30 hores. Hi van participar Elies Seguí (coordinador
del llibre), Isidre March (autor del llibre), Enric Nomdedéu (Secretari
Autonòmic d’Ocupació de la GVA), José Luis Ginés (degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials de Castelló) i Miguel Ginés (moderant
la presentació).

-

Presentació del llibre a Foment AIC de Gandia el 14 d’octubre a les
20.00 hores. Hi van participar Elies Seguí (coordinador del llibre),
Rafael Beneyto (autor del llibre), Ramon Soler (president del Cercle
d’Economia de la Safor) i Natxo Costa (Director General de Comerç i
Consum de la GVA).

MEMÒRIA 2016

10

-

Presentació del llibre al Centre Cultural Caixa Ontinyent el 9 de
novembre a les 19.30 hores. Hi van participar Elies Seguí (coordinador
del llibre), Rafael Beneyto (autor del llibre), Rafael Pla (president de
COAVAL), Clara Ferrando (Secretària Autonòmica d’Hisenda) i Josep
Pla (membre del Consell d’Administració de Caixa Ontinyent).

-

Presentació del llibre al Col·legi d’Economistes de Catalunya el 14 de
novembre a les 19.30 hores. Hi van participar Elies Seguí (coordinador
del llibre), Oriol Amat (catedràtic de la UPF), Vicent Sanchis
(periodista) i Joan Casas (degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya).

-

Presentació del llibre al Casino de Sagunt, amb la participació de
l’autor i editor del llibre, Elies Seguí, un altre dels autors, Fidel León,
l’alcalde de Sagunt, Francesc Fernàndez, la presidenta d’ASECAM,
Cristina Pérez Plumed; amb la moderació de David Joan Marí, expresident de la Fundació Nexe.
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Presentacions del Demos 8, El valencianisme enfront d’Espanya. Una
anàlisi estratègica d’Amadeu Mezquida, publicat en novembre de 2015 i
que ja s’havia presentat en diverses poblacions del País Valencià. Les
presentacions realitzades en 2016 són:
-

Presentació a Sedaví – 14 de gener

-

Fontanar dels Aforins – 15 d’abril

-

Elx – 21 d’abril

-

La Vila Joiosa – 22 d’abril

-

Faura – 27 d’abril

-

Canals - 29 d’abril

-

Burjassot - 12 de maig

Presentacions del Demos 9, El Tio Canya ha mort. Notes sobre la
mecànica sociolingüística del valencià, de Francesc Hernàndez.
-

La presentació principal es va celebrar a la ciutat de València el 14
de setembre al Saló d'Actes del Col·legi Major Rector Peset; i va
comptar amb la participació de Susanna Pardines, coordinadora de
Lab de Cultural i Identitat de la Fundació Nexe, de Rubén Trenzano,
Director General de Política Lingüística i l'autor del llibre, Francesc
Hernàndez.
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-

Presentació a la Llotja del Cànem de Castelló, amb la presència de
l’autor, Francesc Hernàndez i el sociolingüista Avel·lí Flors i amb la
moderació del patró de la Fundació Nexe Raül Burriel. La presentació
va consistir en una exposició del llibre, així com una relació de les
dades que s’hi exposen en aquest amb la situació sociolingüística a
Castelló, portada a terme a través de l’estudi doctoral d’Avel·lí Flors.
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Presentació del Demos 10, Poder i llengua. Les llengües d’ensenyament
al País Valencià, de Vicenta Tasa i Anselm Bodoque.
-

Presentació a la Ciutat de València el 16 de novembre a les 19.00
hores al Col·legi Major Rector Peset. Hi van participar Susanna
Pardines (coordinadora del LAB Identitat i Cultura de la Fundació
Nexe) moderant l’acte, Vicenta Tasa (autora del llibre), Anselm
Bodoque (autor del llibre), Vicent Flor (sociòleg i exdirector acadèmic
de la Fundació Nexe) i Rubén Trenzano (director general de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme).
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I Workshop de Multilingüisme i Diversitat Lingüística: les
polítiques lingüístiques a la Unió Europea
El I Workshop de Multilingüisme i Diversitat Lingüística: les polítiques
lingüístiques a la Unió Europea naix del Lab d’Identitat i Cultura de la
Fundació Nexe amb la idea de generar un espai de debat i la publicació d’unes
conclusions al voltant del multilingüisme i la diversitat lingüística present al
nostre entorn, així com sobre la gestió que en fan els diferents territoris i, en
concret, la Unió Europea. Des de la Fundació Nexe hem volgut difondre, amb
aquest Workshop, el valor del multilingüisme i la diversitat lingüística en les
societats modernes de la Unió Europea. El Workshop s’ha coorganitzat amb el
Centre Maurits Coppieters, qui assumeix la part principal del pressupost del
projecte.
Tot i que Europa no és una de les zones del món amb major diversitat
lingüística, s’hi parlen més de 200 llengües; a més a més, la varietat de
situacions sociolingüístiques i de polítiques lingüístiques que es donen en els
diversos estats que la conformen és enorme. Per una altra banda, el procés
d’integració europea ha posat en relleu la necessitat de gestionar aquesta
diversitat lingüística i, al capdavall, promoure el multilingüisme tant
individual com col·lectiu.
Al llarg de la jornada s’ha reflexionat al voltant de conceptes clau en
contextos multilingües, com ara l’estatus oficial de les llengües, els drets
lingüístics o la seguretat lingüística, i aprofundirem en la manera com Europa
i, especialment, la Unió Europea han gestionat, tant des del punt de vista
jurídic com sociolingüístic, el plurilingüisme, en particular en el cas de les
llengües menys utilitzades o minoritzades. S’ha tractat, per tant, d’un
excel·lent fòrum per a estudiants, investigadors i professionals que, des de
diversos àmbits d’especialització, s’interessen per la gestió del
multilingüisme.
Per aconseguir aquest objectiu, s’ha comptat amb la presència de diferents
experts d’Europa que han mostrat la contribució del multilingüisme i les
llengües minoritàries en la societat i la gestió que en els diferents territoris i
a Europa se’n fa d’aquest. El congrés s’ha emés a través de streaming i ha
sigut gravat per poder conservar les sessions i consultar-les on-line sempre
que es destige. A més, ha comptat amb un web propi:
http://fundacionexe.org/workshops/multilinguisme/
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La programació ha sigut la següent:
Divendres, 4 de novembre
9:00 h. Acreditació dels participants
9:30 h. Obertura institucional:


Carles Padilla, degà de la Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació, Universitat de València.



Nathalie Torres, Direcció General de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme.



Gonçal Grau, president de la Fundació Nexe.

10:00 h. Conferència inaugural: «Quin lloc ocupa el multilingüisme a la UE
actual? El Full de Ruta per a la Diversitat Lingüística a Europa». Vicent
Climent-Ferrando, Xarxa Europea per a la Diversitat Lingüística (NPLD).
Presenta: Raquel Casesnoves (UPF).
11:30 h. Pausa
12:00 h. Taula redona: «L’oficialitat de les llengües i els drets lingüístics».
Modera: Rafael Castelló (UV).


El cas de Finlàndia: Kaisa Kepsu-Lescelius, cap del Departament de
Recerca del think tank Magma.



El cas de Catalunya: Bernat Joan i Marí, diputat al Parlament europeu
(2004-2007) i secretari de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya (2007-2010).



El cas del País Valencià: Anselm Bodoque, Universitat de València.



El cas de Gal·les: Patrick Carlin, Cardiff University.

14:00 h. Pausa
16:00 h. Taula redona: «Europa i drets lingüístics». Modera: Vicenta Tasa
(UV).


«El marc legal de la diversitat lingüística a Europa». Eva Pons,
Universitat de Barcelona.



«La gestió del multilingüisme a Europa». Miquel Strubell, LINGUAPAX
INTERNATIONAL.



«El Protocol per a la Garantia dels Drets Lingüístics: apoderament de la
societat civil». Paul Bilbao, secretari general de Kontseilua i
vicepresident de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística (ELEN).
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17:30 h. Segona sessió: «La (in)seguretat lingüística a Europa: la ineficàcia de
les convencions multilaterals». Albert Branchadell, Universitat Autònoma de
Barcelona. Presenta: Miquel Nicolàs (UV).
19:00 h. Cloenda institucional


Miquel Nicolàs, Departament de Filologia Catalana, Universitat de
València.



Susanna Pardines, coordinadora del Lab d’Identitat i cultura de la
Fundació Nexe.

A partir de les comunicacions exposades al Workshop i les conclusions
extretes, es publicarà un llibre amb un recull d’aquestes perquè puguen ser
consultades sempre que es desitge i puguen servir de full orientatiu per als
resposanbles polítics de la gestió del multilingüisme i la diversitat lingüística a
nivel valencià, estatal i europeu.
Així mateix, la jornada completa es va poder seguir per streaming i es poden
visualitzar els vídeos realitzats al canal de Youtube de la Facultat de Filologia,
Traducció i Comunicació (punxa ací)
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I Workshop de democràcia i participació: Els Governs de
Coalició i la Participació Ciutadana
Vivim una època en què els fonaments de govern i el mateix concepte —i
també les pràctiques— de la democràcia liberal estan en crisi, una època en
què la distància entre política i societat s’ha anant acotant com a
conseqüència del creixement d’aquesta distància —i també de la
desconfiança— entre representants i representats, entre representants i
societat; una desconnexió que ha donat pas al qüestionament de la delegació
de poder que la ciutadania fa cada quatre anys, i que ja no està disposada a
cedir de la mateixa manera (alguns exemples són el 15M o moviment dels
indignats, el moviment Occupy, el 15O —amb mobilitzacions en 1051 ciutats
de 90 països—, la Primavera Valenciana —al llarg del mes de febrer del 2012—,
etc.).
Aquesta transformació ja és present, i s’ha plasmat en la pluralitat de la
representació en les institucions amb la necessitat d’establir noves formes de
govern, poc tradicionals, com ara els governs de coalició i noves formes de
participació.
Per totes aquestes raons, des de la Fundació Nexe i l’ACV Tirant lo Blanc,
amb aquest congrés s’ha volgut posar en relleu les diferents tendències i
evolucions democràtiques i pràctiques que es produeixen al País Valencià, així
com els diferents interessos que es van desenvolupant en la societat i el món
associatiu. També s’ha incidit en la necessitat de posar en pràctica les
experiències quotidianes de participació no només en el nostre dia a dia, sinó
també en les institucions que ens representen.

El
congrés
ha
comptat
amb
una
pàgina
web
pròpia:
http://fundacionexe.org/workshops/participacio/. A més, ha fet una crida a
comunicacions per a l’exposició d’investigacions i casos pràctics relacionats
amb el tema que s’ha tractat.
El programa ha sigut el següent:
Jornada 1Les dinàmiques en governs de coalició des de les experiències
concretesCoordina: Carlos Villodres (assessor a les Corts Valencianes)
18.00h Repartiment de material
18.00h-18.15h Presentació a càrrec de Raquel Tamarit (alcaldessa de
Sueca), Amadeu Mezquida (Secretari General de la Fundació Nexe i l’ACV
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Tirant lo Blanc) i Gonçal Grau (President de la Fundació Nexe i l’ACV Tirant lo
Blanc)
18.15h-19.15h Micro-xarrades
19.15h-19.30h DESCANS
19.30h-20.30h “Governar en coalició: cinc preguntes d’obligada
resposta” Josep Maria Reniu (professor de Ciències Polítiques UB i membre
del Consell Assessor per a la Transició Nacional)
20.30h-21.00h Preguntes i tancament
Jornada 2
Noves formes de participació a través de l’Administració
Coordina: Marian Campello (diputada a les Corts Valencianes)
10.00h Repartiment de material
10.00h-10.15h Presentació a càrrec de Zulima Pérez (Secretària Autonòmica
de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació) i Amadeu
Mezquida (Secretari General de la Fundació Nexe i l’ACV Tirant lo Blanc)
10.15h-11.15h Micro-xarrades
11.15h-11.30h DESCANS
11.30h-12.30h “Participació, sostenibilitat i eficiència en les polítiques
públiques” Jose Álamo Candelaria (investigador social, docent a l’Institut
Universitari d’Investigació sobre Migracions, Etnicitat i Desenvolupament
Social de la UAM i membre de l’Institut Marco Marchioni)
12.30h-13.30h “Reflexions sobre la participació ciutadana en temps de
canvi i esperança” Pedro Martín Gutiérrez (professor a la Universitat de
Valladolid)
13.30h-14.00h Preguntes i cloenda del Workshop per part de Josep Ochoa
(Director General de Responsabilitat Social i Foment de l´Autogovern) i
Marina Aparicio Barberán (coordinadora del Lab de Democràcia i Participació
de la Fundació Nexe)
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Verkami i vídeo resum
Per a la realització del I Workshop de Democràcia i Participació es va realitzar
amb èxit una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami. Un total
de 58 mecenes van fer diferents aportacions per tal de fer-lo possible.
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Com a recompensa per la participació en el Verkami, entre altres, l’ACV
Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe hem editat un vídeo resum de les jornades,
així com hem fet un recull dels textos dels principals ponents.
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I
Workshop
d’Economia
Valenciana:
oportunitats per a la nova ‘via valenciana’

reptes

i

L’economia valenciana funciona bàsicament gràcies a una tradicionalment
extensa xarxa de mitjanes i xicotetes empreses. Durant dècades, els nostres
sectors tradicionals s’han mostrat dinàmics i oberts als mercats exteriors, el
que ha comportat riquesa, benestar i oportunitats per als nostres ciutadans.
Aquest model singular de fer empresa (la via valenciana) ha sigut una
fortalesa que ens ha caracteritzat durant segles, i que segurament serà
decisiva en l’actual cruïlla en la que estem.
Actualment, i no únicament degut a la crisi econòmica, molts dels motors que
impulsaven a l’empresa valenciana han desaparegut o s’han tornat molt
febles, situant en una profunda crisi al nostre model productiu com a
societat. La pràctica destrucció de diversos sectors industrials, la desaparició
de la majoria de les institucions financeres pròpies o la pèrdua de
competitivitat als mercats internacionals han posat de manifest les greus
dificultats que pateix el nostre model empresarial.
En eixe context, el I Workshop d’Economia Valenciana persegueix –d’una
banda- identificar els reptes i les oportunitats que té l’empresa valenciana al
seu davant, i –d’un altra- proposar actuacions amples i variades amb
l’objectiu de reinventar un nou model productiu per a la nostra societat.
Sense un eixe nou model econòmic, responsable i competitiu, els valencians
no aconseguirem reeixir de l’actual crisi econòmica i social. Un nou model que
ha de tornar a ser innovador, obert al món i socialment responsable.

El Workshop, que s’ha realitzat conjuntament amb la Universitat Politècnica
de València, ha comptat amb una crida de comunicacions amb una àmplia
participació. El programa ha sigut el següent:
Divendres, 4 de novembre de 2016
09:00 – 09:30 h. Registre i recollida de documentació 2a planta de la FADE
09:30 – 11:00 h. Conferència plenària Sala d’Actes de la FADE, 2a planta
“Els clústers industrials: reptes i perspectives de futur”, a càrrec de
Valentina De Marchi (Universitat de Pàdova, Itàlia) Presenta: Xavier Molina
(UJI).
11:00 – 11:30 h. Pausa-cafè 2a planta de la FADE
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11:30 – 13:00 h. Conferència plenària Sala d’Actes de la FADE, 2a planta
“La política de transport europea: factor de competitivitat per a les
empreses de l’arc mediterrani?”, a càrrec de Joan Amorós, President de
FERRMED. Presenta: Andreu Arnau (UJI).
13:00 – 13:30 h. Inauguració del Workshop Sala d’Actes de la FADE, 2a
planta
Amb la participació de: Francisco Mora (Rector de la Universitat Politècnica
de València), Vicent Soler (Conseller d’Hisenda i model productiu), Virgínia
Vega (Degana de la FADE), Ricardo Server (Director dels Màsters del CEGEA) i
Elies Seguí (Copresident del Comitè Organitzador i Director Acadèmic de la
Fundació Nexe)
14:00 – 15:30 h. Dinar Restaurant El Trinquet, UPV
16:00 – 17:30 h. Sessió de Comunicacions I Sala de Graus / Aula 2.1 / Aula
2.2 (2a planta de la FADE)
17:30 – 18:00 h. Pausa-cafè 2a planta de la FADE
18:00 – 20:00 h. Taula redona Sala d’Actes de la FADE, 2a planta
“Pràctiques empresarials d’èxit per a un nou model productiu” Amb la
participació de: Rosendo Ortí (Director General de Caixa Popular), Carmen
Picot (Directora executiva de Relacions Institucionals i RSE de Consum),
Càndid Penalba (Director general de Cotoblau i President d’ATEVAL), Rafael
Agulló (Director Tècnic de Antecuir SL). Modera: Josep Domènech (UPV).
21:30 h. Sopar informal (opcional) a La Bona Vida Bar (c/ Palomino, 8 baix.
Barri del Carme)(15€). Cal confirmar assistència a administracio@tirant.org
Dissabte, 5 de novembre de 2016
10:00 – 11:30 h. Sessió de Comunicacions II Sala de Graus / Aula 2.1 / Aula
2.2 (2a planta de la FADE)
11:30 – 12:00 h. Pausa-cafè 2a planta de la FADE
12:00 – 13:30 h. Taula redona Sala d’Actes de la FADE, 2a planta
“Polítiques públiques per a un nou model productiu” Amb la participació
de: Francisco Álvarez (Director General d’Economia), Júlia Company
(Directora General del IVACE), Natxo Costa (Director General de Comerç),
Maria Dolores Parra (Directora General d’Internacionalització). Modera: Víctor
Oltra (UVEG).
13:30 – 14:00 h. Cloenda del Workshop Sala d’Actes de la FADE, 2a planta
Amb la participació de: Francisco Mora (Rector de la Universitat Politècnica
de València), Rafael Climent (Conseller d’Economia i sectors productius),
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María del Mar Marín (Vicedegana de la FADE), Gonçal Grau (President de la
Fundació Nexe) i Miguel Ginés (Copresident del Comitè Organitzador).
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Web, butlletí i xarxes socials
La plana web de la Fundació Nexe, www.fundacionexe.org, és la primera i la
més important de les ferramentes de comunicació de la Fundació. Aquesta
web vol ser l'element difusor per excel·lència de tota la informació, les idees,
les propostes i les activitats de la nostra Fundació.

A la web es dóna puntual informació i difusió de totes les activitats que
s'organitzen o compten amb la col·laboració de la Fundació Nexe, i també
aquelles activitats externes amb major sintonia amb els objectius i principis
de la Fundació. Periòdicament es realitzen ressenyes sobre publicacions
externes de rellevància per als àmbits d'estudi i interès de la Fundació. D'altra
banda es publiquen aquells articles de la premsa que es consideren més
interessants, acompanyant els articles publicats expressament per gent
pròxima a la Fundació sobre temes d'actualitat. Cada més, també es publica
un article editorial redactat pel president de la Fundació Nexe, Gonçal Grau.
La Fundació també té una important activitat a les xarxes socials, i compta
amb 1.631 seguidors a Facebook i 2.704 a Twitter.
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La Fundació Nexe edita regularment un butlletí digital amb continguts
d'interès vinculats als seus fins que arriba al correu electrònic d'una ampla
base de dades d'agents de la societat valenciana en la qual s'inclouen
periodistes, mitjans de comunicació, i representants polítics, sindicals i
empresarials a més a més d'informar als membres del patronat i al conjunt de
la xarxa valencianista.
Gonçal Grau, nou president de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe.
Butlletí núm. 50, març del 2016
¿Per què?, Gonçal Grau
Els valencians som així, Antoni Martínez i Bernat
Cap a una nova indústria valenciana, José Luis Hervàs Oliver i Carles
Boronat Moll
Valencians, empoderem-nos!, Antoni Martínez i Bernat
El futur dels nostres pobles, Joan Sanchis, a eldiario.es
La visibilitat del País Valencià emergent als mitjans catalans, Vicent
Canet, a media.cat
Valencians, ens mereixem un homenatge, Amadeu Mezquida, a eldiario.es
Amadeu Mezquida: “La política valenciana gravita ahora
Compromís”, entrevista a Amadeu Mezquida, a La Vanguardia

sobre

El valencianismo cambia el relato, Paco Cerdà, a Levante-EMV
Som el que fem. Butlletí núm. 51, abril del 2016
Som el que fem, Gonçal Grau
3 days to imagine another Europe, Elisa Signes
Els valencians volen ser normals, Amadeu Mezquida
Presentacions del #demos8 al mes d’abril
#Somiensagrada ser valencians. Butlletí núm. 52, maig del 2016
#Somiensagrada ser valencians, Gonçal Grau
Verkami per a finançar el segon llibre de la col·lecció #PensarPV
Debats que empoderen (o no), Antoni Martínez i Bernat
Dos socis de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe reben l’Alta Distinció
“Francesc de Vinatea”
Construir un País Valencià lliure, democràtic i sense complexos, Marina
Aparicio, a La Vanguardia
El full de ruta. Butlletí núm. 53, setembre del 2016
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El full de ruta, Amadeu Mezquida
Valencianisme, l’airbag del 26-J, Carlos Villodres
Presentació del #demos9 “El tio Canya ha mort. Notes sobre la mecànica
sociolingüística del valencià”
Una nova via per a l’empresa valenciana. Bases i propostes econòmiques
per al futur.
La premsa es fa ressò de la presentació d’”Una nova via per a l’empresa
valenciana”
Tres congressos per a pensar el futur del país. Butlletí núm. 54, octubre
del 2016
La Fundació Nexe organitza tres congressos paral·lels per a pensar el país
Presentacions: “Una nova via per a l’empresa valenciana. Bases i propostes
econòmiques per al futur”
Amb valentia, en efecte, Antoni Martínez i Bernat
Participació en l’acte d’adhesió al manifest “per un finançament just”
“El tio Canya ha mort”, de Francesc J. Hernàndez #Demos9
Verkami del #Demos10
La València que volem, Joan Sanchis, a La Vanguardia
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XX Nit del Tirant i la Fundació Nexe
La Fundació Nexe celebrava enguany el seu 5é aniversari, conjuntament amb
l’ACV Tirant lo Blanc que celebrava el 25é. Amb aquest motiu va tindre lloc
la XX Nit del Tirant i la Fundació Nexe el 19 de novembre, una nit de
commemoració dels anys treballant per millorar la societat valenciana del
present i del futur.
La cita va tindre lloc a les 20.00 hores a l’Octubre Centre de Cultura
Contemporània, on vam ser partícips de retrobaments de moltes persones
que han format i forment part de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe,
persones que han fet i fan possible mantenir viu aquest projecte associatiu. La
celebració va estar conduïda pel Mag Rubén Aparici i va comptar amb
l’actuació en acústic de Novembre Elèctric per amenitzar l’acte. Per
començar hi van intervenir el president de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació
Nexe, Gonçal Grau, exposant totes les raons que han portat a aconseguir els
objectius marcats per l’associació. Des de l’heterogeneïtat, al treball en
xarxa, des de la capacitat d’autocrítica a la formació continuada, des de la
il·lusió a la capacitat de no rendir-se mai... tot amb un objectiu comú: “ser
un País que avança”, sent aquesta una lluita ni de guanyadors ni de

perdedors, “les nostres són unes reivindicacions justes i necessàries per al
conjunt de la societat valenciana, les nostres són unes aspiracions dignes i
solidàries amb el benestar del nostre poble”, com afirmava el president de
l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació Nexe.
Tot seguit, s’atorgaren els premis Joan
Baptista Basset, a l’acció valencianista de
base, a Rafael Company i Mateo, i
Francesc de Vinatea, a la trajectòria
cívica valencianista, al Bloc Nacionalista
Valencià, recollit per la Secretària
d’Organització
Àgueda
Micó.
Els
parlaments d’ambdós premiats van fer
palès aquest treball en xarxa, la capacitat d’autocrítica, la formació
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continuada i permanent, la il·lusió existent i la necessitat i capacitat de no
rendir-se mai, tot fent referència tant al naixement del Tirant com al moment
històric que viu el valencianisme, ara governant les institucions
democràtiques del nostre país, i a la necessitat de construir noves formes de
ser i estar en política. De la mateixa manera es va posar en rellevància la
necessitat de fer pedagogia i la importància que el canvi que es va produir
l’any 2015 a les institucions valencianes també es produisca a la societat
valenciana per continuar, d’aquesta manera, construint país, construint ben
viure, construint un nou tipus de societat més activa, més implicada, més
participativa.

Per a finalitzar, el secretari general de l’ACV Tirant lo Blanc i la Fundació
Nexe, Amadeu Mezquida, va concloure la celebració amb un discurs
contundent, seguint l’estel dels anteriors parlaments, apostant pel treball i el
camí col·lectiu, on tots i totes hem de col·laborar per construir valencianisme
i eixe benviure que anhelem.

La XX Nit del Tirant i Nexe va comptar també amb una exposició de fotos i
dels missatges que ha transmès el Tirant durant aquests 25 anys, organitzada
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per Andreu Signes. Una cita que es va convertir així en una nit de
retrobament, d’il·lusió, alegria, comboi, emoció; una nit de celebració d’anys
i anys de lluita continuada per aconseguir continuar representant dignament
el nostre País i mantenint viurs els valors del Tirant i de Nexe. Una celebració
per continuar amb la nostra tasca durant 25 anys o més.

Actual Consell Nacional i equip tècnic del Tirant i de Nexe
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Treball en xarxa
La Fundació Nexe és una entitat que assumeix el seu rol d'entitat cívica de
forma proactiva, el que vol dir participar de les estructures de representació i
col·laborar amb altres entitats i organismes. La nova esctructuració de la
Fundació en Labs que integren la participació d’agents de la societat civil,
representants de les institucions i especialistes en diferents àmbits n’és un
bon exemple.
D’altra banda, la Fundació Nexe, com a membre de ple dret, participà en
l’assamblea del Centre Maurits Coppieters que va tindre lloc el 2 d’abril a
Ajaccio (Còrsega), un encontre de tres dies generat amb la motivació de
buscar una alternativa a l’Europa de hui. Homes i dones arribats de tota
Europa, procedents del CMC i l’Aliança Lliure Europea (ALE) van compartir
idees i projectes a través de reunions, taules redones, conferències i
passejades. Un encontre que va servir també per situar el País Valencià en
l’Europa que volem.

La participació de la Fundació NEXE en el CMC ens permet, en perfecta
sintonia amb els nostres objectius:


Tindre accés a les publicacions, debats i posicionaments dels membres
de l’ALE i del CMC respecte als temes que afecten la política europea i
els seus estats membres.



Visibilitzar la realitat del País Valencià i fer arribar el nostre discurs a
més llocs de decisió i a més organitzacions i nacions d’arreu d’Europa.



Contactar directament amb nombroses organitzacions cíviques i
polítiques pertanyents a minories culturals i lingüístiques d’arreu
d’Europa, així com poder comptar a possibles ponents, articulistes, i
col·laboradors per a les nostres activitats.
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Participar en projectes amb altres entitats de l’estat i en projectes
internacionals

Arran de la nostra participación al CMC vam rebre la invitació per a asistir a
una trobada de fundacions pertanyents a moviments de l’esquerra
nacionalista de l’Estat espanyol organitzada pel CIEMEN a Barcelona el 16
de desembre. Una representació de la Fundació va asistir a la reunió per fer
visible la perspectiva del País Valencià. Allà ens vam trobar amb companys de
Catalunya, de les Illes, d’Aragó, de Navarra, del País Basc i de Galicia i
juntament vam debatre sobre la reformulació del paper de l’esquerra
nacionalista estatal front a l’aparició de moviments d’abast estatal que
aposten per una defensa del dret a l’autodeterminació i una copncepció
plurinacional d’Espanya. També vam reflexionar sobre l’impacte de la irrupció
de fenomens de caire feixista al llarg d’Europa. Aquest encontré va ser
valorat molt positivament per tots els participants i es va acordar repetir-lo
com més prompte millor i poder aprofundir en l’establiment de sinèrgies
comunes.
Enguany, la Fundació Nexe s’ha adherit al manifest “Per un finançament
just” impulsat per la Generalitat Valenciana. Aquest document exigeix una
reforma immediata del finançament autonòmic amb efectes d’1 de gener de
2014, per a tindre, d’aquesta manera, la possibilitat de finançar els serveis
públics dels valencians i les valencianes i que permeta l’exercici de les
competències pròpies.
El document també assenyala la necessitat del reconeixement dels dèficits de
finançament acumulat al llarg dels anys, xifrat en almenys 12.433 milions
d’euros del 2002 al 2013; la definició i l'establiment d'un mecanisme de
compensació d'aquests dèficits; i l’execució per part de l’estat d’unes
inversions en infraestructures equiparables –com a mínim– al pes poblacional
del territori que compense la insuficiència inversora dels últims anys. Podeu
accedir al document oficial clicant ací.
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Altres activitats
A banda de les activitats contemplades en aquesta memòria, la Fundació Nexe
ha col·laborat en bona part del programa d'activitats de l'ACV Tirant lo Blanc,
entitat que ostenta la condició de membre del seu patronat, i amb la qual es
mantenen especials relacions mitjançant convenis d'activitats.
Entre altres, destaquen les següents activitats:
X Seminari d'Idees Valencianistes
Cicles de tertúlies i presentacions de llibres
Espai de Recursos Valencians a la UJI

FUNDACIÓ NEXE
C.I.F.: G98304744

 647.789.362


nexe@fundacionexe.org

 www.fundacionexe.org
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