
Manifestació a València 
 
Dissabte, 26 d’abril de 2014 
 
 
7.00: Sortida autocar: Plaça Universitat (davant de la Universitat)     
9.00: Esmorzar en ruta, autopista. 
11.00:  Arribada a Almenara. Trobada amb els companys del Camp de 

Morvedre. 
         . Visita al monòlit de la Batalla dels Agermanants (1521). 
               . Els búnquers, última línia de resistència de la República el           
                 1938. 
               . Els estanys, un dels pocs espais naturals que resten a les costes   
                 valencianes. 
14.30:  Dinar de germanor al Racó Canya. Llevant de taula. 
16.45:  Sortida cap a València.  
17.00:  Manifestació pels carrers i avingudes de València: Contra la 

repressió lingüística i cultural! Per la Televisió sense 
fronteres!   

20.00:  Comiat. 
20.30:     Sortida cap a Barcelona. 
22.30:  Sopar en ruta, àrea de servei d’Autopista. 
  1.00:  Arribada a Barcelona. 
  
             
 Import: Preu especial ofert als socis i simpatitzants de l’IPECC i del CAOC:  
Autocar i dinar 25 €  
                               
(1) Inscripcions: a l’IPECC, telèfon 93 213 76 48 ; ipecc@ipecc.cat 
(2)  Cal ingressar l'import total de 25 €   
        al c/c de l’IPECC 2100-1006-52-0200061004 
 

                                                                                    
Organització i col·laboració:  
Llibreria Clau de Volta 93 351 54 02 Casal Irla  Horta-Guinardó 
IPECC: 93 213 76 48 
Indrets del Record: 93 317 84 68  
 

 

PER LA TELEVISIÓ SENSE FRONTERES! 
CONTRA LA REPRESSIÓ LINGÜÍSTCA I CULTURAL! 

ANEM TOTS A VALÈNCIA! 
 
 

  
                    MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  ii  iinnssccrriippcciioonnss::  
  

                IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  PPRROOJJEECCCCIIÓÓ  EEXXTTEERRIIOORR    DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  CCAATTAALLAANNAA  
                  HHootteell  dd’’EEnnttiittaattss..  PPrroovviiddèènncciiaa,,  4422..  0088002244    BBAARRCCEELLOONNAA  ((PPaaïïssooss  CCaattaallaannss))  
                  TTeell::  9933  221133  7766  4488  ////  ee--mmaaiill::  iippeecccc@@iippeecccc..ccaatt  ////  WWeebb::  wwwwww..iippeecccc..ccaatt 
 

 
 



 
El 25 d’Abril  
 
Al voltant  del 25 d’Abril cada any es mobilitzen pels carrers de 
València milers de ciutadans per reclamar una concepció del 
país, per les institucions polítiques, que vaja en consonància amb 
la realitat històrica pròpia.  
  
Enguany serà el 26 d’abril, quan, convocada per Acció Cultural 
del País Valencià i la Xarxa de Casals Jaume I, la tradicional 
manifestació ajunti en una sola veu, els milers de valencians que 
mantenen alçada la bandera de la reivindicació fonamental: la 
pròpia essència del país. 
  
Aquestes mobilitzacions, que es fan des dels anys de la transició, 
i que van prendre una gran empenta a partir de l’any 1994, 
aprofitant una data emblemàtica; el 25 d’abril de 1707: la 
batalla d’Almansa entre les forces borbòniques i les austriacistes. 
La que al capdavall, va significar la victòria del centralisme 
borbònic i de la qual deriven els Decrets de Nova Planta, que van 
acabar amb les institucions pròpies, no només al País Valencià, 
sinó també al Principat de Catalunya i a les Illes Balears.  
 
És doncs un crit de rebel·lia davant una situació que des de fa 
tres-cents anys és una amarga constatació quotidiana: la pèrdua 
de les llibertats nacionals, encara no recuperades.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


