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És un plaer posar-nos en contacte amb tu per a convidar-te al Consell de Seguiment Anual
d’Agermanats (CSAA) de La Veu del País Valencià (LVPV), que tindrà lloc el dissabte 25 de febrer
al Teatre Micalet de València. El nostre desé aniversari, 10 anys fent país i comunicació, és un
motiu afegit perquè ens acompanyes en alguns dels actes que hem programat i que volem compartir
amb tu.

El CSAA és la trobada amb les persones agermanades, col·laboradores i treballadores de LVPV on
posem en comú, valorem i discutim tot allò que té a veure amb el projecte comunicatiu de La Veu:
finances, funcionament, continguts, nous formats, temàtiques, xarxes, etc. A més, el CSAA també
és una jornada per a analitzar, amb diferents visions, aspectes relacionats amb allò que ens
interpel·la cada dia per a fer comunicació, periodisme i país. El periodisme en valencià, la llengua, el
món literari, els nous formats comunicatius i el paper del jovent, l'activisme per la llengua i el medi
ambient, seran motiu d’anàlisi en els diferents col·loquis que hem preparat.

Adjuntem també el programa detallat del Consell de Seguiment Anual que començarà a les 10h amb
la conversa «Comunicació, llengua, llibres i país». Tot seguit, a les 11h, s’exposarà la informació
corporativa sobre els resultats econòmics del 2022 i els objectius del 2023. A les 11.30h es farà un
descans-café, i a les 12h parlarem sobre «El panorama del periodisme i els nous formats
comunicatius en català al País Valencià». A les 13.15h farem la tercera conversa sobre
«Implicacions i complicitats essencials en els 10 anys de La Veu PV». Clausurarà el matí
l’editor de LVPV a les 14.15h. 

A les 14.30h hem organitzat un dinar a la cafeteria de la Societat Coral El Micalet (el preu del menú,
que podeu veure al final, serà de 20 euros). Tot seguit, durant la tertúlia-café, durem a terme un
merescut homenatge a Rafa Arnal i Torres, escriptor, editor i activista cultural valencià, pel seu
compromís amb el País Valencià i la tasca incansable a favor de la nostra llengua i la nostra cultura
que ha desenvolupat al llarg de la seua trajectòria.

Finalment, i per qüestions d’organització del descans-café i del dinar, et preguem que ens
comuniques abans del dia 23-2-2023 si vols assistir als actes programats de matí només i/o al dinar,
enviant un correu a agermanats@fundaciojordidesantjordi.org o telefonant al 670 576 099 (Neus).
L’import de 20€ del dinar s’ha d’ingressar en el compte bancari d’Edicions Diari La Veu Coop. V.
(concepte dinar 25 de febrer+Nom i cognoms): ES65 - 3159 – 0039 - 0124 - 0306 - 5622.   

També tens l’opció de participar només en l’homenatge a Rafa Arnal si acudeixes a la cafeteria de la
Societat Coral El Micalet a les 15.30h.

Salutacions cordials,
L’Equip de La Veu PV.
Castelló (la Ribera Alta), 27 de gener del 2023.

Benvolgut agermanat, benvolguda agermanada,

invitació
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CONSELL DE SEGUIMENT ANUAL D’AGERMANATS DE LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ:
ESPECIAL 10 ANYS LVPV

DIA: Dissabte 25 de febrer del 2023.
LLOC: Teatre Micalet i SC El Micalet
 
ACTES:

.- A les 9.30h: acreditacions.

.- A les 10h: primera conversa per celebrar els 3 anys d’edició de LA VEU DELS LLIBRES
«Comunicació, llengua, llibres i País». Hi intervindran: Víctor Labrado, Joan Borja, Anna
Moner, Sandra Capsir  i Alfons Esteve. 

.- A les 11h: informació corporativa dels 10 Anys de La Veu PV, dels  resultats econòmics
2022 i dels objectius per al 2023. Hi intervindran Jordi Vizcaino i Moisès Vizcaino. 

.- A les 11.30h: descans-café.  Cafeteria SC El Micalet, a càrrec de La Veu PV. 

.- A les 12h: segona conversa: «El panorama del periodisme i nous formats comunicatius en
català al País Valencià»: Hi intervindran: Vicent Partal (per videoconferència), Francesc
Viadel, Manel Lillo, Sebastià Carratalà, Joan Canela, Dani Martín, Raquel Andrés (per
videoconferència), Aitor Muñoz (Poblet.info), Josan Piqueres (nexafm.com).

.- A les 13.15h: tercera conversa: «Implicacions i complicitats essencials en els 10 anys de
La Veu PV». Hi intervindran: Óscar Escuder (president PxL), Alexandra Usó (presidenta
Escola Valenciana), Zahia Guidoum (coordinadora de Decidim), Josep Ritort (AMIC), Joan
Camp (Tirabol), Josep Escribano (El Tempir), Fermí Font (Socarrats). 
 
.- A les 14.15h: clausura. «Tenim full de ruta», Moisès Vizcaino.

.- A les 14.30h: dinar en la cafeteria SC EL Micalet. Cal reservar fent l’ingrés o transferència
de 20€ abans del dia 23-02-2023, en el compte bancari d’Edicions Diari La Veu Coop. V.
(concepte: dinar 25 de febrer+ Nom i cognoms): ES65 - 3159 – 0039 - 0124 - 0306 - 5622 i
envia còpia a agermanats@fundaciojordidesantjordi.org o al tel. 670 576 099 (Neus). 

.- A les 15.30h: Tertúlia-café homenatge i reconeixement a Rafa Arnal i Torres, escriptor,
editor i activista cultural valencià. Presenta: Rafa Xambó. 

programa
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Per a finalitzar: Tertúlia-café homenatge i
reconeixement a Rafa Arnal i Torres, escriptor,
editor i activista cultural valencià.
Presenta: Rafa Xambó. 
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