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PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PELS 25 ANYS DE LA MORT 

DEL NOSTRE POETA, VICENT ANDRÉS ESTELLÉS. 

El 27 de març de 1993, el poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés moria a la 

ciutat de València als 68 anys. Les seues restes mortals descansen al cementeri 

del Burjassot, el seu poble al qual tant va estimar i que està present en molts 

dels seus poemes. 

Vicent Andrés Estellés és, sens dubte, una figura cabdal en la literatura en la 

nostra llengua. No debades, es reconeix en la seua obra la solidesa i la 

rellevància que ens permeten dir d’ell que va ser el millor poeta valencià i en 

valencià des del segle d’Or, comparable a figures tan rellevants com Ausiàs Marc 

o Roís de Corella. I és que Estellés va aconseguir tractar en la seua obra temes 

quotidians i profunds, i va tindre la capacitat de fer arribar amb paraules 

senzilles els sentiments més complexos, quan parlava de l’amor, de la mort, de 

la fam, de la família, del seu país estimat, de la seua llengua… 

És per això que, des del seu poble, considerem que vint-i-cinc anys després del 

seu traspàs, és just recordar-lo d’una manera solemne, en esta sala de plens, i 

davant de tota la ciutadania. És just, que el poble de Burjassot reta homenatge 

al seu fill predilecte en el 25 aniversari de la seua mort, per a reconèixer així la 

vàlua de la seua vida i la seua obra, i la transcendència que, encara hui en dia té 

entre els valencians i les valencianes, i entre tota la gent que s’estima la cultura 

del nostre poble. 

Des del consistori s’han impulsat en estos 25 anys diverses iniciatives, com ara la 

Ruta Estellés, la col·locació del bust i posteriorment de l’estàtua del poeta en la 

plaça, o el seu nomenament com a fill predilecte. A més, des de fa anys, i des de 

diferents regidories, donem suport a iniciatives populars que commemoren fets 

relacionats amb Estellés, com ara el sopar Estellés que se celebra cada any al 

voltant de la data del seu naixement. També volem destacar la tasca realitzada 

per entitats del poble, com l’Associació Ca Bassot, entre altres, per la promoció 

de la figura del poeta. 
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Enguany, a més, volem fer palesa l’admiració dels burjassoters i les 

burjassoteres pel nostre veí, que es va fer mereixedor, entre altres, del Premi de 

les Lletres valencianes, que li va ser atorgat el 1984. I ho volem fer posant en 

marxa tota un seguit d’actes que s’iniciaran amb la presentació d’un logo i una 

sèrie de cartells que pretenen identificar les nombroses activitats que celebraran 

el nostre poeta universal al llarg de tot el 2018. Des d’Aviva, l’Oficina de 

Promoció del Valencià, i amb la col·laboració de diverses regidories, com 

l’Institut Municipal de Cultura i Joventut, l’Oficina de Sostenibilitat o la regidoria 

de Turisme, celebrarem diversos actes per retre homenatge al poeta en una data 

tan assenyalada. 

D’alta banda, i atesa la rellevància del personatge, des d’Aviva convidem la resta 

de les regidories i la corporació municipal en ple perquè se sume a la promoció i 

a la celebració dels actes commemoratius, perquè entre tots i totes podrem 

aconseguir que la figura del nostre poeta més universal es faça encara més gran i 

perdure per a les generacions de burjassoters i burjassoteres que han de vindre. 

Per tot això, li demanem al ple de l’Ajuntament de Burjassot que aprove els 

següents acords: 

 

1) Que l’Ajuntament de Burjassot en ple se sume a les activitats organitzades 

per AVIVA. 

2) Que s’incorpore a l’estratègia del departament de comunicació municipal i 

que es publicite tant com siga possible l’ús de l’etiqueta #25AnysVAE en les 

xarxes. 

3) Que el logo dissenyat per a commemorar els 25 anys de la mort del poeta 

s’incorpore en les publicacions municipals que es facen al llarg del 2018. 

4) Que el personal funcionari depenent de les diverses àrees municipals siga 

informat del fet que les activitats del 25 aniversari de la mort del poeta són 

responsabilitat de tothom a l’ajuntament i les empreses públiques 

municipals. 

5) Donar trasllat dels presents acords a la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat Valenciana, així com al teixit associatiu de Burjassot i es 

publicite pels mitjans habituals. 
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Burjassot, a 15 de març de 2018 

 
 
 
 
 

Maria Viu Rodríguez 
Regidora de Promoció del Valencià 


