
PROVA D’EXPRESSIÓ ESCRITA  

Trieu una d’aquestes dues opcions i escriviu el text que es 

demana.  

 
 

Opció A 

 

Llegiu aquesta notícia i escriviu un article d’opinió, entre 200 i 230 paraules, per 

expressar el vostre punt de vista sobre el tema que s'hi planteja. 
 
 

 

Cinquanta mil signatures per a una ràdio i televisió públiques 
en valencià  
La promotora ratifica la Iniciativa Legislativa Pop ular a Les Corts 
ACN / València 

La comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a una ràdio i televisió 

públiques i en valencià ha ratificat aquest dijous la ILP a Les Corts Valencianes. La Mesa del 

parlament valencià disposa d'un termini de 

20 dies hàbils per confirmar que la iniciativa 

compleix amb els requisits legals. L'objectiu 

és aconseguir un mínim de cinquanta mil 

signatures. 

Els promotors confien que el parlament 

avale aquests requisits i afegeixen que han 

comptat amb l'assessorament legal pertinent 

a tal efecte. Amb el vistiplau de Les Corts 

Valencianes, s'iniciarà la campanya de recollida de signatures, segons que han informat. 

La comissió promotora celebra que milers de persones ja hagen manifestat la seua voluntat de 

participar en la campanya de recollida de signatures de la ILP i que algunes entitats com la 

Federació de Societats Musicals valenciana (FSMCV), ja s'hi hagen adherit formalment.  

Una vintena de personalitats de la societat civil valenciana, universitats, entitats i el comitè 

d'empresa de RTVV varen presentar el passat 25 de febrer la campanya per aquesta ILP amb el 

propòsit d'exigir un servei de ràdio i televisió públiques en valencià. 

L'objectiu és aconseguir un mínim de cinquanta mil signatures per dur la proposta a les Corts 

Valencianes. Donen suport a la iniciativa, entre més, el president de l'Acadèmia Valenciana de 

la Llengua, Ramon Ferrer; el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo; el primer 

president del consell preautonòmic, Josep Lluís Albinyana; el president de la patronal hotelera 

de Benidorm, Antoni Mayor; els escriptors Rafael Chirbes i Carmen Amoraga i el músic Xavi 

Sarrià. 

La veu del País Valencià, 13 de març de 2014 

Manifestació en contra del tancament de RTVV 



Opció B 

 
Redacteu un relat narratiu (entre 200 i 230 paraules) a partir del que us suggereixen aquestes 

imatges. 

 

                
 


