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Eliseu Climent rep l'homenatge de les universitats

Un acte d'homenatge a Eliseu Climent, president d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV), s'ha
fet avui a migdia a la Universitat de Vic. Ha estat organitzat per les vint-i-una universitats dels
Països Catalans que integren la Xarxa Vives. L'homenatge s'ha tancat amb el lliurament de la
medalla d'honor de la Xarxa Vives a Climent 'en reconeixement a una vida de treball per a
promoure la cultura catalana'.
L'ex-president Jordi Pujol ha fet la laudatio de l'homenatjat, de qui ha destacat 'la feina immensa
que ha fet, tot un exemple de coherència, continuïtat i patriotisme, un gran servei al país'. En la seva
resposta, Climent ha destacat els vincles històrics i culturals del País Valencià amb la resta dels
Països Catalans i s'ha felicitat perquè 'ha estat possible reconstruir un país encara que la història no
ens hagi acompanyat'. I ha acabat el seu discurs amb una frase de Joan Fuster: 'O recobrem la nostra
unitat o serem destruïts com a poble'.
L'acte ha començat amb el parlament del rector de la Universitat de Vic i president de la Xarxa
Vives, Jordi Montaña, i ha prosseguit amb el lliurament dels premis de comunicació científica.
També s'ha fet un homenatge universitari a la professora Maria Antònia Canals, per la seva
dedicació a la renovació pedagògica.
L'acte és un reconeixement de les autoritats acadèmiques a Eliseu Climent i, també, 'a la tasca
d'ACPV i de la generació que ha fet possible el procés de retrobament del País Valencià amb la
seva identitat després de la llarga nit del franquisme'. En aquest sentit, Acció Cultural ho entén 'com
un estímul per a continuar el nostre treball en favor de la llengua i la cultura catalanes i d'afirmació
de la identitat dels valencians'.

