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OCTUBRE Centre de Cultura Contemporània (Despatx 202) 
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València 12 de maig de 2022 

ASSUMPTE: Carta a persones associades, el repte de canviar la direcció i una nova etapa per 
a ACICOM 

Benvolguda sòcia, benvolgut soci:  

Et comunique que he anunciat la meua dimissió com a president davant els Consells Permanent 
i de Gestió d’ACICOM (la nostra directiva), reunits el dilluns 9 de maig de 2022, Dia d’Europa. 

Després de 12 anys i mig, des del 13 de novembre de 2009 (https://acicom.org/assemblea-constituent-

promotora-associacio-ciutadania-i-comunicacio/ )tirant del carro sense poder deixar de pedalejar, ha arribat 
el moment de fer un pas al costat.  

ACICOM es troba en el millor moment de la seua història, tant pel que fa a reconeixement, com 
a estabilitat econòmica (hem fet viable el projecte i tenim fons per aguantar almenys 2 anys 
sense complicar-nos massa les coses). Tenim un bon gerent, des de fa dos mesos, que es nota 
en la capacitat de gestió. Nous projectes estan en marxa i hem aconseguit algun nou equip, com 
el de memòria històrica, que ho està petant, etc. Un bon moment per fer el relleu. 

Seria molt llarg explicar-vos tots els motius que han influït en la decisió, però hi un parell que 
segur tothom entendreu. Em vaig prejubilar ara fa 15 mesos i m’he dedicat en cos i ànima a 
ACICOM, deixant part de la meua vida personal i familiar en aquesta associació tan encisadora i 
reconeguda; però necessite descansar i disposar de temps per a altres passions.  Aquest estiu 
compliré 65 anys i és un bon moment per fer un canvi de cicle vital. 

Per això ara cal preparar el relleu i fer passar a altres persones a primera línia d’actuació i de 
representació. Un nou equip liderant ACICOM potser un gran pas endavant i una oportunitat  
per aconseguir-ho. Una associació ha de demostrar que té capacitat col·lectiva de gestió. 

No és un adeu a ACICOM, i encara menys a les persones que hem coincidit en aquest projecte, 
gaudint, patint, en definitiva creant i vibrant en un encisadora entitat, que ha generat múltiples 
sinergies. Saps que podeu comptar amb el meu compromís personal en la millora de la societat 
i de la seua dieta mediàtica. Continuaré amb algunes de les iniciatives que he posat en marxa; 
però deixe totalment la responsabilitat de president i de la gestió que he dut durant aquests 
anys.  

En breu convocarem una assemblea; però cal iniciar de manera immediata un procés 
reconstituent, tal i com vam decidir en el Consell de Gestió, que ens permeta implicar a les 
persones associades per crear un nou equip, que lidere tot el procés de repensar o reconvertir 
ACICOM. Un procés coordinat inicialment per la secretaria i la gerència, junt amb la resta de 
membres del Consell de Gestió actuals, i esperem que amb la teua implicació també. 

Rep una cordial salutació i t’agraeix que sigues persona associada, fent possible desenvolupar 
aquesta activa associació. Són temps que requereixen dels projectes col·lectius progressistes, 
més que mai.  

 

 

Jose Ignacio Pastor Pérez 

President ACICOM 
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