
 
 
 

 

ESCOLA VALENCIANA. 

Vicent Romans 

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA: UNA FORÇA CIVIL VALENCIANA. 

Des de 1987 diverses entitats de base comarcal unides per la defensa de la normalitat lingüística 
especialment al món de l'ensenyament però per coherència també a la resta d'àmbits d'ús, entren en 
contacte per anar coordinat-se i planificanr accions conjuntes. 

L'any 1990 huit d'aquestes entitats signen els estatuts que configuren hores d'ara la Federació integra 20 
entitats d'arreu del país valencià. 

Què fa la FEV? Podem parlar de tres cercles concentrics d'acció. 

El primer 
a nivell de cadascuna de les entitats que la formen i tenen autonomia plena per executar les seues 
tasques pròpies : campanyes,actes culturals diversos,publicacions,webs,... 

El segon nivell són els projectes que assumits com a propis per les 20 entitats i per tant són projectes de 
la Federació. D'entre ells destacarem,per la seua trajectòria i implicació social, les festes per la llengua o 
trobades de l'escola valenciana. Aquestes trobades-enguany en seran 16- recorren pobles i ciutats en un 
ambient festiu i reivindicatiu per la normalitat lingüística.(Aquestos encontres reuneixen entre 150 i 
200.000 ciutadans). SAMBORI , premi escolar de literaura en valencià-denominació popular de la llengua 
catalana al país valencià-que enguany va per la IV convocatòria, destinat a alumnat d'infantil a batxillerat. 
L'any passat participaren més de 25.000 alumnes. 

Els congressos de la FEV : el primer celebrat l'any 1993, el segon el 1997 i ara el març del 2002. Són 
referents per a centenars de centres educatius. Amb participació de rellevants professionals són un espai 
d'encontre periòdic. 

Des de 1994 editem la revista Sembra publicació a cavall entre el butlleí intern i revista d'informació 
d'activitats pròpies.Té una tirada de 3.000 exemplars. 

El tercer nivell seria el que la FEV comparteix amb altres entitas com ara La Mesa per L'Ensenyament en 
Valencià que aglutina departaments universitaris,professorat dels diferents nivells i els sindicats 
majoritaris. També formem part , en som socis fundadors, de l'InstitutEuropeu de Programes d'Immersió, 
que aglutina persones,entitats i administració educativa dels països de llengua catalana. 
Aquest Institut ha realitzat dues jornades(Alacant i Palma) i ha editat llibres, una revista, i materials 
diversos sobre la immersió lingüística. La FEV té signats convenis de col·laboració amb universitats i 
ajuntaments. Manté reunions i entrevistes periòdiques amb responsables públics de diferents 
administracions. 



 
 
Les entitats tenen una composició diversa, n'hi ha de persones 
individuals, de centres docents i associacions de pares i mares i de mixtes: persones i col·lectius. 
Per a major informació: www.fev.org 

 

http://www.fev.org/

