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Escola Valenciana proposa les bases d'un
ampli acord en política educativa
L'entitat ha celebrat la XII Nit d’Escola Valenciana a Albal · Prepara un document sobre una
Llei educativa valenciana per a una escola pública, de qualitat i en valencià
La celebració aquest dissabte a Albal (Horta Sud) de la XII Nit d'Escola Valenciana va servir a
l'entitat per a exposar les bases d'un ampli acord en política educativa. Sota el lema 'L'escola que
volem', l'entitat està preparant un document que presentarà a primers de l'any vinent als partits
polítics i a la societat per tal de potenciar una Llei educativa que recuperi i millori les bases de
l'escola pública, de qualitat i en valencià.
El president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, va explicar que les bases d'aquest nou acord en
política educativa buscaran 'el màxim suport i consens amb la comunitat educativa i acadèmica', i
que 'serà el model de l'estructura conceptual i pràctica de l'escola sobre la qual cal assentar els
fonaments dels canvis que necessita el sistema educatiu valencià després de tres dècades de
vigència de la LUEV i dels atacs actuals de María José Catalá'. Moreno va demanar una implicació
profunda dels partits polítics perquè 'cal fer canvis profunds i això només és possible des d'un
estament executiu que creï i apliqui lleis.'
Vicent Moreno va anunciar també la convocatòria per al 21 de febrer de l'any vinent d'una gran
manifestació a València: 'Intentarem que siga una gran manifestació que òmpliga el Cap i Casal del
País Valencià amb l’objectiu de sumar, on tothom hi està convidat; una cercavila acompanyada per
algunes de les manifestacions més emblemàtiques del nostre ser com a poble: muixerangues que
vindran de nord a sud de les nostres comarques, música, danses i un llarg etcètera que acompanyarà
el sentiment i el voler d’una educació digna, de qualitat, pública i en valencià.'
La festa, com és habitual, va ser escenari del lliurament dels guardons de l'entitat a persones i
col·lectius que treballen per la llengua. Enguany els gaurdons han estat per a Carme Miquel, en
reconeixement per la seva tasca pionera; Pep Gimeno 'Botifarra' per l'enorme tasca de recuperació
de la tradició popular cantada, i a la Xarxa Vives, pels vint anys de trajectòria en el món
universitari.
En aquesta ocasió la novetat fou que Escola Valenciana va ser objecte també d'un reconeixement.
Fernand de Varennes, expert de rellevància internacional en drets lingüístics, lliurà el Premi
Internacional Linguapax 2014 a l'entitat. Amb aquest guardó Linguapax Internacional --creada per
la Unesco i dedicada a la valoració i protecció de la diversitat lingüística mundial- ha volgut
reconèixer Escola Valenciana cívica per l'especial promoció de l'educació multilingüe al País
Valencià i per la tasca que exerceix en el camp de la defensa de la llengua amb accions i activitats
en diversos àmbits d'ús.

