Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,
La Federació Valenciana de Municipis i Províncies considera necessari impulsar
l’ús de la nostra llengua a través de les diferents estructures municipals de
promoció del valencià.
Amb este objectiu, adjunt vos remet la circular núm. 10/2020 relativa a ajudes
que convoca l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a la promoció del valencià
en l’àmbit local i comarcal.
Esta convocatòria d’ajudes és per a persones físiques i jurídiques que no tinguen
naturalesa privada mercantil i que utilitzen el valencià el 2020 en les revistes
d’investigació, en revistes escrites de temàtica especialitzada o de caràcter local
o comarcal i en les emissores locals de ràdio.
Per mitjà del següent enllaç podeu accedir a la convocatòria Resolució de 2 de
març del 2020, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
publicada en el DOCV núm. 8758, de data 10.03.2020.
Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb Lluís Vallés AVIVAFVMP, Agència de Promoció del Valencià, telèfon 963 913 902, ext. 2242 i
c/e lvalles@fvmp.org
Atentament,

Vicent Gil Olmedo
Secretari general
València, 10 de març de 2020
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Sr. Alcalde President
Sra. Alcaldessa Presidenta
de l'Ajuntament / Mancomunitat / Entitat Local Menor

Sr. Alcalde Presidente
Sra. Alcaldesa Presidenta
del Ayuntamiento / Mancomunidad / Entidad Local Menor

Estimado/a amigo/a,
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias considera necesario
impulsar el uso de nuestra lengua a través de las diferentes estructuras
municipales de promoción del valenciano.
Con este objetivo, adjunto os remite la circular n.º 10/2020 relativa a ayudas que
convoca la Academia Valenciana de la Lengua para la promoción del valenciano
en el ámbito local y comarcal.
Esta convocatoria de ayudas es para personas físicas y jurídicas que no tengan
naturaleza privada mercantil y que utilizan el valenciano el 2020 en las revistas
de investigación, en revistas escritas de temática especializada o de carácter
local o comarcal y en las emisoras locales de radio.

Para cualquier consulta podéis posaros en contacto con Lluís Vallés AVIVAFVMP, Agencia de Promoción del Valenciano, teléfono 963 913 902, ext. 2242 y
c/e lvalles@fvmp.org
Atentamente,

Vicent Gil Olmedo
Secretario general
València, 10 de marzo de 2020
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Mediante el siguiente enlace podéis acceder a la convocatoria Resolución de 2
de marzo del 2020, de la Presidencia de la Academia Valenciana de la Lengua,
publicada en el DOCV n.º 8758, de fecha 10.03.2020.

