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La Vall d'Albaida crea la primera secció local
valenciana de la Fundació d'Estudis
Històrics de Catalunya
La Fundació d’
Estudis Històrics de Catalunya (FEHC) va crear el passat mes de
novembre la seua Xarxa de Seccions Locals, una de les quals és la de la Vall
d’
Albaida. Des d’
aquesta nova secció local es va impulsar la conferència de
Jordi Bilbeny a Ontinyent, l’
1 de desembre passat, en col·laboració amb
l’
IEVA, i una altra conferència d’
aquest mateix investigador al Casal Jaume I
d’
Elx, el 4 de desembre.
La Fundació es dedica ‘
a estimular la recerca, l’
estudi i la promoció dels
treballs sobre la història i la cultura dels Països Catalans, publicar treballs
relacionats amb aquest objectiu i estimular-ne la divulgació, cercar fons
documentals que ajudin a verificar fets històrics, així com qualsevol altra
estudi històric i cultural dels Països
activitat relacionada amb el coneixement i l’
Catalans i activitats complementàries i suplementàries’
. Segons la pròpia
entitat, ‘
vol convertir-se en un punt de trobada de gent decidida a trobar la
veritat i recuperar el nostre passat robat’
, amb investigacions sobre la
descoberta catalana d’
Amèrica o l’
origen valencià de l’
autor del Quijote, que
postulen que originàriament era escrit en català, com altres obres d’
aquella
època que podrien haver estat traduïdes al castellà.
Aquesta entitat ha rebut crítiques des de diversos àmbits d’
historiadors que
consideren ‘
estrambòtiques’les seues teories i mètodes d’
investigació.
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