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Notícies de ...

Castelló de la Plana

Societat

Cicle de conferències al voltant del 79é aniversari de les Normes de
Castelló
Castelló per la Llengua convida el president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Isidor Marí

12/12/11 11:54 - CASTELLÓ DE LA PLANA - REDACCIÓ

Isidor  Marí,  filòleg i  sociolingüista i  president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC), impartirà demà, 13 de desembre,  a les 19.30 h.  a la Llotja del Cànem, la
conferència 2011, l'any  de la paraula viva,  dins del cicle de conferències organitzades al
voltant del 79è aniversari de les Normes de Castelló.

El cicle comptarà també amb les intervencions de Lluís Messeguer  (UJI)  el dijous 15 de
desembre i de Vicent Pitarch (secció filològica de l'IEC) el dimarts 20 de desembre.

Les conferències formen part dels actes organitzats per la plataforma Castelló per la llengua,
integrada per associacions de l'àmbit de la llengua i la cultura, i que enguany commemora les Normes del 32 centrant-se en la reivindicació
d'una escola valenciana, pública i de qualitat; la recepció de TV3 i IB3 al País Valencià; un Canal 9 “digne, sense manipulació, que impulse la
normalització del valencià” i que es puga veure arreu del domini lingüístic; i el reconeixement “sense embuts” de la unitat lingüística per l'AVL.

Darrera actualització ( Dilluns, 12 de desembre del 2011 11:54 )
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Demà, conferència de Lluís
Meseguer dins del cicle sobre
les Normes de Castelló
organitzades per Castelló per
la Llengua
Tindrà lloc a les 19:30, a la Llotja del Cànem.
Dimarts 20 intervindrà el filòleg Vicent
Pitarch

Aquesta setmana es commemora el 79 aniversari de la
signatura de les Normes de Castelló, que va tenir lloc a la
nostra ciutat el 21 de desembre de 1932. Per aquesta raó, i
com ja vam informar fa uns dies, s’ha constituït a la ciutat la
plataforma Castelló per la llengua , amb la finalitat de
commemorar de manera adequada aquesta data i
reivindicar la plena normalització del valencià a tots els
àmbits i nivells.

En aquest sentit, Castelló per la llengua organitza un cicle de tres conferències sobre les Normes, la seua història i la seua
significació actual, que tindran lloc a les 19:30 hores, a la Llotja del Cànem del carrer Colom, segons el següent calendari:

-- Dimarts, 13 de desembre- Conferència d’ Isidor Marí, president de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

-- Dijous, 15 de desembre- Conferència de Lluís Meseguer, professor de la Universitat Jaume i i membre de l’AVL.

-- Dimarts, 20 de desembre- Conferència de Vicent Pitarch, filòleg i sociolingüista, membre de l’IEC.

Des de Castelló per la llengua diuen en una nota que "us convidem a assistir a aquest cicle, donat l’interés del tema i la vàlua dels
conferenciants, i us recordem que dissabte 17 serà “el dia de les Normes”, al matí amb la Fira d’Entitats que tindrà lloc a partir de les
11 hores, a la plaça Hort dels Corders, i a la vesprada amb la gran manifestació en favor de la llengua i del seu ensenyament, que
eixirà a les 18 hores des de la Farola".
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