
LA CITA, MAÑANA

El periodista Joaquim Maria Puyal ofrece una charla deportiva

À. A. 26/04/2012

Vila-real acogerá mañana viernes por la tarde el acto de clausura del Any de la Paraula Viva,
coincidiendo con el centenario de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

El programa contempla un acto solemne en el ayuntamiento, a las 18.00 horas, y una conferencia a
cargo del equipo de La Transmissió d’en Puyal (LaTdP), dirigido por Joaquim Maria Puyal y con el título
Viure el Barça en català, a las 19.00 horas.

Finalmente, a los actos de clausura del Any de la Paraula Viva se unirá la celebración de los 25 años de
la creación de los Col·lectius per la Llengua y la Cultura, una Festa per la Llengua, d’Escola Valenciana,
el próximo domingo, día 29, en el Pinar del Grao de Castellón.

El concejal de Normalización Lingüística y Tradiciones, Pasqual Batalla, manifestó que “es un honor que
Vila-real acoja los actos de clausura de tan importante efeméride, un evento que sirve para hablar de
cómo se encuentra nuestra lengua”. H
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Joaquim Maria Puyal serà avui 
divendres a Vila-real pel cloure 
l'Any de la Paraula Viva de l'IEC
Prèviament tindrà lloc a la Casa de la Vila l'acte institucional 
d'aquesta cloenda, amb la presència de l'alcalde i la corporació, i 
d'alcaldes i regidors de diferents forces polítiques d'altres 
poblacions

Dimecres, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vila-real, Pasqual 
Batalla, acompanyat del delegat a Castelló de l'Institut d'Estudis Catalans, 
Vicent Pitarch, va presentar oficialment els actes que es duran a terme 
avui divendres en aqusta població de la Plana Baixa, amb motiu de la 
cloenda al País Valencià de l'Any de la Paraula Viva que ha organitzat l'IEC.

  
A les 18 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament (Plaça Major, s/n) tindrà 
lloc l'acte solemne de cloenda de l’Any de la Paraula Viva, amb parlaments 
de José Benlloch, alcalde de la ciutat, i d’Isidor Marí, president de la Secció 
Filològica de l’IEC. La presentació anirà a càrrec de Pasqual Batalla, primer 
tinent d’alcalde i regidor de Normalització Lingüística i Tradicions.

A les 19 hores, al saló d’actes de la Caixa Rural (Plaça Major, 10) «Viure el 
Barça en català», conferència a càrrec de l’equip de LaTdP, dirigit per 
Joaquim M. Puyal. La presentació anirà a càrrec de Vicent Pitarch, delegat 
a Castelló de l’IEC

Justament Vicent Pitarch és qui ens ha explicat el sentit d'aquest Any de la 
Paraula Viva: "Amb l’objectiu d’aprofundir i estendre la vitalitat i la 
creativitat expressiva que la nostra llengua manté dins el món actual, i en 
honor al centenari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), hem dut a terme l’Any de la Paraula Viva, a cavall entre el 2011 i el 
2012. D’aquesta manera, la commemoració enllaça amb el vuitantè 
aniversari de les Normes de Castelló, que anuncia directament el centenari 
de les Normes de l’IEC, promulgades el 1913.   

Al País Valencià en concret, l’Any de la Paraula Viva ha estat, a més, un 
homenatge a tres personatges rellevants del segle XX: Manuel Sanchis 
Guarner, signatari de les Normes, Teodor Llorente i Enric Valor.  La cloenda 
de la nostra efemèride (que patrocina l’Ajuntament de Vilareal, així com la 
inauguració fou patrocinada per l’Ajuntament d’Alcoi) s’uneix als actes 
commemoratius dels 25 anys dels Col·lectius per la Llengua i la Cultura, 
Castelló de la Plana, alhora que vol constituir un modest homenatge a 
Nosaltres els valencians, la reflexió fusteriana que conserva una vigència 
plena al cap dels seus cinquanta anys".  
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