Homenage a les Normes d’El Puig
Real Monasteri de Santa Maria d’El Puig
6 de març

XXX ANIVERSARI
“NORMES d’EL PUIG”

▪ Missa valenciana a l’Estil de l’Horta,
Iglesia del Real Monasteri, a les 12:30 h.
Intervindra el Grup Cultural d’Albades
“Els Llauradors de Torrent”.

▪ Acte d’exaltacio a les Normes
Presentacio i agraïment als assistents.
Parlament commemoratiu.
Intervencio d’un representant de ARV.
Descobriment d’un placa commemorativa.
Cant de l’Himne nacional valencià.
Firma en el Llibre d’adhesions

▪ Dinar de germanor
(Informacio, els dies de les conferencies. Confirmar
assistencia en: info@acciorv.com)

Francesc R. Nieto, president de la Coordinadora d’Entitats
Culturals del Regne de Valencia fa entrega del plec d’adhesio
a les Normes d’El Puig a Julià San Valero, deca de l’Academia
de Cultura Valenciana (RACV).
Salo de Senyeres. Real Monasteri d’El Puig. 7 de març de 1981

Cicle de conferencies
En motiu de celebrar-se el 30 aniversari de l’Acte
d’Adhesio a les Normes d’El Puig, la federacio d’entitats Accio
Cultural, Social i Economica del Regne de Valencia (ARV),
junt en la Plataforma Normes d’El Puig, ha organisat una
serie d’actes per a commemorar aquell fet que va supondre el
“retorn a la fidelitat a la Patria”, en paraules de Miquel Adlert
Noguerol, en lo que a normativa ortografica per a la llengua
valenciana representava.

▪ Dia 18 de febrer, divendres:
“El Pare Fullana. Home d’estudis”, a carrec del Pare Benjami
Agulló i Pascual O.F.M., biograf de Lluïs Fullana i Mira
▪ Dia 22 de febrer, dimarts:
“Politica i ortografia”, a carrec de Chimo Lanuza i Ortuño,
llicenciat en Filologia Hispanica per l’Universitat de Valencia
▪ Dia 24 de febrer, dijous:
“Les Normes d’El Puig: critica i desinformacio”, a carrec de
Toni Fontelles i Fontestad, llicenciat en Teoria de la
Comunicacio i Psicologia i diplomat en Magisteri per l’Universitat
de Valencia
▪ Dia 25 de febrer, divendres:
“Present i futur de les Normes d’El Puig”, a carrec de Òscar
Rueda, Ingenier d’Obres Publiques i Especialiste en Prevencio
de Riscs Laborals.

Acte d’Adhesio en el Salo de Senyeres
Entre les activitats previstes s’ha organisat un cicle de
conferencies i, a la fi, uns actes d’homenage ad esta
codificacio ortografica que suponia eixir de l’innecessaria
tutela que havien supost les “Bases del 32”, i dotar a l’idioma
valencià del codic ortografic mes apropiat per a la seua
transcripicio, respectant la tradicio grafica, als nostres classics
i, lo que es igual d’important, la llengua viva i evolucionada.

▪ Dia 1 de març, dimarts:
“Normes d’El Puig: genesis i unes atres qüestions”, a carrec
de Manuel Gimeno Juan, llicenciat en Filologia Valenciana per
l’Universitat de Valencia
▪ Dia 4 de març, divendres:
“La Plataforma Normes d’El Puig: l’ultim intent del s.XX d’unir
al valencianisme”, a carrec de Batiste de Gandia, Ingenier
Tecnic de Telecomunicacions per l’Universitat Politecnica de
Valencia
• Lloc: La Llar, Av. Menéndez i Pelayo, 10 – Alfafar
• Hora: 19:30 h. (es prega maxima puntualitat)

