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Vila-real y la Acadèmia Valenciana de la Llengua impulsen el foment del valencià amb
la...
domingo, 12 de noviembre de 2017

L'Ajuntament de Vila-real segueix treballant en l'impuls i foment del valencià a través de diferents iniciatives, gràcies al
conveni de col·laboració subscrit amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Amb aquest objectiu, la Regidoria de
Normalització Lingüística organitzarà la pròxima edició de la Jornada Jaume I, que es va celebrar per primera vegada a Alzira,
al 2016.
"Es tracta d'una jornada centrada a difondre la figura i l'època del monarca fundador del Regne de València i, vist l'èxit i
interès suscitats en la seua primera edició al municipi valencià, hem sol·licitat a l'AVL la coorganització de la sessió", explica
el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, qui assegura que "tant l'AVL com l'Ajuntament d'Alzira han mostrat la
seua disposició sobre aquest tema". D'aquesta manera, la Junta de Govern de l'AVL ha acordat coorganitzar la Jornada
Jaume I amb tots dos ajuntaments i establir que el municipi de celebració de la sessió serà, de manera alterna, Vila-real o
Alzira.
El primer d'ells serà Vila-real, que, abans de finalitzar l'any, s'encarregarà de l'organització de l'acte. "Des de l'Ajuntament
estem en contacte amb l'AVL per a determinar els preparatius i fixar una data, de manera que en breu donarem a
conéixer tots els detalls de la cita per a les persones que desitgen participar", afirma Cortells.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=44715&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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