JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA
DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
EN HOMENATGE A LES NORMES DE CASTELLÓ, EN EL 75È ANIVERSARI
(14 i 15 de desembre de 2007)
Seguint el costum de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) de fer algunes de les
reunions ordinàries del seu Ple a diversos indrets del seu àmbit lingüístic, la Secció ha acordat, per iniciativa
de la Delegació de l’IEC a Castelló, celebrar en aquesta ciutat els dies 14 i 15 de desembre unes Jornades en
ocasió del setanta-cinquè aniversari de les Normes de Castelló, que coincideix amb el centenari de l’IEC.
Les Jornades comptaran amb dues sessions acadèmiques. La primera es farà el dia 14 a l’IES “Francesc
Ribalta” i la segona, el dia 15, a la Llotja del Cànem, seu de la ciutat de la Universitat Jaume I.

En el marc de les Jornades, el dia 15, a les 13h, es farà l’ofrena d’una corona de llorer a l’antiga seu
de la Societat Castellonenca de Cultura (Casa Matutano, C/ Cavallers, 5).
Així mateix, la Secció Filològica aprofitarà l’avinentesa per a celebrar-hi la seua reunió plenària mensual.
Aquesta activitat s’organitza conjuntament amb la Delegació de l’IEC a Castelló.

Programa de les sessions acadèmiques
Divendres 14 de desembre
Sala d’actes de l’IES “Francesc Ribalta” (Av. Rei En Jaume, 55)
16:45 – 19:15

16:45 Obertura a càrrec de les autoritats municipals i universitàries de Castelló i del
president de la Secció Filològica
17:15 Lluís Meseguer
Les connexions de la intel·lectualitat castellonenca de la República amb
Barcelona
17:30 Àlvar Monferrer
Hi ha una influència de Catalunya damunt la cultura popular al Castelló
d’inicis del segle XX?
17:45 Elena Sánchez Almela
La Societat Castellonenca de Cultura. 1919-1936
18:00 Vicent Pitarch
La participació de l’Institut d’Estudis Catalans en la gestació de les Normes de
Castelló
18:15 Toni Mollà
Comunicar a l’era digital
18:30 Joan F. Mira
Llengua, norma i literatura
18:45 Col·loqui

Dissabte 15 de desembre
Sala de conferències de la Llotja del Cànem, seu de la ciutat de la Universitat Jaume I
(C/ Cavallers, 1)
10:30 – 12:45

10:30 Brauli Montoya
La llengua catalana al nord del País Valencià: situació i perspectives
10:45 Una llengua normativitzada: una societat normalitzada?
Taula rodona, moderada per Maria Josep Cuenca, amb Francesc Pérez Moragon,
Vicent Salvador, Joan Costa, Isidor Marí i un representant de la Comissió Cívica
per les Normes de Castelló
11:45 Col·loqui
12:30 Cloenda a càrrec de les autoritats municipals i universitàries de Castelló i del
president de la Secció Filològica

