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El Patronat de la Real Académia de Cultura Valenciana

Vol expressar públicament el seu agraiment als membres de la Secció de Llengua i
Lliteratura Yaleneianes d'esta Real Institucié, per la participació en I'elaboració de I'informe
que, en colaboració en Lo Rat Penat,ban dirigit al Comité d'Experts de la Carta Europea de
Llengües Minoritaries.

Este informe de 140 págines arreplega, en una extensa documentació,la situació acfual
de la llengua valenciana i la marginació que venim patint els seus parlants quan hem adoptat
la normativa ortográfica i gramatical de la Real Académia de Cultura Valenciana, coneguda
popularment com a "Normes del Puig".

A més, f informe enviat al comité d'experts de la carta europea, que és el responsable
de redactar I'informe anual sobre I'aplicació de dita carta et cadaBstat, demana que la Real
Académia de Cultura Valenciana siga reconeguda com un referent históric en la codificació i
la normativisació de la Llengua Valenciana.Ya que fon esta institució qui només ser creada
allá per I'any 1915 encomaná i publicá la primera gramátiea de la llengua valenciana
redactada pel filólec i académic Lluís Fullana Mira.

Volem agrair també, el treball que en favor de la normativisació i normalisació del
Valenciá ve realisant la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la R.A.C.V. Com a
autoritat norrnativisadora, i Lo Rat Penat com entitat docent i divulgativa d'esta normativa
valenciana per al nostre Idioma: el Valenciá.

La faena científica i técnica desenrollada pel membres d'estes seccions de Llengua i
Lliteratura de Lo Rat i de la Real Institució, han propost ferramentes per al prestigi de la
Llengua: Gramática, Diccionaris, traductors, sinónims, estandar oral. rimes, manuals
d'aprenentage, cursos semi-presencials i ooon line", utilisació de les T.I.C.s per al Valenciá.
Son eixemples de com entitats centenáries aprofiten els recursos actuals en favor de una
ll§ngua minorisada i marginada, com la nostra.

Aprofitem esta carta d'agrai'ment per a demanar el reconeiximent de I'autoritat
científica - que sense dubte la te - de la Secció de Llengua i Lliteratura de la Real Académia
de Cultura Valenciana sobre la Llengua Valenciana per part, tant pel Poble Valenciá com per
les entitats académiques diverses, pregant a abdós (académia i secció) i a lo Rat Penat, eu€
seguixquen treballant sense renuncies en eixa direcció.
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