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Carlos del Nero Lloret, Oficial Major de l’Ajuntament del Campello

Certifique :

Que el ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia vint-i-set de
març de dos mil huit, adoptà acord del tenor literal seguent:

11.- Moció presentada pel grup municipal BNV (RGE núm.
3800, de 27-02-08) sobre la Declaració Institucional del 75 Aniversari de
les Normes de Castelló.

Vista la Moció presentada pel grup municipal BNV, que diu així:

“La signatura ara fa 75 anys, de les Normes de Castelló, constituïx
un esdeveniment que mereix, sens dubte, ser commemorat dignament pel
que va representar per a la llengua pròpia dels valencians: el decisiu pas
endavant que calia per a iniciar el camí que havia de portar-la, des de la
situació de marginació com a llengua gairebé sols familiar i del carrer en
què havia viscut durant segles, fins a tornar a ser utilitzada en totes les
funcions que corresponen a l’idioma en una societat complexa i avançada
com és la valenciana. Un camí que, cal admetre-ho, encara estem lluny de
culminar.

També és important reconèixer i celebrar el magnífic exemple
cívic que ens van donar als valencians els signants d’aquell document: un
acord generós i raonable, inspirat per un sentiment sincer i constructiu,
entre gents de pensaments i sensibilitats ben distintes. Un acord lliurement
adoptat en un marc democràtic, del qual tots van eixir com a guanyadors, tot
i que els que més hi hem guanyat som justament els membres de les
generacions que hem vingut després.

Les Normes de Castelló de 1932 representen,  en aquest sentit,
l’esperit oposat a aquell altre de divisió i confrontació virulenta que tantes
vegades s’ha deplorat i s’ha qualificat com estèril, o que va presidir batalles
que el poble valencià vol considerar ja superades. Són les Normes que han
guiat l’ús culte del valencià contemporani i que han servit de base, fins i tot,
per als treballs de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, tal com s’explicita
en la llei de creació d’aquest organisme. És aquest, doncs, un bon moment
per a recordar i celebrar uns fets dels quals la ciutadania valenciana tenim
dret de sentir-nos ben orgullosos i orgulloses.
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Com deia Enric Valor en els discurs pronunciat amb motiu de la
seua investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant:
“La proclamació de les Normes d’Ortografia Valenciana, l’any 1932 fou un
fet importantíssim per al ressorgiment, afirmació i consolidació del tret més
característic de la identitat del nostre poble.”

Finalment no hem d’oblidar que les Normes de Castelló es van
concebre, al cap i a la fi, com un instrument, una eina que els signants van
oferir a la societat valenciana per tal de facilitar l’ús de la llengua. En aquest
sentit, creiem que la manera més adequada de commemorar i celebrar la
memòria és continuar oferint, a la nostra societat actual eines lingüístiques
que estiguen a l’alçada de les necessitats del segle XXI.

Per tot això l’Ajuntament del Campello acorda:

1. Reconèixer les Normes de Castelló com una eina lingüística
fonamental gràcies a la qual milers de valencians i valencianes han après a
llegir i escriure en la nostra llengua al llarg d'aquests 75 darrers anys i que
continuen plenament vigents.

2. Dedicar un carrer del Campello a les Normes de Castelló en
commemoració del seu 75 aniversari i com a homenatge als i les
intel·lectuals valencians que donaren un pas definitiu en la formalització de
la nostra llengua.

3. Publicar esta declaració moció en la web i en altres mitjans de
comunicació perquè se n’assabente la població.

4. Organitzar actes públics i activitats que reconeguen el significat i
la importància del text de 1932.

5. Reconèixer la labor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
6. Demanar l’exposició itinerant sobre les Normes de Castelló que

ha organitzat l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”.

Sotmesa la Moció a votació, s’aprova per unanimitat dels 20
regidors presents.


