
 

 

 
 
 
La RACV presenta en la Fira del Llibre Valencià, la 
Versió 2.0 del Corrector Ortogràfic de Valencià 
 
Valéncia Ciutat. 16/05/2008 – La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), presentà ahir dijous 15 de maig en la 
Fira del Llibre Valencià, la Versió 2.0 del Corrector Ortogràfic de Valencià. 
 
La primera versió (1.0) es presentà l’any 2007, enguany i en esta segona versió (2.0) 
s’ha realisat una ampliació i millora tant tècnica com llingüística. 
 
La RACV ha volgut aprofitar la repercussió mediàtica que la Fira del Llibre Valencià 
proporciona, per a fer arribar a la societat valenciana esta importantíssima ferramenta 
llingüística. La Versió 2.0 del Corrector ortogràfic de Valencià es presenta en format 
‘pendrive’ de 1Gb, en les ventages que en tamany, comoditat i capacitat oferix el “pen”. 
Al mateix temps, es pot accedir de manera gratuïta a la seua descàrrega i instalació en 
les pàgines web de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes 
www.llenguavalenciana.com i de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana 
www.racv.es.  
 
La Versió 2.0 conta en un nou sistema d’instalació que fa molt més fàcil i senzill el seu 
us. També s’incorpora en la pàgina web de la Secció de Llengua, un buçó de 
sugerències, consultes i correccions que s’espera siga molt pràctic. En este buçó els 
usuaris podran registrar aquelles paraules que vullguen consultar o que no troben en el 
Corrector. S’establix d’esta manera una interrelació entre la Secció de Llengua i els 
usuaris en un objectiu d’enriquiment i aportació mútua. 
 
Durant el dia d’ahir, primer de la Fira, l’acceptació i èxit del Corrector quedà palés al 
vendre’s un terç dels Correctors realisats. Cal destacar que el ‘pendrive’ s’acompanya 
d’un atractiu i modern merchandising complementari; clauer metàlic, cinta penjant de 
nàilon en anella i mosquetó i un separador-marcador de llibres.  
 
 
 
 
 
 

http://www.llenguavalenciana.com/
http://www.racv.es/


 

 

Corrector Ortogràfic Valencià  Versió 2.0 
 
CRÈDITS – 
 
director científic                                                                      
Voro López i Verdejo                                                            
(Doctor en Filologia Valenciana) 
 
director tècnic                                                                         
Joan Ignaci Serrano i Sànchez                                             
(Tècnic en Telecomunicacions i Professor de Llengua Valenciana)                                                               
                            
coordinació tècnica                                                                                                   
Bernat Arlandis i Mañó                                                                                                                                 
(Llicenciat en Informàtica) 
 
comissió científica                                                                                                                                 
Vicent Ramon Calatayud i Tortosa                                  
(Escritor i Professor de Llengua Valenciana) 
 
Miquel Àngel Lledó i Cardona                                      
(Llicenciat en Filologia Valenciana)                                    
 
Marta Lanuza i Vives 
(Llicenciada en Filologia Francesa i Professora de Llengua Valenciana) 
 
Aureli López i Muñoz 
(Escritor i Professor de Llengua Valenciana) 
 
Juli Amadeu Àrias i Burdeos 
(Llicenciat en Ciències de l’Informació i Professor de Llengua Valenciana) 
 
Andreu Tintorer i Peiró                                                     programació 
(Llicenciat en Filologia Valenciana)                                   Joan Josep Garcia i Amaya 
 
Anfós Ramon i Garcia                                                       disseny gràfic 
(Escritor i Professor de Llengua Valenciana)                     Davit Marchuet i Màs 
 
Daniel Sala i Giner                                                         desenroll informàtic i tecnològic                             
(Catedràtic de Geografia i Història)                                   DIGITAL VALUE S.L. 
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