PROGRAMES DE LES
JORNADES DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI
I JORNADES: LA LLENGUA ESTÀNDARD (1992)
Divendres, 6 de març
17.30 h: Jesús Huguet, director general de Política Lingüística de la
Generalitat Valenciana: “Les comunitats plurilingües en el marc europeu”.
18.30 h: Xavier Lamuela, professor de llengua occitana i lingüística romànica
de la Universitat de Lleida: “Els processos d’estandardització”.
19.30 h: Jordi Colomina, professor de la Universitat d’Alacant: “La
contribució dels dialectes a la fixació d’un model estàndard”.
Dissabte, 7 de març
9.30 h: Ricard Fité, cap d’assessorament lingüístic del diari Avui: “Els models
de llengua en els mitjans de comunicació: el conflicte entre la norma i l’ús”.
11 h: Toni Mollà, sociolingüista: “El paper dels mitjans de comunicació en la
conformació de l’estàndard”.
12 h: Josep Lacreu, cap de l’Assessoria Lingüística de la Direcció General de
Política Lingüística de la Generalitat Valenciana: “L’elaboració d’un estàndard
català: problemes i perspectives”.
13.15 h: Taula redona: El català estàndard al País Valencià (amb la
participació de tots els conferenciants).
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II JORNADES: L’ÚS SOCIAL I EL FUTUR DE LA LLENGUA (1993)
Divendres, 26 de març
17.30 h: Jesús Huguet, director general de Política Lingüística de la
Generalitat Valenciana: “El valencià, llengua de futur”.
18.30 h: Joan Martí i Castell, rector de la Universitat de Tarragona:
“Perspectiva de futur de la llengua catalana”.
19.30 h: Francesc Ferrer i Gironés, senador del Partit dels Socialistes de
Catalunya: “Els drets lingüístics dels catalanoparlants”.
Dissabte, 27 de març
10 h: Rafael Ninyoles i Monllor, sociòleg, professor de la Universitat
d’Alacant: “Línies de futur de la situació lingüística”.
11 h: Joan Melià i Garí, catedràtic d’institut i professor associat de la
Universitat de les Illes Balears: “Resistència i desídia: bases del futur. Ús
social i futur de la llengua a les Illes Balears”.
12 h: Albert Rossich i Estragó, catedràtic de Filologia Catalana de la
Universitat de Girona: “El català: àmbits de prestigi i àmbits d’ús”.
13 h: Taula redona, en la qual participaran tots els conferenciants i actuarà
com a moderador Josep Lacreu (lingüista).
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III JORNADES: NORMALITZACIÓ I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES (1994)
Divendres, 25 de març
17.15 h: Albert Bastardas, professor de Sociolingüística de la Universitat de
Barcelona: “Persistència i canvi en el comportament lingüístic”.
18.15 h: Vicent Pitarch, catedràtic i membre de l’Institut d’Estudis Catalans:
“Experiències de planificació al País Valencià”.
19.30 h: lsidor Marí, sots-director general de Política Lingüística de la
Generalitat

de

Catalunya:

“La

planificació

lingüística

a

Catalunya:

experiències més significatives”.
Dissabte, 26 de març
9.30 h: Toni Mollà, sociolingüista: “Opcions de política lingüística:
Planificació cívica i institucional”.
11 h: Kike Amonarriz, membre del grup d’investigació SIADECO (Donostia):
“Propostes i experiències de planificació local a Euskadi”.
12 h: Taula redona, en la qual participaran tots els conferenciants.
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IV JORNADES: LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA A L'ESTAT ESPANYOL:
BALANÇ I PERSPECTIVES (1995)
Divendres, 24 de març
17 h: Aina Moll, directora de la Campanya de Normalització Lingüística de les
Illes Balears: “La política lingüística a l’Estat espanyol”.
17.45 h: Josep M. Puig i Salellas, membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Catalunya: “La doble oficialitat lingüística com a problema
jurídic”.
18.30 h: Jesús Huguet i Pascual, director general de Política Lingüística de la
Generalitat Valenciana: “Deu anys de política lingüística valenciana”.
19.30 h: Pilar García Negro, professora de llengua i literatura gallega a la
Universitat de la Corunya: “L’Estat espanyol: monolingüe o plurilingüe”.
Dissabte, 25 de març
10.45 h: Miquel Reniu, director general de Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya: “Política lingüística a Catalunya. Un pas endavant”.
11.45 h: Emili Boix, professor de Sociolingüística a la Universitat de Barcelona:
“La llengua dels joves a Catalunya: perspectives de futur”.
12 h: Fito Bornaetxea, professor de Teoria de l’Educació a la Universitat del
País Basc: “Bilingualitat com a crítica a les polítiques de bilingüisme en la
normalització lingüística”.
12.45 h: Rafael Xambó, Departament de Sociologia i Antropologia Social de la
Universitat de València: “Ideologies lingüístiques i mitjans de comunicació al
País Valencià. El paper dels intel·lectuals”.
17 h: Taula redona sobre el tema genèric de les Jornades, moderada per Toni
Mollà (sociolingüista).
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V JORNADES: COMUNITAT LINGÜÍSTICA I ESPAIS COMUNICATIUS (1996)
Divendres, 29 de març
17.30 h: Joan Manuel Tresserras, professor d’Història de la Comunicació de
la Universitat Autònoma de Barcelona: “Cultura de masses i diferència
cultural”.
19 h: Imma Tubella, directora de Relacions Exteriors, Estudis i Continguts de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió: “Televisió i normalització
lingüística a Europa”.
Dissabte, 30 de març
10 h: Josep Gifreu, catedràtic de Teoria de la Comunicació a la Universitat
Pompeu Fabra: “L’espai català de comunicació vers la sobirania cultural”.
11.30 h: Mavi Dolç, professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació
de la Universitat Autònoma de Barcelona: “Llengua i mitjans de comunicació
al País Valencià. La importància dels mitjans de petit abast”.
12.45 h: Salvador Cardús, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona: “Premsa i conflicte nacional”.
17 h: Taula redona: “És possible un espai comunicatiu valencià?”
Moderador: Rafael Xambó, professor del Departament de Sociologia i
Antropologia Social de la Universitat de València.
Participants:

Adolf Beltran, periodista d’El País
Josep Solves, professor de Sociologia del CEU San
Pablo de València
Ezequiel Castellanos, director d’El Periòdic
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VI JORNADES: NOUS FACTORS DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA:
ESPAIS LINGÜÍSTICS I TECNOLOGIA (1997)
Divendres, 9 de maig
17.30 h: Miquel de Moragas, catedràtic de Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona: “Espais lingüístics, espais de comunicació i noves
tecnologies”.
19 h: Maria Corominas, professora d’Estructura i Teories de la Comunicació
de la Universitat Autònoma de Barcelona: “Espais de comunicació i espais
lingüístics: el paper de la televisió”.
Dissabte, 10 de maig
10 h: Lluís Flaquer, professor titular de Sociologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona: “L’impacte de les noves tecnologies sobre la llengua i les seues
dimensions pública o privada”.
11.45 h: Josep Lluís Gómez Mompart, professor d’Història de la Comunicació
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona: “Ciutat, política lingüística i
política comunicativa”.
13 h: Enric Saperas, professor de Teoria de la Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra: “El procés de formació de les opinions a la societat de la
informació”.
17 h: Presentació de Vilaweb, a càrrec de Vicent Partal.
17.30 h: Taula redona: “Importància de les entitats públiques i privades en el
procés de normalització lingüística i en la creació de nous espais de
comunicació”.
Moderadora: Mavi Dolç, professora de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Participants:
Jordi Sánchez, professor de Ciència Política de la UAB i
conseller de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
Antoni Mir, president de l’Obra Cultural Balear
Manolo Alcaraz, diputat d’Esquerra Unida i membre de la
Comissió de Control Parlamentari de RTVE.
Vicent Partal, periodista i director de Vilaweb.
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VII JORNADES: LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN L’ESPAI GLOBAL (1998)
Divendres, dia 27
18 h: Joan Majó, president del grup de treball de l’Information Society
Forum: “Societat de la informació, cultura i llengua”.
19 h: Josep Antoni Ybarra, professor del Departament d’Economia Aplicada i
Política Econòmica de la Universitat d’Alacant: “Espais econòmics i espais
lingüístics”.
Dissabte, dia 28
9.30 h: Bernat López, professor del Departament de Periodisme de la
Universitat

Autònoma

de

Barcelona:

“Política

lingüística

i

política

comunicativa davant els reptes de la globalització”.
10.30 h: Enric Marín, professor del Departament de Periodisme de la
Universitat

Autònoma

de

Barcelona:

“Noves

tecnologies,

ecosistemes

comunicatius i identitat”.
12 h: José M. Sánchez Carrión, Txepetx, doctor en Lingüística i catedràtic
de Batxillerat: “Les llengües del territori i el territori de la llengua: l’alfabet
hololingüístic i la seua aplicació en la interpretació de conflictes típics i de
tòpics conflictius”.
13 h: Jaume Vernet, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat
Rovira i Virgili: “Política lingüística i legislació”.
17.30 h: Isidor Marí, director, i Joan Campàs, professor coordinador d’Estudis
d’Humanitats de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) “Experiències
d’aplicació de noves tecnologies en l’educació”.
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VIII JORNADES: LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN LA UNIÓ EUROPEA (1999)
Divendres, dia 7 de maig
18 h: Ned Thomas, director del Programa Europeu Mercator Media a la
Universitat del País de Gal·les d’Aberystwyth: “Descripció sociolingüística de
la Unió Europea. Realitat geogràfica, política i social”.
19.15 h: Aureli Argemí, secretari general del CIEMEN (Centre Internacional
Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions): “La comunitat lingüística
catalana dins del marc europeu”.
Dissabte, dia 8 de maig
10 h: Manuel Alcaraz, professor titular de Dret Constitucional de la
Universitat d’Alacant i diputat a les Corts Generals per Nova Esquerra: “Les
llengües de les institucions comunitàries”.
11.45 h: Isidor Marí, director dels Estudis d’Humanitats i Filologia a la
Universitat Oberta de Catalunya: “Reptes lingüístics de la Unió Europea.
Models, programes i estratègies”.
13 h: José

Luis

Álvarez

Enparantza,

Txillardegi,

professor

de

Sociolingüística a la Universitat del País Basc: “Models d’organització estatal i
moviments populars”.
18 h: Xavier Lamuela, professor de Lingüística Occitana a la Universitat de
Tolosa Lo Miralh: “Una llengua, dues llengües, tres llengües... Problemes de
definició de les llengües en el context romànic”.
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IX JORNADES: CONFLICTE LINGÜÍSTIC I IDEOLOGIA (2000)
Divendres, 19 de maig
18 h: Rafael Ninyoles (sociòleg): “Conflicte lingüístic i ideologia”.
19.15 h: Teun A. van Dijk (professor del programa d’Anàlisi Crítica del Discurs
de la Universitat d’Amsterdam): “Discurs i ideologia”.
Dissabte, 20 de maig
10 h: Xabier Erize (doctor en Filologia Basca): “Mentalitat i ideologia en el
discurs sobre l’èuscar en la comunitat castellanoparlant”.
11.45 h: Francesc Espinet (professor d’Història Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barcelona): “Classe social i ideologia lingüística.
Anàlisi històrica”.
13 h: Josep Ramon Llobera (professor visitant d’Antropologia Social a
l’University College de Londres i a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona):
“Llengua i nacionalisme”.
18 h: Rafael Castelló (professor de Sociologia de la Universitat de València):
“Nacionalismes i actituds lingüístiques al País Valencià: una aproximació”.
19.15 h: Miquel Àngel Pradilla (professor de Filologia Catalana de la
Universitat

Rovira

i

Virgili

de

Tarragona):

“Consideracions

lingüisticoidentitàries a l’entorn del blaverisme”.
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X JORNADES: LLENGÜES GLOBALS, LLENGÜES LOCALS (2001)
Divendres, 11 de maig
18 h: Jesús Tusón (catedràtic de Lingüística de la Universitat de Barcelona):
“El valor de la diversitat en la comunicació global”.
19.15 h: Miquel Siguan (catedràtic emèrit de Psicologia de la Universitat de
Barcelona): “Llengües i cultures en un món globalitzat”.
Dissabte, 12 de maig
10 h: Miquel Strubell (director del programa d’Humanitats de la Universitat
Oberta de Catalunya): “L’establiment d’una política lingüística europea”.
11.45 h: Laura Santamaria (professora del departament de Traducció i
Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona): “La interacció
cultural entre llengües globals i locals”.
13 h: Joan Botella (catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat
Autònoma de Barcelona): “Prospectiva de l’audiovisual europeu: el futur de
les llengües”.
18 h: Pau Rausell (professor del departament d’Economia Aplicada de la
Universitat de València i director de l’Àrea de Recerca en l’Economia de la
Cultura): “Economia de la llengua”.
19 h: Luis Ángel Fernández Hermana (periodista digital, fundador i director
de la revista electrònica en.red.ando): “Les llengües a la xarxa”.
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