
PUBLICACIONS DE LES 
 

JORNADES DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI 
 
 
L’Ajuntament d’Alcoi va publicar les actes de les Jornades de Sociolingüística 
de la primera a la cinquena convocatòria, és a dir: 
 

• I Jornades de Sociolingüística: La llengua estàndard. 
 

• II Jornades de Sociolingüística: L’ús social i el futur de la llengua. 
 

• III Jornades de Sociolingüística: Normalització i planificació 
lingüístiques. 

 
• IV Jornades de Sociolingüística: La política lingüística a l’estat 

espanyol: balanç i perspectives. 
 

• V Jornades de Sociolingüística: Comunitat lingüística i espais 
comunicatius. 

 
 
A partir de les sisenes jornades, conscients d’una banda que les publicacions 
municipals tenien dificultats de distribució i una projecció limitada, i d’altra 
que la qualitat dels conferenciants i la seua importància dins del panorama de 
la sociolingüística reclamava una major difusió, s’inicia la col·laboració amb 
Edicions Bromera. És en aquells moments quan l’Ajuntament i l’editorial 
signen un conveni per a publicar una sèrie de volums dins de la col·lecció 
“Graella. Lectures de Sociolingüística”, que al final ha representat l’edició 
dels quatre llibres següents, tots ells editats pel sociolingüista i periodista 
Toni Mollà: 
 
  

• Política i planificació lingüístiques (col·lecció “Graella. Lectures de 
Sociolingüística”, núm. 11). És una tria de ponències de les I, II, III i IV 
Jornades de Sociolingüística, en què es pretén fer una revisió de la 
investigació social sobre la llengua i sobre les estratègies de política i 
planificació lingüístiques. 

 
• La política lingüística a la societat de la informació (col·lecció 

“Graella. Lectures de Sociolingüística”, núm. 12), és una selecció de 
ponències de les V, VI i VII Jornades, en què s’analitza la societat de la 
comunicació de masses i les tecnologies de la informació i de la 
comunicació. Aquesta miscel·lània evidencia que la política lingüística 
no es pot dissenyar a hores d’ara amb esquemes tradicionals. Per tant, 
cal encetar una nova línia de pensament pluridisciplinari que integre 
diferents branques del coneixement i que, en conseqüència, ajude a 
dissenyar noves polítiques lingüístiques. 



• Ideologia i conflicte lingüístic (col·lecció “Graella. Lectures de 
Sociolingüística”, núm. 13), recull les ponències de les IX Jornades i 
tracta d’analitzar el fenomen de les ideologies i el seu paper en la 
dinàmica social. En aquest recull s’estudia la relació entre conflicte 
lingüístic i ideologia des de distints punts de vista: hi ha la visió del 
lingüista, del filòleg, de l’historiador, del sociòleg, o fins i tot de 
l’antropòleg. I amb això s’ha pretés conjugar la perspectiva teòrica i la 
descriptiva. 

 
• Llengües globals, llengües locals (col·lecció “Graella. Lectures de 

Sociolingüística”, núm. 15), recull les ponències de les X Jornades. El 
mercat —i el mercat lingüístic n’és una varietat— no és capaç d’atendre 
les necessitats culturals de totes les comunitats lingüístiques, sinó que, 
per contra, crea i subratlla diferències. La política —la intervenció 
estatal, en primer lloc— es presenta com el mecanisme corrector de les 
dissimetries entre els mercats lingüístics i els espais culturals. La 
globalització, la cultura audiovisual, l’economia i el fenomen 
d’Internet són algunes de les qüestions que s’hi tracten. 

 
 
 
 


