CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ: “VIDA I MORT DE LES LLENGÜES: CONFLICTES
LINGÜÍSTICS AL S.XXI”
Cicle de conferències sobre sociolingüística aplicada a les llengües minoritzades en l'actualitat.
Del 4 de març al 8 d'abril (dimarts i dijous).
Totes les jornades de 18 a 20:30 h. (amb una pausa de 10 min. enmig).
Seminari reconegut amb 2 crèdits de lliure elecció.
Preu: 9€.
1.- "Vida i mort de les llengües: radiografia del multilingüisme al món i la seva evolució."
– Dia: Dimarts 4 de març.
– Ponent: Carme Junyent (professora de lingüística a la UB).

–
–
–

2.- "L'estat contra la llengua: desenvolupament del jacobinisme lingüístic i el cas occità."
Dia: Dijous 6 de març.
Ponent: Aitor Carrera (professor de lingüística occitana a la UdL).

–
–
–

3.- "Conseqüències del conflicte lingüístic: els prejudicis lingüístics."
Dia: Dijous 13 de març.
Ponent: Quim Gibert (psicòleg).

–
–
–

4.- "El jacobinisme lingüístic: el cas aragonès, una llengua tocada de mort."
Dia: Dimarts 25 de març.
Ponent: Xavier Tomás (secretari de la Sociedat de Lingüistica Aragonesa).

–
–
–

5.- "Normalització i estandardització lingüístiques."
Dia: Dijous 27 de març.
Ponent: Carles Castellanos (professor emèrit de lingüística a la UAB).

–
–
–

6.- "Gestió efectiva del multilingüisme. Casos pràctics: Suïssa, Finlàndia, Bèlgica, Canadà."
Dia: Dimarts 1 d'abril.
Ponent: Albert Turull (professor de lingüística a la UdL).

–
–
–

7.- "La contraplanificació lingüística: el País Valencià i la llengua catalana."
Dia: dijous 3 d'abril.
Ponent: Miquel Àngel Pradilla (professor de sociolingüística a la URV).

8.- “Taula rodona: El model català i perspectives de futur de la llengua.”
– Dia: dimarts 8 d'abril.
– Ponents: Xavier Rull (professor de sociolingüística a la UdL); Miquel Pueyo (exsecretari de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya i doctor en sociolingüística per la UdL); Salomé Ribes
(directora del Servei Lingüístic de la UdL); Conxita Navarro (directora del Consorci per la
Normalització Lingüística a Lleida); un representant del Servei d'Ensenyament del Català (SEDEC);
un representant de la Plataforma per la Llengua; un representant de la Coordinadora d'Associacions
per la Llengua (CAL).
Inscripcions a la Secretaria del Departament d'Història (de 9 a 14 h.): despatx 2.11 de l'Edifici del
Rectorat (fins al 8 d'abril).
Organitza: Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Nucli de la Universitat de Lleida.
Col·labora: Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL.

