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DESTACAT SOBRE L'AILLC 

 

1) XVII Col·loqui de l’AILLC a València 

Del 7 al 10 de juliol de 2015 
Temes: 

1. Multilingüisme i interculturalitat 
2. Llengua, literatura i cultura dels segles XV al XVIII 
3. Cent anys de literatura catalana: 1859-1959 
4. De la paraula viva a la paraula digital 

Vegeu el document adjunt de la PRIMERA CIRCULAR 
 

2) Repertori de Catalanística Internacional  
Creació d'un nou Repertori de Catalanística Internacional (RCI) en línia. 
Vegeu el document adjunt del Repertori de Catalanística Internacional 
 

Sumari 

1) Let’s Peer Across Borders – Writing Centers in Motion 
2) Trobada "L'aragonès avui" 
3) Treballs de Sociolingüística Catalana, número 25 (2015) 
4) Actes de commemoració del 15è aniversari de la fundació del Centre Universitari de 
Sociolingüística i Comunicació 

5) XV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura: Reptes en l'adquisició de les literatures i de les llengües en l'era digital 
6) Cultura y Educación, núm. 1 
7) II Jornada LITCAT d’Intergrups de Recerca (LITCAT II): "Literatura catalana 
contemporània (segles XIX-XXI): crítica, transmissió textual i didàctica" 
8) Ortodoxos i dissidents en temps de Ramon Llull 
9) 12th OLD WORLD CONFERENCE IN PHONOLOGY -- BARCELONA 
  
ALTRES 
- Oferta de treball 
PUBLICACIONS 
 

1) Let’s Peer Across Borders – Writing Centers in Motion 
Conference of the European Writing Centers Association (EWCA) 

July 19th-22nd 2014, European University Viadrina 

A highlight of the global writing research and pedagogies is the conference of the 
European Writing Centers Association (EWCA), which has taken place every two years 
since 2006. After the conferences in Istanbul 2006, in Freiburg 2008, in Paris 2010 and 
in Blagoevgrad 2012 the conference will take place in 2014 at the Europa-Universität 



Viadrina: right at the heart of Europe, at the German/Polish border. We expect 
researchers and practitioners from Europe, USA, from the United Arab Emirates, Africa 
and Australia. Moreover the EWCA conference provides a special opportunity for 
junior researchers, to gain experiences at an international conference and to make 
international contacts. 

The subject of the planned conference (Let’s Peer Across Borders –Writing Centers in 
Motion) plays with the ambiguity of the verb “to peer” and accentuates its meaning 
“curious look”. Our curious look aims to cross borders: borders of the origin countries 
of the participants and metaphorical borders of the disciplines. 

 
Please join us in Frankfurt (Oder)/Germany! Registration is open now. For more 
informations see www.ewca14.eu  

Martina Heinle 
Project Coordinator and Welcome Center 
European University Viadrina 
Department of International Affairs 
Gr. Scharrnstr. 59 
15230 Frankfurt (Oder) 
visit-us@europa-uni.de 
www.europa-uni.de 
(+49) 335 5534 2601 
 

2) Trobada "L'aragonès avui" 
13-14 de juny de 2014  

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. 

Organitzada pel Departament de Filologia Romànica de la UB, s’emmarca dins de les 
activitats del projecte ParemioRom (FFI20011-24032) i compta amb la col·laboració 
del Centro Aragonés de Barcelona i la seva Colla de Charradors O Corrinche. 

Informació:  

http://stel.ub.edu/paremio-rom/es/p%C3%A1ginas/l%E2%80%99aragon%C3%A8s-
avui-l%E2%80%99aragon%C3%A9s-g%C3%BC%C3%A9-el-aragon%C3%A9s-hoy 

o email: José Enrique Gargallo Gil, Departament de Filologia Romànica de la UB / Pau 
Arbués Cazo, Centro Aragonés de Barcelona 

3) Treballs de Sociolingüística Catalana, número 25 (2015) 

Crida d’articles 
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/  
Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i electrònic que 
actualment té periodicitat anual. La revista fa una crida d’articles per al número 25 
(2015), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «L’avaluació de la implantació 
de la normativa lingüística» com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels 
temes habituals de la revista.  
La data màxima per a la recepció d’articles per al número 25 és el 25 d’abril de 2014. 
Podeu enviar-los mitjançant el formulari de la pàgina web: 
<http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors>. 



Trobareu les normes de publicació a la web: 
 <http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions>. És recomanable 
trametre abans unes línies amb les vostres propostes, o posar-vos en contacte amb els 
editors de la revista, mitjançant l’adreça tsc(arrova)iec(punt)cat. 
  

4) Actes de commemoració del 15è aniversari de la fundació del Centre 

Universitari de Sociolingüística i Comunicació 

Setmana del 5 al 9 de maig de 2014 
Lloc: Universitat de Barcelona, campus de la plaça Universitat   

          Taula rodona: «La sociolingüística catalana vista des d’altres tradicions» 
Dilluns, 5 de maig de 2014. Sala de Professors, 5è pis (Edifici Josep Carner), de 11.30 a 
13.00h. 

          Taula rodona: «Transferint Coneixement: com expliquem la situació 

sociolingüística catalana al món» 
Dimecres, 7 de maig de 2014. Sala de Professors, 5è pis (Edifici Josep Carner), de 
11.30 a 13.00h. 

          Taula rodona: «Eleccions europees: les propostes sobre llengües» 
Dijous, 8 de maig de 2014. Sala de Professors, 5è pis (Edifici Josep Carner), de 17.00 a 
18.30h. 

          Jornada: «Contribucions del CUSC a la recerca en sociolingüística» 
Divendres, 9 de maig de 2014. Sala de Professors, 5è pis (Edifici Josep Carner), de 9.30 
a 13.30h. 
Per a més informació sobre els actes, podeu consultar la pàgina web del CUSC 
(http://cuscub.wordpress.com/15aniversari) o descarregar el programa complet de les 
activitats a través del següent enllaç: Programa 15è aniversari 

 

5) XV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de 

la Llengua i la Literatura: "Reptes en l'adquisició de les literatures i de 

les llengües en l'era digital" 

 
Universitat de València-Universitat Politècnica de València, del 19 al 21 de novembre 
del 2014 
  
Els departaments de Didàctica de la Llengua i la Literatura (Facultat de Magisteri de la 
UV) i de Lingüística Aplicada (UPV) inviten tots els interessats a participar en el XV 
Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura, que se celebrarà en la Universitat de València i en la Universitat Politècnica 
de València del 19 al 21 de novembre del 2014. Aquest congrés s’emmarca dins dels 
actes de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura (SEDLL), que 
és una entitat sense ànim de lucre de què formen part investigadors de tots els nivells 
educatius i professionals preocupats per l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, 
literatures i dels seus recursos expressius, verbals, no verbals i audiovisuals. 
 
Dins del tema “Reptes en l’adquisició de les literatures i de les llengües en l’era digital”, 
els objectius d'aquest congrés són, d’una banda, fomentar les activitats i projectes 
conjunts, interactuar amb els membres dels grups d’investigació involucrats i oferir 



l’oportunitat de conéixer SEDLL als diferents col•lectius relacionats amb la didàctica de 
la llengua i la literatura de València. D’altra banda, pensem que poder reunir un 
col·lectiu nombrós que debata aspectes relacionats amb la docència és una bona 
oportunitat per a incentivar l'interés i la investigació amb temes relacionats amb la 
Societat i amb el congrés. 
 
L’esdeveniment s’articularà en conferències plenàries, a càrrec de destacats 
especialistes en la matèria, tallers i taules redones; a més de les taules de comunicació 
sobre les línies temàtiques proposades. 
 
Línies temàtiques: 
Tema central del congrés: La tecnologia aplicada a la diàctica de la llengua i de la 
literatura. 
  
Les principals àrees temàtiques són les següents: 
1. Cultura i societat en l'ensenyament de la literatura i la llengua. 
2. Polítiques lingüístiques en el marc peninsular i internacional. 
3. Didàctica de la llengua i de la literatura de la L1. 
4. Didàctica de la llengua i la literatura L2 i L1. 
5. Literatura infantil i juvenil. 
6. Tecnologies i innovació educativa. 
7. Llengües per a fins específics. 
8. La didàctica de la literatura i de la llengua: estudis i intervencions interculturals en 
contextos plurilingües. 
9. La literatura i la llengua en l'ensenyament superior: paradigmes metodològics i 
transferència de coneixement. 
 
Presentació de propostes: 
Les propostes de contribucions es podran presentar en català, espanyol, francés, gallec, 
anglés, portugués o basc i hauran d’adscriure’s a alguna de les àrees temàtiques del 
congrés. 
El termini per a l’enviament dels resums acaba l’1 de juny del 2014. El comité 
organitzador acusarà recepció de les propostes i abans del 20 de juliol notificarà 
l’acceptació d’aquestes. 
Els textos definitius hauran d’enviar-se abans del 10 de desembre del 2014. 
Els participants que desitgen ser inclosos en la publicació de les actes hauran d’enviar 
els seus textos en el termini i els termes que s'indicaran en pròximes circulars. 
 
Inscripció: 
La inscripció haurà de fer-se efectiva abans del 15 de setembre, enviant els documents 
que acrediten el pagament de la quota. Per a inscriure's caldrà registrar-se prèviament 
com a usuari i posteriorment serà adreçat a la seua zona privada, on podrà efectuar i 
gestionar la inscripció. 
Les taxes del congrés inclouen documentació i material del congressista, cafés i actes 
culturals. 
 
Dates importants: 
1 de juny: últim dia per a la recepció de propostes. 
20 de juliol: es comunicarà l'acceptació de les propostes. 
15 de setembre: termini per al pagament de la matrícula. 



10 de desembre: enviament dels textos definitius. 
 
Contacte: 
Pàgina web: http://sedll2014.upv.es  
E-mail: sedll2014@gmail.com  
Twitter: https://twitter.com/SEDLL2014  
Facebook: https://www.facebook.com/sedll2014  
 
6) Cultura y Educación, núm. 1 

Revista internacional de periodicitat trimestral, que serà publicada a partir d’aquest any 
per l’editorial Taylor and Francis, en edició bilingüe espanyol/anglès. La revista 
prioritza articles empírics i teòrics sobre desenvolupament del llenguatge, alfabetització 
en sentit ampli i educació en multiplicitat de contextos formals i informals. Està 
indexada al Journal Citation Reports (Social Sciences Edition), Social Sciences Citation 
Index/Social i en altres bases de dades. 

A partir del primer número de 2014, Liliana Tolchinsky, del Departament de 
Lingüística General de la Universitat de Barcelona, ha assumit la direcció de la revista, 
amb la col·laboració de Naymé Salas, del Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura de la mateixa universitat, com a coordinadora editorial.  

Esperem les vostres aportacions.  
(http://www.fia.es/revistas/culturayeducacion/home). 
  
7) II Jornada LITCAT d’Intergrups de Recerca (LITCAT II): 

"Literatura catalana contemporània (segles XIX-XXI): crítica, 

transmissió textual i didàctica" 
 
Barcelona, 16 de maig de 2014 
Institut d'Estudis Catalans. Sala Prat de la Riba 
Vegeu programa adjunt 
 

8) Ortodoxos i dissidents en temps de Ramon Llull  

9 i 10 de maig, 2014 
Dia 9, Sala Gabriel Oliver, Edifici Josep Carner -1, Facultat de Filologia, Universitat de 
Barcelona, 16'30 h 
Dia 10, Aula 1 Seminari Conciliar, c. Diputació, 231, 10 h 
 
Les VIII Jornades Acadèmiques Interdisciplinàries de l'Aula Lul·liana de Barcelona es 
dediquen enguany a estudiar i a posar en relació quatre personatges que es van moure en 
un terreny delicat entre l'ortodòxia i la dissidència: Arnau de Vilanova, Marguerite 
Porete, Jacques de Molay i el mateix Ramon Llull. L'assistència és gratuïta però les 
places són limitades. Programa complet i informacions: 
http://aulalulbcn.narpan.net/wp- 
content/uploads/2012/04/VIII_jornades_aula_lulliana_2014.pdf 
 



9) 12th OLD WORLD CONFERENCE IN PHONOLOGY -- 

BARCELONA 

 We are pleased to announce that the 12th Old World Conference in Phonology 
(OCP12) will take place in Barcelona from 27 to 30 January 2015. 
(http://www.ub.edu/ocp12/) 

The main conference, with an open topic and featuring Paul de Lacy (Rutgers 
University) and Marc van Oostendorp (Meertens Institute and Leiden University) as 
keynote speakers, will be held at the Universitat de Barcelona, from 28 to 30 January, 
and will be hosted by the Linguistics Section of the Department of Catalan Philology. 

The pre-conference workshop, with the topic “Exceptionality in phonology” and 
featuring Kie Zuraw (UCLA) as keynote speaker, will be held at the Universitat 
Autònoma de Barcelona on 27 January, and will be hosted by the 
Center for Theoretical Linguistics and the Department of Catalan Philology. 

The Old World Conference in Phonology is an international phonology conference 
founded in 2003 by a group of linguists from the Leiden University 
Center for Linguistics and the Meertens Institute. Since then has been hosted by 
different European cities, including Leiden, Tromsø, Budapest, Rhodes, Toulouse, 
Edinburgh, Nice, Berlin, Istanbul and Amsterdam, and, outside Europe, in Marrakech in 
2008. 

Call for papers 

For the main conference (with an open topic), we invite abstracts either for an oral 
presentation of 20 minutes followed by 10 minutes of discussion or for poster 
presentation. For the workshop (with the specific topic “Exceptionality in Phonology”), 
we invite submission of abstracts for an oral presentation of 20 minutes followed by 10 
minutes of discussion. Submissions will be anonymously refereed by at least 3 
reviewers. 

Submissions 

 ·         Abstracts are to be submitted through EasyChair from April 30 to September 15, 
2014. 
·         The URL for OCP12 Easy Chair is: 
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ocp12 
·         The deadline for submissions is September 15, 2014. 
·         Abstracts must be anonymous and no longer than two A4 pages, including 
examples and references. 
·         Submissions are restricted to one single-authored and one co-authored abstract. 
·         The conference language is English: abstracts and talks will be in English. 
·         The page format should be A4, 2.54 cm (one inch) margins on all sides, 12-point 
font, single line spacing. 
·         The file format should be .pdf. 
·         The file names should be as follows: 
  
Main conference 
  
a) For submissions for the main conference, eligible either as a talk or as a poster: 



[title-main.pdf] 
e.g. Obligatory_Countour_Principle_revisited-main.pdf 
  
b) For submissions for the main conference, just to be considered for talk presentation: 
[title-main-talk.pdf] 
e.g. Obligatory_Countour_Principle_revisited-main-talk.pdf 
  
c) For submissions for the main conference, just to be considered for poster 
presentation: 
[title-main-poster.pdf] 
e.g. Obligatory_Countour_Principle_revisited-main-poster.pdf 
  
Workshop 
  
d) For submissions for the workshop: 

[title-workshop.pdf] 
e.g. Obligatory_Countour_Principle_revisited-workshop.pdf 
  
·         Abstracts not meeting the mentioned requirements will not be 
considered for evaluation. 
  
·         We aim to finalize the program, and to contact senders of abstracts by 14 

November 2014. 
 

 

 
ALTRES 
 
Oferta de treball 

The Department of Fine Arts and Communication Studies at the University of South 
Carolina Upstate invites applications for a tenure-track Assistant Professor position in 
Communication Studies beginning Fall 2014. We are seeking a faculty member who has 
a strong background in organizational and /or interpersonal communication with an 
emphasis on critically engaging issues of difference, especially within the areas of race 
and/or transnationalism. Our ideal candidate would be equipped to teach critical 
approaches to Small Group Communication, Organizational Communication, Research 
Methods, Intercultural Communication, and Interpersonal Communication at the 
undergraduate level. 

Apply here: 
https://uscjobs.sc.edu/applicants/jsp/shared/frameset/Frameset.jsp?time=139722346033
4 
 
If you have any questions, please don't hesitate to ask!  

Dr. Desiree Rowe <desireerowe@GMAIL.COM> 

Assistant Professor, Communication Studies 

University of South Carolina Upstate 

 



 
 
PUBLICACIONS 

 

Revista Traces, núm. 50, Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de 
Barcelona; adreça: p.traces@uab.cat, tel. 93 581 23 73. 
http://actualitat.traces.uab.cat/butlletins/07_2014 

Albert ROSSICH, Jordi CORNELLÀ, El plurilingüisme en la literatura catalana, Edicions 
Vitel·la, 2014. Vegeu document adjunt. 

Abel SOLER, El corsari Jaume de Vilaragut i la donzella Carmelina. El cavaller que 

inspirà el Tirant lo Blanc, Edicions Alfons el Magnànim, 2014. Més informació: 
http://www.alfonselmagnanim.net/novetats-editorials/100/el-corsari-jaume-de-
vilaragut-i-la-donzella-carmesina-el-cavaller-que-inspira-el-tirant-lo-blanc 

 
  

  


