
 

 

Notícies AILLC 

Gener 2016 
 

 

DESTACAT SOBRE L’AILLC 
 

Informació general 

 

1) Tramesa per correu ordinari 
Durant el mes de desembre passat s’ha enviat a tots els socis una tramesa per correu 

ordinari que conté: 

1) Acta de l’Assemblea general celebrada a Valencia el dia 9 de juliol de 2015. 

2) El volum LXIX dels Estudis de llengua i literatura catalanes, vol. 3 de la 

Miscel·lània dedicada a Jordi Bruguera. 

 

2) Convocatòria Miscel·lània Kálmán Faluba dels ELLC 
Vegeu document adjunt 

  

Distincions a membres de l’AILLC 
 

A títol pòstum 
 

Sessió en memòria d’Albert Manent, organitzada per l’Ajuntament de Premià de Dalt. 

 

Sessió en memòria de Carles Miralles i Solà, dia 28 de gener. Vegeu programa adjunt    
 

 

SUMARI 
 

SESSIONS DE TREBALL 

1) X col·loqui internacional sobre Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua: La 

complexitat de les llengües. 

2) III Jornades GrOC: L'ensenyament de la gramàtica en contextos multilingües  

3) International Academic Conference E-METHODOLOGY  

 

CRIDA D’ARTICLES 

1) Treballs de Sociolingüística Catalana 

2) Anuari TRILCAT 

 

OFERTES DE FEINA 

 

PREMIS I AJUTS 

1) Premi FilCat UB 2016  

2) Premi de periodisme Maria Luz Morales 



 

ALTRES 

1) Portal de Terminologia Jurídica 

2) Les justes del Born. Cicle de diàlegs Passat/Present 

3) Cicle de conferències “Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el món” 

4) Exposició “La veu de la terra” sobre autors del Pallars Sobirà i Jussà i l'Alta 

Ribagorça 

 

PUBLICACIONS 

  

 

SESSIONS DE TREBALL 

1) X Col·loqui internacional sobre Problemes i Mètodes d'Història de 

la Llengua: La complexitat de les llengües. 

Dies: 27, 28 i 29 de juny de 2016 

Lloc: Universitat de Girona   

Organitza: GHLLN  

Informació: http://www.udg.edu/tabid/23806/language/ca-ES/Default.aspx 

Vegeu document de crida de comunicacions  

  

2) III Jornades GrOC: L'ensenyament de la gramàtica en contextos 

multilingües 
Data: 04/02/2016 a 05/02/2016 

Lloc: Aula Magna de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona  

Aquestes III Jornades formen part de les activitats organitzades per 

l’associació GrOC (Gramàtica Orientada a les Competències), una iniciativa 

relativament recent que té per objectiu reflexionar sobre l'ensenyament de la gramàtica a 

les aules de secundària i batxillerat, i aportar eines per millorar-lo. Programa i 

inscripcions. 

 

3) International Academic Conference E-METHODOLOGY  
March 30-31, 2016. 

http://www.e-methodology.eu/conference/ 

University of Wrocław 

International Academic Conference "e-methodology" is dedicated to the difficulties 

connected with research in social sciences and humanities conducted by means of the 

Internet, as well as the opportunities that it provides. We accept theoretical lectures on 

this subject and lectures presenting the results of research conducted on or by means of 

the Internet (understood as a research environment and/or a research tool). We would 

like the authors to pay special attention to the specificity of Internet methodology.  

We propose three sections: 

1) "About the Internet" - Theory. (Theoretical papers on the difficulties and the 

opportunities created by using the Internet in scientific research) 

2) "On the Internet"- Research (The results of research conducted by means of the 

Internet)  

3) "With the Internet"- Projects (Project reports and research/educational projects 

presenting the opportunities provided by using the Internet) 

 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/patrimoni-literari/exposicions/baltasar-porcel-mallorca-barcelona-el-mon
http://www.udg.edu/tabid/23806/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.edugroc.com/
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/sites/default/files/webfm/definitiu_jornades_groc.pdf
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/sites/default/files/webfm/definitiu_jornades_groc.pdf
http://www.e-methodology.eu/conference


The conference participants are entitled to submit their papers for the international 

academic journal "e-methodology" 

http://www.e-methodology.eu/about.journal 

 

 

CRIDA D’ARTICLES 
 

1) Treballs de Sociolingüística Catalana 
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/ 

Número 27 (2017) – Monogràfic: «La transmissió lingüística intergeneracional» 
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 27 

(2017), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «La transmissió lingüística 

intergeneracional» com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes 

habituals de la revista. La transmissió lingüística intergeneracional és un factor clau per 

a entendre la continuïtat o interrupció de qualsevol comunitat etnolingüística. És aquest 

doncs el tema monogràfic triat per al núm. 27 de la nostra revista. Volem reflectir i 

estimular alhora la recerca sobre aquest tema arreu dels països de llengua catalana, en 

totes les seves vessants: qualitativa o quantitativa, històrica o contemporània, 

metodològica o teòrica, d’abast territorial o social restringit o d’abast general, etc. 

La data màxima per a la recepció d’articles per al número 27 és el 18 de març de 

2016. 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. 

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l’anuari de la Societat Catalana 

de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l’Institut d’Estudis 

Catalans. 

Són benvinguts a la revista tots els articles i col·laboracions inèdits dins dels camps de 

la sociologia de la llengua, l’antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia 

social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. 

especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització 

lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Els destinataris de la revista són 

tant els especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com els 

ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres 

països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web 

<http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>. La revista Treballs de Sociolingüística 

Catalana ha assolit un índex d’impacte de 6,477 (ICDS) en la Matriu d’Informació de 

l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que 

destaca la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de 

revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat. 

 

2) Anuari TRILCAT 
Sobre estudis de traducció, recepció i literatura catalana contemporània. 

(http://trilcat.upf.edu/anuari/)  

 

Podeu remetre les vostres aportacions (articles i ressenyes), d’una extensió màxima de 

http://www.e-methodology.eu/about.journal
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors
http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions
http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/
https://correu.edau.ub.edu/owa/UrlBlockedError.aspx


65.000 caràcters, espais inclosos, a l’adreça anuari.trilcat@upf.edu. El termini per a la 

tramesa és el 31 de març de 2016. Un cop rebuts els textos, es procedirà a avaluar-los. 

Vegeu dos documents adjunts 

 

 

OFERTES DE FEINA 
 

1) Lecturer in Print/Online Journalism  (1 year Non-Renewable) 

Qatar University 

Department of Mass Communication 

Doha, Qatar,    Qatar 

http://www.Academic Keys.com/r?job=75210&o=414519&t=HU160119m-2e 

 

2) Dean, School of Humanities and Social Sciences 

 Cabrini College 

 Humanities and Social Sciences 

 Radnor, PA,    United States 

 http://www.Academic Keys.com/r?job=76443&o=414519&=HU160119m-6e 

  

 

PREMIS I AJUTS 

 

1) Premi FilCat UB 2016 
El Premi FilCat.UB per a treballs de recerca de batxillerat sobre llengua i literatura 

catalanes arriba a la seva tercera edició. Amb el suport d'Editorial Cruïlla, atorga tres 

premis per a cada modalitat (llengua i literatura) per a treballs que es presentin dins del 

curs 2105-2016. El termini de presentació és el 4 de març de 2016. 

http://stel.ub.edu//filologiacatalana/sites/default/files/webfm/br_diptic_filcat.pdf 

  

2) Premi de periodisme Maria Luz Morales 
Està destinat a premiar treballs que versin sobre l'empoderament de les dones en 

qualsevol de les seves modalitats. Premiarà amb 4.000 € un article publicat en paper o 

digital durant el 2015 i donarà un accèssit de 1.500 € a un altre treball periodístic 

aparegut en qualsevol dels nous formats digitals (blogs, webdocs, podcasts...). 

Termini: 31-01-2016 

Informació: http://observatoricultural.blogspot.com.es/2015/12/premi-de-periodisme-

maria-luz-morales.html 

 

 

ALTRES 
 

1) Portal de Terminologia Jurídica 
El TERMCAT ha publicat el portal de Terminologia Jurídica 

www.terminologiajuridica.cat, un espai web creat per a la difusió de  la feina que duu a 

terme amb el Comitè Terminològic de Dret, creat el passat mes de març. El portal 

s’inscriu en el programa “En català, també és de llei” (http://llengua.gencat.cat/justicia), 

un conjunt d’accions impulsades pel Departament de Cultura per incrementar l’ús del 

català en l’àmbit judicial, on és fortament deficitari. 

 

mailto:anuari.trilcat@upf.edu
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/sites/default/files/webfm/br_diptic_filcat.pdf
http://observatoricultural.blogspot.com.es/2015/12/premi-de-periodisme-maria-luz-morales.html
http://observatoricultural.blogspot.com.es/2015/12/premi-de-periodisme-maria-luz-morales.html
http://www.terminologiajuridica.cat/
http://llengua.gencat.cat/justicia


2) Les justes del Born. Cicle de diàlegs Passat/Present 
Combat dialèctic entre dos experts reconeguts, amb punts de vista complementaris. Els 

diàlegs Passat//Present pretenen posar en relació un tema històric amb un tema 

d’actualitat a partir de la mirada de dos ponents. 

Organitzen: el Born Centre Cultural i L’Avenç. 

Dates: 

28 de gener 2016: Reivindicacions; ponents: Marc Andreu i Marina Subirats 

11 de febrer de 2016: Transicions; ponents: Jaume Guillamet i Sebastià Bennàssar 

25 de febrer de 2016: Migracions; ponents: Lluís Cabrera i Andreu Domingo 

10 de març de 2016: Confrontacions; ponents Maria Campillo i Plàcid Garcia-Planas 

Moderador: Josep M. Muñoz, director de L’Avenç. 

Informació: L’Avenç, tel. 93 245 79 21 

 

3) Cicle de conferències “Baltasar Porcel. Mallorca, Barcelona, el 

món” 
El cicle està vinculat amb els quatre eixos principals de l’obra literària i periodística de 

Baltasar Porcel i la seva tasca al capdavant de l’Institut Europeu de la Mediterrània 

(IEMed).  

La primera conferència va a càrrec de l'escriptor marroquí (president de l'IEMed).  

La conferència serà en francès, però hi haurà servei de traducció simultània. 

Lloc i horari: Palau Robert, Sala d’actes (Cotxeres), Pg. de Gràcia, 107, Barcelona, 19 h 

Entrada lliure. 

Conferències: 

26 de gener: "Creació i compromís al Mediterrani", a càrrec de Tahar Ben Jelloun 

(escriptor);  presenta Senén Florensa 

2 de febrer: "Periodisme i política catalana", a càrrec d'Enric Juliana (periodista); 

presenta Julià de Jòdar (escriptor) 

9 de febrer: "Mallorca i els seus personatges", a càrrec de Carme Riera (escriptora); 

presenta Sergio Vila-Sanjuán (escriptor i periodista) 

16 de febrer: "El mediterrani tumultuós", a càrrec de Tomàs Alcoverro (periodista);   

presenta Xavier Bru de Sala (escriptor) 

 

4) Exposició “La veu de la terra”, sobre autors del Pallars Sobirà, del 

Pallars i de l'Alta Ribagorça 
Organitzen: Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya a Lleida i Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de la 

Lleida. 

L’exposició mostra la trajectòria de quinze escriptors i escriptores de les comarques, 

que s’han seleccionat tenint en compte la qualitat, la singularitat de la seva obra i el seu 

arrelament al territori. La mostra inclou des d’autors consagrats i traduïts a diverses 

llengües fins a escriptors coneguts encara només a nivell local. 

Els autors que s’han escollit per a aquesta edició, i als quals es dedica un plafó 

individual, són: Maria Barbal, mossèn Antoni Navarro, Pep Coll, Helena Creus, Núria 

Garcia Quera, Xavier Macià, Sebastià Pons, Concepció G. Maluquer, Ramon Violant, 

Meritxell Nus, Joan Lluís, Llorenç Sánchez Vilanova, Maria Dolors Millat, Joan 

Subirana i Joaquim Barbal.   

Es podrà veure fins el 31 de gener a Sort, a la Sala d’Actes Hug Roger III de l’Oficina de 

Turisme del Pallars Sobirà. 

 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/patrimoni-literari/exposicions/baltasar-porcel-mallorca-barcelona-el-mon
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/patrimoni-literari/exposicions/baltasar-porcel-mallorca-barcelona-el-mon


 

PUBLICACIONS 
 

Anuari TRILCAT, núm. 5, Grup d’Estudis de Traducció, Recepció i Literatura Catalana, 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2015. 

 http://trilcat.upf.edu/anuari-trilcat/anuari-trilcat-num-5-2015  

L’Avenç, núm. 419, gener 2016. Escriptor convidat de l’any: Adrià Pujol, amb una sèrie 

sobre Barcelona i els barcelonins; entrevista del mes a Jaume Ayats, director del 

Museu de la Música de Barcelona. 

Judit FREIXA, Elisenda BERNAL, M. Teresa CABRÉ, eds., La neologia lèxica catalana, 

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2015. 

Llengua i ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, núm. 57, 2n semestre de 2015. 

 http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/issue/view/22944 

Revista de Llengua i Dret, núm. 64, Escola d’Administració Publica de la Generalitat de 

Catalunya, desembre de 2015.  

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld 

David SANAHUJA, Obra poètica, Edicions Curbet, Girona, 2015. Introducció i edició 

d’Isabel GRAÑA I ZAPATA. 

 

 

 
Amb la col·laboració de 
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http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/issue/view/22944

