
CURSOS DE LLENGUA A SARAGOSSA

1997-1998

En el curs 1996-1997 s’implanten a l’Escola Universitària de Professorat d’EGB
de Saragossa, en les especialitats d’Educació Primària i Llengua Estrangera, dues as-
signatures optatives de sis crèdits cada una, en les quals, els alumnes d’altres diploma-
tures s’hi matriculen com a crèdits de lliure elecció.

De l’àrea de Filologia Catalana i de l’ensenyament de llengua catalana, se’n fa càr-
rec, des de la seva creació, M. Rosa Fort Cañellas, professora titular de filologia es-
panyola (llengua espanyola). Aquesta àrea es veu afavorida en el curs 1996-1997 amb
la concessió d’una plaça de professor associat, curs en el qual M. Rosa Fort sol·licita el
canvi de l’àrea de Filologia Espanyola (llengua espanyola) a Filologia Catalana (llen-
gua catalana), canvi concedit l’octubre de 1997.

M. Rosa Fort, que inicià la seva tasca investigadora en el camp de la dialectologia
aragonesa, es dedica des de l’any 1985 a l’estudi de la relació del català amb l’aragonès
i a la interferència de llengües, tant en documentació medieval i moderna, procedent
d’arxius de l’Aragó catalanòfon, com en textos recollits de la tradició oral. L’Ajunta-
ment de la ciutat de Fraga li concedeix el Premi Recerca 1990 per dur a terme el pro-
jecte d’investigació «Aproximació lingüística a un llibre d’actes del Consell de la vila
de Fraga (1477-1504), escrit en català».

Xavier Giralt, professor associat de l’àrea, va llegir la seva tesi doctoral Contribu-
ción al estudio de las hablas de La Litera (Huesca) el febrer de 1997, una part de la
qual ha estat publicada amb el títol de Aspectos gramaticales de las hablas de La Lite-
ra (Huesca), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998; comarca a la qual ha
dedicat també distintes publicacions sobre qüestions dialectals i sociolingüístiques.

M. R. F. C.

ESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC DE LA FRANJA ORIENTAL D’ARAGÓ

Universitat de Saragossa, 1995

Els professors de l’àrea de Filologia Catalana de la Universitat de Saragossa van col·la-
borar amb els professors de l’àrea de Filologia Espanyola en l’elaboració, a petició de la Di-
putació General d’Aragó, de l’Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón,
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Seminario de Investigaciones Lingüísticas, Dpto. de
Lingüística General e Hispánica, Gobierno de Aragón, Dpto. de Educación y Cultura, 1995.

M. R. F. C.

PROGRAMA DE DOCTORAT DE ROMANÍSTICA A HONGRIA

Universitat Eötvös Loránd (Budapest) 1998

A la Universitat Eötvös Loránd (ELTE) existeix un programa de doctorat de ro-
manística, coordinat per Paolo Salvi, del Departament d’Italià. Katalin Kulin, László
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