
els bons auguris manifestats ací i allà que s’atorguen al contacte interdisciplinari. Posem el cas
de la recerca sobre Josep Bosch de la Trinxeria des de la geografia que aportà Albert Testart o
el de Josep Comas i Adelina Herrera amb el despullament sistemàtic de documentació antiga,
de què es beneficia directament el coneixement del vocabulari patrimonial i per tant la lin-
güística històrica.

Aquesta trobada, acollida excel.lentment per la casa del Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà del carrer Nou de Figueres, tindrà continuïtat amb un segon col.loqui que es farà a Ban-
yuls de la Marenda el 3 i 4 de maig del 2005 amb l’emblema «L’Albera, terra de pas, de
memòries i d’identitats». [X. L.]

Activitats del Servei de Política Lingüística (SPL) d’Andorra. — Any 2003: 1) Campa-
nya informativa adreçada als immigrants sobre els serveis culturals i socials que ofereixen les
administracions; 2) Publicació d’apunts per a dependents de comerç, per tal de facilitar la seva
comunicació amb els clients que se’ls adrecin en la llengua oficial; 3) Edició de pòsters temà-
tics: pa, pastes, peixos i mariscs; 4) Publicació i distribució de Les primeres paraules en ca-
talà, targetes destinades als turistes que visiten Andorra amb les paraules i expressions més
bàsiques, en sis idiomes (francès, portuguès, castellà, rus, alemany i anglès) i la traducció al
català; 5) Campanya per afavorir l’ús del català i les noves tecnologies entre els joves. Pre-
sentació el 24 d’octubre del Portal adreçat als joves jovesapiens.ad, amb 1.684 visites la pri-
mera setmana. El portal compta amb una quinzena de col.laboradors. Consta de 15 apartats i
80 pàgines. Conté informació esportiva, cultural, de viatges, estudis universitaris, xats, fò-
rums, diccionaris, etc.; 6) Nova edició actualitzada del catàleg de jocs i joguines Tria i juga;
7) S’ha redactat el reglament d’ús de la llengua oficial a les administracions públiques i en ac-
tes institucionals; 8) Organització de dues conferències: Francesc de Borja Moll i el recobra-
ment de la llengua catalana, a càrrec d’Aina Moll el 8 de maig; i Francesc de Borja Moll, una
vida prodigiosa, a càrrec de Josep Antoni Grimalt el 25 de novembre, en el marc de la col.la-
boració amb el Govern de les Illes Balears en els actes de celebració de l’Any Francesc de
Borja Moll. [N. del C. R.]

* * *

Josep Vallverdú, Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida. — El 16 de març
de 2004, al saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida, tingué lloc, amb motiu de la in-
vestidura com a doctor Honoris Causa de l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú i Aixalà, la tau-
la rodona Josep Vallverdú: mestre, escriptor, traductor amb la participació de Joan Veny, Mi-
quel Viladegut, Anna Cristina Mora, Manel Lladonosa i Ramon Sistac com a moderador. Els
participants en destacaren principalment les seues qualitats humanes, literàries i cíviques.

En aquest acte es regalà al públic assistent una edició de dibuixos de Josep Vallverdú so-
bre temes lingüístics, polítics i socials. Aquesta edició ha estat una iniciativa del Departament
de Filologia i Comunicació d’aqueixa universitat.

L’acte solemne d’investidura, que es féu conjuntament amb la del polític i jurista Jordi
Solé Tura, fou el dimecres dia 18 de març a l’Auditori Municipal Enric Granados de la ciutat
de Lleida, ple fins a vessar i amb la presència de la societat civil, el claustre acadèmic i auto-
ritats locals i nacionals. En el cas de Josep Vallverdú, la laudatio anà a càrrec de Miquel Pue-
yo, qui glossà tant la seua producció com a escriptor, traductor, assagista i mestre, com el pa-
per de Vallverdú en la recuperació de la identitat catalana desacomplexada, lingüística i
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