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Un cop acabades les activitats acadèmiques i lúdiques tots els participants de fora es dirigiren
a l’aeroport, satisfets d’haver acomplert tots els objectius inicials. Per acabar, només cal felicitar els
organitzadors per l’èxit de participació i per la qualitat de les conferències, i agrair la cordial aco-
llida dels amics eivissencs, tot desitjant que es puguin celebrar ben aviat les cinquenes jornades.

Montserrat Alegre i Urgell
Societat Catalana de Llengua i Literatura

El multilingüisme a les universitats en l’espai europeu d’educació superior (Barcelona,
octubre de 2007). – Amb aquest títol, els dies 9 i 10 d’octubre de 2007 va tenir lloc al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona el curs organitzat pel Consorci Universitat Internacional
Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch, sota la direcció de Joan Martí i Castell,
membre de l’Institut d’Estudis Catalans i president de la Secció Filològica d’aquesta institució. En
fou el secretari científic Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC.

Aquest curs es plantejà com un intercanvi d’experiències entre les universitats de l’àrea lin-
güística catalana sobre les millors estratègies de multilingüisme, a la llum d’algunes experiències
europees ben il.lustratives, especialment arran dels canvis provocats pel procés de Bolonya i la
creació de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES), que ha esperonat la tendència natural
de les universitats a internacionalitzar llur activitat docent i de recerca.

La sessió inaugural del curs fou a càrrec d’Antoni Mir, director de Linguamón - Casa de les
Llengües, que exposà les línies generals que segueix la Casa de les Llengües i situà l’objecte del
curs en el marc polític i social de l’Europa del segle xxi.

A continuació, i després d’uns mots de benvinguda, el director del curs, Joan Martí i Castell
donà pas a les lliçons previstes en el programa.

Per ordre d’intervenció, els títols de les sessions i les professores i els professors que les van im-
partir corresponents al primer dia del curs foren els següents: L’adequació del sistema universitari
català al multilingüisme de l’EEES, per Blanca Palmada, comissionada per a Universitats i Recerca
de la Generalitat de Catalunya; Els desafiaments del multilingüisme per a la comunicació científica,
per Anne-Claude Berthoud, professora de l’Institut de Lingüística de la Universitat de Lausana
(Suïssa); The language challenge for higher education institution in Europe, and the specific case of
CLIL, per Ian Tudor, professor de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Lliure de Brus-
sel.les; Eines per a la gestió de la terminologia en un entorn universitari multilingüe, per Marta Gra-
né, cap de projectes del sector tecnològic del TERMCAT, Centre de Terminologia de Catalunya, i
La Comissió de Política Lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats: actuacions i perspectives, per
Santiago Castellà, vicerector de Relacions Externes de la Universitat Rovira i Virgili.

L’endemà, dia 10 d’octubre, les lliçons següents foren impartides pels professors i les pro-
fessores que s’esmenten a continuació: La política lingüística en la docència a la Universitat de
Barcelona, per Jordi Matas, vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lin-
güística de la Universitat de Barcelona; L’activitat dels serveis lingüístics universitaris, entre la
normalització lingüística i el multilingüisme, per Marta Estella, vicedirectora del Servei de Llen-
gües de la Universitat Autònoma de Barcelona; El multilingüisme en un entorn virtual: el cas de
la Universitat Oberta de Catalunya, per Mavi Dolz, vicerectora de Promoció Cultural i Multilin-
güisme de la Universitat Oberta de Catalunya, i Miquel Strubell, professor de la mateixa univer-
sitat, i El repte de les llengües a la universitat catalana. Un pla d’acció cap al multilingüisme a la
UPF, per Carme Pérez, vicerectora de Promoció Lingüística de la Universitat Pompeu Fabra.

Isidor Marí, director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC i membre de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, exposà el balanç i les propostes per al debat que es féu a continuació, mo-
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derat per Joan Martí i Castell, en què intervingueren també Marta Estella, Isidor Marí i Carme Pé-
rez, activitat amb la qual es clogué el curs.

Josep M. Mestres
Institut d’Estudis Catalans

Les llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i
polítiques (Barcelona, juliol de 2008). – Aquest fou el títol del curs desenvolupat durant els dies
23 i 24 de juliol de 2008 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, organitzat pel Con-
sorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch i dirigit per
Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Hi actuà de
secretari científic Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció Lingüística de l’IEC.

El CUIMPB i l’Institut d’Estudis Catalans, amb la col.laboració de la Federació de Persones
Sordes de Catalunya (FESOCA), van voler celebrar l’Any Internacional de les Llengües posant
atenció en les llengües de signes mitjançant aquest curs, que tenia per objectiu contribuir a l’eli-
minació de qualsevol barrera en la comunicació i facilitar, amb igualtat d’oportunitats, l’accés de
les persones sordes al món de la formació i al mercat laboral.

La sessió inaugural del curs fou a càrrec de Josep Lluís Carod-Rovira, conseller de la Vice-
presidència de la Generalitat de Catalunya, que saludà els conferenciants i els assistents i donà pas
a les lliçons previstes en el programa per al primer dia del curs.

Els títols de les sessions i les professores i els professors que van impartir les lliçons correspo-
nents al primer dia del curs foren, per ordre d’intervenció, els següents: El procés de reconeixement
de la llengua de signes catalana (LSC) des de la comunitat sorda, per Encarna Muñoz, presidenta
de la Federació de Persones Sordes de Catalunya; La comunitat sorda de Catalunya, per Santiago
Frigola, responsable del Departament de Política Lingüística de la Llengua de Signes Catalana de
la FESOCA; El camí cap a la llei que regularà l’ús de la llengua de signes catalana, per Bernat Joan,
secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; On the linguistic structure of sign lan-
guages, per Roland Pfau, professor de la Universitat d’Amsterdam (Països Baixos); Sociolinguistics
of sign languages, per Adam Schembri, professor de l’University College de Londres (Regne Unit);
Sign languages acquisition, per Ronice Müller de Quadros, professora de la Universitat Federal de
Santa Catarina (Brasil); Procés de reconeixement i regulació de la llengua de signes catalana des
del punt de vista polític, per Miquel Pueyo, delegat territorial del Govern de la Generalitat de Ca-
talunya a Lleida, i Sign language and the brain: evidence from functional imaging studies and
sign language aphasias, per Bencie Woll, professora de l’University College de Londres.

Durant el segon dia, els títols de les sessions i les professores i els professors corresponents
foren els següents: Característiques generals de l’ensenyament bilingüe de llengües de signes / llen-
gües orals, per Esperanza Morales, professora de la Universitat de la Corunya; Experiències bi-
lingües amb la llengua de signes en el sistema educatiu català, per Marta Vinardell, professora del
CEE de Sords CRAS - CREDAV; La interpretació de la llengua de signes, per Esther de los San-
tos, intèrpret de les llengües de signes; Language technology for sign languages, per Thomas Han-
ke; Lexicografia de les llengües de signes i l’estat de la lexicografia en LSC, per Gemma Barberà,
professora de la Universitat Pompeu Fabra, i Eulàlia Ribera, professora de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, i Normalització de les llengües de signes i estat de la recerca de la llengua de
signes catalana, per Josep Quer, professor de la Universitat d’Amsterdam i membre corresponent
de l’Institut d’Estudis Catalans.

El curs es clogué amb una taula rodona en què participaren Joan Martí i Castell, com a mo-
derador, Josep Quer, Santiago Frigola i Adam Schembri.
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