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Elecciones a la Vicepresidencia de la Academia de la Llingua Asturiana. — En asamblea
extraordinaria de la Academia de la Llingua Asturiana, celebrada el 21 de noviembre de 2014, el
pleno de la misma eligió como nuevo Vicepresidente de la institución al académico de número
Xosé Antón González Riaño, doctor en Pedagogía, profesor titular de la Universidad de Uviéu y
responsable del Programa de Formación de la ALLA. El cargo de Vicepresidente estaba vacante
después del fallecimiento, en agosto de 2013, del profesor Miguel Ramos Corrada, que desempeñó
el cargo a lo largo de varios mandatos.

Pilar Fidalgo Pravia
Academia de la Llingua Asturiana

Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana (2014-2015)
Revistas

—Lletres Asturianes nos 112 (marzo 2015); 113 (octubre 2015).
[http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php]
—Ciencies. Cartafueyos Asturianos de Ciencia y Teunoloxía no 5 (2015).
[http://www.academiadelallingua.com/Ciencies]
—Cultures. Revista asturiana de cultura 18 (2014).
—Lliteratura. Revista lliteraria asturiana 31 (2015).

Colección Llibrería Llingüística
24. Xosé Lluis García Arias, Propuestes etimolóxiques (5) del Diccionariu Etimolóxicu de la

Llingua Asturiana (DELLA). Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2014.
26. Beatriz Hernán-Gómez Prieto, Esbozo del Diccionario de bable del Centro y Oriente de

Asturias de José García Peláez «Pepín de Pría». Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2015.

Colección Toponimia
140. Xosé García Sánchez & Llorián García-Flórez. Conceyu de Xixón. Parroquia de Caldo-

nes. Uviéu, alla & Conceyu de Xixón, 2015.
141. Xabiel Fernández García. Conceyu de Llangréu. Parroquia de Riañu. Uviéu, alla, 2015.

Colección Fontes de la Llingua Asturiana
10. Elena E. Rodríguez Díaz, Notas y cuadernos de notas de los Piñán, escribanos públicos de

Sayambre (1659-1721). Uviéu, alla & Universidá d’Uviéu, 2015.

TERMAST (Centru de Terminoloxía Asturiana)
Terminoloxía de Bioloxía, de Xosé Benito Álvarez Álvarez (2015)
http://www.academiadelallingua.com/termast/terminoloxia.php?area=terminosbioloxia

1714: El català a la Universitat. El Tricentenari i el vintè aniversari de la Xarxa Vives
d’Universitats des de la perspectiva de la llengua. — Amb motiu del Tricentenari i del vintè
aniversari de la Xarxa Vives d’Universitats, i en el marc de l’Aula Magna de l’edifici històric de la
Universitat de Barcelona, es va celebrar entre l’octubre i el desembre de 2014 un cicle de taules
rodones amb el títol general de «1714: El català a la Universitat. El Tricentenari i el vintè aniversa-
ri de la Xarxa Vives d’Universitats des de la perspectiva de la llengua». Aquesta activitat es com-
pletava amb uns plafons que, en forma d’exposició, il·lustraven i documentaven les prohibicions
històriques a l’entorn de la llengua catalana i presentaven les propostes del Centre de Normalitza-
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ció Lingüística de Barcelona. Durant la primera sessió també es va projectar el documental «300
anys de fidelitat a la llengua», preparat pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.

El cicle estava patrocinat per la Universitat de Barcelona, per la Comissió del Tricentenari i
per la Xarxa Vives d’Universitats. La Universitat de Barcelona, a partir d’una iniciativa de la
Comissionada per al Multilingüisme — Maria Teresa Garcia Castanyer— i del Departament de
Filologia Catalana, i amb la col·laboració dels Serveis Lingüístics, del Centre Universitari de So-
ciolingüística i Comunicació i de diferents vicerectorats, es va encarregar d’organitzar-lo. A més
del món acadèmic, i a través del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i de la Direcció
General de Política Lingüística, la Comissionada també hi va implicar l’Ajuntament de Barcelona
i la Generalitat de Catalunya.

Les taules rodones es van centrar en quatre eixos temàtics. La primera, «El català, la història i
la Universitat de Barcelona», es va celebrar el 20 d’octubre. Les intervencions dels ponents
—Agustí Alcoberro, Lídia Pons, Josep Murgades i Toni Soler— van presentar una perspectiva
molt documentada de tres-cents anys de vicissituds del català com a llengua vehicular i de comu-
nicació en l’àmbit acadèmic; es van detallar les disposicions legals que, al llarg dels anys i fins a
l’actualitat, han anat prohibint l’ús d’aquesta llengua en els àmbits públic i privat; i també es van
valorar les mobilitzacions i les activitats universitàries amb un ús efectiu del català en diferents
etapes de repressions o de clandestinitat.

La segona, «La funció social de la Universitat i els països de llengua catalana», es va celebrar
el 12 de novembre. Els participants —Emili Boix, Josep Ferrer, Joan Melià i Ferran Suay— repre-
sentaven la sensibilitat lingüística i el món acadèmic i cultural dels diferents territoris de parla ca-
talana; les seves intervencions van revisar una sèrie d’actuacions encaminades a la promoció de
la llengua i van destacar la posició actual del català en l’àmbit acadèmic, social i cultural de cada
territori; els ponents també van debatre llargament sobre el model d’universitat pública i sobre la
responsabilitat social de la Universitat en el segle xxi.

La tercera, «La política lingüística a les universitats de la Xarxa Vives», es va celebrar el 26 de
novembre. Els ponents —Josep Ochoa Monzó, Josep Maria Pons, Carme Sanmartí i Marta Xiri-
nachs— van centrar les seves intervencions en la política lingüística de les universitats que confor-
men la Xarxa Vives, analitzant-ne la creació, les accions dels darrers vint anys, la situació en el
present i valorant-ne les perspectives de futur; es van revisar les disposicions legals que han permès
desplegar actuacions de política lingüística i es va destacar especialment el pla general de la Xarxa,
l’elaboració de criteris unitaris i la creació d’una àmplia sèrie de recursos que comparteixen els
integrants d’aquesta xarxa.

La darrera, «El català i el repte de la internacionalització de la Universitat», es va celebrar el
10 de desembre. Les intervencions dels participants —Andreu Bosch, Encarnación Carrasco, Pere
Mayans i Francesc Xavier Vila— van tenir en compte els aspectes més vinculats a la sociolingüís-
tica, a la internacionalització de les universitats i a les accions de projecció de la llengua, la litera-
tura i la cultura catalanes en l’àmbit universitari internacional a través de l’Institut Ramon Llull i
d’altres organismes; en el marc de la societat plurilingüe actual, es van analitzar també les implica-
cions de la convivència acadèmica del català amb altres llengües i la posició d’aquesta llengua des
de la perspectiva de la política lingüística del Consell d’Europa.

Lídia Pons i Griera

Presentació de Noms de plantes. Corpus de fitonímia catalana (2 d’octubre de 2014). — El
2 d’octubre de 2014 es presentava a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona el llibre Noms de
plantes. Corpus de fitonímia catalana. L’acte fou presidit pel rector de la Universitat, Sr. Dídac
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