
societat valenciana i, especialment, a l’Administració la problemàtica que afecta l’aprenentat-
ge del valencià i el grau de compliment de l’ordenament legal vigent. La nombrosa afluència
d’assistents i la gran participació de tots plegats en el desenvolupament de cada acte va propi-
ciar la voluntat de repetir l’experiència i, alhora, de crear un seminari permanent obert a tots
els professionals que es reunirà periòdicament per organitzar altres tipus d’activitats adreçades
a millorar les possibilitats de formació dels ensenyants. Aquest seminari permanent estarà vin-
culat a la Unitat per a l’Educació Multilingüe (UEM), creada recentment al si de l’Institut In-
teruniversitari de Filologia Valenciana, producte d’un conveni entre Escola Valenciana i la
Universitat d’Alacant (<http://www.ua.es/uem/>). [M. I. G. / C. S.]

II Congrés d’Enginyeria en Llengua Catalana (Andorra, 19-21 de novembre de
2004). — Els dies 19, 20 i 21 de novembre de 2004 va tenir lloc a Andorra el II Congrés d’En-
ginyeria en Llengua Catalana, organitzat per l’Associació Enginyeria i Cultura Catalana
(EiCC), amb la voluntat d’aplegar els enginyers i enginyeres que treballen en el teixit d’em-
preses i institucions dels Països Catalans. Va reunir professionals de les diverses especialitats
de l’enginyeria que estan interessats en aprofundir interdisciplinàriament en la repercussió so-
cial de la seva activitat professional.

Un dels temes específics d’aquest congrés dugué per títol “Les eines d’enginyeria lin-
güística aplicades a la llengua catalana”. Com es posava de manifest en el programa, l’en-
ginyeria està avançant en l’àmbit de la llengua i de la parla en diferents aspectes, que es trac-
taran especialment en relació a la llengua catalana. Aquests aspectes, que s’abordaren tant
des d’una perspectiva teòrica com en aplicacions concretes, són: la traducció automàtica; la
comunicació persona-màquina, a partir de sistemes de reconeixement i síntesi de veu; i la mi-
llora de l’accessibilitat als sistemes d’informació, identificant paraules rellevants i gestionant
bases de dades.

S’hi van presentar les ponències i comunicacions següents:
J. Farrús, J. Anguita, X. Anguera, J. M. Crego, A. de Gispert, J. Hernando, C. Nadeu: “Els

sistemes de reconeixement de veu i traducció automàtica en català: present i futur”; J.A. Alon-
so, A. Civil.: “Un nou sistema de traducció automàtica”; J. Fortuny, J. Comajuncosa: “Qualitat
total, una estratègia de competitivitat mundial per a les empreses catalanes”; J. J. Senent:
“Incògnites i evidències sobre el futur remot de la globalització”; J. Robert “Tecnologia, iden-
titat i globalització”; J. Hernández, R. Bosch: “La pila de combustible en el sector del trans-
port”; J. Olivella: “Un model europeu de flexibilitat laboral”; Ll. Quatrecases: “La competitivi-
tat a la implantació d’un sistema productiu en un món globalitzat: adaptació als principis de la
gestió “lean””; M. Aguer: “Contribució de l’enginyeria a la sostenibilitat i a la qualitat de vida
en un món global”; M.Freijo, J. Edo, J. Comajuncosa, J. Fortuny: “Impacte sobre el medi am-
bient i sobre la salut i seguretat dels treballadors de les indústries extractives de materials no
energètics d’Europa, Espanya i Catalunya”; J.M. Pamies: “L’exercici de l’enginyeria en països
de desenvolupament”; F. Rosell, M. Mata, E. Llobet: “Energia solar fotovoltaica connectada a
xarxa”.

El II Congrés d’Enginyeria en Llengua Catalana esdevingué un espai d’intercanvi d’ex-
periències entre grups d’investigadors i de difusió de la recerca en el camp de l’enginyeria lin-
güística. La diversitat i la quantitat de les presentacions va posar de manifest la bona salut de
la recerca en l’àmbit de l’enginyeria lingüística aplicada a la llengua catalana. [M. T. i V.]
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