
de la societat; M. Dolors Areny (mestra i psicopedagoga) i Antoni Portell (Col.legi Santa Ca-
terina de Siena de Vic) amb la ponència El caràcter situat de l’aprenentatge d’una llengua;
Maria Cobos i M. Teresa Feu (CEIP «La Monjoia» de Sant Bartomeu del Grau): Viure i
aprendre en un altre país: l’experiència educativa del CEIP «La Monjoia» de Sant Bartomeu
del Grau (Osona); Assumpta Fargas i Teresa Puntí (Departament de Filologia de la Facultat
d’Educació de la Universitat de Vic): Balanç dels tres simposis sobre l’ensenyament del ca-
talà a no catalanoparlants (Vic: 1981, 1991 i 2002); F. Xavier Vila (Universitat de Barcelo-
na): De l’ús al coneixement: algunes reflexions sobre la promoció de la llengua al sistema
educatiu.

Com a colofó i com a homenatge a vigatans il.lustres, Carles Miralles dissertà sobre la ini-
ciació poètica de M. Àngels Anglada (membre que fou de la Secció Filològica) i Ricard Tor-
rents féu un balanç de les activitats de l’any Verdaguer. [R. S.]

IV cicle de conferències de l’IEC al nord del País Valencià (5-27 de febrer de 2003).
— L’Institut d’Estudis Catalans va organitzar el seu IV cicle de conferències al nord del
País Valencià, durant el mes de febrer, sota el lema «Una societat històrica davant l’era de
la informació». El cicle, coordinat per Vicent Pitarch (IEC), estava programat amb dos ob-
jectius centrals: en primer lloc, potenciar la reflexió al voltant del nou panorama mundial de
les comunicacions que ha obert la revolució de la Xarxa sota l’impacte de les noves tecno-
logies, i, alhora, retre un homenatge a Rafael Martí de Viciana, en els cinc-cents anys del
seu naixement.

Aquest homenatge justificà la primera conferència del cicle, que fou dictada a Borriana,
el dia 5 de febrer, pel doctor Enric Guinot, medievalista i professor d’Història a la universitat
de València, sobre el tema «Les séquies i hortes medievals de la Plana: un patrimoni històric i
cultural en perill».

La segona conferència, «El ciberespai: civilització o colonització?», fou pronunciada a
Castelló de la Plana, el 12 de febrer, pel doctor Lluís Jofre, especialista en Enginyeria de la Te-
lecomunicació, catedràtic de la Universitat Politècnica de Barcelona i director general de la
Fundació Catalana per a la Recerca.

Finalment, va cloure el cicle Vicent Partal, director de Vilaweb, el primer diari electrònic
en català, el qual va pronunciar la conferència que intitulà «L’èxit del català a Internet», a
Vila-real, el 27 de febrer.

El cicle va posar de manifest la capacitat de resposta que ha manifestat la comunitat de
llengua catalana davant els reptes que planteja la comunicació digital. [V. P.]

Quin[s] model[s] de llengua escrita per als mitjans de comunicació? —Amb aquest tí-
tol, els dies 16 i 17 de juliol de 2003 va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Bar-
celona el seminari organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Bar-
celona - 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. Va ser-ne el secre-
tari científic Josep M. Mestres, cap de la nova Oficina de Correcció i Assessorament Lingüís-
tics de l’IEC.

Partint de la base que avui es parla malament i s’escriu pitjor, perquè es menystenen les
tècniques imprescindibles per a la conservació de la integritat de les llengües, aquest semina-
ri volia afavorir la reflexió sobre la importància del bon ús de l’escriptura; no solament en els
seus aspectes més estrictament gramaticals, sinó també en els de la variació i els registres. Es-
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