
DivenDres, 5 De març

15.30 h-16.00 h Lliurament de materials als assistents.

16.00 h-16.30 h Presentació de la jornada. 

16.30 h-17.30 h El lèxic del català no s’atura, Teresa Cabré 
(Universitat Pompeu Fabra & Institut d’Estudis Catalans)

17.30 h-18.30 h La Guia d’Usos Lingüístics (II. Aspectes lèxics) 
de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Josep 
MarTines (Universitat d’Alacant & Institut d’Estudis Catalans)

18.30 h-19.00 h Pausa-cafè

19.00 h-20.00 h La natura viva. Un camp on la variació lèxica es 
manifesta molt vivament en totes les llengües, Joan belTran 
(coautor, amb Josep Panisello, dels manuals Cruïlla i Aïnes)

20.00 h-21.00 h Presentació de l’obra en dos volums Vocabulari 
de cruïlla. Els mots de les Terres de l’Ebre i del Maestrat en 
el context del català formal de Joan-B. Beltran (Col·lecció 
Conèixer, 5 i 6, Onada Edicions), a càrrec de Miquel Àngel 
pradilla (Universitat Rovira i Virgili & Institut d’Estudis 
Catalans)

Dissabte, 6 De març
9.30 h-10-30 h «Els pecats de la llengua», en temps 

d’Eiximenis i a la Tortosa d’avui, CurT WiTTlin (Universitat 
de Saskàtchewan-membre corresponent de la Secció 
Filològica de l’IEC)

10.30 h-11.30 h La classificació Wartburg-Hallig aplicada 
al lèxic de la Codonyera, arTur quinTana (membre 
corresponent de la Secció Filològica de l’IEC)

11.30 h-12.00 h Pausa-cafè

12.00 h-13.00 h Toponímia i geolingüística, pere navarro 
(Universitat Rovira i Virgili)

13.00 h-14.00 h Àlbum de geosinònims: Una aplicació 
didàctica de variació lèxica, Àngela buJ (Institut Sales i 
Ferré, Ulldecona)

16.00 h-17.00 h Política i manipulació del llenguatge, Xavier 
rull (Universitat Rovira i Virgili)

17.00 h-18.00 h La informació meteorològica i els mitjans 
de comunicació: terminologia científica o usos populars? 
MòniCa MonTserraT (Universitat Autònoma de Barcelona)

18.00 h-18.30 h Presentació de llibres 

18.30 h Cloenda

ii JornaDa in memoriam De Josep panisello

El món fascinant de les paraules

5-6 de març de 2010

LLoc: Sala Jordi Brull. Ajuntament de Jesús. 
Plaça Pati Immaculada, 1. 43590 Jesús

ResponsabLe de L’activitat: Miquel Àngel Pradilla Cardona (URV-IEC) 
(miquelangel.pradilla@urv.cat)

Activitat acollida en el programa de formació permanent del professorat 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i en l’oferta 
de crèdits de lliure elecció de l’alumnat URV (1,5 crèdits)

inscRipciÓ

pRofessoRat depaRtament d’educaciÓ

Inscripció gratuïta a http//www.xets.cat/formacio/index.htm  
(Codi 8000121803)
dates inscRipciÓ: de l’1 al 24 de febrer

aLumnat uRv i aLiens

Inscripció a www.urv.cat  
[Itinerari: Estudiants URV>Estudis de la URV>Oferta de crèdits de lliure 
elecció>Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits (via C: 
codi 801433)]
dates d’inscRipciÓ: del 15 de febrer al 2 de març
pReu:
· Reconeixement d’1,5 crèdits: 25 €
· No reconeixement (certificació URV): 20 €
· Alumnat aliè a la URV (certificació URV): 20 €
Reconeixement:
Es reconeixerà 1,5 crèdits de lliure elecció als ensenyaments del 
Campus Terres de l’Ebre i als de les facultats de Lletres i Educació i 
Psicologia de la URV

secRetaRia

Departament de Filologia Catalana. Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Catalunya, 35. 43002 Tarragona
eva.pinol@urv.cat | Tfon. 977 559744
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