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DIVENDRES, 28 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-17.00 h
Laudatio de Josep Panisello.
Àngel Ismael Hierro (president del Moviment de Renovació
Pedagògica de les Terres de l’Ebre)

17.00 h-18-00 h  Ponència
“L’estandardització a les comarques de la diòcesi de
Tortosa”.
Miquel Àngel Pradilla Cardona (professor de la Universitat
Rovira i Virgili i membre numerari de l’Institut d’Estudis
Catalans)

18.00 h-18.30 h  Pausa-cafè

18.30 h-19.00 h  Comunicació
“Els mots tortosins en el context de la llengua formal”.
Joan Beltran (coautor, amb Josep Panisello, dels manuals
Cruïllai Aïnes)

19.00 h-19-30 h  Comunicació
“Allò que no diuen mai els llibres de text”.
Àngela Buj (professora de la Universitat Rovira i Virgili)

19.30 h-20.00 h  Comunicació
“El dialecte tortosí segons els llibres de text”.
Albert Aragonés (professor de l’IES-SEP de l’Ebre)

22.30 h  Recital
Jesús Fuster i l’espectacle “Lletres d’aigua”
(Lloc: Casal Jesusenc)

DISSABTE, 29 DE MARÇ

9.30 h-10-30 h  Ponència
«La variació geogràfica i el model lingüístic de referència:
el cas del lèxic de les Terres de l’Ebre».
Josep Martines (professor de la Universitat d’Alacant i membre
numerari de l’Institut d’Estudis Catalans)

10.30 h-11.00 h  Comunicació
“Les entranyes del model de llengua de La Veu de l’Ebre”.
Núria Espelta (llicenciada en Filologia Catalana i correctora
de La Veu de l’Ebre)

11.00 h-11.30 h  Comunicació
«El model de llengua en la premsa digital del territori».
Albert Aragonés, Jordi Duran i Montserrat Ingla (autors del
llibre Català per a periodistes de les Terres de l’Ebre)

11.30 h-12.00 h  Pausa-cafè

12.00 h-13.00 h  Ponència
“Geolingüística a les comarques de la diòcesi de Tortosa”.
Pere Navarro (professor de la Universitat Rovira i Virgili)

13.00 h-13-30 h  Comunicació
«La Ribera d’Ebre: comarca de transició subdialectal».
Olga Cubells (professora de la Universitat Rovira i Virgili)

13.30 h-14.00 h  Comunicació
«Dialectologia i globalització: la variació que desapareix?».
Carles Castellà (professor de l’IES Roquetes)

************
16.00 h-17.00 h  Ponència
“Català occidental i model formal”.
Ramon Sistac (professor de la Universitat de Lleida i membre
numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

17.00 h-17.30 h  Comunicació
«La fraseologia i el refranyer popular: una eina educativa
i un lligam geolingüístic».
Mònica Montserrat (professora de la Universitat Autònoma
de Barcelona)

17.30 h-18.30 h
Presentació dels llibres:
- Presentació de l’acte d’homenatge a Josep Panisello dels

antics alumnes del Col·legi de la Immaculada de Jesús
(Lluís Pegueroles i Àngela Costa)

- Actes de la Jornada “10 anys del Diccionari de la llengua
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans”
(CEL. Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques
centrals dels PPCC)

- Art i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa
(Miquel Àngel Pradilla Cardona –ed.)

- Herència patrimonial i sectors socioeconòmics a les
comarques de la diòcesi de Tortosa
(Miquel Àngel Pradilla Cardona –ed.)

18.30 h-19.30 h  Cloenda
Presentació del premi Mestre de mestres i atorgament, in
memoriam, a Josep Panisello.


