
 
XIX Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 2014 
Tenim una llengua invisible? 
 
Alcoi, 29 de març de 2014 
Universitat Politècnica de València 
Campus d’Alcoi 
 
 
Objectiu 
 
L’objectiu de la XIX Jornada de Sociolingüística d’Alcoi és analitzar i debatre 
sobre l’ús del valencià en els àmbits on encara no ha accedit amb certa 
normalitat o és clarament insuficient, com poden ser els següents: la justícia, 
els registres de la propietat, les notaries, els cossos de seguretat (guàrdia civil, 
policia nacional, exèrcit...), etc., i entre els quals es pot incloure l’absència de 
mitjans de comunicació autonòmics arran del tancament recent de la RTVV. 
 
Programa  

 
9.00 h – 9.15 h Recepció i lliurament de la documentació 

 

9.15 h – 9.30 h 
 

Inauguració a càrrec de Georgina Blanes, directora del 
Campus d’Alcoi de la UPV, i Antoni Francés, alcalde 
d’Alcoi 
 

9.30 h – 10.15 h Conferència inaugural: “Quan els drets lingüístics no es 
fan visibles”, Mercé Teodoro, Acció Cultural del País 
Valencià 
Presenta: Sandra Obiol, Centre Ovidi Montllor d’Alcoi 
 

10.15 h – 11.15 h 
 

Diàleg: “El valencià en la justícia: un casus belli?”, entre 
Josep Ochoa, Universitat d’Alacant, i Anselm Bodoque, 
Universitat de València 
 

11.15 h – 11.45 h 
 

Café i visita a l’exposició “Ensenyar en temps difícils. 
Carles Salvador i Enric Matalí”, guiada per Brauli Montoya 
Sala d’exposicions del Campus d’Alcoi (planta baixa de 
l’edifici de Carbonell) 
 

11.45 h – 12.45 h 
 

Diàleg: “L’administració pública de l’estat en la promoció i 
l’ús de les llengües cooficials”, entre Juan Antonio Blay,  
periodista de Público, i Adolf Beltran, periodista d’El País 
 

12.45 h – 13.45 h Diàleg: “El tancament de RTVV: i ara què?”, entre Xelo 
Miralles, periodista i exmembre del Consell 
d’Administració de RTVV, i Vicent Partal, periodista i 
director de Vilaweb 
 

14.00 h – 16.00 h Dinar 



 

16.00 h – 17.00 h Documental: Nosaltres els valencians, d’Andreu Signes, 
amb Jordi Tormo, Ajuntament d’Alcoi  
 

17.00 h – 18.00 h 
 

 Taller: “Siguem assertius. Una conducta positiva per no 
perdre els sentits”, Gemma Sanginés, psicòloga 
especialista en hàbits lingüístics 

 
18.00 h – 18.20 h 
 

Monòleg: “El valencià, un malalt imaginari”, a càrrec de 
Rosanna Espinós 

 
 

Lloc 
 
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi 
Sala de graus Roberto García Payá 
Edifici de Carbonell, plaça de Ferrándiz i Carbonell 
03801 Alcoi 
 
Inscripció: en línia 

 
Preu: 20 euros. Inclou: matrícula, documentació, dinar i certificat 
d’assistència. 
 
El termini per a inscriure’s finalitza el dimecres 26 de març de 2014. 
 
 
Organitzen 
 
Universitat Politècnica de València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
Institut d'Estudis Catalans - Delegació d’Alacant, Ajuntament d'Alcoi, 
Centre Ovidi Montllor i Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià 
 
Col·laboren 
 
Universitat d’Alacant, Universitat de València, Universitat Jaume I i 
Universitat Miguel Hernández d’Elx 
 
Més informació 
 
www.upv.es/josociol 
www.facebook.com/josociol 
cfpalcoi@cfp.upv.es 
 

 

https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/xix-jornada-de-sociolinguistica-dalcoi-2014tenim-una-llengua-invisible-_idiomava-menuupvtrue-cid35946.html
http://www.upv.es/josociol
http://www.facebook.com/josociol
mailto:cfpalcoi@cfp.upv.es

