
 
 
XV Jornada de Sociolingüística d’Alcoi 2010. 15 anys 
El valencià en l’era digital 
 
Dissabte, 27 de març de 2010 
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi  
 
 
OBJECTIU 
 
Analitzar la presència del valencià en un món digital globalitzat i debatre sobre els 
reptes del nou context comunicatiu en el marc referencial lingüístic. 
 
 
PROGRAMA 
 
9.00 – 9.30 h Recepció i lliurament de la documentació 
9.30 – 9.45 h Inauguració a càrrec de Juan Juliá, rector de la Universitat 

Politècnica de València 
 Presenta: Enrique Masiá, director del Campus d’Alcoi de la UPV 
 
9.45 – 10.25 h “ Hostings vingueren que de casa ens tragueren”  
 Genís Roca, Empresa RocaSalvatella 
 Presenta: Josep Cortés, Universitat Politècnica de València 
 
 
I. SOCIETAT 
 
10.25 – 11.45 h Taula redona: “Els usos lingüístics amb les noves Tecnologies 

de la Informació i Comunicació (TIC)” 
 

– “Perfils dels consumidors i usos lingüístics en les  TIC a 
Catalunya”,  Joan Solé Camardons, Generalitat de Catalunya  

– "Les tecnologies de la llengua en la normalització 
lingüística del gallec", Xavier Gómez Guinovart, Universitat 
de Vigo  

–  “Els usos de les TIC entre els estudiants”,  Amparo Vañó,  
Universitat de València,  i Joana Silvestre, Universitat 
Politècnica de València 

–  Modera: Josep Miquel Molina, Universitat Politècnica de 
València 

  
11.45 – 12.15 h Pausa i cafè 
 
 
II. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
12.15 – 12.55h    "Com internet ha convertit el català en una llengua  global",  

Vicent Partal, Vilaweb 



  Presenta: Vicent Romans, Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel 
Valencià 

 
12.15 – 12.55h    Taula redona: “La llengua en els mitjans de comunicació 

digitals” 
 

–  “La llengua i les TV digitals valencianes”,  Juli Esteve, Info 
TV  

– “Els usos de les TIC a TV3 i Catalunya Ràdio”,  Oriol Camps,  
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals  

– “Alcoi Digital. Una experiència digital en valencià ”,  Jordi 
Orts, Alcoi Digital 

– Modera: Brauli Montoya, Institut d’Estudis Catalans 
   
14.30 – 16.30 h  Dinar a la Filà Tomasines  
 
 
III. EDUCACIÓ 
 
16.30 – 17.30 h Presentació d’experiències: “Els usos lingüístics d e les TIC en 

l’educació” 
 

− “15 anys de la Xarxa Telemàtica Educativa (XTEC) a 
Internet. Balanç i perspectives”, Jordi Vivancos, Generalitat de 
Catalunya 
− "Escoles en xarxa. Projecte col·lectiu on les escol es fan 
cròniques d'actualitat”,  Gisela Muñoz i Esther Garrido, Òmnium 
Cultural. 
Presenta: Sandra Obiol, Centre Ovidi Montllor 
 

17.30 – 18.30 h  “15 anys de la Jornada de Sociolingüística d’Alcoi”  
Entrevistes a:  
o Anna Serrano,  Ajuntament d’Alcoi 
o Rafael Castelló, Universitat de València 
o Josep Lluís Doménech,  Acadèmia Valenciana de la Llengua 

 A càrrec d’Esther Vizcarra, Ciudad de Alcoy 
 
18.30 – 18.45 h  Cloenda a càrrec de les institucions i entitats org anitzadores : 

Universitat Politècnica de València, Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, Institut d’Estudis Catalans, Ajuntament d’Alcoi, 
Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià, Centre Ovidi 
Montllor. 

 
19 – 20.30 h Actuació del cantautor Hugo Mas, que presenten el d isc Hugo 

Mas 
 *Al Centre Cultural d’Alcoi 



INSCRIPCIÓ 
 
25 euros. Inclou: matrícula, documentació, dinar, certificat d’assistència i entrada a 
l’actuació musical. 
 
LLOC 
 
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi 
Sala de graus Roberto García Payá. Edifici de Carbonell 
Plaça de Ferrándiz i Carbonell – 03801 Alcoi 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ 
 
Universitat Politècnica de València. Campus d’Alcoi 
Tel.: 96 652 84 84 
Fax: 96 652 85 33 
Contacte: Iván Ferrando Guillem 
A/e: cfpalcoi@cfp.upv.es 
Web: www.cfp.upv.es 
 
OBSERVACIONS 
 
- La inscripció es pot fer per mitjà de la pàgina web www.cfp.upv.es o remetre-la 

per fax al 96 652 85 33. 
- El Centre de Formació Permanent de la UPV enviarà a l’adreça electrònica de la 

persona interessada l’imprès per a fer-ne el pagament. 
- La fitxa d’inscripció haurà d’anar signada per la persona interessada. 
- El fet d’emplenar aquesta fitxa d’inscripció no confirma la l’acceptació en la 

jornada. 
- El pagament de la inscripció s’ha de fer, com a màxim, tres dies abans de la 

Jornada. L’acceptació del curs serà efectiva una vegada ingressades les taxes 
de la inscripció. 

- El Centre de Formació Permanent expedirà un certificat d’assistència, si es 
compleix el 80 % de les hores de la jornada. Per això, s’haurà ha de signar en el 
full d’assistència. 

- En el cas de renúncia a la jornada una vegada fet el pagament, la devolució de 
les taxes no es durà a terme si queden menys de tres dies hàbils per a la data 
de la jornada. 

- El termini d’inscripció finalitza el 24 de març de 2010. 
- Es podran obtenir crèdits de lliure elecció a la UMH i a la UPV. 
 
ORGANITZEN 
 
Universitat Politècnica de València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Delegació 
d’Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans, Ajuntament d’Alcoi, Centre Ovidi Montllor i 
Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià 
 
COL·LABOREN 
 
Universitat de València, Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I i Universitat 
Miguel Hernández d’Elx 


