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18 DE MAIG DE 2018 

Sala de Graus de la Facultat de Filosofia i Lletres 

(Edifici III)  

 

 



PRESENTACIÓ 

Aquesta I Jornada ha estat organitzada gràcies a la col·laboració del Depar-

tament de Filologia Catalana i del Departament de Filologia Espanyo-

la,Lingüística General i Teoria de la Literatura, amb el suport de la Facultat 

de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant.  

La «I Jornada sobre les llengües» vol posar atenció sobre qüestions diverses 

i de molt d’interès en la recerca científica i en l’actualitat d’un món cada ve-

gada més interconnectat: el contacte i la convivència de llengües diverses i 

amb estatus polítics també diversos, la investigació sobre el funcionalment 

de la ment dels bilingües, la gestió de la variació lingüística i les implicacions 

legals dels drets lingüístics en contextos de bilingüisme.  

Com diem, són qüestions diverses, lligades per la diversitat lingüística, trac-

tades des de perspectives diverses i presentades per especialistes de sòlida 

trajectòria científica. 

 

PROGRAMA 

09.00-9.30 h. Inauguració de la jornada 

09.30-10.30 h. Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Autónoma de Ma-

drid): «El plurilingüismo hegemónico»  

10.30-11.30 h. Itziar Laka (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko 

Unibertsitatea): «Lo que la mente bilingüe nos revela sobre el lenguaje» 

12.00-13.00 h. Augusto Soares da Silva (Universidade Católica Portuguesa): 

«Lenguas pluricéntricas y contacto de lenguas: el caso del portugués euro-

peo y brasileño»  

13.00-14.00 h. Anselm Bodoque (Universitat de València) i Vicenta Tasa 

(Universitat de València): «La necessitat legal i política de la igualtat lin-

güística» 

14.00 h. Cloenda de la jornada 



 

COMITÈ ORGANITZADOR: 

José Luis Cifuentes,  Jorge Fernández Jaén (Departament de Filo-

logia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura. UA) 

Josep Martines, Antoni Mas, Brauli Montoya, Sandra Montserrat, 

Josep V. Garcia, Caterina Martínez, Jaume Pons (Departament de 

Filologia Catalana. UA) 


