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RESPONSABLE DE LA JORNADA:

Miquel Àngel Pradilla,

LLOC DE REALITZACIÓ:

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

INSCRIPCIÓ:

Preu: - Reconeixement: 20 ¤
- No reconeixement: 10 ¤
- Aliens URV: 20 ¤

Dates inscripció:
del 10 al 26 de març per internet a
http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/sga/alu
mnes/credits%20lliures/indice.htm

Codi: XXXX

RECONEIXEMENT:

Es reconeixerà 1’5 crèdits de lliure elecció als
ensenyaments del Campus Terres de l’Ebre i als
ensenyaments de la Facultat de Lletres (Filologia
Anglesa, Filologia Catalana, Filologia Hispànica,
Geografia, Història, Història de l’Art, Periodisme
i Publicitat i relacions públiques) de la URV

28-29 de març de 2008

Sala Jordi Brull
Ajuntament de Jesús

Plaça Pati Immaculada, 1
43590 Jesús

I Jornada
in memoriam

de Josep Panisello

Llengua
i ensenyament:

llengua estàndard
i variació lingüística

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

EMD - JESÚS
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AJosep Panisello i Chavarria (Tortosa, 1928 -

Barcelona 2006) tingué una intensa tasca docent:
es diplomà en magisteri el 1947 i, tot seguit, va
exercir cinc anys en escoles públiques de diferents
pobles de les Terres de l’Ebre. En acabat passà a
formar part del claustre de professors del Col·legi
de la Immaculada de Jesús i, més tard, del Col·legi
Diocesà de la Sagrada Família de Tortosa. L’any
1968 es va diplomar en ciències i, del 1975 endavant,
exercí com a com a professor de català. Del 1978
al 1990 va impartir classes de llengua catalana i
didàctica de la llengua en els Cursos de Reciclatge
per a Mestres i Llicenciats. Del 1981 al 1990 fou
membre de la Junta Permanent de Català. L’any
1989 el Govern de la Generalitat de Catalunya li
atorgà la Medalla President Macià, en reconeixement
als mèrits contrets durant la seua estada en el món
de l’ensenyament.

Mestre en tot moment i activista cultural, va fer
més de dos centenars de conferències sobre llengua,
pedagogia i cultura catalana. Una de les fites més
destacades de la seua vida professional són els dos
volums Aïnes i Cruïlla –un llibre d’exercicis de llengua,
el primer, i una gramàtica de la llengua catalana, el
segon– escrits juntament amb el seu company i
amic Joan Beltran i publicats el 2002 per Ed. Alambor,
de Benicarló. Com a resultat de la publicació
d’aquests dos llibres, pocs mesos després era elegit
Jesusenc de l’Any 2002. Ens va deixar el 5 de maig
del 2006.

Joan BELTRAN I CAVALLER

Resenya publicada a la revista Estudis Romànics

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:
- 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.


