
NOTA DE PREMSA

Més de 300 persones assistiran al 
I Congrés de Serveis Lingüístics de 

Territoris de Parla Catalana

Demà,  dijous  16  de  juliol,  i  divendres,  dia  17  de  juliol,  l’Auditori  Palau  de 
Congressos de Girona es convertirà en la seu del I Congrés de Serveis Lingüístics 
de Territoris de Parla Catalana. El Congrés Convit pretén ser un símbol de difusió i 
plataforma amb l’objectiu  de reunir  totes aquelles persones que en el  dia a dia 
treballen per a la llengua catalana. 

Girona,  15  de  juliol  de  2009.  Demà dijous,  16  de  juliol,  i  divendres,  17  de  juliol,  Girona  acollirà  més  de  300 
congressistes procedents de diferents punts dels territoris de parla catalana, amb l’objectiu d’exposar, informar i 
mostrar tots els avenços empresos dins el context multilingüe en què es troba el català en el món de les tecnologies 
de la informació i la comunicació i en els plans d’acolliment lingüístic de persones nouvingudes.

Demà, dijous, tindrà lloc a la Sala de Cambra de l’Auditori Palau de Congressos de Girona la sessió inaugural, que 
comptarà  amb la  presència  de  diverses  autoritats:  Jaume Roure,  tinent  d’alcalde  de  l’Ajuntament  de  Perpinyà; 
Joaquim M. Puigvert, vicerector de Relacions Institucionals, Societat i Cultura de la Universitat de Girona; Joan Sans, 
director de Promoció Cultural i Política Lingüística del Ministeri d’Educació i Cultura del Govern d’Andorra; Bernat 
Joan,  secretari  de Política  Lingüística  de la  Generalitat  de Catalunya;  Enric  Vilert,  president  de la  Diputació  de 
Girona, i Anna Pagans, alcaldessa de Girona.

A les 18.30 h, està prevista la intervenció del lingüista Joan Solà, vigent Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, qui 
encoratjarà els congressistes a treballar amb esforç per a la llengua catalana.

El divendres 17 de juliol, a partir de les 9.30 h, el Congrés Convit es reprendrà per tractar l’àmbit del multilingüisme i 
la societat global. La jornada comptarà amb una taula rodona i la presentació de diferents experiències durant el 
matí. 

El Congrés es clourà amb la celebració de la primera edició dels Premis Convit, un reconeixement al treball realitzat 
per persones que han destacat  per la seva trajectòria de treball  i  dedicació al  foment de la llengua i  la  cultura 
catalanes. Enguany s’han presentat una vintena de candidatures per al Premi a la trajectòria de promoció de la 
llengua catalana entre la societat i per al Premi a una iniciativa concreta de promoció de la llengua i cultura catalanes. 
El nom dels premiats es descobrirà en el marc del dinar de cloenda, que tindrà lloc el mateix divendres.

Tota la informació està disponible al web del Congrés: www.congresconvit.cat.

http://www.congresconvit.cat/


Dijous 16 de juliol
MULTILINGÜISME I TIC

9.30 - 10.00 h
Recepció de congressistes 

10.00 - 10.15 h 
Intervenció de la coral de l'Associació Àkan

10.15 - 10.45 h 
Benvinguda i parlaments de les autoritats 

10.45 - 11.45 h 
Ponència a càrrec de Genís Roca, soci i director de RocaSalvatella. 
"Hostings vingueren que de casa ens tragueren"

11.45 - 12.15 h 
Pausa - cafè 

12.15 - 13.45 h 
Taula rodona: "Quin ha de ser el perfil del professional dels serveis lingüístics del segle XXI en relació amb les TIC?"
Xavier Arderiu, Rosa Colomer, Meius Ferrés i Antònia Martí
Moderador: Vicent Partal 

13.45 - 16.00 h 
Dinar 

16.00 - 17.00 h 
Presentació d'experiències 

16.00 - 16.15 h
Mercè Vàzquez i Rosa Colomer, "Talaia. Observatori de terminologia de la societat del coneixement"

16.15 - 16.30 h
Marta Estella, "L'ús d'eines de web 2.0 per al treball col·laboratiu, la comunicació i la projecció d'un servei lingüístic"

16.30 h - 16.45 h
Marta Juncadella i Andreu Pulido, "Projecte interuniversitari de qualitat en l'assessorament lingüístic"

16.45 - 17.00 h
Torn obert de paraules 

17.00 - 17.15 h 
Descans 



17.15 - 18.30 h 
Presentació d'experiències

17.15 - 17.30 h
Alà Baylac-Ferrer, "L'impuls de noves mesures per desenvolupar l'ús del català a Catalunya Nord", Institut Font Nova 
(Perpinyà)

17.30 - 17.45 h
Pere Mayans, "Experiències i iniciatives a l'Alguer"

17.45 - 18.00 h
Tomeu Martí (Obra Cultural Balear), "Experiències i iniciatives a les Illes"

18.00 - 18.15 h 
Joan-Carles Martí (El Tempir d'Elx), "Experiències i iniciatives al País Valencià"

18.15 - 18.30 h
Torn obert de paraules

18.30 - 18.40 h
Intervenció del Sr. Joan Solà, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

18.40 - 19.00 h 
Glosada, a càrrec de Mateu Matas (Xurí) i Antònia Nicolau (Pipiu)

19.00 - 19.15 h 
Intervenció del grup Mus-Cat

19.15 h 
Refrigeri

 



Divendres 17 de juliol
MULTILINGÜISME I SOCIETAT

9.30 - 10.30 h 
Ponència a càrrec Jordi Bayona Carrasco, professor al Departament de Geografia i Història de la Universitat de 
Barcelona.
"L'impacte de la immigració internacional: reptes i oportunitats" 

10.30 - 12.00 h
Taula rodona: "L'acolliment lingüístic de persones nouvingudes en un context social multilingüe"
Ricard Martí, Empar Pont, Mercè Solé i Ferran Suay
Moderadora: Elvira Riera 

12.00 - 12.30 h 
Pausa - cafè 

12.30 - 14.00 h 
Presentació d'experiències 

12.30 - 12.45 h
Xavier Casademont i Ester Santaló, “Llengua i empresa, L’experiència a Embotits Noel”

12.45 - 13.00 h
Noemí Ubach, "El foment de la llengua en el col·lectiu de persones xineses. Una experiència del CPNL"

13.00 - 13.15 h
Mireia Rosés, "Organització i gestió del servei de traducció i interpretació per als serveis públics d'Osona"

13.15 - 13.30 h 
Jaume Piquer (Ajuntament de Girona), "La música en català a les activitats lúdiques"

13.30 - 13.45 h 
Cèsar Mateu, "Serveis lingüístics municipals valencians: una xarxa creada pels tècnics locals"

13.45 - 14 h 
Torn obert de paraules i debat final 

14.00 h 
Dinar de cloenda 

Intervenció de Jaume Fàbrega, escriptor gastronòmic
Lliurament dels Premis Convit
Corrandes del Convit, a càrrec de De Calaix

Clausura



Per a més informació:

ANNA POL

NADARK ESDEVENIMENTS  
Departament de Comunicació

apol@nadark.com

Tel.: + 34 972 21 84 82
Mòbil: 653 22 05 87

mailto:premsa@nnesdeveniments.com

