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Conferenciants

PROGRAMA
Stella Medori
Professora titular d’universitat a la Universitat de Còrsega
Pasquale Paoli. Els seus treballs s’inscriuen en el camp de la
lingüística romànica i més especialment en el de la
dialectologia. La seva recerca se centra en l’onomàstica, la
lexicografia i el contacte de llengües en el context romànic.
Des de 2015 dirigeix, amb Marie-José Dalbera-Stefanaggi,
el programa de recerques Nouvel Atlas Linguistique et
Ethnographique de la Corse i la Base de Dades de la
Llengua Corsa.
Juan Carlos Moreno Cabrera
Catedràtic de lingüística general a la Universitat Autònoma
de Madrid. Ha publicat diversos articles sobre la situació de
la diversitat lingüística mundial i ha estat membre del
Comitè Científic de l’Informe Sobre les Llengües del Món
duit a terme per la UNESCO. És membre del comitè
científic de Linguamón - Casa de les Llengües.

Dimecres 8 de maig de 2019
19.00 h

Stella Medori (Universitat de Còrsega Pasquale Paoli)
La diversità linguistica: il caso della Corsica

Dijous 16 de maig de 2019
19.00 h

Juan Carlos Moreno Cabrera (Universitat Autònoma de Madrid)
Ideologías de la diversidad lingüística

F. Xavier Vila
Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de
Barcelona i doctor en Lingüística per la Universitat Lliure
de Brussel·les, és professor titular de sociolingüística
catalana i llengua catalana i, des de 2017, director del
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de
la Universitat de Barcelona. És director del Centre de
Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat
de Barcelona.

Dimecres 22 de maig de 2019

Carme Junyent
Professora de lingüística a la Universitat de Barcelona, du a
terme la recerca en l’àmbit de les llengües amenaçades,
l’antropologia lingüística i les llengües de la immigració a
Catalunya. És la directora del Grup d’Estudi de Llengües
Amenaçades i autora d’una àmplia obra sobre la situació de
les llengües del món i la diversitat lingüística.

Dimecres 29 de maig de 2019

19.00 h

Xavier Vila (Universitat de Barcelona)
Garantir un futur per a la llengua catalana en temps de
revolucions

19.00 h

Carme Junyent (Universitat de Barcelona)
La diversitat lingüística amenaçada: com es moren les llengües

