
 
 

Usos socials del català 
 
Diàlegs preparatoris del document científic transversal de l’Institut d’Estudis Catalans (2022).  

Les sessions se celebraran els dies 8, 10, 23 i 24 de novembre, a les 16 h, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC 
(carrer del Carme, 47, Barcelona) i, alhora, s’emetran en línia. 

Les inscripcions per a l’assistència presencial i virtual s’han de fer mitjançant els formularis de cada sessió. 
 
 
8 de novembre. Aproximacions quantitatives i qualitatives a l’ús del català 

Moderadora: Mercè Lorente 
Salutació de Teresa Cabré, presidenta de l’IEC 
Isidor Marí i Miquel Àngel Pradilla: «La vitalitat de l’ús del català» 
Oriol Camps: «La qualitat dels usos públics del català» 
Manuel Castellet: «Reaccions individuals a la qualitat de l’ús de la llengua» 
Formulari d’inscripció 
 
10 de novembre. El català en la tecnologia 

Moderadora: Alícia Casals 
Vicent Partal: «El català és una llengua global. Implicacions i reptes» 
Antoni Hernández-Fernández: «Tecnologia lingüística i llengua mal parlada» 
Núria Castell: «Les tecnologies de la llengua» 
Mireia Farrús: «Les tecnologies de la llengua: situació actual i reptes per al català» 
Formulari d’inscripció 
 
23 de novembre. El català en la comunicació de la ciència 

Moderador: Pere Puigdomènech 
Jaume Bertranpetit: «El lloc de la llengua catalana en la comunicació científica» 
Jordi Casanova: «L’ús del català en la pràctica científica; on centrar l’acció» 
Montserrat Castelló: «La comunicació científica en català a les ciències socials i humanitats» 
Ramon Bartrons i Oriol Ramis: «Cinquantenari del Manifest de Prada» 
Abel Mariné: «El català en la comunicació de la ciència de la nutrició i dels aliments» 
Formulari d’inscripció 
 
24 de novembre. El català en la vida social 

Moderador: Jaume Guillamet 
Xavier Besalú: «El català a l’educació» 
Ramon Caminal: «Economia de les llengües: el cas català» 
Anna Maria Pla: «El català a la vida jurídica i judicial» 
Daniel Casals: «El català als mitjans de comunicació» 
Antoni Beltran: «Paraules populars en el llenguatge mèdic» 
Formulari d’inscripció 

https://www.iec.cat/jornades/usossocials2022.asp
https://www.iec.cat/jornades/usossocials2022b.asp
https://www.iec.cat/jornades/usossocials2022c.asp
https://www.iec.cat/jornades/usossocials2022d.asp

