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DESTINATARIS

Els tècnics dels serveis lingüístics de les universitats de la Xarxa Vives, especialment aquells que tenen el català com a eina de 
treball en tasques de revisió, traducció o assessorament. 

OBJECTIUS

La Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans de 2016 ofereix una visió de la llengua força diferent de la 
que s’havia ofert fins ara. En comptes de ser prescriptiva, presenta la norma a partir d’una descripció gramatical del català actu-
alitzada, que recull la pluralitat de tots els parlars en les dimensions geogràfica i social, n’exposa els trets generals compartits 
(vàlids en tots els territoris i registres) i concreta en quins contextos són adequats els trets més específics. I les universitats, com 
tota la societat, tenen el repte d’adaptar-se a aquesta nova visió.

El projecte “Model de llengua per a les universitats d’acord amb la GIEC” revisa els criteris de llengua establerts fins ara i els 
adequa a la nova normativa. Ho fa d’una manera consensuada entre les universitats que han participat en el projecte, de forma 
que estableix les mateixes solucions per a tots aquells aspectes en què la gramàtica es presenta més flexible. 

El document que n’ha resultat, i que és el punt de partida d’aquest Fòrum Vives, és fruit del buidatge dels diferents aspectes 
de la GIEC susceptibles de discussió, i de l’anàlisi, debat i consens de les múltiples solucions que la GIEC presenta per a cada 
fenomen. S’ha elaborat amb l’objectiu de definir un model de llengua institucional per als diferents usos universitaris i d’adequar 
els llibres d’estil a la nova Gramàtica de la llengua catalana.

El propòsit d’aquest Fòrum Vives, doncs, no és altre que convertir-se en un punt de trobada en què els professionals de la llen-
gua de les universitats de la Xarxa puguin familiaritzar-se, mitjançant diversos tallers eminentment pràctics, amb les novetats 
que segons el nostre parer haurien de guiar l’actualització dels diferents manuals d’estil universitaris. Arribar a aquest consens 
no ha estat exempt de polèmiques, i ben segur que algunes de les solucions proposades generaran un debat ben viu entre els 
participants a la jornada. Esperem que aquesta reflexió crítica, imprescindible, contribueixi a enriquir un model de llengua del 
qual el projecte que ara es tanca és només el reflex d’un moment de la nostra història. Una història de la qual nosaltres, com a 
professionals de la llengua, som també protagonistes.
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Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. Universitat 
CEU Cardenal Herrera. Universitat de Girona. Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. Universitat Jaume I. Universitat 
de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx. Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà Via Domitia. Universitat Politècnica de 
Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. 
Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

Amb la col·laboració de:L’etiqueta de l’activitat serà #fòrumvives

  9:30 h BENVINGUDA 
Xavier Gil Rector de la Universitat Internacional de Catalunya i president de la Xarxa Vives d’Universitats
Helena Roquet Directora de l’Institute for Multilingualism

  10 h PRESENTACIÓ DEL PROJECTE INTERUNIVERSITARI “MODEL DE LLENGUA PER A LES UNIVERSITATS D’ACORD AMB LA GIEC”
Míriam Salvatierra Coordinadora del projecte. Universitat de Girona

  10:30 h TALLER 1. DOCUMENTS FORMALS (Aules G103, G104, G202 i G203) 

  11:45 h PAUSA (Cafeteria de Terré)

  12:15 h TALLER 2. DOCUMENTS INFORMALS (Aules G103, G104, G202 i G203) 

  13:30 h CONCLUSIONS 

  14 h DINAR (Aula Jardí)

  15:15 h CONFERÈNCIA EN COMMEMORACIÓ DE L’ANY FABRA: “DE FABRA A LA GIEC: EL MODEL PER A LES UNIVERSITATS DE L’ÀM-
BIT LINGÜÍSTIC CATALÀ”
Neus Nogué Universitat de Barcelona

  16:45 h CLOENDA

 

  PROGRAMA 

ACCESSOS

Amb cotxe:  Ronda de Dalt / B20, sortides 7 (St. Gervasi / Bonanova / Av. Tibidabo) i 8 (Sarrià).
Amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: diverses línies amb sortida a Plaça Catalunya (L6, S1, S2, S5, S6 i S7, parada Sarrià).
Amb autobús: línia V9 (parada Terré-Iradier), línia V7 (parada Plaça Borràs), línia 60 (parada Terré-Iradier).

WIFI

Nom d’usuari: WIFI-UIC    Contrasenya: connectat

ALLOTJAMENT RECOMANAT PER PROXIMITAT

Tres Torres Atiram Hotels
Eurostars Anglí

* Es recomana portar un ordinador o una tauleta per fer cerques automàtiques en el document “Model de llengua per a les universitats d’acord 
amb la GIEC” durant els tallers del matí.

INSCRIPCIONS

Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari abans del 9 de novembre

https://www.booking.com/searchresults.ca.html?aid=356935;label=metagha-link-localuniversalES-hotel-90339_dev-desktop_los-1_bw-50_dow-Thursday_defdate-0_room-0_lang-ca_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-71;sid=92b6ba46a29165d42dc7ac331dc3f4e3;checkin=2018-11-15;checkout=2018-11-16;city=-372490;highlighted_hotels=90339;hlrd=with_av;keep_landing=1;redirected=1;source=hotel&#hotelTmpl
https://www.trip.com/hotels/barcelona-hotel-detail-2534432/eurostars-angli/?checkin=2018-11-15&checkout=2018-11-16&display=exavg&adult=2&children=0&ages=&city=40795&label=IFXEkaYbAkeUqJcmnG1mrw&salestype=0&page=0&position=1&minprice=59&mproom=100626707&mincurr=EUR&HighPrice=-1&LowPrice=-1&allianceid=15214&sid=1349502&ouid=15_11_2018_1_localuniversal_2534432_ES_desktop_selected_1026706467&pnotax=8_087750000;473_2262322&from_page=searchResults&module=list&pctoken=&stand=12pCYQo|12vtvqM|USD|1|*1|*1|0||2|-XKZtzn-N|B|3-aDjW-4u8E2,6OdBp|w0XtL_6|_0|_0|AOHBk_6|4NK7z_6|*1|*1|0|2|2|USD|6.8743|USD|6.874300000&stdcode=7B287F665192F6E41F8F2A5AC5B5B25A&j=0&psource=top&link=title#ctm_ref=lst_n_0_1
http://www.vives.org/2018/10/03/forum-vives-sobre-model-de-llengua-de-les-universitats-a-partir-de-la-giec/

