
 

JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC  

A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

21 i 22 d’octubre de 2016 

 

Coordinació: Màrius Serra i Ramon Sistac (IEC) i Ajuntament de l’Hospitalet 

 

Des de 1990, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en exercici de la funció 

que té encomanada d’acadèmia de la llengua, visita periòdicament indrets diversos de la 

geografia lingüística del català. De l’Alguer al Matarranya, d’Andorra a Elx o de Perpinyà al 

Carxe, tot passant per totes les capitals administratives i seus universitàries, la Secció Filològica 

persegueix un doble objectiu: donar a conèixer el seu treball regular als diversos actors del 

territori i, al mateix temps, informar-se de l’estat del català i dels anhels, percepcions i 

reivindicacions de la gent del terrer. 

L’Hospitalet de Llobregat és, en nombre d’habitants, la segona ciutat de Catalunya i la 

cinquena de tota l’àrea lingüística catalana, només superada en aquest sentit per Barcelona, 

València, Palma i Alacant. Un territori, a més, d’una gran complexitat sociolingüística i cultural 

i, alhora, de grans oportunitats per al desenvolupament de la nostra llengua. La Secció 

Filològica hi farà la seva sessió ordinària de treball —el ple mensual— i, a més, al llarg d’un dia 

i mig intentarà d’obtenir, a través de dues sessions públiques, una bona radiografia de l’estat de 

la llengua, la literatura i la cultura catalanes en una ciutat que treballa infatigablement per acarar 

sense complexos el seu futur. 

La integració, la creació, el seu passat, les dades demolingüístiques o les actituds dels 

parlants són alguns dels aspectes que tant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat com la 

Secció Filològica —en tant que coorganitzadors de les jornades—, com les entitats culturals que 

hi col·laboren, us proposem com a motiu de reflexió col·lectiva. 

 

        
     Catalunya i les ciències, de Josep Llimona (IEC)        Cap de medusa (Museu de l’Hospitalet) 

 
Organitzen aquestes jornades la Secció Filològica de l’IEC i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 

amb la col·laboració del Museu de l’Hospitalet, el Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet,    

la Biblioteca Central Tecla Sala, la Biblioteca La Bòbila, l’Auditori Barradas, el Centre Cultural 

Bellvitge, l’Escola de Música – Centre de les Arts Centre de l’Hospitalet, l’Ateneu de Cultura Popular, el 

Centre d’Estudis de l’Hospitalet, l’Associació Cultural Mediterrània i la Unión Extremeña de 

l’Hospitalet, i amb el patrocini de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

 

  

    Hi col·labora: 

 



 

Divendres 21 d’octubre 

 

OBERTURA 
 

Palauet Can Boixeres (carretera d’Esplugues, 1) 

 

14.00 h: Recepció institucional a càrrec de Núria Marín, alcaldessa, i M. Teresa Cabré,  

presidenta de la Secció Filològica 

 

PRIMERA SESSIÓ: LL’HENGUA (Moderador: Ramon Sistac, membre de la Secció Filològica) 

 

Auditori Barradas (rambla de Just Oliveras, 56) 

 

17.00 h: Benvinguda a càrrec de David Quirós, regidor de Cultura, i M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció Filològica 

 

17.25 h: Josep Moran (membre de la Secció Filològica i director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC) 

Toponímia històrica de l’Hospitalet de Llobregat 

 

17.50 h: Albert Fabà (sociolingüista) 

La situació sociolingüística a l’Hospitalet de Llobregat  

 

18.15 h: Gemma Vázquez (directora del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet) 

Del Servei d’Acolliment Lingüístic a la Gimcana de les Llengües 

 

18.40 h: Ahmed Yafou (president de l’Associació Cultural Mediterrània) 

Cursos d’acollida 

 

19.05 h: Gemma Rigau (membre de la Secció Filològica i presidenta de la Comissió de Gramàtica) 

La nova Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC 

 

19.30 h: Col·loqui  

 

19.55 h: Fi de la sessió 

*** 

 

20.00 h: Espectacle de Jazz Manouche a cura de l’Escola de Música – Centre de les Arts 

 

Dissabte 22 d’octubre 

 

SEGONA SESSIÓ: L’HITERATURA (Moderador: Màrius Serra, membre de la Secció Filològica) 

 

Centre Cultural Bellvitge (avinguda d’Amèrica, 53) 

 

12.00 h: Obertura de la segona sessió de les jornades a càrrec dels representants de les institucions 

 

12.10 h: Carles Ferrer (filòleg i documentalista) 

Presència de l’Hospitalet de Llobregat a la literatura 

 

12.35 h: Jordi Canal (director de la Biblioteca La Bòbila) 

L’experiència del Premi L’H Confidencial i l’especialització de la Biblioteca La Bòbila en 

novel·la negra 

 

13.00 h: Matilde Marcé (membre de l’Ateneu de Cultura Popular de l’Hospitalet de Llobregat) 

L’evolució del català a l’Hospitalet 

 

13.25 h: Joan Francesc Marco (coordinador de projectes estratègics de l’Ajuntament de l’Hospitalet) 

L’Hospitalet: Districte Cultural 

 

13.50 h: Gemma Isern i Olga Marcos (coordinadores de la iniciativa L’Hospitalet Escriu de la Biblioteca 

Central Tecla Sala) 

L’Hospitalet Escriu 

 

14.20 h: Col·loqui 

 

14.45 h: Cloenda de les jornades a càrrec dels representants de les institucions 


