JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC
A LA CERDANYA
Del 18 al 22 d’octubre de 2022
Coordinació:
Joan Peytaví Deixona (IEC, Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Ramon Sistac (IEC, Universitat de Lleida)
Manel Figuera (SCC de la Cerdanya, Consorci per a la Normalització Lingüística)
Des de fa més de trenta anys, la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) organitza una
de les seues sessions mensuals en un indret diferent del país. En el marc d’unes jornades acadèmiques, la SF
pretén alhora fer-se sabedora de la recerca que es duu a terme en el seu àmbit científic i donar a conèixer
l’activitat de normativització de la llengua catalana que fa des de la seu barcelonina i des de tots els racons
de les terres catalanoparlants. Enguany per primera vegada s’ha triat la Cerdanya, l’única comarca catalana
històricament i geogràficament migpartida entre els dos estats espanyol i francès. Aquestes jornades se
celebren a Puigcerdà i a Llívia els dies 21 i 22 d’octubre. Les sessions tindran lloc al Museu Cerdà de
Puigcerdà, la tarda del divendres, i a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Llívia, el matí del dissabte.
A les activitats obertes al públic que es detallen a continuació, es podrà gaudir de les intervencions
d’especialistes cerdans en llengua i ciències afins (història, etnografia, literatura, ensenyament, etc.). D’altra
banda, diversos membres de la SF exposaran els nombrosos instruments de treball elaborats per la Secció per
al servei de tothom, com ara el Diccionari, la Gramàtica, l’Ortografia, etc. La SF obrirà el debat amb el
públic i respondrà igualment a totes les preguntes sobre la llengua catalana que es vulguin formular en
relació amb les feines que es fan diàriament en gramàtica, lexicografia, estandardització o onomàstica.
Les jornades són preparades amb el suport de moltes entitats i institucions locals, actors culturals i polítics
de la contrada. Els organitzadors agraeixen la participació i l’ajuda que han rebut per a tal esdeveniment.

Organitzen aquestes jornades la Secció Filològica de l’IEC, l’Institut Franco-Català Transfronterer i el
Centre de Recerques sobre les Societats i els Medis a les Mediterrànies (CRESEM) de la Universitat de
Perpinyà, amb la col·laboració del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal de la Cerdanya, l’Ajuntament de Puigcerdà, el Museu Cerdà, l’Ajuntament
de Llívia, el Museu Municipal de Llívia i la Fundació “la Caixa”.

Dimarts 18 d’octubre
Liceu Pierre de Coubertin (3 Avinguda de Pierre de Coubertin, Font-romeu)*
Matí

Exposició sobre la Secció Filològica de l’IEC, a càrrec d’Alà Baylac-Ferrer i Joan Peytaví
Deixona, membres de la Secció Filològica

Dijous 20 d’octubre
Institut Pere Borrell (carrer de les Escoles Pies, 46, Puigcerdà)*
Matí i tarda

Exposició sobre la Secció Filològica de l’IEC, a càrrec de Nicolau Dols, president de la
Secció Filològica, i Joan Peytaví Deixona, membre d’aquesta secció

*Activitats adreçades a la comunitat educativa dels centres
Divendres 21 d’octubre
Museu Cerdà (carrer d’Higini Rivera, 4, Puigcerdà)
16.00 h Obertura de les Jornades
CULTURA A LA CERDANYA (moderador: Ramon Sistac)
16.15 h Erola Simon, directora de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya
La nova Història de la Cerdanya
16.30 h Enric Quílez, president del Grup de Recerca de Cerdanya
La importància de la toponímia en la generació d’identitat
16.45 h Lluís Obiols, arxiver municipal de la Seu d’Urgell i president de l’Institut d’Estudis Comarcals
de l’Alt Urgell
Joan Trigall i la descripció del comtat de Cerdanya l’any 1603
17.00 h Josep Maria Prat, vicepresident de l’Institut d’Estudis Ceretans
L’oblidat patrimoni industrial de Cerdanya
17.15 h Col·loqui
17.30 h Fi de la sessió
LA SECCIÓ FILOLÒGICA ES PRESENTA: RECURSOS LINGÜÍSTICS A L’ABAST DE TOTHOM
17.30 h Presentació dels recursos lingüístics de la Secció Filològica (Diccionari de la llengua catalana,
Gramàtica de la llengua catalana, Gramàtica essencial de la llengua catalana, Gramàtica bàsica i
d’ús de la llengua catalana, Ortografia catalana i altres recursos)
18.30 h Col·loqui
19.00 h Fi de la sessió

Dissabte 22 d’octubre
Sala de Plens de l’Ajuntament (carrer dels Forns, 10, Llívia)
LLENGUA A LA CERDANYA (moderador: Manel Figuera)
11.00 h Manel Figuera, director del Servei Comarcal de Català de la Cerdanya
Jordi Pere Cerdà i el parlar de la Cerdanya
11.15 h Ester Sirvent Visa, professora de llengua catalana de l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà
«Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món», impressions de sociolingüística
11.30 h Sílvia Cassu Anoll, professora de llengua catalana a l’Associació per a l’ensenyament del català
(APLEC)
L’ensenyament a la Cerdanya: marcs d’actuació i perspectives
11.45 h Laurent Leygue, professor de llengua catalana del Liceu Pierre de Coubertin de Font-romeu i
alcalde d’Estavar
Sociolingüística i vida social de la llengua a l’Alta Cerdanya
12.00 h Col·loqui
12.30 h Fi de la sessió
LA SECCIÓ FILOLÒGICA RESPON: CONSULTES I SUGGERIMENTS SOBRE LA LLENGUA
12.30 h Presentació del debat
12.45 h Preguntes i col·loqui
13.30 h Cloenda de les Jornades

