CINQUENA JORNADA DE LA
CÀTEDRA POMPEU FABRA

Programa

La càtedra Pompeu Fabra de la UPF organitza, en
col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
la seva cinquena jornada científica, amb l’objectiu
de difondre i de promoure la llengua catalana i
l’obra de Pompeu Fabra.

Dijous 7 de novembre del 2019
Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis
Catalans (Carme, 47. Barcelona)

El fenomen de la mundialització, també anomenat
globalització o canvi global, ha estat descrit com
un procés o moviment sistèmic complex que afecta
diferents àmbits i aspectes de la vida i de la societat
a escala mundial.

18.00 h Inauguració de la Jornada, a càrrec de Jaume
Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra;
Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis
Catalans, i Ester Franquesa, directora general de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Iniciat en l’àmbit de l’economia i prenent el mercat
global com a horitzó, aquest fenomen s’ha anat
imposant progressivament al món, des dels països
anomenats desenvolupats, però alhora ha produït
moviments que posen en qüestió la bondat, i
sobretot el caràcter just, d’aquest procés, que com
tots els fenòmens té avantatges i inconvenients.
De fet, des de la premissa del mercat global, es
tractava de disminuir o d’eliminar les restriccions
imposades pels estats en els intercanvis a través
de les fronteres i de bastir un sistema mundial
cada cop més integrat i complex. La mundialització
és doncs, en paraules de Saskia Sassen, “un
conjunt de microprocessos que comencen amb
la desnacionalització del que havia estat construït
com a projectes nacionals”.

18.20 h Obertura de la Jornada, a càrrec de M. Teresa
Cabré, directora de la càtedra Pompeu Fabra i presidenta de la Secció Filològica de l’IEC

Fet i fet, més enllà de l’economia, la globalització
afecta molts dels fonaments i de les pràctiques
sobre els quals s’havien construït les societats
i els estats; així, la política, el medi ambient,
la comunicació, les tecnologies o la cultura en
resulten particularment trasbalsats.

9.00-10.15 h “Impacte de les tecnologies sobre la
llengua”, a càrrec de Vicent Partal, periodista i
director de Vilaweb

En un procés en el qual els signes identitaris
que vertebren les comunitats van afeblint-se
cada cop més, la llengua, com a símbol de la
identitat cultural, en resulta afectada. I aquest és
precisament el tema de la Cinquena Jornada de
la Càtedra Pompeu Fabra, que, com en les quatre
jornades anteriors, tracta de debatre sobre temes
polèmics amb la mirada posada en la llengua i la
cultura catalanes.

18.30 h “Impacte de la globalització econòmica sobre
la llengua”, a càrrec de Guillem López Casasnovas,
catedràtic d’Economia de la UPF, i de Marina Porras,
crítica literària i llibretera
20.00 h Còctel de benvinguda al pati de l’IEC

Divendres 8 de novembre del 2019
Auditori del campus de la Ciutadella,
Universitat Pompeu Fabra
(Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona)

10.15- 10.45 h Pausa
10.45-12.00 h “Impacte de la globalització cultural
sobre la llengua”, a càrrec de Margarida Aritzeta,
escriptora, professora i degana de la Institució de les
Lletres Catalanes
12.00-13.15 h “Impacte de la globalització dels espais
comunicatius sobre la llengua”, a càrrec de Josep
Gifreu, membre de l’IEC i catedràtic emèrit de Teoria
de la Comunicació de la UPF
13.15-14.00 h Debat i conclusions
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Més informació i inscripcions
Càtedra Pompeu Fabra
Edifici Mercè
Plaça de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona

www.upf.edu/catedrapompeufabra
catedrapompeufabra@upf.edu

L’assistència a la Jornada és gratuïta
però cal inscriure-s'hi prèviament.
Tots els assistents rebran un certificat
d’assistència.
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