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Les llengües minoritàries i la seva protecció legal 
La situació de l’occità aranès 

 
21 d’octubre de 2015 

Sala de Professors, Aulari Josep Carner, 17-20 h 

 
 
 
Les llengües minoritàries/minoritzades necessiten disposar d’un marc legal propici i d’una 
intervenció dels poders públics per tenir garantida la continuïtat del seu ús social. Els 
Departaments de Filologia Romànica i de Filologia Catalana i el Centre Universitari de 
Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la UB organitzen una jornada dedicada a analitzar, des 
d’una perspectiva general i comparada a nivell europeu, com és aquest marc per al cas específic 
de l’occità aranès. 
 
Des de l’Estatut de 1979, l’occità aranès ha estat objecte d’un reconeixement i protecció legals 
creixents, en el marc de l’autogovern català. Des del 2006, la llengua occitana és reconeguda com 
a oficial a tot Catalunya, i té estatus de llengua pròpia en el territori d’Aran. Aquesta oficialitat ha 
estat regulada legalment amb posterioritat amb la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran. Aquesta experiència de més de 30 anys de gestió lingüística i de cinc anys de l’aprovació 
de la Llei del 2010 convida a una valoració de les necessitats, possibilitats i limitacions d’un marc 
legal i de les polítiques lingüístiques en la protecció, recuperació i/o normalització d’una llengua 
minoritària. 
 
 
Programa 
 
17-17.05 Presentació, a càrrec del Dr. J. E. Gargallo (UB).  
 
17.05-17.15 Intervencions institucionals 
 
17.15-18 Comunicació La varietat de la protecció de les modalitats lingüístiques a Itàlia, a càrrec 
del Dr. G. Poggeschi (UdS).  
 
18-18.45 Comunicació L’occità aranès: evolució sociolingüística i perspectives, a càrrec del Dr. 
Aitor Carrera (UdL).  
 
18.45-19.30 Comunicació La Llei 35/2010, de l’occità, antecedents i potencialitats, a càrrec de la 
Dra. Eva Pons (UB).  
 
19.30-20 Col·loqui-debat, moderat pel Dr. F. Xavier Vila (UB).  
 



Participants 
 
Giovanni Poggeschi és doctor per la UAB i professor de Dret Públic comparat a la Università del 
Salento, a Lecce (Itàlia). S’ha especialitzat també en drets de les minories i en drets lingüístics, per 
la qual cosa ha estat convidat a fer una aproximació als marcs legals de protecció de minories 
lingüístiques, des d’una perspectiva comparada europea. 
 
Aitor Carrera és doctor en Filologia Catalana, amb una tesi doctoral centrada en els parlars 
occitans de la Vall d'Aran i el Comenge (França). Les seves investigacions se centren en la llengua 
occitana i, particularment, en el gascó de la Vall d'Aran. És professor del Departament de Filologia 
Catalana i Comunicació i director de la Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida. 
 
Eva Pons és doctora en Dret i professora titular del Departament de Dret Constitucional de la 
Universitat de Barcelona. Especialista en dret lingüístic, és autora de nombroses publicacions en 
l’àrea, com ara L'oficialitat lingüística. Declaracions constitucionals i implicacions jurídiques i 
pràctiques (2015). Va assessorar la Generalitat en el procés d’elaboració de la Llei de l’occità a 
Catalunya d’octubre de 2010. 
 
 

https://www.giurisprudenza.unisalento.it/scheda_docente/-/people/giovanni.poggeschi
http://www.filcat.udl.cat/index.php/personal-docent-i-tutories/userprofile/aitor_carrera
http://www.ub.edu/dret/professor/cas/evapons.ub.edu.html

