
 

 

 

 
 
 

SEMINARI SOBRE POLÍTIQUES 
LINGÜÍSTIQUES A ARAGÓ 

 

"Multilingüismo y políticas 

lingüísticas en Aragón” 
 
 

a càrrec de  

José Ignacio López Susín, 

Director General de Política Lingüística del 

Gobierno de Aragón 
 
 

Dia i hora: Divendres, dia 4 de maig a les 12.00 h 
Lloc: Sala de Graus del Campus Catalunya 

 
Organitzen: 

Departament de Filologia Catalana 
Departament de Filologies Romàniques 

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social  
 

amb la col·laboració: 
Facultat de Lletres 

 
 

[+] info i contacte: joanjosep.pujadas@urv.cat  
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SEMINARI SOBRE POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES A L’ARAGÓ 

 
Objectius 

La presència a la URV del Director General de Política Lingüística del Govern 
d’Aragó, José Ignacio López Susín, és una oportunitat única per a passar 
revista de la situació de les dues llengües minoritàries de l’Aragó: l’aragonès i 
el català. L’objectiu principal de la sessió és tenir coneixement de la intensa 
activitat legislativa i institucionalitzadora duta a terme en la darrera 
legislatura i avaluar els nombrosos reptes pendents en el camí cap a la 
dignificació i la consolidació de les llengües minoritàries d’Aragó. La ponència 
del Sr. López Susín anirà acompanyada de breus intervencions de tres experts 
en el tema, membres de la URV. 
 
Ponent 

José Ignacio López Susín (Saragossa, 1956) és especialista en legislació sobre 
normalització lingüística. Pertany a les associacions culturals Rolde de 
Estudios Aragoneses, al Consello d'a Fabla Aragonesa i a la Fundación Gaspar 
Torrente, entitats que treballen per la promoció i la divulgació de la llengua i 
la cultura aragoneses. També és autor de llibres i d’articles en revistes 
especialitzades centrats en el dret aragonès, els drets lingüístics o la 
lexicografia aragonesa. Des de juliol de 2015 és director general de Política 
Lingüística del Govern d'Aragó. 
 
Comentaristes 

Dr. Miquel Àngel Pradilla. Professor Titular.  
Departament de Filologia Catalana (URV). 
 

Dra. Maria Dolores Gimeno. Professora Agregada Interina. 
Departament de Filologies Romàniques (URV). 
 

Dr. Natxo Sorolla. Professor Associat.  
Departament de Gestió i Empresa. Àrea de Sociologia (URV). 
 

Presentador de l’acte 

Dr. Joan J. Pujadas. Catedràtic.  
Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (URV). 
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