
Nous membres de les seccions Històrico-Arqueològica i Filològica de l’IEC (1999/2000).
—Darrerament, el Ple de l’IEC ha procedit al nomenament dels següents membres numeraris.
Adscrits a la Secció Històrico-Arqueològica: Josep Massot i Muntaner, historiador i especia-
lista en el cançoner popular, i Joan Francesc Cabestany, doctor especialista en art romànic.
Adscrits a la Secció Filològica: l’escriptor Jaume Cabré i Fabré i el gramàtic Albert Jané i Rie-
ra, els quals al mateix temps s’han dedicat a tasques diverses, sempre amb vista al conreu, a
l’ensenyament i a la difusió de la llengua i la cultura catalanes.

Pel que fa a membres corresponents, la Secció Filològica ha incorporat Robert Archer
(Durham), professor universitari i especialista en Ausiàs Marc; Helmut Lüdtke (Kiel), també
professor universitari que s’ha ocupat, entre d’altres camps, de llengua catalana, i Bob de Nijs
(Deurne), lexicògraf, traductor i autor dels diccionaris de català i neerlandès. [A. M. B. i M.]

Les creus de Sant Jordi de l’any 2000. —El dia 23 d’octubre de 2000 tingué lloc, al Saló
Oval del Museu de Montjuïc, el solemne lliurament de les creus de Sant Jordi de l’any en curs,
atorgades per decret de la Generalitat de Catalunya del 26 de juny anterior. Entre els benefi-
ciaris d’aquesta distinció s’hi comptaven Curt Wittlin i Marie-Claire Zimmermann, membres
corresponents de l’IEC a Saskatoon i a París, respectivament, i ambdós pertanyents al Consell
Científic dels ER. [A. M. B. i M.]

* * *

Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística (IEC, Barcelona,
25 i 26 de novembre de 1999). —Els dies 25 i 26 de novembre de 1999 van tenir lloc a Bar-
celona, a l’IEC, les primeres Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüísti-
ca, organitzades per la SF de l’IEC, presidides per Joan Argenter, president de la SF i coor-
dinades per Isidor Marí, membre de la SF, i Josep M. Mestres, cap del Servei de Correcció
de l’IEC.

Trenta-tres ponents dels diferents àmbits professionals i territorials de la llengua catalana
han participat en aquestes Jornades i han contribuït que se n’assolís el principal objectiu: do-
nar a conèixer les activitats de col·laboració de la SF en tots els àmbits professionals relacio-
nats amb la llengua en els diferents territoris de llengua catalana i valorar-ne l’eficàcia, a fi
d’establir un marc adequat que faciliti i sistematitzi la participació dels sectors socials més di-
rectament implicats en el procés d’estandardització i elaboració funcional de la llengua. D’a-
questa manera podrem garantir la disponibilitat de criteris i recursos lingüístics necessaris per-
què el català pugui ser usat en totes les funcions socials.

Les Jornades han comptat amb tres-cents dotze participants provinents de tots els Països
Catalans (i, en menor nombre, d’altres procedències): 80,5 %, de Catalunya; 9,9 %, del País
Valencià; 8,3 %, de les Illes Balears; 0,7 %, de la Catalunya Nord; 0,3 %, d’Andorra, i 0,3 %,
d’altres indrets. Per la dedicació professional, els percentatges són els següents: lingüistes i le-
xicògrafs en general, 19,6 %; assessors lingüístics i/o correctors, 44,9 %; traductors i/o intèr-
prets 7 %; professors 19,6; altres professionals, 7 %, i estudiants universitaris, 1,9 %, i final-
ment, per entitats tenim els següents percentatges: Administració, 28,5 % (l’Administració
autonòmica és la que compta amb un major nombre de participants, 19,2 %); universitat i cen-
tres d’ensenyament, 27,2%; altres entitats, 32,4% (que inclou el TERMCAT, 3,2 %; els mit-
jans de comunicació públics i privats, 5,1 %; institucions privades, 7,4 %, i l’IEC, 12,5%), i
professionals autònoms 11,9 %.
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