
Concessió a Joan Francesc López Casasnovas d’un dels XXV Premis d’Actuació Cí-
vica (Barcelona, novembre de 2007). – El 28 de novembre de 2007, al Saló de Cent de l’A-
juntament de Barcelona, es va concedir al menorquí Joan Francesc López Casasnovas, mem-
bre corresponent de la Secció Filològica de l’IEC, un dels sis guardons de la vint-i-cinquena
edició dels Premis d’Actuació Cívica, atorgats anualment per la Fundació Lluís Carulla en re-
coneixement de la tasca «al servei de la identitat pròpia dels països de llengua catalana».

Nota del Comitè de Redacció

XIX Premis J. M. Batista i Roca (Barcelona, novembre de 2007). – El dia 16 de no-
vembre a l’Hotel Ducs de Bergara de Barcelona, l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura
Catalana va concedir els Premis J. M. Batista i Roca, dedicats als reconeixement de la tasca de
catalanòfils i catalans residents a l’estranger «per mantenir la presència catalana en el món i
augmentar el coneixement dels Països Catalans i la cultura catalana a l’exterior». Els premiats
de la dinovena edició van ser: Francesc Borreil, Jordi Font Rodríguez, Electra Beatriz Giró
Fernández, Màrius Graupera Viladot, Josep Gulsoy (membre corresponent de l’IEC), Joel In-
glada Vidal, László Major, Eva Pruss Romagosa, Eliseu Trenc i Mateu Turró Calvet.

Nota del Comitè de Redacció

La multiculturalitat i les llengües (Barcelona, octubre de 2006). – El seminari que por-
ta aquest títol es va desenvolupar els dies 9 i 10 d’octubre de 2006 al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo
de Barcelona – Centre Ernest Lluch i dirigit per Joan Martí i Castell, president de la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Hi actuà de secretari científic Josep M. Mestres, cap
de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC.

El desplaçament de treballadors i ciutadans en general a la recerca d’un futur millor que es
fa sentir des de fa anys en el sentit sud-nord, sobretot a Europa, als Estats Units d’Amèrica i al
Canadà, afegit a l’habitual moviment de persones degut a raons empresarials, culturals o turís-
tiques d’aquest món com més va més globalitzat, ha comportat una confluència de cultures i de
llengües distintes en els territoris d’arribada, d’una magnitud tal que no s’havia vist mai.

Com es poden mantenir les cultures i les llengües sense estat, especialment les minoritza-
des, en un context com aquest? Sens dubte, calen polítiques socials, laborals, econòmiques,
culturals i lingüístiques que donin una resposta clara, tant als qui han acabat d’arribar com als
qui els acullen, i que afavoreixin una integració respectuosa per a tothom, sense que això hagi
de comportar forçosament la desaparició de la cultura i la llengua d’arribada.

La sessió inaugural del seminari fou a càrrec de Blanca Vilà, directora acadèmica del
CUIMPB-CEL, i de Salvador Giner, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i presi-
dent de l’Institut d’Estudis Catalans, que tractà sobre La sociologia de la multiculturalitat.

A continuació, s’impartiren les lliçons previstes en el programa per al primer dia del se-
minari, els títols i els professors de les quals, per ordre d’intervenció, foren els següents: Mun-
dialització i diversitat lingüística, a càrrec d’Isidor Marí, director dels Estudis d’Humanitats
de la Universitat Oberta de Catalunya, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i membre de la
xarxa CRUSCAT; El multilingüisme a la Catalunya del segle XXI, a càrrec de M. Carme Jun-
yent, professora titular de la Universitat de Barcelona; L’alteració demolingüística de les no-
ves migracions: una oportunitat per a la llengua catalana?, a càrrec de Miquel Àngel Pradi-
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