
III. Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans està format

per les cinc seccions següents: Secció

Històrico-Arqueològica (SHA), Secció de

Ciències Biològiques (SECCB), Secció

de Ciències i Tecnologia (SECCT), Sec-

ció Filològica (SF) i Secció de Filosofia i

Ciències Socials (SFCS), integrades per

membres numeraris, emèrits, supernu-

meraris i corresponents.

Els membres numeraris i els emè-

rits constitueixen el Ple de l’Institut, del

qual també formen part els presidents de

les societats filials.
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Els membres numeraris són aquells

que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i

les obligacions que estableixen els Esta-

tuts. Els membres emèrits són aquells

que, havent estat membres numeraris,

per raó d’edat són exonerats de les obli-

gacions corporatives.

Els membres corresponents col-

laboren en les tasques científiques de

l’Institut i no participen en els òrgans 

de govern.

Any/membres SHA SECCB SECCT SF SFCS Total

2003

Numeraris 25 23 20 20 18 106

Emèrits 9 11 9 11 10 50

Corresponents 25 4 9 15 2 55

2008

Numeraris 27 24 27 26 25 129

Emèrits 10 8 8 11 14 51

Corresponents 25 8 8 24 3 68
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Secció Històrico-Arqueològica

Crònica

La Secció Històrico-Arqueològica té ac-

tualment 26 membres numeraris, 11 mem-

bres emèrits i 25 membres corresponents;

sis dels corresponents s’hi han incorporat

aquest any: els senyors Paul Preston,

Christian Guilleré, Nikolas Jaspert, Oli-

vier Poisson i Efrem Compte i Roux i la

senyora Dominique de Courcelles.

Durant aquest període, la SHA ha

hagut de lamentar la pèrdua del senyor

Emili Giralt, membre emèrit de la Secció.

Premis i distincions

El dia 28 de setembre el senyor Albert

Balcells ha rebut el Premi Carles Rahola

d’Assaig 2007, de la Fundació Prudenci

Bertrana, per l’obra Llocs de memòria

dels catalans.

Sessions acadèmiques

La Secció Històrico-Arqueològica s’ha

reunit al llarg d’aquest període en 6 ses-

sions ordinàries de treball de desembre

de 2007 a juny de 2008 i 1 sessió ex-

traordinària el dia 16 de gener de 2008

per a votar el candidat a membre nume-

rari corresponent a l’àrea d’història de la

literatura.

A la sessió tinguda el dia 31 de ge-

ner, el senyor Santiago Riera presentà un

informe sobre la situació de la Comissió

Catalunya 2014, de la qual ha sorgit una

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

07
-2

00
8

84

subcomissió per motius d’operativitat. En

aquesta mateixa sessió, la Secció debaté

l’anunci d’un nou Pla de Museus per part

de la Generalitat, que despertà gran in-

quietud; s’acordà nomenar una comissió

formada pels arqueòlegs de la Secció

(Joan Sanmartí, Josep Guitart, Narcís So-

ler i Marc Mayer) perquè demanés el text

del nou pla a les autoritats pertinents.

El Departament de Cultura s’ofe-

rí a donar més informació sobre el pro-

jecte, i així es féu el 19 de febrer en una

reunió a l’IEC amb els senyors Eduard

Voltas, secretari del Departament de

Cultura, i Josep M. Carreté, director ge-

neral del Patrimoni Cultural. El pla és

molt general, preveu l’aglutinament de

diversos museus i afecta més de cinc-

cents museus de Catalunya, de manera

que és molt clar que es tracta d’un pro-

jecte a llarg termini.

Propostes a les autoritats

La SHA, després d’informar-se de prime-

ra mà sobre el nou Pla de Museus, redactà

el document Consideracions de la Secció

Històrico-Arqueològica sobre el nou Pla

de Museus, que recull la preocupació de

la Secció per la possible desaparició del

Museu Nacional d’Arqueologia de Catalu-

nya com a entitat autònoma per a passar

a integrar-se a un nou Museu Nacional
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d’Història, Arqueologia i Etnologia de Ca-

talunya. El text s’envià al conseller de

Cultura i es publicà al web de l’IEC. El

conseller respongué amb el justificant de

recepció i informà de la creació d’una co-

missió tècnica a la qual digué que traslla-

daria les observacions de la Secció.

A la sessió tinguda el dia 15 de

maig, la senyora Eva Serra presentà un

informe sobre la reunió celebrada el dia

14 de març pels integrants del Consell

Nacional d’Arxius, del qual forma part

com a representant de l’IEC. Arran del

coneixement d’aquest informe, la Secció

acordà demanar-li que proposés que el

fet d’haver cursat un màster en arxivísti-

ca fos considerat tan sols un mèrit per a

accedir a la direcció d’un arxiu, ja que fi-

gura com a requisit imprescindible en el

projecte de decret pel qual es regulen 

el Registre d’Arxius, els requisits dels ar-

xius del Sistema d’Arxius de Catalunya i

el procediment d’integració al sistema.

Actes acadèmics

El dia 29 de novembre de 2007 el senyor

Antoni Simon presentà el seu discurs

d’ingrés, «Ecos catalans i hispànics de la

caiguda de Barcelona el 1652».

El dia 2 d’octubre de 2007 el se-

nyor Albert Balcells pronuncià la con-

ferència inaugural del curs 2007-2008

de l’Aula d’Extensió Universitària de la

Gent Gran de Sant Quirze del Vallès, en

el marc del Centenari de l’IEC, titulada

«Cent anys d’història de l’IEC».

El dia 17 d’octubre els senyors

Albert Balcells i Antoni Simon participa-

ren a la presentació de l’obra Els dietaris

retrobats (1939-1943) de Ferran Solde-

vila, editada i compilada per l’historia-

dor i periodista Enric Pujol.

El dia 13 de novembre el senyor

Albert Balcells pronuncià la conferència

«Història de l’Institut d’Estudis Cata-

lans», dins del cicle programat amb mo-

tiu de l’exposició itinerant del Centenari

de l’IEC a Palma.

El dia 13 de novembre el senyor

Josep Massot pronuncià la conferència «La

travessa del desert (1945-1967) i el camí

cap a la consolidació (1968-1982)», dins

dels actes de commemoració de l’antic se-

cretari general de l’IEC, el senyor Ramon

Aramon i Serra.

El dia 10 de desembre de 2007 el

senyor Giorgio Filippi assistí a l’IEC per

presentar la conferència «Oltre la grata:

nuove indagini sulla tomba di S. Paolo a

Roma». Filippi és conservador dels Mu-

seus Vaticans, a més de director de les

excavacions a la basílica de Sant Pau

Extramurs, de Roma, lloc on va trobar

la tomba de l’apòstol. Filippi va desco-

brir el gran sarcòfag del qual s’havia per-

dut el rastre i que es considera, des de l’è-

poca teodosiana (segle iv), la tomba de

sant Pau. La conferència fou organitzada

amb la col.laboració de la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut

Català d’Arqueologia Clàssica i l’Arque-

bisbat de Tarragona.
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El dia 17 de desembre de 2007 el

senyor Albert Balcells, conjuntament

amb la senyora Marta Pessarrodona i el

senyor Josep M. Casasús, presentà l’obra

Democràcia contra dictadura: Escrits

polítics, 1915-1960, de Lluís Nicolau

d’Olwer.

Informes

A més de les activitats de tràmit, exe-

cució i revisió d’acords, seguiment del

pressupost, preparació de publicacions,

etc., la Secció ha emès deu informes pre-

ceptius sobre els expedients de declaració

com a bé cultural d’interès nacional

(BCIN), sol.licitats a l’IEC per la Direcció

General del Patrimoni Cultural del De-

partament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya.

Informe de modificació de l’entorn de

protecció (1)

Conjunt arqueològic d’Ullastret.

Informes d’expedient en la categoria de

monument històric i delimitació del seu

entorn de protecció (6)

Molí d’en Mornau, la Presó, esglé-

sia de l’Assumpció, Casa de la Vila Vella,

Fàbrica Can Miralda i església de Sant

Esteve d’Olius.

Informes d’expedient en la categoria de

conjunt històric i delimitació del seu 

entorn de protecció (2)

Almacelles i Vulpellac.

Informe d’expedient en la categoria de

zona arqueològica i entorn de protecció (1)

Can Tacó o Turó d’en Roina.

Escuts heràldics municipals dictami-

nats (12)

Blancafort, Bonastre, Castellfollit

de Riubregós, la Febró, la Floresta, Pa-

rets del Vallès, Pinell de Solsonès, Sant

Llorenç de la Muga, Torrebesses i Vall-

bona de les Monges.

Banderes municipals dictaminades (12)

Cabó, Juneda, Mediona, la Pobla

de Mafumet, entitat municipal descen-

tralitzada de Rocallaura, Rupit i Pruit,

Saus, Camallera i Llampaies i Sora.

Convé recordar que l’IEC fa les

funcions d’acadèmia catalana de la histò-

ria per mitjà de la SHA, atès que la Ge-

neralitat li sotmet preceptivament la de-

claració i delimitació dels béns d’interès

cultural nacional i els escuts i banderes

municipals.

Revista Catalan Historical Review

Durant aquest curs, la Secció ha portat en-

davant el projecte d’una nova revista, la

Catalan Historical Review. La revista, en

principi, serà anual i pretén oferir balanços

sobre els grans temes de la història social,

política, econòmica, artística, literària i

cultural en general dels Països Catalans en

totes les èpoques. Pretén ser un instrument

de projecció exterior i difusió de la nostra

historiografia. El director i editor principal
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és Albert Balcells. A més d’ell, formen l’e-

quip d’editors Manuel Ardit, Josep Guitart,

Francesc Fontbona, Josep Massot i Tomàs

de Montagut. Formen part del Consell de

Redacció tots els membres numeraris,

emèrits i corresponents de la Secció més els

presidents de les societats filials.

Després de la versió anglesa de

tots els articles es publiquen en una sego-

na part els originals en català, per donar

testimoni que és en aquesta llengua en

què s’expressen els nostres historiadors.

La Secció aspira així a contribuir a la pro-

jecció de l’Institut a l’estranger al costat

d’Estudis Romànics i de Contributions to

Science.

Any Jaume I

La Secció ha destinat aquest any moltes

energies i recursos a la celebració de di-

versos congressos a diferents seus, que

formen part d’un gran congrés dedicat a

la figura i el regnat de Jaume I, dins de

les commemoracions del vuit-cents ani-

versari del naixement del rei.

El primer congrés tingué lloc a

Barcelona, a la seu de l’Institut, al Palau

del Lloctinent i al Museu d’Història de Ca-

talunya, entre els dies 31 de març i 4 d’a-

bril i tractà dos grans temes: el poder reial

i les institucions administratives i repre-

sentatives, d’una banda, i les relacions in-

ternacionals, de l’altra. Hi col.laborà l’Ins-

titut Europeu de la Mediterrània.

El segon congrés, sobre la socie-

tat a Aragó i a Catalunya en temps de

Jaume I, se celebrà a Saragossa entre els

dies 14 i 16 de maig, organitzat per la

Institució Ferran el Catòlic.

De la resta de congressos, se’n farà

esment a la memòria del curs 2008-2009.

Participació en ponències de premis

o borses

Aquest any diversos membres de la Sec-

ció han estat ponents de diferents premis

de l’Institut.

Premi Prat de la Riba

Albert G. Hauf

Santiago Riera

Albert Balcells

(conjuntament amb el president, Salva-

dor Giner, i el secretari general, Joan-

domènec Ros)

L’obra guardonada ha estat La

nació imaginada. Els fonaments dels Paï-

sos Catalans (1931-1939), d’Arnau Gon-

zàlez i Vilalta.

Premi Josep Puig i Cadafalch 

d’Arqueologia i Història Antiga

Joan Sanmartí

Narcís Soler

Josep Guitart

L’obra guardonada ha estat Estu-

di arqueomètric i arqueològic de la pro-

ducció i difusió d’àmfores vinàries de la

zona central i sud de la costa catalana

durant els segles I aC i I dC, de Verònica

Martínez Ferreras.
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Premi Pròsper de Bofarull d’Història

Medieval

Maria Teresa Ferrer

Gaspar Feliu

Núria de Dalmases

L’obra guardonada ha estat L’a-

provisionament de carn a Barcelona du-

rant els segles XIV i XV, de Ramón Agustín

Banegas López.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

Josep Massot

Les borses d’estudi han estat ator-

gades a Sandra Bernato (Itàlia) pel tre-

ball El comerç a Girona durant el regnat

d’Alfons el Magnànim, Aurélie Vialette

(França) pel projecte Edició i estudi del

Fons Clavé, cartes i obres inèdites del mú-

sic a l’Arxiu Nacional de Catalunya: lletres

per a una teoria de la música catalana,

Mária Bernadett Smid (Hongria) pel treball

La composició del romancer català. Recer-

ca contrastiva entre oralitat i textos escrits

i Elga Castro Ramos (Estats Units) pel tre-

ball «Més que un club», el Barça i la cultu-

ra catalana: anàlisi històrica i etnogràfica.

Comissions i representacions

Els senyors Antoni Pladevall, Santiago

Riera i Tuèbols, Narcís Soler, Eva Serra,

Anscari Manuel Mundó, Josep Guitart i

Albert Balcells representen l’Institut a di-

versos patronats.

El senyor Josep Guitart forma part,

a més, del Comitè Científic de la Comissió

Organitzadora del Centenari d’Empúries,

promogut pel Museu d’Arqueologia de Ca-

talunya.

El senyor Santiago Riera i Tuè-

bols forma part de la Comissió d’Investi-

gació de l’Institut.

El senyor Josep Massot forma part

de la Comissió de Publicacions de l’IEC.

El senyor Albert Balcells forma

part, com a representant de la Secció, de

la Comissió Social de l’Institut d’Estudis

Catalans. Ha format part, també, de la Co-

missió Executiva del Centenari de l’IEC,

presidida pel vicepresident segon de l’Ins-

titut, senyor Antoni Riera.

Els senyors Mundó i Guitart for-

men part del Patronat de la Biblioteca de

Catalunya.

El senyor Albert Balcells és el di-

rector de l’Arxiu de l’IEC i és el repre-

sentant de l’IEC al Patronat de la Casa de

Prat de la Riba.

Els senyors Antoni Pladevall i

Francesc Fontbona han estat nomenats

assessors del senyor Moragas pel que 

fa a l’elecció d’icones que representin

Catalunya, tal com el Departament d’In-

novació, Universitats i Empresa ha de-

manat.

Programes de recerca

La Secció promou setze programes de re-

cerca, el primer dels quals és finançat per

l’empresa d’autopistes Acesa; els següents,

amb fons comuns de l’IEC, i els darrers,

subvencionats amb el pressupost de lliu-

re disposició de la SHA, i són:
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1) «Estudi del paisatge arqueolò-

gic antic de l’Ager Tarraconensis (a la

dreta del riu Francolí)», codirigit pel se-

nyor Josep Guitart amb l’Institut Català

d’Arqueologia Clàssica.

2) «Forma Orbis Romani - For-

ma Conventus Tarraconensis».

3) «Recerca arqueològica de la

ciutat romana de Iesso (Guissona)», diri-

git pel senyor Josep Guitart, en col.labora-

ció amb el Patronat d’Arqueologia de

Guissona.

4) «Materials de les coves prehis-

tòriques de Serinyà», dirigit pel senyor

Narcís Soler.

5) «Catalunya Carolíngia», diri-

git pels senyors Josep M. Font i Rius i Ans-

cari Manuel Mundó.

6) «Corpus documental de les re-

lacions internacionals de Catalunya i de la

Corona d’Aragó», dirigit pels senyors Ma-

nuel Riu i Maria Teresa Ferrer.

7) «Corpus Vitrearum Medii Aevi

(CVMA)», que publicarà aviat un al-

tre volum.

8) «Escassetats, caresties, fams

i mortaldats a Catalunya a l’edat mitja-

na. Estudi i corpus documental», que és

la segona fase del projecte «De re fru-

mentaria: Corpus de documentació mu-

nicipal relativa al mercat urbà de cere-

als als Països Catalans a la baixa edat

mitjana».

9) «Repertori de manuscrits ca-

talans 1474-1714», que ha publicat un

nou volum.

10) «Corpus textual de la Cata-

lunya del Nord: Catàleg d’impresos ros-

sellonesos (CIR)».

11) «Llibres de matrícula de les

insaculacions (llibres de l’ànima) de la

ciutat de Barcelona (1498-1713)».

12) «Banc de dades de monedes

catalanes», dirigit pel senyor Miquel Cru-

safont.

13) «Llatí i escriptura als Països

Catalans en època romana. Els documents

directes», dirigit pel senyor Marc Mayer.

Els projectes de recerca a càrrec

del pressupost de la Secció són:

14) «Edició crítica de les obres de

Manuel Milà i Fontanals», dirigit pel se-

nyor Manuel Jorba.

15) «De Barcelona a València. Els

orígens del patriciat urbà en el marc de

l’expansió catalana del segle xiii (1238-

1338)», dirigit pel senyor Enric Guinot.

16) «Cròniques polítiques de Fer-

ran Soldevila per a l’estranger, 1926-

1949», el ponent del qual és Albert Balcells.

No han pogut obtenir finança-

ment aquest any com a projectes, però

s’ha publicat o es prepara per publicar:

1) El projecte «El Fons Pere Cal-

ders. Estudi i edició. Construcció d’una

base de dades», dirigit per Jordi Cas-

tellanos. Ha publicat aquest any un vo-

lum inèdit de Pere Calders a Edicions 62,

que té els drets de publicació d’aquest au-

tor. L’obra es titula La ciutat cansada.

2) Ha continuat la preparació per

a l’edició de les obres de Valentí Almirall.
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3) S’ha preparat l’edició de do-

cuments econòmics i de cancelleria sobre

la cultura catalana medieval de Josep

Trenchs.

A més, la Secció ha rebut l’encàr-

rec de la UAI de reprendre la coordinació

del projecte internacional «Corpus de tro-

badors», tasca finalment encomanada el

mes de maig de 2008 després que el comitè

català de gestió del «Corpus de trobadors»

presentés el projecte a la UAI a Brussel.les.

Formen part d’aquest comitè els senyors

Albert G. Hauf, Tomàs Martínez, Antoni

Riera i Josep Guitart (com a delegat de

l’IEC a la UAI), tots ells membres de la

SHA, i els senyors Vicenç Beltran i Isabel

de Riquer, tots dos romanistes de recone-

guda competència i prestigi.

Publicació

Abadal i de Vinyals, Ramon d’. Catalu-

nya carolíngia. Vol. II: Els diplomes

carolingis a Catalunya. Facsímil.

Barcelona: IEC, 2007. 2 v. (Memòries

de la SHA; 75)

— Catalunya carolíngia. Vol. III: Els

comtats de Pallars i Ribagorça. Fac-

símil. Barcelona: IEC, 2007. 2 v.

(Memòries de la SHA; 76)

Balcells, Albert; Izquierdo, Santiago.

Història de l’Institut d’Estudis Ca-

talans. Vol. II: De 1942 als temps

recents. 1a reimpr. Barcelona: IEC,

2008. (Memòries de la SHA; 72)

Balcells, Albert; Pujol, Enric. Història

de l’Institut d’Estudis Catalans. Vol. I:

1907-1942. 1a reimpr. Barcelona:

IEC, 2008. (Memòries de la SHA; 57)

Cròniques catalanes. Vol. II: Gesta comi-

tum Barcinonensium. Editats i ano-

tats per L. Barrau Dihigo i J. Massó

Torrents. Facsímil. Barcelona: IEC,

2007. (Memòries de la SHA; 79)

Discursos inaugurals de les institucions

científiques catalanes a cavall dels se-

gles XVIII i XIX. Recollits i comentats per

Santiago Riera i Tuèbols i Fèlix Vila-

grasa. Barcelona: IEC, 2007. (Memò-

ries de la SHA; 78)

Feliu i Montfort, Gaspar. La presa de

Barcelona per Almansor: història i

mitificació. Barcelona: IEC, 2007.

[Discurs de recepció com a membre

numerari de la SHA, llegit el dia 12

de desembre de 2007]

Mayer i Olivé, Marc [ed.]; Baratta,

Giulia [ed.]; Guzmán Almagro, Ale-

jandra [ed.]. XII Congressus Inter-

nationalis Epigraphiae Graecae et

Latinae: Provinciae Imperii Romani

inscriptionibus descriptae: Barcelo-

na, 3-8 Septembris 2002. Barcelona:

IEC, 2007. 2 v. (Monografies de la

SHA; 10)

Miret i Sans, Joaquim. Itinerari de Jau-

me I el Conqueridor. Facsímil. Pròleg

de Maria Teresa Ferrer i Mallol. Bar-

celona: IEC, 2007. (Memòries de la

SHA; 65)

Nicolau d’Olwer, Lluís. Democràcia

contra dictadura: Escrits polítics,

1915-1960. (Memòries de la Secció
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Membres

Manuel Ardit i Lucas 18.12.1992

Història moderna

Albert Balcells i González 21.11.1986

Història contemporània, social i política

de Catalunya

Xavier Barral i Altet 18.12.1992

Història de l’art antic i medieval

Joan-Ferran Cabestany i Fort 14.06.1999; emèrit des del 19.08.2000

Història i arqueologia medieval

Jordi Castellanos Vila 07.04.2003

Història de la literatura del segle xx

Núria de Dalmases i Balañà 17.06.1996

Història de l’art medieval

Eulàlia Duran i Grau 07.05.1990; emèrita des del 02.04.2004

Història i literatura catalana a l’època

moderna

Romà Escalas i Llimona 17.06.2002

Musicologia

Gregori Estrada i Gamissans 18.12.1992; emèrit des del 18.12.1993

Història de la música
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Històrico-Arqueològica; 74) [A cura

d’Albert Balcells]

Simon i Tarrés, Antoni. Ecos catalans i

hispànics de la caiguda de Barcelo-

na el 1652. Barcelona: IEC, 2007.

[Discurs de recepció com a membre

numerari de la SHA, llegit el dia 29

de novembre de 2007]

 Memòria 2007-2008 - 3  3/7/09  06:42  Página 91



Gaspar Feliu i Montfort 26.02.2007

Història de l’alta edat mitjana 

(àrea d’història medieval)

Maria Teresa Ferrer i Mallol 18.12.1992

Història medieval (baixa edat mitjana)

Josep M. Font i Rius 26.06.1970; emèrit des del 05.06.1989

Història del dret

Francesc Fontbona i de Vallescar 18.12.1992

Història de l’art modern

Joaquim Garriga i Riera 17.06.2002

Història de l’art dels segles xvi i xviii

Emili Giralt i Raventós 19.12.1975; emèrit des de l’01.04.1997

(† 16.04.2008)

Història agrària

Carme Gràcia i Beneyto 17.12.2001

Història de l’art

Enric Guinot i Rodríguez 17.12.2001

Història rural medieval

Josep Guitart i Duran 07.05.1990

Arqueologia

Albert G. Hauf i Valls 01.02.1991

Història de la literatura, edició de textos

medievals i espiritualitat medieval

Manuel Jorba i Jorba 07.04.2003

Història de la literatura del segle xix
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Tomàs Martínez Romero 07.04.2003

Història de la literatura de l’edat mitjana

Joan Mas i Vives 25.02.2008

Història de la literatura (segles xvi-xix)

Josep Massot i Muntaner 14.06.1999

Història de la literatura i història 

contemporània

Marc Mayer i Olivé 17.06.1996

Epigrafia, tradició clàssica i història 

antiga de Catalunya

Concepció Mir i Curcó 18.12.1992

Història sociopolítica contemporània

Joaquim Molas i Batllori 17.02.1978; emèrit des del 05.09.2000

Història de la literatura i crítica literària

Tomàs de Montagut Estragués 17.12.2001

Història del dret

Anscari Manuel Mundó i Marcet 26.11.1971; corresponent des del

25.02.1966; emèrit des del 29.06.1993

Història i literatura antiga i medieval

damunt les fonts manuscrites

Antoni Pladevall i Font 07.05.1990; emèrit des de l’11.02.2004

Història eclesiàstica i història de l’art

Antoni Riera i Melis 17.06.1996

Història social de l’edat mitjana

Santiago Riera i Tuèbols 17.06.2002; emèrit des del 18.05.2005

Història de la ciència i de la tècnica
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Manuel Riu i Riu 07.05.1990; emèrit des del 25.03.1999

Història i arqueologia medieval

Josep Maria Salrach i Marés 26.02.2007

Història de l’alta edat mitjana 

(àrea d’història medieval)

Joan Sanmartí i Grego 26.02.2007

Protohistòria (àrea d’arqueologia)

Eva Serra i Puig 17.06.2002

Història moderna

Antoni Simon i Tarrés 26.02.2007

Història de la historiografia 

(àrea moderna i contemporània)

Narcís Soler i Masferrer 17.06.1996

Paleolític i història antiga

Joan Vernet i Ginés 14.04.1978; emèrit des del 31.07.1993

Història de l’islam i de la ciència àrab

Membres corresponents

Géza Alföldy 16.12.1996

(Heidelberg, Alemanya)

Josep Amengual i Batle 13.02.1987

(Madrid, Espanya)

Thomas Noël Bisson 13.02.1987

(Cambridge, Estats Units d’Amèrica)

Dolors Bramon i Planas 17.06.1996

(Barcelona)
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Robert I. Burns 16.12.1996

(Califòrnia, Estats Units d’Amèrica)

Efrem Compte i Roux 25.02.2008

(Oregon, Estats Units d’Amèrica)

Dominique de Courcelles 25.02.2008

(París, França)

Georges Fabre 16.12.1996

(Vielle Saint Girons, França)

Paul Freedman 16.12.1996

(Connecticut, Estats Units d’Amèrica)

Christian Guilleré 31.03.2008

(Chambéry, França)

Jocelyn N. Hillgarth 16.12.1996

(Santa Maria del Camí)

Nikolas Jaspert 31.03.2008

(Bochum, Alemanya)

Simon Keay 16.06.2008

(Southampton, Regne Unit)

Giovanni Lilliu 1973

(Càller, Itàlia)

Gabriel Llompart i Moragues 13.02.1987

(Palma)

Henry de Lumley-Woodyear 16.12.1996

(París, França)
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Olimpio Musso 16.12.1996

(Florència, Itàlia)

Alexandre Olivar i Daydí 06.07.1973

(Monistrol de Montserrat)

Olivier Poisson 31.03.2008

(Perpinyà)

Paul Preston 25.02.2008

(Londres, Regne Unit)

Robert B. Tate 25.02.1966

(Nottingham, Regne Unit)

Eliseu Trenc 16.06.2008

(París, França)

Jürgen Untermann 16.06.2008

(Pulheim, Alemanya)

Jill Rosemary Webster 16.12.1996

(Ontario, Canadà)

Michel Zimmermann 16.12.1996

(Jouy-le-Moutier, França)
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Secció de Ciències Biològiques

Crònica

Actualment la Secció de Ciències Biològi-

ques té 24 membres numeraris, 8 mem-

bres emèrits i 8 membres corresponents.

Els 24 numeraris inclouen els 2 membres

nous que s’han incorporat a la Secció du-

rant aquest curs (Ple del 25 de febrer): el

senyor Joan Jofre i Torroella (de l’àrea de

ciències de la vida) i el senyor Jordi Vives i

Puiggròs (de l’àrea de ciències de la salut).

Dels 32 membres, entre numeraris i emè-

rits, 18 són biòlegs, 13 són metges i 1 és

farmacèutic. Les àrees temàtiques que

cobreixen llurs especialitats són: anato-

mia, antropologia, biologia, biologia

cel.lular, biologia molecular, bioquímica,

botànica, cardiologia, ciència i humani-

tats, ciències de la conducta, ecologia,

endocrinologia, farmacologia, fisiologia

animal, genètica, geriatria, hepatologia,

immunologia, medicina interna, micolo-

gia, microbiologia, neurociències, nutrició

i bromatologia, pediatria, psiquiatria, to-

xicologia, virologia i zoologia.

Aquest curs hem hagut de lamen-

tar el traspàs del senyor Jordi Gras i Riera,

que ens va deixar el dia 30 de novembre.

En va fer la necrològica el senyor Josep Car-

reras i Barnés (Ple del 21 de gener).

Al llarg d’aquest curs també s’ha

renovat l’equip directiu. Així, en la reunió

del 14 d’abril de 2008 va ser elegit el nou

Consell de Govern, format pels senyors

L
E

S 
SE

C
C

IO
N

S

97

Josep Vigo i Bonada (president), Fran-

cesc Asensi i Botet (vicepresident), Francesc

Gonzàlez i Sastre (tresorer) i Jordi Lleo-

nart i Aliberas (secretari).

La Secció de Ciències Biològiques

s’ha reunit en sessions ordinàries de treball

cada mes, les quals han tingut lloc els dies

17 de setembre, 15 d’octubre, 12 de no-

vembre i 10 de desembre de 2007, i 14 de

gener, 18 de febrer, 10 de març, 14 d’a-

bril, 13 de maig i 9 de juny de 2008.

Així mateix, el Consell de Govern

s’ha reunit de manera extraordinària els

mesos de desembre de 2007 i gener de

2008. Les sessions ordinàries dels mesos

de novembre i desembre de 2007 i gener

i abril de 2008 han estat seguides d’una

sessió extraordinària d’electors. Seguint

la tradició consolidada, els mesos de no-

vembre, febrer i maig, a més de la reunió

específica de la Secció, s’ha celebrat una

reunió conjunta amb la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia. En la reunió del mes

d’octubre, el senyor Jaume Bertranpetit

ha presentat la comunicació científica

«Poblament humà de Catalunya».

Sessions i altres activitats

El dia 12 de novembre el senyor Miquel

Vilardell pronuncià el discurs d’ingrés a

la Secció, titulat «Malalties autoimmu-

nitàries sistèmiques. Connectivopaties».
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El dia 31 de gener el president, se-

nyor Màrius Foz, juntament amb altres

membres de la Secció, assistí a la desco-

berta d’una placa en homenatge a Ramon

Margalef a la casa de Barcelona on va viu-

re des de 1952 fins a 1981, dins dels ac-

tes de cloenda de Barcelona Ciència 2007.

El dia 11 de març se celebrà una

sessió en memòria d’Oriol de Bolòs i

Capdevila (1924-2007), qui fou mem-

bre de la Secció de Ciències Biològiques.

L’acte fou organitzat conjuntament amb

la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de

Barcelona.

El dia 10 de juny tingué lloc a

l’Institut la trobada «Realisme i deter-

minisme a l’empara del que hi diu la

mecànica quàntica», organitzada con-

juntament amb la Secció de Ciències i

Tecnologia.

Representacions en comissions 

i institucions

Diversos membres de la Secció participen

en diferents tasques de representació en

institucions, organismes de recerca i al-

tres entitats i formen part o han format

part de diferents comissions de treball i

de ponències de premis. Així, la Secció

compta amb els representants següents:

— La senyora Marta Estrada, a

la Comissió d’Investigació i al Consell

Editorial de la revista Contributions to

Science.

— La senyora Mercè Durfort, a la

Comissió Social, que ha d’estudiar accions

de previsió social per als membres de

l’Institut, i a la Comissió de Publicacions.

— El senyor Oriol Casassas, a la

Comissió d’Homenatge a Ramon Aramon.

— El senyor Ricard Guerrero, a la

Comissió Executiva del Centenari de l’IEC.

— El senyor Lluís Garcia i Sevi-

lla, al Consell Supervisor de la Xarxa

CRUSCAT (observatori de la llengua ca-

talana), en qualitat de representant de les

seccions de Ciències Biològiques, Ciències

i Tecnologia i Històrico-Arqueològica.

— El senyor Josep Vigo, assessor

del programa «Edicions electròniques

d’obres terminològiques de ciència i tec-

nologia publicades per l’IEC».

— El senyor Juli Peretó, membre

de la Secció, delegat del president per a

les activitats de València.

— La senyora Mercè Durfort, re-

presentant de la Secció en el grup de tre-

ball que ha de participar en el projecte

d’estudi de les icones catalanes promogut

pel Departament d’Innovació, Universitats

i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

— El senyor Josep Maria Vives

de Quadras, a instàncies de la Secció, al

grup de treball de l’Espai del Verd Urbà

de l’Ajuntament de Barcelona.

— Pel que fa als premis de l’Ins-

titut, els següents membres de la Secció

han format part de diferents ponències:

senyors Josep Carreras, Miquel Vilardell

i Màrius Foz (Premi Joaquim i Antoni

Trias i Pujol de Fisiopatologia Quirúrgi-

ca), i senyors Jaume Bertranpetit, Xavier
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Llimona i Josep Vigo (Premi Pius Font i

Quer de Botànica).

Els representants de la Secció a les

societats filials que hi són adscrites són:

— Josep Vigo, a la Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris i la Institució

Catalana d’Història Natural.

— David Jou, de la Secció de

Ciències i Tecnologia, a la Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la

Tècnica.

— Ricard Guerrero, a la Societat

Catalana de Biologia.

Finalment, dins d’aquest apartat i

pel que fa a la gestió de la natura, la Ins-

titució Catalana d’Història Natural s’en-

carrega de la coordinació de les relacions

entre els representants de l’IEC i els diver-

sos espais naturals de protecció especial i

forma part d’altres comissions relaciona-

des amb la conservació del medi natural,

amb vista a promoure’n una participació

activa, mantenir-hi una representació con-

tinuada i coherent i donar suport tècnic als

representants. Per designació de la ICHN,

s’ocupa d’aquesta coordinació el senyor

Josep Germain. La participació dels re-

presentants de l’IEC és en l’àmbit dels

òrgans rectors o assessors.

De totes aquestes entitats, aque-

lles en què el representant és membre de

la Secció són:

— Parc Natural de la Serra de

Montsant (Jacint Corbella).

— Parc Natural dels Aiguamolls

de l’Empordà (Xavier Llimona). Tam-

bé és representant de l’Institut a la 

Junta Rectora d’aquest Parc, a instàn-

cies de la Secció, el senyor Josep Ges-

ti Perich.

— Parc Natural del Cadí-Moixeró

(Joaquim Gosálbez).

— Consell de Protecció de la Na-

tura (Josep Vigo).

— Consell de Caça de Catalunya

(Joaquim Gosálbez).

Premis i distincions

El senyor Xavier Bellés ha ingressat a la

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Bar-

celona.

Recerca

Els programes de recerca de la Secció que

han rebut un ajut del segon pla triennal

de recerca de l’Institut (2008-2010) i que

han estat actius durant el 2008 són:

— «Darwin2009.cat», dirigit per

Juli Peretó.

— «Impacte del grau de pertor-

bació en la biodiversitat dels boscos de

Catalunya», dirigit per Jaume Terradas.

— «Flora i cartografia de les

plantes i la vegetació», dirigit per Josep

Vigo i Xavier Font.

En l’àmbit de la Secció, s’han dut

a terme els programes següents:

— «Anàlisi bioestadística dels re-

sultats obtinguts en estudis de cerca de

biomarcadors per tècniques de proteò-

mica», dirigit per Francesc Gonzàlez 

i Sastre.
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— «Banc de la bibliografia sobre

biodiversitat a Catalunya», dirigit per

Xavier Llimona.

— «Bateria de tests verbals», di-

rigit per Lluís Garcia i Sevilla.

— «Galeria de científics cata-

lans», dirigit per Mercè Durfort.

— «La histamina en els format-

ges: continguts i estudi del risc alimenta-

ri que pot representar», dirigit per Abel

Mariné.

— «Proteòmica en pacients amb

carcinoma de cap i coll i en pacients 

amb adenocarcinoma pancreàtic», dirigit

per Francesc Gonzàlez i Sastre.

Així mateix, s’ha destinat una

part dels recursos de la Secció al suport

d’activitats de les societats filials 

adscrites.

Publicacions

Berg, Jeremy M.; Tymoczko, John L.;

Stryer, Lubert. Bioquímica. Ed. a

cura de Juli Peretó, amb la col.labo-

ració de Mercè Pamblanco. Traducció

de Coral Barrachina et al. Versió ca-

talana de la 6a ed. nord-americana,

dins del projecte Scriptorium. Barce-

lona: Reverté, 2007. 1.026 p.

Contributions to Science, vol. 3, núm. 3

(2007). [Coedició de les Seccions de

Ciències]

Contributions to Science, vol. 3, núm. 4

(2007). [Coedició de les Seccions de

Ciències]

Mapa de vegetació de Catalunya

1:50.000. Maçanet de Cabrenys 219

(38-10), Olot 254 (38-11). [Autors de

la memòria: Jordi Carreras, Josep

Vigo; autors del mapa: Josep Carre-

ras, Josep Gesti, Joan Font, Andreu

Salvat, Lluís Vilar, Xavier Viñas; res-

ponsables tècnics de l’edició: Albert

Ferré, Estella Illa]

Roca, Josep M. Tribut al Mestre: Elogi a

Santiago Ramón y Cajal = Tributo al

Maestro: Elogio a Santiago Ramón y

Cajal. Ed. a cura de Mercè Durfort i

Coll. (Monografies de les Seccions de

Ciències; 19)

Vilardell Tarrés, Miquel. Malalties auto-

immunitàries sistèmiques: Connecti-

vopaties. Barcelona, 2007. 36 p.

[Discurs de recepció de Miquel Vi-

lardell Tarrés com a membre nu-

merari de la Secció de Ciències

Biològiques, llegit el 12 de novembre

de 2007]
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Membres

Francesc Asensi i Botet 15.06.1998

Pediatria

Carles Bas i Peired 14.04.1978; emèrit des del 03.08.1992

Ecologia dels recursos marins

Xavier Bellés i Ros 23.10.1992

Entomologia

Jaume Bertranpetit i Busquets 06.06.1994

Antropologia biològica

Josep Carreras i Barnés 17.09.1990

Bioquímica i biologia molecular

Oriol Casassas i Simó 11.01.1985; emèrit des de l’01.09.1993

Sociomedicina

Jacint Corbella i Corbella 20.12.1999; emèrit des del 25.01.2007

Toxicologia

Josep M. Domènech i Mateu 11.01.1985

Embriologia humana

Mercè Durfort i Coll 03.11.1989

Biologia cel.lular

Marta Estrada i Miyares 07.04.2003

Ecologia marina

Ramon Folch i Guillèn 17.03.1978

Ecologia vegetal i gestió ambiental

Màrius Foz i Sala 11.01.1985; emèrit des de l’01.03.1999

Endocrinologia
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Lluís Garcia i Sevilla 15.06.1998

Psiquiatria

Jesús Andrés García Sevilla 06.06.1994

Farmacologia

Francesc Gonzàlez i Sastre 06.06.1994

Bioquímica clínica i patologia molecular

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992

Zoologia

Jordi Gras i Riera 11.01.1985; emèrit des del 05.06.1990

(† 30.11.2007)

Immunologia

Ricard Guerrero i Moreno 06.06.1994

Microbiologia

Joan Jofre i Torroella 25.02.2008

Microbiologia

Àngel Llàcer i Escorihuela 13.06.2005

Cardiologia

Jordi Lleonart i Aliberas 06.06.1994

Biologia pesquera

Xavier Llimona i Pagès 23.10.1992

Micologia i liquenologia

Abel Mariné i Font 07.04.2003

Nutrició i bromatologia

Ramon Parés i Farràs 23.10.1992; emèrit des de l’01.12.1997

Microbiologia
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Juli Peretó i Magraner 20.12.1999

Bioquímica i biologia molecular

Antoni Prevosti i Pelegrín 17.02.1978; emèrit des del 05.06.1990

Genètica i evolució

Pere Puigdomènech i Rosell 07.04.2003

Biologia molecular

Joan Rodés i Teixidor 11.01.1985; emèrit des de l’11.03.2008

Hepatologia

Joandomènec Ros i Aragonès 17.09.1990

Ecologia

Jaume Terradas i Serra 14.06.2004

Ecologia

Josep Vigo i Bonada 17.03.1978; emèrit des del 24.05.2007

Geobotànica

Miquel Vilardell Tarrés 12.06.2006

Reumatologia i geriatria

Jordi Vives i Puiggròs 25.02.2008

Immunologia

Membres corresponents

Michel Delseny 26.02.2007

(Perpinyà)

Gonzalo Halffter Salas 06.06.1994

(Mèxic DF, Mèxic)
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Joan Massagué i Solé 06.06.1994

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

Federico Mayor Zaragoza 09.06.1997

(Madrid, Espanya)

Àngel Pellicer i Garrido 22.05.1995

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

F. Xavier Pi-Sunyer 26.02.2007

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

Claude Roux 26.02.2007

(Mirabeau, França)

Antoni Torre 26.02.2007

(L’Alguer)
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Secció de Ciències i Tecnologia

Crònica

La Secció de Ciències i Tecnologia comp-

ta amb 27 membres numeraris, 8 mem-

bres emèrits, 1 membre supernumerari

i 8 membres corresponents.

Els membres numeraris actuals

cobreixen les àrees científiques següents:

arquitectura i tecnologia de computadors;

àlgebra i topologia; edafologia i química

agrícola; enginyeria de la construcció; en-

ginyeria de sistemes; enginyeria de tele-

comunicacions; enginyeria geològica; en-

ginyeria mecànica; enginyeria química;

física aplicada i recerca en ensenyament

i aprenentatge de la física; física d’altes

energies; física relativista; geometria di-

ferencial; geologia estructural i tectònica;

geologia i geomorfologia; informàtica in-

dustrial; microelectrònica; probabilitats,

estadística, lògica i epistemologia; quími-

ca ambiental; química analítica; química

inorgànica; teoria de nombres; termo-

dinàmica, i física ambiental.

Contribueixen a equilibrar les dis-

ciplines representades en la Secció els qui

ara en són membres emèrits, entre els quals

figuren enginyers industrials, un arqui-

tecte urbanista, geòlegs i químics.

Reunions

La Secció de Ciències i Tecnologia ha tin-

gut reunions ordinàries els dies 26 de se-

tembre, 22 d’octubre, 12 de novembre 
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i 17 de desembre de 2007, i 28 de gener,

18 de febrer, 17 de març, 21 d’abril, 13 de

maig i 14 de juny de 2008.

Les reunions dels mesos de no-

vembre, febrer i maig han estat conjun-

tes amb la Secció de Ciències Biològiques;

la reunió del mes de juny s’ha celebrat a

Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) i ha

inclòs la visita a l’empresa La Farga La-

cambra i al Museu del Coure, situats a les

Masies de Voltregà (Osona).

En aquestes reunions s’han dut a

terme, segons correspon, les activitats de

tràmit, de crònica, d’execució i de revisió

d’acords; de seguiment dels treballs dels

programes de recerca que depenen de la

Secció; de discussió i seguiment del pres-

supost; de gestió administrativa; de dis-

cussió de consultes cientificotècniques; de

preparació de publicacions, i de relació

exterior. A més d’aquests aspectes, s’ha

continuat potenciant el contingut acadè-

mic de les reunions a través de l’exposi-

ció de comunicacions científiques i l’or-

ganització de debats.

Comunicacions científiques i debats

Les comunicacions científiques han estat

les següents:

— «LLISCAT: la base de dades

d’esllavissades de Catalunya», a càrrec de

Jordi Corominas (26 de setembre de 2007).
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— «Visibilitat i invisibilitat elec-

tromagnètica amb microones. Aplicacions

científiques, industrials i mèdiques», a

càrrec de Lluís Jofre (17 de desembre 

de 2007).

— «Lluís Santaló, un gran ma-

temàtic gironí», a càrrec de Joan Girbau

(28 de gener de 2008).

— «Fàrmacs i drogues d’abús a

les aigües residuals i als rius Ebre i Llo-

bregat: fonts, comportament ambiental

i eliminació», a càrrec de Damià Barce-

ló (18 de febrer de 2008, en sessió con-

junta amb la Secció de Ciències Biolò-

giques).

— «Evolució de la robòtica a l’es-

pai en els últims cinquanta anys», a càrrec

de Josep Amat (17 de març de 2008).

— «Anàlisi quantitativa del risc»,

a càrrec de Joaquim Casal (21 d’abril 

de 2008).

— «L’estímul de la vocació cien-

tífica», a càrrec de Lluís Jofre (13 de maig

de 2008, en sessió conjunta amb la Sec-

ció de Ciències Biològiques).

— «Com podem saber quin clima

hi haurà en el futur?», a càrrec de Josep

Enric Llebot (14 de juny de 2008, en ses-

sió pública a Sant Joan de les Abadesses).

Els temes debatuts en el si de la

Secció han estat:

— «El pas del tren d’alta velocitat

vora la Sagrada Família», que s’ha tractat

en les reunions dels mesos de gener i febrer

i les conclusions del qual s’han exposat en

el Ple del 19 de maig de 2008.

— «El futur de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia», tractat en la reunió del

mes de juny de 2008.

Durant aquest curs, i en aquestes

sessions, s’ha llegit un discurs d’ingrés:

— «L’impacte de la tecnologia en

el tractament quirúrgic», a càrrec d’Alí-

cia Casals (22 d’octubre de 2008).

Activitats

A més de les comunicacions científiques i

discursos d’ingrés suara esmentats, la

Secció ha organitzat directament o ha

col.laborat en la realització de les activi-

tats de difusió científica següents.

Entre els dies 9 i 12 de setembre

de 2007 ha tingut lloc a l’Institut el Sim-

posi Internacional d’Acústica Musical

(ISMA 2007), coordinat per Joaquim

Agulló i organitzat conjuntament amb el

Departament d’Enginyeria Mecànica de

la Universitat Politècnica de Catalunya, la

Societat Espanyola d’Acústica i l’Institut

d’Acústica del CSIC. El simposi s’em-

marca en els actes de commemoració del

Centenari de l’Institut.

El dia 30 de novembre de 2007

s’ha celebrat a l’Institut la jornada «Na-

nociència i nanotecnologia al Campus de

la UAB: el BNC-B», organitzada en col.la-

boració amb l’Institut Català de Nano-

tecnologia i el Centre Nacional de Micro-

electrònica.

El dia 30 de novembre de 2007

ha tingut lloc a l’Institut de Ciències de

la Terra Jaume Almera (Barcelona) el
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VII Memorial Enric Casassas, que, orga-

nitzat per l’Institut d’Investigacions Quí-

miques i Ambientals de Barcelona del

CSIC i la Societat Catalana de Química,

ha rebut un ajut de la Secció. L’edició

d’enguany ha versat sobre «La influència

del canvi climàtic en el cicle de l’aigua».

Els dies 21 i 22 de gener de 2008

s’ha celebrat la tretzena edició de la Con-

ferència Fèlix Serratosa. Aquesta activi-

tat, que organitza anualment la Societat

Catalana de Química conjuntament amb

la Reial Societat Espanyola de Química,

rep un ajut de la Secció.

El dia 6 de febrer de 2008 s’ha

celebrat la primera de les dues jornades

d’homenatge a D. I. Mendeléiev en el cen-

tenari de la seva mort. En aquesta sessió,

organitzada conjuntament per la Secció i

la Societat Catalana de Química, s’ha pro-

gramat una conferència dedicada a la

taula periòdica, a càrrec d’Eric R. Scerri,

de la Universitat de Califòrnia a Los An-

geles, i una altra sobre l’ensenyament de la

química, a càrrec de Rudi van Eldik, de

la Universitat d’Erlangen-Nuremberg, que

ha inclòs una demostració en directe de di-

versos experiments. Durant l’acte també

s’ha presentat La regularitat periòdica

dels elements químics, quart volum de la

col.lecció «Clàssics de la Química», que in-

clou la traducció catalana del segon arti-

cle de D. I. Mendeléiev sobre l’ordenació

periòdica dels elements.

El dia 5 de març de 2008 s’ha ce-

lebrat un acte acadèmic en homenatge a

Lluís Solé i Sabarís en el centenari del seu

naixement. L’acte, organitzat conjunta-

ment per la Facultat de Geologia de la Uni-

versitat de Barcelona, la Secció de Ciències

de la Terra de la Reial Acadèmia de Cièn-

cies i Arts de Barcelona, l’Institut de

Ciències de la Terra Jaume Almera del

CSIC i la Secció de Ciències i Tecnologia,

ha tingut lloc a la Facultat de Geologia de

la Universitat de Barcelona, on Christian

Schlüchter, de l’Institut de Geologia de la

Universitat de Berna (Suïssa), ha pronun-

ciat la conferència magistral «Climate

change and alpine glaciers. Trees vs. ice».

El dia 9 de juny de 2008 s’ha ce-

lebrat la segona sessió en commemoració

del centenari de la mort de Mendeléiev,

titulada «Art Gallery of Chemistry». Ha

estat organitzada per la Societat Catala-

na de Química i la Universitat de Barce-

lona i ha comptat amb la col.laboració de

la Secció de Ciències i Tecnologia.

Premis i distincions

El senyor Antoni Lloret, membre corres-

ponent de la Secció de Ciències i Tecno-

logia, ha estat distingit per la Generalitat

amb la Creu de Sant Jordi.

Representacions en comissions

Diversos membres de la Secció participen

en diferents comissions de treball. Durant

aquest curs, els representants de la Sec-

ció han estat els següents:

— El senyor Joan Girbau, a la

Comissió d’Investigació de l’IEC.
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— El senyor Josep Castells, a la

Comissió Social de l’IEC.

— El senyor Jaume Porta, a la

Comissió Executiva del Centenari de l’IEC.

— El senyor David Jou, a la Co-

missió de Publicacions de l’IEC.

— El senyor David Serrat, a la

Comissió Jaume I.

— El senyor Antoni Roca, presi-

dent de la Societat Catalana d’Histò-

ria de la Ciència i de la Tècnica, ha re-

presentat la Secció en el grup de treball

que ha de participar en el projecte d’es-

tudi de les icones catalanes promogut

pel Departament d’Innovació, Univer-

sitats i Empresa de la Generalitat de

Catalunya.

D’altra banda, s’ha constituït el

comitè organitzador per a la celebració de

l’Any Internacional del Planeta Terra

2008, coordinat per l’Institut Geològic de

Catalunya. L’IEC forma part d’aquest

comitè a través de la Secció de Ciències i

Tecnologia.

Pel que fa als premis de l’Institut,

els següents membres de la Secció han

format part de diferents ponències: se-

nyors Josep Enric Llebot, David Jou i Ra-

mon Lapiedra (Premi Eduard Fontserè

de Ciències Físiques), i senyors Manuel

Ribas, Joan Antoni Solans i Xabier Eiza-

guirre (de la UPC) (Premi Lluís Domè-

nech i Montaner de Teoria i Crítica d’Ar-

quitectura).

Els representants de la Secció a les

societats filials que hi són adscrites són:

— Damià Barceló, a l’Associació

Catalana de Ciències de l’Alimentació.

— Josep Vigo, de la Secció de

Ciències Biològiques, a la Institució Ca-

talana d’Història Natural.

— David Jou, a la Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica i la Societat Catalana de Física.

— Joan Girbau, a la Societat Ca-

talana de Matemàtiques.

— Pilar González, a la Societat

Catalana de Química.

— Alícia Casals, a la Societat Ca-

talana de Tecnologia.

Recerca

Els programes de recerca de la Secció que

han rebut un ajut del segon pla triennal

de recerca de l’Institut (2008-2010) i que

han estat actius durant el 2008 són:

— «Millora del disseny de la te-

nora», dirigit per Joaquim Agulló.

— «Diccionari de ciència i tecno-

logia», dirigit per Salvador Alegret.

— «Matemàtiques a l’abast: de

l’alemany al català (ii)», dirigit per Pi-

lar Bayer.

— «Síntesi d’esllavissades de Ca-

talunya i Andorra», dirigit per Jordi

Corominas.

— «Protecció dels sòls (2a fase)»,

dirigit per Jaume Porta.

— «Servei d’Arxius de Ciència:

consolidació i expansió», dirigit per Da-

vid Jou i Xavier Roqué.
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Publicacions

Contributions to Science, vol. 3, núm. 3

(2007). [Coedició de les Seccions de

Ciències]

Contributions to Science, vol. 3, núm. 4

(2007). [Coedició de les Seccions de

Ciències]

Fermat, Pierre de. Obra matemàtica và-

ria. Traducció comentada i anotada

per Josep Pla, Pelegrí Viader i Jaume

Paradís. Barcelona, 2008. 453 p.

Unió Internacional de Química Pura i Apli-

cada. Compendi de nomenclatura de

química analítica: Regles definitives

de 1997. Ed. a cura d’Elisabeth Bosch

i Salvador Alegret. Versió catalana de

la 3a ed. anglesa. Barcelona, 2007. 3 v.

1.117 p. (Nomenclatura de Química; 4)

La Secció també ha donat un ajut per 

a la publicació Santaló Selected Works, a

cura d’Agustí Reventós.
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Membres

Joaquim Agulló i Batlle 23.10.1992

Enginyeria mecànica

Salvador Alegret i Sanromà 17.09.1990

Química analítica

Josep Amat i Girbau 17.09.1990

Informàtica industrial

Damià Barceló i Cullerés 15.06.1998

Química analítica

Heribert Barrera i Costa 17.03.1978; emèrit des del 05.06.1990

Química teòrica

Pilar Bayer i Isant 18.06.2001

Teoria de nombres

Eduard Bonet i Guinó 07.07.1978; emèrit des del 07.11.2006

Probabilitats, estadística, lògica 

i epistemologia
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Joaquim Casal i Fàbrega 03.11.1989

Enginyeria química

Alícia Casals i Gelpí 26.02.2007

Arquitectura i tecnologia de computadors

Manuel Castellet i Solanas 17.03.1978

Àlgebra i topologia

Josep Castells i Guardiola 14.04.1978; emèrit des del 27.05.1995

Química orgànica

Jordi Corominas i Dulcet 19.06.2000

Enginyeria geològica

Gabriel Ferraté i Pascual 07.07.1978; emèrit des del 03.03.2002

Enginyeria automàtica

Joan Girbau i Badó 17.09.1990

Geometria diferencial

Pilar González Duarte 14.06.2004

Química inorgànica

Albert Gras Martí 28.02.2006

Física

Lluís Jofre i Roca 17.06.1996

Enginyeria de telecomunicació

David Jou i Mirabent 03.11.1989

Termodinàmica

Ramon Lapiedra i Civera 27.06.1986

Física relativista
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Josep Enric Llebot Rabagliati 18.06.2001

Termodinàmica i física ambiental

Gabriel Navarro Ortega 28.02.2005

Teoria dels grups

Jaume Pagès Fita 23.10.1992

Enginyeria de sistemes

Jaume Porta i Casanellas 24.02.1997

Edafologia i química agrícola

Salvador Reguant i Serra 10.01.1986; emèrit des del 24.12.1998

Geologia històrica i paleontologia

Oriol Riba i Arderiu 17.03.1978; emèrit des del 29.08.1993

Sedimentologia i estratigrafia

Manuel Ribas i Piera 07.07.1978; emèrit des del 16.05.1995

Urbanística

Pere Roca i Fabregat 14.06.2004

Enginyeria de la construcció

Xavier Roselló Molinari 28.02.2005

Enginyeria industrial

Pere Santanach i Prat 17.09.1990

Geologia estructural i tectònica

Francesc Serra i Mestres 17.09.1990

Microelectrònica

David Serrat i Congost 17.06.1996

Geologia i geomorfologia

L
E

S 
SE

C
C

IO
N

S

111

D
A

T
A

 D
E

 N
O

M
E

N
A

M
E

N
T

 I
 E

SP
E

C
IA

L
IT

A
T

 Memòria 2007-2008 - 3  3/7/09  06:42  Página 111



Carles Solà i Ferrando 23.10.1992

Enginyeria química

Joan Antoni Solans i Huguet 28.02.2005

Arquitectura

Rolf Tarrach Siegel 14.06.2004

Física

Josep Vaquer i Timoner 07.07.1978; emèrit des de l’01.07.1998

Geometria diferencial

Membres corresponents

Joan Genescà i Llongueras 28.02.2006

(Mèxic DF, Mèxic)

Evarist Giné i Masdéu 16.12.1996

(Connecticut, Estats Units d’Amèrica)

Antoni Lloret i Orriols 02.03.1992

(Barcelona)

Adélio Alcino Sampaio Castro Machado 23.11.1992

(Porto, Portugal)

Norberto Piccinini 06.06.1994

(Torí, Itàlia)

Jorge-Óscar Rabassa 20.12.1999

(Terra del Foc, Argentina)

Borís Pàvlovitx Sobolev 17.05.1992

(Moscou, Rússia)

Jaume Truyols i Santonja 02.03.1992

(Oviedo, Espanya)
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Secció Filològica

Crònica

La Secció Filològica compta amb 26 mem-

bres numeraris, 11 membres emèrits i

23 membres corresponents. En el Ple del

25 de febrer passat fou elegit el senyor

Damià Pons i Pons com a membre cor-

responent de l’IEC, adscrit a la Secció

Filològica.

La Secció ha hagut de lamentar el

traspàs de Rafael Caria, membre corres-

ponent, que morí a l’Alguer el 9 d’abril

de 2008.

El Consell de Govern, format pels

senyors Joan Martí i Castell, president;

Isidor Marí i Mayans, vicepresident; Ra-

mon Sistac i Vicén, tresorer, i Maria Jo-

sep Cuenca Ordinyana, secretària, ha

continuat les línies d’actuació dutes a ter-

me des del principi d’aquest mandat (17

de novembre de 2006), que recullen i am-

plien les línies d’actuació engegades el no-

vembre de 2002. En aquest sentit, el Ple

de la Secció Filològica, en la reunió del

18 de gener, aprovà per unanimitat la ter-

cera memòria presentada pel Consell de

Govern de seguiment dels acords presos

per la Secció Filològica en les sessions or-

dinàries plenàries.

En l’àmbit intern de la Secció,

s’han continuat les visites i les entrevistes

habituals amb els directors i el personal

de les oficines i dels projectes i amb les co-

missions de treball. Cal destacar que l’ens
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responsable de l’assessorament lingüístic

en el si de l’IEC ha tornat a dependre de

la Secció, en compliment de l’organigra-

ma administratiu aprovat pel Ple de l’Ins-

titut. Per tant, l’Oficina d’Assessorament

Lingüístic, el director de la qual és el se-

nyor Isidor Marí, se suma a les altres de

la Secció: les Oficines Lexicogràfiques, di-

rigides pel senyor Joaquim Rafel; l’Ofici-

na d’Onomàstica, dirigida pel senyor Jo-

sep Moran, i l’Oficina de Gramàtica,

dirigida pel senyor Manuel Pérez Salda-

nya. Enguany un dels temes en què s’ha

treballat coordinadament amb els direc-

tors i els tècnics de les oficines ha estat la

constitució del nou servei unificat de con-

sultes Optimot, desenvolupat per la Se-

cretaria de Política Lingüística de la

Generalitat de Catalunya amb el Consor-

ci per a la Normalització Lingüística, el

TERMCAT i l’IEC. També s’han conti-

nuat les trobades amb els presidents de

les societats filials adscrites a la Secció Fi-

lològica, tant les antigues, Societat Cata-

lana d’Estudis Clàssics i Societat Catala-

na de Llengua i Literatura, com les que

s’han incorporat recentment a l’IEC, la So-

cietat Catalana de Terminologia i la Socie-

tat Catalana de Sociolingüística.

Pel que fa a la resta de l’IEC, s’ha

d’esmentar en primer lloc la col.laboració

amb l’equip de Presidència, principalment
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en afers relacionats amb la llengua, com

la presentació a la societat en general de la

segona edició del Diccionari de la llen-

gua catalana. També cal recordar que fa

tres cursos es va crear una comissió de tre-

ball mixta de la Secció Filològica i l’equip

de Presidència per a articular la defini-

ció de les funcions de la Secció respecte a

l’Institut pel que fa a la responsabilitat en

matèria d’autoritat lingüística: s’ha ratifi-

cat que la Presidència de l’IEC delega a la

Secció Filològica les funcions d’acadèmia

de la llengua catalana. Convé destacar

també la col.laboració amb les delegacions

de l’IEC, que aquest curs s’ha materialit-

zat, sobretot, en l’organització de les Jor-

nades de la Secció Filològica a Andorra

(Delegació de Lleida) i de les Jornades en

Homenatge a les Normes de Castelló (De-

legació de Castelló), així com el treball

conjunt dut a terme amb l’Institut d’Es-

tudis Eivissencs, entitat adherida a l’IEC,

en la celebració de les Jornades de la Sec-

ció a Eivissa i Formentera.

En l’àmbit extern, el Consell de

Govern ha continuat amb els contactes

establerts amb institucions polítiques.

Els treballs de la Secció han comportat

relacions amb diversos organismes de la

Generalitat de Catalunya (sobretot amb

motiu del contracte programa, en el com-

pliment del qual la Secció Filològica té

una responsabilitat especial), principal-

ment la Secretaria de Política Lingüísti-

ca, la Comissió de Toponímia de Catalu-

nya, el Comissionat per a Universitats i

Recerca i els departaments de Política

Territorial i Obres Públiques, de Cultura,

d’Educació i de Governació, i també amb

la Conselleria d’Educació i Cultura del

Govern Balear, els consells insulars de

Menorca, d’Eivissa i de Formentera i el

Govern d’Andorra. Així mateix, es tre-

balla amb la Casa de les Llengües de la

Generalitat de Catalunya. Convé desta-

car que s’ha incrementat notablement la

col.laboració amb l’Institut Ramon Llull,

cosa que ha comportat que el director

d’aquesta institució hagi demanat que la

Secció nomeni dos representants que as-

sessoraran l’IRL en temes de llengua (pu-

blicació de diccionaris bilingües, perfils

de lectorats...).

Han continuat també les relacions

de la Secció Filològica amb les universi-

tats de tot el territori, l’Institut Interuni-

versitari de Filologia Valenciana, la Xar-

xa Vives d’universitats, la Universitat

Catalana d’Estiu i el Consorci Universi-

tat Internacional Menéndez Pelayo de

Barcelona (CUIMPB). La Secció té repre-

sentació en la Comissió Tècnica del De-

partament de Filologia Catalana i Lin-

güística General i en el Comitè Científic de

la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez de la

Universitat de les Illes Balears.

Pel que fa a les relacions amb les

altres acadèmies de la llengua de l’Estat

espanyol, en l’àmbit científic han conti-

nuat els contactes amb la Real Academia

Galega, Euskaltzaindia i la Real Acade-

mia Española. En són exemple la visita
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de treball al DCC per part de tècnics de

l’equip del Nuevo diccionario histórico de

la lengua española de la RAE, dirigit pel

senyor José Antonio Pascual (14 de ge-

ner), i la visita dels senyors Henrike

Knörr i Jose Luis Lizundia, acadèmics

d’Euskaltzaindia, a la Secció Filològica

(4 de febrer) per a tractar de la partici-

pació de la Secció en el congrés que or-

ganitza aquesta institució a Pamplona so-

bre llengües pirinenques.

Altres entitats amb les quals la

Secció ha treballat d’una manera més sig-

nificativa en aquest darrer any han estat

les següents: Representació de la Comis-

sió Europea a Barcelona, Institut Menor-

quí d’Estudis, Institut d’Estudis Eivis-

sencs, Consell Superior d’Investigacions

Científiques (Delegació a Catalunya),

Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en

Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalu-

nya, Institut d’Estadística de Catalunya,

Consell de l’Audiovisual de Catalunya i

Servimedia.

Cal esmentar especialment la

col.laboració amb el TERMCAT, en el

qual la Secció Filològica té representació

oficial, tant en el seu Consell de Direcció

com en el seu Consell Supervisor, presi-

dit per un membre de la Secció, i al qual

s’han incorporat com a assessors geolec-

tals dos membres més de la Secció.

Reunions

Durant aquest curs, el Ple de la Secció Fi-

lològica s’ha reunit els dies 21 de setembre,

19 d’octubre, 16 de novembre i 14 de

desembre de 2007, i 18 de gener, 15 de fe-

brer, 7 de març, 18 d’abril, 16 de maig,

13 de juny i 4 de juliol de 2008. Seguint

el costum de la Secció Filològica de fer al-

gunes de les reunions ordinàries del seu

Ple a diversos indrets de l’àmbit lingüís-

tic, la sessió del 19 d’octubre es féu a An-

dorra, coincidint amb la celebració de les

Jornades de la Secció en aquest Principat;

la del 14 de desembre, a Castelló de la

Plana, en ocasió del setanta-cinquè ani-

versari de la signatura de les Normes de

Castelló, i la del 16 de maig, a Eivissa, en

ocasió de les Jornades de la Secció a Ei-

vissa i Formentera. En l’apartat d’activi-

tats públiques s’informarà dels progra-

mes d’aquestes visites fora de Barcelona,

les intervencions de les quals són en pro-

cés de publicació.

Com és habitual, en les reunions

plenàries de la Secció Filològica s’han

tractat temes propis de l’àmbit filològic i

de la normativa lingüística, així com de

funcionament de la Secció.

Tal com s’ha fet des de 2002, en

algunes de les sessions ordinàries de la

Secció s’ha dedicat la primera part de

l’ordre del dia, de 10.30 h a 12 h, a la

presentació monogràfica d’un projecte

de l’IEC o de l’activitat d’un organisme

extern que pot interessar els membres de

la Secció Filològica. Les exposicions fe-

tes durant aquest curs han estat les se-

güents: presentació del projecte «Per una

gramàtica del català antic», de l’Institut
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Interuniversitari de Filologia Valencia-

na, a càrrec dels senyors Josep Martines,

Manuel Pérez Saldanya i Joan Torrue-

lla, directors del projecte (16 de novem-

bre); conferència «The standardization

of modern Norwegian: origin, develop-

ment and prospects», a càrrec del pro-

fessor Ernst Håkon Jahr, de la Universi-

tat d’Agder, l’Acadèmia Noruega de les

Ciències i les Lletres i la Reial Acadèmia

Gustau Adolf d’Uppsala (18 de gener)

—activitat organitzada amb la Càtedra

UNESCO de Llengües i Educació—; ex-

posició sobre el servei de consultes uni-

ficat Optimot, a càrrec del senyor Isidor

Marí i la senyora Laia Castanyer, direc-

tor i tècnica, respectivament, de l’Oficina

d’Assessorament Lingüístic; del senyor

Josep Moran i del senyor Joan Anton Ra-

bella, director i cap, respectivament, de

l’Oficina d’Onomàstica, i de la senyora

Mònica Pereña i la senyora Pilar Murtra,

del Servei de Recursos Lingüístics de la

Secretaria de Política Lingüística de la Ge-

neralitat de Catalunya (7 de març), i pre-

sentació del Corpus Literari Digital de

l’Aula Màrius Torres, a càrrec dels se-

nyors Jordi Malé i Joan Ramon Veny-

Mesquida (18 d’abril).

Quant a les comissions delegades

de la Secció, la Comissió de Lexicografia

s’ha reunit 8 vegades; la Comissió de

Gramàtica, 10, i la Comissió de Català

Estàndard (constituïda per les subcomis-

sions de sintaxi i de lèxic), 16.

Celebracions, homenatges, 

distincions i nomenaments

El senyor Antoni M. Badia i Margarit fou

investit com a doctor honoris causa per

la Universitat de les Illes Balears el 8 de

novembre.

La senyora M. Teresa Cabré fou

guardonada el mes de setembre, per les

seves contribucions a la investigació en

l’àmbit de la terminologia, amb el Premi

Eugen Wüster 2007, i al maig fou nome-

nada chevalier des Arts et Lettres de la

República Francesa.

El senyor Joseph Gulsoy fou guar-

donat el mes d’octubre amb un dels XIX

Premis Josep M. Batista i Roca de 2007,

que li atorgà l’Institut de Projecció Exte-

rior de la Cultura Catalana.

El senyor Artur Quintana fou ho-

menatjat per l’Academia de l’Aragonés el

mes de desembre, juntament amb altres

estudiosos d’aquesta llengua.

El senyor José Antonio Pascual

fou nomenat vicedirector de la Reial

Acadèmia Espanyola el mes de gener.

El senyor Joan Veny fou investit

com a doctor honoris causa per la Uni-

versitat de València el 25 d’abril.

El 7 de maig el Departament de

Filologia Catalana de la Universitat Autò-

noma de Barcelona dedicà una jornada

d’estudi a Jaume Cabré i la seva obra.

Pel que fa a antics membres, Jor-

di Sarsanedas fou recordat el mes de no-

vembre, amb motiu del primer aniversa-

ri del seu traspàs, amb diverses activitats
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organitzades per la Institució de les Lle-

tres Catalanes: una jornada de debat, una

exposició, un espectacle-homenatge i

una lectura de poemes.

El 28 de gener Josep M. Llompart

fou recordat en un homenatge a Palma

amb motiu dels quinze anys de la seva

mort, organitzat per l’Obra Cultural Ba-

lear, el Consell de Mallorca, l’Ajuntament

de Cort i l’Associació d’Escriptors en

Llengua Catalana.

El 17 d’abril es féu un acte en ho-

nor a Joan Coromines a la Universitat Na-

cional de Cuyo (Mendoza, Argentina). A

Mendoza, entre els anys 1940 i 1945,

Joan Coromines hi va fundar l’Institut de

Lingüística d’aquesta universitat i la re-

vista Anales del Instituto de Lingüística

de la Universidad de Cuyo. També en re-

cord de Coromines, el 3 de juliol es féu a

l’IEC la presentació de les obres seves pu-

blicades recentment.

La Secció Filològica ha participat

en l’organització de l’homenatge a Ra-

mon Aramon i Serra, en ocasió dels cent

anys del seu naixement (2007).

També han continuat les activi-

tats del Parc Literari M. Àngels Anglada,

inaugurat el curs 2005-2006.

Projectes normatius i científics

Els projectes normatius són aquells que te-

nen com a objectiu l’establiment i l’actua-

lització de normativa explícita o de pro-

postes normatives, i responen a encàrrecs

oficials. Són competència exclusiva de

l’IEC, que delega en la Secció Filològica, i

constitueixen un compromís primordial de

la Secció Filològica. Durant aquest curs

s’ha treballat en els projectes següents:

— Segona edició del Diccionari

de la llengua catalana

— Gramàtica catalana de l’IEC

(Sintaxi)

— Fascicles de sintaxi i de lèxic

de la Proposta per a un estàndard oral de

la llengua catalana

— Nomenclàtor oficial de toponí-

mia major de Catalunya

Els projectes científics són aquells

l’objectiu dels quals és constituir o dotar

la comunitat científica d’una infraestruc-

tura de recerca o d’una obra de caràcter

fonamental. En general són projectes que

demanen una inversió important de temps

i recursos. Durant aquest any han estat

adscrits a la Secció Filològica els projec-

tes que s’esmenten en aquesta memòria.

El mes de maig sortí a la llum el

volum xxx de la revista Estudis Romànics,

el desè de la nova etapa de la revista, fun-

dada el 1947 per Ramon Aramon i Serra.

El senyor Antoni M. Badia i Margarit n’és

el director i el senyor Joan Veny, el di-

rector adjunt.

Activitats

A més de les tasques que s’han esmentat

anteriorment, les activitats més destaca-

bles de la Secció Filològica durant aquest

curs han estat, per ordre cronològic, les

següents.
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El 14 de setembre se celebrà el

col.loqui «Unity Within Diversity», orga-

nitzat pel Queen Mary (Universitat de

Londres). Hi participaren els senyors

Joan Martí i Castell, Lluís B. Polanco 

i Joan Veny.

Els dies 9 i 10 d’octubre tingué

lloc el curs «El multilingüisme a les uni-

versitats en l’espai europeu d’educació

superior», organitzat pel CUIMPB - Cen-

tre Ernest Lluch. En aquest curs, dirigit

pel senyor Joan Martí i Castell, hi inter-

vingué, entre altres, el senyor Isidor Marí.

El 17 d’octubre es presentà l’obra

Nomenclàtor toponímic de la Catalunya

del Nord a la Casa de la Generalitat de

Perpinyà. Per part de la Secció Filològi-

ca, hi intervingueren els senyors Pere

Verdaguer, que en portà la representació,

Josep Moran i Joan Peytaví.

El president participà el 17 d’oc-

tubre en la inauguració del Curs de locu-

ció aplicat a la publicitat, organitzat per

la Universitat Autònoma de Barcelona i la

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió,

que havia estat presentat a la seu de l’IEC

el 19 de setembre.

Els dies 19 i 20 d’octubre se cele-

braren a Andorra les Jornades de la Secció

Filològica corresponents a l’any 2007, or-

ganitzades conjuntament amb el Servei de

Política Lingüística del Govern del Princi-

pat, en el marc de les Primeres Jornades

Lingüístiques d’Andorra. Hi participaren

experts andorrans i de la Secció Filològica

amb intervencions sobre la llengua, la li-

teratura i la cultura del Principat d’Andor-

ra. Cal destacar la participació del senyor

Jordi Gallardo, secretari d’Estat de Políti-

ca Cultural. Els actes d’inauguració i de

cloenda anaren a càrrec de les autoritats

amfitriones i del president de la Secció Fi-

lològica. Les intervencions científiques,

que es feren a l’Hotel Fènix d’Escaldes-

Engordany en dues sessions, foren presen-

tades per Joan Veny («L’Atles Lingüístic

del Domini Català i Andorra»), Ramon

Sistac («Pirineus, llengua i desenvolupa-

ment»), Joaquim Torres («Les darreres

dades sobre l’estat del català a Andorra»),

Joan Sans («El vocabulari andorrà i el seu

reconeixement normatiu: una aproxima-

ció»), Xavier Rull («L’establiment de la

grafia dels topònims andorrans: tradició,

evolució i coherència») i Jordi Gallardo

(«El paper del Principat d’Andorra com

a garant internacional del català»). Al fi-

nal de cada sessió, es féu un col.loqui amb

el públic.

Amb motiu de la celebració del

Centenari de l’IEC, la Secció Filològica

organitzà el Simposi Internacional sobre

el Català al Segle XX: Balanç de la Si-

tuació i Perspectives, que tingué lloc a

l’Institut els dies 24, 25 i 26 d’octubre de

2007, coordinat pel senyor Francesc Vall-

verdú. El simposi constà de cinc sessions.

En la primera participaren Joaquim Tor-

res («La situació demolingüística»), Isi-

dor Marí («Immigració, inclusió social i

integració lingüística») i Jaume Vernet

(«L’ús oficial: administracions públiques,
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justícia i món del dret»). En la segona,

Joan Perera («L’educació infantil i

primària»), Ernest Querol («L’educació

secundària i la formació professional») i

Josep M. Bricall («L’ensenyament uni-

versitari i la recerca»). En la tercera, Jo-

sep Gifreu («Els mitjans de comunicació

i les noves tecnologies»), Francesc Parce-

risas («Els llibres i les indústries cultu-

rals») i Joan Solé Camardons («El món

socioeconòmic i associatiu»). En la quar-

ta, Michel Leiberich («Llengua, cultura,

nació: Els Països Catalans i l’Estat na-

ció»), Joan Martí i Castell («Normativit-

zació (I): l’IEC, unitat i variació») i M.

Teresa Cabré («Normativització (II):

onomàstica, lexicografia, terminologia»).

En la cinquena, Georg Kremnitz («El

món de les llengües»), i es tancà amb la

taula rodona «L’ús interpersonal», mo-

derada per Francesc Vallverdú, amb

Emili Boix-Fuster, Joan Melià, Brauli

Montoya i Joan Peytaví.

La Secció participà el 7 de no-

vembre en la jornada del TERMCAT

«Neologia terminològica: el tractament

dels manlleus» (Espai Terminològic 2007),

que es féu a l’IEC.

El 15 de novembre rebé la visita

d’un grup d’universitaris sud-americans,

convidats per la Càtedra UNESCO de

Llengües i Educació, que volien conèixer

les activitats de l’IEC en matèria de nor-

mativa i recerca lingüística.

Quant a la celebració del setanta-

cinquè aniversari de les Normes de Cas-

telló, la Secció Filològica ha contribuït de

dues maneres a les activitats commemo-

ratives que ha organitzat la Delegació de

l’IEC a Castelló: en primer lloc, amb la

participació de membres en el cicle de

conferències que s’ha fet arreu dels Paï-

sos Catalans entre els mesos d’octubre de

2007 i de febrer de 2008; en segon lloc,

amb la celebració d’unes Jornades en Ho-

menatge a les Normes, que tingueren lloc

els dies 14 i 15 de desembre a Castelló.

Les jornades comptaren amb dues ses-

sions acadèmiques. La primera es féu el

dia 14 a l’IES Francesc Ribalta i la sego-

na, el dia 15 a la Llotja del Cànem, seu

a la ciutat de la Universitat Jaume I. Amb

la presència en totes dues sessions d’au-

toritats municipals i universitàries de

Castelló, hi participaren les persones se-

güents: Lluís Meseguer («Les connexions

de la intel.lectualitat castellonenca de la

República amb Barcelona»), Àlvar Mon-

ferrer («Hi ha una influència de Catalu-

nya damunt la cultura popular al Caste-

lló d’inicis del segle xx?»), Elena Sánchez

Almela («La Societat Castellonenca de

Cultura. 1919-1936»), Vicent Pitarch

(«La participació de l’Institut d’Estudis

Catalans en la gestació de les Normes de

Castelló»), Toni Mollà («Comunicar a l’e-

ra digital»), Joan Francesc Mira («Llen-

gua, norma i literatura») i Brauli Monto-

ya («La llengua catalana al nord del País

Valencià: situació i perspectives»). Final-

ment, hi hagué la taula rodona «Una llen-

gua normativitzada: una societat norma-
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litzada?», moderada per Maria Josep

Cuenca, amb Francesc Pérez Moragon,

Vicent Salvador, Joan Costa, Isidor Marí

i Natxo Badenes, representant de la Co-

missió Cívica per les Normes de Castelló.

Com a cloenda de les sessions, hi hagué

un col.loqui amb el públic assistent. En

el marc de les jornades, el dia 15 es féu

l’ofrena d’una corona de llorer a l’anti-

ga seu de la Societat Castellonenca de

Cultura.

El 19 de desembre es presentà a

l’Institut Universitari de Lingüística Apli-

cada (Universitat Pompeu Fabra) el pro-

jecte de col.laboració europea CLARIN

(Common Language Resources and

Technology Infrastructure), l’objectiu del

qual és la creació d’una infraestructura

per a donar accés a col.leccions de dades

lingüístiques i facilitar-ne l’ús a la xarxa

d’eines d’anàlisi i explotació. Hi intervin-

gué el comissari de Multilingüisme de la

Comissió Europea. La senyora M. Teresa

Cabré hi representà la Secció Filològica.

Els dies 28 i 29 de març se celebrà

la I Jornada in memoriam de Josep Pani-

sello, organitzada per la Universitat Ro-

vira i Virgili (Campus Terres de l’Ebre) i

la Secció Filològica. Hi intervingueren,

entre altres, els membres de la Secció se-

nyors Miquel Àngel Pradilla, Josep Mar-

tines i Ramon Sistac. En el marc d’a-

questa activitat es presentà l’obra Actes

de la jornada «10 anys del Diccionari de

la llengua catalana de l’Institut d’Estudis

Catalans».

De l’1 al 3 d’abril el president de

la Secció participà en la II Setmana Cul-

tural de la Universitat de Zadar.

Del 7 al 10 de maig tingué lloc a

l’IEC el I Congrés Internacional de Neolo-

gia en les Llengües Romàniques (CINEO),

organitzat per l’Observatori de Neologia

de l’IULA (Universitat Pompeu Fabra).

Els dies 16 i 17 de maig la Secció

celebrà a Eivissa i Formentera les Jorna-

des de 2008, organitzades conjuntament

amb l’Institut d’Estudis Eivissencs, amb

la col.laboració dels consells insulars d’Ei-

vissa i de Formentera, l’Ajuntament

d’Eivissa i l’Obra Cultural Balear de For-

mentera. S’hi feren tres activitats públi-

ques, en què participaren experts eivis-

sencs i formenterers i també de la Secció

Filològica amb intervencions sobre la llen-

gua, la literatura i la cultura de les Pitiü-

ses. En primer lloc, el 16 de maig, al Saló

de Plens del Consell Insular d’Eivissa, des-

prés de l’obertura a càrrec del president

de la Secció Filològica i del president de

l’Institut d’Estudis Eivissencs, hi hagué

una sessió acadèmica amb intervencions

de Felip Cirer («Notes sobre la primera vi-

sita de la Secció Filològica a Eivissa»),

Marià Torres («Enciclopèdia d’Eivissa i

Formentera: un projecte d’interès»), Ber-

nat Joan («Actituds lingüístiques i iden-

tificació nacional en un context de mino-

rització: el cas d’Eivissa»), Joan Miralles

i Enric Ribes («El nomenclàtor de topo-

nímia de les Illes Balears: comentari d’al-

guns topònims d’Eivissa i Formentera»),
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Joan Veny («La Scripta eivissenca i la lin-

güística diacrònica») i Cosme Aguiló i

Antoni Mestre (« L’Atles Ornitonímic de

les Illes Balears: referències a les Pitiü-

ses»). La sessió es clogué amb un col.lo-

qui amb la participació del públic assis-

tent. A continuació, el mateix dia 16, a

Can Botino, el senyor Isidor Marí llegí la

conferència «Jaume I i el nostre lloc en el

món», en el marc de les celebracions de

l’Any Jaume I. Finalment, l’endemà, al

Saló de Plens del Consell Insular de For-

mentera, Raquel Guasch i Vicent Ferrer

presentaren la ponència «Ecotoponímia

de Formentera. Seqüències d’una inves-

tigació en curs».

El 5 de juny es presentà a l’IEC el

volum Preceptiva poètica, d’Antoni Fe-

brer i Cardona, editat pel senyor Joan Ra-

mon Veny-Mesquida. En l’acte partici-

paren el president de l’IEC, el conseller

de Cultura del Consell Insular de Menor-

ca, el senyor Jordi Carbonell, la senyora

Maria Paredes i l’autor de l’edició. Aquest

volum és fruit del projecte de publicació

de les obres completes de Febrer i Cardo-

na. La Secció Filològica coedita amb

l’Institut Menorquí d’Estudis, amb la par-

ticipació de la Universitat de les Illes Ba-

lears, els volums de l’obra gramatical d’a-

quest autor.

El 10 de juny es féu a l’IEC la pre-

sentació al professorat del primer volum

del Petit atles lingüístic del domini ca-

talà. Hi intervingueren el conseller d’E-

ducació de la Generalitat de Catalunya,

el president de l’IEC, el president de la

Secció Filològica i els senyors Joan Veny,

autor de l’obra, i Jaume Cabré.

L’11 de juny es presentà a l’IEC

el darrer número de la revista Quaderns

del CAC, dedicat a la qualitat de la llen-

gua en els mitjans de comunicació. Hi

participaren el president de l’IEC, el pre-

sident de la Secció Filològica, la senyora

Victòria Camps i els senyors Josep Gifreu,

Oriol Camps i Albert Rico.

El 12 de juny tingué lloc a l’Insti-

tut una jornada dedicada a l’aportació del

periodisme social a l’elaboració d’un llen-

guatge socialment just i integrador, orga-

nitzada per Servimedia, la Universitat

Autònoma de Barcelona i l’IEC.

Del 15 al 19 de juliol se celebrà a

Barcelona el XIII Congrés Internacional

EURALEX, organitzat pel grup de recer-

ca InfoLex de l’IULA (Universitat Pom-

peu Fabra). La conferència inaugural,

amb el títol «Tradició i innovació en la le-

xicografia catalana», fou a càrrec del se-

nyor Joaquim Rafel. També hi intervin-

gueren les senyores Imma Fradera, Olga

Fullana i Carolina Santamaria i el senyor

Pere Montalat, de les Oficines Lexicogrà-

fiques, i la senyora Judit Feliu i el senyor

Joan Soler, del DCC. El 16 de juliol el

president de l’IEC i el de la Secció Filolò-

gica oferiren una recepció als participants

en aquest congrés a la Casa de Conva-

lescència.

Diversos membres i tècnics de la

Secció Filològica han participat en acti-
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vitats de la Seu Universitària de la Nu-

cia de la Universitat d’Alacant. Els dies

9 i 10 de novembre i 1 de desembre hi tin-

gué lloc el XX Curs de Sociolingüística

de la Nucia, «Sociolingüística, enquestes i

anàlisi de la realitat: cap a on anem? (i 2)».

Hi participaren els senyors Josep Marti-

nes i Miquel Àngel Pradilla. Del 22 al 24

de novembre s’hi celebrà el V Simposi In-

ternacional «Vers una sintaxi històrica

del català: metodologia i objectius», en

què intervingueren les senyores Gemma

Rigau i Beatrice Schmid i els senyors Ma-

nuel Pérez Saldanya, Josep Martines,

Brauli Montoya, Josep Quer i Joan Anton

Rabella. Del 5 al 8 de febrer, en el II En-

contre Internacional «Curial e Güelfa: as-

pectes lingüístics i culturals», hi hagué

intervencions dels senyors Antoni Fer-

rando, Josep Martines, Carles Miralles,

Manuel Pérez Saldanya, Joan Veny, Max

Woodfield Wheeler, Curt Wittlin i Xavier

Rofes.

Han continuat durant aquest any

les presentacions arreu de Catalunya del

Nomenclàtor oficial de toponímia major de

Catalunya i de l’exposició «Mots amb

arrels», a càrrec dels senyors Josep Moran

i Joan Anton Rabella, director i tècnic, res-

pectivament, de l’Oficina d’Onomàstica.

En la línia de treball de la llengua

catalana de signes, el 29 de setembre el

senyor Ramon Sistac participà a Lleida

en una taula rodona amb motiu del Dia

Internacional de les Persones Sordes, or-

ganitzada per la Federació de Persones

Sordes de Catalunya. A més, el 25 i 26

de gener es féu a l’IEC, com a activitat

del Centenari, el I Seminari de la Llen-

gua de Signes Catalana, organitzat per la

Federació de Persones Sordes de Catalu-

nya i l’IEC. Hi participaren el president

de la Secció i el senyor Josep Quer, mem-

bre corresponent. Els dies 23 i 24 de ju-

liol es féu el curs «Les llengües de signes

com a llengües minoritàries: perspectives

lingüístiques, socials i polítiques», dirigit

pel senyor Joan Martí i Castell amb la

col.laboració del senyor Josep Quer i or-

ganitzat pel CUIMPB - Centre Ernest

Lluch. Així mateix, el senyor Josep Quer

ha format part del grup de treball de la

Secretaria de Política Lingüística encar-

regat de l’elaboració de l’esborrany del

text de la llei de reconeixement i regula-

ció de la llengua de signes catalana.

La Secció Filològica també ha

participat en activitats de l’Any Mercè

Rodoreda. Convé tenir en compte que el

president de la Secció forma part del Pa-

tronat de la Fundació Mercè Rodoreda i

el senyor Joaquim Mallafrè, del seu Con-

sell de Direcció.

Quant a la col.laboració amb l’Ins-

titut Ramon Llull, el president ha parti-

cipat en activitats organitzades per aquest

organisme: els dies 1 i 2 d’octubre parti-

cipà en el II Simposi Internacional de Ca-

talanística, a Berlín, juntament amb els

senyors August Bover, Joaquim Rafel i

Joan Solà i la senyora Maria Josep Cuen-

ca. Els senyors Jaume Cabré, Carles Mi-
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ralles i Josep Piera van formar part del

grup d’escriptors que van ser presents

del 9 al 14 d’octubre a la Fira del Llibre

de Frankfurt 2007.

La Secció Filològica ha acollit la

visita de grups universitaris que han sol.li-

citat conèixer les seves activitats i fun-

cions, especialment en recerca i normati-

va lingüística. El 15 de novembre una

delegació d’universitaris americans con-

vidats per la Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació —representants de les

llengües aimara, guaraní, quítxua i ma-

putxe— fou rebuda pel president de la

Secció i la senyora Olga Fullana, tècnica

de les Oficines Lexicogràfiques, que els

parlà del diccionari de l’Institut. El 3 d’a-

bril el senyor Isidor Marí, vicepresident de

la Secció, s’encarregà de rebre un grup

d’estudiants de filologia catalana de la Uni-

versitat d’Alacant, acompanyat de la se-

nyora Olga Fullana, tècnica de les Ofici-

nes Lexicogràfiques, i del senyor Xavier

Rofes, cap de l’Oficina de Gramàtica, que

els presentaren els projectes del DIEC i de

la GIEC. El 4 d’abril el senyor Joan A. Ar-

genter atengué la visita d’un grup d’estu-

diants de l’Escola Andorrana de Segona

Ensenyança de Santa Coloma i el senyor

Josep Moran, la d’un grup d’estudiants de

l’IES Formentera. El 21 de maig el pre-

sident rebé una representació de profes-

sors i d’estudiants de català de la Univer-

sitat de Zadar (Croàcia).

La Secció Filològica ha gestionat

la donació de fons documentals per a

l’IEC. El dia 18 de gener es féu l’acte de

donació del fons «Correspondència Jordi

Rubió i Balaguer – Josep Vallverdú i Ai-

xalà», que aquest darrer, membre de la

Secció, ha lliurat a l’IEC. El 5 de març hi

hagué l’acte de donació a l’Institut del

fons de Jaume Aymà i Mayol, constituït

per obres de llengua i literatura, per part

dels fills de l’editor. Tots dos actes foren

presidits pel president de l’IEC i hi parti-

cipà el senyor Albert Balcells, director de

l’Arxiu de l’Institut. Així mateix, la se-

nyora Carme Illa ha donat algunes obres

per a la biblioteca de la Secció Filològica.

Publicacions

Badia i Margarit, Antoni M. L’Institut

d’Estudis Catalans i els treballs de

llengua i literatura catalanes. [Ver-

sió catalana de l’article «L’Institut

d’Estudis Catalans et les travaux de

langue et civilisation catalanes. Es-

quisse d’histoire. Bibliographie», pu-

blicat a Estudis Romànics, volum xxix

(2007)]

Conill, Josep J. Del conflicte lingüístic a

l’autogestió: Materials per a una

sociolingüística de la complexitat.

Dorca, Jordi. El parlar de Collsacabra:

Aproximació i assaig de descripció.

Estudis Romànics, vol. xxx.

Febrer i Cardona, Antoni. Preceptiva

poètica. Estudi introductori i edició a

cura de Joan Ramon Veny-Mesquida.

Jassans, Miquel S. Onomàstica de Dues-

aigües i el seu terme.
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Membres

Joan A. Argenter i Giralt 03.11.1989

Lingüística i sociolingüística

Antoni M. Badia i Margarit 15.11.1968; emèrit des del 30.05.1990

Lingüística històrica i gramàtica

Joan Bastardas i Parera 19.05.1972; emèrit des del 05.06.1990

Filologia clàssica i romànica

M. Teresa Cabré i Castellví 03.11.1989

Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré 19.06.2000

Escriptor

Jordi Carbonell i de Ballester 19.05.1972; emèrit des del 23.04.1994

Història social de la llengua, història 

de la literatura i gramàtica

Germà Colón Domènech 07.06.1993; corresponent des del

25.02.1966; emèrit des del 30.11.1998

País Valencià / Filologia romànica

Jornades de la Secció Filològica de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans a Banyoles:

(16 i 17 de juny de 2006).

Julià, Jordi. L’art imaginatiu: Les idees

estètiques de Gabriel Ferrater.

Montserrat i Buendia, Sandra. La semàn-

tica diacrònica cognitiva: Una apli-

cació a propòsit de venir, arribar i

aplegar (segles XII-XVI).

Pradilla Cardona, Miquel Àngel. Socio-

lingüística de la variació i llengua ca-

talana.

Turull, Albert. La toponímia de les co-

marques de ponent: Un assaig d’in-

terpretació tipològica.

Veny, Joan. Petit atles lingüístic del do-

mini català.
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Maria Josep Cuenca Ordinyana 13.06.2005

Gramàtica

Antoni Ferrando i Francès 22.03.1985

Història de la llengua

Josep Gifreu i Pinsach 22.11.1993

Sociolingüística i polítiques 

de comunicació

Albert Jané i Riera 19.06.2000; emèrit des del 19.06.2001

Gramàtica

Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21.05.1991

Traductor i escriptor

Isidor Marí i Mayans 03.11.1989

Sociolingüística

Joan Martí i Castell 23.10.1992

Història de la llengua i sociolingüística

Josep Martines Peres 13.06.2005

Lexicografia

Joan Miralles i Monserrat 14.06.1985

Història de la llengua, onomàstica 

i literatura popular

Carles Miralles i Solà 21.05.1991

Filologia clàssica

Aina Moll i Marquès 22.11.1993; emèrita des del 14.08.2000

Illes Balears / Lingüística

Brauli Montoya Abat 17.06.2002

Sociolingüística
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Josep Moran i Ocerinjauregui 22.05.1995

Onomàstica i lingüística històrica

Manuel Pérez Saldanya 09.06.1997

Gramàtica

Joan Peytaví Deixona 28.02.2005

Catalunya del Nord / Onomàstica

Josep Piera i Rubio 28.02.2005

Escriptor

Vicent Pitarch i Almela 14.06.1985

Sociolingüística

Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

Sociolingüística i lingüística

Miquel Àngel Pradilla Cardona 13.06.2005

Sociolingüística (variació i planificació)

Modest Prats i Domingo 13.06.2005; emèrit des del 05.09.2006

Història de la llengua

Joaquim Rafel i Fontanals 24.10.1984

Fonètica i lexicografia

Gemma Rigau i Oliver 17.06.2002

Sintaxi i semàntica

Mila Segarra i Neira 28.02.2005

Gramàtica i història de la llengua

Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

Nord-occidental / Dialectologia
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Joan Solà i Cortassa 20.12.1999

Gramàtica

Francesc Vallverdú Canes 17.06.2002; emèrit des de l’01.12.2005

Sociolingüística

Josep Vallverdú i Aixalà 21.05.1991; emèrit des del 09.07.1993

Escriptor

Joan Veny i Clar 17.11.1978; emèrit des del 22.08.2002

Dialectologia i història de la llengua

Pere Verdaguer i Juanola 07.06.1993; emèrit des del 09.04.1999

Catalunya del Nord / Lingüística 

i literatura

Mariàngela Vilallonga Vives 28.02.2005

Filologia clàssica

Membres corresponents

Cosme Aguiló Adrover 12.06.2006

(Santanyí)

Ramon Amigó i Anglès 06.06.1994

(Reus)

Robert Archer 19.06.2000

(Londres, Regne Unit)

Michel Contini 28.02.2006

(Grenoble, Suïssa)

Jordi Joaquim Costa i Costa 28.02.2006

(Saint Estève, França)
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Kálmán Faluba 23.11.1992

(Budapest, Hongria)

Joseph Gulsoy 06.06.1994

(Ontario, Canadà)

Rita Lejeune Dehousse 29.04.1974

(Lieja, Bèlgica)

Joan F. López Casasnovas 28.02.2006

(Ciutadella)

Helmut Lüdtke 19.06.2000

(Kiel, Alemanya)

Bob de Nijs 19.06.2000

(Montgat)

José Antonio Pascual Rodríguez 09.06.1997

(Madrid, Espanya)

Damià Pons i Pons 25.02.2008

(Campanet)

Josep Quer i Villanueva 28.02.2006

(Amsterdam, Països Baixos)

Artur Quintana i Font 28.02.2006

(Speyer, Alemanya)

Lídia Rabassa Areny 28.02.2006

(Tolosa, França)

Philip D. Rasico 09.06.1997

(Nashville, Estats Units d’Amèrica)
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Enric Ribes i Marí 12.06.2006

(Eivissa)

Beatrice Schmid 09.06.1997

(Basilea, Suïssa)

Giuseppe Tavani 23.11.1992

(Roma, Itàlia)

Max Woodfield Wheeler 09.06.1997

(Regne Unit)

Curt Wittlin 09.06.1997

(Raval de Cristo)

Alan Yates 28.02.2006

(Sheffield, Regne Unit)

Marie Claire Zimmermann 09.06.1997

(París, França) L
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Secció de Filosofia i Ciències Socials

Crònica

Estructura i composició de la Secció

La Secció té la mateixa estructura que els

anys anteriors (recordem que està distri-

buïda en set àrees temàtiques). Pel que fa

a la seva composició, s’hi han incorporat

cinc membres nous: Joaquim Arnau Que-

rol (en l’especialitat de pedagogia i psi-

cologia), Salvador Cardús i Ros (sociolo-

gia i ciència política), Maria Corominas i

Piulats (comunicació i antropologia),

Jaume de Puig i Oliver (filosofia) i Josep-

Enric Rebés i Solé (dret). També hi han

ingressat dos nous membres correspo-

nents: Carlos-Ulises Moulines Castellví

(Universitat Ludwig Maximilian de Mu-

nic) i Ambler H. Moss (Universitat de

Miami). Tots ells han estat elegits en el

Ple de l’IEC del dia 16 de juny. L’objec-

tiu del Consell de Govern és anar incor-

porant progressivament nous membres

corresponents. El proper curs la Secció

proposarà dos candidats dels Països Ca-

talans, després d’haver obtingut l’auto-

rització corresponent del Ple.

Així, doncs, la composició de la

Secció, en aquest moment, és de:

— 25 membres numeraris,

— 14 membres emèrits,

— 3 membres corresponents.

Aquests membres es distribueixen

en les set àrees en què està estructurada

la Secció de la forma següent:
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— Filosofia: 4 membres numera-

ris, 2 d’emèrits i 1 de corresponent.

— Dret: 4 membres numeraris i

1 de corresponent.

— Economia: 3 membres nume-

raris i 3 d’emèrits.

— Geografia i demografia: 3 mem-

bres numeraris i 4 d’emèrits.

— Pedagogia i psicologia: 3 mem-

bres numeraris i 4 d’emèrits.

— Comunicació i antropologia:

4 membres numeraris.

— Sociologia i ciència política: 

4 membres numeraris, 1 d’emèrit i 1 de

corresponent.

D’altra banda, Encarna Roca con-

tinua dispensada de les obligacions re-

glamentàries amb motiu del seu càrrec de

magistrada de la Sala Primera del Tribu-

nal Suprem espanyol.

Nou Consell de Govern

El dia 1 de setembre de 2007 es féu

efectiu el canvi del Consell de Govern.

Recordem que l’integren les persones

següents:

— Josep González-Agàpito i Gra-

nell, president.

— Ricard Torrents i Bertrana, vi-

cepresident.

— Josep M. Casasús i Guri, tre-

sorer.

 Memòria 2007-2008 - 3  3/7/09  06:42  Página 130



— Josep M. Panareda Clopés, se-

cretari.

D’acord amb la distribució de tas-

ques del Consell de Govern, Josep M. Ca-

sasús ha estat nomenat representant de la

Secció a la Comissió de Publicacions i Jo-

sep M. Panareda, a la Comissió d’Inves-

tigació.

Sessions celebrades

La Secció ha celebrat 9 sessions plenàries:

7 d’ordinàries i 2 d’extraordinàries. Com

és habitual, les sessions ordinàries han tin-

gut un punt fort de l’ordre del dia, que so-

vint ha estat una comunicació acadèmica

(d’un membre de la Secció o d’un invitat).

S’indiquen breument a continuació els

punts principals de les sessions tingudes

durant el curs.

La primera sessió del curs s’ha

dedicat en gran part a debatre el tema

«Situació i futur de la universitat». Han

actuat de ponents Francesc Michavila

(exsecretari general del Consell d’Uni-

versitats), Enric Argullol (exrector de la

Universitat Pompeu Fabra), Joan Becat

(exvicepresident de la Universitat de

Perpinyà), Antoni Serra i Ramoneda

(antic rector de la Universitat Autònoma

de Barcelona i president de l’Agència per

a la Qualitat del Sistema Universitari de

Catalunya) i Ricard Torrents (exrector

de la Universitat de Vic).

La reunió del mes de novembre

ha donat pas al discurs de recepció d’Àn-

gels Pascual de Sans, «La mobilitat espa-

cial i l’assentament de la població. Un

exemple d’interacció entre pressió social

i interès científic» (amb resposta de Sal-

vador Giner).

La reunió del mes de gener s’ha

dedicat sobretot a la presentació i apro-

vació del pressupost de l’exercici 2008.

En la del mes de febrer, Pere Lluís

Font ha fet la comunicació «Cristianisme

i modernitat», la primera del cicle «Reli-

gió, cultura i societat», coordinat per Joan

Estruch.

La segona comunicació d’aquest

cicle ha anat a càrrec de Josep-Maria Ter-

ricabras, que en la reunió del mes de

març ha parlat de «La laïcitat com a va-

lor contemporani».

El mes d’abril, Javier Díaz Noci,

professor de la Facultat de Ciències Socials

i de la Comunicació de la Universitat del

País Basc, ha fet la comunicació «El País

Basc: una visió des de la contemporaneïtat».

Joan Estruch ha tancat el mes de

maig l’esmentat cicle sobre la religió amb

la comunicació «El mapa religiós a Ca-

talunya».

Finalment, el dia 16 de juny s’ha

celebrat la sessió de recepció de Josep M.

Bricall. El discurs ha versat sobre «Nota

sobre la circulació financera» (amb res-

posta d’Antoni Serra i Ramoneda).

En algunes sessions hi ha hagut

també la presentació d’un informe sobre

les activitats d’alguna de les nou societats

filials adscrites a la Secció, a càrrec del

president corresponent.
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Les sessions extraordinàries han

estat dedicades, d’acord amb la normati-

va interna de la Secció, a la presentació i

a la votació de candidats a nous membres.

Altres activitats

Enric Argullol pronuncià la conferència

«Vers un nou model d’organització terri-

torial de Catalunya. L’encaix jurídic de

les vegueries», amb motiu de la sessió

inaugural del curs de la Societat Catala-

na de Geografia (3 d’octubre de 2007).

Diferents membres de la Secció

(Salvador Giner, Joan Francesc Mira, Xa-

vier Rubert de Ventós i Ricard Torrents)

participaren activament en el programa

literari de la Fira Internacional del Llibre

de Frankfurt (10-13 d’octubre de 2007).

Dins dels actes de celebració del

Centenari de l’IEC, tingué lloc l’acte de

presentació dels volums i-xxv de l’Arxiu

de Textos Catalans Antics. L’objectiu

d’aquest acte fou regraciar l’ajut de les

institucions (Fundació Jaume Bofill, Fa-

cultat de Teologia de Catalunya, Institut

d’Estudis Catalans) que han fet possibles

aquests vint-i-cinc volums (18 d’octubre

de 2007).

D’acord amb un encàrrec del pre-

sident de l’IEC, la Secció ha elaborat l’in-

forme sobre el Pla Director de Mobilitat de

la Regió Metropolitana de Barcelona. L’in-

forme ha estat redactat per una comissió

presidida per Josep M. Panareda i integra-

da, a més, per Rafael Giménez i Capdevi-

la (Societat Catalana de Geografia) i An-

dreu Ulied (Societat Catalana d’Ordena-

ció del Territori) (18 d’octubre de 2007).

Dins dels actes commemoratius

del setanta-cinquè aniversari de les Nor-

mes de Castelló, Joan Francesc Mira ha

impartit a l’IEC la conferència «L’espai

de la llengua escrita, o la percepció de la

unitat» (22 de novembre de 2007).

Josep M. Casasús intervingué en

la presentació del llibre Democràcia con-

tra dictadura: Escrits polítics, 1915-

1960, de Lluís Nicolau d’Olwer, amb

edició a cura d’Albert Balcells (17 de de-

sembre de 2007).

La conferència d’Antoni Serra i

Ramoneda «L’aportació de les ciències

socials al coneixement» clogué el Cente-

nari de l’IEC (23 de gener de 2008).

L’acte de presentació de l’obra Les

cartes portolanes: La representació me-

dieval d’una mar solcada, resultat d’un

treball de recerca que va dirigir Vicenç M.

Rosselló i que durant nou anys va finançar

la Secció, tingué lloc a l’Institut. La pre-

sentació del llibre, de Ramon J. Pujades i

Bataller, editat per Lundwerg i publicat

conjuntament per l’Institut Cartogràfic de

Catalunya, l’Institut Europeu de la Medi-

terrània i l’IEC, fou presidida per Joaquim

Nadal, conseller de Política Territorial i

Obres Públiques de la Generalitat de Ca-

talunya i president de l’Institut Cartogrà-

fic de Catalunya, i Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC (24 de gener de 2008).

Josep González-Agàpito presentà

el llibre de Salvador Asso Coll Biografia
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del mestre Josep Dalmáu Carles en un acte

que se celebrà al Saló de Plens de l’Ajun-

tament de Girona (22 de febrer de 2008).

La presentació del llibre Les car-

tes portolanes: La representació medieval

d’una mar solcada es féu també a la Fun-

dació Bartolomé March, a Palma. Presidí

l’acte Gabriel Vicens Mir, conseller de

Mobilitat i Ordenació del Territori del

Govern Balear. Josep González-Agàpito,

Josep M. Panareda i Vicenç M. Rosselló

hi assistiren en representació de la Sec-

ció (28 de febrer de 2008).

Josep González-Agàpito pronun-

cià la conferència «L’escoltisme i la reno-

vació educativa de l’Escola Nova» en la

sessió inaugural del curs «L’escoltisme:

cent anys d’un projecte educatiu jove»,

que tingué lloc a la Universitat de les Illes

Balears (13 de març de 2008).

La Secció ha lliurat al president

de l’Institut el dictamen sobre les Bases

per a la Llei d’educació de Catalunya

que havia demanat el conseller d’Educa-

ció. Diferents persones del món de l’edu-

cació i de la Societat Catalana de Peda-

gogia han estat consultades. La redacció

final del text ha estat duta a terme per

Jordi Cots, Josep González-Agàpito, Sa-

lomó Marquès, Martí Teixidó i Ricard Tor-

rents (17 de març de 2008).

La Secció organitzà el seminari

«Renovar l’educació. Canviar la societat.

L’educació a Catalunya durant la transi-

ció democràtica, 1970-1983», coordinat

per Josep González-Agàpito i que reuní

una trentena de participants, entre mes-

tres i professorat, testimonis i especialistes.

Durant el seminari, Josep González-Agà-

pito pronuncià la conferència «Política, so-

cietat i educació a la Catalunya de la tran-

sició» (4 d’abril de 2008).

Josep González-Agàpito pronun-

cià la conferència «Mestres d’ahir, mes-

tres d’avui» (amb un col.loqui posterior),

que tingué lloc a la Universitat de Lleida

en el marc de les jornades «Mestres del 58.

Educar, una feina a estimar» (17 d’abril

de 2008).

Enric Argullol i Joan Becat inter-

vingueren en el col.loqui «L’estatut d’au-

tonomia regional en dret comparat», or-

ganitzat amb el suport de la Delegació de

l’Institut d’Estudis Catalans a Perpinyà

(16 de maig de 2008).

La conferència inaugural de la

quarta jornada científica «Miquel Carreras

i la filosofia catalana d’entreguerres (1918-

1939)», titulada «La relació entre la filo-

sofia i la política catalana de la Dictadu-

ra i la República», anà a càrrec de Xavier

Rubert de Ventós (16 de maig de 2008).

Diversos membres de la Secció

(Salvador Giner, Josep González-Agàpi-

to, Vicenç M. Rosselló —aquest, amb

una ponència sobre «Cartografia i pai-

satge»—, Joan Vilà-Valentí i Maria Do-

lors Garcia Ramon) participaren en el Se-

gon Congrés Català de Geografia, que la

Societat Catalana de Geografia organitzà

amb el títol «El mapa com a llenguatge

geogràfic» (29-31 de maig de 2008).
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Joan Vilà-Valentí ha contestat el

discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia de

Bones Lletres de l’acadèmic electe Carles

Carreras i Verdaguer (5 de juny de 2008).

A fi de celebrar el trentè aniver-

sari dels Premis Baldiri Reixac, la Fun-

dació Lluís Carulla convocà el Premi

Joan Triadú i edità una publicació sobre

les tres dècades transcorregudes, amb

textos de Josep González-Agàpito i Joan

Triadú. L’acte de lliurament tingué lloc

al Palau de Pedralbes de Barcelona (3 de

juny de 2008).

Salvador Giner participà en la ses-

sió plenària sobre la desigualtat i la justí-

cia social del Congrés Portuguès de So-

ciologia (25 de juny de 2008).

Cal dir també que diversos mem-

bres del Ple de la Secció (Salvador Giner,

Maria Corominas, Miquel de Moragas,

Josep M. Casasús, Antoni Joan Colom,

Octavi Fullat, Ricard Torrents, Pere

Puig, Joaquim Muns, Andreu Mas-Colell,

Joan Triadú, Margarita Castañer, Fran-

cesc Nadal, Joan Becat i Josep González-

Agàpito) han format part de les ponències

per a l’adjudicació dels premis següents:

Premi Prat de la Riba, Premi de Medi

Ambient, Premi Joan Givanel i Mas de

Comunicació Social, Premi Alexandre

Galí de Pedagogia, Premi Ferran Armen-

gol i Tubau, Premi Catalunya d’Econo-

mia, Premi Fundació Mercè Rodoreda,

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda, Premi

de la Societat Catalana d’Ordenació del

Territori, Premi Lluís Casassas i Simó de

la Societat Catalana de Geografia i Premi

Catalunya del Nord.

Premis, distincions i homenatges

Ricard Torrents ha estat guardonat amb

el Premi Nacional de Pensament i Cultu-

ra Científica per l’obra Art, poder i reli-

gió. La Sagrada Família en Verdaguer i

en Gaudí. La festa de lliurament dels Pre-

mis Nacionals de Cultura 2007 ha tingut

lloc el dia 24 de novembre al Teatre For-

tuny de Reus.

Josep M. Puig i Salellas, que va

ser membre i president de la Secció i que

va morir el 26 de maig de 2007, ha estat

homenatjat el dia 7 de novembre pel

Col.legi de Notaris de Catalunya. A l’ac-

te, que ha estat presidit per la consellera

de Justícia de la Generalitat de Catalu-

nya, Montserrat Tura, hi han intervingut

el notari Juan-José López Burniol i l’ex-

president de la Generalitat de Catalunya

Jordi Pujol. Hi ha assistit, en representa-

ció de la Secció, el vicepresident, Ricard

Torrents.

Josep-Maria Terricabras ha estat

elegit membre de la Leibniz-Sozietät der

Wissenschaften (Societat Leibniz de les

Ciències), amb seu a Berlín. L’acte for-

mal d’acceptació del nou membre ha tin-

gut lloc a Berlín el 26 de juny de 2008.

Joaquim Muns ha estat guardonat

el dia 10 de juny amb el Premi d’Econo-

mia Rey Juan Carlos. Aquest premi bien-

nal s’ha convocat enguany per dotzena

vegada. Va ser instituït per la Fundació
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José Celma amb l’objectiu de reconèixer

la trajectòria científica o professional de

personalitats espanyoles i llatinoamerica-

nes en l’àmbit de l’economia.

Publicacions

Durant aquest curs han aparegut, amb

càrrec al pressupost de la Secció, les pu-

blicacions següents:

Bricall i Masip, Josep M. Nota sobre la

circulació financera. Barcelona, 2008.

41 p. ISBN 978-84-7283-978-6. [Dis-

curs de recepció de Josep M. Bricall i

Masip com a membre numerari de la

Secció de Filosofia i Ciències Socials,

llegit el dia 16 de juny de 2008. Res-

posta d’Antoni Serra i Ramoneda,

membre emèrit de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials]

Colom i Cañellas, Antoni J.; Rincón Ver-

dera, Joan C. Narrativitat, ciència i

educació. Barcelona, 2007. 116 p.

(Treballs de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials; 37) ISBN 978-84-

7283-950-2.

Garcia Ramon, M. D.; Nogué, Joan; Zus-

man, Perla [ed.]. Una mirada cata-

lana a l’Àfrica: Viatgers i viatgeres

dels segles XIX i XX (1859-1936). Llei-

da: Pagès, 2008. 377 p. ISBN 978-

84-9779-608-8.

González-Agàpito, Josep [ed.]; Flaquer,

Lluís; Giner, Salvador; Laudo, Xavier;

Majó, Joan; Puig i Bastard, Pere; Ra-

mírez i Sarrió, Dídac; Solé, Carlota.

Una societat en crisi?: Reptes d’un

món globalitzat. Barcelona: Institut

d’Estudis Catalans: Eumo, 2008.

217 p. ISBN 978-84-7283-982-3.

Pascual de Sans, Àngels. La mobilitat es-

pacial i l’assentament de la població:

Un exemple d’interacció entre pressió

social i interès científic. Barcelona,

2007. 24 p. ISBN 978-84-7283-945-8.

[Discurs de recepció d’Àngels Pascual

de Sans com a membre numerària de

la Secció de Filosofia i Ciències Socials,

llegit el dia 26 de novembre de 2007.

Resposta de Salvador Giner de San

Julián, membre numerari de la Secció

de Filosofia i Ciències Socials]

Pujades i Bataller, Ramon J. Les cartes

portolanes: La representació medie-

val d’una mar solcada. Barcelo-

na: Institut d’Estudis Catalans: Insti-

tut Cartogràfic de Catalunya: Institut

Europeu de la Mediterrània, 2007.

526 p. + disc òptic DVD. ISBN 978-

84-393-7576-0.

Villanova, Arnaldi de. Opera Theologica

Omnia (AVOThO). Vol. 4: Alphabe-

tum catholicorum ad inclitum domi-

num regem Aragonum pro filiis eru-

diendis in elementis catholicae fidei.

Tractatus de prudentia catholicorum

scolarium. Ed. a cura de Josep Perar-

nau i Espelt amb la col.laboració de

Marcel Coromines. Barcelona: Institut

d’Estudis Catalans: Facultat de Teo-

logia de Catalunya: Scuola Superiore

de Studi Medievali e Francescani de
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Roma, 2007. 253 p. (Corpus Scripto-

rum Cataloniae. Series A: Scriptores)

ISBN 978-84-7283-926-7.

També ha aparegut el volum 26 d’Arxiu de

Textos Catalans Antics (en coedició amb

la Facultat de Teologia de Catalunya).
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Membres

Gabriel Amengual Coll 28.02.2006

Filosofia

Enric Argullol i Murgadas 01.02.1991

Dret administratiu

Joaquim Arnau Querol 16.06.2008

Psicopedagogia del llenguatge

Bartomeu Barceló i Pons 01.02.1991; emèrit des del 14.05.2002

Geografia humana

Joan Becat i Rajaut 15.11.1991

Geografia

Josep M. Bricall i Masip 28.02.2006; emèrit des del 28.02.2007

Economia

Salvador Cardús i Ros 16.06.2008

Sociologia

Josep M. Casasús i Guri 07.05.1990

Teoria del periodisme

Antoni Joan Colom i Cañellas 14.06.2004

Teoria i història de l’educació

Maria Corominas i Piulats 16.06.2008

Estructura i polítiques de comunicació
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Jordi Cots i Moner 13.02.1987; emèrit des del 17.02.2003

Dret

Joan Estruch i Gibert 20.12.1995

Sociologia de la religió

Octavi Fullat i Genís 20.12.1995; emèrit des del 12.01.1998

Filosofia de l’educació

Maria Dolors Garcia Ramon 28.02.2006

Geografia i gènere

Carles A. Gasòliba i Böhm 12.01.1979

Economia

Salvador Giner de San Julián 22.05.1995; emèrit des del 10.02.2004

Sociologia

Josep González-Agàpito i Granell 15.11.1991

Teoria i història de l’educació

Enric Lluch i Martín 07.05.1990; emèrit des del 19.02.1998

Geografia

Pere Lluís Font 07.05.1990; emèrit des de l’01.05.2004

Història de la filosofia

Andreu Mas-Colell 13.06.2005

Economia

Joan Francesc Mira i Casterà 14.06.1999

Antropologia cultural

Isidre Molas i Batllori 22.11.1993

Dret constitucional
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Miquel de Moragas i Spà 07.05.1990

Teoria de la comunicació

Joaquim Muns i Albuixech 13.02.1987; emèrit des del 25.06.2005

Economia internacional

Josep M. Muntaner i Pasqual 12.01.1979

Economia

Josep M. Panareda Clopés 28.02.2006

Biogeografia

Àngels Pascual de Sans 28.02.2006

Estudis de població

Josep Perarnau i Espelt 07.05.1990; emèrit des del 08.07.1998

Filosofia

Jaume de Puig i Oliver 16.06.2008

Filosofia i textos medievals

Josep-Enric Rebés i Solé 16.06.2008

Dret

Encarna Roca i Trias 22.05.1995

Dret civil

Vicenç M. Rosselló i Verger 01.02.1991; emèrit des del 12.09.2001

Geografia

Xavier Rubert de Ventós 13.06.2005

Estètica

Antoni Serra i Ramoneda 13.02.1987; emèrit des del 20.07.2003

Economia de l’empresa
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Carlota Solé i Puig 07.05.1990

Sociologia de les migracions i de les

organitzacions empresarials, estructura 

i canvi social

Josep-Maria Terricabras i Nogueras 22.05.1995

Filosofia

Ricard Torrents i Bertrana 14.06.1999; emèrit des del 10.01.2007

Educació universitària i filosofia de

l’educació

Joan Triadú i Font 12.01.1979; emèrit des del 30.07.1991

Pedagogia general

Joan Vilà-Valentí 29.01.1990; emèrit des del 29.03.1995

Geografia regional i didàctica 

de la geografia

Membres corresponents

Ambler H. Moss 16.06.2008

(Florida, Estats Units d’Amèrica)

Carlos-Ulises Moulines Castellví 16.06.2008

(Munic, Alemanya)

Joan Vallet de Goytisolo 1974

(Madrid, Espanya)
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