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Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2009

Numeraris

Emèrits

Corresponents

27

11

25

22

 9

 8

27

 8

 7

27

10

23

25

16

 4

128

 54

 67

249

2014

Numeraris

Emèrits

Corresponents

23

14

19

26

15

11

25

13

 8

25

13

28

20

26

 8

119

 81

 74

274

III. Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans és format per 

les cinc seccions següents: Secció Històri-

co-Arqueològica (SHA), Secció de Cièn-

cies Biològiques (SECCB), Secció de Ci-

ències i Tecnologia (SECCT), Secció 

Filològica (SF) i Secció de Filosofia i Ci-

ències Socials (SFCS), integrades per 

membres numeraris, emèrits, supernume-

raris 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.

Els membres numeraris són els 

que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i 

les obligacions que estableixen els Esta-

tuts. Els membres emèrits són els que, 

havent estat membres numeraris, per raó 

d’edat són exonerats de les obligacions 

corporatives.

Els membres corresponents col-

laboren en les tasques científiques de 

l’Institut i no participen en els òrgans  

de govern.
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Secció Històrico-Arqueològica

crònica

La Secció Històrico-Arqueològica (SHA) 

té actualment vint-i-tres membres nume-

raris, catorze d’emèrits i dinou membres 

corresponents. Durant aquest curs ha 

hagut de lamentar la pèrdua dels senyors 

Manuel Ardit i Joan-Ferran Cabestany. 

Des del mes de juliol de 2013, 

Josep Massot va haver d’assumir la pre-

sidència en funcions de la Secció, a causa 

d’una greu malaltia de la presidenta,  

M. Teresa Ferrer. El 24 de juny va ser 

renovat l’equip del Consell de Govern, 

format per Josep Massot, com a president, 

i pels senyors Albert Balcells, com a vice-

president; Joaquim Garriga, com a treso-

rer, i Antoni Simon, com a secretari.

Durant el curs 2013-2014, la 

Secció s’ha reunit en vuit sessions de 

treball ordinàries, una sessió extraordinà-

ria de votació de candidats a membre 

numerari i una altra sessió extraordinària 

d’elecció del Consell de Govern. 

Igualment durant aquest període 

ha promogut tot un seguit d’activitats, 

entre les quals destaquen la I Jornada del 

Corpus Textual de la Catalunya del Nord 

durant l’Edat Moderna, celebrada en col-

laboració amb la Universitat de Girona el 

13 de desembre de 2013; el congrés in-

ternacional catalunya i els Països cata-

lans abans i després de l’onze de setem-

bre de 1714, coordinat pel senyor Antoni 

Simon, celebrat els dies 25, 26 i 27 de 

febrer de 2014, i el simposi La Manco-

munitat de catalunya, 1914. centenari 

del primer pas vers l’autogovern, celebrat 

els dies 22, 23 i 24 d’octubre i coordinat 

pel senyor Albert Balcells. 

La Secció forma part també del 

conjunt d’institucions que ha organitzat un 

cicle d’actes amb motiu del cent cinquan-

tè aniversari del naixement de Miquel dels 

Sants Oliver, periodista i historiador ma-

llorquí que formà part dels fundadors del 

nostre Institut. La commemoració s’inicià 

a principis d’octubre del 2013 a l’IEC, on 

es féu la sessió inaugural, i s’estengué tant 

a Barcelona com a Mallorca.

En aquest moment, la Secció pro-

mou vint-i-un programes de recerca, 

classificats en diverses categories segons 

les seves característiques. El programa 

«Ager Tarraconensis», codirigit per Josep 

Guitart i Marta Prevosti, correspon a la 

Secció i és finançat per Autopistes ACESA. 

N’ha estat enllestida la recerca de camp i 

n’han aparegut fins ara quatre volums. 

En el marc de la Unió Acadèmica Inter-

nacional hi ha en curs sis programes, tots 

de llarga tradició: el projecte «Tabula 

Imperii Romani - Forma Orbis Romani», 

dirigit per Josep Guitart; l’epigrafia del 

conventus Tarraconensis nord, dirigida 

per Marc Mayer; el «Corpus des Trouba-

 Memoria 2013-2014.indb   118 08/03/17   11:09



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

119

dours»; el «Corpus Antiquitatum Ameri-

canorum»; el «Corpus International des 

Timbres Amphoriques», i el «Corpus Vi-

trearum Medii Aevi». Atès que les realit-

zacions de cada un d’aquests programes 

es detallen en el capítol corresponent 

d’aquesta memòria (capítol vi, «Activitat 

de recerca»), destaquem només que el 

«Corpus des Troubadours», dirigit ara per 

Vicenç Beltran i Tomàs Martínez, ha posat 

en marxa un web molt útil i ha anat pre-

parant l’edició de les obres de diversos 

trobadors.

Pel que fa als programes instituci-

onals, han continuat les seves activitats el 

«Repertori de manuscrits catalans (1474-

1714)», que ara disposa d’una base de 

dades hostatjada al web de l’Institut, i el 

«Corpus Textual de la Catalunya del Nord. 

Catàleg d’impresos rossellonesos», també 

consultable en part al web de l’Institut. 

Tots dos projectes són dirigits per Eulàlia 

Duran. Continuen també els projectes 

«Corpus Documental de les Relacions In-

ternacionals de Catalunya i la Corona 

d’Aragó», a càrrec de M. Teresa Ferrer; 

«Recerca arqueològica a la ciutat romana 

de iesso (Guissona)», amb Josep Guitart al 

capdavant, i «Catalunya Carolíngia», del 

qual s’avança en la preparació del volum 

corresponent al comtat de Barcelona i que 

té en fase avançada la transcripció i edició 

dels documents corresponents als comtats 

de Cerdanya i Urgell. Aquest projecte és 

codirigit per Josep Maria Salrach i Gaspar 

Feliu.

Quant als programes triennals de 

l’Institut, cal esmentar el De re frumenta-

ria, corpus de documentació municipal 

sobre el mercat urbà de cereals a Catalu-

nya, a càrrec d’Antoni Riera; l’edició dels 

Llibres de matrícula de les insaculacions 

de la Diputació del General i de la ciutat 

de Barcelona (1498-1713), dirigida per 

Eva Serra; el de «Percepció del patrimoni 

artístic», encapçalat per Romà Escalas, i 

el «Diccionari d’Historiadors de l’art ca-

talà», sota la direcció de Francesc Font-

bona i Bonaventura Bassegoda.

Finalment, els programes de re-

cerca de la Secció durant aquest curs han 

estat la preparació de l’edició crítica de 

les obres de Manuel Milà i Fontanals, 

dirigida per Manuel Jorba; l’edició de la 

crònica de Pere el cerimoniós, apareguda 

fa pocs mesos i amb la qual es clou el 

cicle de Les quatre grans cròniques, 

editades inicialment per Ferran Soldevila 

i ara revisades conscienciosament per 

Jordi Bruguera, M. Teresa Ferrer i Josep 

Massot; l’edició en curs d’un volum de 

Josep Puig i Cadafalch que havia restat 

inèdit, feta en col·laboració amb diverses 

institucions; el programa sobre la justícia 

a la Catalunya medieval, dirigit per Tomàs 

de Montagut i Josep M. Salrach, que pre-

veuen que el 2015 ja es podran dur a  

la impremta els dos primers volums de la 

col·lecció, i l’Antologia de memòries i di-

etaris personals catalans sobre la Guerra 

de successió, una recopilació de textos  

de 1714 dirigida per Antoni Simon.
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Membres

Manuel Ardit i Lucas  18.12.1992; emèrit des del 2.12.2011  

(† 8.12.2013)

 Història moderna

Albert Balcells i González 21.11.1986; emèrit des del 29.5.2010

  Història contemporània, social i política 

de Catalunya

Xavier Barral i Altet 18.12.1992

 Història de l’art antic i medieval

Ernest Belenguer i Cebrià 17.3.2014

 Història moderna

Vicenç Beltran i Pepió 13.12.2010

 Filologia romànica

Dolors Bramon i Planas* 27.2.2012; emèrita des del 31.12.2013

 Filologia semítica

Joan-Ferran Cabestany i Fort  14.6.1999; emèrit des del 19.8.2000  

(† 26.9.2013)

 Història i arqueologia

Jordi Casassas i Ymbert 27.2.2012 

 Història contemporània

Núria de Dalmases i Balañà 17.6.1996

 Història de l’art medieval

Eulàlia Duran i Grau 7.5.1990; emèrita des del 2.4.2004

  Història i literatura catalana a l’època 

moderna
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 17.6.1996 fins al 27.2.2012.
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Romà Escalas i Llimona 17.6.2002

 Musicologia

Gregori Estrada i Gamissans 18.12.1992; emèrit des del 18.12.1993

 Història de la música 

Gaspar Feliu i Montfort 26.2.2007; emèrit des del 18.4.2012

 Història medieval (alta edat mitjana) 

M. Teresa Ferrer i Mallol 18.12.1992; emèrita des del 25.8.2010

 Història medieval (baixa edat mitjana)

Josep M. Font i Rius 26.6.1970; emèrit des del 5.6.1989

 Història del dret

Francesc Fontbona i de Vallescar 18.12.1992

 Història de l’art modern

 

Joaquim Garriga i Riera 17.6.2002

 Història de l’art dels segles xvi-xviii

Carme Gràcia Beneyto 17.12.2001

 Història de l’art

Enric Guinot i Rodríguez 17.12.2001

 Història rural medieval

Josep Guitart i Duran 7.5.1990

 Arqueologia

Albert G. Hauf i Valls 1.2.1991; emèrit des del 8.1.2008

  Història de la literatura, edició de textos 

medievals i espiritualitat medieval

Manuel Jorba i Jorba 7.4.2003; emèrit des del 9.5.2012 

 Història de la literatura del segle xix
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Tomàs Martínez Romero 7.4.2003

 Història de la literatura de l’edat mitjana

Joan Mas i Vives 25.2.2008

 Història de la literatura (segles xvi-xix)

Josep Massot i Muntaner 14.6.1999; emèrit des del 3.11.2011

  Història de la literatura i història contem-

porània

Marc Mayer i Olivé 17.6.1996

  Epigrafia, tradició clàssica i història an-

tiga de Catalunya

Concepció Mir i Curcó 18.12.1992

 Història sociopolítica contemporània

Joaquim Molas i Batllori 17.2.1978; emèrit des del 5.9.2000

 Història de la literatura i crítica literària

Tomàs de Montagut Estragués  17.12.2001 

 Història del dret

Ramon Pinyol i Torrents 17.3.2014

  Història de la literatura catalana contem-

porània

Antoni Pladevall i Font 7.5.1990; emèrit des de l’11.2.2004

 Història eclesiàstica i història de l’art

Antoni Riera i Melis 17.6.1996 

 Història social de l’edat mitjana

Santiago Riera i Tuèbols 17.6.2002; emèrit des del 18.5.2005

 Història de la ciència i de la tècnica
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Albert Rossich i Estragó 17.3.2014

  Literatura catalana de l’edat moderna i 

del segle xix

Josep Maria Salrach i Marés 26.2.2007

 Història medieval (alta edat mitjana)

Joan Sanmartí Grego 26.2.2007

 Protohistòria (àrea d’arqueologia)

Eva Serra i Puig 17.6.2002; emèrita des del 27.7.2012

 Història moderna

Antoni Simon i Tarrés 26.2.2007

  Història de la historiografia (àrea moder-

na i contemporània)

Narcís Soler i Masferrer 17.6.1996

 Paleolític i prehistòria

Membres corresponents*

Josep Amengual i Batle 13.2.1987

 Història

 (Palma)

Thomas Noël Bisson 13.2.1987

 Història medieval

 (Estats Units)

Efrem Compte i Roux 25.2.2008

 Història medieval, paleografia i litúrgia

 (Estats Units)
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* Entre parèntesis consta el país de procedència o residència habitual, i la ciutat, en el cas dels mem-

bres procedents de l’Estat espanyol o de l’àmbit d’influència de la llengua i cultura catalanes.
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Dominique de Courcelles 25.2.2008

 Història de la literatura

 (França)

Georges Fabre 16.12.1996

 Història romana

 (França)

Paul Freedman 16.12.1996

 Història medieval

 (Estats Units)

Christian Guilleré 31.3.2008

 Història medieval

 (França)

Jocelyn N. Hillgarth 16.12.1996

 Història hispànica i dels Països Catalans

 (Regne Unit)

Nikolas Jaspert 31.3.2008

 Història medieval peninsular

 (Alemanya)

Simon Keay 16.6.2008

 Arqueologia catalana

 (Regne Unit)

Gabriel Llompart i Moragues 13.2.1987

 Religiositat popular

 (Palma)

Henry de Lumley-Woodyear 16.12.1996

 Paleontologia humana

 (França)
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Olimpio Musso 16.12.1996

 Filologia grega i llatina

 (Itàlia)

Alexandre Olivar i Daydí 6.7.1973

 Litúrgia

 (Monistrol de Montserrat)

Olivier Poisson 31.3.2008

 Història de l’art

 (Perpinyà)

Paul Preston 25.2.2008

 Història contemporània d’Espanya

 (Regne Unit)

Eliseu Trenc 16.6.2008

 Història de l’art català dels segles xix i xx

 (França)

Jill Rosemary Webster 16.12.1996

 Història

 (Canadà)

Michel Zimmermann 16.12.1996

 Història cultural

 (França)
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Secció de Ciències Biològiques

crònica 

La Secció de Ciències Biològiques 

(SECCB) compta amb un total de cin-

quanta-dos membres: vint-i-sis de nu-

meraris, quinze d’emèrits i onze de cor-

responents. Les àrees temàtiques que 

cobreixen llurs especialitats són molt di-

verses, tant del que podríem dir-ne biolo-

gia general (biologia cel·lular, biologia 

molecular, bioquímica, genètica, antropo-

logia, etc.), com de biologia d’organismes 

i sistemes (ecologia, entomologia, botà-

nica, micologia, zoologia, etc.), com de 

ciències de la salut, més diversificades 

(microbiologia, cardiologia, ciències de la 

conducta, embriologia humana, endocri-

nologia, farmacologia, geriatria, hepato-

logia, immunologia, neurociències, nutri-

ció i bromatologia, pediatria, psiquiatria, 

toxicologia, veterinària, etc.).

Aquest curs han estat nomenats 

cinc nous membres numeraris: Xavier 

Bonfill, Jordi Casanova, M. Teresa Es-

trach, Joan Ramon Laporte i Josep Peñue-

las. Han passat a ésser membres emèrits 

els senyors Ricard Guerrero, Jaume Ter-

rades i Àngel Llàcer. S’ha hagut de lamen-

tar el traspàs del senyor Josep Carreras, 

membre emèrit que ens va deixar el dia 

20 d’abril de 2014.

L’Equip de Govern està format per 

Francesc Gonzàlez i Sastre com a presi-

dent, Abel Mariné com a vicepresident, 

Joaquim Gosálbez com a tresorer, i, com 

a secretaris, Jordi Lleonart fins al 

25.11.2013 i Xavier Llimona a partir  

del 25.11.2013.

La SECCB s’ha reunit en sessions 

ordinàries de treball cada mes. Seguint la 

tradició consolidada, s’han celebrat tres 

reunions conjuntes amb la Secció de Ci-

ències i Tecnologia. S’han presentat, entre 

d’altres, les comunicacions científiques 

següents: «El virus de la SIDA: nou me-

canisme per envair el sistema immunita-

ri», a càrrec de Javier Martínez-Picado 

(13 de gener de 2014); «Efectes sobre la 

salut d’un concentrat de nutrients en- 

capsulat de forma natural i consumit  

per l’home de forma ancestral», discurs  

de recepció de Jordi Salas Salvadó (10 de 

febrer de 2014); «Les diatomees i l’ava-

luació de l’estat ecològic dels rius», a 

càrrec de Jaume Cambra, del Departa-

ment de Biologia Vegetal de la Universitat 

de Barcelona (7 d’abril de 2014); la 

presentació de resultats del programa «Per 

una ètica pública a Catalunya. Implicaci-

ons ètiques i socials de la ciència i la 

tecnologia», inicialment anomenat «Cièn-

cia, tecnologia i ètica», a càrrec de Josep 

Amat (12 de maig de 2014), i «L’agroe-

cologia: la reconciliació entre la natura i 

l’agricultura», a càrrec de Xavier Sans, 

del Departament de Biologia Vegetal de 
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la Universitat de Barcelona (30 de juny 

de 2014). 

Diversos membres de la Secció han 

rebut mèrits i distincions. Xavier Bellés 

va ser nomenat membre del Consell As-

sessor per al Desenvolupament Sostenible 

el dia 17 de setembre de 2013.

Mercè Durfort va ser homenatjada 

per la Facultat de Biologia de la Universitat 

de Barcelona, amb motiu de la seva jubila-

ció, el 4 d’octubre de 2013. També va ser 

guardonada amb el Premio EDC NATURA 

al Estudio de la Naturaleza de la Fundación 

Omacha, el 12 d’abril de 2014. I, d’altra 

banda, ha estat la primera dona que ha 

rebut la distinció de sòcia d’honor de la 

Societat Catalana de Biologia. 

Ramon Gomis de Barbarà va ser 

nomenat membre del jurat dels Premis 

Banc Sabadell 2014 i membre del comitè 

científic organitzador del congrés Dispu-

tatio 2014: The Mediterranean, Bridge of 

cultures, de l’Academia Europaea, pro-

gramat per al 27 de novembre de 2014, 

a Barcelona.

Joan Viñas fou escollit membre 

extern del Consell General de la Univer-

sitat d’Aveiro, a Porto (juliol de 2014), i 

membre del Comitè d’Honor del vintè 

aniversari de la Xarxa Vives d’Universitats 

(2013-2014).

Les representacions dels membres 

en les comissions són les següents:

— Comissió de Publicacions: 

Francesc González-Sastre, Jordi Lleonart, 

Abel Mariné i Pere Puigdomènech.

— Comissió d’Avaluació d’Acti-

vitats de les Societats Filials: Mercè Dur-

fort, Jordi Lleonart i Josep Vigo.

— Comissió d’Avaluació de Pro-

jectes de Recerca de la Secció: Montserrat 

Aguadé, Joaquim Gosálbez i Pere Puigdo-

mènech.

D’altra banda, Jaume Terradas és 

el representant de la Secció a la Comissió 

d’Investigació, i, juntament amb Ramon 

Gomis, Xavier Llimona, Abel Mariné i 

Pere Puigdomènech representa la Secció 

a la revista contributions to science. 

Els membres de la SECCB que 

tenen representacions a les societats fili-

als són els següents: Mercè Durfort, com 

a delegada a la Institució Catalana d’Es-

tudis Agraris; Joaquim Gosálbez, com a 

delegat a la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural; Ricard Guerrero, com a 

delegat a la Societat Catalana de Biolo-

gia, i Abel Mariné, com a president de 

l’Associació Catalana de Ciències de l’Ali- 

mentació.

Entre els actes organitzats per la 

Secció destaca, en primer terme, la sessió 

commemorativa del 1714, organitzada 

conjuntament amb la Secció de Ciències 

i Tecnologia: «Conseqüències del 1714 

sobre el desenvolupament de la ciència i 

de la tecnologia. Memòries històriques de 

la recuperació: el renaixement científic i 

tecnològic», que tingué lloc a l’IEC el dia 

10 de març de 2014. Hi participaren 

Francesc Gonzàlez i Sastre, que en féu la 

presentació; Antoni Roca, de la Univer-
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sitat Politècnica de Catalunya; Ferran 

Sabaté, de la Universitat de Barcelona; 

Jacint Corbella, de l’IEC i de la Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya, i 

Josep M. Camarasa, de la Fundació Carl 

Faust i expresident de la SCHCT de 

l’IEC.

Altres activitats en què la Secció 

participà són l’homenatge a Josep Car-

reras Barnés a la Facultat de Medicina 

de la UB (14.2.2014); la jornada d’ho-

menatge a Lynn Margulis (6.3.2014); la 

ponència «Sydney Brenner’s Gift to 

Science. Laudatio of Professor Sydney 

Brenner as Doctor Honoris Causa», a 

càrrec de Jaume Bertranpetit, a la UPF 

(15.4.2014); la taula rodona Pius Font i 

Quer. Un nou paradigma de la botànica 

catalana, a la UB, amb la participació 

de membres de la Secció (6.5.2014); la 

conferència «Le sel en l’alimentation 

humaine», a càrrec d’Abel Mariné, en el 

marc del 3ème Séminaire Technique La 

Sodium, organitzat pel Group Pilardière 

(27.6.2014), i la ponència «Què hem 

après sobre la diabetis els últims 25 

anys?», en el 25è aniversari de la Fun-

dació Carrasco i Formiguera, a càrrec de 

Ramon Gomis (28.6.2014). 

En la XLVI Universitat Catalana 

d’Estiu a Prada de Conflent, el membre 

Abel Mariné va ser coordinador del curs 

«Nutrició, ciència i cuina», organitzat per 

l’ACCA (23.8.2014), i Francesc Asensi 

pronuncià les conferències «La Inquisició 

com a factor opressor de la llengua cata-

lana» i «Lluís Alcanyís, paradigma de 

víctima de la Inquisició».

Membres

Montserrat Aguadé i Porres 18.3.2013

 Genètica

Francesc Asensi i Botet 15.6.1998; emèrit des del 24.11.2009

 Pediatria

Ramon Bartrons i Bach 13.12.2010

 Bioquímica

Carles Bas i Peired 14.4.1978; emèrit des del 3.8.1992

 Ecologia dels recursos marins

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 e
sP

e
c

iA
L

iT
AT

 Memoria 2013-2014.indb   128 08/03/17   11:09



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

129

Xavier Bellés i Ros 23.10.1992

 Entomologia

Jaume Bertranpetit i Busquets 6.6.1994

 Antropologia biològica

Josep Carreras i Barnés  17.9.1990; emèrit des del 9.3.2013  

(† 18.4.2014)

 Bioquímica i biologia molecular

Xavier Bonfill i Cosp 16.6.2014

 Medicina

Jordi Casanova i Roca 16.6.2014

 Biologia

Jacint Corbella i Corbella 20.12.1999; emèrit des del 25.1.2007

 Toxicologia

Josep M. Domènech i Mateu 11.1.1985

 Embriologia humana

Mercè Durfort i Coll 3.11.1989; emèrita des del 4.4.2013

 Biologia cel·lular

 

M. Teresa Estrach i Panella 16.6.2014

 Dermatologia

 

Marta Estrada i Miyares 7.4.2003

 Ecologia marina

Lluís Ferrer i Caubet 13.12.2010

 Patologia animal

Ramon Folch i Guillèn 17.3.1978

 Ecologia vegetal i gestió ambiental
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Màrius Foz i Sala 11.1.1985; emèrit des de l’1.3.1999

 Endocrinologia

Lluís Garcia i Sevilla 15.6.1998

 Psiquiatria

Jesús Andrés García Sevilla 6.6.1994

 Farmacologia

Ramon Gomis de Barbarà 25.2.2013

 Endocrinologia

Francesc Gonzàlez Sastre 6.6.1994; emèrit des del 15.1.2009

 Bioquímica clínica i patologia molecular

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992

 Zoologia

Ricard Guerrero i Moreno 6.6.1994; emèrit des del 29.9.2013

 Microbiologia

Joan Josep Guinovart i Cirera 13.12.2010

 Bioquímica

Joan Jofre i Torroella 25.2.2008

 Microbiologia

Joan Ramon Laporte i Roselló 16.6.2014

 Farmacologia

Àngel Llàcer i Escorihuela 13.6.2005; emèrit des del 22.6.2014

 Cardiologia

Jordi Lleonart i Aliberas 6.6.1994

 Biologia pesquera
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Xavier Llimona i Pagès 23.10.1992; emèrit des de l’1.2.2013

 Micologia i liquenologia

Abel Mariné i Font 7.4.2003; emèrit des del 26.5.2013

 Nutrició i bromatologia

Ramon Parés i Farràs 23.10.1992; emèrit des de l’1.12.1997

 Microbiologia

Josep Peñuelas i Reixach 16.6.2014

 Ecologia

Juli Peretó i Magraner 20.12.1999 

 Bioquímica i biologia molecular

Pere Puigdomènech i Rosell 7.4.2003

 Biologia molecular

Joan Rodés i Teixidor 11.1.1985; emèrit des de l’11.3.2008

 Hepatologia

Joandomènec Ros i Aragonès 17.9.1990

 Ecologia

Jordi Salas-Salvadó 25.2.2013

 Nutrició i bromatologia

Jaume Terradas i Serra 14.6.2004; emèrit des del 19.12.2013

 Ecologia

Josep Vigo i Bonada 17.3.1978; emèrit des del 24.5.2007

 Geobotànica

Miquel Vilardell i Tarrés 12.6.2006

 Reumatologia i geriatria
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Joan Viñas i Salas 13.12.2010

 Cirurgia

Jordi Vives i Puiggròs 25.2.2008; emèrit des del 23.4.2011

 Immunologia

Membres corresponents

Michel Delseny 26.2.2007

 Biologia molecular de plantes

 (Perpinyà)

Gonzalo Giribet 17.3.2014

 Biologia animal

 (Estats Units)

Gonzalo Halffter Salas 6.6.1994

 Entomologia i ecologia

 (Mèxic)

Joan Massagué i Solé 6.6.1994

 Biomedicina

 (Estats Units)

Federico Mayor Zaragoza 9.6.1997

 Biomedicina

 (Madrid)

Àngel Pellicer i Garrido 22.5.1995

 Patologia

 (Estats Units)

F. Xavier Pi-Sunyer 26.2.2007

 Endocrinologia i nutrició

 (Estats Units)
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Claude Roux 26.2.2007

 Liquenologia

 (França)

Xavier Sáez-Llorens 7.6.2010

 Malalties infeccioses infantils

 (Panamà)

José Sarukhán Kermez 21.12.2009

 Botànica agrícola

 (Mèxic) 

Antoni Torre 26.2.2007

 Naturalisme i zoologia

 (L’Alguer)
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Secció de Ciències i Tecnologia

crònica 

Actualment la Secció de Ciències i Tecno-

logia (SECCT) té vint-i-cinc membres 

numeraris, tretze membres emèrits i vuit 

membres corresponents. Les àrees d’es-

pecialitat de la branca de ciències són les 

de matemàtiques, física, química i geolo-

gia. La branca de tecnologia abasta les 

àrees d’arquitectura, enginyeria industri-

al i de l’energia, enginyeria química i dels 

materials, enginyeria informàtica i de les 

comunicacions, enginyeria agrònoma, 

forestal i alimentària, i enginyeria del 

territori del transport. 

Durant el curs 2013-2014, tres 

membres han passat a la condició d’emè-

rits: Joaquim Agulló, Manuel Castellet i 

Jaume Porta.

Al llarg del curs, la SECCT ha 

celebrat deu reunions ordinàries (tres 

han estat reunions conjuntes amb la 

Secció de Ciències Biològiques). En 

aquestes sessions plenàries s’han dut a 

terme les activitats de tràmit, de crònica, 

d’execució i de revisió d’acords; de se-

guiment dels treballs dels programes  

de recerca que depenen de la Secció; de 

discussió i seguiment del pressupost;  

de gestió administrativa, etc. A més, s’hi 

han continuat organitzant exposicions, 

comunicacions científiques i debats per 

a potenciar el contingut acadèmic. La 

sessió del mes de gener tingué lloc el  

dia 24 a Alacant, a l’Aula Institucional 

de la Seu Universitària de la Universitat 

d’Alacant.

Entre les activitats dutes a terme 

destaquen la presentació del portal CiT 

(Terminologia de Ciències i Tecnologia), 

a càrrec del seu director, Salvador Ale-

gret (21 de gener de 2014); la conferèn-

cia «Dones químiques excepcionals», 

per Pilar González, a Alacant (24 de 

gener de 2014); la ponència «La recer-

ca a Catalunya: aportacions al debat 

sobiranista», a càrrec de Miquel Canals 

(10 de març de 2014); la sessió comme-

morativa del 1714 «Conseqüències del 

1714 sobre el desenvolupament de la 

ciència i de la tecnologia. Memòries 

històriques de la recuperació: el renai-

xement científic i tecnològic», organit-

zada conjuntament amb la Secció de 

Ciències Biològiques (10 de març de 2014); 

la commemoració de la mort de Rafael 

Paxot i Jubert, organitzada per l’IEC 

(20 de març de 2014); la conferència de 

Joaquim Agulló titulada «La tenora i la 

barítona de l’IEC» (10 d’abril de 2014); 

la celebració dels trenta anys del Cen- 

tre de Recerca Matemàtica (27 de maig 

de 2014), i la participació en la Univer-

sitat Catalana d’Estiu de Prada, en què 

es presentaren les conclusions dels pro-

jectes «Ciència, tecnologia i ètica», per 
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part de Josep Amat, i «La recerca a Ca- 

talunya: aportacions al debat sobiranis-

ta», per Miquel Canals (19 i 20 d’agost).

També cal posar en relleu l’orga-

nització de tres exposicions: la primera 

s’instal·là a Alacant i tractà sobre Marie 

Curie (24 de gener); la segona fou dedi-

cada al matemàtic Ferran Sunyer i Bala-

guer i comissariada per Manuel Castellet, 

i la darrera, que es pogué visitar al pati 

de l’IEC, tractà sobre el reactor de Ramon 

Casanova.

Membres

Joaquim Agulló i Batlle 23.10.1992; emèrit des del 13.11.2013

 Enginyeria mecànica

Salvador Alegret i Sanromà 17.9.1990

 Química analítica

Josep Amat i Girbau 17.9.1990; emèrit des del 29.7.2010

 Informàtica industrial

Damià Barceló i Cullerés 15.6.1998

 Química analítica

Pilar Bayer i Isant 18.6.2001

 Teoria de nombres

Eduard Bonet i Guinó 7.7.1978; emèrit des del 7.11.2006

  Probabilitats, estadística, lògica i episte-

mologia

Miquel Canals i Artigas 27.6.2011

 Geociències marines

Joaquim Casal i Fàbrega 3.11.1989

 Enginyeria química
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Alícia Casals i Gelpí 26.2.2007

 Arquitectura i tecnologia de computadors

Manuel Castellet i Solanas 17.3.1978; emèrit des del 19.12.2013

 Àlgebra i topologia

Josep Castells i Guardiola 14.4.1978; emèrit des de 27.5.1995

 Química orgànica

Jordi Corominas i Dulcet 19.6.2000

 Enginyeria geològica

Gabriel Ferraté i Pascual 7.7.1978; emèrit des del 3.3.2002

 Enginyeria automàtica

Joan Girbau i Badó 17.9.1990; emèrit des del 14.3.2012

 Geometria diferencial

Pilar González Duarte 14.6.2004

 Química inorgànica

Albert Gras Martí 28.2.2006

 Física

Joan Grimalt i Obrador 17.12.2012

 Química ambiental

Lluís Jofre i Roca 17.6.1996

 Enginyeria de telecomunicació

David Jou i Mirabent 3.11.1989

 Termodinàmica

Ramon Lapiedra i Civera 27.6.1986; emèrit des del 10.7.2010

 Física relativista
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Josep Enric Llebot Rabagliati 18.6.2001

 Termodinàmica i física ambiental

Àngel Messeguer i Peypoch 27.6.2011

 Química

Gabriel Navarro i Ortega 28.2.2005

 Teoria dels grups

Antoni Olivé i Ramon 27.6.2011

 Enginyeria industrial

Jaume Pagès Fita 23.10.1992

 Enginyeria de sistemes

Jaume Porta i Casanellas 24.2.1997; emèrit des del 24.8.2014

 Edafologia i química agrícola

Salvador Reguant i Serra 10.1.1986; emèrit des del 24.12.1998

 Geologia històrica i paleontologia

Pere Roca i Fabregat 14.6.2004

 Enginyeria de la construcció

Xavier Roselló i Molinari 28.2.2005

 Enginyeria industrial

Ferran Sagarra i Trias 17.12.2012

 Arquitectura

Pere Santanach i Prat 17.9.1990

 Geologia estructural i tectònica

Francesc Serra i Mestres 17.9.1990; emèrit des del 19.12.2010

 Microelectrònica
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David Serrat i Congost 17.6.1996

 Geologia i geomorfologia

Carles Solà i Ferrando 23.10.1992

 Enginyeria química

Joan de Solà-Morales i Rubió 17.12.2012

 Matemàtiques

Joan Antoni Solans i Huguet 28.2.2005; emèrit des del 15.10.2011

 Arquitectura

Rolf Tarrach Siegel 14.6.2004

 Física

Josep Vaquer i Timoner 7.7.1978; emèrit des de l’1.7.1998

 Geometria diferencial

Membres corresponents

Juan de Dalmau Mommertz 17.12.2012

 Enginyeria aeroespacial

 (Països Baixos)

Joan Genescà i Llongueras 28.2.2006

 Química

 (Mèxic)

 

Evarist Giné i Masdéu 16.12.1996

 Matemàtiques

 (Estats Units)

 

Antoni Lloret i Orriols 2.3.1992

 Física nuclear

 (França-Barcelona)
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Adélio Alcino Sampaio Castro Machado 23.11.1992

 Química ambiental

 (Portugal)

Norberto Piccinini 6.6.1994

 Química

 (Itàlia)

Jorge-Óscar Rabassa 20.12.1999

 Geologia

 (Argentina)

Borís Pàvlovitx Sobolev 17.5.1992

 Química

 (Rússia)
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Secció Filològica 

crònica

La Secció Filològica compta amb vint-i-

cinc membres numeraris, tretze membres 

emèrits i vint-i-vuit membres correspo-

nents. Ha estat nomenat nou membre 

numerari Nicolau Dols i Salas, i nous 

membres corresponents, José Enrique 

Gargallo Gil i Georg Kremnitz. Han pas-

sat a la condició d’emèrits Joaquim Rafel 

i Fontanals, Carles Miralles i Solà i Vicent 

Pascual Granell. La Secció ha hagut de 

lamentar el traspàs dels membres Modest 

Prats i Domingo i Francesc Vallverdú 

Canes.

Fins al 4 de juliol de 2014 va estar 

al capdavant de la Secció el Consell de 

Govern format pel senyor Isidor Marí i 

Mayans, president; la senyora Gemma 

Rigau i Oliver, vicepresidenta; el senyor 

Vicent Pitarch i Almela, tresorer, i el se-

nyor Ramon Sistac i Vicén, secretari. El 

mateix dia 4 va prendre possessió el nou 

Consell de Govern (període 2014-2018), 

elegit el 6 de juny i presidit per la senyo-

ra M. Teresa Cabré i Castellví, amb la 

senyora Mariàngela Vilallonga i Vives com 

a vicepresidenta, el senyor Màrius Serra i 

Roig com a tresorer i el senyor Ramon 

Sistac i Vicén com a secretari.

En l’àmbit extern, el Consell de 

Govern ha continuat amb els contactes 

establerts anteriorment amb institucions 

polítiques. Els treballs de la Secció han 

comportat relacions amb diversos orga-

nismes de la Generalitat de Catalunya 

(especialment el Departament de Cultura 

i, en concret, la Direcció General de Polí-

tica Lingüística), amb ajuntaments de tots 

els territoris, amb algunes institucions de 

les Balears, amb les Diputacions de Bar-

celona, de Lleida i d’Osca, i amb el Con-

sell General dels Pirineus Orientals. 

Han continuat també les relacions 

de la Secció Filològica amb les universi- 

tats de tot el territori —especialment amb 

els departaments de Filologia Catalana, 

tant bilateralment, com a través de la 

Coordinadora d’Estudis Universitaris de 

Filologia Catalana—, la Càtedra Pompeu 

Fabra de la UPF, l’Institut Interuniversita- 

ri de Filologia Valenciana, la Xarxa Vives 

d’Universitats i la Universitat Catalana 

d’Estiu. En el cas de la Universitat de les 

Illes Balears, que té la funció estatutària 

d’institució consultiva del Govern en 

matèria de llengua, cal destacar que la 

Secció té representació en la Comissió 

Tècnica d’Assessorament Lingüístic del 

Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General, a part de ser present 

també en el comitè científic de la Càtedra 

Alcover-Moll-Villangómez de la mateixa 

Universitat. Pel que fa a les relacions amb 

les altres acadèmies de la llengua de l’Es-

tat espanyol, en l’àmbit científic han 
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continuat els contactes amb Euskaltzain-

dia, l’Academia de la Llingua Asturiana, 

la Real Academia Española i la Real 

Academia Galega. Cal esmentar especial-

ment la vinculació institucional existent 

amb la Fundació Mercè Rodoreda, la 

Fundació Carles Salvador i el TERMCAT. 

La Secció Filològica té representació tant 

en el Consell de Direcció d’aquest Centre 

de Terminologia com en el seu Consell 

Supervisor, presidit per un membre de la 

Secció i del qual formen part altres mem-

bres de diferents seccions de l’IEC.

Celebracions, homenatges, 

distincions i nomenaments

El senyor Josep Vallverdú, arran dels seus 

noranta anys, ha estat homenatjat durant 

l’any 2013 amb diverses activitats. El 18 

de setembre va llegir el discurs inaugural 

del curs acadèmic 2013-2014 de la Uni-

versitat de Lleida. El 15 de novembre fou 

homenatjat durant l’acte de lliurament dels 

Premis Literaris de Lleida 2013, coincidint 

amb els trenta anys del premi d’assaig, que 

duu el seu nom. El 12 de desembre fou 

homenatjat per la Delegació de l’IEC a 

Lleida i el Departament de Filologia Cata-

lana i Comunicació de la Universitat de 

Lleida (UdL) amb un dinar col·loqui a la 

Facultat de Lletres de la UdL. 

El senyor Ramon Sistac va fer el 

pregó de les Festes de Sant Medard de 

Benavarri l’1 de juny, i el senyor Joan 

Martí i Castell, el de les Festes de Santa 

Tecla de Tarragona el 21 de setembre.

El senyor Germà Colón fou home-

natjat en la inauguració del curs del 

Centre de Formació d’Adults de Castelló 

de la Plana que duu el seu nom, el 27 de 

setembre, amb motiu del 25è aniversari 

del centre. 

El senyor Màrius Serra féu el dis-

curs inaugural del curs acadèmic 2013-

2014 de la Facultat de Traducció i Inter-

pretació de la Universitat Pompeu Fabra 

el 15 d’octubre.

El senyor Vicent Pascual fou dis-

tingit amb un dels Premis d’Educació 

2013, que concedeix el Consell Nacional 

d’Educació del PSPV-PSOE, per la tra-

jectòria personal i professional dedicada 

a l’educació, a València el 25 d’octubre.

El senyor Max W. Wheeler rebé el 

23è Premi Internacional Ramon Llull, 

concedit per la Fundació Congrés de 

Cultura Catalana i la Fundació Ramon 

Llull, a Andorra el 14 de novembre.

El senyor Joseph Gulsoy fou no-

menat fill adoptiu d’Énguera (la Canal de 

Navarrés), el 16 de novembre, en el marc 

de les II Jornades de Parlars Valencians de 

Base Castellano-Aragonesa, organitzades 

per la Universitat de València i la vila 

d’Énguera.

El senyor Jordi Carbonell fou 

distingit amb un dels premis Dignitat 

2013, que atorga la Comissió de la Dig-

nitat durant la celebració de la Nit de la 

Memòria, el 28 de gener de 2014 a Bar-

celona, per la seva tasca científica en 

l’àmbit de la filologia i la història de la 
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llengua catalana i per la constant i exem-

plar actitud cívica de la defensa de la 

llengua, la cultura i els drets nacionals. 

D’altra banda, també fou homenatjat al 

teatre La Seca-Espai Brossa, el 2 d’abril 

de 2014, amb motiu de l’estrena de l’obra 

Lucrècia, de Joan Ramis, en una sessió en 

què es parlà de la seva aportació a l’estu-

di del teatre neoclàssic i s’interpretaren 

fragments de l’obra. Amb motiu del seu 

norantè aniversari, esdevingut el 23 

d’abril de 2014, el 6 de juny rebé un re-

coneixement de l’IEC, en un acte en què 

li fou lliurat el llibre L’obra de Joan Roís 

de corella, recull de treballs seus sobre 

l’autor valencià, preparat pel senyor An-

toni Ferrando i editat a la Universitat de 

Califòrnia (Santa Barbara), gràcies al 

mecenatge investigador de l’Institut Su-

perior d’Investigació IVITRA (Universitat 

d’Alacant).

El senyor Germà Colón fou distin-

git amb la Medalla d’Honor de la Xarxa 

Vives d’Universitats, el 2 de juliol al Palau 

dels Reis de Mallorca (Perpinyà), en la 

cloenda del curs 2013-2014 a les univer-

sitats de la Xarxa. Així mateix, fou home-

natjat per la seva trajectòria en l’àmbit de 

la filologia romànica i la lexicografia en 

el marc de la XLVI Universitat Catalana 

d’Estiu, el 21 d’agost a Prada. 

El senyor Jaume Cabré fou distin-

git amb la Creu de Sant Jordi de la Gene-

ralitat de Catalunya el mes d’abril de 2014.

El senyor Giuseppe Tavani fou 

homenatjat, amb motiu del seu norantè 

aniversari, el 8 de maig de 2014 a la 

Universitat La Sapienza de Roma. 

El senyor Joaquim Rafel fou ho-

menatjat a la Universitat de Barcelona, 

amb motiu de la seva jubilació, el 15 de 

maig de 2014.

El senyor Joan Martí i Castell fou 

nomenat acadèmic d’honor d’Euskaltza-

india el juny de 2014, i prengué possessió 

del càrrec en una sessió pública el 19 de 

desembre a la seu d’aquesta institució. 

Els senyors Joan Martí i Castell i 

Josep M. Nadal reberen el reconeixement 

de la Xarxa Vives d’Universitats com a 

rectors fundadors de la Xarxa, el 2  

de juliol al Palau dels Reis de Mallorca de 

Perpinyà, en la cloenda del curs 2013-

2014 a les universitats de la Xarxa.

Pel que fa a antics membres, el 10 

de gener de 2014 es va presentar el llibre 

Ramon Amigó Anglès, pedagog del terri-

tori (1925-2011), del senyor Xavier 

Ferré, al Centre de Lectura de Reus, en 

un acte organitzat per aquesta entitat i 

Òmnium Cultural del Baix Camp, amb  

la col·laboració de la Secció Filològica i la 

URV. Es va recordar la figura del membre 

corresponent Ramon Amigó amb la pre-

sentació a Reus, el 7 de maig, del volum 

de les Jornades de la secció Filològica de 

l’iec a Reus. Homenatge a Ramon Amigó 

i Anglès (20 i 21 d’abril de 2013), i tam-

bé es va dedicar un homenatge el 29 de 

maig a Josep Roca-Pons, en el centenari 

del seu naixement. 
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Reunions 

El Ple de la Secció Filològica s’ha reunit 

els dies 20 de setembre, 25 d’octubre, 15 

de novembre i 13 de desembre de 2013, 

i 17 de gener, 14 de febrer, 14 de març, 

11 d’abril, 9 de maig, 6 de juny i 4 de 

juliol de 2014.

Seguint el costum de la Secció de 

fer algunes de les reunions ordinàries del 

Ple a diversos indrets de l’àmbit lingüís-

tic, la sessió del 25 d’octubre de 2013 es 

féu a Santa Coloma de Farners (Selva), 

en el marc de la celebració de les Jornades 

de la Secció Filològica. Com és habitual, 

en les reunions plenàries s’hi han tractat 

temes propis de l’àmbit filològic i de la 

normativa lingüística, així com de funci-

onament intern. Les qüestions més des-

tacades han estat els treballs d’elaboració 

de la Gramàtica de la llengua catala- 

na de l’IEC, el model de llengua del futur 

diccionari i les commemoracions dutes a 

terme al llarg del 2013. Tal com s’ha fet 

des del 2002, en algunes de les sessions 

ordinàries s’ha dedicat la primera part de 

l’ordre del dia (de 10.30 a 12 h) a la 

presentació monogràfica d’un projecte de 

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

tern que pot interessar als membres de la 

Secció Filològica. Les exposicions fetes 

durant aquest curs han estat les següents: 

exposició sobre el model d’educació plu-

rilingüe a l’escola valenciana, a càrrec del 

senyor Vicent Pascual Granell (20 de 

setembre); exposició «Entre la normativa 

i la common decency: la codificació de 

l’oralitat», a càrrec del senyor Nicolau 

Dols, professor del Departament de Filo-

logia Catalana i Lingüística General de 

la UIB (15 de novembre); exposició 

«Llengua catalana i identitat social a la 

Franja d’Aragó», a càrrec del senyor Ja-

vier Giralt, professor de filologia catalana 

de la Universitat de Saragossa (13 de 

desembre); exposició «La progressió de 

la llengua catalana als mèdia i al ciberes-

pai. Balanç i reptes de futur», a càrrec del 

senyor Josep Gifreu (14 de febrer); pre-

sentació de les activitats de la Societat 

Catalana de Sociolingüística i de la cele-

bració dels seus quaranta anys, a càrrec 

dels senyors Joan Pujolar i Joaquim 

Torres (14 de març); presentació del 

projecte pilot de constitució del corpus de 

la llengua de signes catalana: resultats i 

perspectives, a càrrec dels senyors Josep 

Quer i Santiago Frigola i de la senyora 

Gemma Barberà (11 d’abril), i presenta-

ció de la proposta de remodelació de la 

pàgina de llengua del web de l’IEC (co-

municats i continguts de treballs de 

normativa, de projectes i de recursos), a 

càrrec dels senyors Màrius Serra i Santia-

go Muxach (9 de maig). 

Pel que fa a les comissions delega-

des de la Secció, la Comissió de Lexico-

grafia s’ha reunit setze vegades; la Comis-

sió de Gramàtica, una; la Comissió de 

Català Estàndard (constituïda per les 

subcomissions de sintaxi i de lèxic), vuit, 

i la Comissió de Transcripció i Translite-

ració de Noms Propis, cinc. Quant als 
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grups de treball ad hoc, el que treballa en 

la preparació d’un opuscle d’Ortografia, 

n’ha fet vuit, i el que s’encarrega de l’ac-

tualització del fascicle de fonètica de la 

Proposta per a un estàndard oral de  

la llengua catalana, n’ha fet quatre.

Activitats

Centenari de les Normes ortogràfiques 

de l’IEC

— Campanya «Paraules viatgeres», or-

ganitzada pel Servei Local de Català del 

Ripollès (de setembre a desembre de 

2013).

— Acte institucional de la Diada 

Nacional de Catalunya (commemoració 

de les efemèrides de 2013), organitzat pel 

Parlament i la Generalitat de Catalu- 

nya (parc de la Ciutadella de Barcelona,  

11 de setembre de 2013).

— II Simposi sobre l’Ensenya-

ment de la Llengua i la Literatura Cata-

lanes a la Secundària i a la Universitat: 

«Quin futur volem? Perspectives i propos-

tes», organitzat amb la Universitat Autò-

noma de Barcelona, amb la col·laboració 

de la Xarxa Vives d’Universitats i el Col-

legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-

lunya (IEC, 11 d’octubre de 2013).

— Acte d’inauguració del curs 

2013-2014 del Màster Oficial Interuni-

versitari d’Estudis Avançats en Llengua i 

Literatura Catalanes, de la UAB i la UB 

(Universitat Autònoma de Barcelona,  

16 d’octubre de 2013).

— Exposició «Ensenyar valencià 

en temps difícils. Carles Salvador i Enric 

Matalí», de la Delegació de l’IEC a Cas-

telló, l’Escola Valenciana i les Fundacions 

Huguet i Soler i Godes (IEC, del 19 de 

setembre al 9 d’octubre).

— Jornades de la Secció Filològi-

ca a Santa Coloma de Farners, organitza-

des amb el Centre d’Estudis Selvatans (en 

representació de la Coordinadora de 

Centres d’Estudis Locals) i l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Farners, amb la col-

laboració de la Càtedra Joan Vinyoli 

(Universitat de Girona) i del Consell 

Comarcal de la Selva (25 i 26 d’octubre).

— «Enfilall de mots. Homenatge 

a Joana Raspall en el centenari del seu 

naixement», organitzat amb el Comissio-

nat de l’Any Joana Raspall, la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura, l’Ajun-

tament de Sant Feliu de Llobregat i el 

PEN Català (IEC, 29 d’octubre de 2013).

— XXVI Curs de sociolingüística 

de la Nucia: «100 anys de normes orto-

gràfiques. Sociolingüística i ensenya-

ment», organitzat per la Universitat 

d’Alacant (la Nucia, 8, 9, 29 i 30 de no-

vembre de 2013).

— IV Col·loqui Internacional «La 

lingüística de Pompeu Fabra», organitzat 

per la Universitat Rovira i Virgili (Tarra-

gona, del 18 al 20 de novembre de 2013).

— Acte de cloenda del centenari 

de les normes ortogràfiques, organitzat 

pel Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya, amb la col·laboració 
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de l’IEC (Barcelona, 26 de novembre de 

2013).

— Acte «Pompeu Fabra. Un tes-

tament a Andorra», amb motiu dels sei-

xanta-sis anys del testament de Fabra a 

Andorra, dels setanta-cinc anys de la 

primera referència escrita de la llengua 

oficial catalana a les actes del Consell 

General i dels cent anys de la publicació 

de les normes ortogràfiques, organitzat 

per la Societat Andorrana de Ciències 

(Andorra la Vella, 27 de novembre de 

2013).

— Conferència «Les normes de 

castelló en el centenari de les normes de 

l’IEC. Homenatge a Lluís Revest», orga-

nitzada per Castelló per la Llengua (Cas-

telló de la Plana, 11 de desembre de 

2013).

— Conferència d’Isidor Marí «Les 

normes ortogràfiques, indispensables avui 

com fa cent anys», a l’Escola Municipal 

de Mallorquí de Manacor, organitzada per 

l’Ajuntament d’aquesta vila (17 de de-

sembre de 2013).

— Conferència de Jordi Mir «El 

centenari de les normes ortogràfiques i 

Pompeu Fabra», organitzada pel Casino 

Menestral (Figueres, 20 de desembre de 

2013).

— Exposició «Pompeu Fabra, el 

científic de la llengua: 100 anys de les 

normes ortogràfiques», organitzada per 

la Plataforma per la Llengua de Canet de 

Mar, amb la col·laboració de la Coordina-

dora d’Associacions per la Llengua Cata-

lana (Canet de Mar, del 13 de gener a l’1 de 

febrer de 2014).

Concursos

— Concurs «Paraules viatgeres», orga-

nitzat pel Servei Local de Català del Ri-

pollès (de setembre a desembre de 2013).

Mitjans audiovisuals 

— Programa català a l’atac (segona 

temporada), microespais lingüístics dedi-

cats a les normes ortogràfiques (Televisió 

de Catalunya, a partir del 4 de novem- 

bre de 2013).

Any Marià Villangómez 2013

El 10 de desembre de 2013, l’IEC va 

acollir l’acte de cloenda del centenari de 

Marià Villangómez a Barcelona, organit-

zat amb el Consell Insular d’Eivissa, el 

Consell Insular de Formentera, l’Ajunta-

ment d’Eivissa, l’Institut d’Estudis Eivis-

sencs, la Institució de les Lletres Catalanes 

i l’Institut Ramon Llull. En el marc de la 

celebració, el 2013 es va fer la reimpressió 

de l’opuscle Marià Villangómez: sessió en 

memòria (8 de maig de 2003).

Exposicions

— Exposició itinerant «Cent anys del 

naixement de Marià Villangómez Llobet 

(1913-2002)», del Consell Insular d’Ei-

vissa (IEC, del 3 al 20 de desembre de 

2013).

— Exposició itinerant «Villangó-

mez, fotògraf: l’Eivissa del seu temps en 
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imatges i poemes», de l’Arxiu Històric 

d’Eivissa i de l’Arxiu d’Imatge i So Muni-

cipal (IEC, del 3 al 20 de desembre de 

2013).

— Exposició «Marià Villangómez: 

declarat amb el vent», de la Secció Filo-

lògica de l’IEC (IEC, del 3 al 20 de de-

sembre de 2013).

Altres activitats

A continuació, s’esmenten les activitats 

públiques en què ha participat la Secció 

Filològica que no han estat inscrites dins 

les commemoracions suara esmentades:

La Secció Filològica va col·laborar 

en el congrés corpus des Troubadours, 

organitzat per la Secció Històrico-Arque-

ològica i celebrat el 24 i el 25 d’octubre 

de 2013. Per part de la Secció, hi van 

intervenir el seu president i el senyor 

Germà Colón.

El 14 de febrer de 2014 es va 

presentar a la seu de l’IEC el volum Poe-

sia completa de Rafael Caria (llibre i CD), 

en un acte encapçalat pel president de 

l’IEC, amb les intervencions del president 

de la Secció Filològica, d’August Bover 

(curador de l’obra) i d’Àlex Susanna 

(director de l’Institut Ramon Llull), i amb 

un recital de poemes i cançons a cura de 

Franca Masu, de la soprano Eulàlia Ara i 

de la pianista Tània Parra.

Diversos membres de la Secció 

Filològica han participat com a coordina-

dors i com a ponents en el cicle de debats 

Qüestions d’estat. Reflexions per al país 

del futur, organitzat per l’IEC i Òmnium 

Cultural. El senyor Isidor Marí va coordi-

nar el seminari sobre llengua (2 d’octubre 

de 2013), i el senyor Carles Miralles, el de 

cultura (30 d’octubre de 2013).

La Secció Filològica també ha 

intervingut en la presentació de l’informe 

sobre la situació de la llengua catalana 

2012, elaborat per la Xarxa CRUSCAT, 

que es va fer el 13 de novembre de 2013 

al Born Centre Cultural de Barcelona.

S’ha col·laborat en els actes de  

la 45a Renovació de la Flama de la Llen-

gua, iniciativa del Centre Excursionista 

de Castelló, protagonitzada per les cinc 

entitats excursionistes de Reus. Les acti-

vitats principals han estat la pujada al 

Tossal del Rei el 16 de febrer de 2014, 

amb la participació del senyor Vicent 

Pitarch (que hi dugué la representació del 

president de l’IEC); la celebració de la 

taula rodona «Present i futur de la nostra 

llengua: com podem avivar la flama», en 

què intervingueren els senyors Isidor Marí, 

Joaquim Mallafrè i Miquel Àngel Pradilla, 

al Centre de Lectura de Reus, el 18 de 

febrer, i l’acte final de la Renovació a 

Montserrat el 23 de febrer.

Així mateix, la Secció ha contri-

buït a la celebració del tricentenari de 

1714 participant en la taula rodona final 

del IX Congrés de la Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana: 

«Després de les Noves Plantes: canvis i 

continuïtats a les terres de parla catala-

na», que es féu a Cervera els dies 21 i 22 
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de febrer. En aquesta taula rodona —de-

dicada als àmbits de llengua, ensenya-

ment i producció científica i literària—, 

hi van intervenir Josep M. Nadal (mode-

rador i contextualització general) i Joan 

Miralles (continuïtat de l’ús de la llengua 

a Mallorca), juntament amb els senyors 

Vicent Escartí i Joan Lluís Marfany. 

El 4 d’abril es va fer a l’Alguer una 

jornada de l’IEC. Al matí, hi va haver  

una sessió a porta tancada de la Secció de 

Filosofia i de Ciències Socials. A la tarda, 

es va celebrar una sessió pública —con-

vocada pel president de l’IEC— de pre-

sentació dels membres corresponents al-

gueresos i de la proposta de l’estàndard 

oral (lèxic) de la llengua catalana referida 

a l’alguerès, a càrrec de Joan Veny i Fran-

cesc Ballone. 

La Secció va participar en l’orga-

nització del IV Simposi Internacional 

sobre l’Ensenyament del Català, organit-

zat amb la Universitat de Vic, la Genera-

litat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic, 

el Consorci per a la Normalització Lin-

güística, l’Institut Ramon Llull i la Xarxa 

Vives d’Universitats (Vic, 4 i 5 d’abril de 

2014).

El 15 de maig se celebrà a la seu 

de l’Institut el V Seminari de la Llengua 

Catalana de Signes, organitzat per la 

FESOCA, amb el suport de la Secció Fi-

lològica.

El 7 de maig es va presentar al 

Centre de Lectura de Reus el volum de les 

actes de les Jornades de la Secció Filolò-

gica de l’IEC a Reus: «Homenatge a Ra-

mon Amigó i Anglès», celebrades els dies 

20 i 21 d’abril de 2014. Hi van participar 

el president de la Secció i el senyor Joa-

quim Mallafrè.

El mateix dia 7 de maig, Josep 

Moran va participar en l’homenatge a 

l’historiador Francesc Marcé, a l’Hospi-

talet de Llobregat; fou un acte organitzat 

per l’Ateneu de Cultura Popular, el Casi-

no del Centre i la Coordinadora Sardanis-

ta de l’Hospitalet, amb la col·laboració de 

la Secció Filològica.

El 23 de maig, a la seu de l’IEC, 

es va fer la jornada La convivència lin- 

güís tica a la catalunya del futur. Amb 

motiu dels 15 anys d’estudis de llengua i 

cultura catalanes de la Uoc. La inaugu-

ració fou a càrrec del rector de la UOC i 

del president de l’IEC, i la cloenda, del 

president de la Secció Filològica. També 

hi participaren Joan Pujolar i Georg 

Kremnitz.

El 29 de maig es va celebrar a 

l’IEC un homenatge dedicat a Josep Roca-

Pons en el centenari del seu naixement, 

organitzat amb la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura. Hi van intervenir el 

president de l’IEC, el president de la 

Secció, els senyors August Bover, Salvador 

Giner, Philip D. Rasico, Santiago Esteve 

i Gerard Llorens DeCesaris, i les senyores 

Maria-Rosa Lloret i Janet DeCesaris. S’hi 

va poder veure una mostra de documents 

del Fons Josep Roca-Pons dipositat a 

l’Arxiu de l’IEC i una projecció d’imatges 
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de Josep Roca-Pons i de missatges d’amics 

i deixebles. 

El 3 de juny es va fer a Palma 

l’acte Per una llengua plenament normal: 

la funció complementària de l’estàndard 

i les altres varietats lingüístiques, orga-

nitzat per la Delegació de l’IEC a Palma 

i la Secció Filològica, amb la col·laboració 

de la Universitat de les Illes Balears. Hi 

van intervenir la vicerectora de Cultura, 

Projecció Social i Seus Universitàries de 

la UIB, el president de la Secció Filològi-

ca i els senyors Joan Veny, Joan Miralles, 

Joan F. López Casasnovas, Enric Ribes i 

Nicolau Dols, tots ells membres balears 

de la Secció. La senyora Aina Moll, mem-

bre emèrita de la Secció Filològica, era 

entre el públic i va rebre una ovació dels 

assistents. 

Del 18 de juny al 26 de juliol es 

va mostrar a la seu de l’IEC l’exposició 

«Els orígens de la llengua catalana: Jo 

fideles vos seré», promoguda per l’Oficina 

d’Onomàstica de l’IEC, la Universitat de 

Lleida i els ajuntaments d’Areny de No-

guera i Tremp. Aquesta exposició s’havia 

inaugurat a Areny de Noguera el 28 de 

setembre de 2013, coincidint amb l’acte 

La Terreta: els orígens del català, que 

organitzaren les mateixes institucions, i 

posteriorment a Tremp el 24 de gener  

de 2014.

El 26 de juliol, a Sant Serni de 

Cabó, l’Associació d’Amics de la Vall  

de Caboet va organitzar l’acte La impor-

tància lingüística i històrica del manuscrit 

dels Greuges de Guitard isarn, senyor de 

caboet, en què van intervenir els senyors 

Josep Moran i Joan Anton Rabella, direc-

tor i cap, respectivament, de l’Oficina 

d’Onomàstica. 

En el marc de la XLVI Universitat 

Catalana d’Estiu, els senyors Vicent Pas-

cual i Francesc Ballone van intervenir en 

la X Jornada de l’IEC a l’UCE de Prada 

(dies 18 i 19 d’agost de 2014), titulada 

«L’ensenyament de les llengües en països 

romànics. Plurilingüisme personal. Mul-

tilingüisme social», organitzada per la 

Delegació de l’IEC a Perpinyà i la Societat 

Catalana de Pedagogia. 

Diversos membres i tècnics de la 

Secció Filològica han participat en acti-

vitats relacionades amb la llengua i la 

cultura catalanes arreu del món: el Sim-

posi Internacional sobre Drets Lingüístics 

i Cohesió Social en Societats Plurilingües, 

organitzat pel Síndic de Greuges de Ca-

talunya i l’Associació Internacional de 

Comissaris de Llengua (19 i 20 de març); 

el IV Simposi Internacional «Noves ten-

dències en el I+D+I en literatura, llengua, 

ensenyament i TIC sobre la Corona d’Ara-

gó (edat mitjana i edat moderna). De la 

innovació al cànon», a la Seu Univer-

sitària de la Nucia (UA), organitzat per 

l’IVITRA (del 9 a l’11 d’abril), i el curs 

«Gestionar la diversidad lingüística de 

Aragón», organitzat pel Departament  

de Psicologia i Sociologia de la Universi- 

tat de Saragossa (del 9 a l’11 de juliol).

Com s’ha fet en els darrers anys, 
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la Secció Filològica ha acollit la visita de 

grups universitaris i d’investigadors que 

han sol·licitat conèixer les seves activitats 

i funcions, especialment en recerca i nor-

mativa lingüística. El 17 de novembre, un 

grup del grau de llengua i literatura cata-

lanes de la UOC; el 22 de novembre, un 

grup de l’assignatura «Llengua catalana: 

cultura i societat» del grau d’humanitats 

de la UAB, i el 28 de maig els ponents del 

col·loqui Mirades de la ciència sobre el 

temps, celebrat a la Universitat de Barce-

lona els dies 26 i 27 de maig de 2014. 

La Secció Filològica també ha 

participat en activitats de la Fundació 

Mercè Rodoreda. El president de la Secció 

forma part del Patronat de la Fundació, i 

els senyors Joaquim Mallafrè i Carles Mi-

ralles, del Consell de Direcció. També hi 

ha una vinculació amb la Fundació Carles 

Salvador, de Benassal, principalment amb 

els senyors Vicent Pitarch i Ramon Sistac, 

que són membres del seu Patronat.

La discussió i l’aprovació per part 

de la Secció Filològica d’una nova orga-

nització de treball ha comportat vincular 

els projectes en curs i d’altres de nous a 

comissions i grups de treball. En síntesi, 

són els següents:

Comissió de Lexicografia

— Diccionari manual de la llen-

gua catalana: previsió de finalització.

— Actualització del DIEC.

— Nou diccionari normatiu (NDN):  

disseny i pla de treball.

Comissió d’Onomàstica

— Nomenclàtor internacional: 

pla de treball i calendari.

— nomenclátor geográfico básico 

de españa.

— Nomenclàtor toponímic de les 

Illes Balears (NOTIB): Corpus de toponí-

mia no urbana actual de les Illes Balears.

— Servei de normalització i cer-

tificació de noms i cognoms de persona i 

d’elaboració d’informes sobre topònims.

Comissió de Gramàtica

— Gramàtica de la llengua cata-

lana: finalització i edició.

— Gramàtica normativa essenci-

al de la llengua catalana: disseny i pla de 

treball.

— Opuscle d’ortografia: finalit-

zació i edició.

Comissió d’Estàndard Oral (a extingir 

quan s’acabin els treballs en curs)

— Proposta per a un estàndard 

oral de la llengua catalana. Lèxic: pre-

sentació a la SF i edició.

— Proposta per a un estàndard 

oral de la llengua catalana. sintaxi: pre- 

sentació a la SF i edició.

Comissió de Transcripció i Transliteració 

(grups de treball)

— Revisió de la proposta del rus 

al català.

— Elaboració de la proposta del 

xinès al català.
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— Elaboració de la proposta del 

grec modern al català.

Comissió de Sociolingüística i Estàndard

— Proposta per a un estàndard 

oral de la llengua catalana. Fonètica 

(nova versió): pla de treball i calendari.

— Informe sobre l’estat actual de 

criteris per a l’estàndard oral i propostes 

de futur.

— Informe sobre els conceptes i 

els termes que s’utilitzen en els treballs de 

la SF: pla de treball.

— Informe sobre els comentaris 

rebuts amb relació als documents d’Es-

tàndard fonètic i morfològic que afecten 

els fonaments.

— Informe sobre els tipus de 

consultes lligades a la normativa, rebudes 

fins ara per l’Oficina d’Assessorament 

Lingüístic.

— Servei d’Assessorament Lin- 

güístic: compleció de l’Optimot.

Comissió de Publicacions

— Elaboració de criteris de selec-

ció i priorització de les publicacions de la 

Secció Filològica d’acord amb les dispo-

nibilitats de pressupost.

Comissió d’Infraestructura i Corpus  

Lingüístics

— Redacció del Projecte d’actua-

lització del cTiLc - Fase ii (1989-2013). 

— Disseny i implementació de la 

seva execució.

— Pla d’incorporació a la infra-

estructura de la Secció Filològica de dades 

útils per als treballs normatius, procedents 

de projectes de la Secció Filològica o fi-

nançats per la Secció Filològica. 

Membres

Joan A. Argenter i Giralt 3.11.1989

 Lingüística i sociolingüística

Antoni M. Badia i Margarit 15.11.1968; emèrit des del 30.5.1990

 Lingüística històrica i gramàtica

M. Teresa Cabré i Castellví 3.11.1989

 Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré 19.6.2000

 Escriptor
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Jordi Carbonell i de Ballester 19.5.1972; emèrit des del 23.4.1994

  Història social de la llengua, història de 

la literatura i gramàtica

Germà Colón Domènech* 7.6.1993; emèrit des del 30.11.1998

  Filologia romànica, lexicografia i edició 

de textos

Maria Josep Cuenca Ordinyana 13.6.2005

 Gramàtica

Nicolau Dols i Salas 19.5.2014

 Fonètica i fonologia

Antoni Ferrando i Francès 22.3.1985

 Història de la llengua

Josep Gifreu i Pinsach 22.11.1993

  Sociolingüística i polítiques de comuni- 

cació

Albert Jané i Riera 19.6.2000; emèrit des del 19.6.2001

 Gramàtica

Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21.5.1991; emèrit des del 2.6.2011

 Traductor i escriptor

Isidor Marí i Mayans 3.11.1989

 Sociolingüística

Joan Martí i Castell 23.10.1992

  Lingüística diacrònica, història de la llen- 

gua, sociolingüística i lexicografia
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* Fou membre correcponent d’aquesta Secció des del 25.2.1966 fins al 7.6.1993.
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Josep Martines Peres 13.6.2005

 Lexicografia

Joan Miralles i Monserrat 14.6.1985

  Història de la llengua, onomàstica i lite-

ratura popular

Carles Miralles i Solà 21.5.1991; emèrit des del 25.5.2014

 Filologia clàssica

Aina Moll i Marquès 22.11.1993; emèrit des del 14.8.2000

 Lingüística

Brauli Montoya Abat 17.6.2002

 Sociolingüística

Josep Moran i Ocerinjauregui 22.5.1995

 Onomàstica i lingüística històrica

Josep M. Nadal i Farreras 23.2.2009

 Història de la llengua

Vicent Pascual Granell 25.2.2013; emèrit des del 25.2.2014

 Educació plurilingüe i intercultural

Manuel Pérez Saldanya 9.6.1997

 Gramàtica

Joan Peytaví Deixona 28.2.2005

 Onomàstica

Josep Piera Rubio 28.2.2005

 Escriptor

Vicent Pitarch i Almela 14.6.1985; emèrit des del 5.11.2012

 Sociolingüística
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Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

 Sociolingüística i lingüística

Miquel Àngel Pradilla Cardona 13.6.2005 

 Sociolingüística (variació i planificació)

Modest Prats i Domingo  13.6.2005; emèrit des del 5.9.2006  

(† 29.3.2014)

 Història de la llengua

Joaquim M. Puyal 21.12.2009

 Teoria de la comunicació

Joaquim Rafel i Fontanals 24.10.1984; emèrit des del 13.10.2013 

 Fonètica i lexicografia

Gemma Rigau i Oliver 17.6.2002

 Sintaxi i semàntica

Mila Segarra i Neira 28.2.2005

 Gramàtica i història de la normativa

Màrius Serra i Roig 25.2.2013

 Escriptor i traductor

Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

 Dialectologia

Francesc Vallverdú Canes  17.6.2002; emèrit des de l’1.12.2005  

(† 12.6.2014)

 Sociolingüística

Josep Vallverdú i Aixalà 21.5.1991; emèrit des del 9.7.1993

 Escriptor

Joan Veny i Clar 17.11.1978; emèrit des del 22.8.2002

 Dialectologia i història de la llengua
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Pere Verdaguer i Juanola 7.6.1993; emèrit des del 9.4.1999

 Lingüística i literatura

Mariàngela Vilallonga Vives 28.2.2005

 Filologia clàssica

Membres corresponents

Cosme Aguiló Adrover 12.6.2006

 Toponímia, dialectologia i etimologia

 (Santanyí)

 

Robert Archer 19.6.2000

 Hispanista medievalista

 (Regne Unit)

Francesc Ballone 18.3.2013

 Fonètica

 (L’Alguer)

Denise Boyer 27.6.2011

 Literatura

 (França)

Michel Contini 28.2.2006

 Dialectologia

 (França)

Jordi Joaquim Costa i Costa 28.2.2006

 Dialectologia

 (França)

Kálmán Faluba 23.11.1992

 Lingüística

 (Hongria)
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José Enrique Gargallo Gil 19.5.2014

 Lingüística romànica

 (Barcelona)

Manuel González González 21.12.2009

 Lingüística

 (Santiago de Compostel·la)

Maria Grossmann 18.3.2013 

 Lingüística

 (Itàlia)

Joseph Gulsoy 6.6.1994

 Gramàtica històrica

 (Canadà)

Georg Kremnitz 16.6.2014

 Lingüística

 (Àustria)

Joan F. López Casasnovas 28.2.2006

 Cultura catalana a Menorca

 (Ciutadella)

Bob de Nijs 19.6.2000

 Poeta i novel·lista

 (Bèlgica)

José Antonio Pascual Rodríguez 9.6.1997

 Lexicografia

 (Madrid)

 

Damià Pons i Pons  25.2.2008

 Cultura catalana a Mallorca

 (Campanet)
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Josep Quer i Villanueva 28.2.2006

 Llengua de signes catalana

 (Veneçuela-Barcelona)

Artur Quintana i Font 28.2.2006

 Llengua i literatura catalanes

 (La Franja - Barcelona)

Lídia Rabassa Areny 28.2.2006

 Dialectologia

 (Tolosa de Llenguadoc)

Philip D. Rasico 9.6.1997

 Llengua i literatura

 (Estats Units)

Enric Ribes i Marí 12.6.2006

 Toponímia

 (Eivissa)

Beatrice Schmid 9.6.1997

 Lingüística

 (Suïssa)

Giuseppe Tavani 23.11.1992

 Literatura catalana medieval

 (Itàlia)

Andrés Urrutia Badiola 21.12.2009

 Lèxic jurídic

 (Bilbao)

Max Woodfield Wheeler 9.6.1997

 Fonologia i morfologia

 (Regne Unit)
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Curt Wittlin 9.6.1997

 Filologia romànica

 (Suïssa)

Alan Yates 28.2.2006

 Llengua i literatura

 (Regne Unit)

Marie Claire Zimmermann 9.6.1997

 Poesia d’Ausiàs March

 (França)
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Secció de Filosofia i Ciències Socials

crònica

Durant el curs han estat nomenats nous 

membres corresponents de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials (SFCS) Joan 

Nogué, com a numerari, i Christer Laurén 

i Antoni Nughes, com a corresponents. 

Han passat a ésser emèrits Anna Cabré, 

Maria Dolors Garcia Ramon, Encarna 

Roca, Andreu Mas-Colell i Josep M. Ca-

sasús. Així, la composició de la SFCS és 

actualment de vint membres numeraris, 

vint-i-sis d’emèrits i vuit de correspo-

nents, que s’adscriuen en les diverses 

àrees d’especialitat: filosofia, dret, econo-

mia, geografia i demografia, pedagogia, 

psicologia, comunicació, antropologia, 

sociologia i ciència política.

La Secció hagut de lamentar el 

traspàs del senyor Josep M. Boixareu i 

Cortina, secretari redactor de la SFCS, al 

qual se li dedicà un acte de comiat a l’IEC 

el 12 de novembre de 2013.

Les reunions ordinàries de la Sec-

ció han estat dedicades a la presentació 

de resultats d’investigacions científiques 

i al debat en seminari acadèmic de diver-

sos aspectes i facetes del programa insti-

tucional de recerca «Identitat i cohesió 

social» (vegeu-ne informació més detalla-

da al capítol vi, «Activitat de recerca»), 

presentats per un membre de la Secció o 

un especialista convidat: en la sessió del 

mes de maig, per exemple, es va presentar 

la comunicació científica d’Antoni Milian, 

catedràtic de dret administratiu de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, titu-

lada «El règim jurídic de les llengües en 

una Catalunya sobirana», i en la de juny, 

Pau Bossacoma presentà la ponència «Qui 

serien els ciutadans d’un hipotètic Estat 

català? Una proposta democràtica, nacio-

nalista i liberal sobre la ciutadania».

El 4 d’abril de 2014 es va ce-

lebrar l’acte titulat L’Alguer i l’institut 

d’estudis catalans a la seu de la Fonda-

zione Meta de l’Alguer, que va ser presi-

dit per Joandomènec Ros, president de 

l’IEC. Hi van intervenir Francesc Ballo-

ne i Joan Veny, membres de la Secció 

Filològica; Antoni Nughes, membre cor-

responent de la Secció de Filosofia i 

Cièn cies Socials, i Antoni Torre, membre 

corres ponent de la Secció de Ciències 

Biològiques. L’objectiu de la jornada fou 

compartir informació i conèixer de prop 

la realitat i els reptes de la societat de 

l’Alguer, i amb aquest mateix objectiu, 

el Ple de la SFCS es va reunir al matí 

amb personalitats de la cultura, l’econo-

mia i la política alguereses. La trobada 

es va fer al Parc Regional de Port del 

Comte i va incloure les ponències de 

Francesc Ballone i Antoni Nughes: «L’Al-

guer: societat, cultura i llengua» i «L’Alguer: 

territori, economia i societat».
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La SFCS ha organitzat i ha parti-

cipat en diverses activitats, entre les quals 

destaca el parlament del president de la 

Secció, Josep González -Agàpito, en l’acte 

de lliurament dels Premis d’Educació en el 

Lleure, al Palau Robert de Barcelona 

(18.3.2014); la participació d’Oriol Nel·lo 

en la presentació del llibre Los ríos de la 

zona árida peruana, publicat per l’Insti- 

tut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(19.3.2014); la conferència al Museu de 

Badalona de Carles Viver i Pi Sunyer sobre 

els treballs del Consell Assessor per a la 

Transició Nacional (26.3.2014); la parti-

cipació de Salvador Cardús com a ponent 

al XVII Diálogo sobre Educación, a Madrid 

(27.3.2014); l’acte de lliurament del Pre- 

mi Especial de l’Acadèmia Catalana de 

Gastronomia a la Secció de Filosofia i Cièn- 

cies Socials (5.5.2014); la visita de la  

SFCS al Centre d’Estudis Demogràfics 

(CED), en què Anna Cabré, directora del 

centre, va fer una visita guiada a les instal-

lacions (13.5.2014); el simposi La uni- 

versitat a catalunya, ahir i avui, organit-

zat pel Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya i la Societat Catalana d’Es-

tudis Històrics, en què intervingueren 

Enric Argullol, amb la ponència «La uni-

versitat durant la transició i la democrà-

cia», i Josep González-Agàpito, amb «La 

universitat de Barcelona (segles xix i xx)» 

(21.5.2014); la participació del president 

de la Secció en l’acte de celebració del 

centenari de l’Escola d’Estiu, al Palau de 

la Generalitat, presidit per Artur Mas, 

president de la Generalitat (28.6.2014), i 

l’assistència a la jornada Francesc candel 

i la seva obra. De la postguerra a la tran-

sició, amb motiu del cinquantè aniversari 

de la publicació d’els altres catalans 

(2.7.2014).

Membres 

Gabriel Amengual Coll 28.2.2006; emèrit des del 25.1.2013

 Filosofia

Enric Argullol i Murgadas 1.2.1991

 Dret administratiu

Joaquim Arnau Querol 16.6.2008

 Psicopedagogia del llenguatge

Joan Becat i Rajaut 15.11.1991; emèrit des del 29.6.2011

 Geografia
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Josep M. Bricall i Masip 28.2.2006; emèrit des del 28.2.2007

 Economia

Anna Cabré i Pla 29.3.2010; emèrit des del 18.10.2013

 Demografia

Salvador Cardús i Ros 16.6.2008

 Sociologia 

Jaume Casals i Pons 27.6.2011

 Filosofia

Josep M. Casasús i Guri 7.5.1990; emèrit des del 31.7.2014

 Teoria del periodisme

Antoni Joan Colom Cañellas 14.6.2004

 Teoria i història de l’educació

Maria Corominas i Piulats 16.6.2008

 Estructura i polítiques de comunicació

Jordi Cots i Moner 13.2.1987; emèrit des del 17.2.2003

 Dret de família

Josepa Cucó i Giner 27.6.2011

 Antropologia

Joan Egea i Fernández 27.2.2012

 Dret civil

Joan Estruch i Gibert 20.12.1995; emèrit des del 24.7.2013

 Sociologia de la religió

Octavi Fullat i Genís 20.12.1995; emèrit des del 12.1.1998

 Filosofia de l’educació
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Jordi Galí i Garreta 23.2.2009

  Teoria macroeconòmica i economia mo-

netària

Maria Dolors Garcia Ramon 28.2.2006; emèrita des del 7.11.2013

 Geografia i gènere

Carles A. Gasòliba i Böhm 12.1.1979

 Economia

Salvador Giner de San Julián 22.5.1995; emèrit des del 10.2.2004

 Sociologia

Josep González-Agàpito i Granell 15.11.1991

 Teoria i història de l’educació

Pere Lluís Font 7.5.1990; emèrit des de l’1.5.2004

 Història de la filosofia

Andreu Mas-Colell 13.6.2005; emèrit des del 29.6.2014

 Economia

Joan-Francesc Mira i Casterà 14.6.1999; emèrit des del 3.12.2009

 Antropologia cultural

Isidre Molas i Batllori 22.11.1993; emèrit des del 12.10.2010

 Dret constitucional

Miquel de Moragas i Spà 7.5.1990; emèrit des del 9.6.2013

 Teoria de la comunicació

Joaquim Muns i Albuixech 13.2.1987; emèrit des del 25.6.2005

 Economia internacional

Josep M. Muntaner i Pasqual 12.1.1979; emèrit des del 27.4.2009

 Economia
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Oriol Nel·lo i Colom 23.2.2009

 Geografia

Joan Nogué i Font 17.3.2014

 Geografia humana

Josep M. Panareda Clopés 28.2.2006

 Biogeografia

Àngels Pascual de Sans 28.2.2006; emèrita des del 3.12.2008

 Estudis de població

Josep Perarnau i Espelt 7.5.1990; emèrit des del 8.7.1998

 Filosofia

Jaume de Puig i Oliver 16.6.2008

 Filosofia i textos medievals

Josep-Enric Rebés i Solé 16.6.2008; emèrit des del 10.3.2010

 Dret

Carles-Enric Riba i Campos 27.6.2011

 Psicologia

Encarna Roca i Trias 22.5.1995; emèrita des del 26.4.2014

 Dret civil

Vicenç M. Rosselló i Verger 1.2.1991; emèrit des del 12.9.2001

 Geografia

Xavier Rubert de Ventós 13.6.2005; emèrit des de l’1.9.2009

 Estètica

Antoni Serra i Ramoneda 13.2.1987; emèrit des del 20.7.2003

 Economia de l’empresa
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Carlota Solé i Puig 7.5.1990

  Sociologia de les migracions i de les orga-

nitzacions (empresarials), estructura i 

canvi social (modernització)

Josep-Maria Terricabras i Nogueras 22.5.1995

 Filosofia

Ricard Torrents i Bertrana 14.6.1999; emèrit des del 10.1.2007

  Educació universitària i filosofia de l’edu-

cació

Joan Vilà-Valentí 29.1.1990; emèrit des del 29.3.1995

  Geografia regional i didàctica de la geo-

grafia

Carles Viver i Pi Sunyer 27.2.2012

 Dret

Xavier Vives i Torrents 27.6.2011

 Economia

Membres corresponents

Francesc Badia Gomis 18.3.2013

 Dret

 (Andorra)

Isidre Bartumeu Martínez 18.3.2013

 Dret

 (Andorra)

Montserrat Guibernau i Berdun 27.6.2011

 Sociologia

 (Regne Unit)
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Christer Laurén 17.3.2014

 Filologia medieval

 (Finlàndia)

Ambler H. Moss 16.6.2008

 Política internacional

 (Estats Units)

Carlos-Ulises Moulines Castellví 16.6.2008

 Filosofia

 (França)

Antoni Nughes 17.3.2014

 Cultura algueresa

 (L’Alguer)

Miquela Valls 23.2.2009

 Humanitats

 (Perpinyà)
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