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Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2010

Numeraris

Emèrits

Corresponents

24

13

24

22

10

10

25

10

 8

27

11

24

23

19

 4

121

 63

 70

254

2015

Numeraris

Emèrits

Corresponents

23

15

19

28

17

11

26

14

 7

23

13

27

21

29

 8

121

 88

 72

281

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 Estatuts. Els 

membres emèrits són els que, havent estat 

membres numeraris, per raó d’edat són 

exonerats de les obligacions corporatives.

Els membres corresponents col·la- 

boren en les tasques científiques de l’Insti- 

tut 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, quinze d’emèrits i dinou de corres-

ponents. Durant aquest curs, han passat 

a la condició d’emèrits Romà Escalas, 

Joaquim Garriga i Antoni Riera. La Secció 

ha hagut de lamentar la pèrdua dels se-

nyors Joaquim Molas, el 16 de març de 

2015, i Gregori Estrada, el 18 de març. 

La SHA s’ha reunit en vuit sessions 

de treball ordinàries i en una d’extraordi-

nària, el 18 de desembre de 2014, en la 

qual foren votats tres candidats a membre 

numerari, dos de l’àrea d’història medieval 

i un d’història de la literatura, posterior-

ment votats al Ple i incorporats a la Secció. 

Es tracta respectivament dels senyors 

Antoni Furió, Flocel Sabaté i Damià Pons. 

Al llarg de les sessions ordinàries, 

el 4 de desembre, Ramon Pinyol va expli- 

car el projecte del Museu Verdaguer a Vil·la 

Joana; el 15 de gener, Albert Balcells va 

parlar de Miquel dels Sants Oliver i el 

catalanisme, dins el marc del 150è aniver-

sari del naixement d’Oliver (1864-1920), 

que fou membre de la nostra Secció (1907-

1920); el 19 de febrer, Josep Maria Salrach 

i Tomàs de Montagut van informar sobre 

l’estat del projecte «La justícia a la Catalunya 

medieval», que dirigeixen conjuntament;  

el 26 de març, Dolors Bramon va presentar 

una comunicació sobre l’origen del nom de 

Catalunya, amb una nova proposta etimo-

lògica; el 16 d’abril, Tomàs de Montagut 

va pronunciar la ponència «Juristes hispà-

nics: de l’imperi del dret a la gestió del 

poder», i el 21 de maig, Pere Casanellas, 

president de la Societat Catalana d’Estudis 

Hebraics, va explicar el projecte del Corpus 

Biblicum Catalanicum, promogut per l’As-

sociació Bíblica de Catalunya, que reprèn 

un antic projecte de la SHA. 

D’altra banda, el 10 de desembre 

de 2014, Antoni Pladevall va rebre el 

Premi Columna del Centre Excursionista 

de Catalunya per la seva trajectòria i 

sobretot per la seva contribució al conei-

xement de la història de Catalunya, i el 

2015, Xavier Barral ha estat nomenat 

membre corresponent a París per la Reial 

Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

Albert Balcells va intervenir en la 

inauguració d’un bust dedicat a Josep 

Puig i Cadafalch al Pati dels Tarongers 

de la Generalitat el 27 de gener de 2015. 

En el seu parlament va insistir en la tas- 

ca de Puig i Cadafalch com a segon pre-

sident de la Mancomunitat i com a membre 

fundador de l’Institut el 1907 i refunda-

dor de la corporació el 1942.

Com és habitual, diversos membres 

de la Secció continuen formant part de 

comissions de l’Institut o intervenen en 

altres indrets, en representació de la Secció 
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o de tot l’Institut. A causa del traspàs recent 

dels senyors Joaquim Molas i Carles 

Miralles, Damià Pons i Josep Massot han 

estat nomenats membres de la comissió 

tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda, 

del Patronat de la qual també formen part.

La SHA ha organitzat, juntament 

amb la Universitat Autònoma de Barce- 

lona, el cicle de conferències La situa- 

ció de la dona al llarg de la història de 

catalunya, que va tenir lloc a l’IEC entre 

els dies 15 i 19 de juny de 2015. 

En conjunt, la Secció promou vint-

i-tres programes de recerca, classificats en 

diverses categories segons les seves carac-

terístiques. Amb el finançament d’Autopis-

tes ACESA es duu a terme el programa 

«Ager Tarraconensis», codirigit per Josep 

Guitart i Marta Prevosti, de l’Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica. En el marc de la 

Unió Acadèmica Internacional, estan en 

marxa els programes «Tabula Imperii 

Romani - Forma Orbis Romani», dirigit 

per Josep Guitart —que ha entrat en una 

fase d’informatització promoguda des de 

l’IEC—; el «Corpus International des 

Timbres Amphoriques», dirigit igualment 

per Josep Guitart, en col·laboració amb 

Cèsar Carreras, que ha acabat el volum 

Barcino ii, corresponent a les marques i 

terrisseries d’àmfores del Baix Llobregat; 

l’epigrafia del conventus Tarraconensis 

nord, dirigit per Marc Mayer, que s’ha 

centrat darrerament sobretot en les Illes 

Balears i en Ruscino, Castell Rosselló, 

Perpinyà; el «Corpus des Troubadours», 

coordinat per Tomàs Martínez i Vicenç 

Beltran, els excel·lents resultats del qual 

apareixen en un espai web; el «Corpus 

Antiquitatum Americanensium», en col-

laboració amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona, en el qual participen Josep 

Guitart i Antoni Riera, i el «Corpus Vi- 

trearum Medii Aevi», dirigit per Xavier 

Barral, que ha finalitzat amb la publicació 

del cinquè volum, en dos gruixuts toms, 

que va ser objecte d’una presentació a l’IEC.

Els projectes institucionals corres-

ponents a la Secció són: «Base de dades 

de manuscrits catalans de l’edat moderna 

(1474-1814)», dirigit per Eulàlia Duran; 

«Corpus Textual de la Catalunya del 

Nord: Catàleg d’impresos rossellonesos», 

dirigit igualment per Eulàlia Duran, 

accessibles en línia; «Corpus Documen- 

tal de les Relacions Internacionals de 

Catalunya i la Corona d’Aragó», dirigit 

per Maria Teresa Ferrer, del qual s’està 

enllestint un volum; «Recerca arqueolò-

gica a la ciutat romana de iesso (Guisso- 

na)», dirigida per Josep Guitart, en col-

laboració amb el Patronat d’Arqueologia 

de Guissona, que enguany ha donat lloc 

a noves descobertes i a la preparació d’un 

volum sobre la planimetria arqueològica 

de la ciutat, i encara «Catalunya Caro- 

língia», dirigida per Gaspar Feliu i Josep 

M. Salrach, de la qual han quedat enlles-

tits el volum vi, corresponent al comtat 

de Barcelona, i el volum vii, amb els 

comtats de la Cerdanya, Urgell i Berga, 

tots dos en procés d’edició.
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Finalment, corresponen als progra-

mes triennals de l’IEC el projecte «De re 

frumentaria», dirigit per Antoni Riera, que 

ha donat lloc a seminaris i publicacions 

diverses; l’edició dels llibres de matrícula 

de les insaculacions de la Diputació del 

General i de la ciutat de Barcelona, dirigi-

da per Eva Serra, que ja ha donat lloc a  

la publicació de dos volums d’els llibres  

de l’ànima de la Diputació del General de 

catalunya (1493-1714); l’anàlisi de la 

percepció del patrimoni artístic, dirigida per 

Romà Escalas, i el projecte «Diccionari 

d’Historiadors de l’Art Català, Valencià  

i Balear», dirigit per Francesc Fontbona i 

Bonaventura Bassegoda, accessible en línia.

Altres projectes vinculats a la 

Secció són l’edició crítica de les obres de 

Manuel Milà i Fontanals, que dirigeix Ma- 

nuel Jorba, de la qual hi ha molt avan çada 

la preparació del primer volum; l’edició 

de Les quatre grans cròniques, dirigida 

per Josep Massot, de la qual es treballa 

en la preparació d’un cinquè i darrer 

volum d’índexs, amb un apèndix de Maria 

Teresa Ferrer, que posa al dia les intro-

duccions que en el seu moment va redac-

tar Ferran Soldevila; la publicació d’una 

nova edició del primer volum de L’ar- 

quitectura romànica a catalunya, de 

Josep Puig i Cadafalch, que l’autor va 

deixar preparada i que serà posada al dia 

per un equip dirigit per Josep Guitart; 

l’estudi de la justícia a la Catalunya 

medieval, dirigit per Tomàs de Montagut 

i Josep M. Salrach, un diplomatari que 

serà enllestit molt aviat; la preparació 

d’una edició crítica de la traducció cata-

lana del Breviari d’amor, que duu a terme 

Irene Capdevila, sota la direcció de Josep 

Massot; la preparació d’un epistolari de 

Ferran Soldevila, que enllesteix Enric 

Pujol, sota la direcció d’Antoni Simon,  

i un repertori d’autobiografies, dietaris i 

epistolaris del segle xx, dirigit pel senyor 

Albert Balcells.

Entre les publicacions promogu-

des per la Secció, a més d’algunes de 

relacionades amb els projectes anteriors 

—que han aparegut o estan en prepara-

ció—, cal destacar les actes del col·loqui 

sobre Muret, celebrat a l’Institut els dies 

24 i 25 d’octubre de 2013, que ha estat 

publicat per la Universitat de Barcelo- 

na, a cura de Vicenç Beltran, en part grà- 

cies a l’aportació del Fons Maria Teresa 

Ferrer; les actes del simposi La reintegra-

ció de la Vall d’Aran a catalunya, publi-

cades a l’IEC, a cura de la senyora Maria 

Teresa Ferrer; les importants actes del 

congrés sobre Martí l’Humà, celebrat amb 

motiu dels sis-cents anys de la seva mort, 

publicat igualment a cura de Maria Teresa 

Ferrer, en una col·laboració entre l’Insti-

tut i la Deputazione di Storia Patria per 

la Sardegna. I encara es pot posar en re- 

lleu la publicació, l’abril de 2015, de les 

actes del simposi sobre la Mancomunitat 

de Catalunya, amb motiu del seu cente-

nari, organitzat pel senyor Albert Balcells, 

del 22 al 24 d’octubre de 2014 i patroci-

nat per la Diputació de Barcelona.
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Membres

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

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

Romà Escalas i Llimona 17.6.2002; emèrit des del 5.7.2015

 Musicologia

Gregori Estrada i Gamissans 18.12.1992; emèrit des del 18.12.1993

 Història de la música

 († 18.3.2015)
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 17.6.1996 fins al 27.2.2012.
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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

Antoni Josep Furió i Diego 2.3.2015

 Història medieval

Joaquim Garriga i Riera 17.6.2002; emèrit des del 17.8.2015

 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

Tomàs Martínez Romero 7.4.2003

 Història de la literatura de l’edat mitjana
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Joan Mas i Vives 25.2.2008

 Història de la literatura (s. xvi-xix)

Josep Massot i Muntaner 14.6.1999; emèrit des del 3.11.2011

  Història de la literatura i història 

contemporània

Marc Mayer i Olivé 17.6.1996

  Epigrafia, tradició clàssica i història 

antiga 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

 († 16.3.2015)

Tomàs de Montagut Estragués 17.12.2001 

 Història del dret

Ramon Pinyol i Torrents 17.3.2014

  Història de la literatura catalana 

contemporània

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

 Història eclesiàstica i història de l’art

Damià Pons i Pons* 2.3.2015 

 Assagística

Antoni Riera i Melis 17.6.1996; emèrit des de l’1.12.2014 

 Història social de l’edat mitjana
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* Fou membre corresponent de la Secció Filològica des del 25.2.2008 fins al 2.3.2015.
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Santiago Riera i Tuèbols 17.6.2002; emèrit des del 18.5.2005

 Història de la ciència i de la tècnica

Albert Rossich i Estragó 17.3.2014

  Literatura catalana de l’edat moderna  

i del segle xix

Flocel Sabaté i Curull 2.3.2015

 Història medieval

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 

moderna 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)
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* Entre parèntesis consta el país de procedència o residència habitual, i la ciutat, en el cas dels membres 

procedents de l’Estat espanyol o de l’àmbit d’influència de llengua i cultura catalanes.
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Efrem Compte i Roux 25.2.2008

 Història medieval, paleografia i litúrgia

 (Estats Units)

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)
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Henry de Lumley-Woodyear 16.12.1996

 Paleontologia humana

 (França)

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) 

té un total de cinquanta-sis membres: vint-

i-vuit de numeraris, disset d’emèrits i onze 

de corresponents. Les àrees temàtiques que 

cobreixen llurs especialitats són molt di-

verses, tant del que podríem dir-ne biologia 

general (biologia cel·lular, biologia mole-

cular, bioquímica, genètica, antropologia, 

etc.), com de biologia d’organismes i siste- 

mes (ecologia, entomologia, botànica, mi- 

cologia, zoologia, etc.), com de ciències de 

la salut, més diversificades (microbiologia, 

cardiologia, ciències de la conducta, em- 

brio logia humana, endocrinologia, farmaco-

logia, geriatria, hepatologia, immunologia, 

neurociències, nutrició i bromatologia,  

pediatria, psiquiatria, toxicologia, veteri-

nària, etcètera).

Aquest curs han estat nomenats 

quatre nous membres numeraris: Bona- 

ventura Clotet, Martí Domínguez, Manuel 

Esteller i Jaume Reventós. Han passat a 

ésser emèrits els senyors Josep M. Domè- 

nech i Mateu i Lluís Garcia i Sevilla.

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 

Ciències i Tecnologia. 

Amb l’objectiu de contribuir a la 

difusió, l’anàlisi i el desenvolupament de 

la recerca, la SECCB planificà les comu-

nicacions científiques següents: «Un atles 

genètic i lingüístic dels cognoms cata-

lans», per Francesc Calafell, de l’Institut 

de Biologia Evolutiva, del CSIC i la UPF; 

«El professional de la cirurgia i la medi-

cina: evolució i estat actual en situació de 

crisi. Importància de l’humanisme i l’èti-

ca», discurs de presentació de Joan Viñas 

(10.11.2014); «Càncer cutani», per M. 

Teresa Estrach; «Ecologia global: dels 

gens a la biosfera», a càrrec de Josep 

Peñuelas (12.1.2015); «Migranya i ali-

mentació», a càrrec de Carme Vidal 

(16.3.2015); «El ciutadà i l’accés a la 

informació en salut», a càrrec de Gemma 

Revuelta (20.4.2015); discurs de presen-

tació de Montserrat Aguadé amb el títol 

«Pinzellades sobre evolució molecular i 

adaptació» (11.5.2015), i «Ciència mèdi-

ca i salut a la Renaixença valenciana», a 

càrrec de Josep Lluís Barona (15.6.2015).

Diversos membres de la Secció han 

rebut mèrits i distincions al llarg del 2015, 

entre els quals destaquen els següents: 

Abel Mariné va ser guardonat per la seva 

tasca divulgadora amb la II Distinció de 

la Universitat de Barcelona a les millors 

activitats de divulgació científica i huma-

nística, el 17 de març; Miquel Vilardell 

va rebre la Creu de Sant Jordi de la 

Generalitat de Catalunya, el 4 de maig; 

Ricard Guerrero va ser guardonat amb el 
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GlaxoSmithKline International Member 

of the Year Award, el 30 de maig. El jurat 

dels premis Rei Jaume I, en la reunió 

tinguda el 3 de juny, reconegué en la 

categoria Protecció del Medi Ambient 

Josep Peñuelas, investigador del Consell 

Superior de Investigacions Científiques 

(CSIC) i del Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF). El 10 

de juny, Joan Josep Guinovart fou guar-

donat en la novena edició dels Premis 

Gaudí Gresol, promoguts per la Fundació 

Gresol i l’Ajuntament de Reus, amb el 

Premi a la Notorietat i l’Excel·lència dins 

de la categoria de ciència. Jaume Bertran- 

petit fou reconegut per la Generalitat de 

Catalunya amb la Medalla Narcís Mon- 

turiol al mèrit científic i tecnològic, el  

28 de juliol. (El lliurament del guardó es 

farà el curs vinent.)

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

Xavier Bellés i Ros 23.10.1992

 Entomologia

Jaume Bertranpetit i Busquets 6.6.1994

 Antropologia biològica

Xavier Bonfill i Cosp 16.6.2014

 Medicina

Jordi Casanova i Roca 16.6.2014

 Biologia
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Bonaventura Clotet Sala 22.6.2015

 Medicina

Jacint Corbella i Corbella 20.12.1999; emèrit des del 25.1.2007

 Toxicologia

Josep M. Domènech i Mateu 11.1.1985; emèrit des del 3.10.2014

 Embriologia humana

Martí Domínguez Romero 22.6.2015

 Divulgació científica

Mercè Durfort i Coll 3.11.1989; emèrita des del 4.4.2013

 Biologia cel·lular

Manuel Esteller Badosa 22.6.2015

 Medicina

Maria 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

Màrius Foz i Sala 11.1.1985; emèrit des de l’1.3.1999

 Endocrinologia

Lluís Garcia i Sevilla 15.6.1998; emèrit des del 8.10.2014

 Psiquiatria
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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

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
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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

Jaume Reventós Puigjaner 22.6.2015

 Medicina

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

Joan Viñas i Salas 13.12.2010

 Cirurgia

Jordi Vives i Puiggròs 25.2.2008; emèrit des del 23.4.2011

 Immunologia
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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)

Claude Roux 26.2.2007

 Liquenologia

 (França)

Xavier Sáez-Llorens 7.6.2010

 Malalties infeccioses infantils

 (Panamà)
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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-sis membres 

numeraris, catorze membres emèrits i set 

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 2014-2015 han 

estat nomenats nous membres numeraris 

Jaume Miranda i Antoni Roca Rosell. El 

senyor Miranda pronuncià el 28 d’abril 

de 2015 el seu discurs de recepció, titulat 

«La geoinformació a Catalunya, una 

perspectiva històrica: situacions i reflexi-

ons», i el senyor Roca Rosell ho farà el 

curs vinent. D’altra banda, Pilar González 

ha passat a la condició d’emèrita. La 

Secció ha hagut de lamentar el traspàs 

del membre corresponent Evarist Giné, 

el 13 de març de 2015.

Diversos membres de la Secció han 

estat distingits o guardonats al llarg del 

curs 2014-2015: David Jou va ser nome-

nat doctor honoris causa per la Universitat 

de Girona, el 10 de desembre; Jaume 

Porta va rebre la Medalla ACUP al reco-

neixement universitari, atorgada per 

l’Associació Catalana d’Universitats 

Públiques, el 8 de gener; Pilar Bayer va 

rebre la Medalla de la Dona del districte 

de Sarrià - Sant Gervasi, el 13 d’abril, i 

la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives,  

el 10 de juliol de 2015; Rolf Tarrach  

fou escollit, el 20 d’abril, nou president 

de l’Associació Europea d’Universitats 

(Estats Units), i Salvador Alegret va ser 

guardonat pel Rotary Club de Vilafranca 

del Penedès amb el Premi al Reconeixement 

a la Trajectòria Professional, el 25 de 

maig.

Al llarg de curs, la SECCT ha 

celebrat reunions ordinàries (algunes 

conjuntes amb la Secció de Ciències 

Biològiques). En aquestes sessions plenà-

ries s’han dut a terme 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, etc. A 

més, s’hi han continuat organitzant ex- 

posicions, comunicacions científiques i 

debats per a potenciar el contingut aca-

dèmic. El 26 de setembre, Alícia Casals 

pronuncià la conferència «La indústria a 

Catalunya: passat, present i futur», en la 

reunió del Ple de la SECCT celebrada  

al Temple Romà de Vic (Osona).
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Entre les activitats dutes a terme 

destaquen el cicle de conferències L’ener- 

gia a catalunya; el grup de treball sobre 

«La situació actual dels doctorats en cièn- 

cies i tecnologia a Catalunya. Propostes 

d’actuació»; els actes commemoratius al 

voltant de l’Any Internacional de la Llum 

i de les Energies Basades en la Llum i de 

l’Any Internacional dels Sòls.

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 epistemologia

Miquel Canals i Artigas 27.6.2011

 Geociències marines

Joaquim Casal i Fàbrega 3.11.1989

 Enginyeria química

Alícia Casals i Gelpí 26.2.2007

  Arquitectura i tecnologia  

de computadors
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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 del 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; emèrita des del 26.1.2015

 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

Josep Enric Llebot Rabagliati 18.6.2001

 Termodinàmica i física ambiental
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Àngel Messeguer i Peypoch 27.6.2011

 Química

Jaume Miranda i Canals 15.12.2014

 Geografia i cartografia

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

Antoni Roca Rosell 15.12.2014

 Història de la ciència i de la tècnica

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
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Francesc Serra i Mestres 17.9.1990; emèrit des del 19.12.2010

 Microelectrònica

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 († 13.3.2015)

 Matemàtiques

 (Estats Units)
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Antoni Lloret i Orriols 2.3.1992

 Física nuclear

 (França - Barcelona)

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 té vint-i-tres mem-

bres numeraris, tretze membres emèrits i 

vint-i-set membres corresponents. Han 

passat a ésser emèrits Josep Gifreu i Jo- 

sep Moran. La Secció ha hagut de lamen-

tar el traspàs dels membres Antoni M. 

Badia i Margarit, el 16 de novembre de 

2014, i Carles Miralles, el 29 de gener  

de 2015.

Reunions

El Ple de la Secció Filològica s’ha reunit 

els dies 19 de setembre, 17 d’octubre, 14 

de novembre i 12 de desembre de 2014, 

i 16 de gener, 13 de febrer, 13 de març, 

17 d’abril, 15 de maig, 12 de juny i 3 de 

juliol de 2015.

Seguint el costum de la Secció 

Filològica de fer algunes de les reunions 

ordinàries del seu Ple en diversos indrets 

de l’àmbit lingüístic, la sessió del 17 

d’octubre es féu a Móra la Nova (Ribera 

d’Ebre), en el marc de la celebració de 

les Jornades de la Secció. 

En les reunions plenàries s’han 

tractat temes propis de l’àmbit filològic i 

de la normativa lingüística, així com de 

funcionament de la Secció. Les qüestions 

més destacades que s’hi han tractat han 

estat els treballs d’elaboració de la Gra- 

màtica de la llengua catalana de l’IEC i 

del model de llengua del futur diccionari. 

Tal com s’ha fet des del 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 als membres de 

la Secció. Les exposicions fetes durant 

aquest període han estat les següents: 

exposició sobre Critèria, l’espai web de 

correcció de l’IEC, a càrrec de Brauli 

Montoya (19 de setembre); exposició 

sobre la Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural, a càrrec de Joan 

A. Argenter (12 de desembre); exposició 

«Fraseologia, fraseografia, diccionaris 

fraseològics», a càrrec de Károly Morvay, 

professor jubilat de la Universitat Loránd 

Eötvös de Budapest (16 de gener), i «De 

la sociolingüística engatjada a l’engatja-

ment de la sociolingüística a Catalunya», 

a càrrec de Georg Kremnitz, sociolin- 

güista i membre corresponent de la Secció 

(13 de març).

Pel que fa a les comissions dele-

gades de la Secció, la Comissió de Le- 

xicografia s’ha reunit tretze vegades; la 

Comissió de Gramàtica, una; la Comissió 

de Català Estàndard (constituïda per les 

subcomissions de sintaxi i de lèxic), set, 

i la Comissió de Transcripció i Trans- 

literació de Noms Propis, sis. Quant als 
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grups de treballs ad hoc, el que treballa 

en la preparació d’un opuscle d’ortografia 

ha fet set reunions, i el que s’encarrega 

de l’actualització del fascicle de Fonèti- 

ca de la Proposta per a un estàndard oral 

de la llengua catalana (Grup de Treball 

d’Ortoèpia), n’ha fet nou.

Celebracions, distincions, 

nomenaments i homenatges

Les distincions rebudes pels membres de 

la Secció durant aquest any, han estat les 

següents:

Germà Colón fou nomenat fill 

predilecte de Castelló de la Plana, el 30 de 

setembre de 2014, en un acte celebrat a 

l’Ajuntament d’aquesta ciutat, juntament 

amb Ricardo García Cerdán. El 21 de 

novembre fou homenatjat per la Universitat 

Jaume I i es posà el seu nom a la Sala de 

Graus de la Facultat de Ciències Humanes 

i Socials, on es presentà la miscel·lània 

Homenatge a Germà colón Domènech. 

Labor omnia improbus vincit. Així mateix, 

la Universitat de Barcelona li dedicà una 

sessió d’homenatge el 27 de novembre  

de 2014. A més, fou distingit com a soci 

d’honor del Col·lectiu Universitat Jaume I 

per la Llengua i la Cultura, el 15 de juliol 

de 2015, a la Universitat Jaume I.

Carles Miralles fou homenatjat pel 

Departament de Filologia Grega de la 

Universitat de Barcelona amb motiu de 

la seva jubilació, el 30 de setembre. En 

l’acte es presentaren dos volums en honor 

seu titulats som per mirar. A més, fou 

homenatjat per la Universitat de Roma 

Tre amb una sessió en memòria el 22 

d’abril de 2015. També fou homenatjat 

en l’acte de lliurament del Premi Amadeu 

Oller, convocat per la parròquia de Sant 

Medir, de Barcelona, el 15 de maig a 

l’Ateneu Barcelonès, en el marc de les 

activitats de la Setmana de la Poesia de 

Barcelona (del 12 al 18 de maig). 

M. Teresa Cabré fou distingida 

per la Generalitat de Catalunya amb la 

Creu de Sant Jordi, que li fou lliurada el 

4 de maig de 2015. 

Màrius Serra fou guardonat, el 16 

de maig de 2015, amb un dels premis 

Joan Coromines de la Coordinadora d’As-

sociacions per la Llengua Catalana. 

Mila Segarra fou distingida en un 

acte de reconeixement que li dedicà la 

Universitat Autònoma de Barcelona, amb 

motiu de la seva jubilació, el 16 de juny 

de 2015.

Joan Veny fou distingit amb el 47è 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 

d’Òmnium Cultural, guardó que li fou 

lliurat el 8 de juny de 2015 al Palau de 

la Música Catalana. Amb motiu d’aquest 

reconeixement, fou homenatjat per l’Obra 

Cultural Balear de Campos el 10 d’agost. 

Pel que fa a antics membres, la 

Secció Filològica va dedicar un homenat-

ge a Francesc Vallverdú, traspassat el 16 

de juny de 2014, que tingué lloc a l’IEC 

el 15 d’octubre i fou organitzat per la 

Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

amb la participació de l’IEC i l’Associació 
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d’Escriptors en Llengua Catalana. També 

s’ha recordat la figura del membre cor-

responent Ramon Amigó amb la celebra-

ció, el 29 de novembre de 2014 a Barce- 

lona, de les XX Jornades de Literatura 

Excursionista de la UEC —que li foren 

dedicades—, organitzades per la Secció 

Excursionista del Centre de Lectura de 

Reus. L’Ajuntament de Barcelona ha 

dedicat a Ramon Aramon i Serra uns 

jardins al barri d’Hostrafancs, que es van 

inaugurar el 15 de febrer de 2015. L’IEC 

dedicà una sessió en memòria a Modest 

Prats el 24 d’abril de 2015, i en el 15è 

Col·loqui de la North American Catalan 

Society, celebrat a l’IEC, es féu un acte 

de reconeixement a Josep Roca-Pons, el 

29 de juny de 2015. 

També cal destacar que l’obra 

noms de plantes. corpus de fitonímia 

catalana, publicada pel TERMCAT, fou 

guardonada amb el Premi Crítica Serra 

d’Or d’altres ciències el 29 d’abril de 

2015. En són autors, entre d’altres, Joan 

Veny, membre de la SF, i Josep Vigo, 

membre de la SECCB.

Activitats

Les activitats més destacables de la Secció 

Filològica durant el curs han estat, per 

ordre cronològic, les següents:

Durant els mesos d’octubre i de 

novembre de 2014 es va celebrar el cicle 

de conferències en commemoració del 

150è aniversari del naixement de Miquel 

dels Sants Oliver, organitzat per les sec-

cions Històrico-Arqueològica, Filològica 

i de Filosofia i Ciències Socials, i la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura. 

Les activitats d’aquest cicle tingueren lloc 

a l’IEC, al Col·legi de Periodistes de Cata- 

lunya i a l’Ateneu Barcelonès.

El 4 d’octubre de 2014 es va 

presentar el llibre els noms de Tellet, de 

Jean-Paul Escudero i Montserrat Cailà, 

en un acte organitzat per l’Oficina d’Ono-

màstica de l’IEC i l’Ajuntament d’aquest 

municipi, amb la col·laboració del Consell 

General dels Pirineus Orientals. Hi van 

participar Josep Moran, Jordi J. Costa i 

Joan Anton Rabella.

Els dies 17 i 18 d’octubre de 2014 

es van celebrar les Jornades de la Secció 

Filològica a Móra la Nova, organitzades 

amb l’Institut Ramon Muntaner i l’Ajun-

tament de Móra la Nova, i amb la col·la-

boració del Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, la Coor- 

dinadora de Centres d’Estudis de Parla 

Catalana, el Centre d’Estudis de la Ribera 

d’Ebre, l’Associació Cultural Artur Bladé 

i Desumvila, la Fira del Llibre Ebrenc i 

Litterarum, el Consell Comarcal de la 

Ribera d’Ebre i la Diputació de Tarragona, 

i amb el patrocini de l’Obra Social La 

Caixa i la Fundació Privada Mútua Ca- 

talana. S’oferiren dues sessions acadè- 

miques públiques, amb intervencions 

d’Olga Cubells («Els parlars de frontera: 

la zona de transició entre el tortosí i el 

lleidatà»), Natxo Sorolla («La Franja: 

diglòssia, xarxes i substitució lingüísti-
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ca»), M. Teresa Cabré («De com ingènu-

ament es troba una isoglossa»), Miquel 

Esteve i Toni Orensanz («El procés cre-

atiu i la importància de l’entorn com a 

referent», conversa moderada per Núria 

Grau), Albert Pujol (presentació de la Fira 

del Llibre Ebrenc i de Litterarum, Fira 

d’Espectacles Literaris), Josep Sebastià 

Cid («Els escriptors de l’Ebre i la llengua: 

Carmel Biarnés»), Ramon Vila i Josep 

Moran («La tradició oral al terme de 

Tivissa, a partir del CD Tivissa, cançons 

i tonades de la tradició oral»), Roser 

Vernet («El Priorat en persona, trobades 

d’escriptors») i Carles M. Castellà (pre-

sentació de l’estudi en curs La varietat 

lingüística geogràfica del Baix ebre i el 

procés d’estandardització. Manteniment 

i pèrdua de formes pròpies, IV Beca Joan 

Veny). Totes dues sessions es clogueren 

amb un col·loqui amb el públic assistent.

El 18 de novembre de 2014 es va 

fer la presentació pública de la Càtedra 

Pompeu Fabra de la UPF, amb el patro-

natge de l’IEC, del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya i de la 

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona. Van intervenir en l’acte, presi-

dit pel rector de la Universitat Pompeu 

Fabra, M. Teresa Cabré, directora de la 

Càtedra, i Josep Ramoneda, que pronuncià 

la conferència «Filosofia de les identitats». 

El 25 de novembre de 2014 es va 

presentar a la seu de l’IEC el llibre Paraula 

i pintura sobre setze poesies de Màrius 

Torres, de Montserrat Badia i Cardús, en 

un acte organitzat amb l’editorial Cegaop 

Press. Hi van intervenir, ultra l’autora i 

l’editor, la presidenta de la Secció Filològica 

i el senyor Carles Duarte.

La Secció Filològica va participar 

en la campanya «El neologisme del 2014», 

organitzada per l’Observatori de Neologia 

de la UPF, que es va llançar l’1 de desem-

bre. El 12 de gener es va fer pública la 

paraula guanyadora, estelada, mot can-

didat a ser incorporat al DIEC. 

Del 3 de desembre al 4 de febrer 

es va fer el cicle de conferències del curs 

2014-2015 dels Estudis Catalans de la 

Universitat de Perpinyà, organitzat amb 

la col·laboració de l’IEC i la Xarxa Vives 

d’Universitats. Isidor Marí hi va llegir la 

conferència «Llengua catalana i plurilin-

güisme» (10 de desembre) i M. Teresa 

Cabré, la conferència «La lingüística 

aplicada: lexicologia i lexicografia» (13 

de gener).

El 15 de gener de 2015 es va pre-

sentar el llibre Mots nous en català / new 

words in catalan, editat per M. Teresa 

Cabré, Ona Domènech i Rosa Estopà, que 

inclou els resultats dels estudis de la Xarxa 

NEOXOC, projecte finançat per l’IEC. En 

l’acte van intervenir la presidenta de la 

Secció Filològica, Ona Domènech, Vicent 

Martines, Josep Martines, Jordi Ginebra i 

Joan Julià-Muné.

Els dies 6 i 7 de març de 2015 es 

va celebrar el II Simposi d’Ensenyament 

de la Literatura i de la Llengua, organit-

zat pel Departament de Filologia Catala- 
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na de la Universitat d’Alacant, amb la 

col·laboració de la Secció Filològica. 

Màrius Serra hi va fer la conferència 

principal.

El 24 de març de 2015 es va 

dedicar a l’IEC una sessió en memòria de 

Modest Prats —membre emèrit de la 

Secció, que morí a Girona el mateix dia 

de l’any 2014—, coordinada per Gemma 

Rigau, Mariàngela Vilallonga i Josep M. 

Nadal. En l’acte, conduït per Josep M. Na- 

dal, van intervenir el president de l’IEC, 

la presidenta de la Secció Filològica, 

Mariàngela Vilallonga, Francesc Feliu, 

Narcís Comadira, Xavier Folch i Josep 

Maria Fonalleras.

El 28 d’abril de 2015 es va pre-

sentar a l’IEC l’obra La catalanofonia. 

Una comunitat del segle xxi a la recerca 

de la normalitat lingüística, de Miquel 

Àngel Pradilla, en un acte en què inter-

vingué el conseller de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. L’obra s’havia 

presentat prèviament el 14 d’abril a 

Tarragona (acte organitzat per la Dipu- 

tació de Tarragona) i també es presentà 

a Jesús el 6 de maig en el marc de la ce- 

lebració de la tercera jornada in memo- 

riam de Josep Panisello «La llengua ca- 

talana. Context sociopolític i dinàmica 

socio lingüística» (Jesús, 5 i 6 de maig), 

organitzada pel Departament de Filologia 

Catalana de la URV, amb la col·laboració 

de la Xarxa CRUSCAT, entre altres entitats. 

El 8 de maig de 2015, la Secció 

va organitzar un seminari de formació del 

seu personal sobre lingüística de corpus, 

a càrrec de Mercè Lorente i Núria Bel 

(IULA-UPF) i Jordi Porta (RAE i Uni- 

versitat Autònoma de Madrid).

Del 14 al 16 de maig de 2015 es 

va celebrar el 17è Congrés del Grup de 

Treball sobre Exonímia del Grup d’Ex-

perts de les Nacions Unides en Noms 

Geogràfics, a Zagreb (Croàcia), en què 

participà Mar Batlle, tècnica de l’Oficina 

d’Onomàstica.

El 15 de maig es va presentar a 

l’IEC el número 8 de Mirmanda. Revista 

de cultura, en un acte que va comptar amb 

la participació de Joan Peytaví Deixona, 

Ramon Sistac i José Enrique Gargallo.

El 22 de maig de 2015 la presi-

denta de la Secció i el senyor Joaquim 

Rafel van visitar la Real Academia Es- 

pañola, acompanyats per Joan Soler, coor- 

dinador del DCC, per a conèixer els treballs 

del Corpus Español del Siglo XXI.

El 20 de juny de 2015 es va pre-

sentar a Peralada l’obra La ‘crònica’ de 

Ramon Muntaner: edició i estudi (pròleg - 

capítol 146), del senyor Josep Antoni 

Aguilar (Premi Ramon Aramon i Serra), 

publicada per la Secció Filològica, en un 

acte organitzat per l’Ajuntament d’aquesta 

vila. El president de l’IEC hi va participar.

El 23 de juny de 2015 es va orga-

nitzar una trobada de representants de la 

Secció Filològica (comissió de relacions 

amb els col·lectius lingüístics i altres mem-

bres) amb un grup de responsables d’as-

sessorament lingüístic dels mitjans de 
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comunicació de tot el territori lingüístic, 

en el context del pla «L’Acadèmia Oberta». 

Diversos membres i tècnics de la 

Secció Filològica han participat en activi-

tats relacionades amb la llengua i la cultu-

ra catalanes arreu del món. Les més signi-

ficatives han estat les següents: el XXVII 

Curs de Sociolingüística de la Nucia: 

«Ensenyament de la literatura. Societat, 

lectura, escriptura i identitat» (Universitat 

d’Alacant, 14, 15, 28 i 29 de novembre de 

2014); el cicle de conferències Diversitat 

de llengües i benestar lingüístic, al Centre 

Cultural La Mercè de Girona, organitzat 

per l’Observatori de les Llengües d’Europa 

i de la Mediterrània de la Universitat  

de Girona (del 18 de novembre al 16 de 

desembre de 2014); el seminari «El món 

contemporani. Diversitat lingüística i  

cultura global: l’educació plurilingüe», a 

càrrec de Vicent Pascual, organitzat per 

l’Observatori de les Llengües d’Europa i 

de la Mediterrània de la Universitat de 

Girona (Universitat d’Alacant, del 16 al 19 

de febrer); el XX Congrés de l’Associació 

Alemanya d’Hispanistes (Heidelberg, del 

18 al 22 de març de 2015); la XX Jornada 

de Sociolingüística: «Comunicació i polí- 

tica lingüística», organitzada per la Uni- 

versitat Politècnica de València, l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, la Delegació de 

l’IEC a Alacant i la Coordinadora Alcoià i 

Comtat pel Valencià (Alcoi, 27 i 28 de març 

de 2015); la reunió plenària de la Sec- 

ció de Filosofia i Ciències Socials a Tortosa 

(17 d’abril de 2015); la VI Setmana de 

l’Educació Plurilingüe: «Què cal saber del 

plurilingüisme?», organitzada per la Unitat 

per a l’Educació Multilingüe de la UA, 

l’Institut Interuniversitari de Filologia Va- 

lenciana i la Universitat d’Alacant, amb  

la col·laboració de la Delegació de l’IEC a 

Alacant (Alacant, 21, 23, 28 i 30 d’abril 

de 2015); les Jornades d’Educació Pluri- 

lingüe, organitzades per la Generalitat 

Valenciana i la Universitat d’Alacant (Ala- 

cant, 8 i 9 de maig de 2015); IV Jornada 

FILCAT UAB: «De la part al tot: llengua, 

llibres i púgils dels mots als Països 

Catalans», organitzada per l’Assemblea 

d’Estudiants de Filologia Catalana de la 

UAB (UAB, 7 de maig de 2015); la XI Jor- 

nada Científica Realiter: «Terminologia i 

multilingüisme: objectius, metodologies  

i pràctica» (Brussel·les, 26 i 27 de juny de 

2015); el XVII Col·loqui de l’Associació 

Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (València, del 7 al 10 de juliol 

de 2015), i les jornades internacionals per 

a professors de català a l’exterior, organit-

zades per l’Institut Ramon Llull (Lleida, 

23 de juliol de 2015).

Com s’ha fet en els darrers anys, 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 normativa lin-

güística. El 20 de maig de 2015 foren rebuts 

els ponents i els assistents del II Col·loqui 

Mirades de la Ciència sobre el Temps, 

celebrat a la Universitat de Barcelona els 

dies 18, 19 i 20 de maig de 2015.
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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

 († 16.11.2014)

 Lingüística històrica i gramàtica

M. Teresa Cabré i Castellví 3.11.1989

 Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré 19.6.2000

 Escriptor

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; emèrit des del 31.10.2014

  Sociolingüística i polítiques  

de comunicació
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 25.2.1966 fins al 7.6.1993.
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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 

llengua, sociolingüística i lexicografia

Josep Martines Peres 13.6.2005

 Lexicografia

Joan Miralles i Monserrat 14.6.1985

  Història de la llengua, onomàstica  

i literatura popular

Carles Miralles i Solà 21.5.1991; emèrit des del 25.5.2014

 († 29.1.2015)

 Filologia clàssica

Aina Moll i Marquès 22.11.1993; emèrita des del 14.8.2000

 Lingüística

Brauli Montoya Abat 17.6.2002

 Sociolingüística

Josep Moran i Ocerinjauregui 22.5.1995; emèrit des del 22.12.2014

 Onomàstica i lingüística històrica

Josep M. Nadal i Farreras 23.2.2009

 Història de la llengua
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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

Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

 Sociolingüística i lingüística

Miquel Àngel Pradilla Cardona 13.6.2005 

 Sociolingüística (variació i planificació)

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
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Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

 Dialectologia

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

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)
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Jordi Joaquim Costa i Costa 28.2.2006

 Dialectologia

 (França)

Kálmán Faluba 23.11.1992

 Lingüística

 (Hongria)

José Enrique Gargallo Gil 19.5.2014

 Lingüística romànica

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)
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José Antonio Pascual Rodríguez 9.6.1997

 Lexicografia

 (Madrid)

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)
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Curt Wittlin 9.6.1997

 Filologia romànica

 (Suïssa)

Max Woodfield Wheeler 9.6.1997

 Fonologia i morfologia

 (Regne Unit)

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 Francesca Segura, Jaume Gui-

llamet, Josep Olesti i Ferran Requejo. Han 

passat a ésser emèrits Joaquim Arnau, 

Jaume de Puig i Carlota Solé. Així, la 

composició de la Secció és actualment de 

vint-i-un membres numeraris, vint-i-nou 

d’emèrits i vuit de corresponents, que 

s’adscriuen en les diverses àrees d’especi-

alitat: filosofia, dret, economia, geografia 

i demografia, pedagogia, psicologia, co-

municació, antropologia, sociologia i cièn - 

cia política.

La Secció ha celebrat catorze 

sessions plenàries: nou d’ordinàries i cinc 

d’extraordinàries d’electors que s’han 

dedicat, d’acord amb la normativa inter-

na de la Secció, a la presentació i la 

votació de candidats a membre numerari. 

Les reunions ordinàries han estat 

dedicades fins al mes d’octubre a la pre-

sentació de resultats d’investigacions 

científiques i debat en seminari acadèmic 

de diversos aspectes i facetes del progra-

ma institucional de recerca «Construcció 

nacional i realitats canviants. Aspectes 

jurídics», presentats per un membre de 

la Secció o un especialista convidat. El 

mes d’octubre, Vicent Pascual, membre 

de la Secció Filològica, impartí la ponèn-

cia «Comunicació científica sobre educa-

ció multilingüe». A partir del novembre, 

les comunicacions científiques debatudes 

al Ple s’han fet dins del programa insti-

tucional de recerca «Propostes per una 

societat en procés de reconstrucció. Una 

anàlisi social i econòmica». Va obrir el 

cicle Salvador Giner, que va fer un exer-

cici de prospectiva sobre «l’esdeveni- 

dor previsible de Catalunya». El mes de 

desembre, Juli Esteban va oferir una 

panoràmica a «El planejament territorial 

de Catalunya». En el ple del mes de febrer, 

Jordi Galí analitzà les possibles sortides 

cap a «Un mercat de treball més eficient 

i just». En el ple del 2 de març, Andreu 

Domingo, membre del Centre d’Estudis 

Demogràfics (UAB) i coordinador del 

Grup d’Estudis Demogràfics i de les Mi- 

gracions (GEDEM), va examinar «Les 

migracions a la Catalunya del segle xxi. 

Deconstruir i reconstruir la nació». Ferran 

Requejo va realitzar una anàlisi social i 

econòmica des del punt de vista de la 

filosofia política (24 de març). Finalment, 

els plens de maig i juny es van dedicar a 

«Conceptes d’identitat i nació» i «Ètica i 

filosofia».

El 17 d’abril de 2015, la SFCS 

celebrà una sessió plenària titulada «Les 

Terres de l’Ebre, una anàlisi social, cultu-

ral i econòmica» amb l’objectiu de com-

partir la realitat del territori sota el gui-
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atge d’agents destacats de la gestió social, 

cultural i política. En l’acte d’obertura de 

la jornada intervingueren Francesc Xa- 

vier Pallarès, delegat territorial de la Ge- 

neralitat a les Terres de l’Ebre, i Ferran 

Bel, alcalde de Tortosa. Juan Antonio 

Duro, director de la Càtedra d’Economia 

Local i Regional de la URV, parlà sobre 

el territori, l’economia i la societat; i 

Victòria Almuni, professora de secundà-

ria, i Miquel Àngel Pradilla, membre de 

la SF i professor de la URV, parlaren 

sobre la cultura i la llengua a les Terres 

de l’Ebre.

El dret a decidir, la viabilitat eco-

nòmica d’una Catalunya independent, la 

ciutadania en un hipotètic estat català, les 

relaciones amb la Unió Europea i el «model 

català» de gestió tributària, són alguns  

dels aspectes que s’han debatut en el si de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials  

de l’IEC per tal d’analitzar els avantatges 

i les dificultats de constituir Catalunya en 

un estat. Amb l’objectiu d’aportar elements 

de reflexió crítica al debat, es van encar-

regar diferents ponències a especialistes en 

el camp de les ciències socials, que s’han 

recollit, en català i en anglès, en el web 

Perspectives d’estat. Una visió alternativa 

i crítica (http://perspectives-estat.espais.

iec.cat), que s’anirà actualitzant amb noves 

aportacions.

Al llarg del 2015 diversos mem-

bres de la Secció han rebut premis i 

distincions: Carles Viver fou nomenat 

comissionat per a la Transició Nacional 

(24 de febrer); Josep M. Casasús i Guri 

fou elegit síndic de greuges de la Uni - 

ver sitat Pompeu Fabra (12 de març); 

Andreu Mas-Colell va ser investit doctor 

honoris causa per la Universitat de Chi- 

cago (13 de juny); Jordi Galí rebé la 

concessió de la Medalla Narcís Monturiol 

al mèrit científic i tecnològic (28 de ju- 

liol, el lliurament tindrà lloc el curs vinent), 

i Salvador Giner fou guardonat amb el 

Premi Canigó 2015, atorgat per la Uni- 

versitat Catalana d’Estiu (20 d’agost).

A més, els membres de la Secció 

han participat en diverses activitats, entre 

les quals destaquen, d’una banda, la 

celebració de la Diada Nacional de 

Catalunya, en què Josep M. Terricabras 

pronuncià el discurs patriòtic «…i un 

posat ferm menysprea angoixes importu-

nes…» (11.9.2014) i, de l’altra, el simpo-

si La Mancomunitat de catalunya, 1914. 

centenari del primer pas vers l’autogo-

vern, organitzat per la Secció Històrico-

Arqueològica, amb les ponències «Les 

finances de la Mancomunitat», a càrrec 

de Josep M. Muntaner (22.10.2014), i 

amb «L’obra pedagògica», a càrrec de 

Josep González-Agàpito (24.10.2014).

El dia 5 de novembre de 2014 es 

presentà el llibre La tragicomèdia del 

compromís de casp: invent i imposició 

de Benet Xii, de Josep Perarnau (5.11.2014). 

La conferència «La sardana co- 

munica emocions», de Josep M. Casasús, 

va cloure el cicle dedicat a la sardana en 

el marc de la commemoració «Barcelona. 
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Capital de la Sardana 2014». En la con-

ferència, Casasús va fer un viatge per 

l’evolució històrica i musical de la sarda-

na a partir de l’exemple d’una vintena de 

composicions que són el reflex d’una 

època (6.11.2014). 

Christer Laurén pronuncià el 

discurs de recepció com a membre cor-

responent de la Secció, sota el títol «Són 

similars les diferents llengües? Tots els 

aprenents d’una segona llengua treballen 

en situacions similars», en què exposà els 

fonaments de l’èxit dels programes que 

fan possible assolir les millors competèn-

cies en una segona llengua, integrant uns 

marcs psicològics i pedagògics sòlids. La 

resposta la va llegir Joaquim Arnau 

(27.11.2014). 

El llibre espacios públicos, géne-

ro y diversidad. Geografías para unas 

ciudades inclusivas, editat per M. Dolors 

Garcia Ramon, membre de la Secció, 

Anna Ortiz i Maria Prats, de la UAB, fou 

presentat per Carme Bellet, professora de 

geografia de la Universitat de Lleida; 

Núria Benach, professora de geografia de 

la Universitat de Barcelona i membre de la 

Junta de Govern de la Societat Catalana 

de Geografia, i Maria Prats, professora de 

geografia de la UAB (10.2.2015).

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; emèrit des del 27.9.2014

 Psicopedagogia del llenguatge

Joan Becat i Rajaut 15.11.1991; emèrit des del 29.6.2011

 Geografia

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

 Economia

Anna Cabré i Pla 29.3.2010; emèrita des del 18.10.2013

 Demografia
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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 Fernàndez 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

Jordi Galí i Garreta 23.2.2009

  Teoria macroeconòmica i economia 

monetària

Maria Dolors Garcia Ramon 28.2.2006; emèrita des del 7.11.2013

 Geografia i gènere
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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

Jaume Guillamet Lloveras 15.12.2014

 Història del periodisme

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

Oriol Nel·lo i Colom 23.2.2009

 Geografia
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Joan Nogué i Font 17.3.2014

 Geografia humana

Josep Olesti i Vila 15.12.2014

 Filosofia

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; emèrit des del 6.9.2014

 Filosofia i textos medievals

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

 Dret

Ferran Requejo i Coll 2.3.2015

 Ciència política

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

Francesca Soledat Segura Beltrán 22.6.2015

 Geografia
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Antoni Serra i Ramoneda 13.2.1987; emèrit des del 20.7.2003

 Economia de l’empresa

Carlota Solé i Puig 7.5.1990; emèrita des de l’11.12.2014

  Sociologia de les migracions  

i de les organitzacions (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’educació

Joan Vilà-Valentí 29.1.1990; emèrit des del 29.3.1995

  Geografia regional i didàctica  

de la geografia

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)
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Montserrat Guibernau i Berdun 27.6.2011

 Sociologia

 (Regne Unit)

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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