
Es tracta d’uns espais de col.laboració no només entre els alumnes estrangers i els docents de
la llengua, que són els que més hores hi conviuen, sinó entre tot l’alumnat i professorat del
centre i, en ocasions concretes, fins i tot entre els familiars dels joves i alguns ciutadans. Tant
els educadors de primària com els de secundària mostraren en tot moment l’entusiasme que in-
verteixen en la seva tasca educativa, recompensat pels resultats obtinguts, però també van fer-
nos veure que no s’havia d’oblidar el foment de l’ús del català a l’entorn sociolingüístic de
fora dels centres educatius que era tan o més important.

El contingut de les dues últimes sessions enllaçà amb els temes de recerca tractats el dia
anterior. Joan Julià i Muné contraposà el parlar gironí amb la pronúncia del dialecte central ge-
neral en el qual tradicionalment s’ha encabit. El seu propòsit va ser el de demostrar certes di-
ferències fonètiques, tant vocàliques com consonàntiques, entre les dues varietats, poc o mai
tingudes en compte fins al moment pel fet de ser considerades com una de sola. Josep Gifreu,
per la seva banda, va reprendre el tema de la globalització i va reflexionar sobre les conse-
qüències que poden derivar de l’acompliment o no dels principis fonamentals d’institucions
internacionals com la UNESCO per a la defensa de la diversitat cultural i lingüística.

Les Jornades es van cloure amb tres intervencions: la de Joan Martí, president de la Sec-
ció Filològica, la d’Antoni Bramon, vicepresident del Centre d’Estudis Comarcals de Banyo-
les, i la de Pere Verdaguer, membre de la Secció Filològica i també banyolí d’origen i de cor.
Verdaguer va dedicar les paraules de cloenda als seus pares, tots dos del Pla de l’Estany, per
l’esforç que van fer per mantenir i transmetre la seva catalanitat tot i haver hagut de refugiar-
se al Rosselló per raons polítiques. Aquest punt i final emotiu va ser el colofó d’unes Jornades
dignes de recordar. [M. Pr.]

Premis atorgats a membres i a col.laboradors de l’Institut d’Estudis Catalans. — El
premi J. M. Batista i Roca de 2006 ha estat concedit a Giuseppe Tavani, membre corresponent
a Roma des de 1992, i al catalanòfil txec Jan Schejbal. Gemma Rigau ha estat distingida amb
un dels Premis Narcís Monturiol de 2006. [N. del C. de R.]

* * *

El català i la Unió Europea. — Amb aquest títol, els dies 19 i 20 d’octubre de 2004 va
tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona el seminari organitzat pel Con-
sorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch, sota la
direcció de Joan Martí i Castell, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i president de la Sec-
ció Filològica d’aquesta institució. En fou el secretari científic Josep M. Mestres, cap de l’Ofi-
cina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC.

En l’Europa actual, aglutinada com no ho havia estat mai gràcies a la creació de la Unió
pel Tractat de Maastricht, que se signà el 7 de febrer de 1992 i entrà en vigor l’1 de novembre
de 1993, els vint-i-cinc estats que la componien l’any 2004 han anat compartint progressiva-
ment ciutadania, mercats, legislació i fins moneda, amb l’esperança que algun dia podran es-
devenir una sola realitat dins la diversitat cultural i social que la caracteritza.

Els catalans, com a realitat cultural i lingüística que abraça un nombre considerable de
ciutadans, han palesat sempre aquesta vocació europea, que ha topat repetidament amb les res-
triccions imposades per una visió massa restrictiva del concepte d’estat, que ha negligit la im-
portància i l’aportació dels pobles i les nacions sense estat que fan part també d’aquesta Unió
Europea que ha començat a caminar.
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Aquest seminari serví de marc per a una reflexió enriquidora sobre el respecte i la valora-
ció de les diferències dins la Unió, i també sobre el desencís que provoca la constatació reite-
rada de la pervivència de posicions excloents, amb vista a una construcció plural de la UE en
què tothom es pugui sentir art i part i es pugui donar de debò compliment al lema europeu
«Units en la diversitat».

La sessió inaugural del seminari fou a càrrec de Francesca Puigpelat, directora acadèmica
del CUIMPB-CEL, que saludà els assistents i donà pas a les lliçons previstes en el programa.

Per ordre d’intervenció, els títols de les sessions i els professors que les van impartir cor-
responents al primer dia del seminari foren els següents: El multilingüisme a Europa: tendèn-
cies recents, per Isidor Marí, director dels Estudis d’Humanitats i Filologia de la Universitat
Oberta de Catalunya i membre de l’Institut d’Estudis Catalans; La comunitat sociolingüística.
Una necessitat peremptòria en el marc de la projecció europea de la catalanofonia, per Mi-
quel Àngel Pradilla, professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat
Rovira i Virgili; El català i Europa: comparacions odioses, per Joan F. Mira, antropòleg, i es-
criptor i membre de l’Institut d’Estudis Catalans i Catalanitzar Europa o recatalanitzar els
Països Catalans? (dietari del sofert catalanòfon), per Josep M. Mestres, lingüista i traductor
intèrpret jurat.

Així mateix, el dia 20 les lliçons següents foren impartides pels professors que s’esmen-
ten a continuació: La Constitució per a Europa i el règim lingüístic de la Unió Europea, per
Antoni Milian i Massana, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i di-
rector de la Revista de Llengua i Dret ; Les llengües i el procés de mundialització, per Salva-
dor Giner, catedràtic de Sociologia de la Universitat de Barcelona i vicepresident de l’Institut
d’Estudis Catalans; El règim juridicolingüístic a la Unió Europea: el principi de la diversitat
lingüística i la Constitució europea, per Jaume Vernet, catedràtic de Dret Constitucional de la
Universitat Rovira i Virgili i membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya;
Com podem prestigiar la presència del català a Europa, per Miquel Siguan, catedràtic emèrit
de la Universitat de Barcelona, i «...Un home d’estrany e incògnit» idioma: globalització i ma-
pes de llengües en el segle XXI, per Josep M. Nadal, catedràtic de Filologia Catalana de la Uni-
versitat de Girona.

Es clogué el seminari amb una conferència magistral titulada Una llengua per a Europa,
a càrrec de Josep Bargalló, conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, i una taula rodona
en què intervingueren Joan Martí i Castell, com a moderador, Salvador Giner, Isidor Marí, An-
toni Milian, Miquel Siguan i Jaume Vernet. [J. M. M. i S.]

Celebració del vintè aniversari del Termcat. — El 13 de maig de l’any 2005 va fer vint
anys de la creació del Centre de Terminologia Termcat. Per a celebrar l’aniversari, el Centre
va organitzar un conjunt d’actes emmarcats en una campanya comunicativa amb el lema «Vint
anys en primer terme».

El primer dels actes organitzats van ser unes jornades de portes obertes a la seu del Term-
cat els dies 15 i 16 de juny. Es van convidar totes les persones interessades a visitar el Centre
i a conèixer-ne de prop el funcionament i la feina que s’hi fa. L’espai es va organitzar en qua-
tre exposicions temàtiques que permetien fer un recorregut pels vint anys de la institució. La
primera exposició destacava les vint fites més rellevants de la història de l’entitat (els diccio-
naris olímpics, les col.laboracions internacionals, l’arribada d’Internet...), amb un record espe-
cial per a totes les persones que en un moment o un altre han format part del seu equip humà.
Un segon espai exposava de manera gràfica aspectes tècnics dels eixos bàsics en què el Term-
cat organitza la seva actuació: la normalització terminològica, l’elaboració de diccionaris,
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