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CRÒNICA

El Centenari de la Secció Filològica (1911-2011). — Durant el període comprès entre la
primavera de 2011 i la de 2012 s’ha celebrat, amb el patrocini de «la Caixa», els actes commemo-
ratius del primer centenari de la creació de la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC), sota el lema «2011, l’Any de la Paraula Viva» (l’APV).

Les activitats s’han anat desenvolupant bàsicament dins l’àmbit territorial de la llengua cata-
lana, i han gaudit d’un ampli ressò mediàtic. Van començar amb un acte de presentació, tant del
centenari de la SF com de les altres seccions de ciències de l’IEC (el 1911 es va fundar la secció de
Ciències, que en 1989 es va desdoblar en la Secció de Ciències Biològiques i la Secció de Ciències
i Tecnologia), celebrat a la seu barcelonina de l’IEC el 2 de març de 2011. Al mateix temps es va
posar en funcionament una pàgina web ad hoc que en recollia tota la informació actualitzada d’ac-
tivitats. A continuació presentem una relació de les principals actuacions realitzades durant l’any,
algunes generades des de la mateixa SF i d’altres d’adherides, ordenades temàticament.

1. Actes inaugurals
Acte d’inauguració a Palma, organitzat amb el Govern i la Universitat de les Illes Balears

(UIB) (Teatre Principal, 4 d’abril de 2011). Acte d’inauguració a Barcelona, organitzat amb la
Generalitat de Catalunya (GC) (Palau de la GC, 14 d’abril de 2011).

2. Altres activitats inicials
Cicle de conferències i debats «La llengua catalana: 1.000 anys» (Universitat de Perpinyà, del

febrer al juny de 2011). Acte de lliurament de les Mencions Sant Jordi 2011, organitzat per l’Ajun-
tament d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) (Eivissa, 29 d’abril de 2011). Diada de la
Llengua a l’Alguer, organitzada per l’Espai Llull-Representació de la GC a l’Alguer (10 de setem-
bre de 2011). Jornades de la SF a València i Alcoi, organitzades amb la Universitat de València,
l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i l’Ajuntament d’Alcoi (20 d’octubre
de 2011). Sessió inaugural del curs 2011-2012 de l’Institut Menorquí d’Estudis dedicada al Cente-
nari de la SF (Maó, 2 de novembre de 2011).

3. Actes de cloenda de l’APV
Acte solemne de cloenda de l’APV, organitzat amb l’Ajuntament de Vila-real (Vila-re-

al, 27 d’abril de 2012). «Viure el Barça en català», a càrrec de l’equip de LaTdP, dirigit per Joa-
quim M. Puyal (Vila-real, 27 d’abril de 2012). Festa per la Llengua «25 anys dels Col·lectius per la
Llengua i la Cultura», organitzada per Escola Valenciana, amb la col·laboració de la SF i la Dele-
gació de l’IEC a Castelló (el Pinar del Grau, Castelló, 29 d’abril de 2012). Acte de lliurament de les
Mencions Sant Jordi 2012, organitzat per l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i l’IEE (Santa
Eulària des Riu, 28 d’abril de 2012). Acte de cloenda de l’APV i lliurament dels Premis Pompeu
Fabra i Robèrt Lafont de la GC, organitzat amb la GC, l’Ajuntament de Barcelona, el Conselh
Generau d’Aran, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), l’Institut Ramon Llull
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(IRL), el Centre d’Agermanament Occitano-Català, el Palau de la Música, l’Orfeó Català i la Ins-
titució de les Lletres Catalanes (ILC) (Barcelona, 5 de maig de 2012). Jornades de portes obertes
de la SF, organitzades amb la col·laboració de FUNDACC-Baròmetre de la Comunicació i la Cul-
tura (Barcelona, 8 i 9 de maig de 2012). Festa de cloenda de l’APV, organitzada amb la ILC i l’IRL
(Barcelona, 9 de maig de 2012).

4. Conferències, jornades, homenatges, presentacions
Presentació de l’estudi «Coneixement i usos del català a Catalunya el 2010: dades del Baròme-

tre de la Comunicació i la Cultura», de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC, organitzada amb FUN-
DACC-Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (IEC, 31 de març de 2011). Commemoració del
vint-i-cinquè aniversari del TERMCAT (Caixafòrum de Barcelona, 6 d’abril de 2011). I Trobada
Literària d’El Pont-Cooperativa de Lletres, organitzada amb la col·laboració de la Delegació de
l’IEC a Castelló (Morella, 9 d’abril de 2011). Setmana d’homenatge a Joan Solà, organitzada per
la Delegació de l’IEC a Lleida, la Universitat de Lleida i l’Ajuntament de Bell-lloc (Lleida i Bell-
lloc d’Urgell, de l’1 al 16 d’abril de 2011). Jornades de llengua, cultura i immigració «Per la inte-
gració i la cohesió social», organitzades pel Consell de Mallorca i la Fundació Congrés de Cultura
Catalana (Palma, 15 i 16 d’abril de 2011). Conferència d’Isidor Marí «La SF: un centenari que mira
al futur», organitzada per l’IEE (Eivissa, 3 de maig de 2011). Cicle de conferències «2011, l’APV»
dels Amics de la UNESCO de Sant Cugat del Vallès, amb la participació de Joan A. Argenter i
Josep M. Figueras, i amb una taula rodona d’homenatge a Joan Solà, organitzada per Òmnium
Cultural (OC) (Casa de la Cultura de Sant Cugat, del 4 al 24 de maig de 2011). Presentació de
l’obra Epistolari Joan Coromines & Josep Puig i Cadafalch, Jordi Rubió, Pere Bohigas i Ramon
Aramon, organitzada amb la Fundació Pere i Joan Coromines (IEC, 25 de maig de 2011). III Se-
minari de la Llengua de Signes Catalana, organitzat amb la Federació de Persones Sordes de Cata-
lunya (IEC, 27 de maig de 2011). Conferència de Ferran Suay «Psicologia dels usos lingüístics
interpersonals», organitzada per la Societat Catalana de Sociolingüística (IEC, 16 de juny de 2011).
Simposi «La posició de les llengües mitjanes com a eines científiques», organitzat per les Seccions
de Ciències Biològiques i de Ciències i Tecnologia (IEC, 21 de juny de 2011). XXV Jornades In-
ternacionals per a professors de català, organitzades per l’IRL, amb la conferència inaugural d’Isi-
dor Marí «La SF, de cent anys endavant» (Universitat de Girona [UG], del 18 al 21 de juliol
de 2011). XXIa Trobada Cultural del Matarranya, organitzada per l’Associació Cultural del Matar-
ranya (la Freixneda, 6 i 7 d’agost de 2011). Cicle de conferències del XXI Festival Terra de Troba-
dors de Castelló d’Empúries, organitzat pel Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) de la UG (Castelló d’Em-
púries, del 8 al 10 de setembre de 2011). Commemoració del Centenari de la SF en l’acte instituci-
onal de l’Onze de Setembre organitzat pel Parlament i la GC, amb el parlament de Màrius Serra
«Visca la llengua viva!» (Barcelona, 11 de setembre de 2011). Presentacions de l’obra 500 raons
per parlar català, de David Pagès i Cassú a Lleida, Arenys de Mar, Palamós, València, Amer i la
Bisbal d’Empordà (des de l’octubre de 2011). Presentació del volum V de l’Atles lingüístic del
domini català, de Joan Veny i Lídia Pons i de l’obra Scripta eivissenca, de Joan Veny i Àngels
Massip, organitzada per l’IEE (Eivissa, 11 d’octubre de 2011). Cicle de conferències «100 anys de
Manuel Sanchis Guarner», organitzat per la UIB (UIB, de l’11 d’octubre al 15 de novembre
de 2011). Presentació de l’obra Des del rovellet de l’ou d’Elx, de Joan-Carles Martí (IEC, 18 d’oc-
tubre de 2011). Conferència de Mariàngela Vilallonga sobre el Centenari de la SF en la inauguració
del curs 2011-2012 dels centres de la Casa de Cultura de Girona (Girona, 25 d’octubre). Conferèn-
cia d’Isidor Marí «Mirant endavant. Als cent anys de la SF i als vint-i-cinc del II Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana» (Col·legi d’Advocats de Catalunya: Fundació Congrés de Cultura
Catalana i Cercle XXI, 26 d’octubre de 2011). Jornada d’homenatge a Josep Maria de Sagarra en
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el cinquantenari de la seva mort (IEC, 27 d’octubre de 2011). Cicle de conferències «Llengua i
societat, ciència i creació» dins l’APV. organitzat per la Delegació de l’IEC a Castelló, l’IIFV i la
Plataforma cívica Castelló per la Llengua (Castelló, València i Alacant, des del novembre de 2011).
Joan Solà, de viva veu. homenatge a Joan Solà en el primer aniversari del seu traspàs, organitzat
amb les Universitats de Barcelona i Lleida i OC (IEC, 3 de novembre de 2011). XXXVII Curs ei-
vissenc de Cultura: «Eivissa i Formentera en els cent anys de la SF de l’IEC», organitzat per l’IEE
(Eivissa, del 7 al 12 de novembre de 2011). Activitat «Sagarra i altres cinèfils de l’Ateneu Barce-
lonès», organitzada pel Programa de llengua i literatura catalanes dels estudis d’Arts i Humanitats
(PLLCEAH ) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (Ateneu Barcelonès, 7 de novembre
de 2011). Cicle de conferències «La llengua avui: reptes i propostes actuals», organitzada per la
UG (UG, del 16 de novembre al 22 de febrer de 2011). Activitat «Literatura europea al Museu
Episcopal de Vic», organitzada pel PLLCEAH de la UOC (Museu Episcopal de Vic, 19 de novem-
bre de 2011). Setmana cultural i Premis Miquelet, organitzada per la Societat Coral el Micalet
(València, del 21 al 26 de novembre de 2011). Cicle de taules rodones i lectures «Llegir i no llegir
Sagarra. Record de Josep M. de Sagarra en el cinquantenari de la seva mort», organitzada per la
ILC (IEC, 28 de novembre de 2011). Conferència «Cerca i citació de documents: Google i Zotero».
organitzada pel Programa de llengua i literatura catalanes dels Estudis d’Arts i Humanitats de la
UOC (Manacor, 29 de novembre de 2011). Jornada de presentació de la Xarxa XALOC de l’Insti-
tut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (IEC, 30 de novembre
de 2011). Presentació del número 21 de la revista Treballs de Sociolingüística i conferència de
Joan Melià «La pertinència de la complexitat: el català a les Illes Balears vint-i-cinc anys després
de 1986», organitzada per la Delegació de l’IEC a Palma (Palma, 30 de novembre de 2011). Cicle
de commemoració del 79è aniversari de les Normes de Castelló, organitzat per Delegació de l’IEC
a Castelló i la Plataforma cívica Castelló per la Llengua (Llotja del Cànem de Castelló, desembre
de 2011). Conferència de Joan Miralles «La SF de l’IEC: el centenari de la nostra acadèmia de la
llengua», organitzada per la Delegació de l’IEC a Palma i l’Obra Cultural Balear [OCB] (Campa-
net, 1 de desembre de 2011). Intervencions didàctiques, a càrrec d’Avel·lí Flors, organitzades per
la Plataforma cívica Castelló per la Llengua (IES Sos Baynat de Castelló, del 12 al 14 de desembre
de 2011). Commemoració del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona
(UB) de l’APV (UB, 14 de desembre). Sopar col·loqui amb el president de la SF, organitzat per la
Delegació de l’IEC a Lleida (Lleida, 11 de gener de 2012). Presentació de l’obra pòstuma de Ra-
mon Amigó Onomàstica del terme municipal de Porrera, organitzada amb l’Ajuntament d’aquest
municipi (Porrera, 17 de gener de 2012). Presentació de l’obra Pompeu Fabra, l’autoritat admirada
pel valencianisme, de Vicent Pitarch, organitzada amb la Fundació Carles Salvador i la Delegació
de l’IEC a Castelló (IEC, 19 de gener de 2012). 43a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
a Montserrat, organitzada pel Centre Excursionista de Castelló (diversos indrets dels Països Cata-
lans, del 28 de gener al 19 de febrer de 2012). Activitat escolar «La paraula, ben viva», organitzada
per l’Escola La Sagrera (Santa Eulàlia de Ronçana, de l’1 de febrer al 23 d’abril de 2012). Confe-
rència de Joan Miralles «Cent anys de la SF de l’IEC, la nostra acadèmia de la llengua catalana
(1911-2011)», organitzada per l’OCB (Manacor, 20 de febrer de 2012). Taula rodona «El front
exterior: les polítiques lingüístiques explicades als estrangers», organitzada per la Societat Catala-
na de Sociolingüística, a càrrec d’Emili Boix i Miquel Strubell, curadors del volum col·lectiu De-
mocratic policies for Language Revitalisations: the Case of Catalan (Palgrave-Macmillan, 2011)
(IEC, 22 de febrer de 2012). Actes d’homenatge a Joan Solà, organitzats per la Delegació de l’IEC
a Palma, el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB i l’OCB (23 de fe-
brer de 2012). Conferència d’Isidor Marí «Avui com fa cent anys: avançar junts cap a la plenitud i
la igualtat de la llengua», organitzada per la Delegació de l’IEC a Palma i l’Obra Social de «Sa
Nostra» (Palma, 24 de febrer). Acte de lliurament dels Premis de l’Associació de Publicacions
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Periòdiques en Català (APPEC) en la Nit de les Revistes Catalanes. La SF rep el Premi especial de
la Junta de l’APPEC (Barcelona, 29 de febrer de 2012). Jornades de commemoració del Centenari
a l’Alguer, organitzades amb la Regió Autònoma de Sardenya i l’Espai Llull de l’Alguer-Repre-
sentació de la GC (l’Alguer, 9 i 10 de març de 2012). Ponència inaugural de Mariàngela Vilallonga
de les VI Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques, organitzades pel Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (Barcelona, 16 de març
de 2012). Conferència de Mariàngela Vilallonga «L’APV. 100 anys de la SF de l’IEC», organitza-
da per les Aules de Difusió Cultural Garrotxa (Olot, 21 de març de 2012). Acte d’homenatge a
Teodor Llorente, organitzat amb la Secció Histórico-Arqueològica, la Societat Catalana de Llen-
gua i Literatura i la Societat Verdaguer (IEC, 23 de març de 2012). Jornada «Les 100 ans de la
Section Philologique de l’IEC», organitzada amb el Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de
París-Sorbona (París, 29 de març de 2012). Presentació del llibre Un país que fa camí, de David
Pagès i Cassú, organitzada per Curbet Edicions i Llibreria Empúries (Girona, 12 d’abril de 2012).
Jornades de la SF a Reus en homenatge a Ramon Amigó, organitzades amb el Centre de Lectura i
l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona, els Serveis Territorials de Cultura de la GC i la
Fundació Privada Reddis (Reus, 20 i 21 d’abril de 2012). Setmana de la Paraula Viva - Sant Jor-
di 2012, organitzada per l’Espai Catalunya-Europa (Brussel·les i altres llocs, del 22 al 26 d’abril
de 2012). «L’amor per la paraula viva». Trobada iberoromànica de poesia, organitzada pel Depar-
tament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la SF (Barcelo-
na, 14 de maig de 2012). Seminari «Aprendre en català, un objectiu educatiu i social irrenunciable.
Fonamentació pedagògica». Sessions organitzades per la Delegació de l’IEC a Palma, l’OCB i la
UIB (Palma, 15 i 16 de maig de 2012). I Jornades de Blocs i Literatura, organitzades per la Funda-
ció ACA i Vilaweb (Búger, Mallorca, de l’11 al 13 de maig de 2012).

5. Exposicions
Exposició bibliogràfica i edició de guia de lectura sobre la figura i l’obra de Joan Castelló

Guasch, organitzada per la Biblioteca Municipal d’Eivissa (Eivissa, de l’1 al 31 de març).
«Castelló durant el tardofranquisme. La fidelitat de la llengua pròpia», organitzada per la De-

legació de l’IEC a Castelló i Acció Cultural del País Valencià (Castelló, de l’1 al 31 d’agost
de 2011). «Camins de trobar», en el marc del XXI Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Em-
púries organitzat pel Centre d’Estudis Trobadorescos de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i
ILCC de la UG (Castelló d’Empúries, del 9 al 14 de setembre de 2011). «Quiquet de Castàlia:
memòria del Castelló contemporani», organitzada per la Delegació de l’IEC a Castelló, la Univer-
sitat Jaume I i Acció Cultural del País Valencià (de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2011).
«Eivissa i Formentera en els cents anys de la SF», en el marc del XXXVII Curs eivissenc de Cul-
tura (Eivissa, del 7 al 17 de novembre de 2011). «Cent anys de la SF de l’IEC (1911-2011)», orga-
nitzada per la Biblioteca de Catalunya (Barcelona, del 2 de novembre al 4 de desembre de 2011).
«El Carxe, territori de frontera», organitzada per la Delegació de l’IEC a Alacant (exposició itine-
rant des del 2 de desembre de 2011).

6. Visites guiades i excursions
Visites de grups d’universitaris i d’investigadors a la SF per a conèixer-ne les activitats i fun-

cions, especialment en recerca i normativa lingüística: visita del rector de la Universitat Aimara de
Bolívia (28 de març de 2011), visita d’un grup de notaris de la Catalunya del Nord (16 de setembre
de 2011), visita d’un grup d’estudiants de filologia de la UOC (15 de desembre de 2011), visita d’un
grup d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (16 d’abril de 2012). Visita «La Girona de Cer-
verí de Girona», a càrrec de Pau Pérez, organitzada pel PLLCEAH de la VOC (Girona, 22 d’octubre
de 2011). Visita «Literatura romànica al MNAC» a càrrec de Pau Pérez, organitzada pel PLLCEAH
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de la UOC (17 de desembre de 2011). Excursió a les Agulles de Santa Àgueda, amb motiu de la
celebració del 79è aniversari de les Normes de Castelló, organitzada pel Grup Excursionista Via-
rany (Benicàssim, 17 de desembre de 2011).

7. Celebracions i festes per la llengua d’entitats cíviques
Lliurament dels Premis Enderrock 2011 (Barcelona, 2 de març de 2011). Commemoració de

Sant Jordi del CNL (del 27 de març al 9 de maig de 2011). Trobades per la llengua 2011 d’Escola
Valenciana (del 3 d’abril al 4 de juny de 2011). Presentació de la Plataforma Cívica Castelló per la
Llengua (Castelló, 30 de novembre de 2011).

8. Espais de ràdio i de televisió i audiovisuals
(Aquesta relació no inclou les entrevistes del president i d’altres membres de la SF ofertes a

mitjans de comunicació de ràdio, televisió i premsa escrita). Entrevista a M. Teresa Cabré en el
programa Àgora (Televisió de Catalunya, 27 de juny de 2011). Espai de ràdio «Els dubtes de la
Pantera», en el programa «La transmissió d’en Puyal». (Catalunya Ràdio, des del 14 d’agost
de 2011). Espai de ràdio «Calaix de sastre», a càrrec de Joan F. López Casasnovas en el magazín
del vespre (Ràdio Popular de Menorca, des del 5 de setembre de 2011). DVD Pop lletrat. Lletres
sentides, distribuït amb el núm. 194 de la revista Enderrock (desembre 2011). Muntatges «Salm i
paràbola de la memòria pròdiga», de Maria Cabrera, i «Talaiot». de Blanca Llum Vidal (muntatges
d’estudiants de filologia catalana de la UB, presentats en l’acte dedicat a l’APV (Barcelona, 14 de
desembre de 2011). Espai de televisió Català a l’atac (Televisió de Catalunya, des del 9 de ge-
ner de 2012). Espai de ràdio sobre topònims de Catalunya (Extraradi, COM Ràdio, des del gener
de 2012).

9. Activitats teatrals i musicals
Es sac d’en Labranya, rondalla eivissenca recollida per Joan Castelló i Guasch, muntatge de

l’IES Sa Blanca Dona (Eivissa, entre el 15 de març i el 10 de juny de 2011). For sale o 50 veus a la
terra, espectacle poeticomusical, muntatge d’El Pont-Cooperativa de Lletres (Morella, 9 d’abril
de 2011). Acte d’homenatge al poeta Joan Maragall amb motiu dels 150 anys del seu naixement i
dels 100 de la seva mort. Lectura d’una biografia del poeta, recital de poemes i interpretació de
poesies musicades, muntatge de la Llar Mn. Lluís Vidal (Barcelona, 6 d’abril de 2011). Un poeta
per a un poble. Joan Maragall i Gorina. Homenatge en els 100 anys de la seva mort. Lectura de
poemes amb acompanyament musical, muntatge de Dimecresalesnou, Lectures Dramatitzades
(Premià de Mar, 29 d’abril de 2011). Els tres porquers, musical traduït al català (forma dialectal
d’Eivissa) de l’anglès The three little pigs, de Roadl Dahl, muntatge del Taller de Flauta Dolça
Albarca (Eivissa, del 14 al 29 de maig de 2011). Corrandescola, primera mostra de glosa escolar,
organitzada per Linguamón, el Departament d’Ensenyament de la GC, el grup de treball La Cançó
improvisada a Primària de l’ICE de la UAB i l’Associació Cor de Carxofa (Barcelona, 19 de maig
de 2011). Poètica intercultural. Lectura de poemes a càrrec d’alumnes adolescents i adults, orga-
nitzada per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears (Eivis-
sa, 1 de juny de 2011). Cantada a sa Serena, aplec anual de cançó d’arrel tradicional dels Països
Catalans, organitzat per l’AAVV de Sant Agustí des Vedrà (Eivissa, 11 de juny de 2011). Presen-
tació teatralitzada de la gimcana sobre Joan Maragall, dins l’acte de cloenda dels cursos de català
del Servei Local de Català de Cambrils (Cambrils, 15 de juny de 2011). Lectura d’una selecció de
textos de Joan Maragall a càrrec d’alumnat del cursos de català i de participants del programa Vo-
luntariat per la Llengua de CNL de Reus Miquel Ventura (Reus, 16 de juny de 2011). XV Camp
Musical per a nens de 3 a 17 anys, organitzat pel Taller de Flauta Dolça Albarca (Eivissa
del 14 al 23 de juliol de 2011). Lectura de fragments d’obres traduïdes per membres de l’IEC en el
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Dia Internacional de la Traducció, coordinat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
(IEC, 30 de setembre de 2011). Un pur miracle, muntatge amb textos de diferents filòlegs del Cen-
tre de Formació Teatral El Galliner, en el marc de la inauguració del curs dels centres de la Casa de
Cultura de Girona (Girona, 25 d’octubre de 2011).

10. Concursos
Concurs poètic «El tren, un món de poesia», organitzat pel Museu del Ferrocarril de Vilanova i

la Geltrú i el Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès (Vilanova i la Geltrú, del 7 d’abril
al 9 de juny). Concurs «La teva paraula preferida», organitzat pel Servei Local de Català i l’Ajun-
tament de Rubí (Rubí, del 5 de maig al 30 de juny de 2011). Concurs «Microrelats Paraula Viva»,
organitzat per l’IRL i adreçat a estudiants de català de l’exterior (del 3 d’octubre al 30 de novembre
de 2011). Concurs «Sigues viu. Tingues paraula», organitzat per la Direcció General de Política
Lingüística, el CNL i el TERMCAT (del 2 de novembre al 2 de desembre de 2011). VIII Lliga de
Debat Universitari de la Xarxa Vives (Universitat de Vic, del 16 al 20 d’abril de 2012). Edició con-
vocada el 2011. Concurs «Haikualalula», organitzat pel CNL (21-22 de març de 2012). Concurs.
Cat, organitzat pel Centre de Normalització Lingüística d’Osona (del 12 d’abril al 4 de juliol
de 2012). Concurs de dites i frases fetes, organitzat per l’Illa Comercial GAP. Associació de Co-
merciants (Vic, del 23 al 26 d’abril de 2012).

11. Blocs i xarxes socials
Melancholia (Pep Valsalobre), Aprendre llengües (Enric Serra Casals), Ara, aprendre llen-

gües, Un mot per dia, Adverbia (Jordi Dorca), DiccionAra, Els sinònims del dia (Enciclopèdia
Catalana), aPARAULA’m (Victor Pàmies).

12. Publicacions
Diccionari de la llengua catalana (edició reduïda, distribuïda amb el diari La Vanguardia).

Actes inaugurals del centenari de la SF de l’IEC (1911-2011), Edició del tríptic informatiu sobre la
SF (edicions en català, anglès, castellà i francès). Edició d’un punt de llibre amb adhesiu. Edició
del tríptic L’APV (Delegació de l’IEC a Castelló, en coedició amb Escola Valenciana i amb la col-
laboració de Càtedra Soler i Godes), FOLC (Federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana),
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, STEPV, ÜGT-PV, CCOO-PV, ACPV. Edició
del Ball de plaça de la Torre d’en Domènech (Delegació de l’IEC a Castelló). V. Pitarch, Pompeu
Fabra, l’autoritat admirada pel valencianisme. Fundació Carles Salvador, Benassal, 2011. Jorna-
des de la SF de l’IEC a València i Alcoi (20 d’octubre de 2011). Edició facsímil del Dictamen
acord de creació de la SF i de la Secció de Ciències (1911). App del DIEC 2 per a iPhone. Inclusió
del logotip del centenari a totes les publicacions editades fins al mes de maig de 2012 per la SF.

13. Portals web de membres de la SF
(Consultables a http://www.iec.cat/coneixement/entrada_c.asp?c_epigraf_num=2). Antoni

M. Alcover, Obra. Aina Moll, Recull d’articles. Albert Jané, Recull d’articles. Antoni M. Badia i
Margarit, Recull d’articles.
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