
III. Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans està format

per les cinc seccions següents: Secció

Històrico-Arqueològica (SHA), Secció de

Ciències Biològiques (SECCB), Secció

de Ciències i Tecnologia (SECCT), Sec-

ció Filològica (SF) i Secció de Filosofia i

Ciències Socials (SFCS), integrades per

membres numeraris, emèrits, supernu-

meraris i corresponents.

Els membres numeraris i els emè-

rits constitueixen el Ple de l’Institut, del

qual també formen part els presidents de

les societats filials.
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Els membres numeraris són aquells

que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i les

obligacions que estableixen els Estatuts.

Els membres emèrits són aquells que, ha-

vent 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’Ins-

titut i no participen en els òrgans de go-

vern.

Seccions Nombre de membres

Numeraris Emèrits Corresponents

Secció Històrico-Arqueològica 26 11 16 

Secció de Ciències Biològiques 23 8 8

Secció de Ciències i Tecnologia 27 8 8 

Secció Filològica 26 11 24 

Secció de Filosofia i Ciències Socials 20 14 1 

Total 122 52 57
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Secció Històrico-Arqueològica

Crònica

La Secció Històrico-Arqueològica ha dut

a terme durant el curs 2006-2007 una sè-

rie d’activitats que queden resumides tal

com segueix:

La Secció s’ha reunit durant el

curs 2006-2007, com és habitual, en vuit

sessions ordinàries de treball, les quals han

tingut lloc els dies 18 d’octubre, 16 de no-

vembre i 21 de desembre de 2006, i 15 de

febrer, 15 de març, 19 d’abril, 17 de maig

i 21 de juny de 2007, i en una sessió ex-

traordinària, el 24 de maig de 2007, per a

votar candidats a membre corresponent.

A més de les activitats de tràmit,

execució i revisió d’acords, seguiment del

pressupost, preparació de publicacions,

etc., la Secció ha emès els informes que

detallem a continuació:

Informes

La Secció ha emès quinze informes precep-

tius sobre els expedients de declaració com

a bé cultural d’interès nacional (BCIN),

sol.licitats a l’IEC per la Direcció General

del Patrimoni Cultural del Departament

de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Informes d’expedient en la categoria de

monument històric i el seu entorn de pro-

tecció (4)

Església de Sant Julià de l’Arboç,

església de Sant Vicenç de Cabdella, mo-

nestir de Santes Creus, santuari de Lord.
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Informes d’expedient en la categoria de

delimitació d’entorn de protecció (9)

Finca Güell, Palau de Pedralbes,

Col.legi Teresià de Barcelona, Casa Cal-

vet, Casa Milà, Cooperativa Obrera Ma-

taronina, Torres Figueres (Bellesguard),

porta i tanca de la finca Miralles, conjunt

històric de Peratallada.

Informes d’expedient en la categoria de

monument històric (1)

Edificis de l’antiga ciutadella de

Barcelona (Parlament de Catalunya).

Informes d’expedient en la categoria de

conjunt històric (1)

Agrupació d’edificis del recinte

fabril de Can Ricart.

Informe d’expedient en la categoria de

zona arqueològica i entorn de protecció (1)

Coves prehistòriques del paratge

del Reclau de Serinyà.

Escuts heràldics municipals dictaminats

(11)

Alcarràs, Mediona, Portbou, Ru-

pit i Pruit, l’Albi,1 entitat municipal des-

centralitzada dels Muntells (del municipi

1. Aquest escut ja ha estat dictaminat an-
teriorment. Aquest curs el que s’ha fet és respondre
les al.legacions del grup municipal Tots fem l’Albi
en contra de l’escut proposat i aprovat per l’IEC.
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de Sant Jaume d’Enveja), comarca del

Priorat, Solivella, l’Albagés, Castell de

l’Areny, Palau-sator.

Banderes municipals dictaminades (16)

Bassella, Cànoves i Samalús, Dos-

rius, Lladurs, Puigpelat, Sant Pere de Vi-

lamajor, la Torre de Fontaubella, Canove-

lles, Gerb (Os de Balaguer), Riudellots de

la Selva, Amposta, Santa Maria de Mar-

torelles, Castelló d’Empúries, el Masnou,

Torrefarrera, Sant Vicenç dels Horts.

Convé recordar que l’IEC fa les

funcions d’acadèmia catalana de la his-

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

neralitat li sotmet preceptivament la de-

claració i delimitació dels béns d’interès

cultural nacional i els escuts i banderes

municipals.

Preparació de la revista Catalan 

Historical Review

Durant aquest curs, el senyor Albert Bal-

cells, per encàrrec de la Secció, s’ha ocu-

pat de reunir el material per al primer nú-

mero de la revista Catalan Historical

Review, que s’espera que surti l’any que

ve, tant en versió electrònica com en pa-

per, i que tindrà periodicitat anual. Pu-

blicarà estats de la qüestió de diferents te-

mes per tal de donar més difusió a la

tasca dels historiadors catalans. El senyor

Balcells va ser nomenat per la Secció di-

rector de la revista, el Consell de Redac-

ció de la qual estarà format pels senyors

Josep Massot, Francesc Fontbona, Josep

Guitart, Tomàs de Montagut i Manuel Ar-

dit. Tota la resta de membres de la Sec-

ció, inclosos els corresponents, formaran

part del Consell Assessor de la revista. Els

recursos econòmics destinats inicialment

a l’oficina seran dedicats en la seva ma-

jor part a l’edició de la revista.

Organització de les celebracions 

de l’Any Jaume I

Una altra de les ocupacions d’aquest curs

ha estat l’organització dels congressos per

tal de celebrar l’Any Jaume I. El primer

congrés serà dedicat als aspectes institu-

cionals i es farà a Barcelona, a l’IEC, en-

tre el 31 de març i el 5 d’abril.

La Secció també ha avançat molt

en la preparació del segon congrés, so-

bre la societat en temps de Jaume I, que

serà organitzat a l’Aragó, per la Institu-

ción Fernando el Católico, i el tercer

congrés, sobre l’Església en temps de

Jaume I, que es farà a Lleida, amb la

col.laboració de l’Institut d’Estudis Iler-

dencs, al setembre.

Participació en ponències 

de premis o borses

Aquest any, diversos membres de la Secció

han estat ponents de diferents premis de

l’Institut, tal com es detalla a continuació:

Els senyors Santiago Riera i Ma-

nuel Ardit i la senyora Concepció Mir han

estat els ponents del Premi Jaume Vicens

i Vives d’Història Contemporània. La per-
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sona premiada ha estat Antoni Sánchez

Carcelén per la proposta Absolutisme i li-

beralisme a Lleida (1814-1828).

Els senyors Francesc Fontbona,

Joaquim Garriga i Xavier Barral han estat

els ponents del Premi Josep Pijoan d’His-

tòria de les Arts. La persona premiada ha

estat Mariona Fernández Banqué pel tre-

ball Salvador Gurri i Coromines (1749-

1819): Un escultor entre segles.

El senyor Joaquim Molas ha estat

el ponent del Premi Mercè Rodoreda. La

persona premiada ha estat Sílvia Mas

Sañé per la proposta Les novel.les de l’e-

xili d’Avel.lí Artís-Gener.

La ponència del Premi Jaume Sar-

ri d’Història del Solsonès ha estat forma-

da per la senyora Eva Serra i els senyors

Josep Massot (en representació de l’aba-

dia de Montserrat), Gaspar Feliu i Anto-

ni Pladevall. Han estat premiats la senyo-

ra Esther Miralles i Henares i el senyor

Josep Porredon i Feliu pel treball L’àni-

ma de la muntanya: Història dels masos

de Montpolí i Terrassola.

El senyor Joaquim Molas ha estat

ponent dels ajuts de la Fundació Mercè

Rodoreda, els quals han estat concedits

als tres treballs següents: Sílvia Aldavert

i Sílvia Fornells, Mercè Rodoreda i el viat-

ge pel temps: Anàlisi comparativa amb les

obres de Virginia Woolf o James Joyce;

Carme Arnau, Recull de cartes de Mercè

Rodoreda; Francesca Romana Uccella,

Mercè Rodoreda, escriptora i amiga: Re-

cords personals.

La senyora Maria Teresa Ferrer

ha estat ponent de les borses d’estudi de

la Generalitat de Catalunya, les quals han

estat concedides als quatre treballs se-

güents: Sophia Simon (Alemanya), La

identitat lingüística i cultural dels algue-

resos catalanoparlants; M. Elisa Soldani

(Itàlia), Els homes de negoci italians a

Barcelona durant la Guerra Civil catala-

na; Stefano Torresi (Itàlia), Llengua i

identitat en la poesia catalana de la post-

guerra; Matteo Vecchia (Itàlia), Els anti-

feixistes italians a Catalunya durant la

Guerra Civil espanyola (1936-1939).

La ponència de la borsa d’estudi

Ramon d’Alòs-Moner ha estat formada pels

senyors Albert Balcells, Josep Massot i Ans-

cari Manuel Mundó i la borsa ha estat  ator-

gada a la senyora Pilar Arnau Segarra per

la proposta Repertori de narradors mallor-

quins a partir de la generació dels setanta

(Arxiu biogràfic i bibliogràfic 1967-2007).

El senyor Albert Balcells ha estat

ponent de la borsa d’estudi Eusko-Ikas-

kuntza, que ha estat concedida al senyor

Manuel López i Esteve per la proposta

Pere Bosch i Gimpera i Manuel de Irujo:

l’Intent de reconstruir una legalitat re-

publicana (1936-1939).

El senyor Massot ha estat ponent

del Premi Internacional Catalònia, que

enguany ha quedat desert.

Comissions i representacions

Els senyors Antoni Pladevall, Santiago

Riera i Tuèbols, Narcís Soler, Eva Serra,
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Anscari Manuel Mundó, Josep Guitart i

Albert Balcells representen l’Institut en di-

versos patronats, ja esmentats altres anys.

El senyor Josep Guitart forma

part, a més, del Comitè Científic de la Co-

missió Organitzadora del Centenari

d’Empúries, promogut pel Museu d’Ar-

queologia de Catalunya.

El senyor Santiago Riera i Tuè-

bols forma part de la Comissió d’Investi-

gació de l’Institut.

Els senyors Xavier Barral, Anto-

ni Pladevall i Manuel Riu formen part

de la Comissió Assessora del programa

ARCAT.

El senyor Josep Massot forma part

de la Comissió de Publicacions de l’IEC.

El senyor Albert Balcells forma

part, com a representant de la Secció, de

la Comissió Social de l’Institut d’Estudis

Catalans i de la Comissió Executiva del

Centenari de l’IEC, que presideix el vice-

president segon de l’Institut, senyor An-

toni Riera.

Els senyors Mundó i Guitart for-

men part del Patronat de la Biblioteca de

Catalunya.

El senyor Albert Balcells és el di-

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

sentant de l’IEC al Patronat de la Casa

Museu Prat de la Riba.

El senyor Josep Massot és el re-

presentant de la Secció a la comissió en-

carregada d’organitzar un homenatge al

senyor Ramon Aramon i Serra, antic se-

cretari general de l’IEC.

Cal destacar que tres membres de

la Secció, els senyors Josep Massot i Joa-

quim Molas i la senyora Eulàlia Duran,

són secretari, conservador i tresorera a

l’Acadèmia de Bones Lletres.

Propostes a les autoritats

La Secció ha demanat informació al con-

seller de Cultura i Mitjans de Comunica-

ció sobre les actuacions a la necròpolis

jueva medieval de les Roquetes (Tàrrega),

ja que segons ha informat una associació

d’arqueòlegs, i la premsa mateixa, sem-

bla que no s’ha dut a terme l’estudi ex-

haustiu complet del jaciment perquè s’ha

cedit a les pressions de diferents entitats

jueves. Així, s’han aturat les investiga-

cions i s’han enterrat les despulles al ce-

mentiri jueu de Collserola, atès que els

preceptes religiosos jueus són contraris a

la manipulació de les despulles humanes.

Actes acadèmics i activitats 

de la Secció Històrico-Arqueològica 

i dels seus membres

Actes acadèmics relacionats 

amb el Centenari de l’Institut

Els dies 1, 2 i 3 de febrer se celebrà a la

Casa de Convalescència el simposi «Els

països de parla catalana i Europa durant

la darrera centúria» en el marc de les ce-

lebracions amb motiu del Centenari de

l’IEC, coordinat pel senyor Balcells. Hi

participaren científics de reconegut pres-

tigi, entre els quals hi ha els membres de
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la SHA següents: Francesc Fontbona, Jor-

di Castellanos, Romà Escalas, Santiago

Riera i Tomàs de Montagut. Les actes del

simposi ja han estat lliurades per a la pu-

blicació.

El dia 5 de març tingué lloc a la

seu de l’IEC, en una sessió solemne, la pre-

sentació de l’obra Història de l’Institut

d’Estudis Catalans: De 1942 als temps

recents, d’Albert Balcells, Santiago Iz-

quierdo i Enric Pujol, resultat d’un pro-

jecte finançat per la nostra Secció que ha

quedat culminat en el moment més opor-

tú. Foren els presentadors els senyors Jo-

sep Massot, Oriol Casassas, Josep Gonzá-

lez-Agàpito i l’autor Albert Balcells.

En una altra sessió solemne, el se-

nyor Albert Balcells pronuncià la con-

ferència «Cent anys de vida de l’Institut

d’Estudis Catalans» el dia 18 de juny per

commemorar la data de l’acord de creació

de l’IEC. L’acte comptà amb la presèn-

cia de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu.

El dia 13 de novembre el senyor

Albert Balcells pronuncià la conferència

«Història de l’Institut d’Estudis Cata-

lans» dins del cicle programat amb mo-

tiu de l’exposició itinerant del Centenari

de l’IEC a Palma.

D’altra banda, el relat del senyor

Albert Balcells sobre la història de l’Ins-

titut ha servit de fil conductor en el do-

cumental de televisió que commemora el

Centenari.

La senyora Maria Teresa Ferrer,

conjuntament amb els altres presidents de

Secció, ha publicat a Serra d’Or un arti-

cle sobre l’activitat present de la SHA i un

altre una mica més ampli per al catàleg

de l’exposició del Centenari, catàleg en el

qual han col.laborat el vicepresident An-

toni Riera i els senyors Albert Balcells i

Josep Massot, a més d’altres membres de

la Secció.

Altres actes acadèmics

El dia 18 d’octubre tenen lloc tres presen-

tacions per als membres de la Secció. La

senyora Eva Serra informa sobre el Con-

sell Nacional d’Arxius, el senyor Antoni

Pladevall sobre el projecte de decret sobre

la denominació, símbols i registre d’ens

locals de Catalunya i la senyora M. Tere-

sa Matas sobre les jornades científiques

«1907: El paper de l’IEC en la construcció

de la història de l’art i la restauració de mo-

numents medievals a Catalunya i Europa».

El dia 16 de novembre el senyor

Gaspar Feliu informa de les activitats de

la Societat Catalana d’Estudis Històrics.

El senyor Francesc Fontbona pre-

senta el llibre de Miquel Crusafont Me-

dalles commemoratives dels Països Cata-

lans i de la Corona catalano-aragonesa:

Segles XV-XX el dia 21 de novembre.

El dia 18 de desembre té lloc a la

Universitat Abat Oliba la presentació del

llibre El jurista Pere Albert i les Comme-

moracions, del qual ha estat curador el

senyor Tomàs de Montagut.

El senyor Eduard Feliu presenta

un informe de la Societat Catalana d’Es-
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tudis Hebraics per als membres de la Sec-

ció el dia 21 de desembre.

El dia 15 de febrer la senyora Eva

Serra informa sobre l’estat de les investi-

gacions del projecte que dirigeix, Prepa-

ració per a l’edició dels llibres de matrí-

cula de les insaculacions.

La presidenta de la Secció presideix

la presentació del volum xvii de la revista

que publiquen els Amics de l’Art Romà-

nic, Lambard: Estudis d’art medieval, el

dia 19 de febrer a la sala d’actes del CSIC.

El dia 28 de febrer el senyor Josep

Massot participa en la presentació del pri-

mer volum de l’Epistolari grec, d’Antoni

Rubió i Lluch, recollit i anotat per Euse-

bi Ayensa, del qual és curador. L’acte està

marcat per un gran èxit d’afluència.

El dia 2 de març el senyor Ale-

xandre Olivar, membre corresponent de

la SHA, pronuncia la conferència «La

idiosincràsia de la litúrgia introduïda pels

francs a la Catalunya Vella i la seva in-

dependència en l’adaptació», que orga-

nitza la Societat Catalana d’Estudis Li-

túrgics en el marc de la celebració del

Centenari de l’IEC.

La presidenta de la Secció, la se-

nyora Maria Teresa Ferrer, presideix la

presentació de l’obra Les esglésies romà-

niques de la vall de Cardós, que té lloc al

Palau Moja el dia 12 de març. El senyor

Cabestany hi intervé en representació de

la resta d’autors.

El dia 15 de març el senyor Ans-

cari Manuel Mundó fa una comunicació

per als membres de la Secció, «Novetats

sobre el Santcrist atribuït a Miquel Àn-

gel», en una reunió ordinària.

Els senyors Joan-F. Cabestany i

Xavier Barral participen en les jornades

científiques que organitzen els AAR els

dies 23 i 24 de març, «1907: El paper de

l’IEC en la història de l’art i en la restau-

ració de monuments medievals a Catalu-

nya i Europa», en el marc de la comme-

moració del Centenari de l’IEC.

El senyor Joaquim Molas partici-

pa en la sessió en memòria de Jordi Sar-

sanedas i Vives que organitzen la SF i la

Fundació Mercè Rodoreda el dia 29 de

març.

La senyora Maria Teresa Ferrer

participa en la sessió de cloenda del con-

grés compartit «Ciència islàmica a Orient

i Occident. Homenatge al professor J. M.

Millàs Vallicrosa», per encàrrec del Con-

sell Permanent de l’IEC, el 14 d’abril.

El 15 de maig el senyor Joan-F.

Cabestany participa a la jornada «L’Estu-

di General de Lleida i l’art (segles xiv-xv)»,

que se celebra a Lleida.

Presentacions de llibres

El senyor Albert G. Hauf presentà, el dia

20 de juny, l’obra Les quatre grans Crò-

niques, vol. i, Llibre dels feits del rei En

Jaume, de Ferran Soldevila, edició revi-

sada des del punt de vista filològic per

Jordi Bruguera i des del punt de vista

històric per Maria Teresa Ferrer. L’acte

fou presidit per la senyora Ferrer.
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Altres presentacions

El dia 20 de desembre el senyor Balcells

participà en l’acte de presentació dels

llibres Guerra, economia i política a la

Catalunya de l’alta edat moderna i Eco-

nomia i pensament econòmic a la Cata-

lunya de l’alta edat moderna (1520-

1630), d’Oriol Junqueras i Vies, a la seu

de l’IEC.

El dia 17 d’octubre, a la seu de

l’IEC, els senyors Albert Balcells i Antoni

Simon, a més del compilador, participa-

ren a la presentació de l’obra Els dietaris

retrobats (1939-1943), de Ferran Solde-

vila, editada i compilada per l’historiador

i periodista Enric Pujol. Hi assistí el fill

de Ferran Soldevila, Gerard Soldevila,

que trobà aquests dietaris perduts i s’en-

carregà de fer-ne la transcripció. Presidí

l’acte Maria Teresa Ferrer.

Premis i distincions

El senyor Joaquim Molas ha estat investit

doctor honoris causa per la Universitat de

Lleida el dia 11 de desembre de 2006.

Publicacions

Balcells, Albert; Izquierdo, Santiago; Pu-

jol, Enric. Història de l’Institut d’Es-

tudis Catalans. Vol. II: De 1942 als

temps recents, 2006. (Memòries de la

Secció Històrico-Arqueològica; 72)

Repertori de manuscrits catalans (1620-

1714). Vol. I: Barcelona: Biblioteca

de Catalunya, 2006. (Memòries de la

Secció Històrico-Arqueològica; 71)

[Compilació a cura de Maria Toldrà,

sota la direcció d’Eulàlia Duran. Amb

la col.laboració d’Anna Gudayol]

Rubió i Lluch, Antoni. Epistolari grec.

Vol. I: Anys 1880-1888. (Memòries

de la Secció Històrico-Arqueològica;

69) [Correspondència recollida i ano-

tada per Eusebi Ayensa i Prat]

Martínez Romero, Tomàs. Tòpics litera-

ris, traducció medieval i tradició ro-

mànica. [Discurs de recepció llegit el

dia 21 de juny de 2007]

Soldevila, Ferran. Les quatre grans

Cròniques. Vol. I: Llibre dels feits del

rei En Jaume. (Memòries de la Sec-

ció Històrico-Arqueològica; 73) [Re-

visió filològica de Jordi Bruguera i

revisió històrica de Maria Teresa

Ferrer i Mallol]

Catalunya carolíngia. Vol. VI: Els com-

tats de Rosselló, Conflent, Vallespir 

i Fenollet. [A cura de Pere Ponsich i

revisat i completat per Ramon Or-

deig]
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Membres

Manuel Ardit i Lucas 18.12.1992

Història moderna

Albert Balcells i González 21.11.1986

Història contemporània, social

i política de Catalunya

Xavier Barral i Altet 18.12.1992

Història de l’art antic i medieval

Joan-F. Cabestany i Fort 14.06.1999; emèrit des del 19.08.2000

Història i arqueologia medieval

Jordi Castellanos Vila 07.04.2003

Història de la literatura del segle xx

Núria de Dalmases i Balañà 17.06.1996

Història de l’art medieval

Eulàlia Duran i Grau 07.05.1990; emèrita des del 02.04.2004

Història i literatura catalana a l’època

moderna

Romà Escalas i Llimona 17.06.2002

Musicologia

Gregori (Francesc) Estrada i Gamissans 18.12.1992; emèrit des del 18.12.1993

Història de la música

Gaspar Feliu i Montfort 26.02.2007

Història de l’alta edat mitjana 

(àrea d’història medieval)
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Maria Teresa Ferrer i Mallol 18.12.1992

Història medieval (baixa edat mitjana)

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

Història del dret

Francesc Fontbona i de Vallescar 18.12.1992

Història de l’art modern

Joaquim Garriga i Riera 17.06.2002

Història de l’art dels segles xvi i xviii

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

Història agrària

Carme Gràcia i Beneyto 17.12.2001

Història de l’art

Enric Guinot i Rodríguez 17.12.2001

Història rural medieval

Josep Guitart i Duran 07.05.1990

Arqueologia

Albert G. Hauf i Valls 01.02.1991

Història de la literatura, edició de textos

medievals i espiritualitat medieval

Manuel Jorba i Jorba 07.04.2003

Història de la literatura del segle xix

Tomàs Martínez Romero 07.04.2003

Història de la literatura de l’edat mitjana

Josep Massot i Muntaner 14.06.1999

Història de la literatura i història 

contemporània
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Marc Mayer i Olivé 17.06.1996

Epigrafia, tradició clàssica i història 

antiga de Catalunya

Concepció Mir i Curcó 18.12.1992

Història sociopolítica contemporània

Joaquim Molas i Batllori 17.02.1978; emèrit des del 05.09.2000

Història de la literatura i crítica literària

Tomàs de Montagut Estragués 17.12.2001

Història del dret

Anscari Manuel Mundó i Marcet 26.11.1971; corresponent des del

25.02.1966; emèrit des del 29.06.1993

Història i literatura antiga i medieval

damunt les fonts manuscrites

Antoni Pladevall i Font 07.05.1990; emèrit des del 11.02.2004

Història eclesiàstica i història de l’art

Antoni Riera i Melis 17.06.1996

Història social de l’edat mitjana

Santiago Riera i Tuèbols 17.06.2002; emèrit des del 18.05.2005

Història de la ciència i de la tècnica

Manuel Riu i Riu 07.05.1990; emèrit des del 25.03.1999

Història i arqueologia medieval

Josep Maria Salrach i Marés 26.02.2007

Història de l’alta edat mitjana 

(àrea d’història medieval)

Joan Sanmartí i Grego 26.02.2007

Prehistòria (àrea d’arqueologia)
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Eva Serra i Puig 17.06.2002

Història moderna

Antoni Simon i Tarrés 26.02.2007

Història de la historiografia 

(àrea moderna i contemporània)

Narcís Soler i Masferrer 17.06.1996

Paleolític i història antiga

Joan Vernet i Ginés 14.04.1978; emèrit des del 31.07.1993

Història de l’islam i de la ciència àrab

Membres corresponents

Géza Alföldy 16.12.1996

(Heidelberg, Alemanya)

Josep Amengual i Batle 13.02.1987

(Madrid, Espanya)

Thomas Noël Bisson 13.02.1987

(Harvard, Estats Units d’Amèrica)

Dolors Bramon i Planas 17.06.1996

(Banyoles)

Robert I. Burns 16.12.1996

(Los Angeles, Estats Units d’Amèrica)

Marcel Durliat 20.03.1964 († 26.12.2006)

(Tolosa, França)

Georges Fabre 16.12.1996

(Pau, França)
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Paul Freedman 16.12.1996

(Tennessee, Estat Units d’Amèrica)

Jocelyn Nigel Hillgarth 16.12.1996

(Londres, Gran Bretanya)

Giovanni Lilliu 1973

(Càller, Itàlia)

Gabriel Llompart i Moragues 13.02.1987

(Palma)

Henry de Lumley-Woodyear 16.12.1996

(París, França)

Olimpio Musso 16.12.1996

(Siena, Itàlia)

Alexandre Olivar i Daydí 06.07.1973

(Montserrat)

Robert B. Tate 25.02.1966

(Nottingham, Gran Bretanya)

Jill Rosemary Webster 16.12.1996

(Toronto, Canadà)

Michel Zimmermann 16.12.1996

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

Crònica

Actualment, la Secció de Ciències Biolò-

giques té 23 membres numeraris, 7 mem-

bres emèrits i 8 membres corresponents.

Dels 30 membres, entre numeraris i emè-

rits, 17 són biòlegs, 12 són metges i 1 és

farmacèutic. Les àrees temàtiques que

cobreixen llurs especialitats són: ana-

tomia, antropologia, biologia, biologia

cel.lular, biologia molecular, bioquímica,

botànica, cardiologia, ciència i humani-

tats, ciències de la conducta, ecologia,

endocrinologia, farmacologia, fisiologia

animal, genètica, geriatria, hepatologia,

medicina interna, micologia, microbiolo-

gia, neurociències, nutrició i bromatologia,

pediatria, psiquiatria, toxicologia, virolo-

gia i zoologia.

Aquest curs hem hagut de lamen-

tar el traspàs de dos membres: el del se-

nyor Oriol de Bolòs, que ens va deixar el

dia 22 de març, i el de la senyora Creu

Casas, que va morir el 20 de maig. En

van fer la necrològica el senyor Josep Vigo

(Ple del 27 de març) i el senyor Xavier

Llimona (Ple de l’11 de juny), respecti-

vament.

En l’àmbit del funcionament in-

tern, han continuat els treballs iniciats el

curs anterior a fi de dotar la Secció d’un

reglament per a la convocatòria i les vo-

tacions de propostes de nous membres

numeraris i corresponents. Un cop apro-

vat el reglament, s’han convocat diverses

places, i s’han incorporat quatre membres

corresponents, els senyors Antoni Torre,

Francesc Xavier Pi-Sunyer, Michel Del-

seny i Claude Roux. També s’han convo-

cat dues places de membre numerari, una

de l’àrea de les ciències de la salut i l’al-

tra de l’àrea de les ciències de la vida, per

bé que en el moment de redactar aques-

ta memòria el procés d’elecció dels can-

didats encara és obert.

La Secció també ha debatut i ha

treballat internament dues propostes 

—una de creació i una altra d’admissió—

de noves societats filials.

La Secció de Ciències Biològiques

s’ha reunit en sessions ordinàries de tre-

ball cada mes, les quals han tingut lloc els

dies 18 de setembre, 9 d’octubre, 13 de

novembre i 11 de desembre de 2006, i 

8 de gener, 5 de febrer, 5 de març, 10 d’a-

bril, 14 de maig i 4 de juny de 2007. Les

sessions ordinàries dels mesos d’octubre i

desembre han estat seguides d’una sessió

extraordinària d’electors. Seguint la tra-

dició consolidada, els mesos de novembre

i maig, a més de la reunió específica de la

Secció, s’han celebrat sengles reunions

conjuntes amb la Secció de Ciències i

Tecnologia. En la reunió del mes de no-

vembre, la senyora Mercè Durfort ha pre-

sentat la comunicació científica «Santia-
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go Ramón y Cajal. Miscel.lània biogràfi-

ca de la seva estada a Barcelona», i en la

reunió del mes de maig, el senyor Carles

Solà, de la secció de Ciències i Tecnolo-

gia, ha presentat la comunicació científi-

ca «Un cas pràctic d’enginyeria bioquí-

mica: La producció de lipasa de R. oryzae

en Pichia pastoris».

Sessions públiques

El dia 1 de desembre s’ha celebrat la jor-

nada «L’aigua a Catalunya», activitat

conjunta de les seccions de Ciències, coor-

dinada per Damià Barceló, de la Secció

de Ciències i Tecnologia.

Durant el mes de febrer i la pri-

mera setmana de març cada dijous s’ha

celebrat una sessió del Primer Cicle de

Conferències sobre les Ciències Experi-

mentals i la Tecnologia a les Terres de

Parla Catalana al Segle XX. Els temes i

els coordinadors d’aquestes sessions han

estat: «Trobades i retrobades de la psico-

logia i l’Institut», senyor Lluís Garcia i

Sevilla (8 de febrer); «August Pi i Sunyer

i el primer laboratori de fisiologia», se-

nyors Jacint Corbella i Josep Carreras (15

de febrer); «Exili i emigració científica:

De Francesc Duran Reynals a Joan Oró»,

senyors Antoni Roca i Josep Alsina (22 de

febrer), i «De Leandre Cervera a Josep

Alsina i Bofill, l’exili interior», senyor

Oriol Casassas (1 de març).

Els dies 10 i 11 de maig s’han ce-

lebrat, també en el marc del Centenari,

les jornades «El present i el futur de les

relacions alimentació-salut: Noves neces-

sitats i nous aliments», que, coorganitza-

des pel Centre Català de la Nutrició de

l’IEC (CCNIEC) i l’Associació Catalana

de Ciències de l’Alimentació, han comp-

tat amb la col.laboració de les seccions de

Ciències.

Representacions en comissions 

i institucions

Diversos membres de la Secció partici-

pen en diferents tasques de representa-

ció en institucions, organismes de recer-

ca i altres entitats, i formen part o han

format part de diferents comissions de

treball i de ponències de premis. Així, la

Secció compta amb els representants se-

güents:

— La senyora Marta Estrada, a

la Comissió d’Investigació i al Consell

Editorial de la revista Contributions to

Science.

— La senyora Mercè Durfort, a la

Comissió Social, que ha d’estudiar ac-

cions de previsió social per als membres

de l’Institut, i a la Comissió de Publica-

cions.

— El senyor Oriol Casassas, a la

Comissió d’Homenatge a Ramon Aramon

i a la Comissió Jaume I.

— El senyor Ricard Guerrero, a

la Comissió Executiva del Centenari de

l’IEC.

— El senyor Lluís Garcia i Sevi-

lla, al Consell Supervisor de la Xarxa

CRUSCAT (Observatori de la Llengua

Memòria 2006-2007 - 3  9/6/09  16:00  Página 191



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

06
-2

00
7

192

Catalana), en qualitat de representant

de les seccions de Ciències Biològiques,

Ciències i Tecnologia i Històrico-Arqueo-

lògica.

— El senyor Josep Vigo, assessor

del programa «Edicions electròniques

d’obres terminològiques de ciència i tec-

nologia publicades per l’IEC».

— El senyor Juli Peretó, membre

de la Secció, delegat del president per a

les activitats de València.

— El senyor Xavier Llimona, al

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-

pordà. També és representant de l’Insti-

tut a la Junta Rectora d’aquest parc, a

instàncies de la Secció, el senyor Josep

Gesti Perich.

— El senyor Josep Maria Vives

de Quadras, a instàncies de la Secció, al

grup de treball de l’Espai del Verd Urbà,

de l’Ajuntament de Barcelona.

— El senyor Jordi Camprodon, al

Consell de Protecció de la Natura.

— El senyor Adolf de Sostoa, a la

Comissió de Pesca Continental.

— El senyor Carles Cortés i Mo-

ragrega, al Parc Nacional d’Aigüestortes

i Estany de Sant Maurici.

— El senyor Mikel Zabala, a la

Comissió Científica del Consell Assessor

de l’Àrea Protegida de les Illes Medes.

Pel que fa als premis de l’Institut,

els següents membres de la Secció han

format part de diferents ponències: se-

nyor Josep Vigo (Premi Internacional Ca-

talònia) i senyors Josep Carreras, Fran-

cesc Gonzàlez i Sastre i Ricard Guerrero

(Premi August Pi i Sunyer).

Els representants de la Secció a les

societats filials que hi són adscrites són:

— Josep Vigo, a la Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris i la Institució

Catalana d’Història Natural.

— David Jou —de la Secció de

Ciències i Tecnologia—, a la Societat Ca-

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

nica.

— Ricard Guerrero, a la Societat

Catalana de Biologia.

Finalment, dins d’aquest apartat

i pel que fa a la gestió de la natura, du-

rant aquest curs el Consell Permanent ha

acordat delegar a la Institució Catalana

d’Història Natural la coordinació de les

relacions entre els representants de l’IEC

i els diversos espais naturals de protec-

ció especial i altres comissions relacio-

nades amb la conservació del medi na-

tural, amb vista a promoure’n una

participació activa, mantenir-hi una re-

presentació continuada i coherent i do-

nar suport tècnic als representats. Per

designació de la ICHN, s’ocupa d’aques-

ta coordinació el senyor Josep Germain.

La participació dels representants de

l’IEC és en l’àmbit dels òrgans rectors o

assessors.

De totes aquestes entitats, aque-

lles en què el representant és membre de

la Secció són:

— Parc Natural de la Serra del

Montsant (Jacint Corbella)
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Membres

Francesc Asensi i Botet 15.06.1999

Pediatria

Carles Bas i Peired 14.04.1978; emèrit des del 03.08.1992

Ecologia de recursos marins vius

— Parc Natural dels Aiguamolls

de l’Empordà (Xavier Llimona)

— Parc Natural del Cadí-Moixe-

ró (Joaquim Gosálbez)

— Consell de Protecció de la Na-

tura (Josep Vigo)

— Consell de Caça de Catalunya

(Joaquim Gosálbez)

Premis i distincions

El senyor Joan Massagué, membre cor-

responent, ha rebut la Creu de Sant Jor-

di, atorgada per la Generalitat de Cata-

lunya.

El senyor Joandomènec Ros ha

guanyat el I Premi Catalònia d’Assaig

amb l’obra L’altra meitat del medi am-

bient.

El senyor Josep Egozcue, mort el

2006, ha rebut a títol pòstum la Medalla

Josep Trueta al mèrit sanitari, atorgada

per la Generalitat de Catalunya.

El senyor Jaume Terradas ha re-

but el Premi Crítica Serra d’Or de Recer-

ca per l’obra Biografia del món.

El senyor Màrius Foz ha rebut el

Premi d’Excel.lència Professional del

Consell de Col.legis de Metges de Cata-

lunya.

Publicacions

Atlas corològic de la flora vascular dels

Països Catalans. Volum 14. Compi-

lació a cura de Xavier Font i Castell i

Josep Vigo i Bonada.

Contributions to Science, vol. 3, núm. 2

(2007). Coedició de les seccions de

Ciències.

Durfort i Coll, Mercè. Iniciació a les

tècniques histològiques vegetals i ani-

mals i nota sobre les tècniques de

transparentat. (Monografies de les

Seccions de Ciències; 18)

L’aigua, un recurs fonamental. Ed. a

cura de Damià Barceló i Joandomènec

Ros. Publicació conjunta amb la Sec-

ció de Ciències i Tecnologia. (Jorna-

des Científiques; 19)

Lamarck, Jean Baptiste. Filosofia zoològi-

ca. Traducció i estudi introductori a

cura d’Agustí Camós. Coedició de les

seccions de Ciències de l’Institut amb

Editorial Pòrtic i Eumo Editorial.

(Clàssics de la Ciència; 8)
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Xavier Bellés i Ros 23.10.1992

Entomologia

Jaume Bertranpetit i Busquets 06.06.1994

Antropologia biològica

Oriol de Bolòs i Capdevila 24.01.1964; emèrit des del 16.03.1994

(† 22.03.2007)

Geobotànica, florística i biogeografia

Josep Carreras i Barnés 17.09.1990

Bioquímica i biologia molecular

Creu Casas i Sicart 17.02.1978; emèrita des del 05.06.1990

(† 20.05.2007)

Criptogàmia i briologia

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

Sociomedicina

Jacint Corbella i Corbella 20.12.1999; emèrit des del 25.03.2007

Toxicologia

Josep M. Domènech i Mateu 11.01.1985

Embriologia humana

Mercè Durfort i Coll 03.11.1989

Biologia cel.lular

Marta Estrada i Miyares 07.04.2003

Ecologia marina

Ramon Folch i Guillèn 17.03.1978

Ecologia vegetal i gestió ambiental

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

Endocrinologia
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Lluís Garcia i Sevilla 15.06.1998

Psiquiatria

Jesús A. García Sevilla 06.06.1994

Farmacologia

Francesc Gonzàlez i Sastre 06.06.1994

Bioquímica clínica i patologia molecular

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992

Zoologia

Jordi Gras i Riera 11.01.1985; emèrit des del 05.06.1990

Immunologia

Ricard Guerrero i Moreno 06.06.1994

Microbiologia

Àngel Llàcer i Escorihuela 13.06.2005

Cardiologia

Jordi Lleonart i Aliberas 06.06.1994

Biologia pesquera

Xavier Llimona i Pagès 23.10.1992

Micologia i liquenologia

Abel Mariné i Font 07.04.2003

Nutrició i bromatologia

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

Microbiologia

Juli Peretó i Magraner 20.12.1999

Bioquímica i biologia molecular

D
A

T
A

 D
E

 N
O

M
E

N
A

M
E

N
T

 I
 E

SP
E

C
IA

L
IT

A
T

Memòria 2006-2007 - 3  9/6/09  16:00  Página 195



Antoni Prevosti i Pelegrín 17.02.1978; emèrit des del 05.06.1990

Genètica i evolució

Pere Puigdomènech i Rosell 07.04.2003

Biologia molecular

Joan Rodés i Teixidor 11.01.1985

Hepatologia

Joandomènec Ros i Aragonès 17.09.1990

Ecologia

Jaume Terradas i Serra 14.06.2004

Ecologia

Josep Vigo i Bonada 17.03.1978; emèrit des del 24.05.2007

Geobotànica

Miquel Vilardell i Tarrés 12.06.2006

Reumatologia i geriatria

Membres corresponents

Michel Delseny 26.02.2007

(França)

Gonzalo Halffter Salas 06.06.1994

(Mèxic)

Joan Massagué i Solé 06.06.1994

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

Federico Mayor Zaragoza 09.06.1997

(París, França)
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Àngel Pellicer i Garrido 22.05.1995

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

F. Xavier Pi-Sunyer 26.02.2007

(Principat de Catalunya)

Claude Roux 26.02.2007

(Provença, França)

Antoni Torre 26.02.2007

(Sardenya, Itàlia)
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Secció de Ciències i Tecnologia

Crònica

En el moment actual, la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia té 27 membres numera-

ris, 8 membres emèrits i 8 membres cor-

responents.

Els membres numeraris actuals

cobreixen les àrees científiques següents:

arquitectura i tecnologia de computa-

dors; àlgebra i topologia; edafologia i

química agrícola; enginyeria de la cons-

trucció; enginyeria de sistemes; enginye-

ria de telecomunicacions; enginyeria geo-

lògica; enginyeria mecànica; enginyeria

química; física aplicada i recerca en ense-

nyament/aprenentatge de física; física

d’altes energies; física relativista; geome-

tria diferencial; geologia estructural i

tectònica; geologia i geomorfologia; in-

formàtica industrial; microelectrònica;

probabilitats, estadística, lògica i epis-

temologia; química ambiental; química

analítica; química inorgànica; teoria de

nombres; termodinàmica, i termodinàmi-

ca i física ambiental.

Contribueixen a equilibrar les dis-

ciplines representades en la Secció els qui

ara són membres emèrits, entre els quals

figuren enginyers industrials, un arqui-

tecte urbanista, geòlegs i químics.

Aquest curs s’ha incorporat com a

nou membre numerari la senyora Alícia

Casals i Gelpí, elegida en el Ple del dia

26 de febrer.

Hem hagut de lamentar la mort

del senyor Enric Ras i Oliva, que ens va

deixar el dia 19 d’abril.

Al mes de desembre hi ha hagut

la renovació del Consell de Govern de la

Secció. El nou equip està format per Da-

vid Serrat i Congost, president; Francesc

Serra i Mestres, vicepresident; Pilar Ba-

yer i Isant, tresorera, i Lluís Jofre i Roca,

secretari.

Una de les línies d’actuació que

s’ha fixat el nou Consell de Govern és im-

pulsar les publicacions de la Secció, i

amb aquest objectiu, ha constituït una

comissió de publicacions interna, la fina-

litat de la qual és definir i prioritzar les

línies de les col.leccions.

Un segon àmbit on el Consell de

Govern s’ha proposat incidir és en el su-

port a la formació científica al més alt ni-

vell. Des de la Secció s’han fet gestions

perquè els alumnes catalans universitaris

i de doctorat més destacats puguin parti-

cipar en les trobades Nobel-Lindau, per

mitjà de les quals un nombre limitat d’es-

tudiants d’arreu del món, proposats per

institucions dels seus països i seleccionats

escrupolosament pel Comitè Nobel-Lin-

dau, tenen ocasió de conèixer personalment

els científics guardonats amb els premis

Nobel i compartir unes jornades d’inter-

canvi científic. Així, als mesos de maig i
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juny s’han establert contactes amb el co-

mitè de les beques Lindau i amb l’AGAUR

per tal que el projecte prosperi. La Secció

treballa bé en la línia d’assessorar l’Admi-

nistració en la selecció dels candidats, bé

amb vista que l’IEC esdevingui academic

ambassador del Comitè Nobel-Lindau.

Reunions

La Secció de Ciències i Tecnologia ha tin-

gut reunions ordinàries els dies 26 de se-

tembre, 23 d’octubre, 13 de novembre i

18 de desembre de 2006, i 15 de gener,

26 de març, 16 d’abril, 14 de maig i 11 de

juny de 2007. Al mes de desembre tam-

bé hi ha hagut dues sessions extraor-

dinàries d’electors: la primera, per a dur

a terme la votació d’admissió d’un nou

membre numerari; la segona, per a elegir

el nou Consell de Govern de la Secció, tal

com s’ha dit més amunt.

Les reunions dels mesos de no-

vembre i maig han estat conjuntes amb la

Secció de Ciències Biològiques; d’altra

banda, amb motiu de les sessions orga-

nitzades per la Secció per a commemorar

el Centenari de l’IEC, celebrades al llarg

del febrer, durant aquest mes no s’ha

convocat cap reunió.

En aquestes reunions s’han dut a

terme, segons correspon, les activitats de

tràmit, de crònica, d’execució i revisió

d’acords, de seguiment dels treballs dels

programes de recerca que depenen de la

Secció, de discussió i seguiment del pres-

supost, de gestió administrativa, de dis-

cussió de consultes cientificotècniques, de

preparació de publicacions i de relació ex-

terior. A més d’aquests aspectes, s’ha con-

tinuat potenciant el contingut acadèmic

de les reunions a través de l’exposició de

comunicacions científiques, a càrrec dels

membres de la Secció o dels presidents de

societats filials.

Comunicacions científiques

Les comunicacions científiques han estat

les següents:

— «Una nova cinemàtica per a

les cadires de rodes motoritzades», a càr-

rec de Joaquim Agulló (26 de setembre).

— «Santiago Ramón y Cajal. Mis-

cel.lània biogràfica de la seva estada a

Barcelona», a càrrec de Mercè Durfort,

de la Secció de Ciències Biològiques (13 de

novembre de 2006, en sessió conjunta).

— «La hipòtesi de Riemann, un

problema centenari», a càrrec de Pilar

Bayer (13 de novembre).

— «Isomorfismes, analogies, me-

tàfores i escales de mesurament», a càrrec

d’Eduard Bonet (26 de març).

— «Nanobioinfocognosistemes

analítics», a càrrec de Salvador Alegret

(16 d’abril).

— «Un cas pràctic d’enginyeria

bioquímica: La producció de lipasa de

R. oryzae en Pichia pastoris», a càrrec

de Carles Solà (14 de maig, en sessió con-

junta).

— «Universos creables», a càrrec

de Ramon Lapiedra (11 de juny).
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Durant aquest curs, i en aquestes

sessions, s’han llegit dos discursos d’ingrés:

— «Planejament urbanístic i can-

vi social», a càrrec de Joan Antoni Solans

(18 de desembre).

— «L’art i la ciència de l’ense-

nyament per a l’aprenentatge», a càrrec

d’Albert Gras (15 de gener).

Sessions públiques

A més de les comunicacions científiques i

discursos d’ingrés suara esmentats, la

Secció ha organitzat directament o ha

col.laborat en la realització de les activi-

tats de difusió científica següents:

Els dies 18 i 19 de setembre ha

tingut lloc a l’Institut la sessió de treball

«Liquid chromatography-tandem mass

spectrometry for screening and trace level

quantitation in environmental and food

samples», coordinada per Damià Barceló.

El dia 30 de novembre ha tingut

lloc a la Universitat Rovira i Virgili el 

VI Memorial Enric Casassas, que, orga-

nitzat pel Departament de Química Ana-

lítica i Química Orgànica de la Universi-

tat Rovira i Virgili amb la col.laboració de

la Societat Catalana de Química, ha re-

but un ajut de la Secció. L’edició d’en-

guany ha versat sobre les tècniques

d’anàlisi en l’era «òmica».

El dia 1 de desembre s’ha celebrat

la jornada «L’aigua a Catalunya», coor-

dinada per Damià Barceló i organitzada

conjuntament amb la Secció de Ciències

Biològiques.

Els dies 15 i 16 de gener la Socie-

tat Catalana de Química ha celebrat la

Dotzena Conferència Fèlix Serratosa, que

rep un ajut de la Secció de Ciències i Tec-

nologia.

Els dies 6, 13, 20 i 27 de febrer

s’ha celebrat el Primer Cicle de Con-

ferències sobre les Ciències Experimen-

tals i la Tecnologia a les Terres de Parla

Catalana al Segle XX, que és una de les

contribucions de la Secció a la celebra-

ció del Centenari de l’IEC. El cicle ha

comptat amb la col.laboració de l’Obra

Social Caixa Sabadell, i ha tingut lloc 

a l’Auditori de Caixa Sabadell. A cada

sessió s’ha tractat un dels temes se-

güents: «Física, química i matemàti-

ques», «La mobilitat a Catalunya», «El

territori a Catalunya» i «Les tecnologies

de la informació i les comunicacions a

Catalunya».

Els dies 10 i 11 de maig s’han ce-

lebrat, també en el marc del Centenari,

les jornades «El present i el futur de les

relacions alimentació-salut: Noves neces-

sitats i nous aliments», que, organitzades

per l’Associació Catalana de Ciències de

l’Alimentació, han comptat amb la col.la-

boració de la Secció.

El dia 28 de juny s’ha presentat

la versió catalana de l’obra de la Unió

Internacional de Química Pura i Aplica-

da (IUPAC) Compendi de nomenclatura

de química analítica: Regles definitives de

1997, editada a cura d’Elisabeth Bosch i

Salvador Alegret. En la presentació ha
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participat també Rosa Colomer, directo-

ra del TERMCAT.

Representacions en comissions

Diversos membres de la Secció participen

en diferents comissions de treball. Durant

aquest curs, els representants de la Sec-

ció han estat els següents:

— El senyor Joan Girbau, a la

Comissió d’Investigació de l’IEC.

— El senyor Josep Castells, a la

Comissió Social de l’IEC.

— El senyor Jaume Porta, a la

Comissió Executiva del Centenari de

l’IEC.

— El senyor David Jou, a la Co-

missió de Publicacions de l’IEC.

— El senyor David Serrat, a la

Comissió Jaume I.

Pel que fa als premis de l’Institut,

els següents membres de la Secció van

formar part de diferents ponències: se-

nyor Pere Santanach (Premi Internacio-

nal Catalònia); senyor Salvador Alegret

(Premi Joaquim Torrens i Ibern), i se-

nyors Joan Girbau, Gabriel Navarro i Jo-

sep Vaquer (Premi Josep Teixidor de Ma-

temàtiques).

Publicacions

Contributions to Science, vol. 3, núm. 2

(2007). Coedició de les seccions de

Ciències.

Harris, Daniel C. Anàlisi química quan-

titativa. Traducció de la sisena edició

nord-americana, dins del projecte

Scriptorium, que rep el suport econò-

mic de la Secció.

L’aigua, un recurs fonamental. Ed. a

cura de Damià Barceló i Joandomènec

Ros. Publicació conjunta amb la Sec-

ció de Ciències Biològiques. (Jornades

Científiques; 19)

Lamarck, Jean Baptiste. Filosofia zoològi-

ca. Traducció i estudi introductori a

cura d’Agustí Camós. Coedició de les

seccions de Ciències de l’Institut amb

Editorial Pòrtic i Eumo Editorial.

(Clàssics de la Ciència; 8)

Navarro Ortega, Gabriel. La teoria de

grups finits. Discurs de recepció com

a membre numerari de la Secció.

Membres

Joaquim Agulló i Batlle 23.10.1992

Enginyeria mecànica

Salvador Alegret i Sanromà 17.09.1990

Química analítica
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Josep Amat i Girbau 17.09.1990

Informàtica industrial

Damià Barceló i Cullerés 15.06.1998

Química analítica

Heribert Barrera i Costa 17.03.1978; emèrit des del 05.06.1990

Química teòrica

Pilar Bayer i Isant 18.06.2001

Teoria de nombres

Eduard Bonet i Guinó 07.07.1978; emèrit des del 07.11.2006

Probabilitats, estadística, lògica 

i epistemologia

Joaquim Casal i Fàbrega 03.11.1989

Enginyeria química

Alícia Casals i Gelpí 26.02.2007

Arquitectura i tecnologia de computadors

Manuel Castellet i Solanas 17.03.1978

Àlgebra i topologia

Josep Castells i Guardiola 14.04.1978; emèrit des del 27.05.1995

Química orgànica

Jordi Corominas i Dulcet 19.06.2000

Enginyeria geològica

Gabriel Ferraté i Pascual 07.07.1978; emèrit des del 03.03.2002

Enginyeria automàtica

Joan Girbau i Badó 17.09.1990

Geometria diferencial
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Pilar González Duarte 14.06.2004

Química inorgànica

Albert Gras Martí 28.02.2006

Física

Lluís Jofre i Roca 17.06.1996

Enginyeria de telecomunicació

David Jou i Mirabent 03.11.1989

Termodinàmica

Ramon Lapiedra i Civera 27.06.1986

Física relativista

Josep Enric Llebot Rabagliati 18.06.2001

Termodinàmica i física ambiental

Gabriel Navarro Ortega 28.02.2005

Teoria dels grups

Jaume Pagès Fita 23.10.1992

Enginyeria de sistemes

Jaume Porta i Casanellas 24.02.1997

Edafologia i química agrícola

Enric Ras i Oliva 17.02.1978; emèrit des del 25.04.1988

(† 19.04.2007)

Enginyeria elèctrica

Salvador Reguant i Serra 10.01.1986; emèrit des del 24.12.1998

Geologia històrica i paleontologia

Oriol Riba i Arderiu 17.03.1978; emèrit des del 29.08.1993

Sedimentologia i estratigrafia

D
A

T
A

 D
E

 N
O

M
E

N
A

M
E

N
T

 I
 E

SP
E

C
IA

L
IT

A
T

Memòria 2006-2007 - 3  9/6/09  16:00  Página 203



Manuel Ribas i Piera 07.07.1978; emèrit des del 16.05.1995

Urbanística

Pere Roca i Fabregat 14.06.2004

Enginyeria de la construcció

Xavier Roselló Molinari 28.02.2005

Enginyeria industrial

Pere Santanach i Prat 17.09.1990

Geologia estructural i tectònica

Francesc Serra i Mestres 17.09.1990

Microelectrònica

David Serrat i Congost 17.06.1996

Geologia i geomorfologia

Carles Solà i Ferrando 23.10.1992

Enginyeria química

Joan Antoni Solans i Huguet 28.02.2005

Arquitectura

Rolf Tarrach Siegel 14.06.2004

Física d’altes energies

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

Geometria diferencial

Membres corresponents

Joan Genescà i Llongueras 28.02.2006

(Terrassa)
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Evarist Giné i Masdéu 16.12.1996

(Connecticut, Estats Units d’Amèrica)

Antoni Lloret i Orriols 02.03.1992

(París, França)

Adélio A. S. C. Machado 23.11.1992

(Portugal)

Norberto Piccinini 06.06.1994

(Torí, Itàlia)

Jorge-Óscar Rabassa 20.12.1999

(La Plata, Argentina)

Borís Pàvlovitx Sobolev 17.05.1992

(Moscou, Rússia)

Jaume Truyols i Santonja 02.03.1992

(Oviedo, Espanya)
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Secció Filològica

Crònica

La Secció Filològica compta amb 26

membres numeraris, 11 membres emèrits

i 22 membres corresponents. En la sessió

extraordinària d’electors del 10 de maig,

el senyor Damià Pons i Pons fou votat

com a candidat a membre corresponent

de l’IEC, adscrit a la Secció Filològica.

La Secció ha hagut de lamentar el

traspàs del seu membre Jordi Sarsane-

das, que morí a Barcelona el 16 de no-

vembre de 2006. El 18 de desembre el

Ple de l’IEC el recordà amb una nota ne-

crològica a càrrec del senyor Albert Jané

i el 29 de març l’IEC i la Fundació Mercè

Rodoreda li dedicaren una sessió d’ho-

menatge.

En la sessió extraordinària d’elec-

tors celebrada el 17 de novembre de

2006, fou elegit el nou Consell de Govern

de la Secció Filològica, format pels se-

nyors Joan Martí i Castell, president; Isi-

dor Marí i Mayans, vicepresident; Ramon

Sistac i Vicén, tresorer, i Maria Josep

Cuenca Ordinyana, secretària. El resultat

de la votació fou de 34 vots a favor, 1 en

blanc i 1 de nul.

Aquest Consell de Govern renova

el que fou elegit el 15 de novembre de

2002, constituït pels senyors Joan Martí i

Castell, president; Francesc Vallverdú

Canes, vicepresident; Isidor Marí i Ma-

yans, secretari, i Ramon Sistac i Vicén,

tresorer. És, per tant, un Consell de Go-

vern de continuïtat, que té per objectiu

mantenir les línies d’actuació dutes a ter-

me en el període anterior.

En l’àmbit intern de la Secció,

s’han continuat les visites i les entrevistes

amb els directors i el personal de les ofi-

cines i els projectes de la Secció Filològi-

ca, amb les comissions de treball d’a-

questa Secció i amb els presidents de les

societats filials que hi són adscrites. Pel

que fa a la resta de l’IEC, s’ha d’esmen-

tar en primer lloc la col.laboració amb

l’Equip de Presidència, principalment en

afers relacionats amb la llengua, com han

estat les gestions per a la signatura del

conveni de col.laboració amb l’empresa

Telefónica Móviles per a promoure l’o-

ferta dels serveis i menús dels mòbils en

català. També cal recordar que fa dos

cursos es va crear una comissió de treball

mixta de la Secció Filològica i l’Equip de

Presidència per a articular la definició

de les funcions de la Secció respecte a

l’Institut pel que fa a la responsabilitat en

matèria d’autoritat lingüística. Convé des-

tacar també la col.laboració amb les dele-

gacions de l’IEC.

En l’àmbit extern, el Consell de

Govern ha continuat amb els contactes

establerts amb institucions polítiques. Els

treballs de la Secció han comportat rela-
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cions amb diversos organismes de la Ge-

neralitat de Catalunya (sobretot amb mo-

tiu del contracte programa, en el compli-

ment del qual la Secció Filològica té una

responsabilitat especial), principalment la

Secretaria de Política Lingüística, la Co-

missió de Toponímia de Catalunya i els

departaments de Política Territorial i

Obres Públiques, de Cultura, de Governa-

ció i d’Universitats, Recerca i Societat de

la Informació, i també amb la Conselleria

d’Educació i Cultura del Govern de les

Illes Balears, el Consell Insular de Menor-

ca i el Govern d’Andorra. Així mateix, s’ha

començat a treballar amb la Casa de les

Llengües de la Generalitat de Catalunya.

Han continuat també les relacions

de la Secció Filològica amb les universi-

tats de tot el territori, l’Institut Interuni-

versitari de Filologia Valenciana, la Xar-

xa Vives d’Universitats, la Universitat

Catalana d’Estiu i el Consorci Universi-

tat Internacional Menéndez Pelayo de

Barcelona (CUIMPB). La Secció té repre-

sentació en la Comissió Tècnica del De-

partament de Filologia Catalana i Lin-

güística General i en el Comitè Científic

de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez de

la Universitat de les Illes Balears.

Pel que fa a les relacions amb les

altres acadèmies de la llengua de l’Estat

espanyol, en l’àmbit científic han conti-

nuat els contactes amb la Real Academia

Galega, Euskaltzaindia i la Real Acade-

mia Española. Convidats per la Secció Fi-

lològica, representants de les tres acadè-

mies han visitat l’IEC darrerament. Així

mateix, la Secció Filològica, juntament

amb la Presidència de l’IEC, ha estat con-

vidada a participar en el projecte de la

Casa de las Lenguas Ibéricas, que pro-

mou l’Instituto Cervantes.

A fi de trobar línies de col.labora-

ció que ajudin a reforçar la unitat de la

llengua i a mantenir una situació harmò-

nica estable entre el Principat de Catalu-

nya i el País Valencià, el president de la

Secció Filològica, seguint el mandat del

Ple de la Secció, sol.licità al president de

l’IEC que convoqués en una reunió tots

els membres valencians de l’Institut.

Quant a la línia de treball sobre

la llengua de signes catalana encetada el

2005, el mes de setembre de 2006 se

signà un conveni marc de col.laboració

entre l’IEC, mitjançant la Secció Filolò-

gica, i la Federació de Persones Sordes de

Catalunya per al desenvolupament i fo-

ment de l’ús de la llengua de signes ca-

talana.

Altres entitats amb les quals la

Secció ha treballat d’una manera més sig-

nificativa en aquest darrer any han estat

les següents: Ajuntament de Morella, Re-

presentació de la Comissió Europea a

Barcelona, Institut Ramon Llull, Institut

Menorquí d’Estudis, Obra Cultural Ba-

lear de Formentera, Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques (Delegació a Ca-

talunya), Col.legi Oficial de Doctors i

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Cièn-

cies de Catalunya.

Memòria 2006-2007 - 3  9/6/09  16:00  Página 207



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

06
-2

00
7

208

Cal destacar la col.laboració amb

el TERMCAT, en el qual la Secció Filolò-

gica té representació oficial, tant en el

Consell de Direcció com en el Consell Su-

pervisor, presidit per un membre de la

Secció.

Reunions

Durant aquest curs, el Ple de la Secció Fi-

lològica s’ha reunit els dies 15 de se-

tembre, 20 d’octubre, 17 de novembre i

15 de desembre de 2006, i 19 de gener,

16 de febrer, 16 de març, 20 d’abril, 11 de

maig, 15 de juny i 6 de juliol de 2007.

Quant a les comissions delegades de la

Secció, la Comissió de Lexicografia s’ha

reunit quinze vegades; la Comissió de

Gramàtica, tretze; la Comissió de Català

Estàndard (constituïda per les subcomis-

sions de sintaxi i de lèxic), divuit, i la Co-

missió d’Onomàstica, una.

Seguint el costum de la Secció Fi-

lològica de fer algunes de les reunions or-

dinàries del seu Ple en diversos indrets de

l’àmbit lingüístic, la sessió del 20 d’octu-

bre tingué lloc a l’abadia de Montserrat,

per invitació de la seva comunitat de

monjos benedictins, i la de l’11 de maig

es féu a Menorca, gràcies a l’acollença de

l’Institut Menorquí d’Estudis, amb motiu

del seu vintè aniversari i del Centenari de

l’IEC. En l’apartat «Activitats» s’infor-

marà del contingut d’aquestes reunions.

Tal com s’ha fet des de 2002, en

algunes de les sessions ordinàries de la

Secció s’ha dedicat la primera part de

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

presentació monogràfica d’un projecte de

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

tern que pot interessar els membres de la

Secció Filològica. Les exposicions d’aquest

curs han estat les següents: presentació

del llibre Friulano lingua viva, a càrrec del

doctor William Cisilino, de l’Ufficio per la

Lingua Friulana e le altre Identità Storiche,

Provincia di Udine (15 de setembre); pre-

sentació dels treballs d’Euskaltzaindia

sobre la codificació lingüística de l’èus-

car, a càrrec del professor Henrike Knörr,

membre i responsable d’investigació

d’Euskaltzaindia (15 de desembre); pre-

sentació de les activitats i dels projectes

de la Real Academia Española, a càrrec

del professor José Antonio Pascual, vice-

secretari de la RAE, director del Nuevo

diccionario histórico de la lengua espa-

ñola i membre corresponent de la Secció

Filològica (16 de gener); presentació del

Corpus Informatitzat d’Obres Gramati-

cals de l’Oficina de Gramàtica, a càrrec

dels senyors Manuel Pérez Saldanya i Xa-

vier Rofes, director i cap, respectivament,

de l’oficina (16 de febrer); conferència

«Limba sarda comuna: prima storia, spi-

rito politico e forma futura», a càrrec del

doctor Giuseppe Corongiu, assessor per a

les activitats lingüístiques de la Regió

Autònoma de Sardenya (16 de febrer), i

conferència «Forças de união e separação

no espaço da língua portuguesa», a càrrec

del professor Ivo Castro, catedràtic de la

Facultat de Lletres de la Universitat de
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Lisboa (16 de març); presentació de les

activitats del projecte IVITRA (Institut

Virtual Internacional de Traducció), de

la Universitat d’Alacant, a càrrec del doc-

tor Vicent Martines, director del projecte

(15 de juny); exposició sobre la constitu-

ció de la Comissió Unitària per a la Nor-

malització de l’Alguerès, a càrrec del se-

nyor Rafael Caria, membre corresponent

(6 de juliol), i presentació de la política

de multilingüisme de la Comissió Euro-

pea, a càrrec del senyor Cèsar Montoliu,

responsable d’aquesta àrea en la Repre-

sentació de la Comissió Europea a Barce-

lona (6 de juliol). Les presentacions dels

senyors Corongiu i Castro s’han dut a ter-

me amb la col.laboració de la Càtedra

UNESCO de Llengües i Educació.

Celebracions, distincions 

i nomenaments

El senyor Giuseppe Tavani fou distingit

el 17 de novembre amb el Premi Batista

i Roca, que atorga l’Institut de Projecció

Exterior de la Cultura Catalana.

La senyora Gemma Rigau rebé el

22 de novembre la Medalla Narcís Mon-

turiol de la Generalitat de Catalunya.

El senyor Manuel Pérez Saldanya

fou elegit vicepresident de l’Acadèmia

Valenciana de la Llengua al mes de de-

sembre.

El senyor Germà Colón fou inves-

tit doctor honoris causa per la Universi-

tat Complutense de Madrid el dia 29 de

gener.

La senyora M. Teresa Cabré, amb

motiu del seu seixantè aniversari, fou ho-

menatjada amb la publicació del llibre

Estudis de lingüística i de lingüística apli-

cada en honor de M. Teresa Cabré, que

es presentà a l’IEC el 13 de març.

El senyor Alan Yates, membre cor-

responent de la Secció Filològica, fou dis-

tingit amb el XVII Premi Internacional

Ramon Llull el 6 de juny.

El senyor Joaquim Mallafrè fou

distingit el 8 de juny amb la Medalla 

de la Ciutat de Reus, de l’Ajuntament de

Reus.

El senyor Joan Solà fou guardonat

el dia 2 de juny amb el Premi Comte Jau-

me d’Urgell, del Consell Comarcal de la

Noguera.

El senyor Jaume Cabré rebé al

mes de juny el Premi Setè Cel de Salt 

de novel.la per l’obra Les veus del Pa-

mano, atorgat pels clubs de lectura de

les biblioteques de les comarques giro-

nines.

Pel que fa a antics membres, la

Secció Filològica participa en l’organit-

zació de l’homenatge a Ramon Aramon i

Serra, en ocasió dels cent anys del seu

naixement (2007). Així mateix, durant

aquest curs ha continuat la celebració de

l’Any Joan Coromines 2005-2006, que es

clogué el 14 de maig a l’IEC amb un acte

acadèmic. També han continuat les acti-

vitats del Parc Literari M. Àngels Angla-

da, inaugurat el curs passat.
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Projectes normatius i científics

Els projectes normatius són aquells que

tenen com a objectiu l’establiment i l’ac-

tualització de normativa explícita o de

propostes normatives, i responen a encàr-

recs oficials. Són competència exclusiva

de l’IEC, que delega en la Secció Filolò-

gica, i constitueixen el compromís pri-

mordial de la Secció Filològica. En aquests

moments es treballa en els projectes se-

güents:

— Segona edició del Diccionari

de la llengua catalana. L’obra sortí pu-

blicada el març de 2007.

— Gramàtica catalana de l’IEC

(Sintaxi).

— Fascicles de sintaxi i de lèxic

de la Proposta per a un estàndard oral de

la llengua catalana.

— Nomenclàtor oficial de toponí-

mia major de Catalunya.

De tots els projectes, el que s’ha de

destacar sens dubte és la publicació de la

segona edició del Diccionari de la llengua

catalana de l’IEC, que sortí a la llum el

mes de març. L’obra és consultable gra-

tuïtament a Internet.

Els projectes científics són aquells

l’objectiu dels quals és constituir o dotar

la comunitat científica d’una infraestruc-

tura de recerca o d’una obra de caràcter

fonamental. En general són projectes que

demanen una inversió important de

temps i recursos. Actualment, són adscrits

a la Secció Filològica els projectes que

s’esmenten en aquesta memòria.

El mes de maig sortí a la llum el

volum xxix de la revista Estudis Romà-

nics, el novè de la nova etapa de la revis-

ta, fundada el 1947 per Ramon Aramon

i Serra. El senyor Antoni M. Badia i Mar-

garit n’és el director i el senyor Joan

Veny, el director adjunt.

El FOREST (Fòrum d’Estandar-

dització), que començà a funcionar el

2001, permet als professionals de la llen-

gua que ho desitgin fer arribar observa-

cions, propostes o suggeriments a la Sec-

ció Filològica, i facilita a aquesta Secció

la consulta als especialistes en un camp

determinat sobre criteris o estudis en pre-

paració. En aquests moments, el fòrum

compta amb més d’un miler de subscrip-

tors i s’ha proposat de reactivar-se des-

prés del període en què s’han aturat les

seves funcions.

Activitats

A més de les tasques que s’han esmentat

anteriorment, les activitats més destaca-

bles de la Secció Filològica durant aquest

curs han estat, per ordre cronològic, les

següents:

En ocasió de la reunió ordinària

de la Secció celebrada a Montserrat el

20 d’octubre, es féu a la Sala Centre de

l’abadia una sessió oberta al públic. Obri-

ren l’acte el president de la Secció i el pare

Josep M. Soler, abat de Montserrat, que

llegí la conferència «Montserrat en el

125è aniversari de la proclamació de la

Mare de Déu com a patrona de Catalu-
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nya». A continuació, es presentaren els

parlaments següents: «Montserrat i la

llengua catalana», a càrrec del pare Josep

Massot i Muntaner; «Serra d’Or, una ex-

periència única», a càrrec del senyor

Francesc Vallverdú; «Sobre la llengua

dels textos litúrgics», a càrrec del senyor

Antoni M. Badia i Margarit, «L’Assem-

blea de Montserrat de 1970», a càrrec del

senyor Jordi Carbonell; «Montserrat, la

fita venerable de l’excursionisme», a càr-

rec de Vicent Pitarch, i «Un poema de

Salvador Espriu de la Corona de 1957»,

a càrrec de Carles Miralles. La sessió es

clogué amb un col.loqui. Aquestes inter-

vencions seran publicades per la Secció

Filològica.

Del 24 al 26 d’octubre tingué lloc

a la Universitat de Sofia un simposi in-

ternacional amb motiu del 45è aniversa-

ri de la llicenciatura de filologia espanyo-

la en aquesta Universitat. El president

de la Secció Filològica hi participà amb

una intervenció sobre la història sociolin-

güística del català.

Els dies 27 i 28 d’octubre i 3 i 4

de novembre se celebrà el XIX Curs de

Sociolingüística de la Nucia, «Sociolin-

güística, enquestes i anàlisi de la rea-

litat. Cap a on anem?», organitzat per 

la Seu Universitària de la Nucia de la

Universitat d’Alacant i l’Institut Inter-

universitari de Filologia Valenciana, en

el qual intervingueren els senyors Isidor

Marí, Brauli Montoya i Francesc Vall-

verdú.

Del 23 al 25 de novembre, també

a la Seu Universitària de la Nucia i amb

els mateixos organitzadors, tingué lloc el

IV Simposi Internacional «Vers una sin-

taxi històrica del català: metodologia i ob-

jectius». Hi participaren els senyors Ma-

nuel Pérez Saldanya, Josep Martines,

Brauli Montoya i Xavier Rofes.

El 30 de novembre el president de

la Secció, convidat per l’Obra Cultural

Balear de Formentera, va fer dues con-

ferències en aquesta illa sobre la unitat de

la llengua (per a estudiants d’educació se-

cundària) i sobre el I Congrés Internacio-

nal de la Llengua Catalana (per al públic

general).

El 18 de gener es va presentar a

l’IEC el calendari d’activitats i el llibre del

Centenari Artur Bladé i Desumvila (1907-

2007). En aquest acte, organitzat con-

juntament amb l’Associació Artur Bladé i

Desumvila i la Institució de les Lletres

Catalanes, hi intervingueren els senyors

Artur Bladé i Font, Xavier Garcia, Joan

Martí i Castell i Heribert Barrera i la se-

nyora Iolanda Pelegrí.

El 7 de febrer, també a la seu de

l’IEC, el senyor Sebastià Serrano va pre-

sentar el llibre Corbella. De la pintura

existencial a l’essencial, de Joan Martí i

Castell, sobre l’obra de l’artista Domènec

Corbella, professor de la Universitat de

Barcelona.

El 29 de març l’IEC i la Fundació

Mercè Rodoreda van dedicar una sessió en

memòria de Jordi Sarsanedas. Hi inter-
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vingueren el president de l’IEC, el conse-

ller de Cultura i Mitjans de Comunicació

de la Generalitat de Catalunya, senyor

Joan Manuel Tresserras, el president de la

Secció Filològica i els senyors Joaquim Mo-

las, Carles Miralles i Francesco Ardolino.

L’11 de maig, en el marc de la

reunió ordinària de la Secció Filològica a

Menorca, tingué lloc a la seu de l’Institut

Menorquí d’Estudis (IME), a Maó, una

sessió acadèmica. Després dels parla-

ments d’obertura del president de l’IME i

del de la Secció, s’exposaren les interven-

cions següents: «La correspondència fi-

lològica entre Francesc Camps i Mercadal

i Antoni M. Alcover (1906-1926)», per

Josefina Salord; «Els clàssics i el prestigi

de la llengua en Antoni Febrer i Cardo-

na», per Maria Paredes; «La literatura ca-

talana a Menorca: examen de recupera-

ció», per Joan F. López Casasnovas; «La

toponímia a Menorca. Aportacions de

Francesc Camps i Mercadal, Jaume Fer-

rer Aledo i Lluís Casasnovas», per Xa-

vier Gomila; «De l’opacitat a la trans-

parència: el cas de Tordonell (Maó)», per

Cosme Aguiló; «Aspectes del menorquí a

través de la Scripta», per Joan Veny, i

«Institut Menorquí d’Estudis: història de

vint anys», per Josep Miquel Vidal Her-

nández. Posteriorment, hi hagué un

col.loqui amb el públic assistent. És pre-

vist editar aquestes intervencions.

Els dies 18 i 19 de maig tingueren

lloc a l’IEC les jornades «El català oral de

ficció: guionatge i traducció audiovisual»,

organitzades pel Col.legi Oficial de Doc-

tors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i

en Ciències de Catalunya, la Secretaria

de Política Lingüística de la Generalitat de

Catalunya i la Secció Filològica. Hi par-

ticiparen els senyors Jaume Cabré i Joan

Peytaví.

El 14 de juny es presentà a l’Ins-

titut la nova edició de l’obra Gramàtica

històrica catalana, de Francesc de B.

Moll, en un acte organitzat per la Socie-

tat Catalana de Llengua i Literatura i la

Secció Filològica. Hi parlaren els senyors

August Bover, president de la Societat;

Joan Martí, president de la Secció Fi-

lològica, i Antoni Ferrando, membre

d’aquesta Secció i director de la col.lec-

ció «Biblioteca Lingüística Catalana» de la

Universitat de València, editora del llibre.

El 28 de juny el president de la

Secció assistí a la sessió plenària del Con-

grés dels Diputats en què s’aprovà la Llei

de llengües de signes espanyoles, que re-

coneix en pla d’igualtat la llengua de

signes espanyola i la llengua de signes

catalana. La intervenció de la Secció Fi-

lològica en la discussió d’aquesta llei ha

estat decisiva, gràcies als arguments que

el senyor Josep Quer, membre correspo-

nent de la Secció i especialista en llen-

gua de signes, va presentar, juntament

amb el president de la Secció Filològica,

en la compareixença que el 10 de maig

de 2006 van fer davant la Comissió de

Treball i Afers Socials del Congrés dels

Diputats.
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Altres activitats remarcables d’a-

quest curs han estat les que segueixen:

Pel que fa a la presentació públi-

ca de la nova edició del Diccionari de la

llengua catalana, el president de la Sec-

ció, el president de la Comissió de Lexi-

cografia i el director de les Oficines Le-

xicogràfiques han participat en els actes

de presentació de l’obra, que s’iniciaren

el 26 de març amb una conferència de

premsa i amb el lliurament per part del

president de l’IEC d’un volum del dic-

cionari al president de la Generalitat de

Catalunya, i entre els quals s’ha de des-

tacar la presentació de l’obra a la so-

cietat que es féu a la Casa de Con-

valescència de l’Hospital de Sant Pau 

el 18 d’abril.

La Secció ha participat en l’home-

natge que la Universitat Pompeu Fabra ha

dedicat enguany al Mestre. El 23 de gener

el senyor Joan Solà hi pronuncià la con-

ferència «Significació actual de Pompeu

Fabra». El 20 de febrer hi hagué la jorna-

da «La figura i l’obra de Pompeu Fabra»,

que inclogué dues taules rodones: «El con-

cepte de llengua i el seu temps», a càrrec

de la senyora M. Teresa Cabré i els senyors

Jaume Casals (coordinador), Joan Martí i

Castell i Josep M. Nadal, i «Pompeu Fa-

bra i el seu temps», a càrrec dels senyors

Jaume Guillamet (coordinador), Oriol Ca-

sassas, Jaume Claret, Enric Gallén i Josep

Gifreu. A més, el president de la Secció Fi-

lològica, delegat pel president de l’IEC,

participa en la comissió de creació de la

Càtedra Pompeu Fabra, que integraran

la UPF i l’IEC.

La Secció Filològica ha rebut la vi-

sita de grups universitaris que han sol.lici-

tat conèixer les seves activitats. El 7 de fe-

brer el president de la Secció explicà les

feines i funcions de la SF a un grup d’es-

tudiants de la Universitat de Perpinyà,

acompanyants dels senyors Joan Peytaví

i Joan Becat. El 21 de febrer el president i

els tècnics de la Secció senyora Olga Fu-

llana (Oficines Lexicogràfiques), senyor

Joan Anton Rabella (Oficina d’Onomàsti-

ca), senyor Xavier Rofes (Oficina de Gra-

màtica) i senyor Joan Soler (DCC) expo-

saren aspectes de les diverses activitats de

normativa i de recerca de la Secció Filolò-

gica a un grup d’estudiants i de professors

de la Universitat Oberta de Catalunya,

que visitaren l’IEC de la mà del senyor

Isidor Marí. El 12 de març estudiants de

l’assignatura de lingüística aplicada de la

Universitat de Barcelona conegueren les

tasques de l’Oficina d’Onomàstica.

Quant a visites de responsables

d’institucions acadèmiques i polítiques,

cal destacar les que han fet a la Secció el

senyor Víctor García de la Concha, di-

rector de la RAE (17 d’octubre), i el se-

nyor Joaquim Puig, alcalde de Morella

(26 de febrer).

Han continuat durant aquest any

les presentacions arreu de Catalunya del

Nomenclàtor oficial de toponímia major

de Catalunya i de l’exposició «Mots amb

arrels», a càrrec dels senyors Josep Moran
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i Joan Anton Rabella, director i tècnic, res-

pectivament, de l’Oficina d’Onomàstica.

Amb motiu de la celebració del

Centenari de l’IEC, la Secció Filològica

organitzà la primera activitat d’aquest

Centenari, que fou un cicle en comme-

moració dels cent anys del I Congrés In-

ternacional de la Llengua Catalana, que

es desenvolupà entre el 17 d’octubre i el

19 de desembre, amb les conferències se-

güents: «Antoni M. Alcover i el Congrés de

1906. De la Lletra de convit a l’organit-

zació del Congrés. Importància de la seva

actuació tant en l’aspecte lingüístic com

en l’aspecte cívic», per Aina Moll; «Pom-

peu Fabra abans i després del Congrés. De

la campanya de L’Avenç a les interven-

cions congressuals (esmenes i comunica-

ció). Cap a un projecte de normativització

de la llengua catalana», per Joan Solà; «Els

romanistes abans i després del Congrés.

Importància de la romanística —especial-

ment la germànica— en els estudis sobre

el català. Schädel i la seva proposta d’un

Institut de la Llengua Catalana», per An-

toni M. Badia i Margarit; «Els valencians

i el Congrés de 1906. De Teodor Lloren-

te al pare Lluís Fullana. Contribuint al

“progrés de la llengua comuna” (Vicent

Mancho i Lo Rat Penat)», per Vicent Pi-

tarch; «Els escriptors i el Congrés de

1906. La llengua literària segons les

ponències més significatives (Joan Mara-

gall, Joaquim Ruyra). El paper dels es-

criptors en la normalització lingüística»,

per Carles Miralles; «Envers la planifi-

cació del corpus. Les aportacions de la

Secció Filològica-Històrica del Congrés:

concordances i discordances en les pro-

postes de normativització del català», per

Mila Segarra, i «Envers la planificació de

l’estatus. Les aportacions de la Secció So-

cial i Jurídica del Congrés: avançant cap

a la configuració del procés de normalit-

zació lingüística», per Joan Martí i Castell.

Aquestes conferències s’han repetit a Pal-

ma (en col.laboració amb la Universitat de

les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Ba-

leàrics) i a les delegacions de l’IEC a Ala-

cant, Castelló, Lleida i Perpinyà.

Una altra activitat relativa a aques-

ta commemoració fou la participació del

president de la Secció en la conferència

de premsa, organitzada per la Biblioteca de

Catalunya, de presentació de l’exposició

commemorativa de manuscrits i altres

documents relacionats amb el I Congrés

Internacional de la Llengua Catalana (10

d’octubre).

Així mateix, els senyors Antoni M.

Badia i Margarit, Joan Martí i Castell,

Francesc Vallverdú i Joan Veny van par-

ticipar en l’acte que en ocasió del cente-

nari del I Congrés Internacional de la

Llengua Catalana va celebrar l’Ateneu

Barcelonès el 9 de novembre, sota la pre-

sidència del senyor Albert Balcells.

Durant el curs la Secció ha treba-

llat en la preparació del Simposi Interna-

cional sobre el Català al Segle XX: Balanç

de la Situació i Perspectives, que tindrà

lloc a l’Institut els dies 24, 25 i 26 d’oc-
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tubre de 2007. Aquesta activitat clourà el

Centenari de l’IEC.

Publicacions

Adam Aulinas, Montserrat. El català sep-

tentrional de transició: Nova visió des

de la morfologia.

Cap a on va la sociolingüística?: II Jor-

nada de l’Associació d’Amics del Pro-

fessor Antoni M. Badia i Margarit.

Diccionari de la llengua catalana.

Estudis Romànics, vol. xxix.

Homenatge de l’IEC a Joan Coromines,

en el centenari de la seva naixença.

Jornades de la Secció Filològica de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans a Morella.

Llenguatge: Articles de La Vanguardia

(1999-2002).

Pere Anglès, Ramon. Els noms del Vilo-

sell i el seu terme municipal.

Perea Simón, Eugeni. Onomàstica de Riu-

doms.

Petit homenatge de la Secció Filològica de

l’Institut d’Estudis Catalans al doctor

Antoni M. Badia i Margarit amb mo-

tiu d’haver estat guardonat amb el

Premi d’Honor de les Lletres Catala-

nes el 28 de maig de 2003: Reunió

plenària de la Secció Filològica del 13

de juny de 2003.

Soler i Bou, Joan. Definició lexicogràfica

i estructura del diccionari.

Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia. Atles

lingüístic del domini català. Vol. III.

Membres

A partir d’aquest curs s’especificarà a la memòria la procedència territorial dels membres

de la Secció Filològica vinculada amb un dels cinc grans dialectes de la llengua catalana.

Joan A. Argenter i Giralt 03.11.1989

Lingüística i sociolingüística

Procedència territorial: central

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

Lingüística històrica i gramàtica

Procedència territorial: central

Joan Bastardas i Parera 19.05.1972; emèrit des del 05.06.1990

Filologia clàssica i romànica

Procedència territorial: central
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M. Teresa Cabré i Castellví 03.11.1989

Lexicologia i lexicografia

Procedència territorial: central

Jaume Cabré i Fabré 19.06.2000

Escriptor

Procedència territorial: central

Jordi Carbonell i de Ballester 19.05.1972; emèrit des del 23.04.1994

Història social de la llengua, història

de la literatura i gramàtica

Procedència territorial: central

Germà Colón Domènech 07.06.1993; corresponent des del

25.02.1966; emèrit des del 30.11.1998

Filologia romànica

Procedència territorial: valencià

Maria Josep Cuenca Ordinyana 13.06.2005

Gramàtica

Procedència territorial: valencià

Antoni Ferrando i Francès 22.03.1985

Història de la llengua

Procedència territorial: valencià

Josep Gifreu i Pinsach 22.11.1993

Sociolingüística i polítiques 

de comunicació

Procedència territorial: central

Albert Jané i Riera 19.06.2000; emèrit des del 19.06.2001

Sintaxi i gramàtica

Procedència territorial: central
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Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21.05.1991

Traductor i escriptor

Procedència territorial: central

Isidor Marí i Mayans 03.11.1989

Sociolingüística

Procedència territorial: baleàric

Joan Martí i Castell 23.10.1992

Història de la llengua i sociolingüística

Procedència territorial: central

Josep Martines Peres 13.06.2005

Lexicografia

Procedència territorial: valencià

Joan Miralles i Monserrat 14.06.1985

Història de la llengua, onomàstica

i literatura popular

Procedència territorial: baleàric

Carles Miralles i Solà 21.05.1991

Filologia clàssica

Procedència territorial: central

Aina Moll i Marquès 22.11.1993; emèrita des del 14.08.2000

Lingüística

Procedència territorial: baleàric

Brauli Montoya Abat 17.06.2002

Sociolingüística

Procedència territorial: valencià

Josep Moran i Ocerinjauregui 22.05.1995

Onomàstica i lingüística històrica

Procedència territorial: central
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Manuel Pérez Saldanya 09.06.1997

Gramàtica

Procedència territorial: valencià

Joan Peytaví Deixona 28.02.2005

Onomàstica

Procedència territorial: septentrional

Josep Piera i Rubio 28.02.2005

Escriptor

Procedència territorial: valencià

Vicent Pitarch i Almela 14.06.1985

Sociolingüística

Procedència territorial: valencià

Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

Sociolingüística i lingüística

Procedència territorial: valencià

Miquel Àngel Pradilla Cardona 13.06.2005

Sociolingüística (variació i planificació)

Procedència territorial: nord-occidental

Modest Prats i Domingo 13.06.2005; emèrit des del 05.09.2006

Història de la llengua

Procedència territorial: central

Joaquim Rafel i Fontanals 24.10.1984

Fonètica i lexicografia

Procedència territorial: central

Gemma Rigau i Oliver 17.06.2002

Sintaxi i semàntica

Procedència territorial: central
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Jordi Sarsanedas i Vives 21.05.1991; emèrit des del 02.09.1994

(† 16.11.2006)

Escriptor

Procedència territorial: central

Mila Segarra i Neira 28.02.2005

Gramàtica i història de la llengua

Procedència territorial: central

Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

Dialectologia

Procedència territorial: nord-occidental

Joan Solà i Cortassa 20.12.1999

Gramàtica

Procedència territorial: nord-occidental

Josep Vallverdú i Aixalà 21.05.1991; emèrit des del 09.07.1993

Escriptor

Procedència territorial: nord-occidental

Francesc Vallverdú Canes 17.06.2002; emèrit des de l’01.12.2005

Sociolingüística

Procedència territorial: central

Joan Veny i Clar 17.11.1978; emèrit des del 22.08.2002

Dialectologia i història de la llengua

Procedència territorial: baleàric

Pere Verdaguer i Juanola 07.06.1993; emèrit des del 09.04.1999

Lingüística i literatura

Procedència territorial: septentrional

Mariàngela Vilallonga Vives 28.02.2005

Filologia clàssica

Procedència territorial: central
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Membres corresponents

Cosme Aguiló Adrover 12.06.2006

(Santanyí)

Ramon Amigó i Anglès 06.06.1994

(Reus)

Robert Archer 19.06.2000

(Durham, Gran Bretanya)

Rafael Caria 28.02.2006

(L’Alguer, Itàlia)

Michel Contini 28.02.2006

(Càller, Itàlia)

Jordi Joaquim Costa i Costa 28.02.2006

(Perpinyà, França)

Kálmán Faluba 23.11.1992

(Budapest, Romania)

Joseph Gulsoy 06.06.1994

(Toronto, Canadà)

Rita Lejeune Debousse 29.04.1974

(Lieja, Bèlgica)

Joan F. López Casasnovas 28.02.2006

(Ciutadella)

Helmut Lüdtke 19.06.2000

(Kiel, Alemanya)

Bob de Nijs 19.06.2000

(Deurne, Bèlgica)
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José Antonio Pascual Rodríguez 09.06.1997

(Salamanca, Espanya)

Josep Quer i Villanueva 28.02.2006

(Caracas, Veneçuela)

Artur Quintana i Font 28.02.2006

(Barcelona)

Lídia Rabassa Areny 28.02.2006

(Andorra)

Philip D. Rasico 09.06.1997

(Nashville, Estats Units d’Amèrica)

Enric Ribes i Marí 12.06.2006

(Eivissa)

Beatrice Schmid 09.06.1997

(Basilea, Suïssa)

Giuseppe Tavani 23.11.1992

(Roma, Itàlia)

Max Woodfield Wheeler 09.06.1997

(Brighton, Gran Bretanya)

Curt Wittlin 09.06.1997

(Saskatoon, Canadà)

Alan Yates 28.02.2006

(Sheffield, Gran Bretanya)

Marie Claire Zimmermann 09.06.1997

(París, França)
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Secció de Filosofia i Ciències Socials

Crònica

La Secció té la mateixa estructura que els

cursos anteriors (recordem que està distri-

buïda en set àrees temàtiques). Pel que fa

a la seva composició, dos membres (el pe-

dagog Ricard Torrents i Bertrana i l’eco-

nomista Josep M. Bricall i Masip) han pas-

sat a la condició d’emèrits. I hem hagut de

lamentar la defunció, el 26 de maig pas-

sat, del jurista Josep M. Puig i Salellas.

Així, doncs, la composició de la

Secció, en aquest moment, és de 20 mem-

bres numeraris, 14 membres emèrits i 

1 membre corresponent, els quals estan

distribuïts en les set àrees en què està es-

tructurada la Secció de la forma següent:

— Filosofia: 3 membres numera-

ris i 2 d’emèrits.

— Dret: 3 membres numeraris i

1 de corresponent.

— Economia: 3 membres nume-

raris i 3 d’emèrits.

— Geografia i demografia: 3 mem-

bres numeraris i 4 d’emèrits.

— Pedagogia i psicologia: 2 mem-

bres numeraris i 4 d’emèrits.

— Comunicació i antropologia:

3 membres numeraris.

— Sociologia i ciència política:

3 membres numeraris i 1 d’emèrit.

Aquest curs han estat declarades

vacants i estan encara pendents de cobrir

cinc places de membre numerari de les

àrees de filosofia, comunicació i antropo-

logia, dret, pedagogia i psicologia, i so-

ciologia i ciència política. La Secció ha

expressat també la voluntat de proposar

pròximament alguns membres correspo-

nents.

Renovació del Consell de Govern

En la reunió ordinària celebrada el dia 11

de juny es va elegir el nou Consell de Go-

vern de la Secció. En primera i única vo-

tació va ser elegida l’única candidatura

presentada, amb la composició següent:

— Josep González-Agàpito i Gra-

nell, president.

— Ricard Torrents i Bertrana, vi-

cepresident.

— Josep M. Panareda i Clopés,

secretari.

— Josep M. Casasús i Guri, tre-

sorer.

Sessions celebrades

La Secció ha celebrat deu sessions plenà-

ries, que han tingut sempre com a punt

principal de l’ordre del dia una comuni-

cació acadèmica (d’un membre de la Sec-

ció o d’un invitat), llevat de tres que han

estat més breus per tal de donar pas a sen-

gles sessions públiques de lectura de dis-

cursos de recepció de nous membres. A

cada sessió ordinària hi ha hagut també la
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presentació d’un informe sobre les activi-

tats dels darrers dotze mesos d’una de les

nou societats filials adscrites a la Secció, a

càrrec del president corresponent. Les co-

municacions acadèmiques han estat:

— De Xavier Bonal, adjunt al

Síndic per a la defensa dels drets dels in-

fants, «Educació i desigualtats socials i

territorials a Catalunya».

— D’Octavi Fullat, «Home i edu-

cació en Eugeni d’Ors» (amb motiu del

centenari del començament de la publi-

cació del Glosari).

— De Salvador Giner, «Missió de

l’acadèmia».

— De Vicenç M. Rosselló, «Les

cartes portolanes de l’Institut d’Estudis

Catalans» (amb motiu de la pròxima pu-

blicació, per l’IEC i per l’Institut Car-

togràfic de Catalunya, de l’obra Les car-

tes portolanes: La representació medieval

d’una mar solcada). Arran de la comuni-

cació es va insistir en la conveniència que

l’IEC reivindiqui la propietat de tres do-

cuments cartogràfics actualment diposi-

tats al Museu Marítim de Barcelona.

— De Joan Becat, «Catalunya

Nord: aspectes actuals i canvis».

— De Jordi Pigem, autor del llibre

El pensament de Raimon Panikkar: Inter-

dependència, pluralisme, interculturalitat

(Premi Institut d’Estudis Catalans de Fi-

losofia), sobre el tema d’aquesta obra.

— De Francesc Michavila, exrec-

tor de la Universitat Jaume I i director de

la Càtedra UNESCO de Gestió i Política

Universitària (UPM), «Situació i futur de

la universitat».

Els discursos de recepció llegits

han estat:

— El de Gabriel Amengual, Sal-

var l’experiència en el moment de la seva

desaparició: L’experiència en el pensa-

ment de Walter Benjamin (amb resposta

de Pere Lluís Font).

— El de Josep M. Panareda, A

propòsit de les relacions biològiques en-

tre el Montseny i el Montnegre (amb res-

posta de Vicenç M. Rosselló).

— El de Maria Dolors Garcia Ra-

mon, Exploració, geografia i estudis post-

colonials: Una mirada de gènere sobre les

narratives de viatges (Gertrude Bell,

1868-1926) (amb resposta de Joan Vilà-

Valentí).

Publicacions

Durant aquest curs han aparegut, amb

càrrec al pressupost de la Secció, les pu-

blicacions següents:

Siguan, Miquel; Kirchner, Montserrat. Ge-

orges Dwelshauvers i els començaments

de la psicologia experimental a Cata-

lunya. 2006. 84 p. (Treballs de la Sec-

ció de Filosofia i Ciències Socials; 35)

Singla Casellas, Carles. Mirador (1929-

1937): Un model de periòdic al servei

d’una idea de país. 2006. 238 p.

(Treballs de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials; 34) [Premi Joan Gi-

vanel i Mas de Comunicació Social]
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Pigem, Jordi. El pensament de Raimon

Panikkar: Interdependència, plura-

lisme, interculturalitat. 2007. 296 p.

(Treballs de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials; 36) [Premi Institut

d’Estudis Catalans de Filosofia 1999]

Amengual i Coll, Gabriel. Salvar l’expe-

riència en el moment de la seva des-

aparició: L’experiència en el pen-

sament de Walter Benjamin. 2006.

25 p. [Discurs de recepció de Gabriel

Amengual i Coll com a membre nu-

merari de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials, llegit el dia 23 d’oc-

tubre de 2006. Resposta de Pere Lluís

Font, membre emèrit de la Secció de

Filosofia i Ciències Socials]

Panareda i Clopés, Josep M. A propòsit de

les relacions biològiques entre el

Montseny i el Montnegre. 2006. 43 p.

[Discurs de recepció de Josep M. Pa-

nareda i Clopés com a membre nu-

merari de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials, llegit el dia 27 de no-

vembre de 2006. Resposta de Vicenç

M. Rosselló i Verger, membre emèrit

de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials]

Garcia Ramon, Maria Dolors. Exploració,

geografia i estudis postcolonials. Una

mirada de gènere sobre les narratives

de viatges (Gertrude Bell, 1868-1926).

2007. 28 p. [Discurs de recepció de

Maria Dolors Garcia Ramon com a

membre numerària de la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials, llegit el dia

21 de maig de 2007. Resposta de Joan

Vilà-Valentí, membre emèrit de la

Secció de Filosofia i Ciències Socials]

Puig i Salellas, Josep M. El nou estatut.

El reconeixement dels drets històrics.

2006. 21 p. [Comunicació de Josep M.

Puig i Salellas a la Secció de Filosofia

i Ciències Socials, llegida el dia 8 de

maig de 2006]

La Secció, a més, ha editat amb

l’Institut Ramon Llull, el Centro de Co-

municación Científica Iberoamérica i l’e-

ditorial alemanya Horlemann, en edició

especial per a la Fira de Frankfurt, el lli-

bre Katalonien: Kultur der Moderne, a

cura de Rafael Sevilla i Ricard Torrents.

És una reedició, reelaborada, d’una obra

publicada el 2003, en la qual col.laboren,

entre altres, els membres de la Secció Sal-

vador Giner, Andreu Mas-Colell, Xavier

Rubert de Ventós i Ricard Torrents.

Altres activitats

L’activitat més rellevant de la Secció ha

estat l’organització, amb motiu del Cen-

tenari de l’IEC, d’un curs d’alts estudis

sobre cultura, política i societat (1907-

2007), titulat «Deu testimonis del segle xx.

Deu lliçons per al segle xxi», a càrrec de

membres de la Secció i sota la coordina-

ció de Ricard Torrents, centrat en la pre-

sentació de deu autors, cadascun amb

una obra representativa (La nacionalitat

catalana, d’Enric Prat de la Riba; «La

ciutat del perdó» i altres escrits, de Joan

Maragall; Glosari, d’Eugeni d’Ors; Per la
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llengua i per l’escola, d’Alexandre Galí;

Elegies de Bierville, de Carles Riba; Les

formes de la vida catalana, de Josep Fer-

rater i Móra; Notícia de Catalunya, de

Jaume Vicens i Vives; La dona a Catalu-

nya, de Maria Aurèlia Capmany; Els altres

quaranta anys, de Francesc de B. Moll, 

i Un país sense política, de Joan Fuster), i

en què cada autor ha estat comentat en

ell mateix, en el seu context i en la seva

projecció cap al segle xxi, sota un lema de-

terminat, de manera que el conjunt d’o-

bres, autors i lemes cobrissin els diversos

aspectes i moments de la cultura, la polí-

tica i la societat catalanes dels darrers cent

anys, considerades de manera unitària.

La Secció, i en particular la seva

àrea de filosofia, participa en el projecte

La dignité de la personne humaine de la

Unió Acadèmica Internacional, coordinat

per l’Institut d’Estudis Catalans, amb la di-

recció de la secretaria a càrrec de Josep-M.

Terricabras i amb ponències de Pere

Lluís Font i de Gabriel Amengual en la

reunió que va tenir lloc a Barcelona els

dies 16 i 17 del mes de juliol.

Amb motiu del centenari de l’es-

coltisme, la Secció ha organitzat, sota la

coordinació de Josep González-Agàpito,

un simposi titulat «Cent anys d’escoltis-

me: un moviment de formació humana i

de ciutadania activa», que va tenir lloc

els dies 15 i 16 del mes de juny. El dia 15

es va fer un seminari d’especialistes, i el

dia 16 es va celebrar una sessió acadèmi-

ca, amb els parlaments de representants

d’organitzacions escoltes de Catalunya,

les Illes Balears i el País Valencià i la con-

ferència de Mateo Jover, sociòleg i antic

director d’estudis prospectius de l’Orga-

nització Mundial del Moviment Escolta.

Diversos membres de la Secció

(Salvador Giner, Josep González-Agàpi-

to, Pere Lluís Font, Ricard Torrents, Joan

Triadú i Joan Vilà-Valentí) han format

part de les ponències per a l’adjudicació

dels premis següents: Premi Prat de la

Riba, Premi Internacional Catalònia, Pre-

mi de Medi Ambient, Premi Fundació

Mercè Rodoreda i Ajuts Fundació Mercè

Rodoreda.

Gabriel Amengual, Josep M. Pa-

nareda i Maria Dolors Garcia Ramon han

fet els ja esmentats discursos de recepció

com a nous membres de l’IEC.

Vicenç M. Rosselló va participar

amb la conferència «Gènesi d’un projec-

te utòpic» en la presentació a l’IEC del

primer volum de la col.lecció «Història de

la Ciència a les Illes Balears».

Joan Triadú ha estat designat re-

presentant de la Secció a la comissió pre-

paratòria de l’homenatge a Ramon Ara-

mon i Serra en el centenari del seu

naixement (1907).

Premis, distincions i homenatges

— Joan Estruch ha rebut la Medalla Nar-

cís Monturiol de la Generalitat de Cata-

lunya al mèrit científic i tecnològic.

— Salvador Giner ha rebut el

Premio Nacional de Sociología y Ciencia
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Política del Centro de Investigaciones So-

ciológicas (CIS) i un dels Premis Primer

de Maig de la Fundació Rafael Campalans

i la Fundació Josep Comaposada.

— Enric Lluch ha estat home-

natjat per la Societat Catalana de Geo-

grafia amb l’edició conjunta de la seva

obra escrita.

— Andreu Mas-Colell ha rebut la

Creu de Sant Jordi de la Generalitat de

Catalunya i un dels Premios Nacionales

de Investigación, el Pascual Madoz, cor-

responent a l’àrea de dret i de ciències

econòmiques i socials. D’altra banda, ha

estat proposat per dirigir el Consell Eu-

ropeu de Recerca entre el juliol del 2009

i el desembre del 2011.

— Joan Francesc Mira ha rebut el

Premi Jaume Fuster de l’Associació d’Es-

criptors en Llengua Catalana.

— Vicenç M. Rosselló va ser ho-

menatjat l’agost passat a la Universitat

Catalana d’Estiu de Prada.

— Ricard Torrents ha estat ho-

menatjat per la Universitat de Vic amb

motiu de la seva jubilació.

— Josep Cruanyes, president de

la Societat Catalana d’Estudis Jurídics,

ha estat distingit amb un dels Premis

d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís

Carulla per la seva tasca en la recupera-

ció dels papers de Salamanca.

— Salomó Marquès, president de

la Societat d’Història de l’Educació als

Països de Llengua Catalana, ha rebut la

Distinció Jaume Vicens Vives a la quali-

tat de la docència.

— Josep M. Mas Solench, que va

morir essent president de la Societat Ca-

talana d’Estudis Jurídics, ha estat home-

natjat, d’una banda, per l’IEC, l’Aca-

dèmia de Bones Lletres i l’esmentada

Societat i, d’altra banda, per l’Associació

d’Amics de Sant Ramon de Penyafort,

que també presidia.

Membres

Gabriel Amengual Coll 28.02.2006

Filosofia

Enric Argullol i Murgadas 01.02.1991

Dret administratiu

Bartomeu Barceló i Pons 01.02.1991; emèrit des del 14.05.2002

Geografia humana
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Joan Becat i Rajaut 15.11.1991

Geografia

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

Economia

Josep M. Casasús i Guri 07.05.1990

Teoria del periodisme

Antoni Joan Colom i Cañellas 14.06.2004

Teoria i història de l’educació

Jordi Cots i Moner 13.02.1987; supernumerari a partir del

14.03.1994; emèrit des del 17.02.2003

Dret

Joan Estruch i Gibert 20.12.1995

Sociologia de la religió

Octavi Fullat i Genís 20.12.1995; emèrit des del 12.01.1998

Filosofia de l’educació

Maria Dolors Garcia Ramon 28.02.2006

Geografia del gènere

Carles A. Gasòliba i Böhm 12.01.1979

Economia

Salvador Giner de San Julián 22.05.1995; emèrit des del 10.02.2004

Sociologia

Josep González-Agàpito i Granell 15.11.1991

Teoria i història de l’educació

Enric Lluch i Martín 07.05.1990; emèrit des del 19.02.1998

Geografia
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Pere Lluís Font 07.05.1990; emèrit des de l’01.05.2004

Història de la filosofia

Andreu Mas-Colell 13.06.2005

Economia

Joan Francesc Mira i Casterà 14.06.1999

Antropologia cultural

Isidre Molas i Batllori 22.11.1993

Dret constitucional

Miquel de Moragas i Spà 07.05.1990

Teoria de la comunicació

Joaquim Muns i Albuixech 13.02.1987; emèrit des del 25.06.2005

Economia internacional

Josep M. Muntaner i Pasqual 12.01.1979

Economia

Josep M. Panareda i Clopés 28.02.2006

Biogeografia

M. Àngels Pascual de Sans 28.02.2006

Estudis de població

Josep Perarnau i Espelt 07.05.1990; emèrit des del 08.07.1998

Filosofia

Josep M. Puig i Salellas 29.01.1988; emèrit des del 19.02.1994

(† 26.05.2007)

Dret civil i mercantil

Encarna Roca i Trias 22.05.1995

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

Geografia

Xavier Rubert de Ventós 13.06.2005

Estètica

Antoni Serra i Ramoneda 13.02.1987; emèrit des del 20.07.2003

Economia de l’empresa

Carlota Solé i Puig 07.05.1990

Sociologia de les migracions 

i de les organitzacions (empresarials),

estructura i canvi social (modernització)

Josep-Maria Terricabras i Nogueras 22.05.1995

Filosofia

Ricard Torrents i Bertrana 14.06.1999; emèrit des del 10.01.2007

Educació universitària i filosofia

de l’educació

Joan Triadú i Font 12.01.1979; emèrit des del 30.07.1991

Pedagogia general

Joan Vilà-Valentí 29.02.1990; emèrit des del 29.03.1995

Geografia regional i didàctica 

de la geografia

Membre corresponent

Joan Vallet de Goytisolo 1974

(Barcelona)
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