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Secció de Filosofia i Ciències Socials

Membres corresponents

Miquela Valls

V  néixer a Perpinyà l’any 1945, és llicen-

ciada en lletres per la Universitat de Montpeller i professora agregada de lletres modernes 

des del 1967. Va ser professora d’institut a Rouvroy (Pas de Calais) i a Portvendres, on, 

durant els anys setanta, va ser una de les primeres professores a ensenyar el català als 

col·legis i instituts. Del 1985 al 2005 va ser professora al Departament de Català de l’Ins-

titut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà.

Actualment és presidenta de l’associació APLEC (Associació per a l’Ensenyament 

del Català) (promotora d’intercanvis escolars, d’intervencions de català a les escoles 

primàries, de lectorats als col·legis, d’edició per al jovent, de producció de material di-

dàctic, d’accions de formació…) i de Terra Nostra (revista escolar i editorial nord- 

catalana).

De les seves nombroses activitats pedagògiques a favor del català, subratllaré la 

redacció de cursos de teleensenyament i la redacció, amb Maria Dolors Solà, d’un mètode 

audiooral d’iniciació al català i de perfeccionament, Ara i aquí, destinat als mestres i al  

públic nord-català en general. Però més que tot vull destacar la seva continuada formació de  

formadors: als inicis, reciclatge de professors d’institut i de professors de català, cursos  

de perfeccionament de català per a mestres de les escoles primàries, formació de mestres de  

maternal de l’Escola Andorrana, formació de mestres de La Bressola sobre la pràctica d’un 

estàndard septentrional. Ha participat de manera destacada, el 2002, en l’elaboració de 

programes de català de l’ensenyament secundari (París) i, el 2006, en els nous programes 

de llengua i literatura catalanes del batxillerat de l’Escola Andorrana.
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A més del vessant escolar, Miquela Valls està totalment implicada en les activitats 

cíviques d’animació i de foment del català. Ha format professionals per a preparar-los a 

les relacions transfrontereres.

La seva bibliografia és remarcable, majoritàriament en català. Hi notareu setze 

llibres o participacions a llibres, quinze articles dins actes de col·loquis, dinou articles dins 

revistes universitàries o de divulgació i una desena de traduccions de llibres, vers el cata-

là o vers el francès, sense comptar els catàlegs d’exposicions, els documents pedagògics, 

etc. No insistiré sobre les seves activitats de divulgació: més de setanta conferències a la 

Catalunya del Nord, a Catalunya i a Andorra, exposicions, lectures dramatitzades, i mol-

tes altres activitats. Des del 2002 és directora de publicació de la revista infantil Mil Di-

monis.

Prefereixo acabar insistint sobre les seves activitats associatives i cíviques: va ser 

membre fundadora de l’escola catalana Arrels i de l’associació APLEC, que ja he menci-

onat; va ser implicada dins l’equip de prefiguració del Parc Natural Regional de Cerdanya 

i dins la Federació d’Entitats de Defensa de la Llengua Catalana a la Catalunya del Nord. 

La seva activitat li va valer distincions honorífiques, el Premi Joan Blanca d’actuació cí-

vica de la Vila de Perpinyà l’any 2005 i, el 1988, el Premi Jaume I, a Barcelona.

Text llegit pel senyor Joan Becat en el Ple del dia 19 de gener de 2009
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