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Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2003

Numeraris

Emèrits

Corresponents

25

 9

25

23

11

 4

20

 9

 9

20

11

15

18

10

 2

106

 50

 55

2009

Numeraris

Emèrits

Corresponents

26

11

24

23

 9

 8

27

 8

 8

27

10

23

25

16

 4

128

 54

 67

III.  Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans està format 

per les cinc seccions següents: Secció His-

tòrico-Arqueològica (SHA), Secció de Ci-

ències Biològiques (SECCB), Secció de 

Ciències i Tecnologia (SECCT), Secció 

Filològica (SF) i Secció de Filosofia i Ci-

ències Socials (SFCS), integrades per 

membres numeraris, emèrits, supernume-

raris i corresponents.

Els membres numeraris i els emè-

rits constitueixen el Ple de l’Institut, del 

qual també formen part els presidents de 

les societats filials. 

Els membres numeraris són 

aquells que, elegits pel Ple, tenen tots els 

drets i les obligacions que estableixen  

els Estatuts. Els membres emèrits són 

aquells que, havent estat membres nume-

raris, per raó d’edat són exonerats de les 

obligacions corporatives. 

Els membres corresponents col-

laboren en les tasques científiques de 

l’Institut i no participen en els òrgans  

de govern.
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Secció Històrico-Arqueològica 

crònica 

La Secció Històrico-Arqueològica té ac-

tualment vint-i-sis membres numeraris, 

onze membres emèrits i vint-i-quatre 

membres corresponents.

Durant aquest període, la Secció 

ha hagut de lamentar la pèrdua de Robert 

I. Burns, membre corresponent, i d’Edu-

ard Feliu i Mabres, president de la Socie-

tat Catalana d’Estudis Hebraics.

Premis i distincions

Josep Guitart ha ingressat com a acadèmic 

electe a la Reial Acadèmia Catalana de 

Belles Arts de Sant Jordi, en la sessió 

tinguda el 17 de setembre de 2008 amb 

la presentació del discurs d’ingrés sobre 

«L’arqueologia i els orígens de les ciutats 

romanes a Catalunya». El discurs de 

resposta fou a càrrec de l’acadèmic Anto-

ni Pladevall, també membre de la Secció. 

Eva Serra ha estat guardonada 

amb el Premi Justícia 2008 per l’excel·lent 

tasca realitzada en el camp de la investi-

gació històrica de les fonts del dret de 

Catalunya. En els seus treballs han ocupat 

sempre un lloc prioritari els elements ju-

rídics i els mecanismes jurisdiccionals, 

amb una orientació marcadament social.

Antoni Simon ha rebut el Premi 

Crítica Serra d’Or de Recerca 2009 en l’àm-

bit de les Humanitats pel seu treball Pau 

claris, líder d’una classe revolucionària.

Sessions acadèmiques 

La Secció Històrico-Arqueològica s’ha 

reunit al llarg d’aquest període en vuit 

sessions ordinàries de treball d’octubre  

de 2008 a juny de 2009, d’entre les quals 

destaca la sessió oberta al públic que es 

va celebrar a Cervera el dia 28 de maig 

amb motiu de la commemoració dels 650 

anys de la creació de la Generalitat de 

Catalunya. 

En la sessió tinguda el dia 22 

d’octubre, la Secció debaté el document 

«Orientacions estratègiques 2009-2018». 

En la sessió del dia 18 de desembre, Eva 

Serra presentà un informe sobre el Consell 

Nacional d’Arxius i informà que s’ha 

suprimit la proposta d’obligatorietat 

d’estar en possessió d’un màster en arxi-

vística per a poder accedir a la direcció 

d’un arxiu i que, en comptes d’això, serà 

considerat un mèrit, tal com ja havia 

demanat l’IEC. 

L’IEC ha signat un conveni amb 

l’Arxiu de la Corona d’Aragó per publicar 

al web de l’Institut les imatges dels docu-

ments i les seves transcripcions referents a 

la Diputació del General de 1359, conside-

rada l’origen de l’actual Generalitat (vegeu 

l’apartat «Convenis de col·laboració» en el 

capítol v d’aquesta memòria). 

Actes acadèmics de la Secció

Josep M. Salrach i Eva Serra presenten 

l’obra completa dirigida per Emili Giralt, 

Història agrària dels Països catalans, en 

un acte d’homenatge a Emili Giralt.
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El dia 4 de febrer es presentà a 

l’IEC la publicació de l’edició crítica de 

dues novel·les inacabades de Pere Calders, 

La marxa cap al mar i sense anar tan 

lluny, editades pel Servei de Publicacions 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

La publicació ha estat possible gràcies al 

treball de recerca que ha dirigit Jordi 

Castellanos. 

Efrem Compte, membre correspo-

nent, presentà al Museu de Sant Cugat-

Monestir el dia 19 de maig la publicació 

de l’obra el costumari del monestir de 

sant cugat del Vallès, de la qual és autor 

de l’estudi i la transcripció. Tomàs de 

Montagut n’és el curador i Manuel Mundó 

l’autor del pròleg. 

El 28 de maig la Secció commemo-

rà els 650 anys de la creació de la Genera-

litat amb una sessió oberta a Cervera, 

ciutat on es considera que fou creada la 

Diputació del General o Generalitat, a  

la Cort de Cervera de 1359. A l’Auditori 

Municipal, M. Teresa Ferrer va parlar sobre 

els orígens d’aquesta institució i el perfil 

biogràfic dels primers diputats; Antoni 

Simon ho féu sobre la Generalitat de Pau 

Claris; Eva Serra, sobre la Generalitat del 

segle xvi al xviii; Joaquim Garriga, sobre 

l’ornamentació de l’edifici del segle xvi, i 

Jordi Castellanos, sobre la Generalitat re-

publicana i la política cultural.

Informes 

A més de les activitats de tràmit, execució 

i revisió d’acords, seguiment del pressu-

post, preparació de publicacions, etc., la 

Secció ha emès dotze informes preceptius 

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 delimitació del seu 

entorn de protecció (8)

Església de Santa Maria d’Almenar, 

edifici del Vapor de la fàbrica Burés d’An-

glès, església de Sant Andreu de Sagàs, 

església de Santa Margarida de Sagàs, es-

glésia del Sagrat Cor de Vistabella, mones-

tir de Sant Pere de la Portella, església de 

Sant Andreu de Salardú i església de la 

Purificació de Maria de Bossòst.

informes d’expedient en la categoria de 

conjunt històric i de delimitació del seu 

entorn de protecció (1)

Conesa.

informe d’expedient en la categoria de 

zona arqueològica i entorn de protecció 

(1)

Conjunt arqueològic del Molí de 

l’Espígol. 

informe d’expedient en la categoria de 

lloc històric i delimitació del seu entorn 

de protecció (1)

Cementiri jueu de Montjuïc (Bar-

celona).
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informe d’expedient de declaració en la 

categoria de zona d’interès etnològic (1)

Barri de les Adoberies de Vic.

escuts heràldics municipals dictaminats 

(10)

Entitat municipal descentralitza-

da del Pi, Figuerola del Camp, Sant Pere 

Pescador, Bàscara, Beuda, Santa Pau, la 

Vajol, Baix Pallars, Vilassar de Mar i 

Cabrera d’Anoia.

Banderes municipals dictaminades (20)

Avinyonet de Puigventós, Banye-

res del Penedès, Castellfollit del Boix, 

Creixell, Gósol, Sant Martí de Torroella, 

Bonastre, Sant Agustí de Lluçanès, Espo-

nellà, Gualta, la Floresta, el Montmell, 

Sunyer, Almatret, la Febró, la Granadella, 

Blancafort, Palau-sator, Vallbona de les 

Monges i Figuerola del Camp.

Oficina d’Assessorament Històric

Director: Albert Balcells i González

A més de les feines corresponents als 

dictàmens oficials sobre patrimoni histò-

ric i de la cura de les publicacions col-

lectives de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica, l’Oficina ha iniciat l’elaboració d’una 

base de dades sobre monuments comme-

moratius als espais públics de Catalunya. 

El seu interès radica en el fet de constituir 

el testimoni i alhora servir de difusors de 

la memòria històrica col·lectiva, a més  

de formar part del patrimoni artístic i 

històric del país. S’ha començat per de-

manar una primera informació als muni-

cipis de més de deu mil habitants de la 

província de Barcelona, exceptuant-ne  

la capital. 

Revista Catalan Historical Review 

S’ha iniciat una publicació periòdica 

anual, catalan Historical Review, que 

presenta balanços i estats de la qüestió 

sobre grans temes de la història dels paï-

sos de llengua catalana en tots els aspec-

tes i en totes les èpoques. Es tracta de 

difondre arreu el coneixement de la his-

toriografia catalana, en anglès i català. 

Compta amb una versió electrònica i una 

altra en paper. Aquesta darrera es distri-

bueix en quatre-centes biblioteques naci-

onals, universitàries i acadèmiques. 

L’Equip de Direcció de catalan 

Historical Review està format per Manu-

el Ardit, Francesc Fontbona, Josep Gui-

tart, Josep Massot i Tomàs de Montagut, 

encapçalats per Albert Balcells. Formen 

part del Consell de Redacció tots els mem-

bres de la Secció Històrico-Arqueològica. 

Al número dos començarà a aparèixer una 

relació de les publicacions de temàtica 

històrica de l’Institut, aparegudes durant 

l’any.

Any Jaume I

La Secció s’ha volgut sumar a la comme-

moració del vuitè centenari del naixement 

del rei Jaume I amb la celebració de di-

versos congressos a diferents seus, que 
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formen part d’un gran congrés dedicat a 

la seva figura i regnat, de gran importàn-

cia històrica, ja que amb les seves con-

questes de Mallorca i de València i el re-

poblament que s’hi féu, configurà l’àrea 

catalanoparlant actual.

El curs anterior s’organitzaren els 

congressos de Barcelona i Saragossa sobre 

el poder reial i les institucions adminis-

tratives i representatives i les relacions 

internacionals i la societat a l’Aragó i 

Catalunya en temps de Jaume I, respecti-

vament.

Aquest curs s’han celebrat quatre 

congressos més emmarcats dins aquest 

cicle, el primer dels quals, «L’Església en 

temps de Jaume I», tingué lloc a Lleida 

entre els dies 16 i 19 de setembre de 2008, 

amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs.

El segon congrés se celebrà a Pal-

ma entre el 13 i el 16 d’octubre, en col-

laboració amb el Consell de Mallorca i 

l’Institut Europeu de la Mediterrània. Els 

temes del Congrés foren: «L’expansió 

territorial vers les Illes», és a dir, la con-

questa, el repoblament i l’organització de 

Mallorca; «L’economia urbana, comercial 

i marítima», en què es va parlar de la 

manufactura, de l’expansió comercial i de 

la navegació i dels consolats; en tercer lloc, 

«La política successòria de Jaume I i la 

creació del regne de Mallorca», i, final-

ment, «La figura de Jaume I en el seu 

temps i en la cultura moderna i contem-

porània».

Els dies 27 i 28 de novembre  

 de 2008, la Secció celebrà un altre con-

grés a Gandia sobre «El món de la cultu-

ra a l’època de Jaume I», amb ponències 

sobre art, coneixements científics i litera-

tura i llengua; i «L’expansió territorial vers 

el sud», és a dir, la conquesta de València 

i el repoblament i l’organització del regne, 

com també la conquesta de Múrcia. Es 

comptà amb la col·laboració del Centre 

Alfons el Vell de Gandia.

Les activitats acadèmiques del 

vuitè centenari del naixement de Jaume I 

clogueren amb un congrés a Girona els 

dies 1 i 2 de desembre. Els temes foren 

«L’economia rural i l’articulació urbana 

a Catalunya» i «La família reial, la Cort 

i la cultura cortesana». El congrés fou 

patrocinat pel Departament d’Obres Pú-

bliques de la Generalitat de Catalunya.

El nombre total de ponències dels 

congressos mencionats, llevat del de Sa-

ragossa, fou de noranta. És en procés la 

publicació de les actes dels congressos i es 

difondrà la bibliografia sobre Jaume I, 

elaborada per M. Teresa Ferrer.

Altres commemoracions

La Secció ha col·laborat en la commemo-

ració dels 650 anys de la Generalitat de 

Catalunya. A més d’organitzar una jorna-

da d’estudi a Cervera sobre aquest tema 

(vegeu-ne els detalls en «Actes acadèmics 

de la Secció»), la Generalitat li encarregà 

dos llibres sobre història de la Generalitat, 

un a M. Teresa Ferrer sobre els orígens de 
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la Generalitat, de caràcter més divulgatiu, 

i un altre més de recerca, de caràcter col-

lectiu, en el qual participen molts mem-

bres de la Secció.

La commemoràció dels 350 anys 

del Tractat dels Pirineus ha consistit a 

redactar un text informatiu i la traducció 

al català dels capítols del Tractat dels 

Pirineus que s’ocupen de Catalunya, a 

cura d’Eva Serra. 

Participació en ponències  

de premis o borses

Diversos membres de la Secció han estat 

ponents de diferents premis de l’Institut, 

tal com es detalla en l’apartat «Premis  

i borses d’estudis», dins el capítol vii,  

«Assessorament, promoció i difusió de la 

recerca».

Comissions i representacions

Josep Guitart pren part en el Comitè Ci-

entífic de la Comissió Organitzadora del 

Centenari d’Empúries, promogut pel 

Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Eva Serra ha estat nomenada per 

la Secció representant per a establir rela-

cions amb la comissió que programarà les 

actuacions commemoratives del tercer 

centenari del Tractat dels Pirineus, for-

mada per la Universitat de Perpinyà, la 

Universitat Catalana d’Estiu i la Univer-

sitat de Barcelona.

Josep Guitart ha estat nomenat 

representant de la Secció a la comissió per 

al desenvolupament del projecte de diver-

ses institucions per a publicar un facsímil 

d’una obra inèdita de Puig i Cadafalch 

sobre arqueologia cristiana i visigòtica.

Cal destacar que tres membres de 

la Secció, Josep Massot, Joaquim Molas i 

Eulàlia Duran, són secretari, conservador 

i tresorera, respectivament, a la Reial 

Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

Programes de recerca 

La Secció promou quinze programes de 

recerca (vegeu el capítol vi, «Activitat  

de recerca», d’aquesta memòria).

La Secció rebé l’encàrrec de la UAI 

de reprendre la coordinació del projecte 

internacional «Corpus de Trobadors», 

després que el comitè català de gestió del 

«Corpus» el presentés a Brussel·les. For-

men part d’aquest comitè Albert G. Hauf, 

Antoni Riera i Josep Guitart (com a dele-

gat de l’IEC a la UAI), tots ells membres 

de la Secció, i Isabel de Riquer, romanis-

ta de reconeguda competència i prestigi. 

Coordinen aquest projecte Tomàs Martí-

nez i Vicenç Beltran.

Publicacions 

Carreras Montfort, Cèsar; Guitart i Du-

ran, Josep (cur.). Barcino: i. Marques 

i terrisseries d’àmfores al pla de Bar-

celona. Barcelona: IEC: Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica, 2009. (Corpus 

International des Timbres Amphori-

ques; 15) [Projecte de la UAI]

el costumari del monestir de sant cugat 

del Vallès. Estudi introductori i trans-
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cripció a cura d’Efrem E. Compte; 

prefaci d’Anscari M. Mundó. Barcelo-

na: IEC, 2009. (Memòries de la Secció 

Històrico-Arqueològica; 82)

Duran, Eulàlia (dir.). Repertori de  

manuscrits catalans (1474-1620).  

Vol. 4. Barcelona: IEC, 2008. (Me-

mòries de la Secció Històrico-Arque-

ològica; 81)

Escalas, Romà (ed. i recerc.). el llibre de 

faristol de Pau Villalonga: estudi i 

transcripció. Transcripció musical de 

Romà Escalas i Francesc Crespí. Bar-

celona: Societat Catalana de Musico-

logia, 2008. [Música impresa]

Rubió i Lluch, Antoni. epistolari grec. 

Vol. 2: Anys 1889-1900. Correspon-

dència recollida i anotada per Eusebi 

Ayensa i Prat. Barcelona: IEC, 2008. 

(Memòries de la Secció Històrico-

Arqueològica; 77)

Soldevila, Ferran. Les quatre grans crò-

niques. Vol. 1: Llibre dels feits del rei 

en Jaume. 1a reimpressió. Revisió fi-

lològica de Jordi Bruguera; revisió 

històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol. 

Barcelona: IEC, 2008. (Memòries de 

la Secció Històrico-Arqueològica; 73)

— Les quatre grans cròniques. Vol. 2: 

crònica de Bernat Desclot. Revisió 

filològica de Jordi Bruguera; revisió 

històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol. 

Barcelona: IEC, 2008. (Memòries de 

la Secció Històrico-Arqueològica; 80)

I els opuscles:

Any Jaume i. commemoració del vuitè 

centenari del naixement de Jaume i. 

congrés internacional «La conquesta 

de Mallorca. L’economia urbana, 

comercial i marítima. La figura de 

Jaume i». Palma, del 13 al 16 d’octu-

bre de 2008. 

Any Jaume i. commemoració del vuitè 

centenari del naixement de Jaume i. 

congrés internacional «el món de la 

cultura a l’època de Jaume i. L’expan-

sió territorial a València». Gandia, 27 

i 28 de novembre de 2008. 

Any Jaume i. commemoració del vuitè 

centenari del naixement de Jaume i. 

congrés «economia rural i articulació 

urbana. Jaume i, família i cort». Gi-

rona, 1 i 2 de desembre de 2008. 

sessió de la secció Històrico-Arqueològi-

ca a cervera amb motiu del 650è 

aniversari de la creació de la Genera-

litat. Llibret amb informació de la 

Secció i de l’acte dut a terme a Cerve-

ra el 28 de maig de 2009.
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Membres

Manuel Ardit i Lucas 
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AT 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-Ferran 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 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)

Maria Teresa Ferrer i Mallol 18.12.1992 

Història medieval (baixa edat mitjana)
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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 xvii

Carme Gràcia 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 

Joan Mas i Vives 25.02.2008 

Història de la literatura (segles xvi-xix)

Josep Massot i Muntaner 14.06.1999 

Història de la literatura i història 

contemporània

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 e
sP

e
c

iA
L

iT
AT

03 Memoria 2008-2009 (063-118).indd   71 10/03/16   09:51



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

08
-2

00
9

72

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

Manuel Mundó i Marcet 26.11.1971; 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 de l’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 

Protohistòria (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
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(Heidelberg, Alemanya)

Josep Amengual i Batle 13.02.1987

(Madrid, Espanya)

Thomas Noël Bisson 13.02.1987

(Cambridge, Estats Units d’Amèrica)

Dolors Bramon i Planas 17.06.1996

(Barcelona)

Robert I. Burns 16.12.1996 († 22.11.2008)

(Califòrnia, Estats Units d’Amèrica)

Efrem Compte i Roux 25.02.2008

(Oregon, Estats Units d’Amèrica)

Dominique de Courcelles 25.02.2008

(París, França)
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Georges Fabre 16.12.1996

(Vielle Saint Girons, França)

Paul Freedman 16.12.1996

(Connecticut, Estats Units d’Amèrica)

Christian Guilleré 31.03.2008

(Chambéry, França)

Jocelyn N. Hillgarth 16.12.1996

(Santa Maria del Camí)

Nikolas Jaspert 31.03.2008

(Bochum, Alemanya)

Simon Keay 16.06.2008

(Southampton, Regne Unit)

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

(Florència, Itàlia)

Alexandre Olivar i Daydí 06.07.1973

(Monistrol de Montserrat)

Olivier Poisson 31.03.2008

(Perpinyà)
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Paul Preston 25.02.2008

(Londres, Regne Unit)

Robert B. Tate 25.02.1966

(Nottingham, Regne Unit)

Eliseu Trenc 16.06.2008

(París, França)

Jürgen Untermann 16.06.2008

(Pulheim, Alemanya)

Jill Rosemary Webster 16.12.1996

(Ontario, Canadà)

Michel Zimmermann 16.12.1996

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

crònica 

La Secció de Ciències Biològiques té vint-

i-tres membres numeraris, nou membres 

emèrits i vuit membres corresponents. Dels 

trenta-dos membres numeraris i emèrits, 

divuit són biòlegs, tretze són metges i un 

és farmacèutic. Les àrees temàtiques que 

cobreixen llurs especialitats són: anatomia, 

antropologia, biologia, biologia cel·lular, 

biologia molecular, bioquímica, botànica, 

cardiologia, ciència i humanitats, ciències 

de la conducta, ecologia, endocrinologia, 

farmacologia, fisiologia animal, genètica, 

geriatria, hepatologia, immunologia, me-

dicina interna, micologia, microbiologia, 

neurociències, nutrició i bromatologia, 

pediatria, psiquiatria, toxicologia, virolo-

gia i zoologia.

La Secció de Ciències Biològiques 

s’ha reunit en sessions ordinàries de tre-

ball cada mes, les quals han tingut lloc els 

dies 15 de setembre, 20 d’octubre, 17 de 

novembre i 22 de desembre de 2008, i 26 

de gener, 16 de febrer, 16 de març, 20 

d’abril, 18 de maig i 15 de juny de 2009. 

En la reunió del mes d’octubre, la Secció 

debaté el document «Orientacions estra-

tègiques 2009-2018» sobre la missió i els 

objectius de l’Institut i especialment la 

posició de la Secció en aquest context.  

La sessió ordinària del mes d’abril anà 

seguida d’una sessió extraordinària d’elec-

tors, en què es decidí de presentar al Ple 

de l’Institut la candidatura d’un membre 

corresponent. Seguint la tradició consoli-

dada, els mesos de novembre, febrer i 

maig, a més de la reunió específica de la 

Secció, se celebrà una reunió conjunta 

amb la Secció de Ciències i Tecnologia; en 

la reunió del mes de maig se cedí un temps 

perquè les dues candidatures a la presi-

dència de l’IEC presentessin llurs progra-

mes electorals.

Sessions públiques, debats  

i altres activitats

El dia 29 d’octubre, Mercè Durfort, en 

representació del president de la Secció, 

intervingué en la presentació de l’edició 

en línia del Diccionari de les ciències 

ambientals, obra que s’emmarca dins el 

programa de recerca del «Diccionari de 

ciència i tecnologia».

El dia 17 de novembre, Joan Jofre 

i Torroella pronuncià el seu discurs d’in-

grés a la Secció, titulat «Canvi climàtic i 

malalties infeccioses».

El dia 18 de novembre, es presen-

tà als mitjans de comunicació el volum 3 

de la revista contributions to science, 

dedicat a la paleoclimatologia.

El dia 22 de desembre, Joan Vallès 

presentà la comunicació científica «Or-

ganització del genoma, sistemàtica i 

evolució. Exemples de la família de les 

asteràcies».

El dia 26 de gener, Abel Mariné 

presentà la comunicació científica «Són 

segurs els aliments que mengem?».
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El dia 19 de febrer, Josep Vigo 

presentà la segona edició del llibre L’alta 

muntanya catalana: Flora i vegetació, del 

qual és autor, i que s’ha fet en coedició 

amb el Centre Excursionista de Catalunya.

El dia 18 de maig, Joan Rodés 

presentà la comunicació científica «Re-

cerca biomèdica en els hospitals univer-

sitaris».

El dia 26 de maig, se celebrà el 

simposi «Natural selection in the 21st 

Century: a new homage to Darwin», que, 

organitzat per Jaume Bertranpetit i Juli 

Peretó, comptà amb la participació dels 

biòlegs britànics Peter R. Grant i B. Rose-

mary Grant, entre altres especialistes en 

la matèria. Aquest seminari és la contri-

bució de la Secció a la celebració del bi-

centenari del naixement de Charles Dar-

win i el cent cinquantè de la publicació 

on the origin of species. En aquesta 

mateixa línia s’ha preparat una exposició 

sobre la vida de Darwin, l’impacte de la 

seva obra entre els seus coetanis i la seva 

influència. Aquesta exposició, muntada 

amb la Universitat de València, on ha 

estat exposada durant aquest curs, arri-

barà a la seu de l’Institut el mes de no-

vembre de 2009. Formant part també 

d’aquesta celebració, es prepara una nova 

versió, il·lustrada, del llibre L’origen de les 

espècies. L’exposició i el llibre són activi-

tats del programa de recerca «Darwin.

cat», dirigit per Juli Peretó.

El dia 28 de maig, la Secció orga-

nitzà la presentació a Vic del llibre estudi 

tipològic, ecològic i funcional de les pas-

tures de la plana de Vic, amb la partici-

pació de la Universitat de Vic i el Patronat 

d’Estudis Osonencs.

El dia 15 de juny, Jordi Lleonart 

presentà la comunicació científica «La 

sobrepesca».

Representacions en comissions  

i institucions

Diversos membres de la Secció participen 

en diferents tasques de representació en 

institucions, organismes de recerca i  

altres entitats i formen part o han for- 

mat part de diferents comissions de tre-

ball i de ponències de premis (vegeu 

l’apartat «Organismes administratius  

on l’IEC té assessors» del capítol vii, 

«Assessorament, promoció i difusió de la 

recerca»). 

Pel que fa als Premis de l’Institut, 

els membres de la Secció han format part 

de diferents ponències, tal com es detalla 

en l’apartat «Premis i borses d’estudis», 

dins el capítol vii, «Assessorament, pro-

moció i difusió de la recerca».

S’ha constituït en el si de la Secció 

una comissió de caràcter obert amb la 

finalitat de tractar la funció que té, o 

hauria de tenir, la llengua catalana en la 

comunicació científica. 

També s’ha posat en marxa, jun-

tament amb la Secció de Ciències i Tec-

nologia i les Publicacions de la Universitat 

de València, una col·lecció titulada «Pen-

sament Científic». 
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La Secció té delegats a les societats 

filials que hi són adscrites (vegeu el capí-

tol viii, «Societats filials»).

Quant a la participació en institu-

cions externes, Mercè Durfort ha estat la 

representant de la Secció en el grup de 

treball que ha de participar en el projecte 

d’estudi de les icones catalanes promogut 

pel Departament d’Innovació, Universi-

tats i Empresa de la Generalitat, i Josep 

M. Vives de Quadras, a instàncies de la 

Secció, ha col·laborat amb el grup  

de treball de l’Espai del Verd Urbà, de 

l’Ajuntament de Barcelona.

Dins aquest apartat i pel que fa a 

la gestió de la natura, la Institució Cata-

lana d’Història Natural (ICHN) s’encar-

rega de la coordinació de les relacions 

entre els representants de l’IEC i els diver-

sos espais naturals de protecció especial, i 

en altres comissions relacionades amb la 

conservació del medi natural, amb vista a 

promoure’n una participació activa, man-

tenir-hi una representació continuada i 

coherent i donar suport tècnic als repre-

sentats. Per designació de la ICHN, s’ocu-

pa d’aquesta coordinació Josep Germain 

(vegeu-ne el detall en el capítol v, sota 

l’epígraf «Representació en institucions», 

i el capítol vii, sota l’epígraf «Organismes 

administratius on l’IEC té assessors»).

Premis, distincions i homenatges

El dia 11 de setembre, l’Ajuntament del 

Figueró i la família Sans Torres organit-

zaren un acte en record del membre de la 

Secció Jordi Sans i Sabrafen. S’ha inau-

gurat un carrer amb el seu nom en aques-

ta població.

El dia 7 de maig, Xavier Llimona 

ingressà a la Reial Acadèmia de Ciències 

i Arts de Barcelona. El seu discurs d’in-

grés, «La criptogàmia i la Reial Acadèmia: 

La recerca en micologia (fongs i líquens)», 

fou contestat per Enric Gadea i Buisán.

Recerca

Vegeu el capítol vi, «Activitat de recerca», 

d’aquesta memòria.

Són vinculats a la Secció dos cen-

tres de recerca: el Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals (CRE-

AF), i el Centre Català de la Nutrició de 

l’IEC (CCNIEC). El CREAF, consorci 

constituït per la Generalitat de Catalunya, 

la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universitat de Barcelona i l’Institut d’Es-

tudis Catalans, compta amb Xavier Bellés 

com a vocal del Consell de Direcció. El 

CCNIEC és dirigit per Màrius Foz i té per 

objectiu contribuir a l’avenç de la recerca 

bàsica i aplicada en nutrició i millorar la 

qualitat de la informació i de la formació 

nutricional de la societat.

Publicacions

Barceló, Damià (coord.). L’aigua a ca-

talunya. (Jornades Científiques; 20)

Casas, Creu; Brugués, Montserrat; Cros, 

Rosa M.; Sérgio, Cecília; Infante, 

Marta. Handbook of liverworts and 

hornworts of the iberian Peninsula 
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and the Balearic islands. illustrated 

keys to genera and species.

Casas i Arcarons, M. Carme. estudi tipo-

lògic, ecològic i funcional de les pas-

tures de la plana de Vic. (Arxius de 

les Seccions de Ciències; 139)

Conesa i Mor, Josep A.; Pedrol i Solanes, 

Joan. Plantes vasculars del quadrat 

UTM 31T cG36: isona: (estanys de 

Basturs). Ed. a cura de Josep Vigo. 

(ORCA: Catàlegs Florístics Lo- 

cals; 17)

contributions to science, vol. 4, núm. 1 

(2009). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]

Font, Xavier; Vigo, Josep. Atlas corològic 

de la flora vascular dels Països cata-

lans: Mapes 3603-3878. (ORCA: 

Atlas Corològic; 15)

Jofre i Torroella, Joan. canvi climàtic i 

malalties infeccioses. [Discurs de re-

cepció de Joan Jofre i Torroella com a 

membre numerari de la Secció de 

Ciències Biològiques, llegit el dia 17 

de novembre de 2008]

oriol de Bolòs i capdevila: sessió en 

memòria. (Semblances Biogràfi- 

ques; 49). [Reimpressió a càrrec de la 

Secció]

Vigo, Josep. L’alta muntanya catalana: 

Flora i vegetació. 2a ed. Coedició amb 

el Centre Excursionista de Catalunya.
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Membres

Francesc Asensi i Botet

Carles Bas i Peired
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Pediatria

14.04.1978; emèrit des del 03.08.1992

Ecologia dels recursos marins

Xavier Bellés i Ros 23.10.1992

Entomologia

Jaume Bertranpetit i Busquets 06.06.1994

Antropologia biològica

Josep Carreras i Barnés

Oriol Casassas i Simó

Jacint Corbella i Corbella

17.09.1990

Bioquímica i biologia molecular

11.01.1985; emèrit des de l’01.09.1993

Sociomedicina

20.12.1999; emèrit des del 25.01.2007

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

Endocrinologia

Lluís Garcia i Sevilla 15.06.1998

Psiquiatria

Jesús Andrés García Sevilla 06.06.1994

Farmacologia

Francesc Gonzàlez i Sastre 06.06.1994; emèrit des del 15.01.2009

Bioquímica clínica i patologia molecular

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992

Zoologia

Ricard Guerrero i Moreno 06.06.1994

Microbiologia

Joan Jofre i Torroella 25.02.2008

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
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Juli Peretó i Magraner

Antoni Prevosti i Pelegrín

20.12.1999

Bioquímica i biologia molecular

17.02.1978; emèrit des del 05.06.1990

Genètica i evolució

Pere Puigdomènech i Rosell

Joan Rodés i Teixidor

07.04.2003

Biologia molecular

11.01.1985; emèrit des de l’11.03.2008

Hepatologia

Joandomènec Ros i Aragonès 17.09.1990

Ecologia

Jaume Terradas i Serra

Josep Vigo i Bonada

14.06.2004

Ecologia

17.03.1978; emèrit des del 24.05.2007

Geobotànica

Miquel Vilardell i Tarrés 12.06.2006

Reumatologia i geriatria

Jordi Vives i Puiggròs 25.02.2008

Immunologia

Membres corresponents

Michel Delseny 26.02.2007

(Perpinyà)

Gonzalo Halffter Salas 06.06.1994

(Mèxic DF, Mèxic)

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 e
sP

e
c

iA
L

iT
AT

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 P
R

o
c

e
D

È
n

c
iA

03 Memoria 2008-2009 (063-118).indd   82 10/03/16   09:51



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

83

Joan Massagué i Solé 06.06.1994

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

Federico Mayor Zaragoza 09.06.1997

(Madrid, Espanya)

Àngel Pellicer i Garrido 22.05.1995

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

F. Xavier Pi-Sunyer 26.02.2007

(Nova York, Estats Units d’Amèrica)

Claude Roux 26.02.2007

(Mirabeau, França)

Antoni Torre 26.02.2007

(L’Alguer)
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La Secció té vint-i-set membres numera-

ris, vuit membres emèrits, un membre 

supernumerari i vuit membres correspo-

nents.

Els membres numeraris actuals 

cobreixen les àrees científiques següents: 

arquitectura i tecnologia de computadors, 

àlgebra i topologia; edafologia i química 

agrícola; enginyeria de la construcció; 

enginyeria de sistemes; enginyeria de te-

lecomunicacions; enginyeria geològica; 

enginyeria mecànica; enginyeria química; 

física aplicada i recerca en ensenyament i 

aprenentatge de la física; física d’altes 

energies; física relativista; geometria dife-

rencial; geologia estructural i tectònica; 

geologia i geomorfologia; informàtica in-

dustrial; microelectrònica; probabilitats, 

estadística, lògica i epistemologia; quími-

ca ambiental; química analítica; química 

inorgànica; teoria de nombres; termodinà-

mica; termodinàmica, i física ambiental.

Contribueixen a equilibrar les 

disciplines representades en la Secció els 

qui ara en són membres emèrits, entre els 

quals figuren enginyers industrials, un 

arquitecte urbanista, geòlegs i químics.

Reunions

La Secció de Ciències i Tecnologia ha 

tingut reunions ordinàries els dies 29 de 

setembre, 27 d’octubre, 17 de novembre  

i 5 de desembre de 2008, i 12 de gener, 16 

de febrer, 23 de març, 27 d’abril, 18 de 

maig i 22 juny de 2009. Les reunions dels 

mesos de novembre, febrer i maig han 

estat conjuntes amb la Secció de Ciències 

Biològiques; la reunió del mes de desembre 

s’ha celebrat a Palma, en el context del  

III Congrés d’Enginyeria i Llengua Cata-

lana, organitzat per l’Associació Enginye-

ria i Cultura Catalana.

En aquestes reunions s’han dut a 

terme 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 pressupost, de gestió ad-

ministrativa, de discussió de consultes 

cientificotècniques, de preparació de 

publicacions i de relació exterior. A més 

d’aquests aspectes, s’ha continuat poten-

ciant el contingut acadèmic de les reuni-

ons a través de l’exposició de comunica-

cions científiques. 

Comunicacions científiques

Les comunicacions científiques han estat les 

següents:

— «Guerra de corrents», a càrrec 

de Francesc Serra (27 d’octubre).

— «La geologia de Mallorca», a 

càrrec de Bernardí Gelabert (5 de desem-

bre).

Secció de Ciències i Tecnologia

crònica 
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— «L’enfonsament del túnel del 

Carmel», a càrrec de Jordi Corominas (12 

de gener).

— «Els mapes geològics», a càrrec 

de Pere Santanach (16 de febrer, en sessió 

conjunta).

— «Fenòmens termoelèctrics: 

progressos i expectatives en l’aprofitament 

de l’energia», a càrrec de David Jou (23 de  

març).

— «Diagnòstic i teràpia en la 

malaltia d’Alzheimer», a càrrec de Pilar 

González (27 d’abril).

— «El canvi climàtic: visió d’un 

geòleg», a càrrec de David Serrat (22 de 

juny).

Activitats

A més de les comunicacions científiques 

esmentades, la Secció ha organitzat direc-

tament o ha col·laborat en la realització 

de les activitats científiques següents:

El mes de setembre, l’Institut, a 

través del LEGEF, participà en la Prepara-

tory Comission for the Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 

(Comissió Preparatòria per a l’Organització 

del Tractat de Prohibició Completa dels 

Assajos Nuclears), que es féu al Kazakhstan.

El 29 d’octubre, es féu la presen-

tació de l’edició en línia del Diccionari de 

les ciències ambientals.

El 18 de novembre, es presentà a 

diversos mitjans de comunicació el vo- 

lum 3 (3) de la revista contributions to 

science, dedicat a la paleoclimatologia.

El 27 de novembre, tingué lloc a 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Agrària de la Universitat de Lleida el VIII 

Memorial Enric Casassas, organitzat pel 

Departament de Química de la Universi-

tat de Lleida, el Centre DBA de la Uni-

versitat de Lleida i amb la col·laboració 

de la Societat Catalana de Química i la 

Secció. L’edició d’enguany versà sobre 

biotecnologia industrial.

El 18 de desembre, es féu la pre-

sentació de l’edició en línia del Dicciona-

ri de geologia.

El 9 de gener, se celebrà la ca-

torzena edició de la Conferència Fèlix 

Serratosa, que organitza anualment la 

Societat Catalana de Química conjunta-

ment amb la Reial Societat Espanyola de 

Química, i amb el suport de la Secció.

Els dies 4 i 5 de maig, se celebrà a 

l’Institut el tercer taller temàtic sobre con-

ques fluvials, titulat exchange of experi-

ences with the 1st generation of eU WFD 

River Basin Management Plans, i organit-

zat pel CSIC en col·laboració amb l’IEC.

De l’1 al 4 de juliol, se celebraren 

a Girona les XIV JAEM, Jornadas de 

Aprendizaje y Enseñanza de las Ma-

temáticas, convocades per la Federació 

Espanyola de Professors de Matemàtiques 

i organitzades per la Federació Catalana 

d’Entitats d’Ensenyament de les Matemà-

tiques a Catalunya (FEEMCAT) i l’Asso-

ciació de les Comarques Gironines 

(Ademgi). Aquestes Jornades comptaren 

amb el suport de la Secció.
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El 22 de juliol, es presentà al pú-

blic el llibre Barcelona: la ciutat Vella i 

el Poblenou: Assaig de geologia urbana, 

d’Oriol Riba i Ferran Colombo, coeditat 

per l’Institut d’Estudis Catalans i la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 

El conseller d’Obres Públiques i Política 

Territorial de la Generalitat de Catalunya, 

Joaquim Nadal, presidí l’acte de presen-

tació.

Premis i distincions

Josep Amat ha rebut la Medalla d’Honor 

al Foment de la Invenció, atorgada per la 

Fundación García Cabrerizo (1 de desem-

bre de 2008).

El 18 de gener l’Ajuntament de 

Súria organitzà un homenatge a Salvador 

Reguant, en el qual participà el conseller 

d’Innovació, Universitats i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya, Josep Huguet.

Representacions en comissions, 

institucions i organismes de recerca

Diversos membres de la Secció participen 

en diferents comissions de treball. (Ve-

geu-ne el detall en el capítol v, sota l’epí-

graf «Representació en institucions», i en 

el capítol vii, sota l’epígraf «Organismes 

administratius on l’IEC té assessors».)

Pel que fa als Premis de l’Institut, 

membres de la Secció han format part de 

diferents ponències, tal com es detalla en 

l’apartat «Premis i borses d’estudi», dins 

el capítol vii, «Assessorament, promoció  

i difusió de recerca».

La Secció té delegats a les societats 

filials que hi són adscrites (vegeu el capí-

tol viii, «Societats filials»).

Recerca

La Secció promou nou programes de re-

cerca (vegeu el capítol vi, «Activitat de 

recerca»).

Publicacions 

Barceló, Damià (coord.). L’aigua a ca-

talunya. (Jornades Científiques; 20)

Casals, Alícia. L’impacte de la tecnologia 

en el tractament quirúrgic. [Discurs 

de recepció d’Alícia Casals, llegit el 

dia 22 d’octubre de 2007]

Casamitjana, Xavier; Colomer, Jordi; 

Roget, Helena; Sánchez, Xavier; 

Serra, Teresa; Soler, Marianna. La 

física de l’estany de Banyoles. (Mo-

nografies de les Seccions de Ciències; 

20)

contributions to science, vol 4, núm. 1 

(2009). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]

Gras, Albert. L’art i la ciència de l’ense-

nyament per a l’aprenentatge. [Dis-

curs de recepció d’Albert Gras, llegit 

el dia 15 de gener de 2007]

Riba, Oriol; Colombo, Ferran. Barcelona: 

la ciutat Vella i el Poblenou: Assaig 

de geologia urbana. [Coeditat amb la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona]

Solans, Joan Antoni. Planejament urba-

nístic i canvi social. [Discurs de recep-
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ció de Joan Antoni Solans, llegit el  

dia 18 de desembre de 2006]

Vocabulari de luminotècnia [en línia].

La Secció de Ciències i Tecnologia també 

ha col·laborat en les publicacions següents:

educació Química. [Revista de la Societat 

Catalana de Química]

selected works of Luis Antonio santaló. 

Ed. a cura d’Antonio M. Naveira i 

Agustí Reventós. Publicat per Spring-

er.
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Membres

Joaquim Agulló i Batlle
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AT 23.10.1992

Enginyeria mecànica

Salvador Alegret i Sanromà 17.09.1990

Química analítica

Josep Amat i Girbau 17.09.1990

Informàtica industrial

Damià Barceló i Cullerés

Heribert Barrera i Costa

15.06.1998

Química analítica

17.03.1978; emèrit des del 05.06.1990

Química teòrica

Pilar Bayer i Isant

Eduard Bonet i Guinó

18.06.2001

Teoria de nombres

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

Josep Castells i Guardiola

17.03.1978

Àlgebra i topologia

14.04.1978; emèrit des del 27.05.1995

Química orgànica
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Jordi Corominas i Dulcet

Gabriel Ferraté i Pascual

19.06.2000

Enginyeria geològica

07.07.1978; emèrit des del 03.03.2002

Enginyeria automàtica

Joan Girbau i Badó 17.09.1990

Geometria diferencial

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 i 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
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Salvador Reguant i Serra

Oriol Riba i Arderiu

Manuel Ribas i Piera

10.01.1986; emèrit des del 24.12.1998

Geologia històrica i paleontologia

17.03.1978; emèrit des del 29.08.1993

Sedimentologia i estratigrafia

07.07.1978; emèrit des del 16.05.1995

Urbanística

Pere Roca i Fabregat 14.06.2004

Enginyeria de la construcció

Xavier Roselló i 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

Josep Vaquer i Timoner

14.06.2004

Física

07.07.1978; emèrit des de l’01.07.1998

Geometria diferencial
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Membres corresponents

Joan Genescà i Llongueras

D
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e
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È
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c
iA 28.02.2006

(Mèxic DF, Mèxic)

Evarist Giné i Masdéu 16.12.1996

(Connecticut, Estats Units d’Amèrica)

Antoni Lloret i Orriols 02.03.1992

(Barcelona)

Adélio Alcino Sampaio Castro Machado 23.11.1992

(Porto, Portugal)

Norberto Piccinini 06.06.1994

(Torí, Itàlia)

Jorge-Óscar Rabassa 20.12.1999

(Terra del Foc, 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 vint-i-

set membres numeraris, deu membres 

emèrits i vint-i-tres membres correspo-

nents. En el Ple del 23 de febrer fou elegit 

com a membre numerari Josep M. Nadal 

i Farreras. 

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de dos dels seus membres. El 31 

de gener morí a Barcelona Joan Bastardas 

i Parera, membre emèrit, que fou vicepre-

sident de l’IEC i director de les Oficines 

Lexicogràfiques. Rita Lejeune, membre 

corresponent a Lieja, morí el 18 de març 

a l’edat de 102 anys. 

El Consell de Govern, format per 

Joan Martí i Castell, president; Isidor Marí 

i Mayans, vicepresident; Ramon Sistac i 

Vicén, tresorer, i M. Josep Cuenca Ordi-

nyana, secretària, ha continuat les línies 

d’actuació dutes a terme des del principi 

d’aquest mandat (17 de novembre  

de 2006), que recullen i amplien les líni-

es d’actuació engegades el novembre  

de 2002. En aquest sentit, el Ple de la 

Secció Filològica, en la reunió del 13 de 

febrer, aprovà per unanimitat la quarta 

memòria presentada pel Consell de Go-

vern de seguiment dels acords presos per 

la Secció Filològica en les sessions ordi-

nàries plenàries.

En l’àmbit intern de la Secció, 

s’han continuat les visites i les entrevistes 

habituals amb els directors i el personal 

de les oficines i dels projectes i amb les 

comissions de treball. També s’han con-

tinuat les trobades amb els presidents de 

les societats filials adscrites a la Secció 

Filològica, tant les antigues, Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics i Socie- 

tat Catalana de Llengua i Literatura, com 

les que s’han creat recentment, la Societat 

Catalana de Terminologia i la Socie- 

tat Catalana de Sociolingüística.

Pel que fa a la resta de l’IEC, s’ha 

d’esmentar en primer lloc la col·laboració 

amb l’Equip de Presidència, principal-

ment en afers relacionats amb la llengua. 

També cal recordar que fa quatre cursos 

es va crear una comissió de treball mixta 

de la Secció Filològica i l’Equip de Presi-

dència 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 destacar 

també la col·laboració amb les delegacions 

de l’IEC, que aquest curs s’ha materialit-

zat, sobretot, en l’organització de la reunió 

de la Secció Filològica a Benavarri (Dele-

gació a Lleida).

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-

cions amb diversos organismes de la Ge-

neralitat de Catalunya (sobretot amb 

motiu del contracte programa, en el 

compliment del qual la Secció Filològica 

té una responsabilitat especial), princi-
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palment la Secretaria de Política Lin- 

güística, la Comissió de Toponímia de 

Catalunya, el Comissionat per a Univer-

sitats i Recerca, i els departaments de 

Política Territorial i Obres Públiques,  

de Cultura, de Governació i d’Educació, 

i també amb la Conselleria d’Educació i 

Cultura del Govern de les Illes Balears, els 

Consells Insulars de Menorca, d’Eivissa i 

Formentera, el Govern d’Andorra, l’Ajun-

tament de Benavarri, l’Ajuntament de 

Barcelona, i l’Ajuntament i la Diputació 

de Tarragona. Així mateix, es continua 

treballant amb la Casa de les Llengües de 

la Generalitat de Catalunya i l’Institut 

Ramon Llull.

Han continuat també les relacions 

de la Secció Filològica amb les universi- 

tats de tot el territori (de manera especial 

amb la Universitat Rovira i Virgili, en oca-

sió de la celebració del III Col·loqui Inter-

nacional «La lingüística de Pompeu Fabra» 

el mes de desembre i de les Jornades de la 

Secció a Tarragona el mes de juny), l’Ins-

titut Interuniversitari de Filologia Valenci-

ana, la Xarxa Vives d’Universitats, la 

Universitat Catalana d’Estiu i el Consor- 

ci Universitat Internacional Menéndez 

Pelayo de Barcelona (CUIMPB). La Secció 

té representació en la comissió tècnica del 

Departament 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. En són exemple la inter-

venció de membres i personal tècnic de la 

Secció Filològica en el XVI Congrés Inter-

nacional d’Euskaltzaindia sobre les llen-

gües pirinenques organitzat per Euskalt-

zaindia (Pamplona, octubre de 2008), i 

la participació del president de la Secció 

en la presentació del V Congrés Interna-

cional de la Llengua Espanyola (Madrid, 

gener de 2009). Així mateix, el 23 de 

febrer un grup de membres d’Euskalt-

zaindia, encapçalat pel seu president, 

visità l’IEC. El 17 de juliol aquesta aca-

dèmia, en ocasió del seu norantè aniver-

sari, organitzà una reunió d’acadèmies de 

l’Estat espanyol, a la qual convidaren el 

president i el vicepresident de la Secció 

Filològica.

Altres entitats amb les quals la 

Secció ha treballat d’una manera més 

significativa en aquest darrer curs han 

estat les següents: Institut Menorquí d’Es-

tudis, Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (Delegació a Catalunya), 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals, Federació de Persones Sordes de 

Catalunya, Federació d’Organitzacions 

per la Llengua Catalana (FOLC), Institut 

d’Estadística de Catalunya, Departament 

de Llengües Romàniques de la Universitat 

d’Amsterdam, Institució de les Lletres 

Catalanes, Aula Carles Riba de la Univer-

sitat de Barcelona, Sindicat Agrícola de 
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Constantí, Centre d’Estudis Ribagorçans 

i Associació Catalana de Neohel·lenistes.

Cal esmentar especialment la col-

laboració amb el TERMCAT, en el qual la 

Secció Filològica té representació oficial, 

tant en el seu Consell de Direcció com en 

el seu Consell Supervisor, presidit per un 

membre de la Secció. 

Reunions

Durant aquest curs, el Ple de la Secció 

Filològica s’ha reunit els dies 19 de setem-

bre, 17 d’octubre, 14 de novembre i 12 

de desembre de 2008, i 16 de gener, 13 

de febrer, 13 de març, 3 d’abril, 15 de 

maig, 12 de juny i 3 de juliol de 2009. 

Seguint el costum de la Secció Filològica 

de fer algunes de les reunions ordinàries 

del seu Ple a diversos indrets de l’àmbit 

lingüístic, la sessió del 14 de novembre es 

féu a Benavarri, i la del 12 de juny, a 

Tarragona, en ocasió de la celebració de 

les Jornades de la Secció en aquesta ciutat. 

En l’apartat d’activitats públiques s’in-

forma dels programes d’aquestes visites 

fora de Barcelona, les intervencions de les 

quals són en procés de publicació.

Com és habitual, en les reunions 

plenàries de la Secció Filològica s’han 

tractat temes propis de l’àmbit filològic i 

de la normativa lingüística, així com de 

funcionament de la Secció.

Les qüestions més destacades que 

s’han tractat durant aquest curs s’han 

centrat en dos debats: un sobre el model 

de llengua del futur diccionari, i un altre 

sobre les valoracions que fan els organis-

mes oficials amb referència a recerca i a 

les publicacions en llengua catalana.

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 fetes 

durant aquest curs han estat les següents: 

conferència «The Frisian languages in 

Europe: (West-) Frisian, Norh-Frisian and 

Saterfrisian», a càrrec de Durk Gorter, 

Universitat d’Amsterdam i Acadèmia de 

Frísia (17 d’octubre) —activitat organit-

zada amb la Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació  —; exposició sobre la 

llengua catalana dins els estudis de bat-

xillerat, a càrrec de Núria Escapa i Gustau 

Erill, professors de secundària de Cata- 

lunya (12 de desembre); conferència 

«Language, alphabet and cultural identity 

- Serbian case», a càrrec de la professora 

Zorica Tomic, Universitat de Belgrad (16 

de gener) —activitat organitzada amb la 

Càtedra UNESCO de Llengües i 

Educació  —; exposició «L’Oficina d’Asses-

sorament Lingüístic: activitats i pers-

pectives per al desenvolupament de la 

llengua», a càrrec d’Isidor Marí i Laia 

Castanyer, director i tècnica, respectiva-

ment, d’aquesta Oficina, i conferència 

«Sardenya. Quadre lingüístic: contactes 

interns i externs», a càrrec de Michel 
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Contini, membre corresponent de la Sec-

ció Filològica i catedràtic emèrit de  

la Universitat Stendhal-Grenoble III  

(3 d’abril).

Quant a les comissions delegades 

de la Secció, la Comissió de Lexicografia 

s’ha reunit onze vegades; la Comissió de 

Gramàtica, onze, i la Comissió de Català 

Estàndard (constituïda per les subcomis-

sions de sintaxi i de lèxic), tretze. 

Celebracions, homenatges, 

distincions i nomenaments

Josep Vallverdú fou homenatjat el 19 de 

setembre pel Gremi de Llibreters de Vell 

de Catalunya amb la col·locació d’una 

placa al peu del Monument al llibre, al 

passeig de Gràcia de Barcelona, amb 

motiu de la 57a Fira del Llibre d’Ocasió 

Antic i Modern. Així mateix, el 15 de 

desembre l’Ajuntament de l’Espluga  

de Francolí el nomenà fill adoptiu 

d’aquesta vila.

El mes d’octubre Joan Martí i 

Castell fou designat pel Ple de l’Ajunta-

ment de Tarragona senador del Senat 

d’aquesta ciutat.

Aina Moll fou guardonada el 3 de 

desembre amb el Premi Pompeu Fabra a 

la trajectòria professional, científica o 

cívica, concedit per la Generalitat de 

Catalunya.

Josep Piera ha estat homenatjat 

per institucions de tot l’àmbit lingüístic i 

cultural amb motiu dels seus quaranta 

anys de vida literària.

En la sessió ordinària del 12 de 

desembre la Secció Filològica homenatjà 

Germà Colón, en ocasió del seu vuitantè 

aniversari.

El Govern de les Illes Balears 

concedí el 27 de febrer un dels Premis 

Ramon Llull de 2009 a Joan Veny i Clar.

José Antonio Pascual fou distingit 

el mes de març amb el Premi Castella i 

Lleó de les Ciències Socials i Humanitats, 

que concedeix la Comunitat de Castella i 

Lleó.

Albert Jané rebé el 2 d’abril el 

Premi Crítica Serra d’Or de Literatura 

Infantil i Juvenil per l’adaptació de 

L’odissea d’Homer, categoria juvenil 

(Creació).

Modest Prats rebé el 20 d’abril de 

l’Ajuntament de Girona la distinció Athe-

nea Persones per la seva tasca en la divul-

gació i recerca de la cultura catalana. Així 

mateix, el 21 d’abril fou homenatjat per 

la societat gironina en ocasió de la pre-

sentació del recull de textos seus engrunes 

i retalls: escrits de llengua i de cultura 

catalanes, edició de Francesc Feliu.

Joan Solà fou investit doctor ho-

noris causa de la Universitat de Lleida  

el 7 de maig. Posteriorment, el 9 de juny, 

rebé el Premi d’Honor de les Lletres  

Catalanes, que concedeix Òmnium Cul-

tural.

Isidor Marí fou guardonat el 15  

de maig amb el Premi Jordi Domènech de 

Traducció de Poesia per la traducció del 

llibre Vents, de Saint-John Perse.
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Pel que fa a antics membres, du-

rant aquest curs la Secció Filològica ha 

participat en l’homenatge a Ramon Ara-

mon i Serra, en ocasió dels cent anys del 

seu naixement (2007), tant en el cicle de 

conferències com en l’exposició sobre la 

seva figura.

L’11 de novembre es féu una sessió 

en memòria de Rafael Caria, que comptà 

amb les intervencions del vicepresident de 

la Generalitat de Catalunya, del president 

de l’IEC, del president de la Secció Filolò-

gica, i d’August Bover, Luca Scala i Pere 

Lluís Alvau. L’acte es clogué amb l’actua-

ció musical de la soprano Gloria Fabuel, 

acompanyada pel pianista Bartomeu 

Jaume, que interpretà poemes de Rafael 

Caria musicats per Matilde Salvador.

La Càtedra Maria Àngels Anglada, 

per a commemorar enguany el desè ani-

versari del traspàs d’aquesta escriptora, 

que es commemora el 2009, ha preparat 

un programa d’activitats, que foren pre-

sentades als mitjans de comunicació  

el 22 de gener. També han continuat les 

activitats del Parc Literari M. Àngels 

Anglada, inaugurat el curs 2005-2006.

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 Filològica, i 

constitueixen un compromís primordial de 

la Secció Filològica. Durant aquest curs 

s’ha treballat en els projectes següents:

— Segona edició del Diccionari 

de la llengua catalana

— 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 

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. Durant aquest any han estat 

adscrits a la Secció Filològica els projectes 

que s’esmenten en aquesta memòria.

El mes de maig sortí a la llum el 

volum xxxi de la revista estudis Romànics, 

l’onzè de la nova etapa de la revista, fun-

dada el 1947 per Ramon Aramon i Serra. 

Antoni M. Badia i Margarit n’és el director 

i Joan Veny, el director adjunt.

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:

Durant el mes de setembre es 

presentaren dues obres dels Treballs de 

l’Oficina d’Onomàstica: el dia 5, onomàs-
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tica de Duesaigües i el seu terme, de Mi-

quel S. Jassans, i el dia 13, onomàstica 

del terme municipal de constantí, de 

Ramon Amigó. Les presentacions es feren 

a Duesaigües i Constantí, respectivament. 

El 10 d’octubre es presentà a la 

seu de l’IEC el Curs de locució aplicat a 

la publicitat, organitzat per la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, que 

compta amb la col·laboració de la Secció 

Filològica.

El 2 d’octubre l’IEC acollí la pre-

sentació del Diccionari d’infermeria, pu-

blicat pel TERMCAT. Hi intervingueren 

el president de la Secció; Francesc Xavier 

Rodríguez i Guasch, director dels Serveis 

del Departament de Salut de la Generali-

tat de Catalunya; Rosa Colomer, directo-

ra del TERMCAT; Mariona Creus, degana 

del Consell de Col·legis de Diplomats en 

Infermeria de Catalunya; Joan Sans, cap 

del Servei de Política Lingüística del 

Govern d’Andorra; Roser Tey i Freixa, 

presidenta de la NORCAI; Núria Cuxart 

i Ainaud, infermera i coordinadora de 

l’assessorament tècnic de l’obra, i Ignasi 

Riera i Gassiot, escriptor.

Del 6 al 10 d’octubre se celebrà a 

Pamplona el XVI Congrés Internacional 

d’Euskaltzaindia sobre les llengües piri-

nenques. De la Secció Filològica intervin-

gueren Joan Martí i Castell, Miquel Àngel 

Pradilla, Joaquim Rafel, Ramon Sistac i 

Joan Anton Rabella, cap de l’Oficina 

d’Onomàstica.

Del 9 a l’11 d’octubre es féu el 21è 

Col·loqui Germano-Català: «Llengua i 

immigració», a la Universitat de Kiel. Hi 

intervingueren August Bover, Isidor Marí 

i Josep Moran. S’hi presentà la pàgina web 

de la FIAC (Federació Internacional d’As-

sociacions de Catalanística), dins el web 

de l’IEC.

El 14 d’octubre s’inauguraren a 

l’IEC els cursos de postgrau de Correcció 

i de qualitat lingüística i d’Assessorament 

lingüístic en els mitjans de comunicació 

de la UAB, amb una conferència de Ma-

nuel Pérez Saldanya, director de l’Oficina 

de Gramàtica. Cal recordar que l’IEC ha 

signat un conveni de col·laboració amb la 

UAB per a l’organització d’aquests cursos.

El 4 de novembre es presentà el 

projecte de les obres completes de Pom-

peu Fabra a l’IEC. Hi participaren el 

conseller de Cultura i Mitjans de Comu-

nicació de la Generalitat de Catalunya, el 

president de l’IEC, la directora general de 

Política Lingüística del Govern de les Illes 

Balears, el president de la Secció Filolò-

gica, Joan Solà, codirector del projecte, 

Isidor Cònsul i Jaume Lanaspa, director 

general de la Fundació La Caixa.

El 10 de novembre el president de 

la Secció participà a l’IEC en la inaugu-

ració de l’exposició «Realitat i vitalitat de 

la llengua catalana», de la Federació 

d’Organitzacions per la Llengua Catalana 

(FOLC).

Els dies 14 i 15 de novembre, a 

proposta de la Delegació de l’IEC a Llei-
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da, la Secció Filològica visità Benavarri 

(la Ribagorça), gràcies a la col·laboració 

de l’Ajuntament d’aquesta població i del 

Centre d’Estudis Ribagorçans. Ultra la 

reunió ordinària, hi féu dues sessions 

acadèmiques obertes al públic, que tin-

gueren lloc a la Casa de la Cultura. En la 

primera (dia 14), després de l’obertura a 

càrrec del president de la Secció Filològi-

ca i de les autoritats de Benavarri, inter-

vingueren Ramon Sistac («Estat i estatus 

del català ribagorçà»); Artur Quintana 

(«Literatura oral a la Ribagorça»); Albert 

Turull i Jordi Suïls («La Universitat de 

Lleida: recerca en filologia catalana a l’Alt 

Pirineu»), i Jordi Moners («El parlar de 

Castigaleu»). En la segona (dia 15) pre-

sentaren ponències Glòria Francino («Una 

novel·la d’ambient ribagorçà»); Carles 

Barrull («El Centre d’Estudis Ribagor-

çans: la gestió cultural des del territori»); 

Manel Riu («La Franja virtual: Internet i 

la lluita pel català»), i Xavier Tomás («Els 

quaderns ribagorçans de Jean-Joseph 

Saroïhandy»). Al final de cada sessió, hi 

hagué un col·loqui amb el públic assistent.

Els dies 20 i 21 de novembre es 

feren a la seu de l’Institut les I Jornades 

de Llengua i Estadística, organitzades per 

l’Institut d’Estadística de Catalunya, amb 

la col·laboració de l’IEC, de la Secretaria 

de Política Lingüística de la Generali- 

tat de Catalunya i del TERMCAT. Hi in-

tervingué Isidor Marí.

El 27 de novembre se celebrà una 

jornada catalana a la Universitat d’Ams-

terdam, organitzada per Josep Quer, di-

rector del Departament de Llengües Ro-

màniques d’aquesta Universitat, amb la 

participació del president de l’IEC, del 

president de la Secció Filològica i de Joa-

quim Mallafrè.

Diversos membres i tècnics de la 

Secció Filològica han participat en acti-

vitats de la Seu Universitària de la Nucia 

de la Universitat d’Alacant, organitzades 

amb l’Institut Interuniversitari de Filolo-

gia Valenciana. Els dies 24 i 25 d’octubre 

i 1 i 8 de novembre s’hi féu el XXI Curs 

de Sociolingüística de la Nucia, «Ense-

nyament, difusió i ús de la norma lin-

güística (1)», en què intervingueren Mila 

Segarra i Miquel Àngel Pradilla, Josep 

Martines, Ramon Sistac i Manuel Pérez 

Saldanya. De l’11 al 13 de desembre hi 

hagué el VI Simposi Internacional «Vers 

una sintaxi històrica del català: metodo-

logia i objectius», amb la participació de 

Gemma Rigau, Beatrice Schmid, Josep 

Martines, Manuel Pérez Saldanya, Philip 

D. Rasico, Josep Quer i Víctor Acedo, 

tècnic de l’Oficina de Gramàtica.

Del 17 al 19 de desembre se cele-

brà el III Col·loqui Internacional «La 

lingüística de Pompeu Fabra», organitzat 

pel Departament de Filologia Catalana de 

la Universitat Rovira i Virgili, amb la col-

laboració de diverses institucions, entre 

les quals l’IEC. El Col·loqui comptà amb 

ponències de M. Teresa Cabré, Mila Se-

garra, Miquel Àngel Pradilla (també 

responsable del comitè organitzador), 
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Joan Solà, Kálmán Faluba i Joaquim 

Rafel.

El 22 de gener el president de la 

Secció llegí la conferència «Les llengües 

minoritzades en el procés de mundialit-

zació», a l’Espai Betúlia de Badalona, en 

el marc de l’exposició del Centenari de 

l’IEC que es pogué visitar en aquesta 

ciutat.

El 5 de març es presentà a la Uni-

versitat de Lleida, en un acte organitzat 

amb la Delegació de l’IEC a Lleida, el 

volum Preceptiva poètica, d’Antoni Fe-

brer i Cardona, editat per Joan R. Veny-

Mesquida. Aquesta obra, que també havia 

estat presentada a la seu de l’IEC el 5 de 

juny de 2008, és fruit del projecte  

de publicació de les Obres Completes de 

Febrer i Cardona. La Secció Filològica 

coedita amb l’Institut Menorquí d’Estudis, 

amb la participació de la Universitat de 

les Illes Balears, els volums de l’obra 

gramatical d’aquest autor. 

Ramon Sistac participà en les XVI 

Chornadas sobre as Luengas d’Aragón, a 

Saragossa, organitzades per l’Asoziazión 

Cultural Nogará Religada (Saragossa, de 

l’1 al 3 d’abril).

Els dies 12 i 13 de juny la Secció 

celebrà a Tarragona les Jornades de 2009, 

organitzades conjuntament amb la Uni-

versitat Rovira i Virgili, amb la col-

laboració de l’Ajuntament i la Diputació 

de Tarragona. A la Sala de Graus del 

Campus Catalunya de la URV, s’hi feren 

dues sessions acadèmiques, en què parti-

ciparen experts tarragonins i de la Secció 

Filològica amb intervencions sobre la 

llengua, la literatura i la cultura del Tar-

ragonès. En la primera sessió, el 12 de 

juny, després de l’obertura a càrrec de les 

autoritats, hi hagué les intervencions se-

güents: Joan Cavallé («Admiració, exotis-

me i crítica: Tarragona a les literatures»); 

Olga Xirinacs («L’amor recòndit. Consi-

deracions sobre el llibre de poemes Tardor, 

de Miquel Melendres»); Jordi Bertran («El 

cicle festiu a Tarragona»), i Carme Oriol 

i Josep Maria Pujol («L’Arxiu de Folklore 

de la URV: un espai de recerca i de dina-

mització del territori»). La sessió acadè-

mica del dia 13 comptà amb les interven-

cions següents: Miquel Àngel Pradilla i 

Joaquim Torres («Aproximació demolin-

güística al Tarragonès»); Daniel Recasens 

(«Sobre alguns canvis fonètics del tarra-

goní de finals del segle xx»), i Magí Sunyer 

(«Escriptors del Camp: literatura d’avui 

en el territori»). Totes dues sessions es 

clogueren amb un col·loqui amb el públic 

assistent.

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 de Josep Moran i Joan 

Anton Rabella, director i tècnic, respecti-

vament, de l’Oficina d’Onomàstica. 

També ha continuat la participa-

ció de membres de la Secció en les activi-

tats en ocasió del setanta-cinquè aniver-

sari de la signatura de les normes de 
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Castelló, iniciades el 2007, i també en la 

commemoració de l’Any Jaume I.

En la línia de treball de la llengua 

catalana de signes, Josep Quer ha format 

part del grup de treball de la Secretaria 

de Política Lingüística encarregat de 

l’elaboració de l’esborrany del text de la 

Llei de reconeixement i regulació de  

la llengua de signes catalana. D’altra 

banda, el 10 d’octubre Gemma Rigau 

assistí a l’acte de celebració del Dia Mun-

dial de les Persones Sordes 2008, en què 

tingué lloc la presentació del projecte 

SIGHTOS, plataforma d’interpretació de 

la llengua de signes a través d’Internet, a 

l’Auditori de CaixaForum (Barcelona). 

Així mateix, el president de la Secció Fi-

lològica participà en la inauguració del II 

Seminari de la Llengua de Signes Catala-

na, que tingué lloc a l’IEC els dies 24 i 25 

d’abril, organitzat per la Federació de 

Persones Sordes de Catalunya, amb la 

col·laboració de la Secció Filològica.

La Secció Filològica també ha 

participat en activitats de l’Any Mercè 

Rodoreda. El president de la Secció forma 

part del Patronat de la Fundació Mercè 

Rodoreda i Joaquim Mallafrè, del seu 

Consell de Direcció. Entre altres activitats, 

es pot destacar la participació de Mariàn-

gela Vilallonga, Joan Martí i Castell i Jo-

aquim Mallafrè en el Congrés Internacio-

nal Mercè Rodoreda (IEC de l’1 al 4 

d’octubre).

Publicacions

Amigó, Ramon. onomàstica del terme 

municipal de constantí. [Coedició amb 

el Sindicat Agrícola de Constantí]

estudis Romànics, núm. 31.

Fabra, Pompeu. Gramàtica catalana. 

Reimpressió.

Jornades de la secció Filològica de l’iec 

en homenatge a les ‘normes’ de cas-

telló. [En el 75è aniversari]

Del llatí al romanç, com hem emplenat el 

buit?: iii Jornada de l’Associació 

d’Amics del Professor Antoni M. Badia 

i Margarit.

La llengua de 1907. [Coedició amb la 

Universitat de Girona]

Matamala, Anna. interjeccions i lexicogra-

fia.

Moran, Josep. característiques del nom 

propi: estudi d’interpretació lingüís-

tica.

novetats del diccionari: (‘Diccionari de la 

llengua catalana’, segona edició).

Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia. Atles 

lingüístic del domini català. Vol. 4.
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Membres

Joan A. Argenter i Giralt

Antoni M. Badia i Margarit

Joan Bastardas i Parera
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AT 03.11.1989

Lingüística i sociolingüística

15.11.1968; emèrit des del 30.05.1990

Lingüística històrica i gramàtica

19.05.1972; emèrit des del 05.06.1990

(† 31.01.2009)

Filologia clàssica i romànica

M. Teresa Cabré i Castellví 03.11.1989

Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré

Jordi Carbonell i de Ballester

Germà Colón Domènech

19.06.2000

Escriptor

19.05.1972; emèrit des del 23.04.1994

Història social de la llengua, història  

de la literatura i gramàtica

07.06.1993; emèrit des del 30.11.1998

País Valencià / Filologia romànica

Maria Josep Cuenca Ordinyana 13.06.2005

Gramàtica

Antoni Ferrando i Francès 22.03.1985

Història de la llengua

Josep Gifreu i Pinsach 22.11.1993

Sociolingüística i polítiques  

de comunicació

Albert Jané i Riera 19.06.2000; emèrit des del 19.06.2001

Gramàtica
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Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21.05.1991

Traductor i escriptor

Isidor Marí i Mayans 03.11.1989

Sociolingüística

Joan Martí i Castell 23.10.1992

Història de la llengua i sociolingüística

Josep Martines Peres 13.06.2005

Lexicografia

Joan Miralles i Monserrat 14.06.1985

Història de la llengua, onomàstica  

i literatura popular

Carles Miralles i Solà

Aina Moll i Marquès

21.05.1991

Filologia clàssica

22.11.1993; emèrita des del 14.08.2000

Illes Balears / Lingüística

Brauli Montoya Abat 17.06.2002

Sociolingüística

Josep Moran i Ocerinjauregui 22.05.1995

Onomàstica i lingüística històrica

Josep M. Nadal i Farreras

Manuel Pérez Saldanya

23.02.2009

Història de la llengua

09.06.1997

Gramàtica

Joan Peytaví Deixona 28.02.2005

Catalunya del Nord / Onomàstica
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Josep Piera Rubio 28.02.2005

Escriptor

Vicent Pitarch i Almela 14.06.1985

Sociolingüística

Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

Sociolingüística i lingüística

Miquel Àngel Pradilla Cardona

Modest Prats i Domingo

13.06.2005

Sociolingüística (variació i planificació)

13.06.2005; emèrit des del 05.09.2006

Història de la llengua

Joaquim Rafel i Fontanals 24.10.1984

Fonètica i lexicografia

Gemma Rigau i Oliver 17.06.2002

Sintaxi i semàntica

Mila Segarra i Neira 28.02.2005

Gramàtica i història de la llengua

Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

Nord-occidental / Dialectologia

Joan Solà i Cortassa 20.12.1999

Gramàtica

Josep Vallverdú i Aixalà 21.05.1991; emèrit des del 09.07.1993

Escriptor

Francesc Vallverdú Canes 17.06.2002; emèrit des de l’01.12.2005

Sociolingüística
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Joan Veny i Clar

Pere Verdaguer i Juanola

17.11.1978; emèrit des del 22.08.2002

Dialectologia i història de la llengua

07.06.1993; emèrit des del 09.04.1999

Catalunya del Nord / Lingüística i 

literatura

Mariàngela Vilallonga Vives 28.02.2005

Filologia clàssica

Membres corresponents

Cosme Aguiló Adrover
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(Santanyí)

Ramon Amigó i Anglès 06.06.1994

(Reus)

Robert Archer 19.06.2000

(Londres, Regne Unit)

Michel Contini 28.02.2006

(Grenoble, Suïssa)

Jordi Joaquim Costa i Costa 28.02.2006

(Saint Estève, França)

Kálmán Faluba 23.11.1992

(Budapest, Hongria)

Joseph Gulsoy 06.06.1994

(Ontario, Canadà)

Rita Lejeune Dehousse 29.04.1974 († 18.03.2009)

(Lieja, Bèlgica)
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Joan F. López Casasnovas 28.02.2006

(Ciutadella)

Helmut Lüdtke 19.06.2000

(Kiel, Alemanya)

Bob de Nijs 19.06.2000

(Anvers, Bèlgica)

José Antonio Pascual Rodríguez 09.06.1997

(Madrid, Espanya)

Damià Pons i Pons 25.02.2008

(Campanet)

Josep Quer i Villanueva 28.02.2006

(Amsterdam, Països Baixos)

Artur Quintana i Font 28.02.2006

(Speyer, Alemanya)

Lídia Rabassa Areny 28.02.2006

(Tolosa, França)

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)
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Max Woodfield Wheeler 09.06.1997

(Regne Unit)

Curt Wittlin 09.06.1997

(Reinach, Suïssa)

Alan Yates 28.02.2006

(Sheffield, Regne Unit)

Marie Claire Zimmermann 09.06.1997

(París, França)
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Estructura i composició 

La Secció té la mateixa estructura que els 

anys anteriors (recordem que està distri-

buïda en set àrees temàtiques). Pel que 

fa a la seva composició, s’hi han incorpo-

rat dos membres nous: Jordi Galí i Gar-

reta (economia) i Oriol Nel·lo i Colom 

(geografia i demografia). També ha in-

gressat la membre corresponent nord-

catalana Miquela Valls. Tots ells han estat 

elegits en el Ple de l’IEC del dia 23 de 

febrer. L’objectiu del Consell de Govern 

és anar incorporant progressivament nous 

membres corresponents. Àngels Pascual 

de Sans (sociologia i ciència política) i 

Josep M. Muntaner i Pasqual (economia) 

han passat a la condició de membres 

emèrits.

Així, doncs, la composició de la 

Secció, en aquest moment, és de vint-i-

cinc membres numeraris, setze membres 

emèrits i quatre membres corresponents, 

els quals estan distribuïts en les set àrees 

en què està estructurada la Secció de la 

forma següent:

— Filosofia: quatre membres 

numeraris, dos d’emèrits i un de corres-

ponent.

— Dret: quatre membres nume-

raris i un de corresponent.

— Economia: tres membres nu-

meraris i quatre d’emèrits.

— Geografia i demografia: quatre 

membres numeraris i quatre d’emèrits.

— Pedagogia i psicologia: tres 

membres numeraris, quatre d’emèrits i un 

de corresponent.

— Comunicació i antropologia: 

quatre membres numeraris.

— Sociologia i ciència política: 

tres membres numeraris, dos d’emèrits i 

un de corresponent.

D’altra banda, Andreu Mas-Colell 

ha quedat dispensat de les obligacions 

reglamentàries amb motiu del seu càrrec 

de secretari general del Consell Europeu de  

la Recerca.

Sessions celebrades

La Secció ha celebrat onze sessions ple-

nàries: nou d’ordinàries i dues d’extraor-

dinàries.

Com és habitual, les sessions or-

dinàries han tingut un punt fort de l’ordre 

del dia, que sovint ha estat una comuni-

cació acadèmica (d’un membre de la 

Secció o d’un invitat). S’indiquen breu-

ment, a continuació, els punts principals 

de les sessions tingudes durant el curs.

La primera sessió del curs, tingu-

da el mes de setembre, es dedicà, en gran 

part, a debatre la naturalesa, l’estructura 

i les funcions de l’Institut, a partir del 

document «Repensar l’IEC o bé optimit-

Secció de Filosofia i Ciències Socials

crònica
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zar-ne les possibilitats actuals?», que ha 

redactat Pere Lluís Font. Es tracta de 

l’aportació de la Secció al debat que té 

lloc en l’àmbit de tot l’Institut sobre  

el document «Orientacions estratègi- 

ques 2009-2018».

En la reunió del mes d’octubre, 

Carlota Solé presentà la comunicació 

«Alguns debats actuals» del cicle «Migra-

cions i societat», que ha estat la principal 

activitat del curs. 

La reunió de novembre, precedida 

d’una breu sessió extraordinària d’elec-

tors, serví perquè Margarita Castañer, 

presidenta de la Societat Catalana d’Or-

denació del Territori, presentés l’informe 

de les activitats d’aquesta filial. Féu es-

pecial referència a l’Anuari territorial de 

catalunya que publica, cada any, des  

del 2002, la SCOT i que es presentà al 

públic l’endemà.

El mes de desembre se celebrà 

una altra sessió extraordinària d’electors, 

seguida de la reunió ordinària, en la qual 

Eduard Vallory parlà de «L’educació  

en la ciutadania global», títol del treball 

que la Secció publicarà amb Raval Edi-

cions.

L’esmentat cicle sobre «Migracions 

i societat» continuà en la reunió del mes 

de gener amb la comunicació de Sònia 

Parella, professora de la UAB i directora 

d’un programa de recerca de la Secció, 

sobre «Les dones immigrants llatinoame-

ricanes a Catalunya: mobilitat laboral i 

trajectòries socials». 

Seguint amb el mateix cicle de 

comunicacions, Àngels Pascual parlà en 

la reunió del mes de febrer dels «Aspectes 

sociogeogràfics».

Amb la finalitat de descentralitzar 

les reunions i de conèixer la realitat dels 

diferents territoris que conformen l’àmbit 

d’actuació de l’IEC, la reunió del mes de 

març tingué lloc a Palma. Intervingueren 

amb sengles ponències Antoni Riera Font, 

director del Centre de Recerca Econòmica 

(UIB - Sa Nostra), i Pere Fullana, director 

insular de Relacions Institucionals del 

Consell de Mallorca. 

Oriol Amorós, secretari per a la 

Immigració de la Generalitat de Catalu-

nya, intervingué en el cicle «Migracions i 

societat» i presentà, en la reunió del mes 

d’abril, el Pacte nacional per a la immi-

gració.

La darrera reunió del curs se ce-

lebrà el mes de maig. Hi intervingueren 

Salvador Giner i Ricard Torrents, candi-

dats a la presidència de l’IEC. Josep M. 

Muntaner féu la comunicació «La immi-

gració. Alguns aspectes econòmics», dins 

el cicle «Migracions i societat».

Altres activitats

El 25 de setembre, Joan Vilà-Valentí 

pronuncià la conferència «La personalitat 

humana i científica de Lluís Solé Sabarís», 

dins la sessió inaugural del curs de la 

Societat Catalana de Geografia en recor-

dança d’aquest geògraf, en ocasió del 

centenari del seu naixement.
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De l’1 al 3 d’octubre, Josep 

González-Agàpito participà en les  

III Jornadas de la Sociedad para el Estu-

dio del Patrimonio Histórico Educativo, 

que es dedicaren al tema «Museos pe-

dagógicos. La memoria recuperada», i que 

tingueren lloc a Osca.

El 10 d’octubre, Joan Triadú in-

tervingué en l’acte d’homenatge a Mercè 

Rodoreda, amb motiu de la commemora-

ció del centenari del naixement de l’es-

criptora.

El 13 d’octubre, Josep-Maria 

Terricabras participà en el Divuitè Con-

grés de Metges i Biòlegs de Llengua Ca-

talana a Girona.

El 13 d’octubre, Josep M. Panare-

da pronuncià la conferència «L’evolució 

del paisatge mediterrani de ribera» amb 

motiu de la conferència inaugural del curs 

de l’IEC.

El 15 d’octubre, Maria Dolors 

Garcia Ramon i Joan Vilà-Valentí inter-

vingueren en la presentació del llibre Una 

mirada catalana a l’Àfrica: Viatgers i 

viatgeres dels segles xix i xx (1859-1936), 

que ha editat Pagès Editors i que és re-

sultat d’un projecte de recerca de la Sec-

ció.

El 17 de novembre, Salvador Gi-

ner presidí la primera de les sessions del 

fòrum «Ciencia política y política sanita-

ria: reforma, gobernanza y legitimación 

social de la sanidad pública en el Reino 

Unido y en España», que tingué lloc a 

Madrid.

El 18 de novembre, Josep-Maria 

Terricabras intervingué en la presentació 

del llibre exclusió social: Dels marges al 

cor de la societat, editat per la Fundació 

Lluís Carulla i ESADE. L’acte tingué lloc 

al Centre Cultural La Mercè de Girona.

El  22 de novembre,  Josep 

González-Agàpito participà en la jornada 

d’estudi «Educar i educació, vehicles per 

a la transformació social», organitzada 

per la Fundació Poblet i que tingué lloc 

al Monestir de Santa Maria de Poblet.

El 2 de desembre, Joan Vilà- 

Valentí intervingué a l’acte d’homenatge 

a qui va ser geògraf i membre de la Secció 

Marc-Aureli Vila, en ocasió del centenari 

del seu naixement.

El 2 de desembre, Angle Editorial 

presentà el llibre La meva veritat, d’Oc-

tavi Fullat. Es tracta del segon volum de 

les memòries d’aquest membre de la 

Secció. La presentació anà a càrrec del 

periodista Josep Cuní i comptà amb la 

presència de l’autor. L’acte se celebrà al 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats.

El 3 de desembre, la Secció junta-

ment amb el Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (Departament 

de Justícia) i la Secretaria d’Infància i 

Adolescència (Departament d’Acció Soci-

al i Ciutadania) organitzaren el seminari 

commemoratiu del centenari de la Junta 

de Protecció a la Infància.

L’11 i 12 de desembre, Jordi Cots 

pronuncià una de les conferències del 

seminari «El maltractament a infants i 
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adolescents», que organitzaren la Societat 

Catalana de Pedagogia i l’Associació 

Catalana per la Infància Maltractada.

El 16 de gener, Salvador Giner i 

Josep González-Agàpito comparegueren 

davant de la Comissió d’Educació i Uni-

versitats del Parlament de Catalunya en 

relació amb el Projecte de llei d’educació.

El 26 de gener, Salvador Giner 

pronuncià la conferència «El destino de 

la libertad: porvenir de la sociedad abier-

ta» al CaixaForum Madrid, en el marc del 

cicle «Sociedad abierta, diversidad y co-

hesión», que organitzà la Cátedra La 

Caixa Economía y Sociedad.

El 12 de febrer, es tingué la sessió 

de recepció del membre Joaquim Arnau 

Querol. El discurs versà sobre «La inte-

gració acadèmica i social dels alumnes 

nouvinguts a l’aula ordinària: un estudi 

de casos». Li respongué Josep González-

Agàpito.

El 19 de febrer, Josep M. Panare-

da féu la presentació del llibre de Josep 

Vigo L’alta muntanya catalana: Flora i 

vegetació.

El 23 de febrer, el nou degà de la 

Facultat de Ciències Polítiques i Sociolo-

gia de la Universitat Autònoma de Barce-

lona (UAB), Salvador Cardús, intervingué 

com a ponent de Tribuna Barcelona,  

fòrum d’opinió d’el Periódico, amb  

la conferència «Cinc desafiaments a la 

Universitat catalana».

El 26 de febrer, se celebrà l’acte 

de lliurament dels Premis d’Educació en 

el Lleure de la Fundació Lluís Carulla. 

Josep González-Agàpito hi assistí en qua-

litat de membre del jurat i de patró de la 

Fundació.

El 6 de març, M. Dolors Garcia 

Ramon assistí, en representació de la 

Secció, a la jornada que organitzà l’Agèn-

cia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 

Recerca (AGAUR) sobre el tema «Reptes 

de l’avaluació de la recerca a Catalunya: 

les humanitats i les ciències socials», i que 

tingué lloc a la Facultat de Geografia i 

Història de la UB.

El 9 de març, Encarna Roca, ma-

gistrada de la Sala Primera del Tribunal 

Suprem de Justícia, pronuncià a Tribuna 

Barcelona la conferència «La independen-

cia de los jueces».

El 12 de març, Salvador Giner 

pronuncia la conferència «El destí de la 

civilització secular» en el marc del cicle 

«Laïcitat i religió a Europa. Pensar el 

segle xxi», que organitzà la Universitat 

d’Alacant amb el patrocini de l’IEC.

El 19 de març, la Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics organitzà un acte 

d’homenatge a qui fou membre i president 

de la Secció Josep M. Puig Salellas. Hi 

intervingueren diferents reconeguts juris-

tes i també, en representació de la Secció, 

Ricard Torrents.

El 26 de març, tingué lloc la sessió 

de recepció de la membre numerària 

Maria Corominas i Piulats. El discurs 

versà sobre la «Televisió local a Catalu-

nya». Li respongué Miquel de Moragas.
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El 28 de març, Gabriel Amengual 

intervingué amb la ponència «Les pors 

del segle xxi» a la I Jornada de Filosofia 

Personalista, que tingué lloc al Centre 

Borja de Sant Cugat del Vallès.

El 15 d’abril, tingué lloc la sessió 

de recepció del membre numerari Jaume 

de Puig i Oliver. El discurs versà sobre 

«Ambigüitats i paradoxes sibiudianes». 

Li respongué Pere Lluís Font.

El 17 i 18 d’abril, se celebrà el V 

Congrés Català de Sociologia «Immigració 

i societat catalana». El primer dia, Salva-

dor Giner intervingué en la inauguració i 

presentà la conferència d’Àngels Pascual, 

titulada «L’estudi de les migracions a 

Catalunya; l’estudi de la societat catala-

na». L’endemà, Salvador Giner participà 

en la taula rodona «30 anys de sociologia 

a Catalunya».

El 20 i 22 d’abril, Josep-Maria 

Terricabras presidí la Trobada Internaci-

onal del Comitè de Traduccions i Drets 

Lingüístics del PEN Internacional, que 

tingué lloc a l’IEC.

El 30 d’abril, Ricard Torrents 

assistí, en representació del president de 

la Secció, a la Nit Literària Sant Jor- 

di 2009 de Perpinyà, que organitzà Òm-

nium Cultural de Catalunya del Nord.

El 8 de maig, Josep González-

Agàpito participà en el seminari de prima-

vera «L’educació i la construcció de la 

identitat nacional al llarg del segle xx», que 

organitzà la Societat d’Història de l’Edu-

cació dels Països de Llengua Catalana.

El 29 de maig, Josep González-

Agàpito participà, amb la conferència 

«Analfabetisme i ensenyament. Ferrer i 

Guàrdia», en les Jornades sobre la Setma-

na Tràgica, que organitzaren el Museu 

d’Història de Catalunya i el Centre d’His-

tòria Contemporània de Catalunya.

El 18 de juny, tingué lloc la sessió 

de recepció del membre corresponent 

Ambler H. Moss. El discurs versà sobre 

«La situació de Catalunya en el marc de 

les actuals relacions internacionals». Li 

respongué Josep M. Casasús.

El 18 de juny, Salvador Giner 

pronuncià la conferència «El darwinisme 

social», dins el marc de les «Conferències 

magistrals del curs 2008-2009», que 

enguany se centraren en Darwin i la teo-

ria de l’evolució de les espècies.

Josep González-Agàpito i Jordi 

Pujol presenten a Besalú el llibre de Josep 

Varela Maria Rúbies o el repte constant: 

Política, religió i pedagogia a la catalu-

nya del segle xx (20 de juny de 2009).

El 31 de juliol, en el marc del curs 

«Darwin y las ciencias sociales» organit-

zat per la Universitat Complutense de 

Madrid, Salvador Giner pronuncià la 

conferència «La evolución de la huma-

nidad».

El 21 d’agost, se celebrà la VI 

Jornada de l’Institut d’Estudis Catalans a 

l’UCE de Prada «Un pla estratègic pel 

català a Catalunya Nord», en què es trac-

tà de la formació dels ensenyants en ca-

talà, el material didàctic i els recursos 
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digitals. Les ponències anaren a càrrec de 

Joan Becat, Joan Peytaví i Miquela Valls.

Premis, distincions i homenatges

Del 17 al 22 de setembre de 2008, en el 

marc del 74è Congrés Mundial del PEN, 

que se celebra a Bogotà, Josep-Maria 

Terricabras, vocal de la Junta del PEN 

Català, fou elegit president del Comitè 

Internacional de Traduccions i Drets 

Lingüístics.

El 18 de setembre, Josep M. Bricall 

rebé a la Universitat de Bolonya el formal 

reconeixement com a redactor de la Mag-

na charta Universitatum, en el marc dels 

actes del vintè aniversari de la signatura 

d’aquest document que van tenir lloc en 

aquesta universitat italiana.

El 12 de febrer, Joan-Francesc 

Mira rebé el Premi Ciutat de Barcelo- 

na 2008, en la categoria de literatura en 

llengua catalana, per la novel·la el profes-

sor d’història (Edicions Proa).

El 17 de febrer, Jordi Cots rebé, en  

un acte que tingué lloc al Palau del Par-

lament, el XXII Premi Solidaritat 2008, 

que li atorgà l’Institut de Drets Humans 

de Catalunya per la seva dedicació pro-

fessional i el seu compromís personal a 

favor dels drets de la infància i l’adoles-

cència.

El 20 de febrer, el Govern balear 

concedí el Premi Ramon Llull a Bartomeu 

Barceló «en reconeixement a la seva in-

tensa i prolífica activitat acadèmica, i 

també per la seva dedicació al servei de 

la cultura catalana com a articulista i 

assagista. Per la seva aportació com a 

docent universitari, i molt especialment 

per la seva col·laboració activa en la cre-

ació de la UIB i del seu Departament de 

Geografia».

El 20 de març, Ricard Torrents 

rebé la Medalla d’Or de la ciutat de Vic. 

Josep-Maria Terricabras participà en 

l’elogi de l’homenatjat. El consistori viga-

tà volgué expressar amb aquesta distinció 

el reconeixement a qui va ser l’impulsor i 

primer rector de la Universitat de Vic.

El 28 d’abril, Josep Perarnau rebé 

el grau de doctor honoris causa de la 

Universitat de Barcelona.

Publicacions 

Arnau Querol, Joaquim. La integració 

acadèmica i social dels alumnes nou-

vinguts a l’aula ordinària: Un estudi 

de casos. [Discurs de recepció de Jo-

aquim Arnau Querol com a membre 

numeràri de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, llegit el dia 12 de 

febrer de 2009. Resposta de Josep 

González-Agàpito, membre numerari 

de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials]

Arxiu de Textos catalans Antics, núm. 27.  

[En coedició amb la Facultat de Teo-

logia de Catalunya]

Corominas i Piulats, Maria. Televisió local 

a catalunya. [Discurs de recepció de 

Maria Corominas i Piulats com a 

membre numerària de la Secció de 
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Filosofia i Ciències Socials, llegit el  

dia 26 de març de 2009. Resposta de 

Miquel de Moragas i Spà, membre 

numerari de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials]

Moss, Ambler H. La situació de catalu-

nya en el marc de les actuals relacions 

internacionals. [Discurs de recepció 

d’Ambler H. Moss com a membre 

corresponent de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, llegit el dia 18 de 

juny de 2009. Resposta de Josep M. 

Casasús i Guri, membre numerari de 

la Secció de Filosofia i Ciències Soci-

als]

Ordi i Fernández, Joan. L’imperatiu del 

silenci: sentit del Tractatus de Witt-

genstein a la llum de la tesi setena.

Palou Sangrà, Juli. L’ensenyament i 

l’aprenentatge del català com a pri-

mera llengua a l’escola: creences i 

actuacions dels mestres amb relació 

a les activitats de llengua oral a l’eta-

pa primària.

Puig i Oliver, Jaume de. Ambigüitats i 

paradoxes sibiudianes. [Discurs de 

recepció de Jaume de Puig i Oliver 

com a membre numerari de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, llegit 

el dia 15 d’abril de 2009. Resposta 

de Pere Lluís Font, membre emèrit 

de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials]

Solé, Carlota (dir.); Alarcón, Amado 

(coord.). capitals lingüístics i empre-

ses: Racionalitat de l’extensió social 

de l’ús del català davant dels nous 

reptes d’organització social. [Amb la 

col·laboració d’Albert Terrones, Luis 

Garzón i Paola Martínez]
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Membres

Gabriel Amengual Coll
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AT 28.02.2006

Filosofia

Enric Argullol i Murgadas 01.02.1991

Dret administratiu

Joaquim Arnau Querol

Bartomeu Barceló i Pons

16.06.2008

Psicopedagogia del llenguatge

01.02.1991; emèrit des del 14.05.2002

Geografia humana

Joan Becat i Rajaut

Josep M. Bricall i Masip

15.11.1991

Geografia

28.02.2006; emèrit des del 28.02.2007

Economia

Salvador Cardús i Ros 16.06.2008

Sociologia 

Josep M. Casasús i Guri 07.05.1990

Teoria del periodisme

Antoni Joan Colom Cañellas 14.06.2004

Teoria i història de l’educació

Maria Corominas i Piulats 16.06.2008

Estructura i polítiques de comunicació

Jordi Cots i Moner 13.02.1987; emèrit des del 17.02.2003

Dret

Joan Estruch i Gibert 20.12.1995

Sociologia de la religió
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Octavi Fullat i Genís 20.12.1995; emèrit des del 12.01.1998

Filosofia de l’educació

Jordi Galí i Garreta

Maria Dolors Garcia Ramon

23.02.2009

Teoria macroeconòmica i economia 

monetària

28.02.2006

Geografia i gènere

Carles A. Gasòliba i Böhm

Salvador Giner de San Julián

12.01.1979

Economia

22.05.1995; emèrit des del 10.02.2004

Sociologia

Josep González-Agàpito i Granell

Enric Lluch i Martín

Pere Lluís Font

15.11.1991

Teoria i història de l’educació

07.05.1990; emèrit des del 19.02.1998

Geografia

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
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Miquel de Moragas i Spà

Joaquim Muns i Albuixech

07.05.1990

Teoria de la comunicació

13.02.1987; emèrit des del 25.06.2005

Economia internacional

Josep M. Muntaner i Pasqual 12.01.1979; emèrit des del 27.04.2009

Economia

Oriol Nel·lo i Colom

Josep M. Panareda Clopés

23.02.2009

Geografia

28.02.2006

Biogeografia

Àngels Pascual de Sans

Josep Perarnau i Espelt

28.02.2006; emèrita des del 03.12.2008

Estudis de població

07.05.1990; emèrit des del 08.07.1998

Filosofia

Jaume de Puig i Oliver 16.06.2008

Filosofia i textos medievals

Josep-Enric Rebés i Solé 16.06.2008

Dret

Encarna Roca i Trias

Vicenç M. Rosselló i Verger

22.05.1995

Dret civil

01.02.1991; emèrit des del 12.09.2001

Geografia

Xavier Rubert de Ventós 13.06.2005

Estètica
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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

Josep-Maria Terricabras i Nogueras

Ricard Torrents i Bertrana

Joan Triadú i Font

Joan Vilà-Valentí

22.05.1995

Filosofia

14.06.1999; emèrit des del 10.01.2007

Educació universitària i filosofia  

de l’educació

12.01.1979; emèrit des del 30.07.1991

Pedagogia general

29.01.1990; emèrit des del 29.03.1995

Geografia regional i didàctica  

de la geografia

Membres corresponents

Ambler H. Moss
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(Florida, Estats Units d’Amèrica)

Carlos-Ulises Moulines Castellví 16.06.2008

(Munic, Alemanya)

Juan Vallet de Goytisolo

Miquela Valls

1974

(Madrid, Espanya)

23.02.2009

(Perpinyà)
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