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Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2005

Numeraris

Emèrits

Corresponents

22

12

17

20

 8

 4

26

 8

 8

28

10

14

17

13

 2

113

 51

 45

209

2010

Numeraris

Emèrits

Corresponents

24

13

24

22

10

10

25

10

 8

27

11

24

23

19

 4

121

 63

 70

254

III.  Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans està format 

per les cinc seccions següents: Secció 

Històrico-Arqueològica (SHA), Secció de 

Ciències Biològiques (SECCB), Secció  

de Ciències i Tecnologia (SECCT), Sec- 

ció Filològica (SF) i Secció de Filosofia i 

Ciències Socials (SFCS), integrades per 

membres numeraris, emèrits, 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 els 

que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i 

les obligacions que estableixen els Esta-

tuts. Els membres emèrits són aquells que, 

havent estat membres numeraris, 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 vint-

i-quatre membres numeraris, tretze 

membres emèrits i vint-i-quatre membres 

corresponents. Durant aquest curs dos 

membres de la Secció han passat a la 

condició d’emèrits: Albert Balcells i 

González (29.5.2010) i M. Teresa Ferrer 

i Mallol (25.8.2010).

Premis i distincions

El dia 12 de setembre de 2009, Josep 

Massot rebé la Medalla d’Or del Consell 

de Mallorca durant l’acte institucional de 

la Diada de Mallorca, que comptà amb la 

presència de les principals autoritats de 

l’illa.

El dia 14 d’abril de 2010, Con-

cepció Mir i Albert Balcells reberen la 

Medalla Narcís Monturiol al mèrit cientí-

fic per llur contribució destacada al des-

envolupament científic i tecnològic de 

Catalunya. L’acte tingué lloc al Palau  

de la Generalitat sota la presidència del 

conseller d’Innovació, Universitats i Em-

presa, Josep Huguet.

Sessions acadèmiques

La Secció Històrico-Arqueològica s’ha 

reunit al llarg d’aquest període en vuit 

sessions ordinàries de treball des de l’oc-

tubre del 2009 fins al juny del 2010, i en 

dues reunions extraordinàries, una d’elec-

ció de nou Consell de Govern de la Secció 

i la segona de votació de candidat a nou 

membre numerari. El Consell de Govern 

electe està format per M. Teresa Ferrer 

com a presidenta, Josep Massot com  

a vicepresident, Joaquim Garriga com a 

secretari i Albert Balcells com a tresorer. 

Propostes a les autoritats 

Santiago Riera i M. Teresa Ferrer, jun-

tament amb el president de l’IEC, van 

assistir en una reunió el dia 26 d’abril  

de 2010 al Palau Moja, a petició del De-

partament de Cultura per a tractar sobre 

el Pla Director del Museu Nacional d’His-

tòria, Arqueologia i Etnologia de Catalu-

nya, en la qual es presenta un gran pro-

jecte de museu que aglutina diferents 

àrees alhora que n’elimina les existents. 

La SHA envià un informe a la Conselleria 

de Cultura sobre aquesta proposta.

Actes acadèmics de la Secció

El dia 8 de setembre de 2009, es presen-

tà al Museu d’Història de Barcelona l’obra 

Barcino i. Marques i terrisseries d’àmfores 

al pla de Barcelona, editada a cura de 

Cèsar Carreras Monfort i Josep Guitart i 

Duran, membre de la Secció. 

El dia 17 de desembre de 2009, 

Joan Mas i Vives pronuncià el seu discurs 

de recepció com a nou membre numerari, 
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que versà sobre «El nacionalisme artístic 

de Joan Alcover».

El dia 18 de febrer de 2010 se 

celebrà la jornada «Vicens Vives, més 

enllà de l’historiador», en el context dels 

actes de celebració de l’Any Vicens Vives, 

que commemoraren el centenari del nai-

xement de l’historiador. Hi intervingueren 

Enric Pujol, professor de la Universitat 

Autònoma de Barcelona; Jaume Sobre-

qués, president de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics, i Antoni Simon, 

membre numerari de la Secció. Presentà 

l’acte Albert Balcells sota la presidència 

del president de l’IEC, Salvador Giner.

Entre els dies 31 de maig i 4 de 

juny de 2010, la Secció celebrà un congrés 

internacional amb motiu del sisè centena-

ri de la mort del rei Martí l’Humà sota el 

títol «Martí l’Humà, el darrer rei de la 

dinastia de Barcelona (1396-1410). L’in-

terregne i el Compromís de Casp». El 

Congrés va reunir especialistes de renom 

internacional d’arreu d’Europa i nord-

americans, que van presentar ponències i 

comunicacions durant cinc dies a un 

públic molt nombrós.

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 els informes que es deta-

llen a continuació.

La Secció ha emès sis informes 

preceptius sobre els expedients de decla-

ració com a bé cultural d’interès nacional 

(BCIN), sol·licitats a l’IEC per la Direcció 

General del Patrimoni Cultural del De-

partament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya: 

— Tres informes d’expedient en 

la categoria de monument històric i deli-

mitació del seu entorn de protecció: Con-

vent de Santa Anna d’Alcover, Monestir 

de Santa Maria de Vallbona de les Monges 

i santuari del Tallat (Vallbona de les 

Monges).

— Dos informes d’expedient en la 

categoria de conjunt històric i de delimi-

tació del seu entorn de protecció: Vila 

d’Amer i nucli antic d’Anglès.

— Un informe d’expedient de 

delimitació de l’entorn de protecció: Hos-

pital de la Santa Creu i de Sant Pau.

— Dotze escuts heràldics munici-

pals dictaminats: Bellmunt d’Urgell, en-

titat municipal descentralitzada de Jesús, 

Sant Martí Vell, Tornabous, Portbou, 

Bellcaire d’Empordà, Falset, Montmeló, 

Vilaplana, Mont-ral, Picamoixons i Sant 

Quirze de Besora.

— Disset banderes municipals 

dictaminades: Sant Llorenç de la Muga, 

Torrebesses, Llobera, Parets del Vallès, 

Sant Jaume de Frontanyà, la Quar, Mont-

clar, l’Albi, Alfés, Bàscara, Beuda, Móra 

d’Ebre, Arsèguel, Bellaguarda, el Lloar, 

Ripoll i Flix.

Convé recordar que l’IEC fa les 

funcions d’Acadèmia Catalana de la His-

tòria per mitjà de la SHA, atès que la 
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Generalitat li sotmet preceptivament la 

declaració i la delimitació dels béns d’in-

terès cultural nacional i els escuts i ban-

deres municipals.

Oficina d’Assessorament Històric

L’Oficina s’encarrega de la recollida de 

dades per al programa «Base de dades  

de monuments commemoratius».

Catalan Historical Review 

Es tracta d’una revista en anglès, que tam- 

bé ofereix la versió en català, que presen-

ta estats de la qüestió sobre grans temes 

de la història dels països de llengua cata-

lana i que es publica en paper i en versió 

electrònica d’accés lliure. El primer nú-

mero sortí l’any 2008.

El dia 18 de juny de 2010 es pre-

sentà al Ple de l’IEC l’estat i l’evolució de 

la revista, en el qual es destacà la projec-

ció internacional (es distribueix en paper 

a tots cinc continents, a biblioteques 

d’humanitats i ciències socials i universi-

tàries, biblioteques universitàries amb 

lectorat de català, entitats acadèmiques 

de la Unió Acadèmica Internacional, 

centres d’investigació, associacions de 

catalanística i altres entitats d’interès) i 

l’èxit de la revista, que representa un 

projecte comú de tota la Secció. S’han 

registrat 11.431 arxius, descarregats entre 

el dia 7 de juliol de 2009 i el 16 de juny 

de 2010, dels dos primers números.

Comissions i representacions

Santiago Riera i Tuèbols forma part de la 

Comissió d’Investigació de l’Institut.

Josep Massot forma part de la 

Comissió de Publicacions de l’IEC. 

Albert Balcells forma part, com a 

representant de la Secció, de la Comissió 

Social de l’Institut d’Estudis Catalans; és 

director de l’Arxiu de l’IEC i de l’Oficina 

d’Assessorament Històric i representant 

de l’IEC en el Patronat Casa de Prat de la 

Riba.

Jaume Sobrequés és el represen-

tant de l’lEC al Patronat Castell de Car-

dona.

Eva Serra és representant de l’IEC 

al Consell Nacional d’Arxius.

Cal destacar que dos membres 

de la Secció, Josep Massot i Eulàlia 

Duran són secretari i conservadora a la 

Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona.

Programes de recerca

La Secció promou els quinze programes 

de recerca següents:

— «Ager Tarraconensis», codiri-

git per Josep Guitart i Marta Prevosti de 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

— «Forma Orbis Romana - Ta-

bula Imperi Romani», dirigit per Josep 

Guitart.

— «Recerca arqueològica a la 

ciutat romana de iesso (Guissona)», diri-

git per Josep Guitart, en col·laboració amb 

el Patronat d’Arqueologia de Guissona.
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— «Materials de les coves prehis-

tòriques de Serinyà», dirigit per Narcís 

Soler.

— «L’epigrafia del conventus 

Tarraconensis nord (CIL II 2 14/4). La 

presència del poder imperial en el con-

ventus Tarraconensis i en la zona sud de 

la província Gallia narbonensis», dirigit 

per Marc Mayer.

— «Catalunya Carolíngia», diri-

git per Josep M. Font i Rius i Manuel 

Mundó, que acabaran el comtat de Bar-

celona, i Gaspar Feliu i Josep M. Salrach, 

que són a càrrec de la resta del projecte.

— «Corpus documental de les 

relacions internacionals de Catalunya i la 

Corona d’Aragó, segles xi-xv», dirigit per 

Manuel Riu i M. Teresa Ferrer. 

— «Corpus Vitrearum Medii 

Aevi», dirigit per Manuel Mundó i Xavier 

Barral.

— «De re frumentaria, corpus de 

documentació municipal sobre el mercat 

urbà de cereals a Catalunya (segles xiv i 

xv). Segona fase», dirigit per Antoni Rie-

ra. 

— «Repertori de manuscrits ca-

talans (1474-1714)», dirigit per Eulàlia 

Duran.

— «Corpus textual de manuscrits 

i impresos de la Catalunya Nord: catàleg 

d’impresos rossellonesos (CIR)», dirigit 

per Eulàlia Duran.

— «Preparació per a l’edició dels 

Llibres de Matrícula de les Insaculacions 

(llibres de l’ànima) de la Diputació del 

General (1493-1714) i de la ciutat de 

Barcelona (1498-1713)», dirigit per Eva 

Serra. 

— «Edició crítica de les obres de 

Manuel Milà i Fontanals», dirigit per 

Manuel Jorba.

— «De Barcelona a València. Els 

orígens del patriciat urbà en el marc de l’ex- 

pansió catalana del segle xiii (1238-1338)», 

dirigit per Enric Guinot.

— «Índexs de la crònica de Jaume 

I i de Bernat Desclot», els quals es publi-

quen a banda de les cròniques per a faci-

litar la consulta.

Pel que fa a l’edició de les obres 

de Valentí Almirall, ha sortit ja publicat 

el primer volum i el curs que ve es comen-

çarà l’edició del segon. El conjunt de 

l’obra el formaran tres volums.

L’edició de documents econòmics 

i de cancelleria sobre la cultura catalana 

medieval, de Josep Trenchs, és també a 

impremta.

A més, Tomàs Martínez, membre 

de la SHA, i Vicent Beltran, coordinen  

el projecte de la UAI Corpus de Troba- 

dors.

Publicacions 

Abadal i de Vinyals, Ramon d’. catalunya 

carolíngia. Vol. I: el domini carolingi 

a catalunya. Reimpressió. Barcelona: 

IEC, 2009. 

— catalunya carolíngia. Vol. II: els di-

plomes carolingis a catalunya. Reim-

pressió. Barcelona: IEC, 2009. 2 v. 
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— catalunya carolíngia. Vol. III: els 

comtats de Pallars i Ribagorça. Re-

impressió. Barcelona: IEC, 2009. 2 v. 

— catalunya carolíngia. Vol. V: els com-

tats de Girona, Besalú, empúries i 

Peralada. Reimpressió. Barcelona: 

IEC, 2009. 2 v. 

catalan Historical Review, núm. 2 (2009). 

Ferrer i Mallol, M. Teresa; Riu i Riu, 

Manuel (dir). Tractats i negociacions 

diplomàtiques de catalunya i de la 

corona catalanoaragonesa a l’edat 

mitjana. Vol. I.1. Barcelona: IEC, 

2009. (Memòries de la Secció Histò-

rico-Arqueològica; 83)

Figueres, Josep M. (cur.). Valentí Almirall: 

obra completa 1867-1879. Vol. 1. 

Barcelona: IEC, 2009. (Monografies 

de la Secció Històrico-Arqueològica; 

11/1)

Moncunill Martí, Noemí. els noms perso-

nals ibèrics en l’epigrafia antiga de 

catalunya. Barcelona: IEC, 2010. 

(Memòries de la Secció Històrico-

Arqueològica; 85)

sisè centenari de la mort del rei Martí l’Hu- 

mà: Martí l’Humà, el darrer rei de la 

dinastia de Barcelona (1396-1410). 

L’interregne i el compromís de casp. 

Dossier del congrés. 

Soldevila, Ferran. entre la dictadura i la 

revolució: cròniques polítiques per a 

Ginebra i Liverpool: 1925-1947. 

Barcelona: Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat, 2009. [Selecció i intro-

ducció d’Albert Balcells i Enric Pujol]

Membres

Manuel Ardit i Lucas  18.12.1992

 Història moderna

Albert Balcells i González  21.11.1986; emèrit des del 29.05.2010

  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

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 2009-2010 (079-134).indd   84 30/5/16   14:54



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

85

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)

M. Teresa Ferrer i Mallol   18.12.1992; emèrita des del 25.08.2010 

 Història medieval (baixa edat mitjana)

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

 Història del dret

Francesc Fontbona i de Vallescar  18.12.1992 

 Història de l’art modern

Joaquim Garriga i Riera  17.06.2002 

 Història de l’art dels segles xvi i xvii

Carme Gràcia Beneyto  17.12.2001 

 Història de l’art

Enric Guinot i Rodríguez  17.12.2001

 Història rural medieval 
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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

Marc Mayer i Olivé  17.06.1996 

  Epigrafia, tradició clàssica i història an-

tiga de Catalunya

Concepció Mir i Curcó  18.12.1992 

 Història sociopolítica contemporània

Joaquim Molas i Batllori  17.02.1978; emèrit des del 05.09.2000

 Història de la literatura i crítica literària

Tomàs de Montagut Estragués  17.12.2001 

 Història del dret

Anscari Manuel Mundó i Marcet 26.11.1971; emèrit des del 29.06.1993

  Història i literatura antiga i medieval 

damunt les fonts manuscrites
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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’his-

tòria medieval)

Joan Sanmartí i Grego  26.02.2007 

 Protohistòria (àrea d’arqueologia)

Eva Serra i Puig  17.06.2002 

 Història moderna

Antoni Simon i Tarrés  26-02-2007

  Història de la historiografia (àrea moder-

na 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
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Membres corresponents 

Géza Alföldy 16.12.1996

 (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, Espanya)

Efrem Compte i Roux 25.02.2008

 (Oregon, Estats Units d’Amèrica)

Dominique de Courcelles 25.02.2008

 (París, França)

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)
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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, França)

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-dos membres numeraris, deu membres 

emèrits i deu membres corresponents. 

Les àrees temàtiques que cobreixen llurs 

especialitats són molt diverses, tant del 

que podríem dir-ne biologia general 

(biologia cel·lular, biologia molecular, 

bioquímica, genètica, antropologia…) 

com de biologia d’organismes i sistemes 

(ecologia, entomologia, botànica, mico-

logia, zoologia…) com de ciències de la 

salut, més diversificades (microbiologia, 

cardiologia, ciències de la conducta, 

embriologia humana, endocrinologia, 

farmacologia, geriatria, hepatologia, 

immunologia, neurociències, nutrició i 

bromatologia, pediatria, psiquiatria, 

toxicologia, veterinària…). Durant el 

curs 2009-2010 han ingressat a la Secció 

dos membres corresponents: José Sa-

rukhán Kermez i Xavier Sáez-Llorens, 

que van ser admesos com a membres 

corresponents. D’altra banda, Francesc 

Asensi i Botet va passar a ser emèrit.

La Secció de Ciències Biològiques 

s’ha reunit en sessions ordinàries de tre-

ball cada mes. Les reunions del març, juny 

i octubre han anat seguides d’una sessió 

extraordinària d’electors i, seguint la 

tradició consolidada, els mesos de febrer, 

maig i novembre, a més de la reunió es-

pecífica de la Secció, s’ha celebrat una 

reunió conjunta amb la Secció de Ciènci-

es i Tecnologia. En aquestes reunions, a 

més de tractar els assumptes propis de la 

Secció i despatxar els afers de tràmit, les 

filials adscrites a la Secció han presentat 

llurs informes d’activitat.

En el context d’aquestes reuni-

ons, o bé en sessió pública, s’han pro-

nunciat les comunicacions científiques 

següents:

— «Biomarcadors per al diagnòs-

tic del càncer de pàncrees. El peptidoma 

del sèrum: una eina poderosa per al diag-

nòstic?», a càrrec d’Edgar Zapico, el gener 

del 2010.

— «Els bancs de dades de biodi-

versitat dels Països Catalans», a càrrec de 

Xavier Font, el març del 2010.

— «L’oil crash: la crisi energètica 

i les seves conseqüències a Catalunya», a 

càrrec d’Antonio Turiel Martínez i Jordi 

Solé i Ollé, l’abril del 2010.

Així mateix, el 15 de febrer, en el 

marc de la reunió conjunta amb Ciències 

i Tecnologia, s’ha dut a terme un debat 

sobre el canvi climàtic en què han actuat, 

com a ponents de la Secció de Ciències 

Biològiques, Jordi Lleonart i Jaume Ter-

radas, i com a ponents de la Secció de 

Ciències i Tecnologia, Josep Enric Llebot 

i David Serrat i Congost.
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Comissions de treball

El mes de febrer del 2010 es va constituir, 

en el si de la Secció, la Comissió Llengua i 

Ciència, que, coordinada per Lluís Tort  

i Josep Vigo i oberta a tots els membres 

que hi vulguin participar, s’ha proposat 

incidir en cinc temes principals: 1) Rela-

cions llengua - ciència en els territoris 

altres que els de cultura anglesa. 2) El 

català a l’ensenyament primari i secun-

dari. Disposicions legals i situació real. 3) 

El català a la universitat. Normatives i 

pràctica. 4) El català dins l’IEC. 5) El 

català com a vehicle de comunicació ci-

entífica. Registres o nivells de comunica-

ció.

Després de diverses sessions de 

treball, aquesta comissió ha elaborat dos 

documents, català i ciència. el català a 

l’iec i Llengua i ciència, que han estat 

sotmesos al Ple de la Secció en les reunions 

de novembre i desembre. Així mateix, 

s’han presentat a la Secció de Ciències i 

Tecnologia i dels quals s’ha informat al 

Consell Permanent.

Assessorament extern

El mes de gener del 2010, la ponència del 

nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelo-

na va fer una consulta a la Secció sobre 

la figura científica de Francisco García 

del Cid, a la qual es va respondre amb un 

informe elaborat per Jordi Lleonart, Car-

les Bas i Marta Estrada.

Representació i coordinació

Pel que fa al desenvolupament intern de 

l’Institut, diversos membres han represen-

tat la Secció en les diverses comissions: 

Marta Estrada, en la Comissió d’Investi-

gació; Mercè Durfort, en la Comissió So-

cial; Abel Mariné, en la Comissió de Pu-

blicacions des del gener, com a relleu de 

Mercè Durfort; Lluís Garcia Sevilla, en el 

Consell Supervisor de la Xarxa d’Obser-

vatoris de la Llengua, des del gener, re-

presentant solament la Secció de Ciències 

Biològiques, i Juli Peretó, delegat del 

president de l’IEC per a les activitats de 

València.

En l’apartat del cartell de Premis de 

l’Institut, han format part de la ponència 

corresponent al Premi August Pi i Sunyer 

de Bioquímica o Ciències Fisiològiques: 

Josep Carreras, Màrius Foz i Joan Jofre.

En el capítol dels grans programes 

editorials, continuen vigents:

— contributions to science, re-

vista de la qual Ricard Guerrero és editor 

associat.

— Programa «Edicions electròni-

ques d’obres terminològiques de ciència i 

tecnologia publicades per l’IEC», n’és 

assessor Josep Vigo.

— «Clàssics de la Ciència». Abel 

Mariné ha rellevat Mercè Durfort com a 

membre del comitè assessor, en represen-

tació de la Secció.

— Diccionari enciclopèdic de 

medicina. S’ha continuat treballant per 

finalitzar la preparació de l’obra.
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— «Pensament Científic». S’ha 

treballat en la producció del primer llibre 

de la col·lecció, els secrets del que és viu. 

contra el pensament únic de la biologia, 

de Michel Morange, que ha sortit publicat 

a principi del 2011, i en la traducció de 

Defending science, de Susan Haack. Jau-

me Terradas és membre del consell edito-

rial, en representació de la Secció.

Pel que fa a la coordinació amb 

les societats filials adscrites a la Secció, 

els delegats són els següents: Mercè Dur-

fort, en la Institució Catalana d’Estudis 

Agraris; Joaquim Gosálbez, en la Institu-

ció Catalana d’Història Natural; David 

Jou (de la Secció de Ciències i Tecnologia), 

en la Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica, i Ricard Guerrero, 

en la Societat Catalana de Biologia.

En l’àmbit de la representació 

externa, els membres de la Secció que han 

desenvolupat alguna funció de represen-

tació són els següents: Josep Maria Vives 

de Quadras, president de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris, és represen-

tant de l’IEC, a instàncies de la Secció, en 

el grup de treball de l’Espai del Verd Urbà, 

de l’Ajuntament de Barcelona; Joandomè-

nec Ros i Ricard Guerrero representen 

l’IEC en el Consell Assessor del Parlament 

sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT); 

Joan Real, soci de la Institució Catalana 

d’Història Natural, és representant de 

l’IEC al Consell de Caça, i Francesc Gon-

zàlez i Sastre assisteix en les reunions del 

Patronat del Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF), delegat 

pel president de l’IEC.

Pel que fa a la gestió de la natura, 

la Institució Catalana d’Història Natural 

(ICHN) coordina, des del 2007, les rela-

cions entre els representants de l’IEC i 

diversos organismes relacionats amb la 

conservació del medi natural. Per desig-

nació de la ICHN, s’ocupa d’aquesta co-

ordinació Josep Germain. La participació 

dels representants de l’IEC es fa en els 

òrgans rectors o assessors.

De totes aquestes entitats, les en-

titats en què el representant és membre 

de la Secció són les següents: el Parc 

Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 

(Xavier Llimona), el Parc Natural del 

Cadí-Moixeró (Joaquim Gosálbez) i el 

Consell de Protecció de la Natura (Joan-

domènec Ros en va ser nomenat president 

el setembre del 2009, i Josep Vigo n’és 

representant).

Premis i distincions

El dia 11 de febrer de 2010, Miquel Vi-

lardell va ser elegit president del Col·legi 

Oficial de Metges de Barcelona.

El dia 19 de febrer de 2010, Jau-

me Bertranpetit i Busquets va ser nomenat 

acadèmic numerari de la Secció de Biolo-

gia de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts 

de Barcelona (RACAB).

El dia 3 de juny de 2010, Josep 

Vigo va ser guardonat amb el Premi Medi 

Ambient 2010, concedit per la Generalitat 

de Catalunya, que reconeix les millors 
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trajectòries i els projectes de recerca cen-

trats en la protecció i millora del medi 

ambient.

Recerca

Els set projectes corresponents al Segon 

Pla Triennal de Recerca 2008-2010 han 

estat els següents:

— «Biodiversitat dels fongs i lí-

quens dels Països Catalans», dirigit per 

Xavier Llimona.

— «Els instruments científics dels 

Països Catalans. Un catàleg col·lectiu del 

patrimoni científic català», dirigit per José 

Ramon Bartomeu Sánchez, amb tutoria 

de Mercè Durfort.

— «Flora i cartografia de les 

plantes i la vegetació», dirigit per Xavier 

Font i Josep Vigo.

— «Flora i cartografia de briò-

fits», dirigit per Montserrat Brugués i Rosa 

M. Cros, amb tutoria de Josep Vigo.

— «Impacte del grau de pertor-

bació en la biodiversitat dels boscos  

de Catalunya», dirigit per Jaume Terra-

das.

— «Un segle de biociències en 

català: els congresos de metges i biòlegs 

de llengua catalana (1913-2004). Publi-

cació digital i estudis històrics i temàtics», 

dirigit per Antoni Roca Rosell, amb tuto-

ria de Francesc Asensi.

A més, el 2010, la Secció promou 

els programes següents:

— «Corpus ictionímic del català. 

2a fase», dirigit per Jordi Lleonart.

— «Estudi de les saxifraga del 

Montseny i dels Pirineus», dirigit per Jo-

sep Vigo.

— «Estudi del valor nutritiu de 

les llets d’ametlla», sota la tutoria d’Abel 

Mariné.

— «Fongs liquenitzats als Països 

Catalans. Fase II», dirigit per Xavier 

Llimona.

— «Galeria de científics cata-

lans», dirigit per Mercè Durfort.

— «Projecte per millorar la pre-

sència del català dins de recopilacions 

internacionals de noms de plantes. Voca-

bulari multilingüe de noms de plantes», 

dirigit per Eduard Parés, sota la tutoria 

de Mercè Durfort.

— «Sedimentació actual de pol-

len als Pirineus en relació amb el clima i 

la vegetació, com a eina d’interpretació 

paleobotànica i paleoclimàtica (PIRI-

MOD)», dirigit per Valentí Rull, sota la 

tutoria de Josep Vigo.

— «Vocabulari de la biologia de 

la reproducció», sota la tutoria de Mercè 

Durfort.

Així mateix, la Secció ha donat 

suport a les activitats de les societats fili-

als adscrites a la Secció:

— XXV Jornada d’Agricultura  

a Prada. Universitat Catalana d’Estiu, 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(ICEA).

— Visita tècnica al Centre Expe-

rimental del Liceu Agrícola CIVAM-Bio 

66 (ICEA).
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— Recull i publicació de les expe-

riències de camp realitzades al Parc 

Agrari del Baix Llobregat sobre el cultiu 

de la carxofa amb DOP el Prat (ICEA).

— Interacció ciència-societat: la 

recerca a l’abast de tothom, Societat Ca-

talana de Biologia (SCB).

— V Jornades d’Etnobotànica en 

Llengua Catalana (ICHN).

— Projectes de recerca participa-

tius de la delegació de la Garrotxa, Insti-

tució Catalana d’Història Natural (ICHN).

— IX Col·loqui de botànica pire-

naico-cantàbrica (ICHN).

— Congrés de l’European Society 

of the History of Science, Societat Cata-

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

nica (SCHCT).

Finalment, estan vinculats a la 

Secció dos centres de recerca: el Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF), 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 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

Durant aquest curs s’ha posat en marxa, 

juntament amb la Secció de Ciències i 

Tecnologia i les Publicacions de la Uni-

versitat de València, una col·lecció intitu-

lada «Pensament Científic». A més de 

signar-se el conveni de coedició, està a 

punt d’aparèixer el primer volum, els 

secrets del que és viu. contra el pensament 

únic de la biologia, una traducció al ca-

talà de l’original francès escrit per Michel 

Morange.

A més, dins del programa «Scrip-

torium», s’ha publicat estadística per a 

científics i tècnics. Disseny d’experiments 

i innovació, de George E. P. Box, J. Stuart 

Hunter i William G. Hunter. Edició a cura 

de Manuel Martí-Recober i Joaquim Ca-

sal; traducció d’Àlex Riba.

També cal mencionar que Màrius 

Foz i Francesc Gonzàlez i Sastre han pu- 

blicat a la col·lecció «Publicacions de la 

Presidència», el llibre Malalties emergents.

Alberch, Pere. The creative trajectory of an 

evo-devo biologist. Barcelona: coe dició 

amb la Universitat de València, 2009.

Buchaca Estany, Teresa. Pigments indica-

dors: estudi del senyal en estanys dels 

Pirineus i la seva aplicació en paleo-

limnologia. Barcelona: IEC, 2009. 

(Arxius de les Seccions de Ciències; 

142) [Premi Ramon Margalef d’Eco-

logia, 2006]

Clavero i Oms, Esther. Diatomees d’am-

bients hipersalins costaners: Taxono-

mia, distribució i empremtes en el 

registre sedimentari. Barcelona: IEC, 

2009. (Arxius de les Seccions de Cièn-

03 Memoria 2009-2010 (079-134).indd   94 30/5/16   14:54



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

95

cies; 141) [Premi Pius Font i Quer de 

Botànica 2005]

contributions to science, vol. 4, núm. 2 

(2008). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]

contributions to science, vol 5, núm. 1 

(2009). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]

contributions to science, vol. 5, núm. 2 

(2009). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]

Corbella, Jacint. L’institut de Fisiologia 

de Barcelona. 1920-1939. Barcelona: 

IEC, 2009. (Arxius de les Seccions de 

Ciències; 140)

Darwin, Charles. L’origen de les espècies. 

Edició il·lustrada, a cura de Juli Pere-

tó i Andrés Moya. València: coedició 

amb la Universitat de València, 2009. 

Parés i Espanyol, Eduard. Vocabulari fo-

restal [en línia]. Barcelona: coedició 

amb la Fundació PuntCAT, 2010.

Vernet, Joan; Parés, Ramon (dir.). La 

ciència en la història dels Països ca-

talans. Vol. 3: De l’inici de la indus-

trialització a l’època actual. Barcelo-

na: coedició amb la Universitat de 

València, 2009.

Vives i Puiggròs, Jordi. La identitat im-

munitària. Discurs de recepció de 

Jordi Vives i Puiggròs com a membre 

numerari de la Secció de Ciències 

Biològiques, llegit el 16 de novembre 

de 2009.

Membres

Francesc Asensi i Botet 15.06.1998; emèrit des del 24.11.2009

 Pediatria

Carles Bas i Peired 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 17.09.1990

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

 Sociomedicina

Jacint Corbella i Corbella 20.12.1999; emèrit des del 25.01.2007

 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

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 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
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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

Juli Peretó i Magraner 20.12.1999

 Bioquímica i biologia molecular

Antoni Prevosti i Pelegrín 17.02.1978; emèrit des del 05.06.1990

 Genètica i evolució

Pere Puigdomènech i Rosell 07.04.2003

 Biologia molecular

Joan Rodés i Teixidor 11.01.1985; emèrit des de l’11.03.2008

 Hepatologia

Joandomènec Ros i Aragonès 17.09.1990

 Ecologia

Jaume Terradas i Serra 14.06.2004

 Ecologia
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Josep Vigo i Bonada 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)

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)

Xavier Sáez-Llorens 7.6.2010

 (Panamà)

José Sarukhán Kermez 21.12.2009

 (Mèxic)
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Claude Roux 26.02.2007

 (Mirabeau, França)

Antoni Torre 26.02.2007

 (L’Alguer)
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Secció de Ciències i Tecnologia

crònica 

La Secció de Ciències i Tecnologia té vint-

i-cinc membres numeraris, deu membres 

emèrits i vuit membres corresponents. Els 

membres numeraris actuals cobreixen les 

àrees científiques següents: àlgebra i to-

pologia; arquitectura i tecnologia de 

computadors; arquitectura i urbanística; 

edafologia i química agrícola; enginyeria 

de la construcció; enginyeria de sistemes; 

enginyeria de telecomunicacions; enginye-

ria geològica; enginyeria mecànica; engi-

nyeria química; física aplicada i recerca 

en ensenyament/aprenentatge de física; 

física d’altes energies; física ambiental; fí- 

sica relativista; geometria diferencial; 

geologia estructural i tectònica; geologia 

i geomorfologia; informàtica industrial; 

microelectrònica; probabilitats, estadísti-

ca, lògica i epistemologia; química am-

biental; química analítica; química inor-

gànica; teoria de nombres, i termodinàmica.

Durant el curs 2009-2010 han 

passat a la condició de membres emèrits 

Josep Amat i Girbau i Ramon Lapiedra i 

Civera.

La Secció de Ciències i Tecnologia 

s’ha reunit un cop al mes; ha celebrat una 

reunió conjunta amb la Secció de Ciènci-

es. En aquestes reunions s’han pronunci-

at les comunicacions científiques següents: 

— «Presentació del Pla de l’Ener-

gia de Catalunya 2006-2015», a càrrec 

del director general d’Energia de la Ge-

neralitat de Catalunya, Agustí Maure, i de 

Joan Esteve (25 de gener de 2010).

— «Reptes tecnològics per al 

desenvolupament de l’energia nuclear»,  

a càrrec de Xavier Ortega (19 d’abril  

de 2010).

— «El futur dels combustibles 

fòssils», a càrrec de Mariano Marzo (17 

de maig de 2010).

— «La geotèrmia a Catalunya», 

a càrrec de Josep F. Albert (21 de juny  

de 2010).

També es va fer, el 15 de febrer, 

un debat sobre canvi climàtic, amb Jordi 

Lleonart i Jaume Terradas, com a ponents 

de la Secció de Ciències Biològiques, i 

Josep Enric Llebot i David Serrat i Con-

gost, com a ponents de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia. 

Activitats

Els dies 25 i 26 de febrer de 2010 es va 

celebrar a l’Institut el «6th Annual Work-

shop on Environmental Applications and 

Food Safety. Focus on Emerging sub- 

stances», organitzat pel CSIC en col·labo-

ració amb la Secció.

El 10 de juny es va presentar el 

Llibre blanc de la recerca matemàtica a 

catalunya (2000-2009), que és fruit d’un 

projecte de recerca de la Secció dirigit per 

Manuel Castellet.

La Secció també ha col·laborat en 

el cicle Fèlix Serratosa i el Memorial Enric 

Casassas, i ha coorganitzat diverses actua-
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cions amb vista a l’Any Internacional de la 

Química, de la Societat Catalana de Quí-

mica, que se celebrarà el curs vinent.

Premis i distincions

Lluís Jofre va rebre la Medalla Narcís 

Monturiol de la Generalitat, el mes de 

desembre.

Pilar Bayer ha entrat com a mem-

bre numerària a la Real Academia de  

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El 

24 de febrer va pronunciar el seu discurs 

d’ingrés, titulat «Antecedentes y evolución 

de la teoría de la multiplicación compleja».

Coordinació interna i representació 

externa

Desenvolupen tasques de coordinació o 

enllaç entre la Secció i l’IEC: Salvador 

Alegret és associate editor de la revista 

contributions to science i representant de 

la Secció a la Xarxa CRUSCAT; Josep 

Castells és representant en la Comissió 

Social; Joan Girbau, en la Comissió d’In-

vestigació i Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer; David Jou, en la Comissió de 

Publicacions de l’IEC i en el Consell As-

sessor de la col·lecció «Clàssics de la Ci-

ència»; Ramon Lapiedra, en la SECCT al 

Consell Editorial de la col·lecció «Pensa-

ment Científic», de les dues seccions de 

ciències i la Universitat de València, i 

David Serrat i Congost, com a president 

de la Secció, en la Fundació Mercè Rodo-

reda i en la Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer.

Els representants de la Secció a les 

societats filials són: Damià Barceló, en 

l’Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació; David Jou, en la Societat Cata-

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

nica i en la Societat Catalana de Física; 

Joaquim Gosálbez (SECCB), en la Insti-

tució Catalana d’Història Natural; Joan 

Girbau, en la Societat Catalana de Mate-

màtiques; Pilar González, en la Societat 

Catalana de Química, i Alícia Casals, en 

la Societat Catalana de Tecnologia.

Les persones següents representen 

la Secció o l’Institut en organismes ex-

terns: Lluís Jofre, en el Consell Assessor 

del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 

(CAPCIT), del qual també formen part 

Joandomènec Ros i Ricard Guerrero, i 

David Serrat, en el Consell de Protecció 

de la Natura.

Pel que fa als Premis de l’Institut, 

els següents membres de la Secció han 

format part de diferents ponències: Joa-

quim Agulló, Josep Amat i Pere Santanach 

(Premi Prat de la Riba); Jordi Corominas, 

Salvador Reguant i David Serrat (Premi 

Josep R. Bataller de Geologia), i Pilar 

Bayer, Manuel Castellet i Joan Girbau 

(Premi Josep Teixidor de Matemàtiques).

Programes de recerca

Han estat vigents, en el marc del Segon 

Pla Triennal de Recerca, els programes 

següents:

— «Diccionari de ciència i tecno-

logia», dirigit per Salvador Alegret.
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— «Disseny d’una xeremia barí-

tona (baríton) com a complement de la 

tenora i el tible», dirigit per Joaquim 

Agulló.

— «LLISCAT. Base de dades 

d’esllavissades de Catalunya i Andorra», 

dirigit per Jordi Corominas.

— «Matemàtiques a l’abast: de 

l’alemany al català II», dirigit per Pilar 

Bayer.

— «Observació i monitorització 

de paràmetres físics a escala regional amb 

nous sensors radar de banda ampla mul-

tiplataforma», dirigit per Lluís Jofre.

La Secció ha promogut la segona 

fase del Llibre blanc de la recerca mate-

màtica a catalunya, publicació digital 

presentada el mes de juny.

També han continuat actius al-

guns programes derivats de convenis amb 

altres entitats:

— «Cartografia dels sòls de Ca-

talunya, a escala 1:250000», dirigit per 

Jaume Porta, resultat d’un conveni entre 

l’IEC i l’Institut Geològic de Catalunya.

— «Protecció dels sòls de Catalu-

nya, les Illes Balears, Principat d’Andor-

ra», coordinat per Jaume Porta, és el re-

sultat d’un conveni entre l’Institut, el 

DARP.

— Servei d’Arxius de Ciència 

(amb participació de la Universitat Autò-

noma de Barcelona i l’Arxiu General; per 

part de la Secció n’és tutor David Jou).

El mes de juny de 2010 s’ha pre-

sentat el projecte «Ètica, ciència i tecno-

logia» com a projecte de la Secció per al 

proper contracte programa, sota la coor-

dinació de Josep Amat.

Publicacions

La Secció ha col·laborat en la producció 

del segon informe sobre el canvi climàtic, 

elaborat pel Consell Assessor per al Des-

envolupament Sostenible (Catalunya) i 

coordinat per Josep Enric Llebot. Durant 

aquest curs s’ha posat en marxa, junta-

ment amb la Secció de Ciències Biològi-

ques i les Publicacions de la Universitat 

de València, una col·lecció intitulada 

«Pensament Científic». A més de signar-se 

el conveni de coedició, està a punt d’apa-

rèixer el primer volum, els secrets del que 

és viu. contra el pensament únic de la 

biologia, una traducció al català de l’ori-

ginal francès escrit per Michel Morange. 

La Secció també ha col·laborat en publi-

cacions externes: introducció a l’edafolo-

gia, de Jaume Porta (et al.), publicat per 

Mundi-prensa, i educació Química, revis-

ta de la Societat Catalana de Química. 

D’altra banda, durant el curs, s’han pu-

blicat les obres següents:

Carpio Rovira, Alfons. ciència i política 

exterior francesa a l’espanya de 

Franco: el cas dels físics catalans. 

Barcelona: IEC, 2010. (Arxiu de les 

Seccions de Ciències; 143) 

contributions to science, vol. 4, núm. 2 

(2008). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]
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contributions to science, vol 5, núm. 1 

(2009). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]

contributions to science, vol. 5, núm. 2 

(2009). També disponible en línia. 

[Coedició de les seccions de ciències]

Parés i Español, Eduard. Vocabulari fo-

restal [en línia]. Barcelona: coedició 

amb la Fundació PuntCAT, 2010. 

[Elaborat en el marc del programa de 

recerca «Diccionari de ciència i tecno-

logia»]

Membres

Joaquim Agulló i Batlle 23.10.1992

 Enginyeria mecànica

Salvador Alegret i Sanromà 17.09.1990

 Química analítica

Josep Amat i Girbau 17.09.1990; emèrit des del 29.07.2010

 Informàtica industrial

Damià Barceló i Cullerés 15.06.1998

 Química analítica

Heribert Barrera i Costa 17.03.1978; emèrit des del 05.06.1990

 Química teòrica

Pilar Bayer i Isant 18.06.2001

 Teoria de nombres

Eduard Bonet i Guinó 07.07.1978; emèrit des del 07.11.2006

  Probabilitats, estadística, lògica i episte-

mologia

Joaquim Casal i Fàbrega 03.11.1989

 Enginyeria química

Alícia Casals i Gelpí 26.02.2007

 Arquitectura i tecnologia de computadors
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Manuel Castellet i Solanas 17.03.1978

 Àlgebra i topologia

Josep Castells i Guardiola 14.04.1978; emèrit des del 27.05.1995

 Química orgànica

Jordi Corominas i Dulcet 19.06.2000

 Enginyeria geològica

Gabriel Ferraté i Pascual 07.07.1978; emèrit des del 03.03.2002

 Enginyeria automàtica

Joan Girbau i Badó 17.09.1990

 Geometria diferencial

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; emèrit des del 10.07.2010

 Física relativista

Josep Enric Llebot Rabagliati 18.06.2001

 Termodinàmica i física ambiental

Gabriel Navarro i Ortega 28.02.2005

 Teoria dels grups
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Jaume Pagès Fita 23.10.1992

 Enginyeria de sistemes

Jaume Porta i Casanellas 24.02.1997

 Edafologia i química agrícola

Salvador Reguant i Serra 10.01.1986; emèrit des del 24.12.1998

 Geologia històrica i paleontologia

Oriol Riba i Arderiu 17.03.1978; emèrit des del 29.08.1993

 Sedimentologia i estratigrafia

Manuel Ribas i Piera 07.07.1978; emèrit des del 16.05.1995

 Urbanística

Pere Roca i Fabregat 14.06.2004

 Enginyeria de la construcció

Xavier Roselló 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
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Rolf Tarrach Siegel 14.06.2004

 Física

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

 Geometria diferencial

Membres corresponents

Joan Genescà i Llongueras 28.02.2006

 (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 té vint-i-set membres 

numeraris, onze membres emèrits i vint-

i-quatre membres corresponents. En el 

Ple de l’IEC del 21 de desembre de 2009 

es votà la incorporació de Joaquim M. 

Puyal i Ortiga, com a membre numerari, 

i d’Andrés Urrutia Badiola i Manuel 

González González, com a membres cor-

responents. La Secció ha hagut de lamen-

tar el traspàs de Helmut Lüdtke, membre 

corresponent a Kiel (Alemanya), que morí 

el 27 d’abril.

Fins al 2 de juliol de 2010 ha 

estat al capdavant de la Secció el Consell 

de Govern format per Joan Martí i Cas-

tell, president; Isidor Marí i Mayans, 

vicepresident; Ramon Sistac i Vicén, 

tresorer, i M. Josep Cuenca i Ordinyana, 

secretària. 

El Consell de Govern presidit per 

Joan Martí i Castell ha continuat les líni-

es d’actuació dutes a terme des del prin-

cipi d’aquest mandat (17 de novembre de 

2006), que recullen i amplien les línies 

d’actuació engegades pel Consell de Go-

vern anterior, elegit el novembre del 2002. 

En aquest sentit, el Ple de la Secció Filo-

lògica, en la reunió del 12 de març, apro-

và per unanimitat la cinquena memòria 

presentada pel Consell de Govern de se-

guiment dels acords presos per la Secció 

Filològica en les sessions ordinàries ple-

nàries. Al final de curs acabà el mandat 

d’aquest Consell. En la sessió extraordi-

nària d’electors celebrada el 18 de juny 

de 2010, fou elegit el nou Consell de 

Govern de la Secció Filològica, format per 

Isidor Marí i Mayans, president; Gemma 

Rigau i Oliver, vicepresidenta; Vicent 

Pitarch i Almela, tresorer, i Ramon Sistac 

i Vicén, secretari.

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.

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 cinc cursos es 

va crear una comissió de treball mixta de 

la Secció Filològica i l’Equip de Presidèn-

cia 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 any s’ha materialitzat, 

sobretot, en l’organització de la reunió de 

la Secció Filològica a la Delegació de 

l’Institut a Alacant, el Carxe, Novelda i 

Guardamar.

En l’àmbit extern, el Consell de 

Govern ha continuat amb els contactes 
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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-

palment la Vicepresidència del Govern, la 

Secretaria de Política Lingüística, els 

departaments d’Innovació, Universitats i 

Empresa; de Política Territorial i d’Obres 

Públiques; de Cultura, i de Governació, i 

la representació de la Generalitat a l’Al-

guer. També s’han tingut contactes amb 

la Conselleria d’Educació i Cultura del 

Govern de les Illes Balears, els Consells 

Insulars de Menorca, d’Eivissa i de For-

mentera, el Govern d’Andorra, els ajun-

taments de Jumella (el Carxe), Novelda i 

Guardamar. També s’ha fet feina amb el 

Grup de Treball del Grup d’Exònims de 

les Nacions Unides, i amb el Consell Su-

perior Geogràfic del Ministeri de Foment 

del Govern d’Espanya. Els contactes han 

continuat, així mateix, amb l’Institut 

Ramon Llull i el Centre d’Estudis Cata-

lans de París.

Han continuat també les relacions 

de la Secció Filològica amb les universi- 

tats de tot el territori, l’Institut Interuni-

versitari de Filologia Valenciana, la 

Xarxa Vives d’Universitats, la Universitat 

Catalana d’Estiu i el Consorci Universi- 

tat Internacional Menéndez Pelayo de 

Barcelona (CUIMPB). La Secció té repre-

sentació en la comissió tècnica del Depar-

tament de Filologia Catalana i Lingüísti-

ca General i en el comitè científic de la Cà- 

tedra 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 parti-

cipació del president i del vicepresident 

de la Secció Filològica en els actes del 

norantè aniversari d’Euskaltzaindia 

(juliol i octubre del 2009), i la partici-

pació del president de la Secció en la 

reunió d’acadèmies promoguda per 

Euskaltzaindia i celebrada a la seu de la 

Real Academia Española, el 12 de març 

de 2010.

Altres entitats amb les quals la 

Secció ha treballat d’una manera més 

significativa en aquest darrer any han 

estat les següents: Institut Menorquí d’Es-

tudis, Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (Delegació de Catalunya) 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. El juny de 2008 

s’incorporaren en aquest Consell, M. Josep 

Cuenca i Ramon Sistac, com a represen-

tants de la Secció Filològica en matèria 

geolectal.
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Reunions

Durant aquest curs el Ple de la Secció 

Filològica s’ha reunit els dies 18 de setem-

bre, 16 d’octubre, 13 de novembre i 11 

de desembre de 2009, i 15 de gener, 12 de 

febrer, 12 de març, 16 d’abril, 14 de maig, 

18 de juny i 2 de juliol de 2010. 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 16 d’octubre es féu a la De-

legació de l’IEC a Alacant, amb motiu de 

la visita de la Secció al Carxe, Novelda i 

Guardamar. En l’apartat d’activitats 

públiques s’informarà 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 considerat 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 la recerca i 

a les publicacions en llengua catalana.

Tal com s’ha fet des del 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 12.00 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: 

presentació de l’extranet i de l’estat dels 

treballs de la Gramàtica de la llengua 

catalana, a càrrec de Gemma Rigau, 

presidenta de la Comissió de Gramàtica, 

Manuel Pérez Saldanya, director de l’Ofi-

cina de Gramàtica, i Xavier Rofes, cap 

d’aquesta Oficina (18 de setembre); ex-

posició d’experts externs sobre el model 

de llengua del futur diccionari, a càrrec de 

Neus Picó i de Josep M. Baldaquí, Joan 

Melià, Oriol Camps i Francesc Parceri- 

sas (13 de novembre); presentació de 

l’obra epistolari d’Antoni M. Alcover 

(1880-1931), a càrrec de M. Pilar Perea, 

professora de la Universitat de Barcelona 

i responsable de l’edició de l’obra (15 de 

gener); presentació del Recull de glossaris 

de la col·lecció «Els Nostres Clàssics», a 

càrrec de Germà Colón (15 de gener); 

conferència «Les llengües sami: la salva-

guarda i la promoció de llengües dividides 

per fronteres de l’Estat», a càrrec de Nils 

Ø. Helander, professor agregat del Col·legi 

Universitari Saami (Guovdageaidnu, 

Noruega) —activitat organitzada per la 

Càtedra UNESCO de Llengües i Educa-

ció— (12 de febrer); presentació del 

Servidor Ortològic de la Llengua Catala-

na (SOLC), projecte de l’IULA (UPF), a 

càrrec de Lluís de Yzaguirre, professor de 

la Universitat Pompeu Fabra i director 

del projecte (12 de març); presentació del 

projecte «L’avaluació de la implantació 
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de la normativa dels relatius», del Grup 

de Lingüística Formal (GLIF) del Depar-

tament de Traducció i Ciències del Llen-

guatge de la Universitat Pompeu Fabra, 

a càrrec d’Àlex Alsina i Joan Costa, pro-

fessors de la UPF (16 d’abril); presentació 

de la segona edició del nomenclàtor ofi-

cial de la toponímia major de catalunya 

i informació sobre els criteris del Grup 

d’Experts de les Nacions Unides per als 

Noms Geogràfics (GENUNG), a càrrec de 

Josep Moran, Joan Anton Rabella i Mar 

Batlle, director, cap i tècnica, respectiva-

ment, de l’Oficina d’Onomàstica (16 

d’abril); presentació de l’obra Vocabulari 

de cruïlla. els mots de les Terres de l’ebre 

i del Maestrat en el context del català 

formal, a càrrec de Joan S. Beltran, autor 

de l’obra, i Miquel Àngel Pradilla; presen-

tació del projecte del Glossarium mediae 

latinitatis cataloniae, a càrrec de Pere 

Quetglas, director del projecte, i Anna 

Gómez Rabal, investigadora del CSIC  

(2 de juliol).

Quant a les comissions delegades 

de la Secció, la Comissió de Lexicografia 

s’ha reunit quinze vegades; la Comissió 

de Gramàtica, onze; la Comissió de Cata-

là Estàndard (constituïda per les subco-

missions de sintaxi i de lèxic), dinou, i la 

Comissió de Transcripció i Transliteració 

de Noms Propis, dues. Aquesta darrera 

Comissió treballa en l’elaboració d’una 

proposta de transcripció del grec modern 

al català, en col·laboració amb l’Associació 

Catalana de Neohel·lenistes, i en la revisió 

de la proposta de transcripció i translite-

ració del rus, publicada el 1996. També 

han treballat les dues comissions creades 

ad hoc per a la preparació del centena- 

ri de la Secció Filològica, que s’escaurà  

el 2011, i per a la definició del model de 

llengua del futur diccionari.

Celebracions, homenatges, distincions 

i nomenaments

Josep M. Nadal fou distingit per la Gene-

ralitat de Catalunya amb el Premi Jaume 

Vicens Vives a la qualitat docent, el qual 

li fou lliurat el 18 de setembre de 2009 a 

la UOC, en el marc de la inauguració 

oficial del curs acadèmic del sistema uni-

versitari català.

El BLOC de Castelló, el 6 de no-

vembre, atorgà a Vicent Pitarch el guardó 

Bloc d’Or.

Josep Piera fou distingit amb el 

Premi Joanot Martorell (apartat de nar-

rativa), que atorga l’Ajuntament de 

Gandia, per una obra sobre Francesc  

de Borja. Rebé la distinció el 21 de no-

vembre al Palau Ducal de Gandia.

Josep Vallverdú fou guardonat 

amb el Premi Reconeixement de la Infàn-

cia (apartat de literatura), que concedeix 

el Departament d’Acció Social de la Ge-

neralitat de Catalunya. La distinció li fou 

lliurada el 20 de novembre al Parlament 

de Catalunya.

Joan Veny fou homenatjat per 

l’Obra Cultural Balear els dies 23 i 24 de 

novembre amb les Jornades «L’encant  
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de la llengua», al Centre de Cultura Sa 

Nostra de Palma.

Antoni M. Badia i Margarit rebé 

un homenatge de l’associació Sobirania i 

Justícia, el 27 de novembre, a l’Ateneu 

Barcelonès.

Mariàngela Vilallonga fou guardo-

nada amb el Premio per l’Ambiente Gian- 

franco Merli, que concedeix el Consiglio 

Nazionale del Movimento Azzurro d’Itàlia, 

l’11 de desembre a la Cambra de Diputats, 

a Roma.

En la reunió plenària de l’11 de 

desembre, la Secció Filològica féu un 

homenatge a Pere Verdaguer, en ocasió 

del seu vuitantè aniversari.

El 28 de gener es presentà a l’IEC 

el llibre Temps sense treva. (obra poètica 

completa), de Francesc Vallverdú, en un 

acte organitzat per la Societat Catalana 

de Llengua i Literatura.

Miquel Àngel Pradilla guanyà ex 

aequo el Premi Lupa d’Or de la SOCS per 

l’obra La tribu valenciana. El guardó li 

fou lliurat el 24 de febrer. 

Joaquim M. Puyal fou investit com 

a doctor honoris causa per la Universitat 

Rovira i Virgili el 2 de març. Així mateix, 

obtingué el grau de doctor a la Universitat 

de Barcelona el 25 de febrer.

Antoni M. Badia i Margarit fou 

investit com a doctor honoris causa per 

la UNED el 23 de març.

Carles Miralles fou guardonat  

el 17 d’abril amb el Premi de la Crítica 

Literària (categoria de llengua catalana), 

que concedeix l’Associació Espanyola de 

Crítics Literaris, per l’obra L’ombra dels 

dies roja.

Joan Solà fou distingit el 8 de maig 

per la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua amb un dels Premis Joan Coro-

mines que concedeix aquesta entitat, en 

reconeixement a la seva trajectòria perso-

nal en defensa de la llengua i la cultura 

catalanes.

Josep Moran fou homenatjat per 

la Universitat de Barcelona amb una 

sessió acadèmica el 13 de maig, amb 

motiu de la seva jubilació.

Jaume Cabré rebé el Premi d’Ho-

nor de les Lletres Catalanes, d’Òmnium 

Cultural, el 14 de juny al Palau de la 

Música Catalana.

Joan Solà féu la seva darrera lliçó 

com a professor de la UB el 17 de juny, en 

la cloenda del Màster d’estudis avançats 

i aplicats de llengua i literatura catalanes 

que impartiren conjuntament la UB i la 

UAB.

Jordi Carbonell rebé el Premi 

Maria Lluïsa Serra 2010 Taula d’Or del 

Consell Insular de Menorca el 2 de juliol 

al Palau de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a antics membres, el 17 

de maig la Secció Filològica organitzà una 

sessió en memòria de Joan Bastardas, 

traspassat el 30 de gener de 2009. Hi 

intervingueren el president de l’IEC, el 

president de la Secció Filològica, Mariàn-

gela Vilallonga, Joan A. Argenter i Josep 

Lluís Vidal.
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La Càtedra Maria Àngels Anglada, 

per a commemorar el desè aniversari del 

traspàs d’aquesta escriptora, ha continu-

at durant aquest curs un programa d’ac-

tivitats, que foren presentades als mitjans 

de comunicació el 22 de gener de 2009. 

També han continuat les activitats del 

Parc Literari M. Àngels Anglada, inau- 

gurat el curs 2005-2006. D’altra banda,  

el 25 de gener, Carles Miralles presentà a 

la Biblioteca de Catalunya l’obra Maria 

Àngels Anglada. Poesia completa, d’Edi-

cions Vitel·la, a l’edició de la qual ha 

contribuït la Secció Filològica.

L’11 de setembre tingué lloc a 

Lleida el recital «Cançons del compositor 

català Manuel Garcia Morante sobre po-

emes de Rafael Caria i Antoni Canu: Les 

veus de l’Alguer», organitzat per la Dele-

gació de Lleida de l’IEC i l’Institut d’Es-

tudis Ilerdencs.

El 4 de novembre es formalitzà 

amb un acte la donació a l’IEC de l’Arxiu 

Josep Roca-Pons. Hi participaren Teresa 

Boix, vídua de Roca-Pons, Salvador Gi-

ner, Joan Martí i Castell, Josep Moran i 

August Bover. D’altra banda, les Jorna-

des de la Secció Filològica de 2010, ce-

lebrades a Sitges els dies 14 i 15 de maig, 

es dedicaren a la memòria de Josep Roca-

Pons.

De l’11 de desembre al 15 de de-

sembre es pogué visitar a l’Espai Betúlia 

de Badalona l’exposició «Jordi Sarsane-

das. Acció i creació».

Projectes normatius i científics

Els projectes normatius són els que tenen 

per objectiu l’establiment i l’actualització 

de normativa explícita o de propostes 

normatives, i responen a encàrrecs ofici-

als. Són competència exclusiva de l’IEC, 

que delega en la Secció Filològica, i cons-

titueixen 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 (manteniment i 

actualització)

— 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 la to-

ponímia 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 xxxii de la revista estudis Romà-

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

ta, fundada el 1947 per Ramon Aramon 

i Serra. Antoni M. Badia i Margarit n’és 

el director i Joan Veny, el director adjunt.
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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:

Del 7 a l’11 de setembre es féu a 

Lleida el XV Col·loqui de l’Associació 

Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes, en el qual participaren diversos 

membres de la Secció Filològica.

El 14 d’octubre se celebrà a l’IEC 

el I Simposi sobre l’Ensenyament de la 

Llengua i la Literatura Catalanes a Se-

cundària i a la Universitat, organitzat per 

la UAB, amb la col·laboració de la Secció 

Filològica. El president de la Secció par-

ticipà en la inauguració del Simposi i 

Albert Jané, en la cloenda.

Els dies 16 i 17 d’octubre, a pro-

posta de la Delegació de l’IEC a Alacant, 

la Secció Filològica visità aquesta Dele-

gació, la Torre del Rico (el Carxe, Jume-

lla), Novelda i Guardamar, gràcies a la 

col·laboració dels ajuntaments correspo-

nents. Ultra la reunió ordinària, celebra-

da a la Delegació de l’IEC, la Secció hi 

féu dues sessions acadèmiques obertes al 

públic. La primera tingué lloc al Centre 

Cultural Gómez-Tortosa de Novelda i hi 

intervingueren Ester Limorti i Artur 

Quintana («La literatura de tradició oral 

al Carxe»); a continuació, hi hagué l’ac-

tuació de l’Orfeó Solidaritat. La segona 

sessió es féu a la Sala de Plens de l’Ajun-

tament de Guardamar i comptà amb els 

parlaments de Vicent Beltran («Les 

parles dels extrems meridionals del ca-

talà: el Carxe i Guardamar»); Joan Veny 

(«Com vam fer l’enquesta a Guardamar 

per a l’Atles Lingüístic del Domini Cata-

là en els anys seixanta»), i Antoni Mas 

(«Transmissió i revernacularització del 

català a Guardamar»); clogué la sessió 

l’actuació de la rondalla Ja Plora la Nyo-

ra. Al final de totes dues sessions, hi 

hagué un col·loqui amb el públic assis-

tent.

El 23 d’octubre se celebrà la IV 

Jornada de l’Associació d’Amics del Pro-

fessor Antoni M. Badia i Margarit «La 

lingüística romànica al segle xxi», en què 

participaren membres de la Secció Filo-

lògica.

El president de la Secció participà 

el 5 de novembre en l’acte d’inauguració 

del curs acadèmic de l’Institut Menorquí 

d’Estudis, amb una conferència sobre les 

funcions de la Secció Filològica.

El 12 de novembre es feren a la 

Universitat de Barcelona els III Espais 

Terminològics, organitzats pel TERMCAT, 

amb la col·laboració de la Secció, amb  

la intervenció de membres i tècnics de la 

Secció Filològica: Joan Martí i Castell, 

Ramon Sistac, Isidor Marí i Joan Veny, i 

Carolina Santamaria, cap de les Oficines 

Lexicogràfiques.

El 30 de novembre es presentà 

també a la Universitat de Barcelona el 

Diccionari de textos catalans antics en 

xarxa, primera concreció del projecte del 
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Diccionari del català antic. En l’acte in-

tervingueren el president de l’IEC i Joa-

quim Rafel, director del Diccionari del 

català antic.

El 14 de desembre se celebrà el 

Club 17. Dissetè Col·loqui Lingüístic de 

la Universitat de Barcelona, en el qual 

participaren els membres de la Secció 

Filològica Josep Martines, Joan Martí i 

Castell, Josep Moran i Joan Veny. 

El 20 de gener es presentà el llibre 

The Architect of Modern Catalan. Se- 

lected Writings, de Pompeu Fabra (tra-

ducció d’Alan Yates i edició de Joan 

Costa Carreras), a la Universitat Pompeu 

Fabra, amb la participació del president 

de l’IEC. Prèviament, s’hi féu una taula 

rodona sobre la projecció internacional de 

Pompeu Fabra a càrrec, entre d’altres,  

de Joan Solà i Joan Martí i Castell.

Del 3 al 6 de febrer se celebrà la 

Fira Internacional d’Idiomes i Cultures 

Expolangues París 2010. El català hi fou 

la llengua convidada. La participació 

catalana en aquesta fira fou organitzada 

per l’Institut Ramon Llull. Joan Martí i 

Castell i Joan Veny hi feren sengles con-

ferències.

El 18 de febrer es presentà l’obra 

Enciclopèdia de Menorca, en ocasió del 

seu trentè aniversari, a la Biblioteca de 

Catalunya, en un acte organitzat pel 

Consell Insular de Menorca, l’Obra Cul-

tural de Menorca i la Secció Filològica, 

amb la intervenció de Jordi Carbonell en 

representació de la Secció.

El 23 de febrer es féu a l’IEC la 

presentació institucional de la nova edició 

de l’obra Nomenclàtor oficial de la topo-

nímia major de Catalunya, en un acte 

presidit pel vicepresident de la Generalitat 

de Catalunya.

El 19 de març se celebrà a la Uni-

versitat de Barcelona la jornada «Visibi-

litzar o marcar? Repensar el gènere en la 

llengua catalana», organitzada pel Grup 

d’Estudi de Llengües Amenaçades 

(GELA). Hi participaren M. Teresa Cabré, 

Joan Martí i Castell, Miquel Àngel Pradi-

lla i Joan Solà.

El 7 d’abril el president de la 

Secció comparegué davant la Comissió de 

Política Cultural del Parlament de Cata-

lunya en relació amb el projecte de Llei 

de l’aranès.

El president participà el 12 d’abril 

en la jornada de treball tinguda a la RAE 

promoguda pel president d’Euskaltzain-

dia. Hi eren presents representants de la 

Real Academia Galega, la RAE, Eus- 

kaltzaindia i l’IEC.

Els dies 14 i 15 de maig la Secció 

celebrà a Sitges les Jornades de 2010, 

gràcies a l’acollença del Grup d’Estudis 

Sitgetans i la col·laboració de l’ajunta- 

ment d’aquesta vila, en homenatge a la 

figura del lingüista Josep Roca-Pons 

(Barcelona, 1914 - Sant Pere de Ribes, 

2000), qui fou membre numerari de la 

Secció Filològica. Les activitats públiques 

de les Jornades s’iniciaren amb un parla-

ment de Philip D. Rasico de record a Josep 
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Roca-Pons (dia 14 de maig, a les 12.30 h, 

al Saló d’Or del Palau de Maricel), i con-

tinuaren amb dues sessions acadèmiques 

en què participaren experts amb interven-

cions sobre la llengua, la literatura i la 

cultura de Sitges i de la comarca del Garraf. 

En la primera sessió (14 de maig, a les 

17.00 h, al Saló d’Or del Palau de Maricel), 

després de l’obertura a càrrec de les auto-

ritats, hi hagué les intervencions següents: 

Montserrat Comas («La intervenció de 

Víctor Balaguer en la transformació cultu-

ral de Vilanova i la Geltrú»); Manuel Jorba 

(«Malvasia i teatre»), i Oriol Pi de Caba-

nyes («El parlar de Vilanova i la Geltrú: 

algunes particularitats de fonètica i lèxic»). 

La segona sessió se celebrà el 15 de maig, 

a les 10.45 h, a la seu del Grup d’Estudis 

Sitgetans i comptà amb les intervencions 

següents: Manel Alquézar («Josep Carbo-

nell i Gener i l’edició de la gramàtica occi-

tana de 1935-1937»); August Bover i 

Francesc Cortès («Garraf, drama líric de 

Ramon Picó i Campanar i Josep Garcia 

Robles»); Ignasi Muntaner («Els topònims 

sitgetans, entre la semàntica i les anècdo-

tes»), i Vinyet Panyella («L’obra completa 

de Santiago Rusiñol, projecte i realitat»). 

Totes dues sessions es clogueren amb un 

col·loqui amb el públic assistent.

El dia 9 de juny, la Secció Filolò-

gica col·laborà en l’homenatge que la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

dedicà a Jordi Mir.

L’1 de juliol es presentà a l’IEC, 

en un acte organitzat amb l’Institut Me-

norquí d’Estudis, l’obra Reunió de la 

secció Filològica a Menorca, en ocasió del 

vintè aniversari de l’institut Menorquí 

d’estudis i del centenari de l’institut 

d’estudis catalans (11 i 12 de maig  

de 2007). Hi participaren Josefina Salord, 

Joan Martí i Castell, Joan Francesc López 

Casasnovas i Josep Miquel Vidal Hernán-

dez.

En la línia de treball de la llengua 

catalana de signes, el president de la 

Secció Filològica i Josep Quer han 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. L’11 de no- 

vembre de 2009 l’avantprojecte d’aques-

ta llei fou presentat al Parlament de Ca-

talunya, i el 18 de gener de 2010 el 

president de la Secció Filològica i Josep 

Quer comparegueren en el Parlament per 

a parlar-ne. Així mateix, el president de 

la Secció Filològica participà en la inau-

guració del II Seminari de la Llengua de 

Signes Catalana, que tingué lloc a l’IEC 

els dies 24 i 25 d’abril, organitzat per la 

Federació de Persones Sordes de Catalu-

nya, amb la col·laboració de la Secció 

Filològica. I el 12 de febrer, Ramon Sistac 

participà a Lleida, en representació de la 

Secció Filològica, en les II Jornades sobre 

Política Lingüística de la Llengua de 

Signes Catalana. El 21 d’abril el president 

de l’IEC i el de la Secció Filològica s’en-

trevistaren amb el conseller d’Educació 
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de la Generalitat de Catalunya per a 

parlar de l’ensenyament de la llengua de 

signes catalana a l’escola. Finalment, el 

president assistí a la inauguració del V 

Congrés de la Confederació Estatal de 

Persones Sordes (Barcelona, 28 i 29  

de maig), coorganitzat per la FESOCA.

Com s’ha fet en els darrers anys, 

la Secció Filològica ha acollit la visita de 

grups universitaris i d’investigadors que 

han sol·licitat conèixer les seves activitats 

i funcions, especialment en recerca i nor-

mativa lingüística. El 27 de gener el 

president de la Secció i Joan A. Argenter, 

membre de la Secció Filològica i director 

de la Càtedra UNESCO de Llengües i 

Educació, es reuniren amb dos represen-

tants de l’associació Tarpurisunchis, del 

Perú, a petició seva. El 15 d’abril el pre-

sident de la Secció atengué un grup d’es-

tudiants de filologia catalana de la Uni-

versitat Rovira i Virgili.

La Secció Filològica ha treballat 

durant aquest curs en la preparació del 

seu centenari, que s’escaurà el 2011. 

La Secció Filològica també ha 

participat en activitats de la Fundació 

Mercè Rodoreda. El president de la Secció 

forma part del Patronat de la Fundació i 

Joaquim Mallafrè i Carles Miralles, del seu 

Consell de Direcció. 

Publicacions

Abelló, Montserrat. Maria Àngels Angla-

da. [Coedició amb Edicions Vitel·la]

Anglada, Maria Àngels. Poesia completa. 

[Coedició amb Edicions Vitel·la] 

Bruguera, Fèlix. Recull de noms d’osor.

Diccionari de la llengua catalana. [Edició 

en rústica]

estudis Romànics, núm. 32.

Gómez i Inglada, Pere. Quinze anys de 

periodisme: Les col·laboracions de J. 

V. Foix a ‘La Publicitat’ (1922-1936). 

Barcelona: IEC, 2010.

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a eivissa i 

Formentera (16 i 17 de maig de 2008).

nomenclàtor oficial de la toponímia ma-

jor de catalunya.

Prats, Modest. engrunes i retalls: escrits 

de llengua i cultura catalanes. Ed. a 

cura de Francesc Feliu. [Coedició amb 

la Universitat de Girona i CCG Edicions]

Reunió ordinària de la secció Filològica 

a Menorca, en ocasió del vintè aniver-

sari de l’institut Menorquí d’estudis i 

del centenari de l’institut d’estudis 

catalans (11 i 12 de maig de 2007).

Veny, Joan. Petit atles lingüístic del domi-

ni català. Vol. 2.

Veny, Joan; Massip, Àngels. scripta eivis-

senca. Barcelona: IEC, 2009.
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Membres

Joan A. Argenter i Giralt 03.11.1989

 Lingüística i sociolingüística

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

 Lingüística històrica i gramàtica

M. Teresa Cabré i Castellví 03.11.1989

 Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré 19.06.2000

 Escriptor

Jordi Carbonell i de Ballester 19.05.1972; emèrit des del 23.04.1994

 Història social de la llengua, història 

 de la literatura i gramàtica

Germà Colón Domènech 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 comuni cació

Albert Jané i Riera 19.06.2000; emèrit des del 19.06.2001

 Gramàtica

Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21.05.1991

 Traductor i escriptor
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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 21.05.1991

 Filologia clàssica

Aina Moll i Marquès 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 23.02.2009

 Història de la llengua

Manuel Pérez Saldanya 09.06.1997

 Gramàtica

Joan Peytaví Deixona 28.02.2005

 Catalunya del Nord / Onomàstica

Josep Piera Rubio 28.02.2005

 Escriptor
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Vicent Pitarch i Almela 14.06.1985

 Sociolingüística

Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

 Sociolingüística i lingüística

Joaquim M. Puyal i Ortiga 21.12.2009

 Teoria de la comunicació

Miquel Àngel Pradilla Cardona 13.06.2005

 Sociolingüística (variació i planificació)

Modest Prats i Domingo 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; emèrit des del 10.01.2010

 Gramàtica

Francesc Vallverdú Canes 17.06.2002; emèrit des de l’01.12.2005

 Sociolingüística

Josep Vallverdú i Aixalà 21.05.1991; emèrit des del 09.07.1993

 Escriptor
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Joan Veny i Clar 17.11.1978; emèrit des del 22.08.2002

 Dialectologia i història de la llengua

Pere Verdaguer i Juanola 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 12.06.2006

 (Santanyí)

Ramon Amigó i Anglès 06.06.1994

 (Reus)

Robert Archer 19.06.2000

 (Londres, Regne Unit)

Michel Contini 28.02.2006

 (Grenoble, França)

Jordi Joaquim Costa i Costa 28.02.2006

 (Saint Estève, França)

Kálmán Faluba 23.11.1992

 (Budapest, Hongria)

Manuel González González 21.12.2009

 (Santiago de Compostel·la, Espanya)

Joseph Gulsoy 06.06.1994

 (Ontario, Canadà)
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Joan F. López Casasnovas 28.02.2006

 (Ciutadella)

Helmut Lüdtke 19.06.2000 - † 27.04.2010

 (Kiel, Alemanya)

Bob de Nijs 19.06.2000

 (Montgat)

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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Andrés Urrutia Badiola 21.12.2009

 (Bilbao, Espanya)

Max Woodfield Wheeler 09.06.1997

 (Pinner, 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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Secció de Filosofia i Ciències Socials

crònica

Estructura i composició de la Secció

La composició de la Secció, en aquest 

moment, és de vint-i-tres membres nume-

raris, dinou membres emèrits i quatre 

membres corresponents, els quals estan 

distribuïts en les set àrees en què està 

estructurada la Secció de la manera se-

güent:

— Filosofia: tres membres nume-

raris, tres d’emèrits i un de corresponent.

— Dret: tres membres numeraris, 

un d’emèrit 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 i quatre d’emèrits i 

un de corresponent.

— Comunicació i antropologia: 

tres membres numeraris i un d’emèrit.

— Sociologia i ciència política: 

quatre membres numeraris, dos d’emèrits 

i un de corresponent.

D’altra banda, Encarna Roca ha 

continuat dispensada de les obligacions 

reglamentàries amb motiu del seu càrrec 

de magistrada de la Sala Primera del 

Tribunal Suprem espanyol. Andreu Mas-

Colell n’ha quedat també dispensat amb 

motiu del seu càrrec de secretari general 

del Consell Europeu de la Recerca.

Sessions celebrades 

La Secció ha celebrat sis sessions ordinà-

ries i dues d’extraordinàries. Les sessions 

ordinàries han tingut sempre un punt fort 

a l’ordre del dia, sia una comunicació 

acadèmica sia alguna altra qüestió d’una 

certa entitat, com ara l’aprovació del 

pressupost. En cada sessió ordinària hi ha 

hagut també la presentació d’un informe 

sobre les activitats dels darrers dotze 

mesos d’una de les nou societats filials 

adscrites a la Secció, a càrrec del president 

corresponent. En les sessions en què s’ha 

disposat de temps suficient, s’han presen-

tat les comunicacions següents:

— «Migracions i societat», a càr- 

rec de F. Xavier Vila, professor de socio-

lingüística de la Universitat de Barcelona 

i director de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC. 

— «La incerta reforma de l’orga-

nització territorial de Catalunya d’ençà 

de l’aprovació de l’Estatut d’autono- 

mia de 2006», a càrrec d’Oriol Nel·lo.

— «Immigració i educació», a 

càrrec de Joaquim Arnau, amb la qual 

s’ha clos el cicle «Migracions i societat».

— «L’Estatut d’autonomia de 

Catalunya i el marc constitucional», a 

càrrec de Josep Cruanyes, president de la 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics.

— «L’R+D+I en ciències socials i 

humanes: continguts i potencials del por-
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tal web Meridià», a càrrec de Llorenç 

Arguimbau, coordinador de l’Observato-

ri de la Recerca (OR-IEC). 

— «La recerca a l’Institut d’Es-

tudis Catalans. Una anàlisi des de la filo-

sofia i les ciències socials i des de les ci-

ències i la tecnologia», a càrrec de 

Salvador Alegret (SECC) i Josep M. Ter-

ricabras (SFCS).

Les sessions extraordinàries han 

estat dedicades, d’acord amb la normati-

va interna de la Secció, a la discussió 

sobre propostes de candidats a nous 

membres, a la presentació formal 

d’aquests candidats i a la votació de can-

didatures. 

Seguint amb la política de visitar 

diferents indrets del nostre àmbit d’actu-

ació per a conèixer-ne la realitat, la Secció 

ha celebrat el dia 9 d’abril de 2010 una 

jornada a Perpinyà. La reunió del Ple, que 

es va celebrar al matí, consistí en unes 

paraules d’obertura de Josep González-

Agàpito i Joan Becat; i amb les ponències 

d’Enric Vilanova (advocat i polític), Alà 

Baylac-Ferrer (professor de català a la 

Universitat de Perpinyà i vicepresident de 

l’Associació per a l’Ensenyament del 

Català) i Rita Peix (professora de català 

i formadora a l’Institut Universitari de 

Formació dels Mestres de Perpinyà). A la 

tarda es va fer una visita pel centre histò-

ric de Perpinyà, guiada per Joan Peytaví, 

membre de la Secció Filològica.

Projectes de recerca

Els programes de la Secció de l’any 2009 

han estat els següents:

— «Estudi i traducció catalana 

dels escrits berlinesos de Hegel sobre re-

ligió», dirigit per Gabriel Amengual.

— «Setanta anys d’evolució ter-

ritorial i econòmica en quatre comarques 

de l’àrea metropolitana barcelonina», 

dirigit per Joan Vilà-Valentí.

— «Dinàmica i evolució del pai-

satge de ribera: les rieres de Gualba i 

Breda», dirigit per Josep M. Panareda.

— «La taca cultural», dirigit per 

Xavier Rubert de Ventós.

— «Vint-i-cinc anys d’integració 

de Catalunya a la Unió Europea», dirigit 

per Carles A. Gasòliba.

— «Processos d’assentament i 

mobilitat de la població estrangera a 

Catalunya», dirigit per Àngels Pascual.

— «Avaluació dels continguts 

científics i la seva recepció als programes 

magazin de la televisió pública catalana», 

dirigit per Josep M. Casasús.

— «Competència lingüística i 

rendiment acadèmic en aules amb diver-

sitat lingüística i cultural», dirigit per 

Joaquim Arnau.

— «El patrimoni historicoeduca-

tiu de Catalunya. Un avantprojecte de 

recerca i salvaguarda», per Josep 

González-Agàpito.

— «Tendències de la catalanitat 

(vies d’identificació)», dirigit per Josep M. 

Casasús.
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Els programes de la Secció de 

l’any 2010 han estat els següents:

— «Estudi de la concepció hege-

liana del catolicisme», dirigit per Gabriel 

Amengual.

— «Les relacions entre Barcelona 

i les comarques properes suboccidentals», 

dirigit per Joan Vilà-Valentí.

— «Dinàmica i evolució del pai-

satge de Ribera», dirigit per Josep M. 

Panareda.

— «Una aproximació multimèto-

de als negocis regentats per immigrants 

d’origen andí en els Països Catalans», 

dirigit per Carlota Solé.

— «Vint-i-cinc anys d’integració 

de Catalunya a la Unió Europea», dirigit 

per Carles A. Gasòliba.

— «Periodisme científic i de di-

vulgació a la ràdio en català del perío- 

de 1923-1936», dirigit per Josep M. Ca-

sasús.

— «Competència lingüística i 

rendiment acadèmic en aules amb diver-

sitat lingüística i cultural», dirigit per 

Joaquim Arnau.

— «El patrimoni històrico-edu-

catiu de Catalunya. Un avantprojecte de 

recerca i salvaguarda», dirigit per Josep 

González-Agàpito.

— «Tendències de la catalanitat 

(vies d’identificació)», dirigit per Josep M. 

Casasús.

Pel que fa als programes de recer-

ca per al trienni 2008-2010, s’han apro-

vat els projectes de la Secció següents:

— «Cartografia catalana de l’edat 

moderna: evolució, cartometria, art», 

dirigit per Vicenç M. Rosselló.

— «Catàleg històric general de la 

premsa en català. I. L’eclosió de les publi-

cacions (1810-1898)», dirigit per Jaume 

Guillamet (ponent: Josep M. Casasús).

— «Evolució dels paisatges medi-

terranis de ribera», dirigit per Josep M. 

Panareda.

— «L’exili del magisteri de Cata-

lunya a causa de la Guerra Civil», dirigit 

per Salomó Marquès (ponent: Josep 

González-Agàpito).

— «Mobilitat laboral i trajectòries 

socials de les dones immigrants llatinoa-

mericanes a Catalunya», dirigit per Sònia 

Parella (ponent: Carlota Solé).

— «Presència, producció científi-

ca i estatus de les dones a l’acadèmia: la 

geografia a les universitats públiques dels 

Països Catalans», dirigit per M. Dolors 

Garcia Ramon.

D’altra banda, Josep Perarnau ha 

preparat, amb finançament de l’Institut, 

els treballs dels volums 27 i 28 de l’Arxiu 

de Textos catalans Antics.

Altres activitats

28 de setembre de 2009. Acte rememora-

tiu del Tribunal de Cassació de Catalunya, 

en el qual Encarna Roca, catedràtica de 

Dret Civil de la Universitat de Barcelona, 

magistrada del Tribunal Suprem i mem-

bre de la Secció, ha pronunciat la confe-

rència «La doctrina del Tribunal de 
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Cassació i el dret català avui: fa setanta 

anys que eren il·legalment derogats». Hi 

han assistit el president del Parlament de 

Catalunya, Ernest Benach; la consellera 

de Justícia, Montserrat Tura; la presiden-

ta del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Maria Eugènia Alegret, i el 

president de la Societat Catalana d’Estu-

dis Jurídics, Josep Cruanyes. 

8 d’octubre de 2009. Acte de 

presentació de l’edició facsímil i l’estu- 

di de La carta de Gabriel de Vallseca  

de 1439, a l’Auditori de la Fundació Bar- 

tomeu March de Palma de Mallorca. Hi 

han intervingut Josep González-Agàpito, 

en representació de l’Institut d’Estudis 

Catalans; Gabriel Vicens Mir, conseller de 

Mobilitat i Ordenació del Territori del 

Govern de les Illes Balears; Francesc 

Fontbona, director de la Unitat Gràfica 

de la Biblioteca de Catalunya; Ramon J. 

Pujades, autor del llibre d’estudi, i Joan 

de Moya, editor de Lumenartis.

15 d’octubre de 2009. Presenta-

ció, en un acte celebrat a la Biblioteca de 

Catalunya, de l’edició facsímil i l’estudi 

La carta de Gabriel de Vallseca de 1439, 

de Ramon J. Pujades, fruit d’un projec- 

te de recerca de la Secció dirigit per Vicenç 

M. Rosselló. A part de l’autor, hi han in-

tervingut Dolors Lamarca, directora de la 

Biblioteca de Catalunya; Gabriel Vicens 

Mir, conseller de Mobilitat i Ordenació del 

Territori del Govern Balear; Francesc 

Fontbona, director de la Unitat Gràfica 

de la Biblioteca de Catalunya i membre 

de l’IEC; Joan de Moya, editor de Lume-

nartis, i Salvador Giner, president de l’IEC.

16 d’octubre de 2009. Conferència 

de Salvador Giner sobre el paper de l’IEC 

en el procés de normalització lingüística 

des de la II República fins avui, dins el 

marc de la Sisena Jornada de l’Associació 

de Juristes en Defensa de la Llengua Prò-

pia, titulada «L’ús de les llengües coofici-

als de l’Estat en l’Administració de justí-

cia». En aquesta edició també hi ha 

participat Josep Cruanyes, historiador, 

advocat i president de la Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics.

27 d’octubre de 2009. Intervenció 

de Joan Triadú en la tercera i penúltima 

sessió del cicle «Vigència de Carles Riba. 

Diàlegs sobre el poeta, l’humanista, el 

crític i l’intel·lectual».

27 d’octubre de 2009. Acte de 

presentació del llibre cartografia històri-

ca dels Països catalans, de Vicenç M. 

Rosselló, organitzat per la Societat Cata-

lana de Geografia.

12 de novembre de 2009. Sessió 

de recepció del membre numerari de la 

Secció Salvador Cardús. El discurs ha 

versat sobre «Tres metàfores per pensar 

un país amb futur». Li ha respost Joan 

Estruch.

13 de novembre de 2009. Semi-

nari: «La realització dels drets de l’infant, 

avui», en commemoració del vintè aniver-

sari de la Convenció de les Nacions Unides 

sobre els drets de l’infant. Josep González-

Agàpito obrí el Seminari amb unes parau-

03 Memoria 2009-2010 (079-134).indd   126 30/5/16   14:54



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

127

les de benvinguda i Jordi Cots presentà la 

ponència «Els drets de l’infant: estat de 

la qüestió». També intervingueren com a 

ponents Carlos Villagrasa («Precisions 

sobre el concepte de drets de l’infant») i 

Stefan Vanistendael («Resiliència i drets 

de l’infant»).

30 de novembre de 2009. Presen-

tació de la ponència «Projecte del Museu 

Pedagògic de Catalunya», a càrrec de 

Josep González-Agàpito, en el marc de les 

V Jornades d’Història de l’Educació Va-

lenciana: «La recuperació del patrimoni 

historicoeducatiu valencià», que tingueren 

lloc a Gandia.

16 i 17 de desembre de 2009. 

Intervenció de Ricard Torrents en la in-

auguració del cicle de conferències «Fran-

cesc Eiximenis. El context i l’obra d’un 

gran pensador català medieval».

21 de gener de 2010. Presentació 

del llibre el projecte educatiu de l’escola 

Pia de catalunya (1683-2003), de Joan 

Florensa i Parés, i publicat per la Societat 

d’Història de l’Educació dels Països de 

Llengua Catalana, a càrrec de Josep 

González-Agàpito.

25 de gener de 2010. Sessió de 

recepció del nou membre corresponent  

de la Secció Carlos-Ulises Moulines. El 

discurs ha versat sobre el tema «És la fi-

losofia una ciència?» Li ha respost Pere 

Lluís Font.

25 de març de 2010. Presentació 

del llibre Geografia literària. comarques 

barcelonines, de Llorenç Soldevila i Ba-

lart, i del web Geografia literària dels 

Països catalans.

7 d’abril de 2010. Presentació del 

llibre Margalida comas camps (1892-1972), 

científica i pedagoga. L’edició és a cura 

de María Ángeles Delgado Martínez i 

Maria Lluïsa Penelas Guerrero i la publi-

cació és a càrrec del Govern de les Illes 

Balears. Han presidit l’acte el conseller de 

Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya, Joan Manuel 

Tresserras; la consellera d’Innovació, In-

terior i Justícia del Govern de les Illes 

Balears, Pilar Costa, i el president de 

l’IEC, Salvador Giner.

14 d’abril de 2010. Sessió sobre el 

Manifest nacionalista (o fins i tot separa-

tista, si volen), de Carlos-Ulises Moulines, 

que forma part del seminari de formació 

de professorat «10 textos clàssics i con-

temporanis sobre identitat», que ha orga-

nitzat el Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia.

1 de juny de 2010. Assistència de 

Josep González-Agàpito, membre del ju-

rat, al lliurament dels Premis Baldiri 

Reixac, dotats per la Fundació Lluís Ca-

rulla. Ha presidit l’acte, que ha tingut lloc 

al Palau de Pedralbes, el conseller d’Edu-

cació, Ernest Maragall.

16 de juny de 2010. Sessió de 

recepció del membre numerari de la Sec-

ció Oriol Nel·lo. El discurs ha estat «De la 

conservació a la gestió del paisatge». Li 

ha respost Joan Vilà-Valentí.
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Premis, distincions i homenatges

18 i 19 de gener de 2010. L’Obra Social 

de Caixa Catalunya ha organitzat dues 

jornades literàries en homenatge a Joan-

Francesc Mira i la seva obra dins del cicle 

«Diàleg». En aquestes dues sessions s’ha 

homenatjat una de les figures més desta-

cades del panorama cultural dels Països 

Catalans, per mitjà de diverses taules 

rodones (en una de les quals ha intervin-

gut Salvador Cardús), d’una conferència 

del mateix Mira titulada «Dante i el dar-

rer viatge d’Ulisses», i d’una entrevista a 

càrrec del periodista Jordi Llavina. 

15 de febrer de 2010. Enric Argu-

llol i Murgadas i Josep-Enric Rebés són 

reelegits membres de la Comissió Jurídica 

Assessora (CJA). La presa de possessió 

dels quinze membres que integren la CJA 

ha tingut lloc al Palau de la Generalitat, 

en un acte presidit per José Montilla, 

president de la Generalitat de Catalunya.

Publicacions

Durant el curs 2009-2010, han 

aparegut les publicacions següents:

Arxiu de Textos catalans Antics, vol. 27 

(2010). [Coedició amb la Facultat de 

Teologia de Catalunya]

Arxiu de Textos catalans Antics, vol. 28 

(2010). [Coedició amb la Facultat de 

Teologia de Catalunya]

Cardús i Ros, Salvador. Tres metàfores per 

pensar un país amb futur. Barcelona, 

2009. [Discurs de recepció de Salvador 

Cardús i Ros com a membre numerari 

de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials, llegit el dia 12 de novembre  

de 2009. Resposta de Joan Estruch i 

Gibert, membre numerari de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials]

catalunya: origen, ciutadania i identitat: 

Actes de la jornada científica celebra-

da el 13 de desembre de 2006. Barce-

lona, 2009. (Treballs de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials; 41)

Corominas i Piulats, Maria. Televisió local 

a catalunya. Barcelona, 2009. [Dis-

curs de recepció de Maria Corominas 

i Piulats com a membre numerària de 

la Secció de Filosofia i Ciències Soci-

als, 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]

González-Agàpito, Josep (ed.); Balcells, 

Albert; Cruz, José Ignacio; Esteve, 

Carles; Gay, Marina; Jover, Mateo; 

March, Miquel; Marquès, Salomó; 

Miniac, Daniela de; Trilla, Jaume; 

Vallory, Eduard. escoltisme, autofor-

mació i ciutadania activa: Un balanç 

de cara al futur. Barcelona: coedició 

amb Pagès Editors, 2009. 

Moss, Ambler H. La situació de catalu-

nya en el marc de les actuals relacions 

internacionals. Barcelona, 2009. 

[Discurs de recepció d’Ambler H. 

Moss com a membre corresponent de 

la Secció de Filosofia i Ciències Soci-

als, llegit el dia 18 de juny de 2009. 
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Resposta de Josep M. Casasús i Guri, 

membre numerari de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials]

Moulines, Carlos-Ulises. És la filosofia una 

ciència? Barcelona, 2009. [Discurs de 

recepció de Carlos-Ulises Moulines 

com a membre corresponent de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

llegit el dia 25 de gener de 2010. 

Resposta de Pere Lluís Font, membre 

emèrit de la Secció de Filosofia i Ci-

ències Socials]

Nel·lo, Oriol. De la conservació a la gestió 

del paisatge. Barcelona, 2009. [Discurs 

de recepció d’Oriol Nel·lo com a mem-

bre numerari de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, llegit el dia 16 de 

juny de 2010. Resposta de Joan Vilà-

Valentí, membre emèrit de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials]

Puig i Oliver, Jaume de. Ambigüitats i 

paradoxes sibiudianes. Barcelona, 

2009. [Discurs de recepció de Jaume 

de Puig i Oliver com a membre nume-

rari de la Secció de Filosofia i Cièn- 

cies Socials, llegit el dia 15 d’abril  

de 2009. Resposta de Pere Lluís Font, 

membre emèrit de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials]

La Secció ha col·laborat en l’edició de La 

carta de Gabriel de Vallseca de 1439. 

(2010). Estudi i edició a cura de Ra-

mon J. Pujades i Bataller. Barcelona, 

Lumenartis. [Coedició amb el Govern 

de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis 

Catalans i la Biblioteca de Catalunya]

Cal afegir el llibre Deu testimonis del segle 

xx, deu lliçons per al segle xxi. curs 

d’alts estudis sobre cultura, política i 

societat (2010). Curador: Ricard 

Torrents, que recull les intervencions 

del curs que la Secció va organitzar 

amb motiu del Centenari de l’IEC.

Membres 

Gabriel Amengual Coll 28.02.2006

 Filosofia

Enric Argullol i Murgadas 01.02.1991

 Dret administratiu

Joaquim Arnau Querol 16.06.2008

 Psicopedagogia del llenguatge
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Bartomeu Barceló i Pons 01.02.1991; emèrit des del 14.05.2002

 Geografia humana

Joan Becat i Rajaut 15.11.1991

 Geografia

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

 Economia

Anna Cabré i Pla 29.03.2010

 Demografia

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

Octavi Fullat i Genís 20.12.1995; emèrit des del 12.01.1998

 Filosofia de l’educació

Jordi Galí i Garreta 23.02.2009

  Teoria macroeconòmica i economia  

monetària
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Maria Dolors Garcia Ramon 28.02.2006

 Geografia i gènere

Carles A. Gasòliba i Böhm 12.01.1979

 Economia

Salvador Giner de San Julián 22.05.1995; emèrit des del 10.02.2004

 Sociologia

Josep González-Agàpito i Granell 15.11.1991

 Teoria i història de l’educació

Enric Lluch i Martín 07.05.1990; emèrit des del 19.02.1998

 Geografia

Pere Lluís Font 07.05.1990; emèrit des de l’01.05.2004

 Història de la filosofia

Andreu Mas-Colell 13.06.2005

 Economia

Joan-Francesc Mira i Casterà 14.06.1999; emèrit des del 03.12.2009

 Antropologia cultural

Isidre Molas i Batllori 22.11.1993

 Dret constitucional

Miquel de Moragas i Spà 07.05.1990

 Teoria de la comunicació

Joaquim Muns i Albuixech 13.02.1987; emèrit des del 25.06.2005

 Economia internacional

Josep M. Muntaner i Pasqual 12.01.1979

 Economia
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Oriol Nel·lo i Colom 23.02.2009

 Geografia

Josep M. Panareda Clopés 28.02.2006

 Biogeografia

Àngels Pascual de Sans 28.02.2006; emèrita des del 03.12.2008

 Estudis de població

Josep Perarnau i Espelt 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; emèrit des del 10.03.2010

 Dret

Encarna Roca i Trias 22.05.1995

 Dret civil

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

 Geografia

Xavier Rubert de Ventós 13.06.2005; emèrit des de l’01.09.2009

 Estètica

Antoni Serra i Ramoneda 13.02.1987; emèrit des del 20.07.2003

 Economia de l’empresa

Carlota Solé i Puig 07.05.1990

  Sociologia de les migracions i de les orga-

nitzacions empresarials, estructura i 

canvi social
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Josep-Maria Terricabras i Nogueras 22.05.1995

 Filosofia

Ricard Torrents i Bertrana 14.06.1999; emèrit des del 10.01.2007

  Educació universitària i filosofia de l’edu-

cació

Joan Triadú i Font 12.01.1979; emèrit des del 30.07.1991

 Pedagogia general

Joan Vilà-Valentí 29.01.1990; emèrit des del 29.03.1995

  Geografia regional i didàctica de la geo-

grafia

Membres corresponents

Ambler H. Moss 16.06.2008

 (Florida, Estats Units d’Amèrica)

Carlos-Ulises Moulines Castellví 16.06.2008

 (Munic, Alemanya)

Joan Vallet de Goytisolo 1974

 (Madrid, Espanya)

Miquela Valls 23.02.2009

 (Perpinyà)
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