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Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2006

Numeraris

Emèrits

Corresponents

22

11

17

23

10

 4

26

 9

 8

26

12

24

20

15

 1

117

 57

 54

228

2011

Numeraris

Emèrits

Corresponents

25

11

23

25

11

10

27

 9

 8

26

11

25

25

20

 4

128

 62

 70

260

III.  Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans és format per 

les cinc seccions següents: Secció Històri-

co-Arqueològica (SHA), Secció de Cièn-

cies Biològiques (SCCB), Secció de Ciències 

i Tecnologia (SECCT), Secció Filològica 

(SF) i Secció de Filosofia i Ciències So cials 

(SFCS), integrades per membres nume-

raris, emèrits, supernumeraris i correspo-

nents.

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 els 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 ha dut 

a terme durant el curs 2010-2011 una 

sèrie d’activitats que queden resumides 

tal com segueix:

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 2010 al juny del 2011. 

La Secció Històrico-Arqueològica 

té actualment vint-i-cinc membres nume-

raris, el darrer dels quals fou Vicenç 

Beltran i Pepió, que ingressà el dia 13 de 

desembre de 2010, onze membres emèrits 

i vint-i-tres membres corresponents.

Durant aquest curs, la Secció ha 

hagut de lamentar la pèrdua de Manuel 

Riu i Riu, Joan Vernet i Ginés i Robert B. 

Tate. Els dos primers foren membres 

emèrits de la Secció i el darrer fou corres-

ponent. 

Premis i distincions

El dia 2 d’octubre de 2010, Albert Balcells 

fou guardonat per la seva trajectòria amb 

el Premi Sàpiens d’Història, en la seva 

primera edició, a l’Espluga de Francolí, 

dins els actes del Dia Sàpiens. Aquest 

premi neix amb la voluntat de reconèixer 

la tasca desenvolupada per persones o 

entitats a favor de la recerca i la divulga-

ció de la història del nostre país. El jurat 

fou format per Valentí Gual, professor 

d’història moderna a la Universitat de 

Barcelona; José Enrique Ruiz Domènec, 

catedràtic d’història medieval a la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona; Josep M. 

Solé Sabaté, catedràtic d’història contem-

porània a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i Jordi Creus, director de la 

revista sàpiens.

Amb motiu del traspàs de Manuel 

Riu i Riu, medievalista i catedràtic emèrit 

de la Universitat de Barcelona, el dia 2 de 

gener de 2011, a la localitat de Sant Llo-

renç de Morunys, la Biblioteca de Filoso-

fia, Geografia i Història de la Universitat 

de Barcelona presentà una selecció bi-

bliogràfica de la seva obra que es va poder 

visitar durant els mesos de maig i juny  

de 2011. 

Joaquim Garriga va preparar un 

informe sobre l’estat de fragilitat i dete-

riorament dels tapissos de la Sala Prat  

de la Riba, que lliurà a la Presidència de 

l’IEC el mes de gener del 2010 perquè es 

trametés a la Generalitat. 

El mes d’abril, la Secció va enviar 

al conseller de Cultura, Ferran Mascarell, 

tota la documentació que s’havia fet ar-

ribar als dos anteriors consellers de Cul-

tura relativa al nou projecte de museu. 
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Actes acadèmics

Entre els dies 27 i 28 d’octubre de 2010 

se celebrà a Tarragona el Simposi Inter-

nacional «L’ager Tarraconensis. Paisatge, 

poblament, cultura material i història», 

en el qual es presentaren els tres volums 

de la sèrie Ager Tarraconensis, coeditats 

per l’IEC i l’Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica (ICAC) dins la col·lecció «Docu-

menta», i que publiquen els resultats de 

la recerca que s’emmarca en el projecte 

Forma Orbis Romani-Forma Conventus 

Tarraconensis. El Simposi fou organitzat 

per l’IEC i l’ICAC, amb el suport d’Acesa, 

la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament 

de Tarragona. S’hi reuniren més de qua-

ranta investigadors, entre ells alguns dels 

millors especialistes europeus en la matè-

ria.

En la primera sessió del curs, que 

se celebrà el dia 21 d’octubre de 2010, 

Maria Teresa Ferrer presentà una comu-

nicació sobre «L’autor de Curial i Güelfa», 

en la qual oferia una nova hipòtesi al 

voltant de l’autoria d’aquesta obra. Plan-

teja la possible autoria de dues persones 

que visqueren a la cort de Savoia, mitjan-

çant l’estudi biogràfic dels possibles au-

tors i del seu entorn, mètode que conside-

ra com a únic possible atesa la dificultat 

de trobar documentació explícita.

El dia 18 de novembre de 2010, 

Eva Serra presentà un informe al Ple de 

la Secció sobre el Consell Nacional d’Ar-

xius, on actuà en representació de l’IEC 

en la sessió ordinària de la Secció.

El dia 17 de març de 2011, Albert 

Balcells oferí una intervenció sobre «Refle-

xions sobre la memòria democràtica» als 

membres de la SHA en sessió ordinària.

El dia 14 d’abril de 2011, va tenir 

lloc la presentació de l’obra els estudis 

Universitaris catalans (1903-1985). Per 

una universitat catalana, d’Albert Balcells, 

en la qual van intervenir Jordi Carbonell, 

Josep Massot i Teresa Cabré. Aquesta obra 

suposa un complement a la Història de 

l’institut d’estudis catalans, ja que els 

EUC i l’IEC van estar estretament vin-

culats. Arran d’aquest acte, el dia 24 del 

mateix mes el diari Ara publicà una en-

trevista amb l’autor. 

El dia 19 de maig de 2011, Vicenç 

Beltran i Tomàs Martínez presentaren al 

públic el projecte Corpus de Trobadors, 

que té com a finalitat principal l’edició 

fiable del conjunt de la producció dels 

trobadors. Es tracta d’un projecte històric 

de l’IEC, iniciat per Ramon Aramon; 

pertany als projectes de la Unió Acadèmi-

ca Internacional i planteja posar a l’abast 

dels investigadors una important eina de 

treball en línia.

A més, durant aquest curs, dos 

membres corresponents recents han assis-

tit a reunions ordinàries de la Secció per 

a presentar comunicacions científiques a 

fi d’establir contactes i facilitar la proxi-

mitat i el sentiment de pertinença a l’IEC. 

Nikolas Jaspert ha presentat una comu-

nicació científica: «La peregrinació cata-

lana a Terra Santa (segles xi i xii)», en la 
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reunió ordinària del dia 17 de febrer  

de 2011, i Dominique de Courcelles ha 

parlat sobre «Conscience de soi et consci-

ence cíviques dans les Etats de la Coroun-

ne d’Aragon fin 14ème siècle-début 

16ème siècle: qualques exemples», en la 

reunió del dia 16 de juny de 2011. 

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 al 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, respectivament, secretari i conserva-

dora a la Reial Acadèmia de Bones Lletres 

de Barcelona.

Publicacions

Al llarg d’aquest curs acadèmic, la SHA 

ha publicat set llibres i una revista. Al 

costat de les obres editades exclusivament 

per la Secció i l’Institut, hi ha una coedi-

ció amb l’Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica i una edició crítica florentina 

d’Edizioni del Galluzzo.

Balcells i González, Albert. els estudis 

Universitaris catalans (1903-1985): 

Per una universitat catalana. Barce-

lona: IEC, 2011. (Monografies de la 

Secció Històrico-Arqueològica; 12)

catalan Historical Review [Barcelona: 

IEC. SHA], núm. 3 (2010).

Massot i Muntaner, Josep (cur.). Les 

quatre grans cròniques. Vol. 3: crò-

nica de Ramon Muntaner. Revisió 

filològica a càrrec de Jordi Bruguera i 

revisió històrica a càrrec de M. Teresa 

Ferrer. Barcelona: IEC, 2011. (Memò-

ries de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica; 86)

Miralles, Eulàlia. sobre Jeroni Pujades. 

Barcelona: IEC, 2010. (Memòries de 

la Secció Històrico-Arqueològica; 84)

Palahí GriMal, Lluís; nolla i Brufau, 

Josep M. Felix Turissa: La vil·la ro-

mana dels Ametllers i el seu fundus 

(Tossa de Mar, la selva). Tarragona: 

Generalitat de Catalunya. Departa-

ment de Cultura i Mitjans de Comu-

nicació: Ajuntament de Tossa de Mar: 

IEC: Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica, 2010. (Documenta; 12)

ruBió i lluch, antoni. epistolari grec.  

Vol. 3: Anys 1901-1915. Correspon-

dència recollida i anotada per Eusebi 

Ayensa i Prat. Barcelona: IEC, 2011. 

(Memòries de la Secció Històrico-

Arqueològica; 87)
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siMon, Antoni (cur.). el Tractat dels Piri-

neus de 1659. Traducció de Mercè 

Comas. Barcelona: IEC, 2011.

Ventura, Simone (ed.). cultura enciclo-

pedica nell’occitania dei trovatori: il 

libro xv dell’‘elucidari de las propie-

tatz de totas res naturals’. Florència: 

Edizioni del Galluzzo, 2010.

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

Vicenç Beltran i Pepió 13.12.2010

 Filologia romànica

Joan-Ferran Cabestany i Fort  14.06.1999; emèrit des del 19.08.2000

 Història i arqueologia

Jordi Castellanos Vila  07.04.2003 

 Història de la literatura del segle xx

Núria de Dalmases i Balañà  17.06.1996 

 Història de l’art medieval

Eulàlia Duran i Grau  07.05.1990; emèrita des del 02.04.2004

  Història i literatura catalana a l’època 

moderna

Romà Escalas i Llimona  17.06.2002 

 Musicologia
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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’his-

tòria 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 

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
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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 contem-

porània

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; corresponent des del 25.02.1966; 

emèrit des del 29.06.1993

  Història i literatura antiga i medieval da- 

munt les fonts manuscrites

Antoni Pladevall i Font  07.05.1990; emèrit des de l’11.02.2004

 Història eclesiàstica i història de l’art

Antoni Riera i Melis  17.06.1996 

 Història social de l’edat mitjana

Santiago Riera i Tuèbols 17.06.2002; emèrit des del 18.05.2005

 Història de la ciència i de la tècnica
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Manuel Riu i Riu  07.05.1990; emèrit des del 25.03.1999

 († 02.01.2011)

 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

 († 23.07.2011)

 Història de l’islam i de la ciència àrab

Membres corresponents

Géza Alföldy 16.12.1996

 (Heidelberg, Alemanya)

Josep Amengual i Batle 13.02.1987

 (Madrid, Espanya)

Thomas Noël Bisson 13.02.1987

 (Cambridge, Estats Units d’Amèrica)

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 e
sP

e
c

iA
L

iT
AT

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 P
R

o
c

e
D

È
n

c
iA

03 Memoria 2010-2011 (121-170).indd   128 27/06/16   10:31



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

129

Dolors Bramon i Planas 17.06.1996

 (Barcelona)

 

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)

Giovanni Lilliu 1973

 (Càller, Itàlia)

Gabriel Llompart i Moragues 13.02.1987

 (Palma)

Henry de Lumley-Woodyear 16.12.1996

 (París, França)
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Olimpio Musso 16.12.1996

 (Florència, Itàlia)

Alexandre Olivar i Daydí 06.07.1973

 (Monistrol de Montserrat)

Olivier Poisson 31.03.2008

 (Perpinyà)

Paul Preston 25.02.2008

 (Londres, Regne Unit)

Robert B. Tate 25.02.1966 († 22.02.2011)

 (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 

Actualment, la Secció de Ciències Biològi-

ques té vint-i-cinc membres numeraris, 

onze membres emèrits i deu membres cor- 

responents. Dels trenta-sis membres, entre 

numeraris i emèrits, setze són biòlegs, 

quinze són metges, tres són bioquímics, un 

és veterinari i un és farmacèutic. 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, etc.), com de biologia d’or-

ganismes i sistemes (ecologia, entomologia, 

botànica, micologia, zoologia, etc.), com 

de ciències de la salut, més diversificades 

(microbiologia, cardiologia, ciències de la 

conducta, embriologia humana, endocri-

nologia, farmacologia, geriatria, hepatolo-

gia, immunologia, neurociències, nutrició 

i bromatologia, pediatria, psiquiatria, to-

xicologia, veterinària, etcètera). 

Durant el curs 2010-2011, Ramon 

Bartrons i Bach i Joan Josep Guinovart i 

Cirera, de l’àrea de bioquímica; Lluís 

Ferrer i Caubet, de l’àrea de patologia 

animal, i Joan Viñas i Salas, de l’àrea de 

cirurgia, van ser admesos com a membres 

corresponents en el Ple del 13 de desem-

bre de 2010. D’altra banda, Jordi Vives i 

Puiggròs, de l’àrea d’immunologia, va 

passar a la condició d’emèrit el dia 23 

d’abril de 2011.

La Secció de Ciències Biològiques 

s’ha reunit en sessions ordinàries de tre-

ball cada mes. 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. Així mateix, 

s’han celebrat, també, sessions extraordi-

nàries d’electors i les reunions conjuntes 

amb la Secció de Ciències i Tecnologia. 

En el context d’aquestes reunions, 

o bé en sessió pública, s’han pronunciat 

les comunicacions científiques següents:

— «Respostes de la vegetació pi-

rinenca als canvis climàtics: passat, pre-

sent i futur», a càrrec de Valentí Rull, l’oc- 

tubre de 2010.

— «Cristòfor Colom català: cièn-

cia històrica o fanatisme patriòtic?» a 

càrrec de Francesc Albardaner Llorens, el 

novembre de 2010.

— «El català a la Universitat: 

present i reptes de futur», a càrrec de 

Jordi Matas, el desembre de 2010.

Altres activitats

El 15 de desembre de 2010, Josep Vigo 

ha participat en la presentació del Llibre 

vermell de les plantes vasculars endèmi-

ques i amenaçades de catalunya. Aquest 

llibre, publicat per Argania Editio, és la 

culminació del projecte de recerca tutelat 
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per Josep Vigo durant el període 2005-

2007.

L’any 2011, la Secció de Ciències 

Biològiques, conjuntament amb la Secció 

de Ciències i Tecnologia, ha celebrat el 

centenari de la Secció de Ciències 1911-

2011. Amb motiu de la celebració del 

centenari, Xavier Jansana ha creat l’es-

cultura els camins del saber i s’ha dut a 

terme el simposi «La posició de les llen-

gües mitjanes com a eines científiques», 

a l’IEC, el 21 de juny de 2011.

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 ponèn-

cia corresponent al Premi August Pi i 

Sunyer de Bioquímica o Ciències Fisiolò-

giques 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.

— «Pensament Científic»: s’ha 

treballat en la producció del primer lli- 

bre de la col·lecció, els secrets del que és 

viu, de Michel Morange, que ha sortit pu- 

blicat a principi del 2011, i en la traduc-

ció de Defending science, de Susan Haack. 

Jaume Terradas és membre del consell 

editorial, 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 Gosàlbez, en la Insti-

tució Catalana d’Història Natural; David 

Jou (de la Secció de Ciències i Tecnolo-

gia), 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 re-
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presentació són els següents: Josep Maria 

Vives de Quadras, president de la Insti-

tució Catalana d’Estudis Agraris, és re-

presentant de l’IEC, a instàncies de la 

Secció, en el grup de treball de l’Espai 

del Verd Urbà, de l’Ajuntament de Bar-

celona; Joandomènec Ros i Ricard Guer-

rero representen l’IEC en el Consell As-

sessor 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 Gonzàlez i Sastre assis-

teix a les reunions del Patronat del Cen-

tre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals (CREAF) en representació del 

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 que 

el representant és membre de la Secció 

són les següents: el Parc Natural dels 

Aiguamolls de l’Empordà (Xavier Llimo-

na), el Parc Natural del Cadí-Moixeró 

(Joaquim Gosálbez) i el Consell de Pro-

tecció de la Natura (Joandomènec Ros en 

va ser nomenat president el setembre  

de 2009 i Josep Vigo n’és representant).

Premis i distincions

El dia 1 d’octubre de 2010, Joan Rodés 

va rebre de mans del rector de la Uni-

versitat de Barcelona la Medalla August 

Pi i Sunyer, que s’atorga des del 1983 

per a distingir una autoritat docent i 

científica que hagi destacat per la seva 

tasca.

El dia 19 d’octubre, Josep Peñue-

las i Reixach, de la Institució Catalana 

d’Història Natural, va ser guardonat en 

els Premis de Recerca de Catalunya.

Recerca

Els sis projectes corresponents al segon 

pla triennal de recerca 2008-2010 foren 

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 

Ramón Bertomeu 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 Terradas.

— «Un segle de biociències en 

català: els Congressos de Metges i Biòlegs 
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de Llengua Catalana (1913-2004). Pu-

blicació digital i estudis històrics i temà-

tics», dirigit per Antoni Roca Rosell, amb 

tutoria de Francesc Asensi.

A més, el 2010, la Secció promo-

gué 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 Lli-

mona.

— «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, es va destinar un 

capítol exprés dels recursos de la Secció 

al suport de les activitats de les societats 

filials adscrites a la Secció:

— XXV Jornada d’Agricultura a 

Prada. Universitat Catalana d’Estiu (ICEA).

— Visita tècnica al Centre Experi-

mental del Liceu Agrícola CIVAM-Bio 66 

(www.bio66.com) (ICEA).

— 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 (SCB).

— V Jornades d’Etnobotànica en 

llengua catalana (ICHN).

— Projectes de recerca participa-

tius de la delegació de la Garrotxa (ICHN).

— IX Col·loqui de Botànica Pire-

naico-Cantàbrica (ICHN).

— Congrés de l’European Society 

of the History of Science (SCHCT).

Finalment, són vinculats a la Sec-

ció 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 infor-

mació i de la formació nutricional de la 

societat.
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Publicacions

Bohr, Niels. L’estructura i la filosofia  

dels àtoms. 2010. (Clàssics de la Cièn-

cia; 10)

contributions to science, vol. 6, núm. 2 

(desembre 2010) i vol. 7, núm. 1 (juny 

2011). També disponible en línia. 

[Coedició de les Seccions de Ciències]

Durfort, Mercè. Vocabulari de biologia 

de la reproducció: català, castellà, 

anglès. 2011.

Duro, Rubén. Biodiversitat invisible. 

2011. [Coedició amb l’Ajuntament de 

Barcelona i l’Institut de Cultura]

font i castell, Xavier; ViGo i BonaDa, 

Josep (cur.). Atlas corològic de la 

flora vascular dels Països catalans 

[document cartogràfic]. Vol. 16. 

2010. (ORCA: Atlas Corològic; 16)

foz, Màrius; Gonzàlez i sastre, Francesc. 

Malalties emergents. 2010. (Publica-

cions de la Presidència; 32)

KePler, Johannes. Paralipòmens a Vitel-

lió: els orígens de l’òptica moder- 

na. 2010. (Clàssics de la Ciència; 9)

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

ciència en la història dels Països 

catalans. Vol. 3. 2009. [Coedició amb 

la Universitat de València]

Publicacions digitals

BarBerà i Gayoso, Claudi. Lèxic de les 

plagues i malalties dels conreus de 

catalunya. 2011. [Coedició amb 

Fundació puntCAT]

Durfort, Mercè. Vocabulari de biologia 

de la reproducció: català, castellà, 

anglès. 2011.

Garcia i seVilla, Lluís; Garau florit, 

Adriana. Vocabulari del condiciona-

ment i de l’aprenentatge. 2011. [Co-

edició amb Fundació puntCAT] 

Marquet, Lluís. novetat i llenguatge. 2011.

Membres

Francesc Asensi i Botet 15.06.1998; emèrit des del 24.11.2009

 Pediatria

Ramon Bartrons i Bach 13.12.2010

 Bioquímica

Carles Bas i Peired 14.04.1978; emèrit des del 03.08.1992

 Ecologia dels recursos marins
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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

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

Lluís Ferrer i Caubet 13.12.2010

 Patologia animal

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
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Jesús Andrés García Sevilla 06.06.1994

 Farmacologia

Francesc Gonzàlez i Sastre 06.06.1994; emèrit des del 15.01.2009

 Bioquímica clínica i patologia molecular

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992

 Zoologia

Ricard Guerrero i Moreno 06.06.1994

 Microbiologia

Joan Josep Guinovart i Cirera 13.12.2010

 Bioquímica

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
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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

Josep Vigo i Bonada 17.03.1978; emèrit des del 24.05.2007

 Geobotànica

Miquel Vilardell i Tarrés 12.06.2006

 Reumatologia i geriatria

Joan Viñas i Salas 13.12.2010

 Cirurgia

Jordi Vives i Puiggròs 25.02.2008; emèrit des del 23.04.2011

 Immunologia
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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 07.06.2010

 (Panamà)

José Sarukhán Kermez 21.12.2009

 (Mèxic DF, Mèxic)

Claude Roux 26.02.2007

 (Mirabeau, França)

Antoni Torre 26.02.2007

 (Alguer)
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Secció de Ciències i Tecnologia

crònica 

En el moment actual, la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia té vint-i-set membres 

numeraris, nou membres emèrits i vuit 

membres corresponents. S’han incorporat 

tres membres numeraris nous: Miquel 

Canals i Artigas, Àngel Messeguer i 

Peypoch i Antoni Olivé i Ramon, el dia 27 

de juny de 2011. D’altra banda, Francesc 

Serra i Mestres ha passat a ser membre 

emèrit. La Secció ha lamentat la pèrdua 

dels membres emèrits Heribert Barrera i 

Costa (27.08.2011) i Oriol Riba i Arderiu 

(31.05.2011). 

Els membres numeraris actuals 

cobreixen les àrees científiques següents: 

àlgebra i topologia; arquitectura i tecno-

logia de computadors; arquitectura i ur-

banística; edafologia i química agrícola; 

enginyeria de la construcció; enginyeria 

de sistemes; enginyeria de telecomunica-

cions; enginyeria geològica; enginyeria 

mecànica; enginyeria química; física apli- 

cada i recerca en ensenyament i aprenen-

tatge de física; física d’altes energies; fí-

sica ambiental; física relativista; geometria 

diferencial; geologia estructural i tectòni-

ca; geologia i geomorfologia; informàtica 

industrial; microelectrònica; probabilitats, 

estadística, lògica i epistemologia; quími-

ca ambiental; química analítica; química 

inorgànica; teoria de nombres, i termodi-

nàmica.

Activitat acadèmica

La Secció de Ciències i Tecnologia s’ha 

reunit un cop al mes; durant el 2010, les 

reunions de febrer, maig i novembre han 

estat conjuntes amb la Secció de Ciències 

Biològiques i la del desembre s’ha celebrat 

a València. En aquesta darrera reunió s’ha 

dut a terme la votació de renovació del 

Consell de Govern, de la qual ha sortit 

l’equip actual: Francesc Serra, vicepresi-

dent; Joan Girbau, tresorer; Lluís Jofre, 

secretari, i David Serrat, president. El 

nomenament, el gener de 2011, de Lluís 

Jofre com a director general d’Universitats 

del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya, va fer que el substituís Alícia Casals 

i Gelpí com a secretària. En aquestes re-

unions s’han pronunciat les comunica-

cions científiques següents: 

— «L’impacte del canvi climàtic 

global a les glaceres patagòniques i antàr-

tiques», a càrrec de Jordi Rabassa, el 21 

de setembre de 2010.

— «Materials per a la fotosíntesi 

artificial», a càrrec de Joan Ramon Mo-

rante, el 18 d’octubre de 2010.

— «Possibilitats tecnològiques 

per a una televisió sense fronteres», a 

càrrec de Lluís Jofre, el 17 de desembre 

de 2010, coincidint amb el Ple celebrat a 

l’Octubre Centre de Cultura Contempo-

rània a València.
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— «Un nou tipus de rellotge de sol», 

a càrrec de Joan Girbau, el 18 de desem-

bre de 2010, a València. 

Activitats

El 21 de setembre de 2010, Jorge-Óscar 

Rabassa, membre corresponent resident 

a Ushuaia (Terra del Foc, Argentina) va 

visitar l’Institut.

La Secció de Ciències i Tecnologia, 

conjuntament amb la Secció de Ciències 

Biològiques, ha celebrat el centenari de la 

Secció de Ciències de l’IEC (1911-2011). 

Els actes commemoratius s’iniciaren el 

mes de juny amb l’organització de la 

jornada «Posició de les llengües mitjanes 

com a eines científiques», en què partici-

paren lingüistes procedents de Catalunya, 

Bèlgica, Suècia i Israel. Durant el 2010-

2011 s’han organitzat un conjunt d’actes 

i activitats, com la jornada que tindrà lloc 

la tardor del curs vinent: «L’ideal científic 

de Catalunya 1911-2011».

La Secció també ha col·laborat 

amb el cicle Fèlix Serratosa, el Memorial 

Enric Casassas i ha coorganitzat i finançat 

les diverses actuacions de l’Any Interna-

cional de la Química, de la Societat Cata-

lana de Química.

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 de l’IEC; Joan Girbau, en la Comis-

sió d’Investigació de l’IEC i Fundació 

Ferran Sunyer i Balaguer; David Jou, en 

la Comissió de Publicacions de l’IEC i  

en el Consell Assessor de la col·lecció 

«Clàssics de la Ciència»; Ramon Lapiedra, 

en la SECCT al Consell Editorial de la 

col·lecció «Pensament 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 Rodoreda 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.
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Programes de recerca

Han estat vigents, en el marc del segon 

pla triennal de recerca, els programes 

següents:

— «Diccionari de Ciència i Tec-

nologia» (Salvador Alegret)

— «Disseny d’una xeremia barí-

tona (baríton) com a complement de la 

tenora i el tible» (Joaquim Agulló)

— «LLISCAT. Base de dades 

d’esllavissades de Catalunya i Andorra» 

(Jordi Corominas)

— «Matemàtiques a l’abast: de 

l’alemany al català (ii)» (Pilar Bayer)

— «Observació i monitorització 

de paràmetres físics a escala regional amb 

nous sensors radar de banda ampla mul-

tiplataforma» (Lluís Jofre)

La Secció ha finançat la segona 

fase del Llibre blanc de la recerca mate-

màtica a catalunya.

També han continuat actius al-

guns programes derivats de convenis amb 

altres entitats:

— «Cartografia dels sòls de Ca-

talunya, a escala 1:250.000», 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, resultat 

d’un conveni entre l’Institut i 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.

— «Ètica, ciència i tecnologia», 

sota la coordinació de Josep Amat.

Publicacions

sanz BalaGué, Joaquim; toMasa Guix, 

Oriol. elements i recursos minerals: 

Aplicacions i reciclatge. 2011. [Coe-

dició amb Zenobita i Museu de Geo-

logia Valentí Masachs]

ViaDer i Guixá, Ramon. Vi, cos i cervell. 

2011. (Monografies de les Seccions de 

Ciències; 21)

Publicacions digitals

BarBerà i Gayoso, Claudi. Lèxic de les 

plagues i malalties dels conreus de 

catalunya. 2011. [Coedició amb 

Fundació puntCAT i SECCB]

Garcia i seVilla, Lluís; Garau florit, 

Adriana. Vocabulari del condiciona-

ment i de l’aprenentatge. 2011. [Co-

edició amb Fundació puntCAT i 

SECCB]
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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

 († 27.08.2011)

 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

Miquel Canals i Artigas 27.06.2011

 Geologia

Joaquim Casal i Fàbrega 03.11.1989

 Enginyeria química

Alícia Casals i Gelpí 26.02.2007

 Arquitectura i tecnologia de computadors

Manuel Castellet i Solanas 17.03.1978

 Àlgebra i topologia
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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

Àngel Messeguer i Peypoch 27.06.2011

 Química

Gabriel Navarro i Ortega 28.02.2005

 Teoria dels grups
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Antoni Olivé i Ramon 27.06.2011

 Enginyeria industrial

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

 († 31.05.2011)

 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; emèrit des del 19.12.2010

 Microelectrònica

David Serrat i Congost 17.06.1996

 Geologia i geomorfologia

Carles Solà i Ferrando 23.10.1992

 Enginyeria química
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Joan Antoni Solans i Huguet 28.02.2005

 Arquitectura

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

 (Ushuaia, Argentina)

Borís Pàvlovitx Sobolev 17.05.1992

 (Moscou, Rússia)

Jaume Truyols i Santonja 02.03.1992

 (Oviedo, Espanya)
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Secció Filològica 

crònica

La Secció Filològica compta amb vint-i-

sis membres numeraris, onze membres 

emèrits i vint-i-cinc membres correspo-

nents. 

En el Ple de l’IEC del 27 de juny 

de 2011 es votà la incorporació de Deni-

se Boyer com a membre corresponent.

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de Joan Solà i Cortassa, que morí 

a Barcelona el 27 d’octubre de 2010. 

El Consell de Govern, format per 

Isidor Marí i Mayans, president; Gemma 

Rigau i Oliver, vicepresidenta; Vicent 

Pitarch i Almela, tresorer, i Ramon Sistac 

i Vicén, secretari, ha continuat les línies 

d’actuació dutes a terme des del principi 

d’aquest mandat (2 de juliol de 2010).

En l’àmbit intern, el nou Consell 

de Govern de la Secció Filològica ha ini-

ciat l’activitat amb entrevistes amb els 

responsables de comissions, els directors 

i el personal de les oficines i dels projec- 

tes, i amb els presidents de les societats 

filials adscrites a la Secció Filològica. Pel 

que fa a la resta de l’IEC, s’ha considerat 

en primer lloc la col·laboració idònia amb 

l’Equip de Presidència, principalment en 

afers relacionats amb la llengua, i s’han 

fet entrevistes amb els presidents de les 

altres seccions, a fi d’analitzar les rela-

cions específiques amb cadascuna. Cal 

destacar, també, l’establiment de contac-

tes amb les seus i delegacions territorials 

de l’IEC, principalment amb vista a les 

activitats relacionades amb el centenari 

de la creació de la Secció Filològica, que 

seran comentades més endavant.

En l’àmbit extern, el Consell de 

Govern ha continuat amb els contactes 

establerts pels anteriors consells de govern 

amb institucions polítiques. Els treballs 

de la Secció han comportat relacions amb 

diversos organismes de la Generalitat de 

Catalunya (sobretot amb motiu del con-

tracte programa, en el compliment del 

qual la Secció Filològica té una responsa-

bilitat especial, i de la celebració del seu 

centenari) i amb la representació de la 

Generalitat a l’Alguer. S’ha d’esmentar, 

també, la participació de la Secció en el 

servei de consultes lingüístiques Optimot, 

que ofereix la Direcció General de Políti-

ca Lingüística, en col·laboració amb l’IEC 

i el TERMCAT.

Hi hagut contactes, també, en as- 

sumptes més específics, amb el Govern 

d’Andorra, amb el Grup de Treball del 

Grup d’Exònims de les Nacions Unides, i 

amb el Consell Superior Geogràfic del 

Ministeri de Foment del Govern d’Espa-

nya.

Pel que fa a les Illes Balears, s’ha 

tingut contacte amb les conselleries de 

Presidència i d’Educació i Cultura del 
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Govern de les Illes Balears i amb els con-

sells insulars de Mallorca, Menorca, Ei-

vissa i Formentera. En el cas de la Uni-

versitat de les Illes Balears, que té la 

funció estatutària d’institució consultiva 

del Govern en matèria de llengua, a part 

de ser present també en el comitè cientí- 

fic de la Càtedra Alcover-Moll-Villangó- 

mez de la mateixa Universitat, cal desta-

car que la Secció té representació en la 

Comissió Tècnica d’Assessorament Lin-

güístic del Departament de Filologia 

Catalana i Lingüística General, que ela-

bora el nomenclàtor de toponímia de les 

Illes Balears. Precisament el 15 d’abril  

de 2011, el Govern de les Illes Balears creà 

per decret la Comissió de Toponímia de 

les Illes Balears.

Han continuat, també, amb una 

atenció especial les relacions de la Secció 

Filològica amb les universitats de tot el 

territori, l’Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana, la Xarxa Vives 

d’Universitats, la Coordinadora d’Estudis 

Universitaris de Filologia Catalana i la 

Universitat Catalana d’Estiu. 

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. N’és una mostra recent 

l’assistència del director de la RAE i del 

president d’Euskaltzaindia a l’acte d’in-

auguració del centenari de la Secció Filo-

lògica a la Generalitat de Catalunya, el 14 

d’abril, i l’assistència del president de la 

Secció a la junta pública d’ingrés de Pedro 

Álvarez de Miranda com a membre de la 

RAE.

Altres entitats amb les quals la 

Secció s’ha relacionat d’una manera més 

significativa en aquest darrer any han 

estat les següents: Institut Ramon Llull, 

Linguamón-Casa de les Llengües, Con-

sorci per la Normalització Lingüística, 

Institut Menorquí d’Estudis, Institut 

d’Estudis Eivissencs, Consell Superior 

d’Investigacions Científiques, Federació 

de Persones Sordes de Catalunya (FESO-

CA), Associació Catalana de Neohel-

lenistes, Centre d’Estudis Catalans de 

París, Òmnium Cultural, Obra Cultural 

Balear, Escola Valenciana, Enderrock, 

Federació d’Organitzacions per la Llen-

gua Catalana (FOLC), Fundació puntCat, 

Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

Associacion Prefigurativa de l’Organisme 

de Regulacion de la Lengua d’Oc 

(APORLÒC), FUNDACC - El Baròmetre 

de la Comunicació i la Cultura, Fundació 

Enciclopèdia Catalana, UNESCOcat, 

Edicions 62 i Societat Coral El Micalet.

Cal esmentar, especialment, la 

implicació institucional amb el TERM-

CAT, que el 2011 celebrà el seu vint-i-

cinquè aniversari. La Secció Filològica té 

representació oficial, tant en el Consell de 

Direcció d’aquest Centre de Terminologia 

com en el seu Consell Supervisor, presidit 

per un membre de la Secció.
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Reunions

En aquest curs, el Ple de la Secció Filo- 

lògica s’ha reunit els dies 16 de setem- 

bre, 22 d’octubre, 26 de novembre i 12 de 

desembre de 2010, i 21 de gener, 18 de fe- 

brer, 11 de març, 8 d’abril, 13 de maig, 

10 de juny i 1 de juliol de 2011.

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. Tres de les 

qüestions més destacades han estat els 

debats sobre el model de llengua del futur 

diccionari i sobre els contactes de l’IEC 

amb l’Acadèmia Valenciana de la Llen-

gua, i la commemoració del centenari de 

la Secció Filològica (se n’esmenten les 

principals actuacions en l’apartat d’acti-

vitats d’aquest informe).

Tal com s’ha fet des de 2002, en 

algunes de les sessions ordinàries de la 

Secció s’ha dedicat la primera part de 

l’ordre del dia (de 10.30 a 12 hores) 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’estudi «Entre la identitat 

i el pragmatisme lingüístic. Usos i percep-

cions lingüístics dels joves catalans», de 

Joan Pujolar, Isaac González, Anna Font 

i Roger Martínez, a càrrec dels autors (17 

de setembre de 2010); presentació de 

l’Arxiu Digital de l’IEC, a càrrec d’Albert 

Balcells, director de l’Arxiu de l’Institut, 

i de Laia Miret, cap del Servei de Docu-

mentació i Arxiu (17 de desembre de 

2010); presentació de les activitats de la 

Xarxa CRUSCAT (coneixements, repre-

sentacions i usos del català), a càrrec de 

Mariàngela Vilallonga, presidenta del 

Consell Supervisor de la Xarxa; Miquel 

Àngel Pradilla, director, i Natxo Sorolla, 

col·laborador de recerca (21 de gener  

de 2011); conferència «Situació de la 

llengua i l’ensenyament del català a la Ca- 

talunya del Nord», a càrrec d’Alà Baylac-

Ferrer, professor de la Universitat de 

Perpinyà (8 d’abril de 2011); presentació 

del projecte «Endrets, Geografia Literària 

dels Països Catalans», a càrrec de Llorenç 

Soldevila, autor de l’obra Geografia lite-

rària, i de Richard Samson, coordinador 

del web endrets.cat (13 de maig de 2011); 

presentació de les investigacions de fonè-

tica experimental del català en curs, a 

càrrec de Daniel Recasens, director del 

Laboratori de Fonètica de l’IEC (10 de 

juny de 2011).

Quant a les comissions delegades 

de la Secció, la Comissió de Lexicografia 

s’ha reunit dinou vegades; la Comissió de 

Gramàtica, vuit; la Comissió de Català 

Estàndard (constituïda per les subcomis-

sions 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, a partir d’una proposta de l’As-
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sociació Catalana de Neohel·lenistes, i 

també revisa la proposta de transcripció 

i transliteració del rus, publicada el 1996. 

També ha treballat la comissió creada ad 

hoc per a la preparació del centenari de 

la Secció Filològica.

Celebracions, homenatges, 

distincions i nomenaments

Josep Vallverdú fou homenatjat el 15 de 

setembre de 2010 a Lleida, en el marc  

de la Jornada Josep Vallverdú «Proses de 

Ponent, 40 anys després», organitzada per 

la Delegació de l’IEC a Lleida, els Serveis 

Territorials a Lleida del Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació, el Grup 

d’Estudis de Llengua i Literatura de 

Ponent i del Pirineu (UdL), l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Llei-

da, amb motiu de la 28a Setmana del 

Llibre en Català.

En la sessió plenària del 17 de 

setembre de 2010, la Secció dedicà un 

homenatge a Aina Moll i a Albert Jané, 

amb motiu del seu vuitantè aniversari. La 

Secció ha preparat una pàgina web en què 

es fan accessibles digitalment tots els seus 

articles.

Albert Jané fou distingit amb el 

Premi Pompeu Fabra a la trajectòria 

professional, científica o cívica, concedit 

per la Generalitat de Catalunya, el 4 de 

novembre de 2010, al Palau de la Gene-

ralitat.

L’Ajuntament de Gandia concedí 

el títol de Fill Predilecte de la Ciutat a 

Josep Piera, en una solemne sessió extra-

ordinària de la Corporació Municipal,  

el 16 de novembre de 2010.

Germà Colón fou homenatjat amb 

la menció especial dins el lliurament de 

guardons de l’XI Premi Soler i Godes a la 

Innovació Educativa, el 26 de novembre 

de 2010, a Castelló de la Plana. Aquests 

premis són atorgats per la Càtedra Soler 

i Godes, amb la col·laboració de la Uni-

versitat Jaume I i de l’Ajuntament i la 

Diputació de Castelló. 

La revista cavall Fort, de la qual 

Albert Jané ha estat col·laborador i direc-

tor, fou distingida per la Generalitat de 

Catalunya, el 2 d’abril de 2011, amb el 

Premi Nacional de Cultura a la projecció 

social de la llengua catalana.

Josep Piera fou homenatjat el 6 de 

maig de 2011 per l’Acadèmia Valenciana 

de la Llengua amb una jornada monogrà-

fica al voltant de la seva obra i la seva 

trajectòria, dins la sèrie «Escriptors va-

lencians actuals».

Mariàngela Vilallonga fou nome-

nada vicepresidenta de l’IEC arran de la 

mort de Joan Solà (27 d’octubre de 2010).

Aina Moll i la Secció Filològica 

foren distingides el 30 de juliol de 2011 

amb el Premi Ramon Trias Fargas, de la 

Joventut Nacionalista de Catalunya.

Pel que fa a antics membres, el 22 

de setembre de 2010 se celebrà a la Uni-

versitat de Lleida l’acte de lliurament del 

Primer Premi Internacional de Recerca en 

Filologia Catalana Joan Solà, concedit pel 
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Departament de Filologia Catalana i 

Comunicació de la Universitat de Lleida 

i l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, i  

el 20 d’octubre de 2010 es presentà a la 

Universitat de Barcelona l’obra Joan solà. 

10 textos d’homenatge. Amb posterioritat 

al seu traspàs, se li han dedicat nombrosos 

homenatges, entre els quals hi ha la set-

mana en memòria «El llegat, l’estela i 

l’obrador de Joan Solà», celebrada a Llei- 

da i Bell-lloc d’Urgell entre l’11 i el 16 d’a- 

bril de 2011. 

El 25 de gener de 2011 es dedicà 

un acte d’homenatge a Josep M. de Casa-

cuberta, amb motiu del vint-i-cinquè 

aniversari de la seva mort, que comptà 

amb les intervencions del president de la 

Secció Filològica i amb Josep Massot i 

Josep Moran. L’Editorial Barcino, funda-

da per Casacuberta, se sumà a l’homenat-

ge amb la publicació de l’obra Josep 

Maria de casacuberta i l’editorial Bar-

cino, d’Albert Manent (reimpressió amb 

algunes actualitzacions de l’opuscle del 

mateix títol publicat el 1980). 

Així mateix, Enric Valor i Manuel 

Sanchis Guarner han estat objecte d’ho-

menatges diversos, amb motiu del cente-

nari del seu naixement.

Projectes normatius i científics

Els projectes normatius són aquells que 

tenen per objectiu l’establiment de nor-

mativa explícita o de propostes norma-

tives que responen a encàrrecs oficials. 

Són competència exclusiva de l’IEC, que 

delega en la Secció Filològica, i constitu-

eixen el compromís cívic primordial de 

la Secció Filològica. Durant aquest dar-

rer any s’ha treballat en els projectes 

següents:

— Segona edició del Diccionari 

de la llengua catalana (manteniment i 

actualització). Director: Joaquim Rafel  

i Fontanals.

— Segona edició del Diccionari 

manual de la llengua catalana. Director: 

Joaquim Rafel i Fontanals.

— Nou diccionari de la llengua 

catalana. Director: Joaquim Rafel i Fon-

tanals.

— Gramàtica de la llengua cata-

lana: sintaxi. Directors: Gemma Rigau i 

Oliver (presidenta de la Comissió de 

Gramàtica) i Manuel Pérez Saldanya 

(director de l’Oficina de Gramàtica).

— Proposta per a un estàndard 

oral de la llengua catalana: fascicles de 

sintaxi i de lèxic. Directors: Antoni M. 

Badia i Margarit, Vicent Pitarch i Almela 

(fascicle de sintaxi) i Joan Veny i Clar (fas- 

cicle de lèxic).

— Nomenclàtors oficials de topo-

nímia de Catalunya, la Catalunya del 

Nord i les Illes Balears. Director: Josep 

Moran i Ocerinjauregui.

— Revisió de la toponímia de les 

publicacions de l’Institut d’Estadística de 

Catalunya. Director: Josep Moran i Oce-

rinjauregui.

— Projecte de recerca i codifica-

ció de la llengua de signes catalana (LSC). 
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Director: Josep Quer. Ponent: Joan Martí 

i Castell.

Mereix un esment especial en 

aquest apartat la línia de treball inicia- 

da arran de l’aprovació, el 26 de maig  

de 2010 pel Parlament de Catalunya, de 

la Llei de la llengua de signes catalana, 

segons la qual l’IEC és la institució aca-

dèmica que en determina les normes 

lingüístiques i n’impulsa la recerca i la 

sistematització. D’acord amb això, Josep 

Quer, membre corresponent, i Joan Martí 

i Castell, membre numerari, han estat 

nomenats director i ponent, respectiva-

ment, del projecte de la LSC. Tots dos 

havien format part del grup de treball de 

la Secretaria de Política Lingüística en-

carregat de l’elaboració de l’esborrany del 

text de la llei de reconeixement i regulació 

de la llengua de signes catalana. Així 

mateix, la vicepresidenta de la Secció 

Filològica participà en la inauguració del 

III Seminari de la Llengua de Signes Ca-

talana, que se celebrà a l’IEC el 27 de 

maig, organitzat per la Federació de Per- 

sones Sordes de Catalunya, amb la col-

laboració de la Secció Filològica. 

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 xxxiii de la revista estudis Romà-

nics, el tretzè 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.

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:

El 8 de setembre es féu a l’IEC 

l’acte «La llengua catalana i la sentència 

del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. 

Anàlisi i perspectives», organitzat amb la 

Societat Catalana de Sociolingüística. En 

la convocatòria d’aquest acte, hi col·laborà 

Òmnium Cultural. Hi participaren els 

presidents de l’IEC, de la Secció Filològica, 

de la Societat Catalana de Llengua i Lite-

ratura, i Antoni Milian, catedràtic de dret 

administratiu de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i director de la Revista de 

Llengua i Dret; Francesc Xavier Vila, 

professor de sociolingüística de la Univer-

sitat de Barcelona i director del Centre 

Universitari de Sociolingüística i Comuni-

cació, i Ferran Requejo, catedràtic de ci-

ència política de la Universitat Pompeu 

Fabra.

El 10 de setembre es presentà 

l’obra Recull de noms d’osor, de Fèlix 

Bruguera, publicada per la Secció Filolò-

gica i la Universitat de Girona, a l’ajun-
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tament d’aquest municipi. Hi intervingue-

ren l’alcalde d’Osor; l’autor de l’obra; Joan 

Ferrer, degà de la Facultat de Lletres de 

la UdG, i Joan Anton Rabella, cap de l’Ofi- 

cina d’Onomàstica.

El 28 d’octubre es féu a l’IEC la 

presentació pública del sistema reSOLC 

d’assessorament en línia sobre la pronún-

cia dels mots catalans per a professionals 

dels mitjans de comunicació, desenvolu-

pat pel Laboratori de Tecnologies Lin- 

güístiques de l’IULA (Universitat Pompeu 

Fabra), en un acte organitzat per l’IULA 

i el Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació de la Generalitat de Catalu-

nya, amb la col·laboració de l’IEC.

El 14 de gener, Joan Peytaví pre-

sentà l’obra nomenclàtor toponímic de la 

catalunya del nord, publicada per l’IEC 

el 2007, al Centre Cultural Català - Casal 

Jaume I de Perpinyà.

El 19 de gener se celebrà a la seu 

de l’IEC, amb el suport de la Secció Filo-

lògica, la jornada «Col·laborant en la 

construcció d’una infraestructura de su-

port a la recerca en humanitats i cièn- 

cies socials», organitzada pel projecte 

CLARIN (Common Language Resource-

sand Technology Infrastructure), amb el 

suport de la Secció Filològica. Hi parti-

ciparen, entre d’altres, el president de la 

Secció i Joan Soler, coordinador del pro-

jecte del Diccionari del Català Contempo-

rani (DCC).

Els dies 27 i 28 de gener se cele-

braren a l’IEC les Primeres Jornades «La 

recerca sociolingüística en l’àmbit de la 

llengua catalana», organitzades per la Xar- 

xa CRUSCAT. Hi intervingueren, entre 

d’altres, el president de la Secció, Mari-

àngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC 

i presidenta del Consell Supervisor 

d’aquesta Xarxa, i Miquel Àngel Pradilla 

i Joan A. Argenter.

Joan Veny, codirector de la revista 

estudis Romànics, participà en la reunió 

de directors de revistes de lingüística ro-

mànica que se celebrà a la Universitat La 

Sapienza de Roma del 2 al 5 de febrer.

Del 10 al 12 de febrer se celebrà 

el II Simposi Internacional de Corpus 

Diacrònics en Llengües Romàniques, or-

ganitzat per la UAB, amb la col·laboració 

de la Secció Filològica. Les activitats del 

dia 10 es feren a la UAB, i les dels dies 11 

i 12, a l’IEC. Gemma Rigau, vicepresi-

denta de la Secció Filològica, participà en 

la cloenda del Simposi, en representació 

de l’IEC.

El 4 de març el president de la 

Secció féu la conferència «L’educació 

lingüística, base de tota l’educació: famí-

lia, escola i societat», com a obertura del 

cicle educar: família, escola i entorn, 

organitzat per l’Àrea d’Educació i Cultu-

ra del Consell de Formentera, juntament 

amb el Centre de Professorat, amb motiu 

del 25è aniversari d’aquest Centre.

El 10 de març es presentà a l’IEC 

l’obra Antroponímia, poblament i immi-

gració a la catalunya moderna. L’exem-

ple dels comtats de Rosselló i cerdanya 
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(segles xvi-xviii), de Joan Peytaví, en un 

acte organitzat amb la Societat Catalana 

de Llengua i Literatura i la Societat Ca-

talana de Genealogia.

El 15 de març se celebrà a la seu 

de l’IEC, en un acte organitzat amb el 

suport de la Secció Filològica, el 25è 

aniversari de l’Institut Menorquí d’Estudis 

(IME). Fou presidit pel president de l’IEC 

i comptà amb la participació dels màxims 

responsables de l’IME. S’hi presentaren 

les obres natura i societat. Mosaics a 

Menorca, a càrrec de Guillem López Ca-

sasnovas, catedràtic de la Universitat 

Pompeu Fabra, i Menorca, 40 paisatges 

personals, a càrrec de Vicenç Villatoro, 

escriptor i director de l’Institut Ramon 

Llull.

El 31 de març el president de la 

Secció participà en una taula rodona sobre 

l’assaig en català, organitzada per la So-

cietat Coral El Micalet, de València.

El 24 de maig es féu la presentació 

de l’Atles lingüístic del domini català, a 

càrrec de Joan Veny i de Lídia Pons, di-

rectors de l’obra, a la seu de l’Institut 

Ramon Llull de Palma, en una activitat 

organitzada per la Delegació de l’IEC a 

Palma.

El 25 de maig es presentà a l’IEC 

l’obra epistolari Joan coromines & Josep 

Puig i cadafalch, Jordi Rubió, Pere Bo-

higas i Ramon Aramon, a cura de Josep 

Ferrer i Joan Pujades, en un acte organit-

zat amb la Fundació Pere Coromines.

El 27 de maig se celebrà a la seu 

de l’Institut el III Seminari de la Llengua 

Catalana de Signes, organitzat per la 

FESOCA, amb el suport de la Secció Fi-

lològica.

El 30 de juny es presentà a l’IEC 

l’obra ser multilingües o no ser...? Les 

representacions de les llengües dels joves 

barcelonins, d’Ernest Querol, en una 

activitat organitzada per la Càtedra de 

Multilingüisme Linguamón-UOC, amb el 

suport de la Secció Filològica.

Diversos membres de la Secció 

Filològica han participat en activitats 

relacionades amb la llengua i la cultura 

catalanes arreu del món. Les més signi-

ficatives han estat les següents: 22è Col-

loqui Germano-Català «El concepte dels 

Països Catalans. Llengua, literatura, 

cultura», organitzat per l’Associació Ger- 

mano-Catalana (Universitat de Viena, 

del 23 al 26 de setembre); 26è Congrés 

Internacional de Lingüística i Filolo- 

gia Romàniques (Universitat de València, 

del 6 a l’11 de setembre); LVI Conferèn-

cia anual de l’Anglo-Catalan Society 

(Barcelona, 17, 18 i 19 de desembre); 

VIII Col·loqui Internacional «Problemes 

i mètodes d’història de la llengua: l’espai 

de les llengües», organitzat pel Grup 

d’Història de la Llengua de l’Institut de 

Llengua i Cultura Catalanes de la Uni-

versitat de Girona i l’Observatori de les 

Llengües d’Europa i la Mediterrània 

(Girona, del 20 al 22 de juny), i Univer-

sitat Catalana d’Estiu (Prada, del 16  

al 24 d’agost).
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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 7 d’octubre el pre-

sident i diversos membres i tècnics de la 

Secció van rebre una representació de 

l’Associacion Prefigurativa de l’Organis-

me de Regulacion de la Lengua d’Oc 

(APORLÒC), que visitava l’Institut. El 28 

de març el president de la Secció rebé el 

rector de la Universitat Aimara de Bolívia. 

L’11 de maig visità l’IEC el professor 

Hiroto Ueda, catedràtic de Filologia Ro-

mànica de la Universitat de Tòquio, 

convidat per Germà Colón.

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. També hi ha una 

vinculació amb la Fundació Carles Salva-

dor, de Benassal, principalment amb Vi-

cent Pitarch i Ramon Sistac, que són 

membres del seu Patronat.

Centenari de la Secció

Durant aquest darrer any, la Secció Filo-

lògica ha treballat en l’organització de les 

activitats del seu centenari, les quals van 

ser presentades públicament el 2 de març 

de 2011 en una roda de premsa conjun-

tament amb les seccions biològiques i de 

ciències i tecnologia, que també fan cent 

anys el 2011. Aquesta commemoració es 

continuarà el 2012, ja que es complirà el 

vuitantè aniversari de la publicació del 

Diccionari general de la llengua catalana 

de Pompeu Fabra i de les Normes de 

Castelló (1932), i el 2013, que serà el 

centenari de les normes ortogràfiques de 

l’iec, referent normatiu a tots els territo-

ris de llengua catalana. 

Amb motiu de la coincidència, 

l’any 2011, dels centenaris de la Secció 

Filològica i de Joan Maragall, el poeta de 

la paraula viva, que en l’elogi de la pa-

raula afirma que és «la cosa més merave-

llosa d’aquest món» i n’exalta «la seva 

misteriosa força creadora», la Secció Fi-

lològica i la Institució de les Lletres Cata-

lanes han convocat tota la societat a 

promoure, al llarg d’aquest any, tota mena 

d’iniciatives que contribueixin a descobrir, 

compartir, exercitar i celebrar la vitalitat, 

la creativitat expressiva i el dinamisme 

innovador de la llengua catalana, sota el 

lema «2011, l’any de la paraula viva». La 

invitació s’adreça específicament als mit-

jans de comunicació, als creadors i pro-

fessionals de la paraula, en totes les ma-

nifestacions (escriptors, traductors, 

periodistes, comunicadors, actors, can-

tants, etc.); als ensenyants de tots els ni-

vells, a les entitats culturals; als respon-

sables de cultura de les institucions i als 

programadors d’activitats culturals de tot 

tipus; als professionals i a les empreses de 

tot el territori de llengua catalana, i, fi-

nalment, a cadascuna de les persones que 
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coneixen o aprenen el català, i també als 

usuaris de la llengua de signes catalana.

L’acció es preveu que culmini el 

mes d’abril de l’any 2012 amb les Festes 

de la Paraula Viva, en les quals es presen-

tarà una selecció de les aportacions més 

rellevants que s’hauran dut a terme al 

llarg de l’any.

La Secció ha obtingut el suport de 

l’Obra Social de La Caixa per a dur a terme 

algunes de les activitats del centenari.

Tota la informació sobre el cente-

nari i les activitats que hi estan relaciona-

des es pot consultar en la pàgina web 

http://taller.iec.cat/filologica/centenari/

entrada.asp? epigraf=1. Les principals 

activitats celebrades durant aquest curs 

han estat les següents:

Entre el 17 de febrer i el 7 de juny 

se celebrà el cicle de conferències «La 

llengua catalana: 1.000 anys», organitzat 

per la Universitat de Perpinyà en el marc 

del centenari de la Secció Filològica. 

El 4 d’abril se celebrà la inaugu-

ració del centenari de la Secció Filològica 

a Palma, al Teatre Principal, en un acte 

organitzat conjuntament amb la Delegació 

de l’IEC a Palma, amb la col·laboració del 

Govern i de la Universitat de les Illes 

Balears. L’acte comptà amb parlaments 

del president del Govern de les Illes Bale-

ars, que el presidí, i dels presidents de 

l’IEC i de la Secció Filològica, i de la 

rectora de la Universitat de les Illes Bale-

ars. El contingut científic de l’acte fou a 

càrrec de Maria Pilar Perea, que va llegir 

la conferència «Variació versus unificació: 

coincidentia oppositorum» i va presentar 

el portal web Antoni M. Alcover; de Josep 

Murgades, que va fer la conferència «Al-

cover i Fabra: les afinitats discrepants», i 

de Jordi Mir, que va parlar de l’edició de 

les obres completes de Pompeu Fabra. 

De l’11 al 16 d’abril tingué lloc a 

la Universitat de Lleida i a Bell-lloc d’Ur-

gell una setmana en memòria de Joan 

Solà, amb el títol «El llegat, l’estela i 

l’obrador de Joan Solà».

El 14 d’abril es féu la inauguració 

del centenari al Palau de la Generalitat de 

Catalunya, sota la presidència del presi-

dent de la Generalitat i amb les interven-

cions dels presidents de l’IEC i de la 

Secció Filològica, amb el mateix contingut 

científic de l’acte de Palma.

El 16 d’abril el president de la 

Secció participà en les Jornades de Llen-

gua a Mallorca «Llengua, cultura i nou-

vinguts», organitzades per la Fundació 

Congrés de Cultura Catalana i el Consell 

de Mallorca. L’activitat s’inscriví en la 

iniciativa «2011, l’any de la paraula 

viva».

El 29 d’abril, el president assistí a 

l’acte de lliurament de les Mencions Sant 

Jordi 2011, concedides per l’Institut d’Es-

tudis Eivissencs. Aquesta activitat també 

s’inclogué en la iniciativa «2011, l’any de 

la paraula viva» i se centrà en el centena-

ri del folklorista Joan Castelló.

El 3 de maig, el president de la 

Secció féu la conferència «La Secció Fi-
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lològica: un centenari que mira al futur», 

a la sala de cultura Sa Nostra d’Eivissa, 

en un acte organitzat per l’Institut d’Es-

tudis Eivissencs.

El 2 de juny s’enregistrà un espai 

sobre el centenari de la Secció Filològica 

per al Telenotícies de TV3. Una versió més 

llarga d’aquest espai ha estat cedida a la 

Secció perquè se’n faci difusió en el web 

de l’IEC.

El 27 de juny, M. Teresa Cabré fou 

entrevistada en el programa Àgora, de 

TV3.

El 18 de juliol, el president parti-

cipà en les XXV Jornades Internacionals 

per a Professors de Català, organitza- 

des per l’Institut Ramon Llull, amb la con- 

ferència «La Secció Filològica de l’IEC, 

cent anys endavant».

Publicacions

coll, Josep M.; aMiGó, Ramon. onomàs-

tica del terme municipal de Pratdip.

estudis Romànics, núm. xxxiii.

faBra, Pompeu. obres completes. Vol. 7: 

converses filològiques.

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a Tarragona: 

(12 i 13 de juny de 2009).

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a la Delegació 

de l’institut a Alacant, el carxe (la 

Torre del Rico, Jumella), novelda  

i Guardamar: (16 i 17 d’octubre  

de 2009).

PeytaVí Deixona, Joan. Antroponímia, 

poblament i immigració a la catalu-

nya moderna: L’exemple dels comtats 

de Rosselló i cerdanya (segles xvi-xviii).

selfa, Moisés. onomàstica de la Bisbal 

d’empordà.

Veny, Joan; MassiP, Àngels. scripta menor-

quina.

Veny, Joan; Pons i Griera, Lídia. Atles 

lingüístic del domini català. Vol. 5.

Reimpressions

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a Perpinyà.

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a Andorra.

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a Girona.

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a Vic.

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a Morella.
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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 comunica-

ció

Albert Jané i Riera 19.06.2000; emèrit des del 19.06.2001

 Gramàtica

Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21.05.1991; emèrit des del 02.06.2011

 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 lite-

ratura 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 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

 († 27.10.2010)

 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 litera-

tura

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)

Denise Boyer 27.06.2011

 (París, França)

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)
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Joseph Gulsoy 06.06.1994

 (Ontario, Canadà)

 

Joan F. López Casasnovas 28.02.2006

 (Ciutadella)

 

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

 (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

Composició de la Secció

Durant el curs 2010-2011, la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials ha patit alguns 

canvis pel que fa a la seva composició. 

S’hi han incorporat quatre nous mem- 

bres numeraris: Jaume Casals i Pons, 

adscrit a l’àrea de filosofia; Josepa Cucó 

i Giner, adscrita a l’àrea d’antropologia; 

Carles-Enric Riba i Campos, adscrit a 

l’àrea de psicologia, i Xavier Vives i Tor-

rents, adscrit a l’àrea d’economia. D’altra 

banda, Montserrat Guibernau i Berdun 

ha passat a la condició d’emèrita. La 

Secció ha hagut de lamentar el traspàs del 

membre emèrit Joan Triadú i Font (30 de 

setembre de 2010) i del membre corres-

ponent Juan Vallet de Goytisolo (25 de 

juny de 2011).

Així, doncs, la composició de la 

Secció en aquest moment és de vint-i-cinc 

membres numeraris, tretze membres emè- 

rits i quatre membres corresponents.

Consell de Govern

El nou Consell de Govern de la Secció és 

format per Josep González-Agàpito, com 

a president; Josep M. Casasús, com a vi-

cepresident; Àngels Pascual, com a treso-

rera, i Josep M. Panareda, com a secre- 

tari.

Reunions del Ple

En les reunions del Ple, s’ha dut a terme 

el cicle de comunicacions «Cohesió social 

i identitat: evolució i futur». Les ponèn-

cies van ser a càrrec d’Àngel Castiñeira i 

Ferran Sáez, Carles A. Gasòliba, Joan 

Martí i Castell, Montserrat Guibernau i 

Javier Eizo.

Amb motiu de la commemoració 

de l’Any Maragall 2010-2011, el dia 13 de 

desembre de 2010, Ricard Torrents va 

pronunciar la comunicació «Joan Mara-

gall: elogi de l’intel·lectual».

Activitats

— Jornades de la Secció celebrades a 

Andorra, 7 i 8 d’abril de 2011. Es van dur 

a terme els actes següents: l’audiència al 

Palau Episcopal de la Seu d’Urgell amb 

monsenyor Joan-Enric Vives, copríncep 

d’Andorra; la celebració del Ple de la 

Secció al Centre de Congressos del Comú 

d’Andorra la Vella, i la visita a la Casa de 

la Vall i al Consell General d’Andorra, 

amb una conferència de Josep Dallerès, 

síndic general.

— Simposi «La incidència de 

l’Islam a Europa», celebrat el 21 de se-

tembre de 2010 i organitzat per l’Institut 

d’Estudis Catalans, l’IEMed, l’Arquebis-

bat de Barcelona i el Centre d’Estudis 

Jordi Pujol.
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Premis i distincions

Octavi Fullat fou investit doctor honoris 

causa per la Universitat Ramon Llull 

(URL), el dia 8 d’octubre de 2010, en un 

acte celebrat a l’Auditori Cardenal Narcís 

Jubany de la Facultat de Psicologia, Cièn-

cies de l’Educació i de l’Esport Blanquer-

na de la URL.

Andreu Mas-Colell fou nomenat 

conseller d’Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya i prengué pos-

sessió del càrrec el dia 29 de desembre  

de 2010.

Josep M. Casasús, Jordi Cots i 

Carles A. Gasòliba han estat guardonats 

amb la Creu de Sant Jordi.

Programes de recerca

— «Cartografia catalana dels segles xVi  

i xVii», dirigit per Vicenç M. Rosselló.

— «La formació i organització 

geohistòrica del territori català», dirigit 

per Joan Vilà-Valentí.

— «Dinàmica i evolució del pai-

satge de Ribera», dirigit per Josep M. 

Panareda.

— «Estructures d’implicació 

educativa de les famílies immigrades i 

efectes en la motivació i l’autoregulació 

de l’estudi com a claus de l’èxit escolar», 

dirigit per Carlota Solé.

— «Vint-i-cinc anys d’integració 

de Catalunya a la Unió Europea», dirigit 

per Carles A. Gasòliba.

— «El periodisme científic als 

Països Catalans: mapa de situació i pers-

pectives de futur», dirigit per Josep M. 

Casasús.

— «Competència lingüística i 

rendiment acadèmic en aules amb diver-

sitat lingüística i cultural», dirigit per 

Joaquim Arnau.

— «Recerca i catalogació del 

patrimoni historicoeducatiu de Catalu-

nya», dirigit per Josep González-Agàpito.

— «Tendències de la catalanitat 

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

Casasús.

— «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 me-

diterranis 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 trajectò ries 

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.
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Publicacions

Arxiu de Textos catalans Antics [Barce-

lona], núm. 29 (2010). [Coedició amb 

la Facultat de Teologia de Catalunya]

Bosch-Veciana, Antoni; Monserrat-Molas, 

Josep. Philosophy and dialogue: stu-

dies on Plato’s dialogues. Vol. II. Bar- 

celona: Barcelonesa d’Edicions: IEC. 

Societat Catalana de Filosofia, 2010.

comunicació: Revista de Recerca i d’Anà-

lisi [Barcelona: IEC], vol. 28 (1) (maig 

2011).

educació i Història [Barcelona: IEC],  

vol. 17 (gener-juny 2011). [Coedició 

amb la Universitat de les Illes Balears]

Grau, Andreu; roViró, Ignasi (coord.). 

Actes del Primer congrés català de 

Filosofia. Ed. a cura de Josep Monser-

rat. Barcelona: IEC. Societat Catalana 

de Filosofia, 2011. 

heGel, G. W. F. escrits berlinesos sobre 

religió. Ed. a cura de Gabriel Amen-

gual Coll. Barcelona: IEC, 2011. 

[Coedició amb Lleonard Muntaner]

suBirats, Marina (coord.). societat cata-

lana 2010. Barcelona: IEC. Associació 

Catalana de Sociologia, 2010.

Vallory, Eduard. L’escoltisme mundial: 

La discreta remor d’un bosc que creix. 

Barcelona: IEC, 2010. [Coedició amb 

Proa]

Vilà-Valentí, Joan. el món rural a cata-

lunya. Barcelona: IEC. Societat Cata-

lana de Geografia, 2010.

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

Bartomeu Barceló i Pons 01.02.1991; emèrit des del 14.05.2002

 Geografia humana

Joan Becat i Rajaut 15.11.1991; emèrit des del 29.06.2011

 Geografia
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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 

Jaume Casals i Pons 27.06.2011

 Filosofia

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

Josepa Cucó i Giner 27.06.2011

 Antropologia

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 mo-

netària
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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; emèrit des del 12.10.2010

 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

 Sociologia

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

Carles-Enric Riba i Campos 27.06.2011

 Psicologia

Encarna Roca i Trias 22.05.1995

 Dret civil

Vicenç M. Rosselló i Verger 01.02.1991; emèrit des de l’11.03.2008

 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

 († 30.09.2010) 

 Pedagogia general

Joan Vilà-Valentí 29.01.1990; emèrit des del 29.03.1995

  Geografia regional i didàctica de la geo-

grafia

Xavier Vives i Torrents 27.06.2011

 Economia

Membres corresponents

Montserrat Guibernau i Berdun 27.06.2011

 (Londres, Regne Unit)

Ambler H. Moss 16.06.2008

 (Florida, Estats Units d’Amèrica)

Carlos-Ulises Moulines Castellví 16.06.2008

 (Auxerre, França)

Juan Vallet de Goytisolo 1974 († 25.06.2011)

 (Madrid, Espanya)

Miquela Valls 23.02.2009

 (Perpinyà)
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