Martina Camiade Boyer

M artina Camiade Boyer va néixer a Millas,
el Rosselló, el 1951. Els senyors Josep Maria Terricabras, Josep González-Agàpito, Josep
Maria Muntaner i jo mateix tenim l’honor de proposar la candidatura de la doctora Martina Camiade Boyer com a membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències
Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.
MEMÒRIA: CURS 2015-2016

És doctora, HDR (habilitada per a dirigir recerques) i catedràtica en estudis catalans a la Universitat de Perpinyà, on ha dirigit l’Institut Franco-Català Transfronterer
(IFCT) i el centre de recerca ICRECS. La seva solvència científica li ha valgut per a fer
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pujar aquest laboratori a la categoria A+, és a dir, primera línia de la classificació establerta pel ministeri francès d’universitats i recerca. És titular de la prime d’excellence
scientifique; va ser membre del Consell Nacional de les Universitats (CNU) a París, i experta prop de l’ANR francès, un organisme estatal d’avaluació de la recerca.
A més de les seves publicacions, ha ajudat la difusió científica creant i impulsant
la revista electrònica Recerc i la col·lecció «Obres de Referència», on es publiquen tesis,
recerques, memòries de màster (29 publicacions: estudis catalans i estudis transfronterers,
ensenyament per immersió, en català i occità). Un conveni recent li permetrà beneficiar-se
del suport de l’Institut d’Estudis Catalans.
Des de l’inici dels anys 2000 s’ha especialitzat en els temes transfronterers, tant a
la frontera catalana com al conjunt d’Europa. N’és una especialista reconeguda, convidada arreu d’Europa com a ponent o per a aconsellar cooperacions o creacions d’estructures
de formació transfrontereres. Actualment i des de fa tres anys, és també experta prop de
la Unió Europea per a les qüestions transfrontereres i ha efectuat missions a l’Europa
de l’Est, als Balcans i al Carib. En l’última dècada ha impulsat o dirigit tretze projectes
europeus, d’àmbit català o multiestatals, però en els quals la Catalunya del Nord i Catalunya eren sempre presents. En el marc de la Xarxa Vives d’Universitats, on representava
l’UPVD a la comissió permanent, ha impulsat el projecte de PRES transfronterer entre les
universitats de Girona, Lleida, Perpinyà i les Illes Balears.
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Després d’assegurar la coordinació del Màster de Relacions Transfrontereres de la
Universitat de Perpinyà, des de fa set anys té la responsabilitat del conjunt dels màsters
de l’IFCT. En el marc de l’última reforma estatal que creava els màsters d’ensenyament,
ha creat i fet funcionar un màster d’ensenyament bilingüe i immersiu (el primer i fins ara
únic a l’Estat francès), pensat primer per al català i que va acollir durant cinc anys els
mestres en formació de les escoles immersives bretones Diwan, les occitanes Calandretas
i les alsacianes ABCM. Des de l’any passat continuen en el marc de les ESPE, instituts
regionals de formació dels ensenyants que n’han pres la successió.
També ha participat activament com a periodista en la difusió del català de 1985
a 2008, com a productora i realitzadora de la cadena de televisió France3, on va fer més
de 450 programes monogràfics o emissions en català dins la sèrie Viure al país.
Anteriorment, durant els anys vuitanta, com a assessora pedagògica de l’aleshores
recentment creat Govern d’Andorra, va ser una de les tres persones que van portar la
creació de l’Escola Andorrana i la política d’andorranització dels ensenyaments francès i
espanyol al Coprincipat. Va fomentar la creació de material pedagògic i va participar en
la seva realització.
Viva, que és agermanada amb l’associació Cap de Creus; col·labora amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i presideix el Consorci dels Estudis Catalans, una associació que
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El Ple

Participa molt en la vida social i cultural nord-catalana dins l’associació Albera

reagrupa les persones i les entitats albergades a la Casa dels Països Catalans de Perpinyà.
És clar que, a més dels seus mèrits, pot aportar molt a la nostra Secció i a la delegació territorial de l’IEC a Perpinyà, on ja ha participat durant els anys anteriors en el
jurat del Premi Catalunya del Nord.
Text llegit pel senyor Joan Becat i Rajaut en el Ple del dia 18 de gener de 2016
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