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Antoni Olivé i Ramon

É  s doctor en enginyeria industrial per l’Es-

cola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Des del 1987, és catedràtic 

d’enginyeria del programari i de sistemes d’informació de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i exerceix la docència a la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Ha estat 

degà de la Facultat d’Informàtica de Barcelona i director del Departament d’Enginyeria 

de Serveis i Sistemes d’Informació i director de l’Escola de Doctorat de la UPC. Va presi-

dir l’Associació de Tècnics en Informàtica (1978-1980) i va ser chairman de dues associ-

acions internacionals de la seva especialitat (1989-1994 i 2013-2014). És responsable del 

Grup de Recerca en Modelització Conceptual de Sistemes d’Informació, àrea dins la qual 

ha realitzat la seva recerca. El 1992 va obtenir la menció de la UPC en el Premi de 

Ciència-ficció per la novel·la Qui vol el panglòs?

Carles Solà i Ferrando

É  s doctor en química per la Universitat de 

València, on va exercir de professor adjunt i agregat de química tècnica. És catedràtic 

emèrit d’enginyeria química de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual fou rector 

entre els anys 1994 i 2002. La seva recerca s’ha centrat en el camp de l’enginyeria bioquí-
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mica: enginyeria de fermentacions, enginyeria de reaccions enzimàtiques, biotecnologia 

ambiental i control per ordinador de processos biotecnològics. És avaluador de diverses 

agències nacionals i europees, i censor d’articles d’unes quantes revistes internacionals. Fou 

president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (1996-1998) i mem-

bre d’Acció Cultural del País Valencià, de l’Institut Americà d’Enginyers Químics i del 

Comitè Executiu de la International Association of University Presidents (2000-2002). Del 

2003 al 2006 va ocupar el càrrec de conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Infor-

mació de la Generalitat de Catalunya. Al llarg de la seva carrera científica ha rebut la 

distinció de doctor honoris causa en ciències per la Universitat de Southampton (1999) i 

la Medalla d’Enginyeria Química de la Universitat de Valladolid (2004).

Secció Filològica

Joan Martí i Castell

É  s catedràtic emèrit de filologia catalana 

de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, de la qual va ser el primer rector 

(1992-1998). Ha estat rector fundador i el primer president de la Xarxa Vives d’Univer-

sitats (1994-1998), director del Servei de Relacions Exteriors de l’IEC (1999-2002) i, des 

del 2015, és el president de la Comissió de Lexicografia de l’Institut. Fou membre funda-

dor del Grup Català de Sociolingüística (1974) —avui, Societat Catalana de Sociolin-

güística— i president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC (1990-1995). 

És membre del Consell del Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París-Sorbona 

(2009- ), membre de la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana i 

membre del Consell Social de la Llengua de Signes Catalana de la Generalitat de Catalu-

nya. Ha estat nomenat membre d’honor de l’Euskaltzaindia (Reial Acadèmia de la Llen-
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