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Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2011

Numeraris

Emèrits

Corresponents

25

11

23

25

11

10

27

 9

 8

26

11

25

25

20

 4

128

 62

 70

260

2016

Numeraris

Emèrits

Corresponents

24

17

19

23

22

11

25

16

 7

24

14

30

19

32

12

115

101

 79

295

III. Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans és format per 

les cinc seccions següents: Secció Històrico- 

Arqueològica (SHA), Secció de Ciències 

Biològiques (SECCB), Secció de Cièn- 

cies i Tecnologia (SECCT), Secció Filolò-

gica (SF) i Secció de Filosofia i Ciències 

Socials (SFCS), integrades per membres 

numeraris, emèrits, supernumeraris i 

corresponents.

Els membres numeraris i els emè-

rits constitueixen el Ple de l’Institut, del 

qual també formen part els presidents de 

les societats filials.

Els membres numeraris són els 

que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i 

les obligacions que estableixen els Esta-

tuts. Els membres emèrits són 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 (SHA) 

té actualment vint-i-quatre membres 

numeraris, disset d’emèrits i dinou de 

corresponents. Durant aquest curs, han 

estat nomenats nous membres numeraris 

Ferran Arasa i Gil, Ignasi J. Baiges i Jardí 

i Enric Pujol i Casademont, i han passat 

a la condició d’emèrits Josep Guitart i 

Duran i Josep Maria Salrach i Marés. 

L’SHA s’ha reunit en vuit sessions 

de treball ordinàries i en una d’extraordi-

nària, el 19 de novembre de 2015, en la 

qual foren votats els tres candidats a 

membres numeraris. 

Al llarg de les sessions ordinàries 

del curs 2015-2016, el 17 de desembre, 

Gaspar Feliu i Josep Maria Salrach van 

informar sobre l’estat del projecte Cata-

lunya Carolíngia, que dirigeixen conjun-

tament; el 17 de març, Albert Rossich va 

presentar una comunicació sobre els usos 

oficials del català a començament del 

se gle xix; el 19 de maig, Francesc Font-

bona va presentar el Diccionari d’histo-

riadors de l’art català-valencià-balear, 

consultable en línia, del qual és codirec-

tor, i el 16 de juny, Enric Pujol va pre-

sentar una comunicació científica sobre 

les cartes de Ferran Soldevila, atès que 

publicarà un volum que aplegarà prop de 

cinc-centes cartes emeses per Ferran Sol-

devila, ordenades cronològicament per les 

diferents etapes per les quals passà l’intel-

lectual català i que es poden interpretar 

com una biografia.

El dia 8 d’octubre, el senyor Jordi 

Casassas va presentar el seu discurs d’in-

grés: «El Noucentisme: assaig de revisió 

de les seves circumstàncies històriques».

El dia 4 de febrer va tenir lloc a 

l’IEC la presentació de l’obra els llibres 

de l’ànima de la Diputació del General de 

catalunya (1493-1714), en què intervin-

gueren Eva Serra, coordinadora de la 

publicació; Agustí Alcoberro, historiador, 

i Eduard Martí, membre de l’equip de 

curadors de l’obra.

Com és habitual, diversos mem-

bres de la Secció continuen formant part 

de comissions de l’Institut o intervenen en 

altres indrets, en representació de la Sec-

ció o de tot l’Institut. 

La Secció es va reunir el dia 16 de 

juny i va aprovar la Declaració de l’ins-

titut d’estudis catalans sobre els objectes 

del Museu nacional d’Art de catalunya 

i del Museu de Lleida Diocesà i comarcal 

procedents de l’antic monestir de santa 

Maria de sixena, adquirits als seus pro-

pietaris entre els anys 1983 i 1994 (vegeu 

l’apartat «Declaracions i adhesions insti-

tucionals» del capítol ii, «El Ple»). 

En conjunt, la Secció promou vint-

i-dos programes de recerca, classificats en 
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diverses categories segons les seves carac-

terístiques.

Premis i distincions

Diversos membres de la Secció han estat 

distingits o guardonats: Josep Massot i 

Muntaner, president de l’SHA, va ser in-

vestit doctor honoris causa per la Univer-

sitat de València, el 15 d’abril, i Paul 

Preston, membre corresponent de la 

Secció, per la Universitat de Barcelona, el 

Membres

Ferran Arasa i Gil 18.1.2016

 Arqueologia

Ignasi J. Baiges i Jardí 18.1.2016

  Història medieval, paleografia  

i diplomàtica

Albert Balcells i González 21.11.1986; emèrit des del 29.5.2010

  Història contemporània, social i política 

de Catalunya

Xavier Barral i Altet 18.12.1992

 Història de l’art antic i medieval

Ernest Belenguer i Cebrià 17.3.2014

 Història moderna

Vicenç Beltran i Pepió 13.12.2010

 Filologia romànica
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14 de juny. Enguany, Jordi Casassas ha 

estat elegit president de la XLVIII edició 

de la Universitat Catalana d’Estiu.

Publicacions

Entre les publicacions promogudes per la 

Secció, destaquen el llibre La caricatura 

política a la catalunya republicana (1931-

1936), d’Albert Balcells, i la revista catalan 

Historical Review, de la qual ha aparegut 

el número 9, corresponent al 2016.
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Dolors Bramon i Planas* 27.2.2012; emèrita des del 31.12.2013

 Filologia semítica

Jordi Casassas i Ymbert 27.2.2012

 Història contemporània

Núria de Dalmases i Balañà 17.6.1996

 Història de l’art medieval

Eulàlia Duran i Grau 7.5.1990; emèrita des del 2.4.2004

  Història i literatura catalana a l’època 

moderna

Romà Escalas i Llimona 17.6.2002; emèrit des del 5.7.2015

 Musicologia

Gaspar Feliu i Montfort 26.2.2007; emèrit des del 18.4.2012

 Història medieval (alta edat mitjana) 

M. Teresa Ferrer i Mallol 18.12.1992; emèrita des del 25.8.2010

 Història medieval (baixa edat mitjana)

Josep M. Font i Rius 26.6.1970; emèrit des del 5.6.1989

 Història del dret

Francesc Fontbona i de Vallescar 18.12.1992

 Història de l’art modern

Antoni Josep Furió i Diego 2.3.2015

 Història medieval

Joaquim Garriga i Riera 17.6.2002; emèrit des del 17.8.2015

 Història de l’art dels segles xvi-xviii
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 17.6.1996 fins al 27.2.2012.
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Carme Gràcia Beneyto 17.12.2001

 Història de l’art

Enric Guinot i Rodríguez 17.12.2001

 Història rural medieval

Josep Guitart i Duran 7.5.1990; emèrit des del 14.2.2016

 Arqueologia

Albert G. Hauf i Valls 1.2.1991; emèrit des del 8.1.2008

  Història de la literatura, edició de textos 

medievals i espiritualitat medieval

Manuel Jorba i Jorba 7.4.2003; emèrit des del 9.5.2012

 Història de la literatura del segle xix

Tomàs Martínez Romero 7.4.2003

  Història de la literatura de l’edat mitjana

Joan Mas i Vives 25.2.2008

 Història de la literatura (s. xvi-xix)

Josep Massot i Muntaner 14.6.1999; emèrit des del 3.11.2011

  Història de la literatura i història 

contemporània

Marc Mayer i Olivé 17.6.1996

  Epigrafia, tradició clàssica i història 

antiga de Catalunya

Concepció Mir i Curcó 18.12.1992

 Història sociopolítica contemporània

Tomàs de Montagut Estragués 17.12.2001

 Història del dret
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Ramon Pinyol i Torrents 17.3.2014

  Història de la literatura catalana 

contemporània

Antoni Pladevall i Font 7.5.1990; emèrit des de l’11.2.2004

 Història eclesiàstica i història de l’art

Damià Pons i Pons* 2.3.2015

 Assagística

Enric Pujol i Casademont 18.1.2016

 Història moderna i contemporània

Antoni Riera i Melis 17.6.1996; emèrit des de l’1.12.2014

 Història social de l’edat mitjana

Santiago Riera i Tuèbols 17.6.2002; emèrit des del 18.5.2005

 Història de la ciència i de la tècnica

Albert Rossich i Estragó 17.3.2014

  Literatura catalana de l’edat moderna  

i del segle xix

Flocel Sabaté i Curull 2.3.2015

 Història medieval

Josep Maria Salrach i Marés 26.2.2007; emèrit des del 8.12.2015

 Història medieval (alta edat mitjana)

Joan Sanmartí Grego 26.2.2007

 Protohistòria (àrea d’arqueologia)

Eva Serra i Puig 17.6.2002; emèrita des del 27.7.2012

 Història moderna
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* Fou membre corresponent de la Secció Filològica des del 25.2.2008 fins al 2.3.2015.
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Antoni Simon i Tarrés 26.2.2007

  Història de la historiografia (àrea 

moderna i contemporània)

Narcís Soler i Masferrer 17.6.1996

 Paleolític i prehistòria

Membres corresponents*

Josep Amengual i Batle 13.2.1987

 Història

 (Palma)

Thomas Noël Bisson 13.2.1987

 Història medieval

 (Estats Units)

Efrem Compte i Roux 25.2.2008

 Història medieval, paleografia i litúrgia

 (Estats Units)

Dominique de Courcelles 25.2.2008

 Història de la literatura

 (França)

Georges Fabre 16.12.1996

 Història romana

 (França)

Paul Freedman 16.12.1996

 Història medieval

 (Estats Units)
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* Entre parèntesis consta el país de procedència o residència habitual, i la ciutat, en el cas dels membres 

procedents de l’Estat espanyol o de l’àmbit d’influència de llengua i cultura catalanes.
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Christian Guilleré 31.3.2008

 Història medieval

 (França)

Jocelyn N. Hillgarth 16.12.1996

 Història hispànica i dels Països Catalans

 (Regne Unit)

Nikolas Jaspert 31.3.2008

 Història medieval peninsular

 (Alemanya)

Simon Keay 16.6.2008

 Arqueologia catalana

 (Regne Unit)

Gabriel Llompart i Moragues 13.2.1987

 Religiositat popular

 (Palma)

Henry de Lumley-Woodyear 16.12.1996

 Paleontologia humana

 (França)

Olimpio Musso 16.12.1996

 Filologia grega i llatina

 (Itàlia)

Alexandre Olivar i Daydí 6.7.1973

 Litúrgia

 (Monistrol de Montserrat)

Olivier Poisson 31.3.2008

 Història de l’art

 (Perpinyà)
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Paul Preston 25.2.2008

 Història contemporània d’Espanya

 (Regne Unit)

Eliseu Trenc 16.6.2008

 Història de l’art català dels segles xix i xx

 (França)

Jill Rosemary Webster 16.12.1996

 Història

 (Canadà)

Michel Zimmermann 16.12.1996

 Història cultural

 (França)
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Secció de Ciències Biològiques

crònica 

La Secció de Ciències Biològiques (SECCB) 

té un total de cinquanta-sis membres: 

vint-i-tres de numeraris, vint-i-dos d’emè-

rits i onze de corresponents. Les àrees 

temàtiques que cobreixen llurs especiali-

tats són molt diverses, tant del que podrí-

em dir-ne biologia general (biologia cel-

lular, biologia molecular, bioquímica, 

genètica, antropologia, etc.), com de bio-

logia d’organismes i sistemes (ecologia, 

entomologia, botànica, micologia, zoolo-

gia, etc.) com de ciències de la salut, més 

diversificades (microbiologia, cardiologia, 

ciències de la conducta, embriologia hu-

mana, endocrinologia, farmacologia, ge-

riatria, hepatologia, immunologia, neuro-

ciències, nutrició i bromatologia, pediatria, 

psiquiatria, toxicologia, veterinària, etcè-

tera).

Aquest curs han passat a ésser 

emèrits Marta Estrada i Miyares, Ramon 

Folch i Guillèn, Jesús Andrés García Se-

villa, Joandomènec Ros i Aragonès i Mi-

quel Vilardell i Tarrés.

La SECCB s’ha reunit en sessions 

ordinàries de treball cada mes. Seguint la 

tradició consolidada, s’han celebrat tres 

reunions conjuntes amb la Secció de Ci-

ències i Tecnologia. 

Durant aquest curs s’ha constituït 

una comissió d’estudi dels objectius que 

hauria de tenir la Secció a mitjà i a curt 

termini i s’ha treballat per tenir un docu-

ment que estableixi les línies a seguir.

Amb l’objectiu de contribuir a la 

difusió, l’anàlisi i el desenvolupament de 

la recerca, la SECCB programà les comu-

nicacions científiques següents:

— «L’evolució dels aràcnids en un 

nou Galàpagos, la Macaronèsia», a càrrec 

de Carles Ribera (21.12.2015);

— «Bioinformàtica, en la inter-

secció entre biologia i computació», a 

càrrec de Roderic Guigó (25.1.2016);

— «Recerca clínica de qualitat 

per a informar les decisions terapèutiques 

en salut: reptes i perspectives», discurs de 

presentació de Xavier Bonfill (8.2.2016);

— «Aspectes de la biologia del car- 

gol poma (Pomatia insularum) del delta 

de l’Ebre», a càrrec de Mercè Durfort 

(21.3.2016);

— «Mars pristis: per què volem 

protegir els darrers racons verges dels 

oceans?», a càrrec d’Enric Ballesteros 

(25.4.2016);

— «Els efectes adversos dels me-

dicaments i el seu impacte sobre la salut 

pública», discurs de presentació de Joan 

Ramon Laporte (23.5.2016).

Activitats en què han participat 

membres

Xavier Bellés fou convidat a impartir una 

conferència plenària en el Congreso Na-
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cional de Entomología Aplicada, que va 

tenir lloc a València del 19 al 23 d’octubre 

de 2015.

Bonaventura Clotet va participar 

en diversos actes, com «El sida: de la des-

esperación a la erradicación», al Centre 

d’Oftalmologia Barraquer de Barcelona, el 

10 de novembre de 2015; «De la recerca 

de la sida a la recerca de l’envelliment», a 

l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 

de Manresa, el 12 de novembre de 2015; 

«I els propers trenta anys, què?», a l’Aca-

dèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, 

el 26 de novembre; la 6a Gala Sida Barce-

lona, organitzada per la Fundació Lluita 

contra la Sida, al Museu Nacional d’Art de 

Catalunya (MNAC), el 23 de novembre, i 

«Metamorfosi del cos. 175è aniversari 

d’Altermútua Advocats», al Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona, el 27 de novembre.

Marta Estrada va participar en les 

Trobades Científiques de la Mediterrània 

Josep Miquel Vidal: «Planeta Oceà», ce-

lebrades a Maó del 5 al 7 d’octubre de 

2016 i organitzades per la Societat Cata-

lana de Física i l’Institut Menorquí d’Es-

tudis. En aquesta edició es va homenatjar 

la doctora Marta Estrada i els doctors 

Jordi Font i Jordi Salat.

Lluís Garcia Sevilla va presentar 

la conferència col·loqui «Corason loco», 

sessió inaugural del cicle Diàlegs sobre el 

comportament humà, a la Casa de la Vila, 

de Verges, el 4 de febrer 2016.

Joan Ramon Laporte va impartir 

la conferència «Disease mongering - The 

medicalization of malaise. The social di-

mension of medicines», a la Universitat 

de Girona, el 16 de febrer de 2016.

Mercè Durfort va impartir la con-

ferència «La bellesa del microcosmos. 

Fotografia microscòpica», organitzada per 

la Institució Catalana d’Història Natural, 

el 5 de maig de 2016.

Abel Mariné va dur a terme la xer-

rada «Alimentos ecológicos», en l’acte inau-

gural del 31è Congrés Nacional SENPE, 

el maig de 2016.

Ramon Gomis va pronunciar la 

conferència «Sardina en red: alimenta-

ción, salud y sostenibilidad», dins el cicle 

ciència after work, a la Pedrera (Barce-

lona), el 15 de juny de 2016. També va 

presentar el llibre sketching Diabetes 

iDiBAPs a través de la Càtedra Astra 

Zeneca d’Innovació en Diabetis.

Josep Peñuelas va participar, entre 

d’altres, en els seminaris Volatiles in the 

era of metabolomics applied to the envi-

ronmental issues, Joint seminar, preparing 

the new Human Frontiers of science, a 

Califòrnia (EUA), el febrer de 2016, i 

nutrient imbalances in the Anthropocene, 

northwest Agriculture and Forestry, a la 

Xina, el juny de 2016.

Premis i distincions

Josep Peñuelas va rebre el Premi Rei 

Jaume I 2015 de Protecció del Medi Am-

bient, el 2 d’octubre de 2015. També va 

ser nomenat doctor honorari de ciències 

de la vida per la Universitat d’Estònia, 
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pels seus estudis sobre el canvi global, el 

24 d’abril de 2016, i va guanyar el Premi 

Ramon Margalef d’Ecologia, el 19 de 

juliol de 2016.

Xavier Bellés va ser nomenat se-

cretari de la Secció de Biologia de la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 

el 13 d’octubre de 2015.

Carles Bas va ser distingit com a soci 

d’honor de la Societat Catalana de Biologia 

de l’IEC, l’11 de novembre de 2015.

Bonaventura Clotet va rebre el 

Premi ESI (Esport Solidari Internacional), 

el 20 de novembre de 2015.

Joandomènec Ros i Bonaventura 

Clotet van ser guardonats amb la Creu de 

Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, 

el 26 d’abril de 2016.

Martí Domínguez Romero va gua-

nyar el Premi Crítica Serra d’Or 2016 de 

Novel·la, l’1 de maig de 2016.

Manel Esteller va rebre el Premi 

Nacional de Recerca 2015, atorgat per la 

Generalitat de Catalunya i la Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació, 

l’11 de maig de 2016. D’altra banda, va 

ser distingit amb la Medalla d’Honor del 

Parlament en la categoria d’or (data de 

lliurament: 10 de setembre de 2016). 

Joan Massagué i Solé i Manel Es-

teller i Badosa van ser guardonats amb el 

XXVIII Premi Internacional Catalunya, 

juntament amb Josep Baselga, director 

mèdic del Memorial Sloan Kettering  

Cancer Center (data de lliurament: 25 

d’octubre de 2016). 

Ramon Gomis ha estat nomenat 

president del Consell Assessor de Recerca 

i Innovació en Salut de la Generalitat de 

Catalunya.

Publicacions

Entre d’altres, destaquen Plantes vascu-

lars del quadrat UTM 30s YJ21, Beni-

gànim, de Josep E. Oltra i Antoni Conca 

Oltra, amb edició a cura de Josep Vigo 

(Barcelona, 2015); Molècules. els ele- 

ments i l’arquitectura de tot, de Theo dore 

Gray, una coedició amb Publicacions de 

la Universitat de València (Barcelona, 

2015), i el volum 10, número 2 (desembre 

2014), i volum 11, número 1 (juny 2015),  

de la revista contributions to science.

La Secció ha contribuït en la tra-

ducció al català de la segona edició de  

l’obra Testing treatments. Better research 

for better healthcare (2011), titulat els 

tractaments, a prova. Millor recerca per 

millorar la salut (Fundació Institut per a 

l’Excel·lència Clínica i Sanitària, 2016), 

d’Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain 

Chalmers i Paul Glasziou. Aquesta obra 

és d’interès tant per a metges com per a 

pacients i, des que fou publicada en anglès 

per primera vegada el 2006, en paper i en 

línia, el seu èxit ha fet que es reedités i es 

traduís a nombrosos idiomes, entre els 

quals ara també hi ha la versió catalana. 

El portal web Galeria de científics 

catalans ha incorporat la biografia de ca-

torze científics catalans i ha actualitzat les 

dades de quatre de les biografies existents.
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Membres

Montserrat Aguadé i Porres 18.3.2013

 Genètica

Francesc Asensi i Botet 15.6.1998; emèrit des del 24.11.2009

 Pediatria

Ramon Bartrons i Bach 13.12.2010

 Bioquímica

Carles Bas i Peired 14.4.1978; emèrit des del 3.8.1992

 Ecologia dels recursos marins

Xavier Bellés i Ros 23.10.1992

 Entomologia

Jaume Bertranpetit i Busquets 6.6.1994

 Antropologia biològica

Xavier Bonfill i Cosp 16.6.2014

 Medicina

Jordi Casanova i Roca 16.6.2014

 Biologia

Bonaventura Clotet Sala 22.6.2015

 Medicina

Jacint Corbella i Corbella 20.12.1999; emèrit des del 25.1.2007

 Toxicologia

Josep M. Domènech i Mateu 11.1.1985; emèrit des del 3.10.2014

 Embriologia humana

Martí Domínguez Romero 22.6.2015

 Divulgació científica
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Mercè Durfort i Coll 3.11.1989; emèrita des del 4.4.2013

 Biologia cel·lular

Manuel Esteller Badosa 22.6.2015

 Medicina

Maria Teresa Estrach i Panella 16.6.2014

 Dermatologia

Marta Estrada i Miyares 7.4.2003; emèrita des del 27.6.2016

 Ecologia marina

Lluís Ferrer i Caubet 13.12.2010

 Patologia animal

Ramon Folch i Guillèn 17.3.1978; emèrit des del 20.2.2016

 Ecologia vegetal i gestió ambiental

Màrius Foz i Sala 11.1.1985; emèrit des de l’1.3.1999

 Endocrinologia

Lluís Garcia i Sevilla 15.6.1998; emèrit des del 8.10.2014

 Psiquiatria

Jesús Andrés García Sevilla 6.6.1994; emèrit des del 27.4.2016

 Farmacologia

Ramon Gomis de Barbarà 25.2.2013

 Endocrinologia

Francesc Gonzàlez i Sastre 6.6.1994; emèrit des del 15.1.2009

 Bioquímica clínica i patologia molecular

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992

 Zoologia
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Ricard Guerrero i Moreno 6.6.1994; emèrit des del 29.9.2013

 Microbiologia

Joan Josep Guinovart i Cirera 13.12.2010

 Bioquímica

Joan Jofre i Torroella 25.2.2008

 Microbiologia

Joan Ramon Laporte i Roselló 16.6.2014

 Farmacologia

Àngel Llàcer i Escorihuela 13.6.2005; emèrit des del 22.6.2014

 Cardiologia

Jordi Lleonart i Aliberas 6.6.1994

 Biologia pesquera

Xavier Llimona i Pagès 23.10.1992; emèrit des de l’1.2.2013

 Micologia i liquenologia

Abel Mariné i Font 7.4.2003; emèrit des del 26.5.2013

 Nutrició i bromatologia

Ramon Parés i Farràs 23.10.1992; emèrit des de l’1.12.1997

 Microbiologia

Josep Peñuelas i Reixach 16.6.2014

 Ecologia

Juli Peretó i Magraner 20.12.1999

 Bioquímica i biologia molecular

Pere Puigdomènech i Rosell 7.4.2003

 Biologia molecular

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 e
sP

e
c

iA
L

iT
AT

00 Memoria 2015-2016.indb   143 4/12/17   11:33



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

15
-2

01
6

144

Jaume Reventós Puigjaner 22.6.2015

 Medicina

Joan Rodés i Teixidor 11.1.1985; emèrit des de l’11.3.2008

 Hepatologia

Joandomènec Ros i Aragonès 17.9.1990; emèrit des del 8.3.2016

 Ecologia

Jordi Salas-Salvadó 25.2.2013

 Nutrició i bromatologia

Jaume Terradas i Serra 14.6.2004; emèrit des del 19.12.2013

 Ecologia

Josep Vigo i Bonada 17.3.1978; emèrit des del 24.5.2007

 Geobotànica

Miquel Vilardell i Tarrés 12.6.2006; emèrit des del 20.7.2016

 Reumatologia i geriatria

Joan Viñas i Salas 13.12.2010

 Cirurgia

Jordi Vives i Puiggròs 25.2.2008; emèrit des del 23.4.2011

 Immunologia

Membres corresponents

Michel Delseny 26.2.2007

 Biologia molecular de plantes

 (Perpinyà)

Gonzalo Giribet 17.3.2014

 Biologia animal

 (Estats Units)

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

00 Memoria 2015-2016.indb   144 4/12/17   11:33



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

145

Gonzalo Halffter Salas 6.6.1994

 Entomologia i ecologia

 (Mèxic)

Joan Massagué i Solé 6.6.1994

 Biomedicina

 (Estats Units)

Federico Mayor Zaragoza 9.6.1997

 Biomedicina

 (Madrid)

Àngel Pellicer i Garrido 22.5.1995

 Patologia

 (Estats Units)

F. Xavier Pi-Sunyer 26.2.2007

 Endocrinologia i nutrició

 (Estats Units)

Claude Roux 26.2.2007

 Liquenologia

 (França)

Xavier Sáez-Llorens 7.6.2010

 Malalties infeccioses infantils

 (Panamà)

José Sarukhán Kermez 21.12.2009

 Botànica agrícola

 (Mèxic) 

Antoni Torre 26.2.2007

 Naturalisme i zoologia

 (L’Alguer)

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

00 Memoria 2015-2016.indb   145 4/12/17   11:33



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

15
-2

01
6

146

Secció de Ciències i Tecnologia

crònica 

Actualment la Secció de Ciències i Tecno-

logia (SECCT) té vint-i-cinc membres 

numeraris, setze membres emèrits i set 

membres corresponents. Les àrees d’es-

pecialitat de la branca de ciències són les 

de matemàtiques, física, química i geolo-

gia. La branca de tecnologia abasta les 

àrees d’arquitectura; enginyeria industri-

al i de l’energia; enginyeria química i dels 

materials; enginyeria informàtica i de les 

comunicacions; enginyeria agrònoma, 

forestal i alimentària, i enginyeria del 

territori del transport.

Durant el curs 2015-2016 han estat 

nomenats nous membres numeraris Josep 

Domingo Ferrer i Josep Samitier Martí. Els 

membres que han passat a la condició 

d’emèrits són Pilar Bayer i Isant, Antoni 

Olivé i Ramon i Carles Solà i Ferrando. 

El 23 de novembre de 2015, An-

toni Roca Rosell va pronunciar el seu 

discurs de recepció com a membre nume-

rari, titulat «La recerca en ciències exac-

tes i enginyeria a l’IEC. Aportacions des 

de la història de la ciència. El cas del 

Centre de Recerca Matemàtica (1933)». 

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de Salvador Reguant i Serra, que 

morí el 23 de febrer de 2016.

Al llarg de curs, la SECCT ha 

celebrat reunions ordinàries (algunes 

conjuntes amb la Secció de Ciències Bio-

lògiques). En aquestes sessions plenàries 

s’han dut a terme les activitats de tràmit, de 

crònica, d’execució i de revisió d’acords; 

de seguiment dels treballs dels progra- 

mes de recerca que depenen de la Secció; 

de discussió i seguiment del pressupost; de 

gestió administrativa, etc. A més, s’hi han 

continuat organitzant exposicions, comu-

nicacions científiques i debats per a po-

tenciar el contingut acadèmic. 

Pel que fa a activitats en què la 

Secció ha participat, cal destacar l’expo-

sició amb motiu de la commemoració de 

l’Any Internacional dels Sòls: «Els sòls i 

la biodiversitat forestal. La ciència del sòl 

a la bibliografia: un tast», comissariada 

per Jaume Porta, que es pogué visitar del 

16 de novembre al 19 de desembre de 

2015, a l’IEC. D’altra banda, l’exposició 

«Rafael Patxot. Mecenes, científic…, 

l’home», comissariada per Manuel Caste-

llet i Jordi Soler, al llarg del curs ha estat 

al Museu de Ciències Naturals de Grano-

llers, al Palau Robert i a l’Institut d’Estu-

dis Ilerdencs.

Juntament amb la Societat Cata-

lana de Química (IEC) i el Departament 

de Química de la Universitat de Lleida, la 

Secció organitzà, el 22 de desembre de 

2015, la XV Conferència Enric Casassas, 

titulada «Aplicacions de dades espectrals 

obtingudes amb satèl·lits, avions, drons o 

sensors de proximitat». 

Entre les conferències dutes a 

terme destaquen «Energies renovables: 

punt d’inflexió?», de Miquel Muñoz Cabré 
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(11 de gener de 2016), i «El paper de la 

innovació tecnològica per mitigar el can-

vi climàtic», a càrrec d’Ed Rubin, Premi 

Nobel de la Pau 2007 (9 de juny de 2016). 

L’11 de març, Pere Joan Ravetllat i Joan 

Antoni Solans dirigiren la xerrada «Anà-

lisi de vint grans actuacions residencials 

a l’Àrea Metropolitana de Barcelona».

El 7 de juny es presentà el llibre 

Per una ètica pública a catalunya, pro-

jecte de l’IEC en el qual han treballat un 

centenar d’especialistes, coordinats per 

Josep Maria Esquirol, professor de la UB, 

i sota la direcció de Josep Amat.

Premis i distincions

Diversos membres de la Secció han estat 

distingits o guardonats al llarg del curs 

2015-2016: Josep Amat va rebre el premi 

en la categoria acadèmica de la Nit de la 

Robòtica 2015, el 8 d’octubre; Pilar Bayer 

va ser homenatjada amb motiu del seu 

setantè aniversari pel Seminari de Teoria 

de Nombres de la UB, fundat per ella fa 

trenta anys, i fou obsequiada amb l’obra 

selecta Pilar Bayer, el 28 de gener, i Josep 

Enric Llebot rebé la Creu de Sant Jordi 

de la Generalitat de Catalunya, el 26 

d’abril. 

Membres

Joaquim Agulló i Batlle 23.10.1992; emèrit des del 13.11.2013

 Enginyeria mecànica

Salvador Alegret i Sanromà 17.9.1990

 Química analítica

Josep Amat i Girbau 17.9.1990; emèrit des del 29.7.2010

 Informàtica industrial

Damià Barceló i Cullerés 15.6.1998

 Química analítica

Pilar Bayer i Isant 18.6.2001; emèrita des del 12.2.2016

 Teoria de nombres

Eduard Bonet i Guinó 7.7.1978; emèrit des del 7.11.2006

  Probabilitats, estadística, lògica  

i epistemologia
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Miquel Canals i Artigas 27.6.2011

 Geociències marines

Joaquim Casal i Fàbrega 3.11.1989

 Enginyeria química

Alícia Casals i Gelpí 26.2.2007

  Arquitectura i tecnologia  

de computadors

Manuel Castellet i Solanas 17.3.1978; emèrit des del 19.12.2013

 Àlgebra i topologia

Josep Castells i Guardiola 14.4.1978; emèrit des del 27.5.1995

 Química orgànica

Jordi Corominas i Dulcet 19.6.2000

 Enginyeria geològica

Josep Domingo Ferrer 18.1.2016

  Ciències de la computació i intel·ligència 

artificial

Gabriel Ferraté i Pascual 7.7.1978; emèrit des del 3.3.2002

 Enginyeria automàtica

Joan Girbau i Badó 17.9.1990; emèrit des del 14.3.2012

 Geometria diferencial

Pilar González Duarte 14.6.2004; emèrita des del 26.1.2015

 Química inorgànica

Albert Gras Martí 28.2.2006

 Física

Joan Grimalt i Obrador 17.12.2012

 Química ambiental
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Lluís Jofre i Roca 17.6.1996

 Enginyeria de telecomunicació

David Jou i Mirabent 3.11.1989

 Termodinàmica

Ramon Lapiedra i Civera 27.6.1986; emèrit des del 10.7.2010

 Física relativista

Josep Enric Llebot Rabagliati 18.6.2001

 Termodinàmica i física ambiental

Àngel Messeguer i Peypoch 27.6.2011

 Química

Jaume Miranda i Canals 15.12.2014

 Geografia i cartografia

Gabriel Navarro i Ortega 28.2.2005

 Teoria dels grups

Antoni Olivé i Ramon 27.6.2011; emèrit des de l’1.7.2016

 Enginyeria industrial

Jaume Pagès Fita 23.10.1992

 Enginyeria de sistemes

Jaume Porta i Casanellas 24.2.1997; emèrit des del 24.8.2014

 Edafologia i química agrícola

Salvador Reguant i Serra 10.1.1986; emèrit des del 24.12.1998

 († 23.2.2016)

 Geologia històrica i paleontologia

Pere Roca i Fabregat 14.6.2004

 Enginyeria de la construcció
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Antoni Roca Rosell 15.12.2014

 Història de la ciència i de la tècnica

Xavier Roselló i Molinari 28.2.2005

 Enginyeria industrial

Ferran Sagarra i Trias 17.12.2012

 Arquitectura

Josep Samitier Martí 18.1.2016

  Nanotecnologia aplicada  

a la biotecnologia

Pere Santanach i Prat 17.9.1990

 Geologia estructural i tectònica

Francesc Serra i Mestres 17.9.1990; emèrit des del 19.12.2010

 Microelectrònica

David Serrat i Congost 17.6.1996

 Geologia i geomorfologia

Carles Solà i Ferrando 23.10.1992; emèrit des del 28.11.2015

 Enginyeria química

Joan de Solà-Morales i Rubió 17.12.2012

 Matemàtiques

Joan Antoni Solans i Huguet 28.2.2005; emèrit des del 15.10.2011

 Arquitectura

Rolf Tarrach Siegel 14.6.2004

 Física

Josep Vaquer i Timoner 7.7.1978; emèrit des de l’1.7.1998

 Geometria diferencial
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Membres corresponents

Juan de Dalmau Mommertz 17.12.2012

 Enginyeria aeroespacial

 (Països Baixos)

Joan Genescà i Llongueras 28.2.2006

 Química

 (Mèxic)

Antoni Lloret i Orriols 2.3.1992

 Física nuclear

 (França - Barcelona)

Adélio Alcino Sampaio Castro Machado 23.11.1992

 Química ambiental

 (Portugal)

Norberto Piccinini 6.6.1994

 Química

 (Itàlia)

Jorge-Óscar Rabassa 20.12.1999

 Geologia

 (Argentina)

Borís Pàvlovitx Sobolev 17.5.1992

 Química

 (Rússia)
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Secció Filològica

crònica

La Secció Filològica (SF) compta amb 

vint-i-quatre membres numeraris, catorze 

d’emèrits i trenta membres corresponents. 

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Oriol Camps i Giralt, 

Mercè Lorente i Casafont i Pere J. Quet-

glas i Nicolau, i han estat nomenats nous 

membres corresponents Alà Baylac-Fer-

rer, Joan Beltran i Cavaller i Jordi Mir i 

Parache. Han passat a ésser emèrits Joan 

Martí i Castell i Joan Miralles i Monserrat. 

La Secció ha hagut de lamentar la pèrdua 

de Jordi Carbonell i de Ballester, que 

traspassà el dia 22 d’agost de 2016.

Línies generals d’actuació

El curs 2015-2016 ha estat el segon any 

del mandat del Consell de Govern elegit 

el 6 de juny de 2014, presidit per M. Te-

resa Cabré, amb Mariàngela Vilallonga 

com a vicepresidenta, Màrius Serra com 

a tresorer i Ramon Sistac com a secretari.

El Consell de Govern ha continu-

at desenvolupant els punts del seu pro-

grama electoral amb un full de ruta que 

afecta dos àmbits: un d’intern (estructura, 

funcionament i projectes de la Secció 

Filològica) i un d’extern (relacions de la 

Secció amb col·lectius professionals de  

la llengua).

En l’àmbit intern, s’ha procedit a 

reorganitzar el funcionament de la Secció, 

a adaptar-ne les necessitats als perfils de 

les places de nous membres que s’han  

de cobrir, a establir prioritats en els pro-

jectes i a nomenar els responsables d’ofi-

cines i projectes vacants. En menor me-

sura, també s’ha procedit a enfortir la 

cooperació, per als treballs de la Secció, 

amb les societats filials de l’IEC; la Xarxa 

CRUSCAT, dependent de la Presidència 

de l’IEC, i el TERMCAT, centre de termi-

nologia de la Generalitat de Catalunya.

En l’àmbit intern, així mateix, s’ha 

procedit a organitzar els projectes en les 

categories següents: projectes normatius, 

projectes científics d’especial rellevàn- 

cia, projectes de creació d’infraestructura 

lingüística per al desenvolupament de la 

normativa, projectes científics autònoms 

(no són de suport als treballs de norma-

tiva lingüística) i projectes científics del 

pla triennal d’investigació 2015-2017. La 

relació completa dels projectes figura en 

el punt corresponent d’aquesta memòria 

(capítol vi, «Activitat de recerca»).

Pel que fa a l’àmbit extern del full 

de ruta del Consell de Govern, s’ha avan-

çat en el desenvolupament del projecte 

L’Acadèmia Oberta: a propòsit de la 

normativa, que té per objectiu general 

articular i sistematitzar les relacions d’in-

tercanvi d’informació entre la Secció Fi-

lològica i els col·lectius professionals de la 
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llengua de tot el territori catalanoparlant 

que treballen en tres àmbits: la creació 

(escriptors, correctors i traductors), l’edu-

cació (ensenyants de la llengua catalana) 

i la divulgació (responsables lingüístics 

dels mitjans de comunicació i divulgadors 

lingüístics). Durant aquest curs s’ha con-

tinuat la relació encetada amb el col·lectiu 

dels responsables lingüístics dels mitjans 

de comunicació i els divulgadors lingüís-

tics, i s’ha obert el contacte amb els en-

senyants. 

Reunions

El Ple de la Secció Filològica s’ha reunit 

els dies 18 de setembre, 9 d’octubre, 13 

de novembre i 11 de desembre de 2015, 

i 15 de gener, 19 de febrer, 11 de març, 

15 d’abril, 13 de maig, 10 de juny i 1 de 

juliol de 2016.

Seguint el costum de la Secció 

Filològica de fer algunes de les reunions 

ordinàries del seu Ple a diversos indrets 

de l’àmbit lingüístic, la sessió del 9 d’oc-

tubre de 2015 es feu a Ceret (Vallespir), 

en el marc de la celebració de les Jornades 

de la Secció. 

En les reunions plenàries s’han 

tractat temes propis de l’àmbit filològic i 

de la normativa lingüística, així com de 

funcionament de la Secció. Les qüestions 

més destacades en què s’ha treballat han 

estat, prioritàriament, les següents: la 

Gramàtica de la llengua catalana de 

l’IEC (ja en la fase final; aprovada en la 

reunió de la Secció Filològica del 12 de 

juny i pendent de ratificació en el Ple de 

setembre del 2016), l’actualització del 

Diccionari de la llengua catalana, la re-

visió de l’ortografia catalana (més con-

cretament, el document sobre l’accent 

diacrític), l’actualització de la proposta 

de transcripció i transliteració del rus al 

català, el disseny i inici de la Gramàtica 

essencial de la llengua catalana, el trac-

tament de temes diversos d’onomàstica i 

la supervisió de criteris d’estil no norma-

tius del Servei de Correcció de l’IEC. 

Així mateix, s’ha millorat la con-

sulta dels diccionaris de l’IEC: des de la 

pantalla de consulta d’un es pot accedir 

a la resta. Les obres enllaçades són: Dic-

cionari de la llengua catalana (DIEC2), 

Diccionari català-valencià-balear, Dicci-

onari de sinònims i el Portal CiT (Termi-

nologia de Ciències i Tecnologia). Està 

previst també l’enllaç amb el Corpus 

Textual Informatitzat de la Llengua Ca-

talana (CTILC).

Tal com s’ha fet des del 2002, en 

algunes de les sessions ordinàries de la 

Secció s’ha dedicat la primera part de 

l’ordre del dia, de 10.30 h a 12 h, a la 

presentació monogràfica d’un projecte de 

l’IEC o de l’activitat d’un organisme ex-

tern que pot interessar els membres de la 

Secció. Les exposicions fetes durant 

aquest període han estat les següents: 

presentació de la nova proposta de la 

pàgina de llengua del web de l’IEC (amb 

la versió digitalitzada del Diccionari de 

sinònims desenvolupat a partir del del 
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senyor Albert Jané) i de la plataforma 

L’Acadèmia Oberta, de relació amb els 

col·lectius que treballen amb la llengua, 

a càrrec de M. Teresa Cabré —presidenta 

de la Secció Filològica—, Josep M. Mestres 

—cap del Servei de Correcció Lingüísti-

ca—, i Santi Muxach —cap de Recursos 

Digitals de l’IEC— (11 de desembre de 

2015); presentació del projecte Atlas 

lingüístico de la Península ibérica (ALPI), 

a càrrec de Pilar García Mouton (CSIC), 

Inés Fernández-Ordóñez (UAM) i Maria 

Pilar Perea (UB) (19 de febrer de 2016), 

i presentació de les iniciatives del Govern 

de les Illes Balears en matèria de llengua, 

a càrrec de Marta Fuxà, directora general 

de Política Lingüística (10 de juny)

La Secció Filològica duu a terme 

les tasques normatives a través de comis-

sions delegades i grups de treball. Actual-

ment, les comissions són les següents: 

Comissió de Lexicografia (president: Joan 

Martí i Castell), Comissió d’Onomàstica 

(president: Enric Ribes), Comissió de 

Gramàtica (presidenta: Gemma Rigau), 

Comissió de Publicacions (presidenta:  

M. Teresa Cabré), Comissió de Català 

Estàndard (amb dues subcomissions: Sin-

taxi i Lèxic, presidides per Vicent Pitarch 

i Joan Veny, respectivament), Comissió de 

Transcripció i Transliteració (president: 

Lluís B. Polanco), Comissió d’Infraestruc-

tura i Corpus Lingüístics (presidenta:  

M. Teresa Cabré), Comissió d’Estandardit-

zació (presidenta: Mila Segarra), Comissió 

de relacions amb els col·lectius lingüístics 

(president: Màrius Serra) i Comissió per a 

la realització d’accions de visibilitat de la 

Secció Filològica i d’incidència social de  

la llengua catalana (president: Joaquim  

M. Puyal). Els grups de treball operatius 

a hores d’ara són el Grup de treball d’Or-

tografia (coordinador: Vicent Pitarch) i el 

Grup de treball d’Ortoèpia (coordinador: 

Miquel Àngel Pradilla). Així mateix les 

Comissions de Transcripció i Translitera-

ció, de relacions amb els col·lectius lin-

güís tics i d’Estandardització organitzen 

grups de treballs ad hoc per a finalitats 

concretes.

El nombre de reunions tingudes 

durant el curs de les comissions i grups 

suara esmentats ha estat el següent: Co-

missió de Lexicografia, setze; Comissió 

d’Onomàstica, tres; Comissió de Gramà-

tica, dues; Comissió de Publicacions, una; 

Comissió de Català Estàndard, nou; Co-

missió de Transcripció i Transliteració, 

tres; Comissió d’Infraestructura i Corpus 

Lingüístics, una; Comissió d’Estandardit-

zació, nou, i Grup de treball d’Ortografia, 

vint-i-nou.

Celebracions, distincions, 

nomenaments i homenatges

Aina Moll fou distingida amb la Medalla 

d’Or del Consell de Mallorca, que li és 

lliurada en l’acte de commemoració de la 

Diada de Mallorca, el 12 de setembre.

Jaume Cabré rebé el Premi d’Ho-

nor de la Plaça del Llibre de València 

(Setmana del Llibre en Català), el 20 de 
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novembre de 2015, a l’Octubre Centre 

Cultural.

Manuel Pérez Saldanya fou elegit 

membre corresponent de la Real Acade-

mia Española, en la sessió plenària del 10 

de desembre de 2015.

Joan Martí i Castell rebé el títol de 

Fill Predilecte de la Ciutat de Tarragona, 

atorgat per la Corporació Municipal, al 

Saló de Plens del Palau Municipal, el 21 

de desembre de 2015. Així mateix, amb 

motiu de la seva jubilació, va rebre el 

reconeixement de la Universitat Rovira i 

Virgili (URV) amb la publicació de l’obra 

Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i 

castell, que es va presentar a l’IEC l’11 

d’abril de 2016, i l’endemà, a la URV.

Joan Miralles fou guardonat amb 

el Premi Ramon Llull de l’àmbit lingüís-

tic, que concedeix el Govern de les Illes 

Balears, el 5 de febrer de 2016.

Vicent Pascual fou distingit amb 

el premi de Socarrat Major de l’Associació 

Cultural Socarrats de Vila-real, el 6 de 

febrer de 2016.

Jordi Carbonell rebé el Premi 

Pompeu Fabra de la Generalitat de Cata-

lunya a la trajectòria professional, cientí-

fica o cívica a persones o entitats, el 12 

d’abril de 2016.

Mariàngela Vilallonga rebé la Creu 

de Sant Jordi de la Generalitat de Cata-

lunya, el 26 d’abril de 2016.

Pere Verdaguer fou distingit amb 

la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de 

Perpinyà, en reconeixement del seu com-

promís a favor de la llengua catalana, el 

23 d’abril de 2016.

Quant als membres corresponents 

de la Secció Filològica:

Curt Wittlin ha estat homenatjat 

amb la publicació del llibre estudis medi-

evals en homenatge a curt Wittlin, editat 

per l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana, que es va presentar a l’IEC el 

18 de setembre de 2015.

Philip D. Rasico rebé el Premi 

Internacional Ramon Llull 2015, concedit 

per la Fundació Congrés de Cultura Ca-

talana i l’Institut Ramon Llull, el 26 de 

novembre de 2015 a l’Auditori Nacional 

d’Andorra.

Artur Quintana fou guardonat 

amb un Premi d’Actuació Cívica de la 

Fundació Carulla per l’estudi i la divul-

gació del català de l’Aragó i de l’aragonès 

(lliurat el 24 de novembre al HUB de 

Barcelona); amb el Premi Lo Grifonet, 

d’Òmnium Cultural de les Terres de 

l’Ebre, per la seva dedicació a l’estudi i 

suport del català a la Franja, per la feina 

acumulada durant tota la seva trajectòria, 

i per la seva vinculació a la vida cultural 

del territori i el foment de les terres de 

cruïlla (lliurat el 28 de novembre a Arnes, 

Terra Alta), i amb la Creu de Sant Jordi 

el 26 d’abril de 2016. 

Denise Boyer fou guardonada el 

mes de juny amb el Premi Josep Maria 

Batista i Roca - Memorial Enric Garriga 

Trullols 2016, que atorga l’Institut de 

Projecció Exterior de la Cultura Catalana.
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Pel que fa a antics membres, s’han 

celebrat les activitats de record següents:

Francesc Vallverdú fou homenat-

jat a l’IEC el 29 de setembre de 2015 amb 

una jornada d’estudi que organitzà la 

Secció Filològica.

Carles Miralles fou recordat amb 

la celebració del II Simposi Internacional 

«Mites clàssics en la literatura catalana 

moderna i contemporània», que li fou 

dedicat, organitzat per l’Aula Carles Riba 

(1 i 2 d’octubre de 2015). Així mateix, la 

Secció Filològica organitzà la sessió de 

l’IEC en memòria seva el 28 de gener  

de 2016.

Joan Solà fou recordat de nou amb 

la convocatòria de la quarta edició del 

Premi Internacional de Recerca en Filo-

logia Catalana Joan Solà. Així mateix, el 

13 de novembre de 2015 es va celebrar la 

I Jornada Joan Solà, organitzada pel De-

partament de Filologia Catalana de la 

Universitat de Barcelona, amb motiu del 

cinquè aniversari de la seva mort. 

Rafael Caria fou homenatjat a 

l’Alguer amb uns jardins que duen el seu 

nom, inaugurats el 24 d’octubre de 2015. 

Antoni M. Badia i Margarit fou 

recordat amb una sessió en memòria el 12 

de novembre de 2015 (vegeu l’apartat 

d’activitats públiques). El Col·legi de 

Doctors i Llicenciats en Ciències i Lletres 

de Catalunya li va dedicar, juntament amb 

Joaquim Molas, les I Jornades de Llengua 

i Literatura: «L’expressió escrita entre 

l’alumnat de secundària», celebrades els 

dies 2 i 3 d’octubre de 2015. Així mateix, 

per voluntat d’Antoni M. Badia i Margarit, 

l’IEC ha rebut una donació d’objectes 

personals seus, fins ara dipositats a la 

Biblioteca de Catalunya. 

Ramon Amigó ha estat homenatjat 

amb la creació del Premi Ramon Amigó 

per a treballs de recerca que tinguin com 

a objectiu la confecció d’inventaris de 

noms de lloc i de persona, convocat per la 

URV, a través de la seva Fundació i el 

Departament de Filologia Catalana, i amb 

el suport de la Direcció General de Polí-

tica Lingüística de la Generalitat de Ca-

talunya.

Activitats

Les activitats més destacables de la Secció 

Filològica durant el curs han estat, per 

ordre cronològic, les següents:

El 18 de setembre de 2015 es va 

presentar a l’IEC el llibre estudis medie-

vals en homenatge a curt Wittlin, en un 

acte organitzat per la Secció Filològica i 

l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana. Hi van intervenir el president 

de l’IEC, la presidenta de la Secció, els 

senyors Joan Rafael Ramos, Germà Co-

lón i August Bover, i la senyora Lola Ba-

dia.

El 29 de setembre de 2015 es va 

celebrar una jornada en honor de Fran-

cesc Vallverdú, coordinada pels senyors 

Joan Martí i Castell i Miquel Àngel Pra-

dilla. Hi van participar, ultra els coordi-

nadors, el president de l’IEC, la presiden-
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ta de la Secció Filològica, les senyores 

Carme Vilaginés i Mila Segarra, i els se-

nyors Joan A. Argenter, Josep Gifreu, 

Georg Kremnitz, Joaquim Mallafrè, Josep 

Piera i Emili Boix.

El 30 de setembre de 2015 l’IEC 

va acollir la presentació del Diccionari 

grec-català, d’Enciclopèdia Catalana, en 

un acte que va comptar amb les interven-

cions de la presidenta de la Secció Filolò-

gica, la directora general de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya, les senyores Núria Bort (Enciclopèdia 

Catalana) i Montserrat Jufresa (Socie- 

tat Catalana d’Estudis Clàssics), i els se-

nyors Francesc Guardans (Institut Cambó) 

i Francesc J. Cuartero (director de l’obra). 

Fou un acte organitzat amb la col-

laboració de la Secció Filològica i de la 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics.

Les Jornades de la Secció Filolò-

gica del 2015 es van celebrar els dies 9 i 

10 d’octubre a Ceret, organitzades amb 

l’Institut Franco-Català Transfronterer de 

la Universitat de Perpinyà, amb la col-

laboració de la vila de Ceret, el Consell 

Departamental dels Pirineus Orientals, la 

Casa de la Generalitat de Catalunya a 

Perpinyà i la vila de Perpinyà, i amb el 

patrocini de l’Obra Social La Caixa. A la 

Sala de la Unió, s’hi van fer dues sessions 

acadèmiques amb les intervencions de 

Joan Veny («Sobre l’origen de l’ictiònim 

‘revalla’, morralla»), Jean-Paul Escudero 

(«La terra i l’aigua en alguns noms de lloc 

del Vallespir»), Gentil Puig Moreno («Si-

tuació de la llengua a la Catalunya del 

Nord, el Vallespir i Ceret»), Cinto Carre-

ra («Un xic, un poc, una mica: la llengua 

entre simbiosi i ambigüitat»), José Enri-

que Gargallo («Refranys meteorològics i 

variació diatòpica a la Catalunya del 

Nord»), Nicolas Berjoan («Les catalana-

des d’un Tal, reflexions sociohistòriques»), 

Eric Forcada («El nord de Catalunya com 

a origen de la modernitat artística, 1890-

1945»), Claudi Balaguer («Perilhós, 

l’Occitània perduda de Catalunya»), 

August Bover («Josep Sebastià Pons i la 

música»), Nicolau Dols («Actualitat de 

l’esperanto. Notes des de Ceret, porta 

d’entrada del moviment esperantista als 

Països Catalans / Estanteco de esperanto. 

Notoj el Sereto, enirejo de la esperanto-

movada en la Kataluna Landaro»), Mi-

quel Arnaudies («El museu d’art de Ceret, 

ahir i avui») i Alà Baylac-Ferrer («1915-

2015: un segle d’agonia, i ara què?»). Les 

sessions acadèmiques es van tancar amb 

un col·loqui amb el públic assistent.

El II Seminari de Formació del 

Personal de la Secció Filològica es va fer 

els dies 14 i 15 d’octubre de 2015, amb 

el títol «A l’entorn del lèxic: aspectes 

normatius i treball aplicat als dicciona-

ris», a càrrec del senyor Luis Fernando 

Lara, professor investigador del Centro 

de Estudios Lingüísticos y Literarios d’El 

Colegio de México. Es van fer sessions 

sobre norma i normativitat (dia 14) i so- 

bre aspectes de la nova lexicografia me-

xicana (dia 15).
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El 23 d’octubre de 2015 es va 

presentar l’obra onomàstica de Valls i els 

seus agregats de Fontscaldes, Masmulets 

i Picamoixons, dels senyors Miquel S. 

Jassans i Moisés Selfa (col·lecció «Treballs 

de l’Oficina d’Onomàstica»), a l’Institut 

d’Estudis Vallencs. Hi van participar els 

autors i el senyor Josep Moran, director 

de l’Oficina d’Onomàstica.

El 12 de novembre es va celebrar 

a l’IEC la sessió en memòria d’Antoni M. 

Badia i Margarit (1920-2014). Hi van 

intervenir el president de l’IEC, la presi-

denta de la Secció Filològica, la senyora 

Montserrat Badia i els senyors Antoni 

Ferrando, Joan Miralles i Joaquim Rafel 

(coordinadors de l’acte), Joan Martí i 

Castell, Jordi Carbonell, Josep Massot, 

Josep Moran, Vicent Pitarch i Joan Veny. 

La Secció va participar en la cam-

panya «El neologisme del 2015», organit-

zada amb l’Observatori de Neologia de la 

UPF, amb la col·laboració del programa 

La Tribu, de Catalunya Ràdio. La parau-

la guanyadora, candidata a formar part 

del DIEC2, es va fer pública el 12 de 

gener de 2016 i va ser dron.

El 28 de gener de 2016 es va ce-

lebrar la sessió en memòria de Carles 

Miralles, amb les intervencions del presi-

dent de l’IEC i de la presidenta de l’SF; 

de Laura Borràs, directora de la Institu- 

ció de les Lletres Catalanes; d’Eulàlia 

Miralles; de Montserrat Jufresa, i dels 

membres de la Secció Mariàngela Vila-

llonga, Joan A. Argenter, Jaume Cabré, 

Joaquim Mallafrè i Josep Piera. L’acte 

comptà amb l’actuació musical de Victò-

ria Fernández (violí) i Paul Perera (piano).

El 3 de març, la presidenta de la 

Secció Filològica va fer la conferència 

«Projectes nous de la Secció Filològica: 

gramàtica, diccionari i estàndards», al 

Club del Diario de Mallorca, organitzada 

per la Delegació de l’IEC. La directora 

general de Política Lingüística del Govern 

de les Illes Balears en va fer la presentació.

El 9 de març es va fer la presen-

tació de material divulgatiu del projecte 

de vocabulari bàsic del corpus de la llen-

gua de signes catalana, en un acte orga-

nitzat pel Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. A més de ma-

terials elaborats per la FESOCA, a pro-

posta de la presidenta de la Secció s’hi va 

presentar el portal de la gramàtica i el 

lèxic de la llengua de signes catalana que 

s’elabora a l’IEC.

El 10 de març es van presentar a 

l’IEC, en un acte organitzat amb l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana, 

l’obra La neologia lèxica catalana, edi-

tada per Judit Freixa, Elisenda Bernal i 

M. Teresa Cabré, i el número 59 de la 

revista caplletra. 

El 9 de juny es va fer el III Semi-

nari de Formació del Personal de la Secció 

Filològica: «Les col·locacions des de la 

lexicografia, la lexicologia i la gramàtica», 

a càrrec del senyor Ignacio Bosque, pro-

fessor de la Universitat Complutense de 

Madrid i membre de la RAE.
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Una activitat important d’aquest 

curs ha estat la posada en marxa del pla 

establert per L’Acadèmia Oberta als En-

senyants. La primera actuació ha estat la 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana de l’IEC als ensenyants de pri-

mària i de secundària de les Balears, 

perquè en coneguin els continguts i les 

novetats abans de la publicació. Junt amb 

el Govern balear es van organitzar tres 

sessions dins una jornada formativa en 

què també es va presentar la guia per a 

l’elaboració del projecte lingüístic de cen- 

tre del Govern balear: a Palma (30 de 

maig); a Eivissa (31 de maig), i a Menor-

ca, a Alaior (7 de juny).

En el context de L’Acadèmia 

Oberta, el 29 de juny de 2016 es va fer  

la segona trobada de representants de la 

Secció Filològica amb un grup d’assessors 

lingüístics dels mitjans de comunicació i 

els divulgadors lingüístics. Gemma Rigau, 

presidenta de la Comissió de Gramàtica, 

i Manuel Pérez Saldanya, director de 

l’Oficina de Gramàtica, hi van presentar 

la Gramàtica de la llengua catalana; 

Vicent Pitarch, coordinador del Grup de 

treball d’Ortografia, hi va presentar la 

nova ortografia catalana.

Una altra iniciativa destacada 

d’aquest curs ha estat la difusió pública 

de la Gramàtica de la llengua catalana, 

amb les presentacions als ensenyants i  

als assessors lingüístics suara esmenta- 

des i amb les exposicions per part de Gem-

ma Rigau i Manuel Pérez Saldanya a la  

VI Tro bada de la Titulació de Llengua i 

Literatura Catalanes de la UOC, organit-

zada per aquesta universitat, amb la col- 

laboració de l’IEC, que va acollir l’acte 

(27 de febrer de 2016), i al curs per a 

professorat de secundària «Recursos i 

estratègies per a l’ensenyament de la 

gramàtica a secundària», organitzat per 

l’Institut de Ciències de l’Educació i el 

Centre de Lingüística Teòrica de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (27 de 

juny de 2016).

La Secció Filològica ha col·laborat 

en l’organització de les activitats d’altres 

institucions, com les següents: l’homenat-

ge a Pompeu Fabra a Sant Feliu de Codi-

nes, organitzat per l’Ajuntament d’aques-

ta vila, amb la col·laboració de l’IEC i 

Òmnium Cultural (22 i 24 de gener de 

2016); el tercer col·loqui Mirades de la 

ciència sobre el temps. el cicle de la vida, 

organitzat per la Universitat de Barcelona 

(19 i 20 de maig); el cicle de seminaris 

sobre la llengua aragonesa, organitzat per 

la Colla de Charradors O Corrinxe (del 

gener al juliol del 2016), i les jornades 

sobre les comarques catalanoparlants de 

l’Aragó Llengua i territori (2, 8, 10, 17 i 

19 de juny de 2016). 

Diversos membres i tècnics de la 

Secció Filològica han participat en activi-

tats relacionades amb la llengua i la cultu-

ra catalanes arreu del món. Les més signi-

ficatives han estat el VI Seminari de la 

Llengua de Signes Catalana, organitzat per 

la FESOCA (3 de juny de 2016) i les tren-
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tenes Jornades Internacionals per a Profes-

sors de Català a l’Exterior, organitzades 

per l’IRL (URV, del 18 al 21 de juliol).

La Secció Filològica ha acollit la 

visita de grups universitaris i d’investiga-

dors que han sol·licitat conèixer les seves 

activitats i funcions, especialment en re-

cerca i normativa lingüística. El dia 5 

d’abril de 2016 es va rebre un grup d’es-

tudiants de filologia catalana de la Uni-

versitat de València amb el professor 

Andreu Sentí, i el 6 de maig de 2016, un 

grup d’estudiants de filologia catalana de 

la UAB amb el professor Daniel Casals.

Membres

Joan A. Argenter i Giralt 3.11.1989

 Lingüística i sociolingüística

M. Teresa Cabré i Castellví 3.11.1989

 Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré 19.6.2000

 Escriptor

Oriol Camps i Giralt 18.1.2016

 Codificació i estandardització

Jordi Carbonell i de Ballester 19.5.1972; emèrit des del 23.4.1994

 († 22.8.2016)

  Història social de la llengua, història  

de la literatura i gramàtica

Germà Colón Domènech* 7.6.1993; emèrit des del 30.11.1998

  Filologia romànica, lexicografia i edició 

de textos

Maria Josep Cuenca Ordinyana 13.6.2005

 Gramàtica
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 25.2.1966 fins al 7.6.1993.
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Nicolau Dols i Salas 19.5.2014

 Fonètica i fonologia

Antoni Ferrando i Francès 22.3.1985

 Història de la llengua

Josep Gifreu i Pinsach 22.11.1993; emèrit des del 31.10.2014

  Sociolingüística i polítiques  

de comunicació

Albert Jané i Riera 19.6.2000; emèrit des del 19.6.2001

 Gramàtica

Mercè Lorente i Casafont 18.1.2016

  Lexicologia, lexicografia, terminologia  

i fraseologia

Joaquim Mallafrè i Gavaldà 21.5.1991; emèrit des del 2.6.2011

 Traductor i escriptor

Isidor Marí i Mayans 3.11.1989

 Sociolingüística

Joan Martí i Castell 23.10.1992; emèrit des del 17.11.2015

  Lingüística diacrònica, història de la 

llengua, sociolingüística i lexicografia

Josep Martines Peres 13.6.2005

 Lexicografia

Joan Miralles i Monserrat 14.6.1985; emèrit des del 15.11.2015

  Història de la llengua, onomàstica  

i literatura popular

Aina Moll i Marquès 22.11.1993; emèrita des del 14.8.2000

 Lingüística
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Brauli Montoya Abat 17.6.2002

 Sociolingüística

Josep Moran i Ocerinjauregui 22.5.1995; emèrit des del 22.12.2014

 Onomàstica i lingüística històrica

Josep M. Nadal i Farreras 23.2.2009

 Història de la llengua

Vicent Pascual Granell 25.2.2013; emèrit des del 25.2.2014

 Educació plurilingüe i intercultural

Manuel Pérez Saldanya 9.6.1997

 Gramàtica

Joan Peytaví Deixona 28.2.2005

 Onomàstica

Josep Piera Rubio 28.2.2005

 Escriptor

Vicent Pitarch i Almela 14.6.1985; emèrit des del 5.11.2012

 Sociolingüística

Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

 Sociolingüística i lingüística

Miquel Àngel Pradilla Cardona 13.6.2005

 Sociolingüística (variació i planificació)

Joaquim M. Puyal 21.12.2009

 Teoria de la comunicació

Pere J. Quetglas i Nicolau 15.2.2016

 Filologia llatina
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Joaquim Rafel i Fontanals 24.10.1984; emèrit des del 13.10.2013

 Fonètica i lexicografia

Gemma Rigau i Oliver 17.6.2002

 Sintaxi i semàntica

Mila Segarra i Neira 28.2.2005

 Gramàtica i història de la normativa

Màrius Serra i Roig 25.2.2013

 Escriptor i traductor

Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

 Dialectologia

Josep Vallverdú i Aixalà 21.5.1991; emèrit des del 9.7.1993

 Escriptor

Joan Veny i Clar 17.11.1978; emèrit des del 22.8.2002

 Dialectologia i història de la llengua

Pere Verdaguer i Juanola 7.6.1993; emèrit des del 9.4.1999

 Lingüística i literatura

Mariàngela Vilallonga Vives 28.2.2005

 Filologia clàssica

Membres corresponents

Cosme Aguiló Adrover 12.6.2006

 Toponímia, dialectologia i etimologia

 (Santanyí)

Robert Archer 19.6.2000

 Hispanista medievalista

 (Regne Unit)
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Francesc Ballone 18.3.2013

 Fonètica

 (L’Alguer)

Alà Baylac-Ferrer 20.6.2016

 Sociolingüística

 (Perpinyà)

Joan Beltran i Cavaller 20.6.2016

 Didàctica de la llengua

 (Tortosa)

Denise Boyer 27.6.2011

 Literatura

 (França)

Michel Contini 28.2.2006

 Dialectologia

 (França)

Jordi Joaquim Costa i Costa 28.2.2006

 Dialectologia

 (França)

Kálmán Faluba 23.11.1992

 Lingüística

 (Hongria)

José Enrique Gargallo Gil 19.5.2014

 Lingüística romànica

 (Barcelona)

Manuel González González 21.12.2009

 Lingüística

 (Santiago de Compostel·la)
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Maria Grossmann 18.3.2013

 Lingüística

 (Itàlia)

Joseph Gulsoy 6.6.1994

 Gramàtica històrica

 (Canadà)

Georg Kremnitz 16.6.2014

 Lingüística

 (Àustria)

Joan F. López Casasnovas 28.2.2006

 Cultura catalana a Menorca

 (Ciutadella)

Jordi Mir i Parche 20.6.2016

 Lingüística

 (Tremp)

Bob de Nijs 19.6.2000

 Poeta i novel·lista

 (Bèlgica)

José Antonio Pascual Rodríguez 9.6.1997

 Lexicografia

 (Madrid)

 

Josep Quer i Villanueva 28.2.2006

 Llengua de signes catalana

 (Veneçuela - Barcelona)

Artur Quintana i Font 28.2.2006

 Llengua i literatura catalanes

 (La Franja - Barcelona)
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Lídia Rabassa Areny 28.2.2006

 Dialectologia

 (Tolosa de Llenguadoc)

Philip D. Rasico 9.6.1997

 Llengua i literatura

 (Estats Units)

Enric Ribes i Marí 12.6.2006

 Toponímia

 (Eivissa)

Beatrice Schmid 9.6.1997

 Lingüística

 (Suïssa)

Giuseppe Tavani 23.11.1992

 Literatura catalana medieval

 (Itàlia)

Andrés Urrutia Badiola 21.12.2009

 Lèxic jurídic

 (Bilbao)

Max Woodfield Wheeler 9.6.1997

 Fonologia i morfologia

 (Regne Unit)

Curt Wittlin 9.6.1997

 Filologia romànica

 (Suïssa)

Alan Yates 28.2.2006

 Llengua i literatura

 (Regne Unit)
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Marie Claire Zimmermann 9.6.1997

 Poesia d’Ausiàs March

 (França)
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Secció de Filosofia i Ciències Socials

crònica

La composició actual de la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials (SFCS) és de 

dinou membres numeraris, trenta-dos 

d’emèrits i dotze de corresponents, que 

s’adscriuen en les diverses àrees d’especi-

alitat: filosofia, dret, economia, geografia 

i demografia, pedagogia, psicologia, co-

municació, antropologia, sociologia i ci-

ència política. 

Durant el curs han estat nomenats 

dos nous membres numeraris: Lluís Jou i 

Mirabent i Jaume Mensa i Valls, i quatre 

nous membres corresponents: Carles Boix 

i Serra, Anthony Bonner, Martina Camia-

de i José María Murià Rouret. Han passat 

a ésser emèrits Enric Argullol i Murgadas, 

Carles A. Gasòliba i Böhm, Josep M. Pa-

nareda Clopés i Josep-Maria Terricabras i 

Noguera. La Secció ha hagut de lamentar 

la pèrdua de Joaquim Muns i Albuixech, 

que traspassà el 2 de novembre de 2015.

A partir del 18 de gener de 2016, 

el Consell de Govern de la Secció restà 

configurat de la manera següent: Maria 

Corominas i Piulats, presidenta; Josep M. 

Panareda Clopés, vicepresident; Joaquim 

Arnau Querol, secretari, i Maria Dolors 

Garcia Ramon, tresorera. 

La interdisciplinarietat és una de 

les característiques de la Secció i un dels 

aspectes que el nou Consell de Govern vol 

promocionar. En aquest sentit, tant per a 

les sessions acadèmiques com també per a 

les iniciatives en l’àmbit de la recerca, 

l’objectiu del nou equip és fomentar treballs 

i activitats que tinguin caràcter transver- 

sal i en què conflueixin les aportacions de 

les diverses àrees. Una altra de les línies  

de treball del nou equip és promoure la 

participació de les societats filials a la Sec-

ció i reforçar-ne els lligams. Les activitats 

inclouen el foment de la difusió de la recer-

ca realitzada pels membres de la Secció i 

per les societats filials, el manteniment de 

les sessions acadèmiques, la continuïtat  

de les sessions de recepció de nous membres 

obertes al públic, la promoció dels premis 

de l’SFCS i de les seves societats filials in-

closos en el cartell de premis de l’IEC, i la 

potenciació de les publicacions en línia.

La Secció ha celebrat quinze sessi-

ons plenàries: vuit d’ordinàries i set d’ex-

traordinàries d’electors que s’han dedicat, 

d’acord amb la normativa interna de la 

Secció, a la presentació i a la votació de 

candidats a membres nume raris. 

S’han presentat les comunicacions 

científiques següents: «Les percepcions 

dels castellanoparlants sobre la televisió 

pública a Catalunya. Implicacions en el 

context polític actual» (octubre de 2015), 

«Reflexió i debat sobre la funció i el rol 

de la Secció» (novembre de 2015), «Eta-

pes d’una crisi: orígens, claus explicatives 
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i noves propostes (desembre de 2015), 

«Aproximació a Ramon Llull» (gener de 

2016), «El Banc dels aliments: lluita 

contra el malbaratament agroalimentari 

i contra la fam del nostre entorn» (febrer 

de 2016), «El Termòmetre Lingüístic i el 

Marc d’Ensenyament de Llengües Vives» 

(març de 2016) i «Educació. La transfor-

mació silenciosa» (juny de 2016).

El 15 de desembre de 2015, 

Carles-Enric Riba Campos pronuncià el 

discurs de recepció com a nou membre de 

l’IEC, titulat «Veritat i objectivitat en les 

ciències socials: podem demanar una ci-

ència social relativista?».

Pel que fa a les activitats de la 

Secció destaquen, entre d’altres, la sessió 

en memòria a Joan Triadú (1921-2010), 

que tingué lloc a l’IEC el 17 de desembre 

de 2015; la presentació a l’IEC del llibre 

La ciudad en movimiento. crisis social y 

respuesta ciudadana, d’Oriol Nel·lo, mem-

bre de l’IEC, publicat per Díaz & Pons 

Editores, a càrrec de Joaquim Brugué, 

catedràtic de ciència política de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (9 de desem-

bre), i les quatre taules rodones amb el 

títol Al voltant del fenomen ‘el Bulli’, or-

ganitzades juntament amb l’Acadèmia 

Catalana de Gastronomia i Nutrició, en què 

participaren Jordi Montaña i Isa Moll, 

professors del Departament de Direcció de 

Màrqueting d’ESADE; Toni Massanés, 

periodista i crític gastronòmic; Pau Arenós, 

crític gastronòmic i director del dominical 

d’el Periódico; Ferran Adrià, cuiner; Vicent 

Todolí, exdirector d’importants museus 

d’art del món; Miquel Espinet, expresident 

de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i 

Nutrició, i Jordi Tresserras Juan, director 

de la Càtedra UNESCO sobre Cultura, 

Turisme i Desenvolupament a la Universi-

tat de Barcelona (14 i 21 d’octubre, 18 de 

novembre i 1 de desembre). 

Premis i distincions

Diversos membres de la Secció han rebut 

premis i distincions: Salvador Giner fou 

investit doctor honoris causa per la Uni-

versidad Nacional de Educación a Distan-

cia (UNED) (21 de gener de 2016); Enric 

Argullol i Josep-Enric Rebés van ser 

guardonats amb la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya (26 d’abril  

de 2016); Octavi Fullat va rebre el Premi 

Blanquerna d’Educació 2016, atorgat per 

la Facultat de Psicologia, Ciències de 

l’Educació i de l’Esport Blanquerna - Uni-

versitat Ramon Llull (25 de maig de 2016); 

Maria Dolors Garcia Ramon va ser distin-

gida amb el Premi Vautrin-Lud 2016 i 

l’IGU Lauréat d’Honneur, que atorga la 

Unió Geogràfica Internacional (IGU) 

(agost de 2016). Martina Camiade, mem-

bre corresponent de la Secció, va ser no-

menada nova delegada de la Presi dència 

de l’IEC a Perpinyà, l’1 de maig de 2016.

Publicacions

Aquest curs s’ha publicat el número 5 

(2015) de la catalan social sciences 

Review, la revista editada per la Secció.
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Membres

Gabriel Amengual Coll 28.2.2006; emèrit des del 25.1.2013

 Filosofia

Enric Argullol i Murgadas 1.2.1991; emèrit des del 12.2.2016

 Dret administratiu

Joaquim Arnau Querol 16.6.2008; emèrit des del 27.9.2014

 Psicopedagogia del llenguatge

Joan Becat i Rajaut 15.11.1991; emèrit des del 29.6.2011

 Geografia

Josep M. Bricall i Masip 28.2.2006; emèrit des del 28.2.2007

 Economia

Anna Cabré i Pla 29.3.2010; emèrita des del 18.10.2013

 Demografia

Salvador Cardús i Ros 16.6.2008

 Sociologia 

Jaume Casals i Pons 27.6.2011

 Filosofia

Josep M. Casasús i Guri 7.5.1990; emèrit des del 31.7.2014

 Teoria del periodisme

Antoni Joan Colom Cañellas 14.6.2004

 Teoria i història de l’educació

Maria Corominas i Piulats 16.6.2008

 Estructura i polítiques de comunicació

Jordi Cots i Moner 13.2.1987; emèrit des del 17.2.2003

 Dret de família
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Josepa Cucó i Giner 27.6.2011

 Antropologia

Joan Egea i Fernández 27.2.2012

 Dret civil

Joan Estruch i Gibert 20.12.1995; emèrit des del 24.7.2013

 Sociologia de la religió

Octavi Fullat i Genís 20.12.1995; emèrit des del 12.1.1998

 Filosofia de l’educació

Jordi Galí i Garreta 23.2.2009

  Teoria macroeconòmica i economia 

monetària

Maria Dolors Garcia Ramon 28.2.2006; emèrita des del 7.11.2013

 Geografia i gènere

Carles A. Gasòliba i Böhm 12.1.1979; emèrit des del 22.11.2015

 Economia

Salvador Giner de San Julián 22.5.1995; emèrit des del 10.2.2004

 Sociologia

Josep González-Agàpito i Granell 15.11.1991

 Teoria i història de l’educació

Jaume Guillamet Lloveras 15.12.2014

 Història del periodisme

Lluís Jou i Mirabent 15.2.2016

 Dret

Pere Lluís Font 7.5.1990; emèrit des de l’1.5.2004

 Història de la filosofia
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Andreu Mas-Colell 13.6.2005; emèrit des del 29.6.2014

 Economia

Jaume Mensa i Valls 15.2.2016

 Filosofia medieval

Joan-Francesc Mira i Casterà 14.6.1999; emèrit des del 3.12.2009

 Antropologia cultural

Isidre Molas i Batllori 22.11.1993; emèrit des del 12.10.2010

 Dret constitucional

Miquel de Moragas i Spà 7.5.1990; emèrit des del 9.6.2013

 Teoria de la comunicació

Joaquim Muns i Albuixech 13.2.1987; emèrit des del 25.6.2005

 († 2.11.2015)

 Economia internacional

Josep M. Muntaner i Pasqual 12.1.1979; emèrit des del 27.4.2009

 Economia

Oriol Nel·lo i Colom 23.2.2009

 Geografia

Joan Nogué i Font 17.3.2014

 Geografia humana

Josep Olesti i Vila 15.12.2014

 Filosofia

Josep M. Panareda Clopés 28.2.2006; emèrit des del 13.9.2015

 Biogeografia

Àngels Pascual de Sans 28.2.2006; emèrita des del 3.12.2008

 Estudis de població
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Josep Perarnau i Espelt 7.5.1990; emèrit des del 8.7.1998

 Filosofia

Jaume de Puig i Oliver 16.6.2008; emèrit des del 6.9.2014

 Filosofia i textos medievals

Josep-Enric Rebés i Solé 16.6.2008; emèrit des del 10.3.2010

 Dret

Ferran Requejo i Coll 2.3.2015

 Ciència política

Carles-Enric Riba i Campos 27.6.2011

 Psicologia

Encarna Roca i Trias 22.5.1995; emèrita des del 26.4.2014

 Dret civil

Vicenç M. Rosselló i Verger 1.2.1991; emèrit des del 12.9.2001

 Geografia

Xavier Rubert de Ventós 13.6.2005; emèrit des de l’1.9.2009

 Estètica

Francesca Soledat Segura Beltrán 22.6.2015

 Geografia

Antoni Serra i Ramoneda 13.2.1987; emèrit des del 20.7.2003

 Economia de l’empresa

Carlota Solé i Puig 7.5.1990; emèrita des de l’11.12.2014

  Sociologia de les migracions i de  

les organitzacions (empresarials), 

estructura i canvi social (modernització)

Josep-Maria Terricabras i Nogueras 22.5.1995; emèrit des del 12.7.2016

 Filosofia
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Ricard Torrents i Bertrana 14.6.1999; emèrit des del 10.1.2007

  Educació universitària i filosofia  

de l’educació

Joan Vilà-Valentí 29.1.1990; emèrit des del 29.3.1995

  Geografia regional i didàctica  

de la geografia

Carles Viver i Pi Sunyer 27.2.2012

 Dret

Xavier Vives i Torrents 27.6.2011

 Economia

Membres corresponents

Francesc Badia Gomis 18.3.2013

 Dret

 (Andorra)

Isidre Bartumeu Martínez 18.3.2013

 Dret

 (Andorra)

Anthony Bonner 15.2.2016

 Ramon Llull

 (Mallorca)

Carles Boix i Serra 18.1.2016

 Ciència política

 (Estats Units)

Martina Camiade Boyer 15.2.2016

 Estudis transfronterers

 (Perpinyà)
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Montserrat Guibernau i Berdun 27.6.2011

 Sociologia

 (Regne Unit)

Christer Laurén 17.3.2014

 Filologia medieval

 (Finlàndia)

Ambler H. Moss 16.6.2008

 Política internacional

 (Estats Units)

Carlos-Ulises Moulines Castellví 16.6.2008

 Filosofia

 (França)

José María Murià Rouret 18.1.2016

 Història de Jalisco

 (Mèxic)

Antoni Nughes 17.3.2014

 Cultura algueresa

 (L’Alguer)

Miquela Valls 23.2.2009

 Humanitats

 (Perpinyà)
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