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Jaume Pagès Fita

É  s llicenciat en magisteri per l’Escola Nor-

mal de Girona, en informàtica per la Universitat de Tolosa i en enginyeria industrial per 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politèc-

nica de Catalunya (UPC), on es doctorà el 1975. És professor de mecànica, matemàtiques 

i automàtica de la UPC, de la qual ha estat vicerector (1986-1994) i rector (1994-2002). 

Ha fet recerca en l’àrea del tractament del senyal sobre síntesi de filtres lineals i no lineals, 

i en anàlisi i resolució de problemes de control i planificació de missions interplanetà- 

ries. És doctor honoris causa per la Universitat Tècnica de Nagaoka (Japó) i per la UPC 

(2008). És president i fundador de l’Associació contra la Anorèxia i la Bulímia; va ser 

conseller delegat del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 i és conseller delegat 

d’Universia (Grupo Santander) des del 2005.

Pere Santanach i Prat

É  s doctor en geologia per la Universitat de 

Barcelona —amb la tesi Estudi tectònic del Paleozoic inferior del Pirineu entre la Cerdanya 

i el riu Ter— i catedràtic emèrit de geodinàmica interna d’aquesta universitat, on fou degà 

de la Facultat de Geologia (1985-1989 i 1999) i vicerector (1981-1985). Feu estades de 
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formació acadèmica a la Universitat de Washington, a Seattle (Estats Units); la Universi-

tat de Montpeller (França), i la Universitat de Clausthal-Zellerfeld (Alemanya). Va ser 

l’artífex del volum Geologia I de la Història natural dels Països Catalans (1986). Inicià 

la seva tasca de recerca en l’estructura de terrenys metamòrfics i, posteriorment, s’inte-

ressà per la d’estructures més superficials. S’ha centrat en la tectònica recent i activa. Les 

seves investigacions s’han dut a terme a les serralades Herciniana (Pirineus i serralada 

Costanera Catalana), Alpina (Pirineus, serralades Bètiques i serralada Ibèrica, Galícia) i 

Andina (península Antàrtida i nord de Xile).

Secció Filològica

Joan A. Argenter i Giralt

É  s llicenciat en filologia romànica per la 

Universitat de Barcelona i doctor en filologia hispànica per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, de la qual és catedràtic emèrit de lingüística general. És titular de la Càtedra 

UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural (abans, Càtedra UNESCO de Llengües i 

Educació) de l’IEC des del 2002, on promou projectes de revitalització de llengües ame-

naçades i l’estudi de la diversitat lingüística. Ha estat membre del Consell de direcció del 

TERMCAT i del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda (1995-2002). És membre 

corresponent del Centre de Recerca sobre el Multilingüisme de la Universitat de Brussel·les 

i membre de la junta consultiva del Center for Multiple Languages and Literacies de la 

Universitat de Colúmbia (Nova York). La seva activitat de recerca, que abraça la lingüís-

tica, la poètica i la sociolingüística, s’ha centrat en l’etnografia lingüística i la pragmàtica 

històriques, en els treballs de planificació de la llengua catalana de l’IEC i en els processos 

de manteniment i substitució lingüística. Ha estat membre del Consell de Redacció de la 
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