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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 cor-

responents.

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.

Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2012

Numeraris

Emèrits

Corresponents

22

16

20

25

10

10

25

11

 8

26

11

24

27

20

 4

125

 68

 66

259

2017

Numeraris

Emèrits

Corresponents

25

19

19

24

23

11

24

20

 7

22

17

29

23

33

12

118

112

 78

308
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Secció Històrico-Arqueològica

crònica

La Secció Històrico-Arqueològica (SHA) 

té actualment vint-i-cinc membres nume-

raris, dinou membres emèrits i dinou 

membres corresponents. 

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Bonaventura Bassegoda i 

Hugas, Rafael Cornudella i Carré, Josep 

Maria Gregori i Cifré, Josep Maria Nolla 

i Brufau i Roser Salicrú i Lluch, i han 

passat a la condició d’emèrits Xavier 

Barral i Altet, Ernest Belenguer i Cebrià 

i Carme Gràcia Beneyto. Núria de Dal-

mases i Balañà ha passat a la condició de 

supernumerària a causa d’una greu ma-

laltia que li impedeix complir amb les 

obligacions de membre numerària. 

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de M. Teresa Ferrer i Mallol.

Actes acadèmics 

El dia 20 d’octubre, Flocel Sabaté pro-

nuncià el seu discurs d’ingrés a la Secció: 

«Percepció i identificació dels catalans a 

l’edat mitjana».

Els dies 26, 27 i 28 d’octubre es 

va celebrar el congrés Ferran ii i la coro-

na d’Aragó, en què participaren vint 

ponents de reconeguda trajectòria inves-

tigadora. 

El dia 17 de novembre, Pere Ca-

sanellas, president de la Societat Catalana 

d’Estudis Hebraics, presentà un informe 

les activitats de la societat filial que presi-

deix en una reunió ordinària de la Secció.

El dia 15 de desembre, en una reu- 

nió de la Secció, Eva Serra feu una pre-

sentació sobre l’estat del projecte «Llibres 

de matrícula de les insaculacions (lli- 

bres de l’ànima) de la ciutat de Barcelona 

(1498-1713)», del qual és directora.

El dia 15 de març es va celebrar 

un acte en record del pare Gregori Estra-

da, membre traspassat de la Secció His-

tòrico-Arqueològica, organitzat per les 

Trobades d’Animadors de Cant per a la 

Litúrgia de Montserrat amb la col-

laboració de l’IEC.

El dia 30 de març tingué lloc una 

jornada en record de Josep Puig i Cada-

falch amb motiu de l’Any Puig i Cadafalch. 

Entre altres persones hi intervingueren 

Albert Balcells, Enric Pujol i Josep Massot. 

L’acte va incloure la presentació de la 

publicació L’arquitectura cristiana pre-

romànica a catalunya, llibre inèdit de 

Puig i Cadafalch.

El dia 4 d’abril tingué lloc a la seu 

de l’IEC la presentació del llibre Testimo-

nis de la catalunya contemporània 

(1875-1986), d’Albert Balcells.

Durant el mes de maig, es van 

celebrar tres jornades amb motiu de la 

commemoració del centenari del naixe-

ment de Joan Reglà i de Joan Mercader, 
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dos dels historiadors més destacats de la 

historiografia del segle xx. El 8 de maig 

tingué lloc a Barcelona la jornada dedica-

da a Joan Reglà, en què va intervenir, 

entre d’altres, Ernest Belenguer. La taula 

rodona dedicada a Joan Mercader, que fou 

membre corresponent de la Secció, es va 

celebrar el 10 de maig, també a Barcelo-

na. Posteriorment, el 16 de maig, es va 

dur a terme una segona jornada d’home-

natge a Joan Reglà a la Universitat de 

València, en què participaren Antoni 

Furió i altres professors d’aquesta matei-

xa universitat.

El dia 8 de juny, Albert Balcells 

presentà una comunicació científica titu-

lada «Els membres de l’IEC i la política 

fins a 1939», en la reunió de la Secció.

Propostes a les autoritats (després 

d’un debat intern)

En la reunió de la Secció del dia 1 de juny 

de 2017, es va aprovar l’adhesió a la 

«Declaració sobre el futur de l’ensenya-

ment de la llengua i la literatura als 

centres d’educació secundària de Catalu-

nya», que promogué la Coordinadora 

d’Estudis de Filologia Catalana. 

Premis i distincions

Diversos membres de la Secció han estat 

distingits o guardonats:

Jordi Casassas va ser honorat amb 

el 37è Premi Carles Rahola d’assaig pel 

llibre La voluntat i la quimera.

Miquel de Crusafont, president de 

la Societat Catalana d’Estudis Numismà-

tics, va ser distingit amb la Creu de Sant 

Jordi per la seva obra d’estudi i difusió de 

les monedes i la seva circulació en els 

territoris de l’antiga Corona catalanoara-

gonesa, traduïda en més d’una vintena de 

llibres i en centenars d’articles sobre la 

matèria.

Antoni Simon fou guardonat amb 

el XXII Premi Ferran Soldevila amb l’obra 

Llengua i política a la catalunya del 

segle xvii, Alexandre Ros i Gomar (1604-

1656), que li va ser lliurat el dia 14 de 

juny a l’Auditori del Museu Marítim de Bar- 

celona.

M. Teresa Ferrer (1940-2017) 

rebé el Premi d’Honor Extraordinari a 

títol pòstum, en el lliurament del XXXII 

Premi Ferran Soldevila, atorgat per la 

Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

que tingué lloc al Museu Marítim de Bar-

celona, el 14 de juny de 2017.

Comissions i representacions

En la reunió del dia 11 de maig de 2017, 

la Secció va acordar nomenar el senyor 

Joan Sanmartí representant de l’SHA a la 

Comissió de la Terminologia Científica i 

Tècnica de l’IEC.

El senyor Josep Massot ha estat 

nomenat representant de l’SHA al Fons 

Noguera, en substitució de la senyora  

M. Teresa Ferrer, en el moment que tras-

passà.
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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; emèrit des del 15.1.2017

 Història de l’art antic i medieval

Bonaventura Bassegoda i Hugas 8.6.2017

 Història de l’art

Ernest Belenguer i Cebrià 17.3.2014; emèrit des del 13.12.2016

 Història moderna

Vicenç Beltran i Pepió 13.12.2010

 Filologia romànica

Dolors Bramon i Planas* 27.2.2012; emèrita des del 31.12.2013

 Filologia semítica

Jordi Casassas i Ymbert 27.2.2012 

 Història contemporània

Rafael Cornudella i Carré 8.6.2017

 Història de l’art
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 17.6.1996 fins al 27.2.2012.
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Núria de Dalmases i Balañà  17.6.1996; supernumerària des del 

16.2.2017

 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

 († 4.3.2017) 

 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

Carme Gràcia Beneyto 17.12.2001; emèrita des del 29.5.2017

 Història de l’art

Josep Maria Gregori i Cifré 8.6.2017

 Musicologia
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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

Josep Maria Nolla i Brufau 8.6.2017

 Arqueologia
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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

Roser Salicrú i Lluch 8.6.2017

 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)
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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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Eva Serra i Puig 17.6.2002; emèrita des del 27.7.2012

 Història moderna

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)
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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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Paul Freedman 16.12.1996

 Història medieval

 (Estats Units)

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)
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Olivier Poisson 31.3.2008

 Història de l’art

 (Perpinyà)

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 vint-i-quatre membres nu-

meraris, vint-i-tres membres emèrits i 

onze membres 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).

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Josep Lluís Barona Vilar, 

Roderic Guigó i Serra i Joan Vallès Xirau. 

Han passat a ésser emèrits Ramon 

Gomis de Barbarà i Joan Josep Guinovart 

i Cirera.

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de Joan Rodés i Teixidor.

Reunions

La Secció s’ha reunit en nou sessions or-

dinàries (el 3 d’octubre, el 21 de novem-

bre i el 19 de desembre de 2016, i el 16 

de gener, el 20 de febrer, el 20 de març, 

el 24 d’abril, el 15 de maig i el 19 de juny 

de 2017). D’aquestes, les dels mesos de 

novembre, febrer i maig han anat seguides 

d’una sessió conjunta amb la Secció de 

Ciències i Tecnologia.

Conferències i discursos  

de presentació

Durant aquest període s’han presentat sis 

discursos i tres conferències, que són els 

següents:

— «Conservació de la biodiversi-

tat vegetal dels Països Catalans: cinc 

models per resoldre un mateix problema», 

a càrrec de Cèsar Blanché (3.10.2016).

— Discurs de presentació de Josep 

Domingo Ferrer (SECCT): «Privadesa en 

temps de megadades: entre el nihilisme i 

el fonamentalisme» (21.11.2016).

— Discurs de presentació de  

M. Teresa Estrach, titulat «Els limfòcits i la 

pell: una relació d’amor i odi» (19.12.2016).

— «Josep Rodrigo Botet, funda-

dor del Museu Paleontològic de València», 

a càrrec d’Antoni Zaragozà Hombrados 

(16.1.2017).

— Discurs de presentació de Mar-

tí Domínguez, titulat «L’embolic de Dar-

win» (20.2.2017). 

— Discurs de presentació de Ra-

mon Gomis, titulat: «Nous horitzons en la 
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història de la diabetis mellitus: la recupe-

ració de la cèl·lula beta» (20.3.2017).

— Discurs de presentació de Joan 

Josep Guinovart, titulat «Una nova visió 

del paper del glicogen en el cervell» 

(24.4.2017).

— Discurs de presentació de Jau-

me Reventós (15.5.2017).

— «La malaltia de Duchenne. 

Aspectes histopatològics i xarxes europe-

es d’estudi», a càrrec de Marisol Montolio 

(19.6.2017).

Premis i distincions

Josep Peñuelas va ser nomenat fill adop-

tiu de Figueres (octubre del 2016). Obtin-

gué la distinció de Highly Cited Scientist 

per Thomson Reuters (novembre del 2016). 

Marta Estrada ha estat nomenada 

sòcia d’honor de la Societat Catalana de 

Biologia (novembre del 2016).

Ramon Gomis ha rebut un dels 

quatre premis del certamen Millors Idees 

de l’Any, que atorga el Diario Médico, en 

la categoria de Mecenatge i Solidaritat, pel 

projecte «Living Lab Diabetes» (28 de 

novembre de 2016); ha estat nomenat 

president del Consell Assessor de Recerca i 

Innovació en Salut de la Generalitat de 

Catalunya (17 de març de 2017) i fou in-

vestit doctor honoris causa per la Univer-

sitat Rovira i Virgili (29 de març de 2017).

Joan Guinovart ha estat nome- 

nat doctor honoris causa per la Universi-

tat Andrés Bello de Xile (1 de desembre 

de 2016).

Joan Ramon Laporte i Miquel 

Vilardell han rebut la Medalla Josep True-

ta al Mèrit Sanitari, atorgada per la Ge-

neralitat de Catalunya (19 de desembre 

de 2016).

Joandomènec Ros va rebre el Pre-

mi Ramon Margalef a la investigació ci-

entífica, que atorga l’Associació per a 

l’Estudi, la Divulgació i la Conservació  

de la Natura (EDC) Fundació Omacha, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Vila-real (22 d’abril de 2017). 

Martí Domínguez fou guardonat 

amb el el Premi de Divulgació Científica 

en els II Premis Literaris Ciutat de Beni-

carló, per l’obra Veus de ciència (14 de 

juliol de 2017). El lliurament de premis 

es farà en un acte al Parador de Turisme 

de Benicarló el 30 de setembre

Publicacions

El web Galeria de Científics Catalans ha 

incorporat la biografia de catorze cientí-

fics catalans i n’ha actualitzat les dades 

de quatre. L’editorial Santillana va dema-

nar el permís de reproducció de la imatge 

de Carmina Virgili.

De la revista contributions to 

science han sortit el volum 11, número 2 

(desembre 2015); el volum 12, número 1 

(juny 2016), i el volum 12, número 2 

(desembre 2016).

00 Memoria 2016-2017.indb   152 31/5/18   14:25



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

153

Membres

Montserrat Aguadé i Porres 18.3.2013

 Genètica

Francesc Asensi i Botet 15.6.1998; emèrit des del 24.11.2009

 Pediatria

Josep Lluís Barona Vilar 9.3.2017

 Història de la medicina i de la ciència

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
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Martí Domínguez Romero 22.6.2015

 Divulgació científica

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; emèrit des del 25.12.2016

 Endocrinologia

Francesc Gonzàlez i Sastre 6.6.1994; emèrit des del 15.1.2009

 Bioquímica clínica i patologia molecular
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Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992

 Zoologia

Ricard Guerrero i Moreno 6.6.1994; emèrit des del 29.9.2013

 Microbiologia

Roderic Guigó i Serra 17.11.2016

 Ciències de la vida

Joan Josep Guinovart i Cirera 13.12.2010; emèrit des del 3.7.2017

 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
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Juli Peretó i Magraner 20.12.1999

 Bioquímica i biologia molecular

Pere Puigdomènech i Rosell 7.4.2003

 Biologia molecular

Jaume Reventós Puigjaner 22.6.2015

 Medicina

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

 († 10.1.2017) 

 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

Joan Vallès Xirau 17.11.2016

 Ciències de la vida

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
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Membres corresponents

Michel Delseny 26.2.2007

 Biologia molecular de plantes

 (Perpinyà)

Gonzalo Giribet 17.3.2014

 Biologia animal

 (Estats Units)

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)
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José Sarukhán Kermez 21.12.2009

 Botànica agrícola

 (Mèxic)

Antoni Torre 26.2.2007

 Naturalisme i zoologia

 (L’Alguer)
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Secció de Ciències i Tecnologia

crònica 

La Secció de Ciències i Tecnologia (SECCT) 

té vint-i-quatre membres numeraris, vint 

membres emèrits i set membres corres-

ponents. 

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Lluís Cabrera Pérez, Ra-

mon López de Mántaras i Badia, Marta 

Sanz-Solé i Carme Torras i Genís.

Han passat a ésser emèrits Salva-

dor Alegret i Sanromà, Àngel Messeguer 

i Peypoch, Jaume Pagès Fita i Pere San-

tanach i Prat.

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de Xavier Roselló i Molinari.

Reunió de la Secció a Manresa  

(19 de desembre de 2016)

La Secció de Ciències i Tecnologia de 

l’IEC celebrà una reunió a Manresa, on 

fou rebuda, a l’ajuntament, per l’alcalde 

Valentí Junyent. Després de la recepció 

institucional visità el Centre Tecnològic 

de Manresa i participà en un dinar col-

loqui amb Rosa Argelaguet, directora de 

l’Escola Politècnica Superior d’Enginye- 

ria de Manresa (EPSEM). Abans de cele-

brar la reunió, la Secció visità el Museu 

de Geologia Valentí Masachs. 

Conferència inaugural de l’IEC

— Antoni Roca Rosell pronuncià la po-

nència «Un curs matemàtic a la Menorca 

de la Il·lustració, en la commemoració de 

Pasqual Calbó i Caldés (1752-1817)», en 

la sessió inaugural del curs 2016-2017 de 

l’IEC.

Cloenda del cicle de conferències 

sobre energia i canvi climàtic

— «És possible estabilitzar el sistema 

climàtic per sota els 2 ºC d’increment de 

temperatura?», a càrrec de Josep Canadell 

(3 d’octubre de 2016).

Discursos de recepció

— Discurs de recepció de Josep Domingo 

Ferrer: «Privadesa en temps de megada-

des: entre el nihilisme i el fonamentalis-

me» (21 de novembre de 2016). 

— Discurs de recepció de Ferran 

Sagarra: «Aprendre i ensenyar arquitec-

tura en època de canvis» (12 de juny de 

2017).

Altres activitats

El 7 d’octubre de 2016, la Secció organit-

zà juntament amb la Universitat Politèc-

nica de Catalunya, l’Institute Peter the 

Great, la Universitat d’Évora, Universi- 

tat Nova de Lisboa i l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, el seminari 

internacional el «Grand Tour» i el coneixe-

ment. experiències europees, des de Rús sia 

a la península ibèrica, que tingué lloc a 
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l’IEC. S’hi van tractar diversos casos de 

viatges d’iniciació i la influència que 

tingueren en el món de la ciència, la tèc-

nica i la indústria, a partir de l’exemple 

del tsar Pere I el Gran (1672-1725), que 

va realitzar un viatge per Europa en el 

transcurs del qual va acumular idees i 

inspiracions que posteriorment aplicà en 

el seu mandat per modernitzar Rússia.

El 14 de desembre, junt amb la 

Societat Catalana de Química i l’Institut 

de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Ai-

gua del CSIC, la Secció participà en 

l’organització de la XVI Conferència 

Enric Casassas: «La revolució de les big 

data en la química», que tingué lloc al 

Centre d’Investigació i Desenvolupament 

del CSIC (Barcelona).

Premis i distincions

Jordi Corominas va rebre la Varnes Medal 

2016, concedida per l’International Con-

sortium of Landslides, el dia 21 de no-

vembre de 2016.

Marta Sanz-Solé fou reconeguda 

per la Reial Societat Matemàtica Espa-

nyola (RSME) amb una de les medalles 

amb què de la RSME reconeix a les per-

sones que han fet aportacions rellevants, 

excepcionals i contínues en qualsevol 

camp de les matemàtiques, el dia 23 de 

juny de 2017.

Ramon López de Mántaras va ser 

guardonat per la International Joint Con-

ferences on Artificial Intelligence amb el 

Premi Donald E. Walker d’intel·ligència 

artificial, el 23 d’agost de 2017.

Publicacions

contributions to science, vol. 11, núm. 2 

(desembre 2015); vol. 12, núm. 1 

(juny 2016); vol. 12, núm. 2 (desem-

bre 2016)

Unió inTernacional de QUímica PUra i aPli-

cada (IUPAC). divisió de QUímica or-

gànica. comissió de nomenclaTUra de 

QUímica orgànica (III.1). Guia de la 

iUPAc per a la nomenclatura de com-

postos orgànics: Recomanacions de 

1993 (incloent-hi les revisions, tant 

publicades com no publicades fins 

ara, de l’edició del 1979 de la ‘no-

menclature of organic chemistry’). 

Versió catalana a cura d’Àngel Mes-

seguer i revisió a cura de Jaume Vilar-

rasa. Barcelona: Secció de Ciències i 

Tecnologia, 2017. 199 p. 
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Membres

Joaquim Agulló i Batlle 23.10.1992; emèrit des del 13.11.2013

 Enginyeria mecànica

Salvador Alegret i Sanromà 17.9.1990; emèrit des del 26.1.2017

 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

Lluís Cabrera Pérez 9.3.2017

 Estratigrafia i sedimentologia

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
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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

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
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Ramon López de Mántaras i Badia 17.11.2016

  Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Àngel Messeguer i Peypoch 27.6.2011; emèrit des del 20.9.2016

 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; emèrit des del 18.11.2016

 Enginyeria de sistemes

Jaume Porta i Casanellas 24.2.1997; emèrit des del 24.8.2014

 Edafologia i química agrícola

Pere Roca i Fabregat 14.6.2004

 Enginyeria de la construcció

Antoni Roca Rosell 15.12.2014

 Història de la ciència i de la tècnica

Xavier Roselló i Molinari 28.2.2005 († 10.9.2016)

 Enginyeria industrial

Ferran Sagarra i Trias 17.12.2012

 Arquitectura

Josep Samitier Martí 18.1.2016

  Nanotecnologia aplicada a la 

biotecnologia
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Pere Santanach i Prat 17.9.1990; emèrit des del 27.12.2016

 Geologia estructural i tectònica

Marta Sanz-Solé 17.11.2016

 Matemàtiques

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

Carme Torras i Genís 9.3.2017

 Intel·ligència artificial i robòtica

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) té vint-i-dos 

membres numeraris, disset membres emè-

rits i vint-i-nou membres corresponents. 

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris August Bover Font i José 

Enrique Gargallo Gil. Han passat a ésser 

emèrits Joan A. Argenter i Giralt, M. Te-

resa Cabré i Castellví, Jaume Cabré i 

Fabré i Josep Piera Rubio. La Secció ha 

hagut de lamentar el traspàs de Pere 

Verdaguer i Juanola, el dia 1 de febrer de 

2017.

El Ple de la Secció Filològica s’ha 

reunit els dies 16 de setembre, 21 d’octu-

bre, 18 de novembre i 16 de desembre de 

2016, i 20 de gener, 17 de febrer, 10  

de març, 7 d’abril, 12 de maig, 9 de juny 

i 7 de juliol de 2017.

Seguint el costum de la Secció 

Filològica de fer algunes de les reunions 

ordinàries del seu Ple en diversos indrets 

de l’àmbit lingüístic, la sessió del 21 d’oc-

tubre es feu a l’Hospitalet de Llobregat, i 

la del 9 de juny, a Balaguer, totes dues 

incloses en 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. En el primer 

àmbit, les qüestions més destacades que 

s’hi ha tractat han estat el pla de presen-

tació pública de la Gramàtica de la llen-

gua catalana (aprovada en la reunió de 

la Secció Filològica del 12 de juny de 2015 

i ratificada en el Ple de l’IEC del 29 de 

setembre de 2016) i de l’ortografia cata-

lana (aprovada en la reunió de la Secció 

Filològica del 10 de juny de 2016 i rati-

ficada en el Ple de l’IEC del 24 d’octubre 

de 2016), l’actualització del Diccionari de 

la llengua catalana, la preparació de la 

Gramàtica essencial de la llengua cata-

lana, i l’aprovació i l’inici dels treballs del 

projecte Gramàtica Bàsica de la Llengua 

Catalana.

Dins el portal de recursos lingüís-

tics del web de l’IEC, s’ha millorat la 

consulta dels diccionaris de l’Institut. 

També s’hi ha publicat la revisió de la 

proposta sobre el sistema de transcripció 

i transliteració dels noms russos al cata- 

là i s’ha fet pública una nova actualització 

de la versió digital del DIEC.

Quant als projectes científics, cal 

destacar la finalització del Vocabulari de 

la llengua medieval de Lluís Faraudo  

de saint-Germain (versió digital), la 

publicació del volum viii de l’Atles lin-

güístic del domini català (ALDC) i el 

tancament del projecte del Diccionari 

descriptiu de la llengua catalana.

Amb referència al funcionament 

de la Secció, en les reunions plenàries 
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s’han tractat qüestions relatives a l’orga-

nització de la Secció Filològica promogu-

da pel Consell de Govern des que fou 

elegit l’any 2014, per tal de dur a terme 

les actuacions normatives que aquesta 

Secció té encomanades, amb la continu-

ació del desenvolupament del programa 

electoral amb un full de ruta dedicat a 

qüestions internes (estructura, funciona-

ment i projectes de la Secció Filològica) i 

a qüestions externes (relacions de la Sec-

ció amb col·lectius professionals de la 

llengua). En l’àmbit intern, s’ha promogut 

novament la reorganització del personal 

tècnic de la Secció Filològica per tal de 

destinar els recursos necessaris als treballs 

en curs. S’han elegit nous membres ex-

perts en àrees que s’han considerat prio-

ritàries o amb poca representació dins la 

Secció i s’ha continuat el procés d’enfor-

timent de la cooperació per als treballs de 

la Secció amb les societats filials i el 

TERMCAT. També s’ha creat un grup de 

treball d’estudi per a la creació d’un cor-

pus oral d’estàndard oral formal i s’ha 

iniciat l’activitat de l’Àrea de Visibilitat 

(anteriorment Comissió per a la realitza-

ció d’accions de visibilitat de la Secció 

Filològica). Així mateix, la Secció Filolò-

gica, amb la cooperació de la Societat 

Catalana de Terminologia, ha promogut 

la creació de la Comissió de Terminologia 

Científica i Tècnica de l’Institut, integra-

da per un representant de cada Secció. És 

un projecte té com a objectiu general si-

tuar i establir a l’Institut la terminologia 

cientificotècnica com un element central 

de la seva activitat normativitzadora de 

la llengua catalana, en el marc de la vo-

luntat d’interconnectar les activitats i 

l’estructura de les diverses seccions. 

Aquesta proposta respecta els àmbits de 

treball propis del TERMCAT —que és el 

Centre de Terminologia de la llengua 

catalana de la Generalitat de Catalu-

nya—, en el Consell Supervisor del qual 

la Secció Filològica participa assumint- 

ne la presidència.

Pel que fa l’àmbit extern del full 

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

tinuat el projecte «L’Acadèmia Oberta: a 

propòsit de la normativa», que té com  

a objectiu general articular i sistematitzar 

les relacions d’intercanvi d’informació 

entre la Secció Filològica i els col·lectius 

professionals de la llengua de tot el terri-

tori catalanoparlant que treballen en tres 

àmbits: la creació (escriptors, correctors, 

traductors i món editorial), l’educació 

(mestres i professors de llengua catalana) 

i la divulgació (responsables lingüístics 

dels mitjans de comunicació i divulgadors 

lingüístics). L’any 2015 es va crear la 

plataforma L’Acadèmia Oberta als Mit-

jans de Comunicació i durant aquest curs 

s’han obert L’Acadèmia Oberta als Ense-

nyants i L’Acadèmia Oberta als Escrip-

tors, Traductors i Correctors. 

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 les 10.30 a les 12 hores, 
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a la presentació monogràfica d’un projec-

te de l’IEC o de l’activitat d’un organisme 

extern que pot interessar als membres de 

la Secció. Les exposicions fetes durant 

aquest període han estat les següents: 

presentació del Diccionari descriptiu de 

la llengua catalana, a càrrec de Joaquim 

Rafel, director del projecte (16 de setem-

bre); presentació de la Ruta Pompeu 

Fabra, a càrrec de David Paloma i Mòni-

ca Montserrat, autors de la iniciativa, i 

presentació del projecte Gramàtica Essen-

cial de la Llengua Catalana, a càrrec de 

M. Josep Cuenca, directora del projecte 

(18 de novembre); presentació de les 

iniciatives de la Generalitat Valenciana en 

matèria de llengua, a càrrec de Rubén 

Trenzano, director general de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme 

(17 de febrer), i exposició sobre la Gra-

màtica de la llengua catalana de l’Institut 

d’Estudis Catalans i la Gramàtica norma-

tiva valenciana de l’Acadèmia Valenciana 

de la Llengua, a càrrec de Joan Rafael 

Ramos, professor del Departament de 

Filologia Catalana de la Universitat de Va-

lència (10 de març).

La Secció Filològica duu a terme 

les tasques normatives a través de comis-

sions delegades i grups de treball. Actu-

alment 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 les subcomissions de 

Sintaxi i Lèxic, presidides per Vicent Pi-

tarch i Joan Veny, respectivament), Co-

missió de Transcripció i Transliteració 

(president: Lluís B. Polanco), Comissió 

d’Infraestructura i Corpus Lingüístics 

(presidenta: M. Teresa Cabré), Comissió 

d’Estandardització (presidenta: Mila Se-

garra), Comissió de Relacions amb els 

Col·lectius Lingüístics (president: Màrius 

Serra), i Àrea de Visibilitat —anterior-

ment Comissió per a la realització d’ac-

cions de visibilitat de la Secció Filològica 

(president: Joaquim M. Puyal). Els grups 

de treball operatius actualment són el 

Grup de treball d’Ortografia (coordina-

dor: Vicent Pitarch) i el Grup de treball 

d’Ortoèpia (coordinador: Miquel Àngel 

Pradilla). Així mateix, les comissions de 

Transcripció i Transliteració, de Relacions 

amb els Col·lectius Lingüístics i d’Estan-

dardització organitzen grups de treballs 

ad hoc per a finalitats concretes. Per a 

l’elaboració de l’ortografia catalana es 

va constituir el grup de treball d’Ortogra-

fia, l’activitat del qual ha acabat durant 

aquest curs.

El nombre de reunions tingudes 

durant el curs de les comissions i grups 

suara esmentats ha estat el següent: Co-

missió de Lexicografia, catorze; Comissió 

d’Onomàstica, vuit; Comissió de Gramà-

tica, onze; Comissió de Publicacions, una; 

Comissió de Català Estàndard, catorze; Co-

missió de Transcripció i Transliteració, 
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cinc; Comissió d’Infraestructura i Corpus, 

una; Comissió d’Estandardització, dues; 

Comissió de Relacions amb Col·lectius 

Externs, una; Àrea de Visibilitat, dues, i 

Grup de treball d’Ortografia, dues. 

Celebracions, distincions, 

nomenaments i homenatges

Les distincions rebudes pels membres de 

la Secció durant aquest curs, han estat les 

següents:

Joan Veny fou investit doctor ho-

noris causa de la Universitat de les Illes 

Balears, el 10 d’octubre de 2016. També 

fou guardonat amb la Medalla d’Or de les 

Illes Balears, que li fou lliurada el 28 de 

febrer a Palma en el marc de la celebració 

del Dia de les Illes Balears.

Germà Colón fou guardonat amb 

la Medalla de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, el 5 de desembre de 2016.

Josep Vallverdú fou guardonat amb 

el Premi Culturàlia de Tàrrega, el 19 de 

novembre. Així mateix, l’Ajuntament de Ba- 

laguer el va nomenar fill adoptiu de la 

ciutat el 16 de desembre. D’altra banda, 

com cada any, l’Ajuntament de Lleida i 

l’Institut d’Estudis Ilerdencs han convocat 

el Premi d’Assaig Josep Vallverdú (en-

guany, la trenta-tresena edició). També va 

ser homenatjat per la seva trajectòria cí - 

vica i política per la Fundació Josep Irla, 

el 28 d’abril a la Universitat de Lleida.

Vicent Pascual va rebre la Medalla 

de la Universitat de València, el 20 de 

gener.

Albert Jané va ser distingit amb el 

Premi Especial del Jurat dels Premis 

Martí Gasull i Roig, impulsat per Plata-

forma per la Llengua, que va rebre el  

27 de febrer al Teatre Poliorama, a Bar-

celona.

Joan Martí i Castell va ser distingit 

amb la Creu de Sant Jordi que concedeix 

la Generalitat de Catalunya. Va rebre el 

guardó el 3 de maig. Així mateix, el 20 

d’abril va ingressar en la Reial Acadèmia 

de Bones Lletres amb el discurs «Josep 

Pin i Soler: el personatge i la competència 

lingüística», contestat per Manuel Jorba i 

Jorba.

Joaquim Mallafrè va ser guardonat 

amb el Premi Recercat, de l’Institut Ra-

mon Muntaner, el 29 d’abril al Centre de 

Lectura de Reus.

Onada Edicions, de la qual és 

editor Miquel Àngel Pradilla, va ser guar-

donada amb un dels premis col·lectius 

Maestrat Viu, que concedeix el Col·lectiu 

en defensa de la llengua i la cultura Ma-

estrat Viu. El premi va ser lliurat el 20 de 

maig a l’Auditori de Sant Mateu. 

Quant als membres corresponents, 

les distincions rebudes han estat les se-

güents:

Artur Quintana fou guardonat el 

24 de novembre amb un dels Premis 

d’Actuació Cívica de la Fundació Carulla 

per l’estudi i la divulgació del català de 

l’Aragó i de l’aragonès, i el 28 de novem-

bre, amb el Premi Lo Grifonet d’Òmnium 

Cultural de les Terres de l’Ebre, per la 
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seva dedicació a l’estudi i suport del ca-

talà a la Franja, per la feina acumulada 

durant tota la seva trajectòria i per la seva 

vinculació a la vida cultural del territo- 

ri i el foment de les terres de cruïlla. Tam-

bé fou distingit amb el Premi Desideri 

Lombarte, del Govern d’Aragó, l’11 de se- 

tembre. 

Joan S. Beltran fou homenatjat el 

24 de novembre a Tortosa, amb un acte 

organitzat pel Campus Terres de l’Ebre 

de la Universitat Rovira i Virgili, el centre 

associat de la UNED a Tortosa i la seu 

territorial de la Universitat Oberta de 

Catalunya, i amb l’exposició «Joan Bel-

tran. Les paraules són les aïnes del poble. 

Una mirada artística a la passió d’un 

home per la seua llengua», del projecte de 

creació col·lectiva URVIART.

Pel que fa a antics membres de la 

Secció Filològica, s’han fet les activitats 

de record següents: 

Antoni M. Badia i Margarit i Josep 

M. de Casacuberta han estat recordats 

amb la publicació de sengles obres sobre 

l’aragonès, que van ser presentades a 

l’IEC el 16 de desembre (vegeu, més en-

davant, l’apartat d’activitats). 

Pere Verdaguer va ser homenatjat 

per la Universitat de Perpinyà el dia 1 de 

desembre, abans de produir-se el seu 

traspàs.

Jordi Carbonell va ser guardonat, 

a títol pòstum, amb uns dels Premis Na-

cionals Joan Coromines de la Coordina-

dora d’Associacions per la Llengua Cata-

lana, a Pallejà, el 20 de maig. El 8 de 

juliol, l’Institut Menorquí d’Estudis el va 

recordar amb una jornada d’estudi i ho-

menatge al Cercle Artístic de Ciutadella. 

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 

Universitat Rovira i Virgili, per mitjà de 

la seva Fundació i el Departament de Fi- 

lologia Catalana, i amb el suport de la 

Direcció General de Política Lingüística 

de la Generalitat de Catalunya.

La publicació de la Gramàtica de 

la llengua catalana ha rebut una menció 

especial del jurat del Premi Ciutat de 

Barcelona 2016 d’assaig, ciències socials 

i humanitats, que concedeix l’Ajuntament 

de Barcelona.

Activitats

Les activitats més destacables de la Secció 

Filològica durant el curs han estat, per 

ordre cronològic, les que consten a conti-

nuació. Més endavant es fan constar en 

un apartat específic les relacionades amb 

L’Acadèmia Oberta i amb la presentació 

de la Gramàtica de la llengua catalana i 

l’ortografia catalana.

Els dies 21 i 22 d’octubre de 2016 

es van dur a terme les Jornades de la 

Secció Filològica a l’Hospitalet de Llobre-

gat, organitzades amb l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat i amb la col-

laboració del Museu de l’Hospitalet, el 
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Centre de Normalització Lingüística de 

l’Hospitalet, la Biblioteca Central Tecla 

Sala, la Biblioteca La Bòbila, l’Auditori 

Barradas, el Centre Cultural Bellvitge, 

l’Escola de Música - Centre de les Arts de 

l’Hospitalet, l’Ateneu de Cultura Popular, 

el Centre d’Estudis de l’Hospitalet, l’As-

sociació Cultural Mediterrània i la Unión 

Extremeña de l’Hospitalet, i amb el pa-

trocini de l’Obra Social La Caixa. El dia 

21 es va fer a l’Auditori Barradas la pri-

mera sessió acadèmica (sobre temes de 

llengua), que fou moderada per Ramon 

Sistac, membre de la Secció i coordinador 

de les Jornades, i va comptar amb les 

intervencions de David Quirós, regidor de 

Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet; 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció; 

Josep Moran, membre de la Secció Filo-

lògica i director de l’Oficina d’Onomàsti-

ca de l’IEC («Toponímia històrica de 

l’Hospitalet de Llobregat»); Albert Fabà, 

sociolingüista («La situació sociolingüís-

tica a l’Hospitalet de Llobregat»); Gemma 

Vázquez, directora del Centre de Norma-

lització Lingüística de l’Hospitalet («Del 

Servei d’Acolliment Lingüístic a la Gim-

cana de les Llengües»); Ahmed Yafou, 

president de l’Associació Cultural Medi-

terrània («Cursos d’acollida»), i Gemma 

Rigau, membre de la Secció Filològica i 

presidenta de la Comissió de Gramàtica 

(«La nova Gramàtica de la llengua cata-

lana de l’IEC»). La segona sessió acadè-

mica, moderada per Màrius Serra, mem-

bre de la Secció Filològica i coordinador 

de les Jornades, estava dedicada majori-

tàriament a la literatura i va tenir lloc al 

Centre Cultural de Bellvitge el dia 22. Hi 

van intervenir Carles Ferrer, filòleg i do-

cumentalista («Presència de l’Hospitalet 

de Llobregat a la literatura»); Jordi Canal, 

director de la Biblioteca La Bòbila («L’ex-

periència del Premi L’H Confidencial i 

l’especialització de la Biblioteca La Bòbi-

la en novel·la negra»); Matilde Marcé, 

membre de l’Ateneu de Cultura Popular 

de l’Hospitalet («L’evolució del català a 

l’Hospitalet de Llobregat»); Joan Francesc 

Marco, coordinador de projectes estratè-

gics de l’Ajuntament de l’Hospitalet 

(«L’Hospitalet: Districte Cultural»), i 

Gemma Isern i Olga Marcos, coordinado-

res de la iniciativa L’Hospitalet Escriu 

(«L’Hospitalet Escriu»). Totes dues sessi-

ons es van cloure amb un col·loqui mode-

rat pels coordinadors de les Jornades.

El 12 de desembre es va fer el 

llançament de la campanya El Neologisme 

de l’Any 2016, organitzada per l’Obser-

vatori de Neologia del Departament de 

Traducció i Ciències del Llenguatge de la 

UPF i l’IEC. La paraula escollida va ser 

vegà -ana.

El 16 de desembre, l’IEC va acollir 

la presentació de les obres encuestas 

lingüísticas en el Alto Aragón (1922), de 

Josep M. de Casacuberta (edició i estudi 

d’Óscar Latas Alegre), i el habla del 

Valle de Bielsa, d’Antoni M. Badia i Mar-

garit (edició i introducció d’Artur Quin-

tana), publicades per Aladrada Ediciones, 
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en un acte organitzat per l’SF i la Sociedad 

Cultural Aladrada.

Del 25 al 27 de maig es va celebrar 

el Congrés «Joan Coromines i el País 

Valencià», a Vinaròs, Benicarló i Rossell, 

organitzat per l’IEC amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Vinaròs i Maestrat 

Viu. Per part de l’IEC, hi van participar 

José Enrique Gargallo, Vicent Pitarch i 

Miquel Àngel Pradilla (membres del co-

mitè organitzador), Germà Colón, Antoni 

Ferrando, Joseph Gulsoy, Brauli Montoya, 

Josep Martines, José Antoni Pascual i Joan 

Veny. La presidenta de la Secció va inter-

venir en l’acte d’inauguració.

El 12 de maig es va presentar el 

nomenclàtor toponímic de les illes Bale-

ars (NOTIB) a l’IEC, amb les intervenci-

ons de la presidenta de la Secció Filològi-

ca i dels senyors Jaume Guiscafrè, director 

del Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la UIB; Joan Mi-

ralles, director de l’obra, i Enric Ribes i 

Xavier Gomila, col·laboradors. Prèvia-

ment, el 25 d’abril, la Universitat de les 

Illes Balears i el Govern de les Illes Balears 

n’havien fet una presentació al Teatre 

Xesc Forteza, de Palma, amb les interven-

cions de la presidenta del Govern de les 

Illes Balears; el rector de la Universitat de 

les Illes Balears; la consellera de Cultura, 

Participació i Esports; la presidenta de la 

Secció Filològica; el director del Departa-

ment de Filologia Catalana i Lingüística 

General de la UIB, i els senyors Joan Mi-

ralles, director de l’obra, i Enric Ribes i 

Xavier Gomila, col·laboradors. Aquesta 

activitat fou organitzada per la Universi-

tat de les Illes Balears i el Govern de les 

Illes Balears.

Les Jornades de la Secció Filolò-

gica de 2017 es van celebrar a Balaguer 

els dies 9 i 10 de juny, organitzades amb 

l’Ajuntament d’aquesta ciutat, amb la 

col·laboració de la Càtedra Màrius Torres 

de la Universitat de Lleida, del Centre 

d’Empreses Innovadores (CEI) de Bala-

guer, del Museu Comarcal de la Noguera, 

de la Delegació de l’IEC a Lleida i l’Obra 

Social La Caixa. Les sessions acadèmiques 

es van fer a la Sala d’Actes de l’Ajunta-

ment. Ramon Sistac va moderar la prime-

ra sessió de les Jornades, el dia 9, dedica-

da a literatura i aspectes culturals. 

Després de la inauguració a càrrec de 

Jordi Ignasi Vidal, alcalde; Joan Biscarri, 

regidor de Cultura, i M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica, hi van 

participar els especialistes següents: Igna-

si Aldomà, professor de la Universitat de 

Lleida («El concepte de Ponent, de Vall-

verdú a la vegueria que no arriba mai»); 

Jordi Mir, membre de la Secció Filològica 

(«Tremp i Balaguer, amb el Montsec al 

mig»); Carme Alòs, directora del Museu 

de la Noguera («La cultura andalusina i 

el castell de Balaguer»); Margarida Prats, 

professora de la Universitat de Barcelona 

(«Llegir Màrius Torres, avui»), i Josep 

Vallverdú, membre de la Secció Filològica 

(«Teresa Pàmies, exili i talent»). A con-

tinuació, hi va haver la taula rodona 
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«L’aportació de l’occident català a la 

postmodernitat literària», moderada per 

Imma Farré, membre de la Càtedra Mà-

rius Torres de la Universitat de Lleida, i 

amb les intervencions dels escriptors 

Rafel Molina, Carles M. Sanuy, Pep Coll 

i Albert Villaró. El 10 de juny es va cele-

brar al mateix indret la segona sessió 

acadèmica (sobre temes de llengua) i va 

ser moderada per Josep Vallverdú. Hi van 

participar Mercè Lorente, membre de la 

Secció Filològica («La Gramàtica de la 

llengua catalana, l’ortografia catalana i 

els recursos lingüístics de l’IEC»); Josefi-

na Carrera-Sabaté, professora de la Uni-

versitat de Barcelona («Alguns aspectes 

de pronunciació del lleidatà actual: entre 

la persistència i l’oblit»); Albert Turull, 

professor de la Universitat de Lleida 

(«Història i terra a la toponímia de la No- 

guera») i Aitor Carrera, professor de la 

Universitat de Lleida («Algunes conside-

racions dialectològiques sobre el català de 

Balaguer i de la comarca de la Noguera»). 

Tot seguit, Joan Julià-Muné, professor de 

la Universitat de Lleida, va moderar la 

taula rodona «Vora trenta anys després 

de la Proposta per a un estàndard oral de 

la llengua catalana», que va comptar 

amb la participació d’Oriol Camps, mem-

bre de la Secció Filològica); Imma Creus, 

professora de la Universitat de Lleida, i 

Noëlia Motlló, doctoranda de la Univer-

sitat de Lleida i professora d’ensenyament 

secundari. Les Jornades es van cloure amb 

parlaments de l’alcalde i de la presidenta 

de la Secció Filològica. Totes dues sessions 

es van cloure amb un col·loqui moderat 

pels coordinadors de les Jornades.

El 20 de juny es va presentar 

l’obra publicada per la Secció Filològica 

Atles ornitonímic de les illes Balears, de 

Cosme Aguiló i Antoni Mestre, a l’Arxiu 

del Regne de Mallorca (Palma), en un acte 

organitzat per la delegació de l’IEC a 

Palma i l’Institut d’Estudis Baleàrics 

(IEB), que ha coeditat l’obra amb la Sec-

ció Filològica. Hi van intervenir, a més 

dels autors, Francesca Tur, consellera de 

Cultura, Participació i Esports del Go- 

vern de les Illes Balears i presidenta de 

l’IEB; Francesc M. Rotger, director de l’IEB; 

Damià Pons, delegat de l’IEC a Palma; 

Nicolau Dols, membre de l’SF, i Francesc 

Avellà, catedràtic d’institut i expresident 

del GOB-Mallorca. Prèviament, el 8 de 

juny, es va presentar l’obra en una roda 

de premsa. 

Pel que fa a les activitats de L’Aca-

dèmia Oberta, s’ha aprofitat la presen-

tació de les novetats normatives orto-

gràfiques i gramaticals per a iniciar el 

funcionament de les plataformes L’Aca-

dèmia Oberta als Ensenyants i L’Acadè-

mia Oberta als Escriptors, Traductors i 

Correctors, tal com s’informarà a conti-

nuació. El 29 de novembre, un cop publi-

cada la Gramàtica de la llengua catalana, 

es va iniciar l’activitat de la plataforma 

web de L’Acadèmia Oberta als Ense-

nyants. Mercè Lorente n’és la modera-

dora. De manera regular es llancen pro-
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postes de debat diferenciades per al pro- 

fessorat de primària i per al de secundària. 

Les primeres propostes de debat es van 

fer públiques el 15 de desembre. Les 

conclusions es publiquen en la plataforma 

i es porten al Ple de l’SF. L’Acadèmia 

Oberta als Escriptors, Traductors i Cor-

rectors es va obrir el 30 de març. La 

participació en aquestes dues plataformes 

es fa per inscripció. Es va voler que la 

participació en aquesta plataforma sigui 

per inscripció per tal de conèixer-ne els 

participants i amb la intenció de poder-hi 

interactuar.

Quant a L’Acadèmia Oberta als 

Mitjans de Comunicació, el 31 de maig 

es va celebrar la tercera jornada conjun-

ta, amb la participació de representants 

de la Secció Filològica (Comissió de Re-

lacions amb els Col·lectius Lingüístics i 

altres membres) i un grup de responsables 

d’assessorament i divulgadors lingüístics 

dels mitjans de comunicació de tot el 

territori.

Les iniciatives que han reclamat 

més dedicació per part de la Secció Filo-

lògica durant aquest curs han estat les 

relacionades amb l’aparició de la Gramà-

tica de la llengua catalana (a la venda el 

23 de novembre) i l’ortografia catalana 

(disponible en línia i posada a la venda el 

7 de juny) tant abans de la publicació de 

totes dues obres com després. Les activi-

tats concretes han estat les següents:

— 14 de setembre de 2016: con-

ferència de M. Teresa Cabré, presidenta 

de la Secció Filològica, «Convergència  

i variació: els treballs sobre gramàtica i 

lèxic de la Secció Filològica de l’IEC», en 

la inauguració del programa d’actes del 

40è aniversari de la creació del Departa-

ment de Filologia Catalana de la Univer-

sitat de València, organitzada per aquest 

Departament, a València.

— 21 d’octubre de 2016: ponèn-

cia «La nova Gramàtica de la llengua 

catalana de l’IEC», a càrrec de Gemma 

Rigau, en la primera sessió acadèmica de 

les Jornades de la Secció Filològica a 

l’Hospitalet de Llobregat (Auditori Bar-

radas), organitzades amb l’Ajuntament 

de l’Hospitalet de Llobregat i amb la 

col·laboració del Museu de l’Hospitalet, 

el Centre de Normalització Lingüística 

de l’Hospitalet, la Biblioteca Central 

Tecla Sala, la Biblioteca La Bòbila, l’Au-

ditori Barradas, el Centre Cultural Bell-

vitge, l’Escola de Música - Centre de les 

Arts de l’Hospitalet, l’Ateneu de Cultura 

Popular, el Centre d’Estudis de l’Hospi-

talet, l’Associació Cultural Mediterrània 

i la Unión Extremeña de l’Hospitalet, i 

amb el patrocini de l’Obra Social La 

Caixa.

— 25 d’octubre: roda de premsa 

de presentació de l’ortografia catalana, 

a càrrec del president de l’IEC, la presi-

denta de la Secció Filològica i el coordi-

nador del Grup de treball d’Ortografia 

catalana.

— 3 de novembre de 2016: sessió 

informativa de presentació de la Gramà-
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tica de la llengua catalana i l’ortografia 

catalana als responsables de les organit-

zacions administratives, acadèmiques, 

editorials i associatives vinculades a la 

llengua catalana de tots els Països Cata-

lans, a càrrec del president de l’IEC, la 

presidenta de la Secció Filològica i els 

responsables de la gramàtica (Gemma 

Rigau i Manuel Pérez Saldanya) i de 

l’ortografia (Vicent Pitarch), a l’IEC.

— 4 de novembre de 2016: sessió 

informativa de presentació de la Gramà-

tica de la llengua catalana i l’ortografia 

catalana als tècnics lingüístics de la Ge-

neralitat de Catalunya de l’àrea de Bar-

celona, organitzada per la Direcció Gene-

ral de Política Lingüística, a càrrec de la 

presidenta de la Secció Filològica, Manu-

el Pérez Saldanya i Mila Segarra, a l’Ate-

neu Barcelonès, Barcelona.

— 11 de novembre de 2016: 

sessió informativa de presentació de la 

Gramàtica de la llengua catalana i l’or-

tografia catalana als tècnics lingüístics  

de la Generalitat de Catalunya de l’àrea de 

Tarragona, organitzada per la Direcció 

General de Política Lingüística, a càrrec 

de Manuel Pérez Saldanya i Mila Segarra, 

a la Universitat Rovira i Virgili, Tarra-

gona.

— 23 de novembre: roda de 

premsa de presentació de l’obra, a càrrec 

del president de l’IEC, la presidenta de la 

Secció Filològica, la presidenta de la Co-

missió de Gramàtica i el director de l’Ofi-

cina de Gramàtica, a la seu de l’IEC.

— 23 de novembre: sessió infor-

mativa sobre la Gramàtica de la llengua 

catalana i de l’ortografia catalana per 

als tècnics lingüístics i traductors de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals, a càrrec d’Isidor Marí i Oriol 

Camps, a la seu de TVC, Sant Joan Despí.

— 2 de desembre: sessió informa-

tiva de presentació de la Gramàtica de la 

llengua catalana i l’ortografia catalana 

als tècnics lingüístics de la Generalitat de 

Catalunya de l’àrea de Girona i als pro-

fessors de filologia catalana i els tècnics 

lingüístics de la Universitat de Girona, a 

càrrec d’Isidor Marí i Mila Segarra, orga-

nitzada per la Direcció General de Políti-

ca Lingüística, a la Casa de Cultura de 

Girona.

— 2 de desembre: lliurament de 

la Gramàtica de la llengua catalana al 

president de la Generalitat de Catalunya, 

a càrrec del president de l’IEC, la presi-

denta de la Comissió de Gramàtica i el 

director de l’Oficina de Gramàtica, al 

Palau de la Generalitat.

— 15 de desembre de 2016: pre-

sentació pública de la Gramàtica de la 

llengua catalana, a càrrec del conseller 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

el president de l’IEC, la presidenta de la 

Secció Filològica, Àngel Font (Fundació 

Bancària La Caixa), Gemma Rigau i 

Manuel Pérez Saldanya, al Palau Macaya, 

de l’Obra Social La Caixa, Barcelona.

— 19 de gener de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 
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catalana i l’ortografia catalana al per-

sonal de l’IEC, a càrrec de la presidenta 

de la Secció Filològica, Gemma Rigau  

i Manuel Pérez Saldanya (gramàtica) i 

Vicent Pitarch (ortografia), a l’IEC.

— 24 de gener de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana al per-

sonal de l’Institut Ramon Llull, a càrrec 

d’Isidor Marí, a la seu de l’Institut Ramon 

Llull.

— 31 de gener de 2017: presen-

tació institucional de la Gramàtica de la 

llengua catalana a Palma, a càrrec del 

president de l’IEC; la Consellera de Trans-

parència, Cultura i Esports del Govern i 

la directora general de Política Lingüísti-

ca de les Illes Balears; la presidenta de la 

Secció Filològica, i Nicolau Dols, organit-

zada per la Direcció General de Política 

Lingüística del Govern de les Illes Balears, 

a l’Arxiu del Regne de Mallorca, Palma.

— 1 de febrer de 2017: sessió de 

presentació a Tortosa de la Gramàtica de 

la llengua catalana i l’ortografia catala-

na als docents de primària i secundària i 

als tècnics lingüístics de la Generalitat de 

Catalunya i del Consorci per a la Norma-

lització Lingüística de les Terres de l’Ebre, 

a càrrec de Vicent Pitarch, Miquel Àngel 

Pradilla i Joan Perera, organitzada pels 

Serveis Territorials d’Ensenyament i de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

al Palau Oliver de Boteller, Tortosa.

— 2 de febrer de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana als pro-

fessors de Filologia Catalana, els membres 

de l’IIFV i els tècnics lingüístics de la 

Universitat de València i la Universitat 

Jaume I, a càrrec de la presidenta de la 

Secció, Gemma Rigau, Manuel Pérez 

Saldanya i Vicent Pitarch, organitzada per 

l’Institut Interuniversitari de Filologia Va-

lenciana, el Departament de Filologia 

Catalana i el Servei de Política Lingüísti-

ca de la Universitat de València, a la Sala 

de Graus de la Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació de la Universitat 

de València.

— 3 de febrer de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana als tèc-

nics lingüístics del Consorci per a la 

Normalització Lingüística, a Barcelona, a 

càrrec de M. Josep Cuenca i Mila Segarra, 

organitzada per la Direcció General de 

Política Lingüística, a la Filmoteca de Ca-

talunya, Barcelona.

— 10 de febrer de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana als pro-

fessors de filologia catalana i als tècnics 

lingüístics de la UB, la UAB, la UPC, la 

UPF, la URL (Escola Blanquerna) i la UOC, 

a càrrec de la presidenta de la Secció Fi-

lològica i de Gemma Rigau, Manuel Pérez 

Saldanya i Mila Segarra, organitzada per 

aquestes universitats, a la Universitat de 

Barcelona.

— 14 de febrer de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 
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catalana al personal de l’editorial Barca-

nova, a càrrec d’Oriol Camps, a la seu 

d’aquesta editorial.

— 22 de febrer de 2017: presen-

tació de la Gramàtica de la llengua cata-

lana a Alacant, càrrec del vicerector de 

Cultura, Esports i Llengües d’aquesta 

universitat, el president de l’IEC, la pre-

sidenta de la Secció Filològica, Gemma 

Rigau i Manuel Pérez Saldanya, a la 

Universitat d’Alacant.

— 28 de febrer de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana al pro-

fessorat de llengua catalana d’Aragó, a 

càrrec de Vicent Pitarch, organitzada per 

l’Àrea de Català de la Direcció General de 

Política Lingüística del Govern d’Aragó, 

al CEIP Fraga III, Fraga.

— 3 de març de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana als tèc-

nics lingüístics de la Generalitat de Cata-

lunya de l’àrea de Lleida i als professors 

de filologia catalana i els tècnics lingüís-

tics de la Universitat de Lleida, a càrrec 

de Gemma Rigau i Mila Segarra, organit-

zada per la Direcció General de Política 

Lingüística, a la Universitat de Lleida.

— 7 de març de 2017: sessió in-

formativa sobre la Gramàtica de la llen-

gua catalana i l’ortografia catalana per 

a professors de la Universitat Jaume I, a 

càrrec de Vicent Pitarch, dins les Jornades 

Sociolingüístiques i Culturals Università-

ries organitzades pel Servei de Llengües 

de la Universitat Jaume I i Voluntariat 

Lingüístic d’aquesta universitat, a la 

Universitat Jaume I.

— 23 de març de 2017: conferèn-

cia sobre l’ortografia catalana a càrrec 

de Mila Segarra a Manresa, organitzada 

per Òmnium Cultural de Manresa.

— 28 de març de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana, a càrrec 

de Ramon Sistac, amb la conferència «La 

norma catalana» dins la Setmana Occita-

na organitzada per Òsca, Associació Oc-

citana de la Universitat de Tolosa II, a la 

seu d’aquesta universitat.

— 29 de març de 2017: presen-

tació de la Gramàtica de la llengua cata-

lana i l’ortografia catalana a professors 

de la Universitat de Perpinyà, organitza-

da per l’Institut Franco-Català Transfron-

terer de la Universitat de Perpinyà, la 

Delegació de l’IEC a Perpinyà, la Secció 

Filològica i el Consorci d’Estudis Cata-

lans, a càrrec d’Alà Baylac-Ferrer, direc-

tor de l’Institut Franco-Català Transfron-

terer d’aquesta universitat; Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Ramon Sistac, 

secretari de la Secció Filològica, i Vicent 

Pitarch, membre de la Secció Filològica, 

a la Casa dels Països Catalans de la Uni-

versitat de Perpinyà. 

— 29 de març de 2017: presen-

tació pública de la Gramàtica de la llen-

gua catalana i l’ortografia catalana, 

organitzada per la Casa de la Generalitat 

de Catalunya a Perpinyà, l’Institut Franco- 
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Català Transfronterer de la Universitat de 

Perpinyà, l’IEC i el Consorci d’Estudis 

Catalans, a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Martina Camiade, 

delegada de l’IEC a Perpinyà; Ramon 

Sistac, secretari de la Secció Filològica, i 

Vicent Pitarch, membre de la Secció Fi-

lològica, a la Casa de la Generalitat a 

Perpinyà.

— 30 de març de 2017: sessió de 

presentació de la Gramàtica de la llen-

gua catalana i l’ortografia catalana a 

escriptors, traductors i correctors vincu-

lats a l’Associació d’Escriptors de Llen-

gua Catalana, el Pen Català, l’Associació 

Col·legial d’Escriptors de Catalunya, 

l’Associació Professional de Traductors 

i Intèrprets de Catalunya, l’Associació 

de Traductors i Intèrprets Jurats de Ca-

talunya i l’Associació d’Editors en Llen-

gua Catalana, a càrrec d’Isidor Marí i 

Mila Segarra, organitzada per l’Associ-

ació d’Escriptors de Llengua Catalana, 

a l’IEC. També hi participa la presi denta 

de la Secció Filològica, que hi presen- 

ta per primera vegada L’Acadèmia Ober-

ta als Escriptors, Traductors i Cor-

rectors.

— 20 d’abril de 2017: conferèn-

cia «Una gramàtica al servei de la llengua 

catalana», a càrrec de M. Teresa Cabré, 

organitzada pel Centre d’Estudis Catalans 

de París, a la seu d’aquesta entitat.

— 21 d’abril de 2017: presentació 

de la Gramàtica de la llengua catalana, 

a càrrec de Gemma Rigau, organitzada 

per la Llibreria La Pilona i la Biblioteca 

La Cooperativa de Malgrat de Mar, a la 

seu d’aquesta biblioteca. 

— 27 d’abril de 2017: presentació 

de la Gramàtica de la llengua catalana i 

l’ortografia catalana, a càrrec de Gemma 

Rigau i Mila Segarra, dins una sessió  

científica adreçada als estudiants i al 

professorat sobre les obres lingüístiques 

de l’IEC, organitzada pel Deganat de la 

Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, 

amb la col·laboració del Departament de 

Filologia Catalana. També hi participà la 

presidenta de la Secció Filològica, que hi 

presentà els projectes i obres més recents 

de la Secció Filològica i L’Acadèmia Ober-

ta als Ensenyants.

— 28 d’abril de 2017: presentació 

de la Gramàtica de la llengua catalana, 

a càrrec de Gemma Rigau, organitzada 

pel Centre d’Estudis Comarcals de Banyo-

les, a la seu d’aquesta entitat.

— 20 de maig de 2017: presen-

tació de la Gramàtica de la llengua ca-

talana i l’ortografia catalana, a càrrec 

de Vicent Pitarch, al Centre Municipal de 

Cultura de Castelló de la Plana, en el marc 

dels «Vermuts literaris», organitzats per 

la Delegació de l’IEC a Castelló i la pla-

taforma Castelló per la Llengua.

— 7 de juny de 2017: taula rodo-

na «La GIEC i l’assessorament lingüístic», 

moderada per Neus Nogué (UB) i amb la 

participació d’Isidor Marí (IEC), Marga 

Hervàs (CCMA) i Jordi Ginebra (URV), 

a la Facultat de Filologia de la UB, com 
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a activitat de cloenda del postgrau en 

Assessorament Lingüístic i Serveis Edito-

rials, de la UB.

— 12 de juny de 2017: Presenta-

ció la Gramàtica de la llengua catalana 

a l’Alguer, a càrrec de Mario Bruno, síndic 

de l’Alguer; Joandomènec Ros, presi- 

dent de l’IEC; Antoni Torre, delegat de l’IEC 

a l’Alguer; M. Josep Cuenca, que presen-

tà l’obra, i Francesc Ballone, que parlà de 

l’aportació algueresa a la gramàtica, a la 

Biblioteca Municipal Rafael Sari de l’Al-

guer, organitzada per la Delegació de 

l’IEC a l’Alguer. 

— 18 de juliol de 2017: presen-

tació de la Gramàtica de la llengua cata-

lana al professors de la Xarxa università-

ria d’estudis catalans a l’exterior, a càr- 

rec de M. Teresa Cabré, presidenta de  

la Secció Filològica, i Vicent Pitarch, en la 

inauguració de 31es Jornades Internacio-

nals per a Professors de Català 2017, 

organitzades per l’Institut Ramon Llull, 

a la Universitat Rovira i Virgili (Tarra-

gona).

Durant els mesos de setembre i 

octubre, dins del pla de L’Acadèmia Ober-

ta als Ensenyants, la nova gramàtica i les 

modificacions ortogràfiques es van pre-

sentar als docents de primària i secundà-

ria de Catalunya, amb la col·laboració del 

Departament d’Ensenyament de la Gene-

ralitat de Catalunya i amb la participació 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

a través de Joaquim Arnau, que va coor-

dinar la participació d’especialistes en 

didàctica de la llengua en les sessions 

destinades al professorat de primària. La 

relació de les presentacions, per ordre 

cronològic, és la següent:

— 20 de setembre: Servei Terri-

torial del Baix Llobregat (Sant Feliu de 

Llobregat), docents de primària, a càrrec 

d’Albert Jané, Mercè Lorente i Oriol 

Guasch.

— 21 de setembre: Servei Terri-

torial del Baix Llobregat (Sant Feliu de 

Llobregat), docents de secundària, a 

càrrec de Jaume Martí i Llobet.

— 27 de setembre: Servei Terri-

torial de Maresme-Vallès Oriental (Mata-

ró), docents de primària, a càrrec d’Oriol 

Camps i Marta Milian.

— 27 de setembre: Consorci 

d’Educació de Barcelona (IEC), docents 

de secundària, a càrrec de M. Teresa Ca-

bré i Vicent Pitarch.

— 28 de setembre: Servei Terri-

torial de Maresme-Vallès Oriental (Mata-

ró), docents de primària, a càrrec de 

Jaume Martí i Llobet.

— 3 d’octubre: Servei Territorial 

del Vallès Occidental (Sabadell), docents 

de primària, a càrrec de Nicolau Dols i 

Xavier Fontich.

— 4 d’octubre: Consorci d’Edu-

cació de Barcelona (Barcelona), docents 

de primària, a càrrec de Josep Martines i 

Marta Milian.

— 4 d’octubre: Servei Territorial 

de Lleida, docents de primària, a càrrec de 

Mercè Lorente i Oriol Guasch.
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— 5 d’octubre: Servei Territorial 

de Girona, docents de primària, a càrrec de 

Gemma Rigau i Teresa Ribas.

— 5 d’octubre: Servei Territorial 

de Tarragona, docents de secundària, a 

càrrec d’Oriol Camps.

— 6 d’octubre: Servei Territorial de 

Lleida, docents de secundària, a càrrec  

de Gemma Rigau.

— 6 d’octubre: Servei Territorial 

de Tarragona, docents de primària, a 

càrrec de M. Teresa Cabré i Anna Camps.

— 10 d’octubre: Servei Territori-

al del Vallès Occidental (Sabadell), do-

cents de secundària, a càrrec de Joan A. 

Argenter.

— 11 d’octubre: Servei Territori-

al de Catalunya Central (Manresa), do-

cents de primària, a càrrec d’Isidor Marí 

i Joan Perera.

— 13 d’octubre: Servei Territori-

al de Girona, docents de secundària, a 

càrrec de Vicent Pitarch.

— 18 d’octubre: Servei Territori-

al de Catalunya Central (Manresa), do-

cents de secundària, a càrrec de Manuel 

Pérez Saldanya.

— 19 d’octubre: Servei Territori-

al de Barcelona Comarques (Barcelona), 

docents de primària i secundària, a càrrec 

de M. Josep Cuenca i Anna Camps.

Per causes alienes a la Secció Fi-

lològica, es va ajornar la presentació als 

docents adscrits al Servei Territorial de 

les Terres de l’Ebre, els quals, posterior-

ment, van ser convidats a la sessió de 

presentació de la gramàtica i l’ortografia 

de l’1 de febrer a Tortosa, organitzada pels 

Serveis Territorials d’Ensenyament i de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Membres i tècnics de la Secció 

Filològica també han participat en els 

següents cursos de formació sobre les 

novetats gramaticals i ortogràfiques adre-

çats a professionals de la llengua:

— Del gener al maig de 2017, 

Nicolau Dols impartí cursos de formació 

sobre les novetats normatives de la llengua 

catalana (Gramàtica de la llengua cata-

lana i ortografia catalana) adreçats a 

mestres i professors, organitzats per la 

Conselleria d’Educació i Universitat del 

Govern de les Illes Balears.

•  CEP Palma (docents de primà-

ria): 30 de gener, 1, 7 i 9 de febrer. 

•  CEP Menorca: 3  i 4 de  febrer 

(Maó) i 10 i 11 de febrer (Ciutadella). 

•  CEP Palma (docents de secun-

dària): 13, 15, 21 i 23 de febrer. 

•  CEP Manacor: 6, 8, 14 i 16 de 

març. 

•  CEP Eivissa: 17, 18, 24 i 25 de 

març. 

•  CEP Inca: 2, 4, 8 i 10 de maig.

•  CEP Eivissa: 19, 20, 26 i 27 de 

maig.

— El febrer de 2017, Nicolau 

Dols impartí cursos de formació sobre les 

novetats normatives de la llengua catala-

na (Gramàtica de la llengua catalana i 

ortografia catalana) adreçats a assessors 

lingüístics i a correctors de proves de nivell 
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de català, organitzats per la Conselleria de 

Transparència, Cultura i Esports del Go-

vern de les Illes Balears:

• Escola  Balear  d’Administració 

Pública a Palma: 6 i 8 de febrer (assessors 

lingüístics).

• Escola  Balear  d’Administració 

Pública a Palma: 20 i 22 de febrer (cor-

rectors de proves de nivell de català).

— 24 de gener de 2017: curs de 

formació sobre les novetats de la Gramà-

tica de la llengua catalana i de l’ortogra-

fia catalana per als correctors externs i el 

personal tècnic del Gabinet de la Presi-

dència, a càrrec del Servei de Correcció 

de l’IEC.

— 31 de gener de 2017: curs de 

formació sobre les novetats de la Gramà-

tica de la llengua catalana i de l’ortogra-

fia catalana per als treballadors de l’IEC, 

excepte els que l’han rebut en la sessió del 

24 de gener, a càrrec del Servei de Cor-

recció de l’IEC.

— 20 i 27 de març, i 3 i 10 d’abril 

de 2017: cursos de presentació de la Gra-

màtica de la llengua catalana adreçats a 

professors, organitzats per la Universitat 

de les Illes Balears, a càrrec del senyor 

Nicolau Dols.

— 2 de maig de 2017: conferència 

«La gramàtica de l’Institut d’Estudis 

Catalans: breu incursió en el nou tracta-

ment d’aspectes lingüístics», a càrrec de 

Xavier Rofes, cap de l’Oficina de Gramà-

tica, en el marc de la Setmana de la GIEC, 

organitzada per l’Estudi de Llengua i 

Literatura Catalanes i l’Associació d’Es-

tudiants Filocat UdG de la Universitat de 

Girona. 

Una altra activitat destacable re-

lacionada amb la publicació de la gramà-

tica va ser la trobada que, el 15 de no-

vembre, la Secció Filològica va organitzar 

amb els col·laboradors externs de la 

Gramàtica de la llengua catalana per 

agrair-los la feina feta. Hi participà la 

Comissió de Gramàtica, la resta dels 

membres de la Secció i el personal tècnic 

de l’Oficina de Gramàtica.

La Secció ha col·laborat en l’orga-

nització de les activitats següents d’altres 

institucions: presentació de l’obra Jorna-

des de la secció Filològica de l’iec a Móra 

la nova, en el marc de la IV Jornada 

Institut Ramon Muntaner: «Cultura i re-

cerca en el territori», organitzada per 

l’Institut Ramon Muntaner a Móra la 

Nova (11 de novembre), i VIII Simposi 

internacional «Vers una sintaxi històrica 

del català», organitzat per la Universitat 

d’Alacant (3 i 4 de febrer).

Diversos membres i tècnics de la 

Secció Filològica han participat en acti-

vitats relacionades amb la llengua i la 

cultura catalanes arreu del món. Les més 

significatives han estat les següents: la 

commemoració del 40è aniversari de  

la creació del Departament de Filologia 

Catalana de la Universitat de València 

(del setembre al desembre); el II Congrés 

d’Onomàstica de la Mediterrània, orga-

nitzat per les universitats de València i de 
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Torí, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

i la Societat d’Onomàstica (del 8 al 10 de 

setembre); el 25è Col·loqui Germanoca-

talà de la Societat Germanocatalana, a 

Bamberg (Alemanya, del 21 al 24 de se-

tembre); la Jornada de l’Associació Inter-

nacional de Llengua i Literatura Catala-

nes: «El repte d’investigar sobre la 

Franja d’Aragó», a Saragossa, organitza-

da per aquesta entitat i l’Àrea de Filologia 

Catalana de la Universitat de Saragossa, 

amb el suport de la Institució de les Lletres 

Catalanes (28 d’octubre); el 29è Curs de 

Sociolingüística de la Nucia: «Nosaltres? 

Construïm la identitat ara i ací. Ensenya-

ment i referents culturals», a la Seu Uni-

versitària de la Nucia (del 28 d’octubre al 

5 de novembre); la Jornada d’Onomàsti-

ca de l’Alt Camp i Muntanyes de Prades 

(V Jornada de la Societat d’Onomàstica), 

a Valls, organitzada per aquesta societat 

i l’Institut d’Estudis Vallencs; la Jornada 

sobre els models lingüístics de la comuni-

cació audiovisual: «El valencià de la fu-

tura RTVV: reptes i oportunitats», a la 

Universitat de València, organitzada per 

aquesta universitat, l’Institut Interuniver-

sitari de Filologia Valenciana, la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, la Direcció 

General de Política Lingüística de la Ge-

neralitat Valenciana, l’Associació Tirant 

lo Blanch i la Universitat Cardenal Her-

rera CEU (19 de maig); el Simposi «Con-

grés de Cultura Catalana. Un balanç des 

de l’actualitat», a la seu de l’IEC (30 de 

juny i 1 de juliol), i la commemoració del 

30è aniversari de la creació del Departa-

ment de Filologia Catalana de la Univer-

sitat d’Alacant (7 de juliol).

La Secció Filològica ha acollit la 

visita de grups universitaris i investiga-

dors que han sol·licitat conèixer les seves 

activitats i funcions, especialment en re-

cerca i normativa lingüística. El 29 de 

novembre, la presidenta de la Secció va 

rebre Miguel Verón, membre de l’Acadè-

mia Guaraní, acompanyat de Joan A. 

Argenter, director de la Càtedra UNESCO 

de Diversitat Lingüística i Cultural, que 

l’havia convidat a l’IEC; el 28 de febrer, 

un grup d’estudiants del Servei Local 

Català Cerdanyola, i el 5 de maig, un grup 

d’estudiants de filologia catalana de la 

Universitat de Girona.

La Secció ha obtingut el suport de 

l’Obra Social La Caixa, com en anys an-

teriors, per a dur a terme les activitats 

ordinàries del 2016, i, com a novetat, per 

a la realització d’accions de visibilitat de 

la Secció Filològica i d’incidència social 

de la llengua catalana.
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Membres

Joan A. Argenter i Giralt 3.11.1989; emèrit des del 17.2.2017

 Lingüística i sociolingüística

August Bover Font 17.11.2016

 Literatura catalana moderna

M. Teresa Cabré i Castellví 03.11.1989; emèrita des del 10.2.2017

 Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré 19.6.2000; emèrit des del 30.4.2017

 Escriptor

Oriol Camps i Giralt 18.1.2016

 Codificació i estandardització

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

Nicolau Dols i Salas 19.5.2014

 Fonètica i fonologia

Antoni Ferrando i Francès 22.3.1985

 Història de la llengua

José Enrique Gargallo Gil** 17.11.2016

 Lingüística romànica
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 25.2.1966 fins al 7.6.1993.

** Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 19.5.2014 fins al 17.11.2016.
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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

Brauli Montoya Abat 17.6.2002

 Sociolingüística

Josep Moran i Ocerinjauregui 22.5.1995; emèrit des del 22.12.2014

 Onomàstica i lingüística històrica
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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; emèrit des del 30.5.2017

 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

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
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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

 († 1.2.2017)

 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)

Alà Baylac-Ferrer 20.6.2016

 Sociolingüística

 (Perpinyà)
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Francesc Ballone 18.3.2013

 Fonètica

 (L’Alguer)

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)

Manuel González González 21.12.2009

 Lingüística

 (Santiago de Compostel·la)

Maria Grossmann 18.3.2013

 Lingüística

 (Itàlia)

Joseph Gulsoy 6.6.1994

 Gramàtica històrica

 (Canadà)
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Georg Kremnitz 16.6.2014

 Lingüística

 (Àustria)

Joan F. López Casasnovas 28.2.2006

 Cultura catalana a Menorca

 (Ciutadella)

Jordi Mir i Parache 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)

Lídia Rabassa Areny 28.2.2006

 Dialectologia

 (Tolosa de Llenguadoc)

Philip D. Rasico 9.6.1997

 Llengua i literatura

 (Estats Units)
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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)

Marie Claire Zimmermann 9.6.1997

 Poesia d’Ausiàs March

 (França)
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Secció de Filosofia i Ciències Socials

crònica

La Secció de Filosofia i Ciències Socials 

(SFCS) té vint-i-tres membres numeraris, 

trenta-tres membres emèrits i dotze mem-

bres corresponents, distribuïts en set 

àrees d’especialitat: filosofia, dret, econo-

mia, geografia i demografia, pedagogia i 

psicologia, comunicació i antropologia,  

i sociologia i ciència política. 

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Enoch Albertí Rovira, 

Josep Vicent Boira i Maiques, Albert 

Carreras de Odriozola, Andreu Casero 

Ripollés, Guillem López Casasnovas i 

Joana Maria Seguí Pons. Han passat a 

ésser emèrits Antoni Joan Colom Cañellas 

i Josep González-Agàpito i Granell. La 

Secció ha hagut de lamentar el traspàs de 

Josep M. Muntaner i Pasqual. 

Reunions

La Secció ha celebrat disset sessions ple-

nàries: onze d’ordinàries i sis d’extraor-

dinàries d’electors que s’han dedicat, 

d’acord amb la normativa interna de la 

Secció, a la presentació i votació de can-

didats a membre numerari.

Les reunions ordinàries han inclòs 

comunicacions científiques que s’han 

debatut, dins el programa institucional de 

recerca «Propostes per una societat en 

procés de reconstrucció. Una anàlisi so cial 

i econòmica»: «Nois/es i joves de parelles 

binacionals a Catalunya: entre l’elecció i 

la constricció identitària», a càrrec de 

Miguel Solana, Dan Rodríguez i Anna 

Ortiz, investigadors de la UAB (setembre 

del 2016); «Sobre l’evolució de l’esquerra 

revolucionària a l’Estat espanyol. Una 

etnografia del moviment comunista», a 

càrrec de Josepa Cucó, membre de la 

Secció (novembre del 2016); «La coope-

ració transfronterera a Europa, una pers- 

pectiva històrica», a càrrec de Martina 

Camiade, membre corresponent de la 

Secció (desembre del 2016); «L’educació 

a Catalunya avui, entre la continuïtat i el 

canvi», a càrrec de Ferran Ruiz, expresi-

dent del Consell Escolar de Catalunya 

(gener del 2017); «Innovar per retrobar 

l’escola del segle xxi», de Josep Maria Es-

teve, director de l’Institut Escola de Sant 

Sadurní d’Anoia (febrer del 2017); «Ara 

és demà. Debat sobre el futur de l’educa-

ció a Catalunya», a càrrec de Joaquim 

Arnau, secretari de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials (març del 2017); «Ges-

tió de l’aigua a la Mediterrània. Reptes i 

alternatives», de David Saurí, coordinador 

del Grup de Recerca en Aigua Territori i 

Sostenibilitat (GRATS), de la UAB (maig 

del 2017), i «Canvis en el paisatge me-

diterrani de ribera: nous usos i noves 

perspectives», a càrrec de Josep M. Pana-

reda, vicepresident de la Secció (juny del 
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2017). (Per a una informació més deta-

llada d’aquest programa, vegeu l’apartat 

dedicat als programes de recerca de la 

Secció en el capítol vi, «Activitat de re-

cerca».)

La Secció de Filosofia i Ciències 

Socials de l’Institut d’Estudis Catalans 

celebrà una reunió del seu ple a Menorca 

els dies 13 i 14 d’octubre, emmarcada dins 

del programa institucional de la Secció 

«Propostes per una societat en procés de 

reconstrucció. Una anàlisi social i econò-

mica», a la seu de l’Institut Menorquí 

d’Estudis (IME), el qual col·laborà en 

l’organització. La sessió acadèmica, titu-

lada Menorca: una anàlisi social, cultural 

i política. Reptes i perspectives, inclogué 

les ponències següents: «Menorca: el futur 

passa per l’educació», a càrrec de Pau 

Salort, membre de l’IME, i Mar Lluch, 

vicepresidenta del Consell Escolar de 

Menorca; «Llengua i cultura a la Menorca 

del segle xxi: una navegació atzarosa», per 

Joan F. López Casasnovas, membre cor-

responent de la Secció Filològica de l’IEC; 

«La societat menorquina: un procés de 

reestructuració», de Jaume Mascaró Pons, 

membre del Consell Científic de l’IME; 

«D’on ve i cap a on va l’economia de 

Menorca», d’Alfons Méndez Vidal, doctor 

en ciències econòmiques i cap de la Secció 

de Ciències Socials de l’IME.

Discursos de recepció 

— 17 d’octubre, José María Murià va 

pronunciar el discurs «Podrem ser el que 

som?»; li va respondre Josep González-

Agàpito, membre emèrit.

— 1 de desembre. Jaume Guilla-

met va pronunciar el discurs «Política, 

mercat i llengua: una interpretació histò-

rica del periodisme català»; li va respon-

dre Josep M. Casasús, membre emèrit.

— 2 de febrer. Joan Nogué va 

pronunciar el discurs «El paisatge, entre 

el subjecte i l’objecte»; li va respon- 

dre Maria Dolors Garcia Ramon, membre 

emèrita.

— 6 de març. Josep Olesti va 

pronunciar el discurs «Elogi de la història 

de la filosofia»; li va respondre Pere Llu-

ís Font, membre emèrit.

Premis i distincions

Maria Dolors Garcia Ramon rebé el Premi 

Vautrin-Lud, conegut com el «Nobel de 

Geografia», en el marc del Festival Inter-

national de Géographie, que se celebrà del 

30 de setembre al 2 d’octubre de 2016, a 

Saint-Dié-des-Vosges (França).

Joan Francesc Mira també va ser 

distingit amb dos premis rellevants. Va 

rebre la Medalla de la Universitat de Va-

lència, màxima distinció honorífica de la 

institució. En l’acte es va ressaltar la seva 

tasca, no només en l’àmbit de l’antropo-

logia i la literatura, sinó també en el seu 

compromís cívic i polític, caracteritzat per 

la defensa de la llengua i la cultura cata-

lanes al llarg de la seva trajectòria (1 de 

desembre de 2016). A més, va ser distin-

git amb el Premi Nacional de Cultura que 

00 Memoria 2016-2017.indb   191 31/5/18   14:25



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

192

atorga el Consell Nacional de Cultura i de 

les Arts (CoNCA). El Premi Nacional  

de Cultura, el més rellevant en l’àmbit 

cultural que atorga la Generalitat de 

Catalunya, reconeix figures i entitats que 

han contribuït i contribueixen a donar 

més rellevància a la cultura catalana, ja 

sigui per la labor intel·lectual, artística o 

d’identitat compartida que desenvolupen 

(5 d’abril de 2017).

Nomenaments

Lluís Jou fou nomenat president de l’Aca-

dèmia de Jurisprudència i Legislació de 

Catalunya (gener del 2017), i Jaume Casals, 

president de l’Associació Catalana d’Uni-

versitats Públiques (24 de gener de 2017).

Homenatges

El dia 16 de novembre, Josep Perarnau i 

Espelt, membre emèrit de l’SFCS de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans (IEC) i professor 

emèrit de la Facultat de Teologia de Cata-

lunya, va rebre un homenatge a la Facultat 

de Teologia de Catalunya, organitzat per 

l’Ateneu Universitari Sant Pacià. En l’acte, 

realitzat al Seminari de Barcelona, hi van 

assistir el president de l’IEC, Joandomènec 

Ros, i la presidenta de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, Maria Corominas.

El dia 18 d’abril, la Societat Ca-

talana d’Economia homenatjà Joaquim 

Muns, membre de la Secció, amb l’acte 

«Joaquim Muns: una trajectòria interna-

cionalista», en què assistí la presidenta de 

l’SFCS, Maria Corominas.

Debat Ara és demà

La Conselleria d’Ensenyament de la Ge-

neralitat de Catalunya va encarregar al 

Consell Escolar de Catalunya (CEC) que 

articulés un debat sobre el futur de l’edu-

cació a Catalunya. El projecte es denomi-

nà «Ara és demà» i s’hi proposà un marc 

inicial de debat en forma de cinc ponèn-

cies, elaborades per experts en cadascun 

dels àmbits: «Els pilars del sistema edu-

catiu» (Lluís Font, president del CEC), 

«L’arquitectura del sistema educatiu» 

(Joan Mateo, president del Consell Supe-

rior d’Avaluació del Sistema Educatiu), 

«El centre educatiu» (Francesc Pedró, 

expert en educació de la UNESCO), «El 

professorat» (Miquel Martínez, catedràtic 

de la UB) i «L’alumnat» (Neus Sanmartí, 

catedràtica emèrita de la UAB). Des del 

mes de novembre de 2016 fins al febrer 

de 2017 es desenvolupà el debat sobre 

aquestes ponències al Consell, mitjançant 

una subcomissió específica, amb repre-

sentants de la comunitat educativa, insti-

tucions, entitats i persones relacionades 

amb l’educació, que es dedicaren a ana-

litzar el contingut dels textos dels ponents 

i a expressar les seves idees, propostes i 

conclusions. 

A l’Institut d’Estudis Catalans, 

representat al CEC, es va crear una co-

missió oberta als seus membres i a altres 

personalitats externes de l’àmbit de l’edu-

cació que coordinà Joaquim Arnau i 

Querol, en condició de representant de 

l’IEC al Consell Escolar. La comissió es-
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tava composta per Guillem López Casas-

novas, membre de l’IEC; Walter Garcia-

Fontes, degà de la Facultat d’Economia 

de la Universitat Pompeu Fabra; Carme 

Yus, membre de la Societat Catalana 

d’Història de la Pedagogia, i Ferran Ruiz, 

expresident del Consell Escolar de Cata-

lunya. Aquest grup de treball va realitzar 

quatre sessions compreses entre el desem-

bre de 2016 i el gener del 2017. 

Un cop recollides totes les propos-

tes i celebrades les jornades de participa-

ció, la Secretaria del Consell elaborà un 

esborrany del document, aprovat el juliol 

de 2017 en sessió plenària del Consell, 

que serà lliurat a la Conselleria.

Publicacions 

catalan social sciences Review [en línia], 

núm. 6 (2016).

colom, Antoni J. La renovació educativa 

a Mallorca (1880-1936): Assaig de 

síntesi. Barcelona, 2016. 406 p. [Co-

edició amb Lleonard Muntaner]

PUig, Jaume de. catàleg dels manuscrits 

de la Biblioteca Diocesana del semi-

nari de Girona. Vol. I: Manuscrits 

1-50. Barcelona, 2016. 649 p. (Tre-

balls de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials; 49) 

sans, Jaume; Panareda, Josep M. els pai-

satges de l’aigua al delta del Llobre-

gat. Barcelona, 2016. 157 p. (Treballs 

de la Secció de Filosofia i Cièn- 

cies Socials; 48) [1a reimpr.: abril  

del 2017]

Teixidó, Martí. Pedagogia, ara. Aplicació 

a la societat catalana. Principis. 

Tensions. Referents. Accions. cultura. 

Barcelona, 2017. 171 p. 

Membres

Enoch Albertí Rovira 16.2.2017

 Dret

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
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Joan Becat i Rajaut 15.11.1991; emèrit des del 29.6.2011

 Geografia

Josep Vicent Boira i Maiques 11.5.2017

 Sociologia

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 

Albert Carreras de Odriozola 11.5.2017

 Economia

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

Andreu Casero Ripollés 17.11.2016

 Periodisme i comunicació política

Antoni Joan Colom Cañellas 14.6.2004; emèrit des del 17.9.2016

 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; emèrit des del 3.10.2016

 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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Guillem López Casasnovas 17.11.2016

 Economia

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

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

 († 27.4.2017)

 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 dels 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

Joana Maria Seguí Pons 16.2.2017

 Geografia

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

 Filosofia

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)

Carles Boix i Serra 18.1.2016

 Ciència política

 (Estats Units)

Anthony Bonner 15.2.2016

 Ramon Llull

 (Mallorca)
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Martina Camiade 15.2.2016

 Estudis transfronterers

 (Perpinyà)

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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