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Secció FIlològIca

Rainon Sistac i Vicén

tt a Barcelona el 195tt. es doctorà en

filologia catalana per la l uiversitat de Barcelona el I987.

Ha publicat interessants monografies dialectals. com ara El ribagorçà a l'Alta

Llitera: Els parlars de la vall de la Sosa de Peralta (199.'5). editada per l•IEC. Snbsti-

tutions linguístiques daus les Pyrénées contemponuns ( 1 99.")) i El català d'Aneu: Refle

xions a l'entorn dels dialectes coiitemporams (l99ít). Es autor tamhé del llibre Sac de

partudes: Vocabulari escolar del català pavlat a la Franja (l995). Col•labora en la sec

ció catalana de \ Atles lingüístic d'Europa. sota la responsabilitat de Joan Veny. en qnè

ha dut a terme la recerca de camp corresponent a la zona de Lleida. i coordina el Pro

jecte d'inventari delpatrimoni lingüístic i literari de les Terres de Ponent . Es el direc

tor de l'Oficina d'Estudis de Llengua i Literatura de Ponent de la l uiversitat de Eleida

des del 1<)<)5.

I la participat en nombrosos congressos i trobades com a ponent invitat per a do

nar a conèixer la realitat lingüística i sociolingüística de la Catalunva occidental i de la

Franja catalana d Aragó. En aquest sentit. es destaquen la seva participació en les jor

nades que la Secció Filològica organitzà el 19<M a Lleida i el 1997 a la Franja i la pu

blicació de treballs com El català occidental i l'estàndard i Estudis sociolingüístics sobre

la Franja de Ponent. Col•laborà també en diverses àrees del II Congrés Internacional de

la Llengua Catalana. especialment en l'organització de les activitats a Lleida i en totes

les relacionades amb la Franja de Ponent.

El seu camp d interès comprèn també I occità. N ha organitzat cursos a la l ui

versitat de Lleida i és director del projecte interregional de cooperació en matèria d in

novació i transferència tecnològica en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus

titulat Aspectes lmgüístics t tecnològtcs de l'occità elaborat.



És un gran coneixedor de la situació dialectològica. sociolingüística. educativa

i politicoadministrativa de les terres de la Franja. En aquest sentit. es destaquen la

seva condició d'informador de la Comissió Parlamentària de Política Lingüística de

les Corts d'Aragó (1997). vinculada al projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia

d'Aragó. que preveu el reconeixement legal del català. i la seva activa participació en

la Coordinadora de Llengües Minoritàries d'Aragó. Es membre de la Societat Catala

na de Llengua i Literatura. filial de l'IEC. des del 1996. i ha estat conseller adscrit

al Departament de Lletres de l'Institut d'Estudis llerdencs del 1991 al 199."<. Col•la

borà amb les Oficines Lexicogràfiques en la confecció del Diccionari de la llengua

catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (n'elaborà les variants geogràfiques). És

membre del Consell Consultiu del programa de la Gramàtica Catalana de l'IEC des

del 1997.

SeccIó de FilosofIa I CIèncIes Socials

Josep Lluís Blasco i Estellés
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at a Sagunt el 1940. es llicencià en dret

i filosofia i lletres per la Universitat de València el 1964. i es doctorà en filosofia per la

mateixa Universitat el 1971 amb la tesi Lenguaje. filosofia y conocimiento. publicada

dos anys més tard a Barcelona.

És catedràtic de Teoria del Coneixement des de 1983 a la Universitat de Valèn

cia. on exerceix la docència des de 1964. I la estat director del Departament de Metafísi

ca i Teoria del Coneixement en diversos períodes i degà de la Facultat de Filosofia i Cièn

cies de l'Educació des del 1984 fins al 1993.


