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III. Les seccions

L’Institut d’Estudis Catalans és format per 

les cinc seccions següents: Secció Històri-

co-Arqueològica (SHA), Secció de Cièn-

cies Biològiques (SECCB), Secció de Ci-

ències i Tecnologia (SECCT), Secció 

Filològica (SF) i Secció de Filosofia i Ci-

ències Socials (SFCS), integrades per 

membres numeraris, emèrits, supernume-

raris i corresponents.

Els membres numeraris i els emè-

rits constitueixen el Ple de l’Institut, del 

qual també formen part els presidents de 

les societats filials.

Els membres numeraris són els 

que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i 

les obligacions que estableixen els Esta-

tuts. Els membres emèrits són els que, 

havent estat membres numeraris, per raó 

d’edat són exonerats de les obligacions 

corporatives.

Els membres corresponents col- 

laboren en les tasques científiques de 

l’Institut i no participen en els òrgans  

de govern.

Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2013

Numeraris

Emèrits

Corresponents

21

15

19

24

13

10

28

10

 8

27

12

26

24

21

 6

124

 71

 69

264

2018

Numeraris

Emèrits

Corresponents

20

21

25

21

28

11

24

21

10

25

18

29

26

33

11

116

121

 86

323
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Secció Històrico-Arqueològica

crònica

La Secció Històrico-Arqueològica (SHA) 

té actualment vint membres numeraris, 

vint-i-un membres emèrits i vint-i-cinc 

membres corresponents. 

El dia 15 de febrer fou renovat 

l’equip del Consell de Govern de la Secció, 

format pels senyors Ramon Pinyol com a 

president, Antoni Riera com a vicepresi-

dent, Antoni Simon com a secretari i 

Bonaventura Bassegoda com a tresorer.

Han estat nomenats nous mem-

bres corresponents Roger Friedlein, Mil-

jenko Jurkovic, Vincenza Lucherini, Ve-

ronica Orazi, Patrizio Rigobon, Anna 

Sawicka i Paolo Sommella. 

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de Gabriel Llompart i Moragues 

(5 d’octubre de 2017), Josep M. Font i 

Rius (5 d’abril de 2018), Eva Serra i Puig 

(3 de juliol de 2018) i Joaquim Garriga i 

Riera (20 de juliol de 2018).

Actes acadèmics 

Els membres de la Secció Albert Balcells 

i Albert Rossich van participar en el debat 

La Renaixença a judici, que va organitzar 

l’IEC i l’Ajuntament de Manresa el dia 19 

d’abril.

El dia 30 d’abril, el president de 

la SHA, el senyor Ramon Pinyol, va as-

sistir a una xerrada col·loqui on va expli-

car les activitats de la Secció i de les seves 

filials a un grup d’investigadors a la de-

legació de l’IEC de Palma, a l’edifici Sa 

Riera.

El dia 10 de maig, els senyors 

Rafael Roca i Josep Escartí, professors de 

la Universitat de València, i el senyor 

Vicent Flor, director de la Institució Alfons 

el Magnànim, van presentar la Revista 

Valenciana de Filologia a la reunió de la 

Secció. Després d’un breu repàs històric, 

van comentar els continguts i objectius 

que persegueix aquesta publicació periò-

dica i van expressar la voluntat que esde-

vingui una oportunitat per establir ponts 

entre València i Catalunya.

A la reunió de la Secció del dia 7 

de juny, el senyor Albert Rossich va pre-

sentar la comunicació «L’obra de Vicent 

Garcia sota la censura i la Inquisició», que 

va generar un torn d’intervencions molt 

dinàmic i enriquidor.

Premis i distincions

Diversos membres de la Secció han estat 

distingits o guardonats:

Josep Massot va ser distingit amb 

la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives 

d’Universitats 2018, el dia 1 de febrer  

de 2018. 

Albert Rossich va ser guardonat 

amb el cinquè Premi Internacional de 

Recerca en Filologia Catalana Joan Solà, 
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el dia 17 d’abril de 2018, a l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs.

Discursos de recepció

— Discurs de recepció d’Ernest Belenguer 

i Cebrià com a membre numerari: «Fer- 

ran II: el rei del redreç» (26.10.2017).

— Discurs de recepció de Ramon 

Pinyol i Torrents com a membre numera-

ri: «Verdaguer sota el franquisme: censu-

ra i manipulació» (25.1.2018). 

— Discurs de recepció de Josep 

Maria Salrach i Marés com a membre 

numerari: «L’assassinat de l’arquebisbe 

Ató (971) i les lluites pel poder en els 

orígens de Catalunya» (30.5.2018). 

Comissions i representacions

Flocel Sabaté i Curull ha estat nomenat 

membre de la Comissió d’Investigació de 

l’IEC, en substitució de Jordi Casassas i 

Ymbert.

Publicacions

barraL, Xavier. els Banys «Àrabs» de 

Girona: estudi sobre els banys públics 

i privats a les ciutats medievals. Bar-

celona, 2018. 378 p. (Memòries de la 

Secció Històrico-Arqueològica; 105)

cartes de Ferran soldevila (1912-1970). 

Edició a cura d’Enric Pujol i Josep 

Clara. Barcelona, 2017. 687 p. (Me-

mòries de la Secció Històrico-Arque-

ològica; 104)

giL i estaLeLLa, Pere. Història moral de 

cathalunya: Llibre segon de la ‘His-

tòria cathalana’. Edició a cura de 

Rodolfo Galdeano Carretero. Barcelo-

na, 2017. 560 p. (Memòries de la 

Secció Històrico-Arqueològica; 102)

riera i meLis, Antoni. els cereals i el pa 

en els països de llengua catalana a la 

baixa edat mitjana. Barcelona, 2017. 

464 p. (Memòries de la Secció Histò-

rico-Arqueològica; 103)

rubió y LLuch. Documents per a la histò-

ria de la cultura catalana mig-eval. 

— Volum 1. Estudi sobre A. Rubió i 

Lluch per Albert Balcells. 1a reimpr. 

Barcelona, 2017 [edició facsímil].  

486 p. (Memòries de la Secció Histò-

rico-Arqueològica; 54/1) 

— Volum 2. Pròleg d’Albert Hauf. 1a 

reimpr. Barcelona, 2017 [edició fac-

símil]. 453 p. (Memòries de la Secció 

Històrico-Arqueològica; 54/2) 

catalan Historical Review, núm. 10 

(2017).
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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; emèrit des del 6.6.2018

 Filologia romànica

Dolors Bramon i Planas* 27.2.2012; emèrita des del 31.12.2013

 Filologia semítica

Jordi Casassas i Ymbert 27.2.2012; emèrit des del 22.6.2018 

 Història contemporània

Rafael Cornudella i Carré 8.6.2017

 Història de l’art

D
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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) 

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

 († 5.4.2018)

 Història del dret

Francesc Fontbona i de Vallescar 18.12.1992; emèrit des del 20.7.2018

 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

 († 20.7.2018)

 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

Enric Guinot i Rodríguez 17.12.2001

 Història rural medieval

D
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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; emèrit des del 21.12.2017

  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

Ramon Pinyol i Torrents 17.3.2014

  Història de la literatura catalana 

contemporània
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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)

Eva Serra i Puig 17.6.2002; emèrita des del 27.7.2012

 († 3.7.2018)

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

  Història de la historiografia  

(àrea moderna i contemporània)

Narcís Soler i Masferrer 17.6.1996; emèrit des del 19.4.2018

 Paleolític i prehistòria

Membres corresponents*

Josep Amengual i Batle 13.2.1987

 Història

 (Palma)

Thomas Noël Bisson 13.2.1987

 Història medieval

 (Estats Units)

Efrem Compte i Roux 25.2.2008

 Història medieval, paleografia i litúrgia

 (Estats Units)

Dominique de Courcelles 25.2.2008

 Història de la literatura

 (França)

Georges Fabre 16.12.1996

 Història romana

 (França)

Paul Freedman  16.12.1996

 Història medieval

 (Estats Units)

D
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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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Roger Friedlein 7.6.2018

 Filologia romànica

 (Alemanya)

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)

Miljenko Jurkovic 7.6.2018

  Art de l’alta edat mitjana i del període 

romànic

 (Croàcia)

Simon Keay 16.6.2008

 Arqueologia catalana

 (Regne Unit)

Gabriel Llompart i Moragues 13.2.1987 († 5.10.2017)

 Religiositat popular

 (Palma)

Vincenza Lucherini 7.6.2018 

  Art de la baixa edat mitjana  

i del període gòtic

 (Itàlia)
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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)

Veronica Orazi 7.6.2018

  Literatura espanyola i llengua  

i literatura catalanes

 (Itàlia)

Olivier Poisson 31.3.2008

 Història de l’art

 (Perpinyà)

Paul Preston 25.2.2008

 Història contemporània d’Espanya

 (Regne Unit)

Patrizio Rigobon 7.6.2018

 Literatura catalana

 (Itàlia)

Anna Sawicka 7.6.2018

 Traducció

 (Polònia)

Paolo Sommella 7.6.2018

 Topografia antiga

 (Itàlia)

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 P
R

o
c

e
D

È
n

c
iA

00 Memoria 2017-2018.indb   144 5/12/19   9:15



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

145

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)
D
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Secció de Ciències Biològiques

crònica

La Secció de Ciències Biològiques (SECCB) 

té vint-i-un membres numeraris, vint-i-

vuit membres emèrits i onze membres 

corresponents. Les àrees temàtiques que 

cobreixen llurs especialitats són molt di-

verses, tant del que podríem dir-ne biolo-

gia general (biologia cel·lular, biologia 

molecular, bioquímica, genètica, antropo-

logia, etc.), com de biologia d’organismes 

i sistemes (ecologia, entomologia, botàni-

ca, micologia, zoologia, etc.), com de ci-

ències de la salut, més diversificades 

(microbiologia, cardiologia, ciències de la 

conducta, embriologia humana, endocri-

nologia, farmacologia, geriatria, hepato-

logia, immunologia, neurociències, nutri-

ció i bromatologia, pediatria, psiquiatria, 

toxicologia, veterinària, etc.).

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Jordi Camí Morell i Cèlia 

Marrasé Peña.

Han passat a ser emèrits Joaquim 

Gosálbez i Noguera, Joan Jofre i Torroe- 

lla, Joan Ramon Laporte i Roselló, Jordi 

Lleonart i Aliberas i Pere Puigdomènech 

i Rosell.

Reunions

La Secció s’ha reunit en 10 sessions ordi-

nàries: el 18 de setembre, el 9 d’octubre, 

el 6 de novembre i l’11 de desembre  

de 2017, i el 15 de gener, el 19 de febrer, 

el 12 de març, el 9 d’abril, el 14 de maig 

i el 18 de juny de 2018. 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 recepció

Durant aquest període s’han presentat 

quatre conferències i un discurs de recep-

ció, que són els següents:

— «Don Santiago i la conscièn- 

cia. La ment humana, 110 anys després 

de Santiago Ramón i Cajal», a càrrec de 

Ferran Burgaya-Márquez (19.9.2017).

— «Mems i mitjans: l’evolució  

de la comunicació metafòrica», a càrrec de 

Martí Domínguez Romero (6.11.2017).

— «Deu anys de la implantació 

de la vacunació contra el virus del pa-

pil·loma», a càrrec de F. Xavier Bosch 

(15.1.2018).

— Discurs de recepció de Josep 

Peñuelas i Reixach com a membre nume-

rari: «La vida i les lleis de la vida: apre-

nent a interpretar el canvi global i els lí-

mits per a la sostenibilitat» (18.6.2018).

Premis i distincions

Martí Domínguez va rebre el II Premi 

Internacional de Divulgació Científica 

Ciutat de Benicarló (2017), per Veus de 
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ciència. incitacions a la lectura científica 

(30 de setembre de 2017).

Pere Puigdomènech va ser nome-

nat membre del Board de l’ALLEA, en 

representació de l’IEC i l’Acadèmia de 

Ciències i Arts de Barcelona (setembre  

de 2017).

Bonaventura Clotet va ser investit 

confrare d’honor de la Confraria del Cava 

Sant Sadurní (16 d’octubre de 2017).

Joandomènec Ros va ser nomenat 

soci d’honor de la Societat Espanyola de 

Malacologia (20 d’octubre de 2017).

Joan Jofre va ser elegit president 

de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona (23 d’octubre de 2017).

Josep Peñuelas és un dels científics 

més influents en el camp del medi ambient 

i l’ecologia, segons la llista 2017 Highly 

cited Researchers elaborada per Web of 

Science. La llista recull l’1 % d’investigadors 

i investigadores més citats durant l’any en 

vint-i-un camps de recerca. És la tercera 

vegada que Peñuelas rep la distinció, des-

prés d’aparèixer a la llista dels anys 2014 

i 2016 (novembre de 2017).

Manel Esteller va rebre el premi 

Mejores Ideas 2017, que organitza anual-

ment la publicació Diario Médico, dins la 

categoria d’investigació i farmacologia pel 

treball «Estudi de l’epitranscriptoma del 

càncer» (13 de novembre de 2017).

Joan Viñas va ser distingit amb la 

Insígnia d’Or de la Professió, atorgada pel 

Consell de Col·legis de Metges de Catalun-

ya (27 de novembre de 2017).

Roderic Guigó va ser guardonat 

amb el Premi Nacional de Recerca 2017, 

que atorguen el Govern de la Generalitat 

i la Fundació Catalana per a la Recerca i 

la Innovació (FCRi) (27 de desembre de 

2017).

Martí Domínguez va ser seleccio-

nat per a participar durant el mes de maig 

de 2018 en el programa Art Omi de Nova 

York. 

Xavier Bonfill va rebre el Premi 

Jaume Aiguader i Miró, atorgat per l’Aca-

dèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya 

i de Balears, per la millor iniciativa de di-

vulgació i educació sanitàries per la traduc-

ció, edició i producció del llibre els tracta-

ments, a prova (22 de maig de 2018).

Jaume Bertranpetit va ser nome-

nat doctor honoris causa per la Universi-

tat Paul Sabatier de Tolosa III (5 de juny 

de 2018).

Joan Viñas va ser guardonat amb 

la Creu de Sant Jordi 2018 (23 de juliol 

de 2018).

Publicacions

El web Galeria de Científics Catalans ha 

incorporat la biografia de quatre ci-

entífics catalans, n’ha millorat el text 

d’una i ha afegit fotografies en quatre 

de les biografies existents.

els efectes adversos dels medicaments i el 

seu impacte sobre la salut pública. 

Discurs de presentació de Joan-Ramon 

Laporte com a membre numerari, 

llegit el dia 23 de maig de 2016.
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Una nova visió del paper del glicogen  

en el cervell. Discurs de presentació  

de Joan J. Guinovart com a mem- 

bre numerari, llegit el dia 24 d’abril 

de 2017.

La vida i les lleis de la vida: aprenent a 

interpretar el canvi global i els límits 

per a la sostenibilitat. Discurs de 

presentació de Josep Peñuelas i Rei-

xach com a membre numerari, llegit 

el dia 18 de juny de 2018.

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 Camí Morell 16.11.2017

 Farmacologia
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Jordi Casanova i Roca 16.6.2014

 Biologia

Bonaventura Clotet Sala 22.6.2015

 Medicina

Jacint Corbella i Corbella 20.12.1999; emèrit des del 25.1.2007

 Toxicologia

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

 Embriologia humana

Martí Domínguez Romero 22.6.2015

 Divulgació científica

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 1.1.1985; emèrit des de l’1.3.1999

 Endocrinologia
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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

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992; emèrit des del 18.12.2017

 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; emèrit des de l’1.11.2017 

 Microbiologia

Joan Ramon Laporte i Roselló 16.6.2014; emèrit des del 24.8.2018

 Farmacologia

Àngel Llàcer i Escorihuela 13.6.2005; emèrit des del 22.6.2014

 Cardiologia

Jordi Lleonart i Aliberas 6.6.1994; emèrit des del 10.5.2018

 Biologia pesquera

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 e
sP

e
c

iA
L

iT
AT

00 Memoria 2017-2018.indb   150 5/12/19   9:15



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

151

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

Cèlia Marrasé Peña 16.11.2017

 Biologia marina i oceanografia

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

 Microbiologia

Josep Peñuelas i Reixach 16.6.2014

 Ecologia

Juli Peretó i Magraner 20.12.1999

 Bioquímica i biologia molecular

Pere Puigdomènech i Rosell 7.4.2003, emèrit des del 28.4.2018

 Biologia molecular

Jaume Reventós Puigjaner 22.6.2015

 Medicina

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
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Josep Vigo i Bonada 17.3.1978; emèrit des del 24.5.2007

 Geobotànica

Miquel Vilardell i Tarrés 12.6.2006; emèrit des del 20.7.2016

 Reumatologia i geriatria

Joan Viñas i Salas 13.12.2010

 Cirurgia

Jordi Vives i Puiggròs 25.2.2008; emèrit des del 23.4.2011

 Immunologia

Membres corresponents

Michel Delseny 26.2.2007

 Biologia molecular de plantes

 (Perpinyà)

Gonzalo Giribet 17.3.2014

 Biologia animal

 (Estats Units)

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)
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Àngel Pellicer i Garrido 22.5.1995

 Patologia

 (Estats Units)

F. Xavier Pi-Sunyer 26.2.2007

 Endocrinologia i nutrició

 (Estats Units)

Claude Roux 26.2.2007

 Liquenologia

 (França)

Xavier Sáez-Llorens 7.6.2010

 Malalties infeccioses infantils

 (Panamà)

José Sarukhán Kermez 21.12.2009

 Botànica agrícola

 (Mèxic) 

Antoni Torre 26.2.2007

 Naturalisme i zoologia

 (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-

i-un membres emèrits i deu membres 

corresponents. 

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Jordi Faulí i Oller i Jordi 

Llorca Piqué.

Han estat nomenats nous mem-

bres corresponents M. Carme Calderer, 

Marta Camps Arbestain i Sergi Garcia i 

Mañes.

Han passat a ser emèrits Joaquim 

Casal i Fàbrega i Rolf Tarrach Siegel.

La Secció ha hagut de lamentar la 

mort de Josep Castells i Guardiola, mem-

bre emèrit que traspassà el 30 de juliol  

de 2018.

Reunió de la Secció a Tarragona

Es va dur a terme l’11 de juny de 2018 

amb el programa següent: recepció insti-

tucional a l’Ajuntament de Tarragona, 

amb el regidor d’Educació, Ocupació i 

Desenvolupament Econòmic, Francesc 

Roca Rosell; visita guiada a l’Institut 

Català d’Investigació Química (ICIQ), 

amb la rebuda a càrrec del doctor Miquel 

Àngel Pericàs, director del centre, que 

explicà els treballs en curs, i exposició de 

la recerca sobre la síntesi del monòxid  

de carboni per a construir cadenes d’àcids 

grassos i compostos químics, a càrrec de 

Rubén Martín, investigador de l’ICIQ; 

dinar col·loqui: «El CYBERCAT, Centre 

de Recerca en Ciberseguretat de Catalu-

nya, coordinat per la URV», a càrrec de 

Josep Domingo Ferrer, i una visita a la 

Facultat de Química del Campus de Ses-

celades, on tingué lloc la reunió plenària 

de la Secció. 

Conferències i discursos  

de recepció 

Durant aquest període s’han presentat dos 

discursos i quatre conferències, que són 

els següents: 

— «Els petits satèl·lits, innovació 

i visió territorial: el Programa HUMIT», 

a càrrec de Jordi Corbera, cap del Centre 

de Suport al Programa Català d’Observa- 

ció de la Terra de l’ICGC (26.9.2017). 

— «Galileu, el sistema europeu de 

navegació per satèl·lit», a càrrec de Xavier 

Benedicto Ruiz, cap del Centre de Suport 

al Programa Galileu a l’Agència Espacial 

Europea (26.10.2017).

 — «Copernicus, el sistema euro-

peu d’observació de la Terra», a càrrec  

de Betlem Rosich, cap de la Secció d’Ope-

racions de les missions Copernicus a 

l’Agència Espacial Europea (18.12.2017).

— Discurs de recepció de Ramon 

López de Mántaras com a membre nume-

rari de la SECCT: «Passat, present i futur 
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de la intel·ligència artificial: algunes re-

flexions» (19.2.2018).

— Discurs de recepció de Marta 

Sanz com a nova membre numerària  

de la SECCT: «L’indeterminisme en el 

càlcul i en la modelització matemàtica» 

(14.5.2018).

— «Implicacions ètiques, econò-

miques i socials de la robòtica», a càrrec 

de Josep Amat, Alícia Casals i Carme 

Torras, membres de la Secció, en què 

s’analitzà la incidència de la robòtica en 

la societat, que provocà un debat social 

sobre els beneficis i els perills que implica 

l’expansió i l’evolució d’aquesta ciència 

(26.6.2018). 

Altres activitats

El 21 de febrer de 2017, els membres de 

la Secció Josep Amat, Alícia Casals, Ra-

mon López de Mántaras i Jaume Reventós 

participaren en la taula rodona «L’impac-

te de les tecnologies digitals en medicina», 

que es dugué a terme a la sala d’actes del 

Pavelló Docent de la Vall d’Hebron (Bar-

celona) i va ser moderada per Milagros 

Pérez-Oliva, periodista. L’activitat, inclo-

sa en els actes de la Mobile Week Barce-

lona, va tractar sobre l’impacte que 

l’evolució de les tecnologies de les teleco-

municacions va produint en la societat, 

des de la perspectiva de la qualitat de 

vida, i especialment focalitzat en la tele-

medicina i la teleassistència. Cada ponent 

va analitzar, des del punt de vista de la 

seva especialitat, l’impacte produït, i el 

que es pot provocar en un futur pròxim, 

en els camps esmentats, així com les ne-

cessitats d’adaptació de tot sistema sani-

tari per a poder utilitzar eficientment 

aquestes tecnologies i preveure les disfun-

cions que la manca de previsió pot com-

portar. 

Premis i distincions

Damià Barceló va rebre un dels Premis de 

l’Aigua que atorga l’Associació Catalana 

d’Amics de l’Aigua, en reconeixement a 

la seva trajectòria professional.

Ramon López de Mántaras fou 

reconegut pel Ministeri de Ciència, Inno-

vació i Universitats amb el Premio Nacio-

nal de Investigación Julio Rey Pastor en 

Matemáticas y Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones.

Josep Domingo Ferrer rebé el 

XXIV Premi de Novel·la Valldaura-Me-

morial Pere Calders de 2018, atorgat per 

la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del 

Vallès, per l’obra «Tot passa i tot torna» 

(publicada amb el títol Miratge alemany), 

el 10 de maig de 2018.

Lluís Jofre va ser guardonat per  

la Fundació Catalana per a la Recerca i la 

Innovació amb el Premi Nacional en Re-

cerca i Innovació, en la modalitat de 

Partenariat Publicoprivat. El premi s’ha 

atorgat conjuntament a Lluís Jofre, com 

a director acadèmic de CARNET (part 

pública del consorci CARNET, creat per 

la UPC i SEAT-Volkswagen), i a Alex 

Siebeneich, com a director industrial de 
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CARNET (part privada del consorci CAR-

NET). El premi correspon a l’any 2017, 

tot i que per causes externes a l’entitat 

convocant serà lliurat el 15 d’octubre  

de 2018.

Publicacions

Aprendre a investigar l’arquitectura a 

catalunya: Alguns aspectes epistemo-

lògics. Discurs de presentació de Fer-

ran Sagarra i Trias, llegit el 12 de juny 

de 2017.

contributions to science, vol. 13, núm. 1; 

vol. 13, núm. 2 [publicació en línia].

L’indeterminisme en el càlcul i en la mo-

delització matemàtica. Discurs de 

presentació de Marta Sanz-Solé, llegit 

el 14 de maig de 2018.

Passat, present i futur de la intel·ligència 

artificial: algunes reflexions. Discurs 

de presentació de Ramon López de 

Mántaras i Badia, llegit el 19 de febrer 

de 2018. 

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
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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; emèrit des del 30.5.2018

 Enginyeria química

Alícia Casals i Gelpí 26.2.2007

  Arquitectura i tecnologia  

de computadors

Manuel Castellet i Solanas 17.3.1978; emèrit des del 19.12.2013

 Àlgebra i topologia

Josep Castells i Guardiola 14.4.1978; emèrit des del 27.5.1995

 († 30.7.2018)

 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

Jordi Faulí i Oller 16.11.2017

 Arquitectura

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
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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

Jordi Llorca Piqué 16.11.2017

 Química

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
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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

Ferran Sagarra i Trias  17.12.2012

 Arquitectura

Josep Samitier Martí 18.1.2016

  Nanotecnologia aplicada  

a la biotecnologia 

Pere Santanach i Prat 17.9.1990; 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
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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; emèrit des del 24.2.2018

 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

Membres corresponents

M. Carme Calderer 7.6.2018

  Física de la matèria condensada  

i la ciència de materials

 (Estats Units)

Marta Camps Arbestain 7.6.2018

 Química dels sòls

 (Nova Zelanda)

Juan de Dalmau Mommertz 17.12.2012

 Enginyeria aeroespacial

 (Països Baixos)

Sergi Garcia i Mañes 7.6.2018

 Biofísica

 (Regne Unit)
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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

El curs 2017-2018 ha estat el del quart 

any del mandat del Consell de Govern 

elegit el 6 de juny de 2014, presidit per 

M. Teresa Cabré i Castellví, amb Màrius 

Serra i Roig com a tresorer i Ramon Sistac 

i Vicén com a secretari, i Mila Segarra i 

Neira com a vicepresidenta a partir del 22 

de setembre de 2017, després que Mari-

àngela Vilallonga Vives deixés aquest 

càrrec en passar a vicepresidenta de l’IEC 

l’1 de setembre del mateix any. 

En la sessió extraordinària d’elec-

tors del 8 de juny de 2018 es va elegir el 

Consell de Govern per al període 2018-

2022. És una renovació del Consell ante-

rior amb un canvi: Ramon Sistac i Vicén 

ha passat a vicepresident i Mila Segarra i 

Neira, a secretària, atès que el primer ja no 

podia continuar ocupant el càrrec de se-

cretari després de dos mandats seguits.

La Secció Filològica compta amb 

vint-i-cinc membres numeraris, divuit 

membres emèrits i vint-i-nou membres 

corresponents. Ha passat a ser emèrit 

Antoni Ferrando i Francès.

Durant aquest any s’han incorpo-

rat a la Secció els membres numeraris 

Anna Bartra Kaufmann, Magí Camps 

Martín, Vicent Martines Peres i Albert 

Turull i Rubinat, i la membre correspo-

nent Ildikó Szijj (elegits en el Ple de l’IEC 

del 14 de desembre).

En aquest període la Secció ha 

hagut de lamentar el traspàs del membre 

corresponent Jordi J. Costa (Perpinyà, 22 

de febrer).

Reunions de la Secció

Durant el curs 2017-2018 el ple de la 

Secció Filològica s’ha reunit els dies 22 de 

setembre, 20 d’octubre, 17 de novembre 

i 15 de desembre de 2017, així com els 

dies 19 de gener, 16 de febrer, 8 de març, 

13 d’abril, 12 de maig, 8 de juny i 13 de 

juliol de 2018.

Seguint el costum de la Secció 

Filològica de fer una de les reunions or-

dinàries del seu Ple a fora de Barcelona, 

la sessió del 13 d’abril es va celebrar a 

Castelló d’Empúries, en el marc de la 

celebració de les Jornades de la Secció 

(vegeu l’apartat d’activitats públiques).

Tal com s’ha fet des de 2002, en 

algunes de les sessions ordinàries de la 

Secció s’ha dedicat una part de la sessió 

(habitualment, l’inici) a la presentació 

monogràfica d’un projecte de l’IEC o de 

l’activitat d’un organisme extern que pot 

interessar els membres de la Secció Filo-

lògica. Les exposicions fetes durant aquest 

període han estat les següents: 

Exposició sobre el projecte de digi-

talització de les obres completes de Pom-

peu Fabra i sobre el projecte d’elaboració 
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del volum d’índexs d’aquestes obres, a 

càrrec de Lluís de Yzaguirre, professor de 

la Universitat Pompeu Fabra i responsable 

del projecte (20 d’octubre); exposició sobre 

el projecte de digitalització de la Gramàti-

ca de la llengua catalana, a càrrec de 

Manuel Pérez Saldanya i Xavier Rofes, 

director i cap, respectivament, de l’Oficina 

de Gramàtica (20 d’octubre), i exposició 

dels projectes i de les activitats de l’Oficina 

d’Onomàstica, a càrrec de Joan Anton 

Rabella, cap de l’Oficina d’Onomàstica (17 

de novembre); presentació del còmic Pom-

peu Fabra. L’aventura de la llengua, a 

càrrec d’Oriol Garcia Quera i Gemma 

Pauné Xuriguera, autors de l’obra, i Anna 

Grau, de l’editorial Dalmau (19 de gener); 

exposició sobre el corpus i la gramàtica del 

català de l’edat moderna (1601-1832), a 

càrrec de Josep Martines i Manuel Pérez 

Saldanya, directors del projecte, i Jordi 

Antolí i Elena Sánchez, investigadors (16 

de febrer); Exposició «O Acordo Ortográ-

fico da Língua Portuguesa (1990): do 

desacordo à norma única», a càrrec de 

Margarita Correia, professora del Depar-

tament de Lingüística General i Romànica 

de la Universitat de Lisboa i investigado- 

ra de l’Instituto de Linguística Teórica e 

Computacional, ILTEC (9 de març); ex-

posició sobre la Revista Valenciana de  

Filologia, de la Institució Alfons el Mag-

nànim, a càrrec de Vicent Flor, director 

d’aquesta entitat, i Vicent Josep Escartí i 

Rafael Roca, director i secretari, respecti-

vament, de la publicació (11 de maig).

Pel que fa a les comissions delega-

des i als grups de treball de la Secció, el 

nombre de reunions durant aquest curs 

ha estat el següent: Comissió de Lexico-

grafia, setze; Comissió de Gramàtica, 

onze; Comissió de Català Estàndard, dues; 

Comissió d’Onomàstica, onze; Comissió 

de Transcripció i Transliteració, vuit; Co-

missió d’Infraestructura i Corpus, dues; 

Comissió d’Estandardització, cinc, i Àrea 

de Visibilitat, vint-i-quatre.

Els membres del Ple de la Secció 

Filològica han participat en les ponències 

dels premis de l’IEC del Cartell de 2018: 

en la del Premi IEC de Dialectologia 

Francesc de B. Moll, Joan Peytaví, Miquel 

Àngel Pradilla i Joan Veny; en la del Pre-

mi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra, 

Mercè Lorente, Vicent Pitarch i Mila Se-

garra; en la del Premi Catalunya del Nord, 

Joan Martí i Castell, i en la de la Borsa 

d’estudi de la Generalitat de Catalunya, 

Josep M. Nadal.

Cal esmentar, per la seva especial 

incidència, la dedicació de quatre tècnics 

lingüístics de la Secció Filològica a la 

correcció de les Proves d’Accés Universi-

tari de la Generalitat de Catalunya que es 

fa a l’IEC (de gener a abril).

Celebracions, homenatges  

i distincions dels membres  

de la Secció Filològica

Les distincions rebudes pels membres 

numeraris de la Secció durant aquest any 

han estat les següents:
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Jaume Cabré va rebre el Premi 

Trajectòria de la Setmana del Llibre en 

Català el 14 de setembre a Barcelona, 

distinció que es lliura anualment a un 

professional vinculat al món de la cultura 

catalana que hagi destacat en la seva di-

vulgació. Així mateix, va rebre el guardó 

Kulturhuset Stadsteaterns International 

Literary Prize per l’obra Jo confesso (22 

de gener).

Joaquim M. Puyal va ser distingit 

amb el Premi Sport Cultura Barcelona 

2016, en la categoria de «Millor Trajec-

tòria», concedit per la Fundació RBA, el 

16 d’octubre a Barcelona.

L’Acadèmia Valenciana de la Llen-

gua va acordar el 2 de desembre concedir 

la seva Medalla d’Honor a Joseph Gulsoy, 

membre corresponent de la Secció.

Jordi Carbonell va ser homenatjat 

el 4 d’octubre a l’IEC amb una sessió en 

memòria seva.

Pere Verdaguer va ser homenatjat 

el dia 14 de desembre a la Universitat de 

Perpinyà amb una jornada científica or-

ganitzada per l’Institut Franco-Català 

Transfronterer.

Joan Miralles i Josep Moran van 

ser nomenats socis d’honor de la Societat 

d’Onomàstica en l’assemblea general del 

10 de febrer.

Josep Gifreu va ser guardonat el 3 

de maig amb una Menció d’Honor dels 

Premis Ràdio Associació per la seva tasca 

universitària i, especialment, per la gran 

influència política que ha tingut la seva 

noció d’espai català de comunicació que 

ell ha fonamentat, difós i ha anat actua-

litzant. Així mateix, va ser distingit amb 

el Premi d’Assaig Irla 2018 per l’obra el 

quart poder i la independència. La bata-

lla mediàtica en els «fets d’octubre» del 

Procés. 

Miquel Àngel Pradilla va rebre 

el Premi Carles Salvador 2018, concedit 

per Maestrat Viu, el 26 de maig a Be-

nassal, per la destacada tasca d’inves-

tigació en l’anàlisi de la realitat de la 

comunitat lingüística de parla catalana, 

per l’apor tació de noves perspectives en 

la configuració d’un espai comunicatiu 

que afavoreixi el valencià com a llengua 

de cohesió social i per reivindicar la 

potencialitat cultural de les Terres de 

Cruïlla.

Joan Martí i Castell va ser home-

natjat per la Fundació Privada Mútua 

Catalana, en reconeixement a la seva 

trajectòria cultural i universitària, en un 

acte institucional que es va celebrar el 13 

de juny a Tarragona.

Activitats

Les activitats més destacades de la Secció 

Filològica durant el curs han estat, per 

tipologia i ordre cronològic, les següents:

Activitats formatives dels tècnics  

de la Secció Filològica

El 6 de novembre es va fer el V Seminari 

de formació del personal tècnic de la 

Secció Filològica, amb el títol «Panorama 
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actual de la pragmàtica: corrents, mètodes 

i principals línies de recerca», a càrrec de 

Lluís Payrató, professor de la Universitat 

de Barcelona.

Activitats públiques 

El 4 d’octubre es va celebrar la sessió en 

memòria de Jordi Carbonell, traspassat  

el 22 d’agost de 2016, amb les interven-

cions del president de l’IEC, la presidenta 

de la Secció Filològica, Joan Martí i Cas-

tell, Joan A. Argenter, Albert Rossich, 

Josep Massot, Antoni Ferrando, Oriol 

Carbonell i Josep-Lluís Carod-Rovira; el 

cor de monges benetes de Sant Pere de les 

Puel·les, i els membres de la comissió or-

ganitzadora de l’acte, Mariàngela Vila-

llonga, August Bover i Josep Piera. 

El 6 i el 7 d’octubre es va fer a la 

seu de l’IEC la XIII Jornada Realiter 

«Terminologia per a la normalització i 

terminologia per a la internacionalitza-

ció», organitzada per l’IEC, la Secretaria 

de Realiter, el TERMCAT i la Universitat 

Politècnica de Catalunya, a la seu de 

l’IEC.

El 26 i el 27 d’octubre es va cele-

brar la III Jornada de la Càtedra Pompeu 

Fabra «El sentiment de pertinença i la 

llengua», organitzada per la Càtedra 

Pompeu Fabra (UPF) amb el patrocini 

del Consell Social de la UPF, l’IEC i la 

Generalitat de Catalunya. Hi van interve-

nir Jaume Casals, rector de la UPF; Joan-

domènec Ros, president de l’IEC; Ester 

Franquesa, directora general de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya, i com a conferenciants Carme Jun-

yent, Gagandeep Singh, Matthew Tree i 

Najat El Hachmi.

El 8 de gener de 2018 es va difon-

dre que cassolada era la paraula escollida 

de la campanya «El neologisme de l’any 

2017», organitzada per l’Observatori de 

Neologia del Departament de Traducció i 

Ciències del Llenguatge de la UPF i l’IEC. 

El 3 de desembre de 2017 es va iniciar la 

campanya del neologisme corresponent  

al 2018.

El 19 de gener va començar 

l’emissió de l’espai «Paraula d’acadèmia», 

secció mensual al programa el matí de 

catalunya Ràdio amb Nicolau Dols i 

Mònica Terribas, per iniciativa de l’Àrea 

de Visibilitat de la Secció Filològica.

El 8 de març es va celebrar la 

sessió en memòria de Pere Verdaguer, 

traspassat l’1 de febrer de 2017, amb les 

intervencions del president de l’IEC, la 

presidenta de la Secció Filològica, Joan 

Veny, August Bover, Miquel Valls, Jordi 

Galofré, Leslie Malet Salvador, Joan Pey-

taví, Alà Baylac-Ferrer i Jordi Mir (els tres 

darrers i Josep Gifreu integraven la co-

missió organitzadora de l’acte). 

El 20 de març la Secció Filològica 

va acollir la presentació del Llibre d’estil 

de La Vanguardia. Hi van intervenir la 

presidenta de la Secció; Màrius Carol, 

director del mateix diari; Magí Camps, 

redactor en cap d’Edició i membre de la 

Secció Filològica, i Quim Monzó, escriptor.
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El 23 de febrer es va presentar el 

volum obres gramaticals ii, d’Antoni 

Febrer i Cardona, a la seu de l’Institut 

Menorquí d’Estudis, coeditor del llibre 

amb la Secció Filològica. Joan F. López 

Casasnovas hi va representar la Secció.

Les Jornades de la Secció Filolò-

gica de 2018 es van celebrar a Castelló 

d’Empúries els dies 13 i 14 d’abril, orga-

nitzades amb l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries, amb la col·laboració de la 

Càtedra de Patrimoni Literari Maria 

Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, 

del Parc Natural dels Aiguamolls de 

l’Empordà i de l’Obra Social «la Caixa». 

Les Jornades van ser coordinades per 

Josep M. Nadal, Gemma Rigau, Mila Se-

garra i Mariàngela Vilallonga, per part  

de l’IEC, i Jordi Canet, per part de l’Ajun-

tament. La capella de Santa Clara va 

acollir les dues sessions acadèmiques  

de les Jornades. Mariàngela Vilallonga  

en va moderar la primera, el dia 13, de-

dicada a literatura. Després de la inaugu-

ració a càrrec de Salvi Güell, alcalde, i  

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica, hi van participar els especia-

listes següents: Míriam Cabré, professora 

de la Universitat de Girona («La Catalu-

nya dels trobadors: nous enfocaments»); 

Sadurní Martí, professor de la Universi- 

tat de Girona («Poetes i mecenes de la 

poesia catalana del segle xiv»), i Francesc 

Montero, professor de la Universitat de 

Girona («Josep Pla, Carles Fages de Cli-

ment i Manuel Brunet: d’emporion a 

l’Empordà»). A continuació, hi va haver 

la taula rodona «La construcció literària 

de l’Empordà», moderada per Mita Ca-

sacuberta, professora de la Universitat de 

Girona, i amb les intervencions dels es-

criptors Vicenç Pagès Jordà i Adrià Pujol. 

El 14 d’abril es va celebrar al mateix in-

dret la segona sessió acadèmica, amb el 

títol Al cor de la llengua, que va ser mo-

derada per Josep M. Nadal. Hi van parti-

cipar Francesc Feliu, professor de la 

Universitat de Girona («L’Empordà en 

l’espai imaginari de la llengua»); Narcís 

Comadira, poeta, pintor, dramaturg, 

traductor, periodista i crític literari 

(«Llengua meva malalta»), i Joan Vallès, 

professor de la Universitat de Barcelona i 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques de l’IEC («Etnobotànica i fitonímia: 

plantes, noms, cultura popular i literatu-

ra de l’Alt Empordà»). Tot seguit, els 

membres de la Secció Filològica Isidor 

Marí i Josep M. Nadal van llegir textos de 

Modest Prats, membre d’aquesta Secció, 

fill de Castelló d’Empúries i traspassat 

l’any 2014. Les Jornades es van cloure 

amb parlaments de l’alcalde i de la pre-

sidenta de la Secció Filològica. Totes dues 

sessions es van tancar amb un col·loqui 

moderat pels coordinadors de les Jor-

nades.

El 25 de maig la Secció va acollir 

la Jornada «Noves perspectives per a 

l’ensenyament-aprenentatge de la gra-

màtica: cap a una gramàtica pedagògica» 

(presentació del volum 63 de la revista 

00 Memoria 2017-2018.indb   166 5/12/19   9:15



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

167

caplletra, que conté el monogràfic dedi-

cat a aquest tema, coordinat per la se-

nyora Mariona Casas-Deseures i el senyor 

Llorenç Comajoan-Colomé), activitat 

organitzada amb el Grup de Recerca en 

Educació, Llenguatge i Literatura; la 

Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 

Humanes de la Universitat de Vic, i la 

revista caplletra (Institut Interuniversi-

tari de Filologia Valenciana). Hi van 

participar, a més dels coordinadors del 

monogràfic, la presidenta de la Secció 

Filològica, Anna Camps, Eulàlia Miralles, 

Marta Milian, Carmen Rodríguez, Carme 

Duran, Teresa Ribes i Vicent Pascual, 

membre de la Secció Filològica, que va 

fer de relator de la jornada. 

El 8 de juny es va inaugurar a 

l’IEC l’exposició «Fundació Germà Colón, 

15 anys al servei de la investigació», en 

un acte amb intervencions de Vicent Cli-

ment, rector de la Universitat Jaume I; 

Rosa Agost, degana de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials d’aqueixa 

universitat i comissària de l’exposició; 

Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC; M. 

Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica, i Vicent Pitarch, delegat de 

l’IEC a Castelló i membre de la Secció 

Filològica.

El 13 de juny l’IEC es va sumar a 

la commemoració de l’Any Llompart 

2018 acollint la conferència itinerant 

«Josep M. Llompart: apunts de sociolin-

güística», de Maria del Mar Vanrell, ini-

ciativa del Govern de les Illes Balears. 

També van participar en l’acte el presi-

dent de l’IEC, la presidenta de la Secció 

Filològica i la directora general de Políti-

ca Lingüística del Govern de les Illes 

Balears. La Secció Filològica va fer el seu 

homenatge a Josep M. Llompart, que en 

va ser membre numerari i vicepresident, 

en la reunió ordinària del 13 de juliol, amb 

parlaments de la presidenta, Joan Miralles 

i Josep Piera. 

El 27 de juny es va celebrar la 

quarta trobada de L’Acadèmia Oberta als 

Mitjans de Comunicació, amb la partici-

pació de representants de la Secció Filo-

lògica (Comissió de relacions amb els 

col·lectius lingüístics, Àrea de Visibilitat i 

altres membres) i un grup de responsables 

d’assessorament i divulgadors lingüístics 

dels mitjans de comunicació de tot el ter-

ritori.

Any Pompeu Fabra

La Secció Filològica ha participat durant 

el curs 2017-2018 en la commemoració 

del 150è aniversari del naixement de 

Pompeu Fabra, inaugurat per la Genera-

litat de Catalunya el 21 de febrer al Tea-

tre Zorrilla de Badalona, amb les inicia-

tives següents:

— Digitalització de les obres 

completes de Pompeu Fabra dins el portal 

Pompeu Fabra, en col·laboració amb la 

Universitat Pompeu Fabra (presentat 

públicament a l’IEC el 5 de març i, gràcies 

a l’acollença del Departament de Cultura, 

Participació i Transparència del Govern 
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de les Illes Balears, a Maó el 26 març i a 

Palma el 18 d’abril; també es va presentar 

a la Universitat Catalana d’Estiu el 22 

d’agost).

— Publicació d’articles breus 

sobre Fabra escrits per membres de la 

Secció Filològica als principals diaris 

catalans (Joan A. Argenter, el País cata-

lunya; M. Teresa Cabré, La Vanguardia; 

Joan Martí i Castell, el Punt Avui; Jordi 

Mir, segre; Vicent Pitarch, Levante; Joa-

quim Rafel, el Periódico, i Joan Veny, Ara) 

el 20 de febrer, dia del naixement de 

Fabra (iniciativa de l’Àrea de Visibilitat 

de la Secció).

Diversos membres de la Secció 

Filològica, per la seva banda, han parti-

cipat en activitats de la commemoració 

del 150è aniversari de Pompeu Fabra 

promogudes per entitats de tot el terri tori.

Cursos de formació adreçats a públic 

extern

S’han iniciat els cursos de formació espe-

cífica organitzats per la Secció Filològica 

adreçats a públic extern, que són coordi-

nats per caps d’oficines i impartits per 

membres i tècnics de la Secció i especia-

listes de fora l’IEC. Es fan periòdicament. 

Els cursos fets durant el curs 2017-2018 

han estat els següents: 

— Curs sobre onomàstica catala-

na: la recerca toponímica, coordinat per 

Joan Anton Rabella, cap de l’Oficina 

d’Onomàstica (13, 20 i 27 de febrer, i 6 

de març). Professorat: Josep Moran, Joan 

Anton Rabella, Mar Batlle, Pere Navarro 

i Joan Tort. Organitzat amb la col·laboració 

de la Societat d’Onomàstica.

— Curs pràctic de lexicografia, 

coordinat per Carolina Santamaria, cap 

de les Oficines Lexicogràfiques (28 de 

febrer, 7, 14 i 21 de març). Professorat: 

Joaquim Rafel, Carolina Santamaria, Laia 

Castanyer, Joan Soler, Núria Bort i As-

sumpta Fargas.

Difusió de novetats normatives

Han continuat les activitats relacionades 

amb la publicació, l’any 2016, de la Gra-

màtica de la llengua catalana i l’orto-

grafia catalana. Les activitats concretes 

del curs 2017- 2018 han estat principal-

ment els cursos de formació següents:

— 9 d’octubre de 2017: sessió de 

formació sobre les novetats de la Gramàti-

ca de la llengua catalana i l’ortografia 

catalana adreçada als tècnics lingüístics 

del Parlament de Catalunya, a càrrec de 

Xavier Rofes, cap de l’Oficina de Gramà-

tica.

— Cursos del Col·legi de Doctors 

i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 

Ciències de Catalunya. Sessions prèvies de 

formació per part de Xavier Rofes, cap  

de l’Oficina de Gramàtica, a formadors 

del curs: 18 de maig i 1 de juny de 2017 

(2 sessions de 2 hores):

• Del 3 al 12 de juliol de 2017: 

curs en línia «Qüestions imprescindibles 

de la nova Gramàtica de l’IEC», a càrrec 

de Joan Abril Español (15 hores).
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• Del 16 al 29 d’octubre de 2017: 

curs semipresencial «Qüestions impres-

cindibles de la nova Gramàtica de l’IEC 

(2a edició)», a càrrec de Joan Abril Espa-

ñol, a la seu del Col·legi (20 hores).

• 7 i 21 d’octubre, 18 de novembre 

i 2 i 16 de desembre de 2017: curs «Dina-

mització de les classes de llengua: propos-

tes i recursos», a càrrec de Montserrat Pons 

Prats, a la seu del Col·legi (20 hores).

— 10 i 11 de novembre de 2017: 

III Jornades de Llengua i Literatura: 

«Nous temps, nova gramàtica», amb la 

participació de Gemma Rigau i Mila Se-

garra, a la seu del Col·legi de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 

Ciències de Catalunya (10 hores).

— 21 de març de 2018: sessió de 

formació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i de l’ortografia catalana al 

professorat, al personal laboral i als estu-

diants de les facultats de ciències i de 

biociències de la UAB, a càrrec de Gemma 

Rigau i Mila Segarra, organitzada per 

aquestes facultats. 

— Del febrer al maig de 2018: 

cursos «Novetats normatives de la llengua 

catalana» adreçats a mestres i professors, 

organitzats per la Conselleria d’Educació 

i Universitat del Govern de les Illes Ba-

lears, a càrrec de Nicolau Dols (7 cursos 

de 20 hores cadascun):

• Menorca: 2, 3, 9 i 10 de febrer

• Palma: 12, 14, 19 i 21 de febrer

• Manacor: 26 i 28 de febrer, 5 i  

7 de març

• Inca: 13, 15, 20 i 22 de març

• Eivissa: 20, 21, 27 i 28 d’abril

• Formentera: 18, 19, 25 i 26 de 

maig

Així mateix, l’Associació d’Escrip-

tors en Llengua Catalana, a proposta de la 

Presidència de la Secció Filològica, ha 

continuat organitzant sessions de formació 

sobre la Gramàtica de la llengua catalana 

a la Universitat Rovira i Virgili (febrer), a 

la Universitat de Lleida (març), a la Uni-

versitat de les Illes Balears (març) i a 

l’Ateneu Barcelonès (maig).

Activitats organitzades per altres 

entitats en què ha col·laborat  

la Secció Filològica

A més de les activitats suara esmentades, la 

Secció ha col·laborat en l’organització de les 

activitats següents d’altres insti tucions: 

— Programa de televisió i de rà-

dio Pica Lletres, d’Antàrtida Produccions 

Audiovisuals, concurs lingüístic que con-

sisteix a lletrejar paraules en català adre-

çat a estudiants de secundària.

— Campanya «A l’abril cada 

paraula val per mil», del CNL d’Osona, 

dedicada enguany a les endevinalles (pri-

mavera de 2018).

— Tercer cicle de seminaris sobre 

la llengua aragonesa, organitzat per la  

Colla de Charradors O Corrinxe, amb  

la col·laboració de la Universitat de Barce-

lona i el Centre Aragonès de Barcelona 

(iniciat el 28 d’octubre de 2017, amb ses-

sions el 10 de febrer i el 12 de maig de 2018).
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— Jornada del Grau de Filologia 

Catalana de la Universitat d’Alacant, 

adreçada especialment als estudiants, 

amb una conferència de la presidenta de 

la Secció Filològica sobre l’elaboració  

de la normativa (15 de març).

— XVIIè Congrés d’Estudiants de 

Filologia Catalana, organitzat pel Depar-

tament de Filologia Catalana de la Uni-

versitat d’Alacant (del 18 al 20 d’abril), 

amb les intervencions de Josep Martines, 

Màrius Serra, Joan Peytaví i Brauli Mon-

toya.

— VI Jornada de la Societat 

d’Onomàstica: «Jornada d’Onomàstica de 

les Terres de Penyagolosa» (del 4 al 6 de 

maig), amb la participació de José Enri-

que Gargallo, Brauli Montoya, Vicent 

Pitarch i Joan Miralles, que hi presenta el 

nomenclàtor toponímic de les illes Ba-

lears (NOTIB).

— VII Seminari de la Llengua de 

Signes Catalana, organitzat per la FESO-

CA, amb un parlament de Joan Martí i 

Castell en l’obertura i una comunicació 

d’Alexandra Navarrete i Eulàlia Ribera 

sobre el projecte de l’IEC per a una base 

de dades lexicogràfica per a la llengua de 

signes catalana (1 de juny).

Activitats organitzades per altres 

entitats en què han participat 

membres i tècnics de la Secció 

Filològica

Membres i tècnics de la Secció Filològica 

han participat en activitats relacionades 

amb la llengua i la cultura catalanes arreu 

del món. Les més significatives han estat 

les següents:

— Postgrau en Llengua Catalana: 

Correcció de Textos Orals i Escrits de la 

Universitat de Girona (curs 2017-2018).

— Seminari d’Onomàstica, orga-

nitzat pel Servei Lingüístic de la UIB (6 

d’octubre).

— Jornada de terminologia «L’ac-

tivitat terminològica com a base per a 

l’expansió de l’ús social de les llengües», 

a la Universitat Jaume I, organitzada per 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el 

TERMCAT (23 de novembre).

— Comitè d’Honor de la XXVIII 

edició del Premio FIL de Literatura en 

Lenguas Romances, de l’Asociación Civil 

del Premio FIL —en el marc de la Fira del 

Llibre de Guadalajara, Mèxic (25 de no-

vembre).

— XXX Curs de Sociolingüística 

de la Nucia: «Plurilingüisme i educació: 

present i futur» (1, 2, 15 i 16 de desem-

bre).

— Col·loqui Internacional «La 

terminologia a les llengües poc dotades: 

elaboració, metodologia i impacte», orga-

nitzat pel Centre de l’Aménagement 

Linguistique de l’Institut Royal de la 

Culture Amazighe (IRCAM), a Rabat (14 

i 15 de desembre).

— Seminari «Comprendre la 

construction des langues», organitzat per 

USIAS de la Universitat d’Estrasburg i  

els Estudis Francesos de la UB, a la Fa-
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cultat de Filologia d’aquesta universitat 

(16 i 17 de maig).

— Col·loqui «Joan Coromines i la 

Ribagorça», a Boí, Vilaller, el Pont de 

Suert i Sopeira, organitzat per la Delega-

ció de l’IEC a Lleida, el Departament de 

Filologia Catalana i Comunicació de la 

Universitat de Lleida, la Universitat de 

Barcelona, el Centre d’Estudis Ribagor-

çans, amb la col·laboració del Consell 

Comarcal de l’Alta Ribagorça, del Parc 

Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici, els ajuntaments de la Vall de Boí, 

Vilaller, Pont de Suert i Sopeira, l’Asso-

ciació Amics d’Alaó i la Plataforma Ca-

mina (del 31 de maig al 2 de juny).

— XVIII Col·loqui de l’Associació 

Internacional de Llengua i Literatura Ca-

talanes, a Bucarest (del 2 al 8 de juliol).

— 4t Congrés Internacional de 

Neologia de les Llengües Romàniques, 

celebrat a Lió i organitzat per la Univer-

sitat Lumière Lyon 2 (del 4 al 6 de juliol).

— 21è Congrés del Grup de Tre-

ball d’Exonímia del GENUNG, a Riga (del 

24 al 26 de setembre).

Visites rebudes per la Secció 

Filològica

La Secció Filològica ha acollit la visita de 

grups universitaris i investigadors que han 

sol·licitat conèixer les seves activitats i 

funcions, especialment en recerca i nor-

mativa lingüístiques. 

El 24 de gener l’Oficina d’Ono-

màs tica va rebre la visita de la professora 

Kaisa Rautio Helander, de la Sámi Uni-

versity of Applied Sciences in Guovda-

geaidnu (Noruega), experta en toponímia 

de Lapònia. Josep Moran i Mar Batlle, 

director i tècnica, respectivament, de l’Ofi-

cina, la van informar del sistema de treball 

sobre toponímia catalana.

El 24 d’abril un grup d’estudiants 

de filologia catalana de la Universitat de 

València, acompanyats dels professors 

Andreu Sentí i Eulàlia Miralles, van visi-

tar l’IEC. La presidenta els va explicar les 

funcions i els projectes de la Secció i Ca-

rolina Santamaria, cap de les Oficines 

Lexicogràfiques, les tasques que s’hi duen 

a terme. 

El 26 d’abril un grup d’estudiants 

de filologia catalana de la Universitat de 

Lleida, acompanyats de Ramon Sistac, 

van visitar la Secció Filològica i Carolina 

Santamaria també els va exposar les feines 

de les Oficines Lexicogràfiques. 

El 16 de maig la presidenta va 

rebre els participants francesos del semi-

nari «Comprendre la construction des 

langues», organitzat per USIAS de la 

Universitat d’Estrasburg i els Estudis 

Francesos de la UB, a la Facultat de Fi-

lologia d’aquesta universitat, acompa-

nyats de Maria Teresa García Castanyer. 

El 31 de maig una delegació 

d’Euskaltzaindia, encapçalada pel seu 

president, Andrés Urrutia, va visitar l’IEC 

per parlar de la col·laboració de l’Institut 

en la celebració del centenari d’Eus kal-

tzaindia. Van ser rebuts pel president de 
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l’IEC acompanyat de la presidenta de la 

Secció Filològica.

Publicacions

CarboneLL i de BaLLester, Jordi. elements 

d’història de la llengua catalana. 

[Edició de les Publicacions de la Uni-

versitat de València amb la col·labo-

ració de la Secció Filològica]

comunitat lingüística i norma: Actes del 

iV col·loqui internacional «La lingü-

ística de Pompeu Fabra» (Tarragona, 

18, 19 i 20 de novembre de 2013). Ed. 

a cura de Miquel Àngel Pradilla Car-

dona.

corcoLL i LLobet, Antoni. Garota: estudi 

antropològic, geolingüístic i etimològic. 

estudis Romànics, núm. 40 (2018).

Febrer i Cardona, Andreu. obres grama-

ticals, ii. Estudi introductori i edició 

a cura de Francesc Feliu i Gemma 

Albiol.

i Jornada in memoriam de Josep Panise-

llo: Llengua i ensenyament: llengua 

estàndard i variació lingüística. Ed. 

a cura de Miquel Àngel Pradilla Car-

dona.

Jornades de la secció Filològica de l’ins-

titut d’estudis catalans a ceret (9 i 

10 d’octubre de 2015).

ortografia catalana.

Pere angLès, Ramon. onomàstica de 

Vallclara.

Veà viLa, Sílvia. onomàstica de Vinebre.

Veny, Joan. Petit atles lingüístic del domi-

ni català. Vol. 6.

Membres

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

 Lingüística i sociolingüística

Anna Bartra Kaufmann 14.12.2017

 Llengua aplicada a l’ensenyament

August Bover Font 17.11.2016

 Literatura catalana moderna

M. Teresa Cabré i Castellví 3.11.1989; emèrita des del 10.2.2017

 Lexicologia i lexicografia

Jaume Cabré i Fabré 19.6.2000; emèrit des del 30.4.2017

 Escriptor
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Oriol Camps i Giralt 18.1.2016

 Codificació i estandardització

Magí Camps Martín 14.12.2017

  Mitjans de comunicació i difusió  

de la normativa

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; emèrit des del 9.9.2017

 Història de la llengua

José Enrique Gargallo Gil** 17.11.2016

 Lingüística romànica

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
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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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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

Vicent Martines Peres 14.12.2017

  Llengua i tecnologia: elaboració  

i explotació de corpus orals i escrits

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

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
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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 i Ortiga 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

Mila Segarra i Neira 28.2.2005

 Gramàtica i història de la normativa

Màrius Serra i Roig 25.2.2013

 Escriptor i traductor
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Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

 Dialectologia

Albert Turull i Rubinat 14.12.2017

 Català nord-occidental

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

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)

Francesc Ballone 18.3.2013

 Fonètica

 (Alguer)

Alà Baylac-Ferrer 20.6.2016

 Sociolingüística

 (Perpinyà)

Joan Beltran i Cavaller 20.6.2016

 Didàctica de la llengua

 (Tortosa)
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Denise Boyer 27.6.2011

 Literatura

 (França)

Michel Contini 28.2.2006

 Dialectologia

 (França)

Jordi Joaquim Costa i Costa 28.2.2006 († 22.2.2018)

 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)

 

Georg Kremnitz 16.6.2014

 Lingüística

 (Àustria)

Joan F. López Casasnovas 28.2.2006

 Cultura catalana a Menorca

 (Ciutadella)
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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)

Enric Ribes i Marí 12.6.2006

 Toponímia

 (Eivissa)

Beatrice Schmid 9.6.1997

 Lingüística

 (Suïssa)
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Ildikó Szijj 14.12.2017

 Lingüística

 (Hongria)

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-sis membres numeraris, 

trenta-tres membres emèrits i onze 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. 

El 16 de novembre de 2017, l’IEC 

va incorporar tres nous membres nume-

raris a la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials: Andreu Domingo i Valls (àrea de 

sociologia i ciència política, en l’especialitat 

de sociologia), Guillem Feixas i Viaplana 

(àrea de pedagogia i psicologia, en l’es-

pecialitat de psicologia) i Salvi Turró i 

Tomàs (àrea de filosofia).

En la sessió plenària de la Secció 

del dia 10 de maig de 2018 es van donar 

els resultats de la votació electrònica de 

la Secció a les candidatures a membres 

numeraris de l’IEC de Xavier Besalú 

Costa i Bernat Sureda i Garcia per a l’àrea 

de pedagogia i psicologia. Els dos candi-

dats van obtenir la majoria absoluta re-

querida per a poder ser presentats i votats 

al Ple de l’IEC.

La Secció ha de lamentar el tras-

pàs d’Antoni Nughes (Alguer, 1943-

2018), membre corresponent de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, el 

dia 4 de maig. Antoni Nughes, doctor en 

teologia per la Universitat Gregoriana i 

Lateranense de Roma, ha estat un dels 

principals defensors de l’afirmació de la 

catalanitat de l’Alguer i del seu territori, 

i aquest fet va ser reconegut l’any 2011 

amb el Premi Canigó, que atorga la Uni-

versitat Catalana d’Estiu.

D’altra banda, Lluís Jou i Mira-

bent ha estat dispensat de les obligacions 

reglamentàries per motius professionals.

Reunions de la Secció

La Secció ha celebrat vuit sessions plenà-

ries: set d’ordinàries i una d’extraordinà-

ria d’electors que s’ha dedicat, d’acord 

amb la normativa interna de la Secció, a 

la presentació i a la votació de diversos 

candidats a membre numerari. Les reu-

nions ordinàries han estat dedicades a la 

presentació i el debat de diversos temes 

dins dels àmbits d’investigació i d’interès 

de la Secció, a càrrec d’un membre de la 

Secció o d’un especialista convidat.

21.9.2017: Ple ordinari de la 

SFCS.

29-30.11.2017: el Ple itinerant a 

Castelló i Morella que la Secció tenia 

programat fou cancel·lat per causes alie-

nes. El Consell de Govern es va compro-

metre a buscar una nova data per tal de 

fer possible aquesta trobada. S’ha progra-

mat per al 28-29 de setembre de 2018. 

00 Memoria 2017-2018.indb   180 5/12/19   9:15



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

181

16.11.2017: Ple ordinari de la 

SFCS. 

— Comunicació científica del ci-

cle sobre l’aigua: «Inundacions mediter-

rànies: a la vora del riu no faces el niu», 

a càrrec de Francesca S. Segura, membre 

numerària de la SFCS i catedràtica de 

geografia física a la Universitat de Valèn-

cia. Dins el projecte «Propostes per a una 

societat en procés de reconstrucció: una 

anàlisi social i econòmica».

— «Anàlisi jurídica de la situació 

actual a Catalunya», a càrrec d’Enoch 

Albertí, membre numerari de la SFCS i 

catedràtic de dret constitucional de la UB.

14.12.2017: Ple ordinari de la 

SFCS. 

— Comunicació científica: «Co-

municació postmediàtica. L’organització 

de la comunicació de masses a l’era digi-

tal», a càrrec de Jordi Bèrrio, president de 

la Societat Catalana de Comunicació, i 

Joan M. Corbella, director de l’Observatori 

de la Producció Audiovisual i professor 

del Departament de Comunicació de la 

UPF.

— «Anàlisi econòmica de la situa-

ció actual a Catalunya», a càrrec d’Albert 

Carreras, membre numerari de la SFCS i 

catedràtic d’història i institucions econò-

miques de la UPF.

18.1.2018: reunió sobre recerca 

de la SFCS.

— Presentació i debat d’un pro-

jecte de recerca de la SFCS a la convoca-

tòria de la Secretaria Científica de l’IEC: 

«Cohesions i fractures a la Catalunya 

actual. Un informe sobre la realitat social 

i política de la Catalunya del segle xxi».

— El Ple ordinari de la Secció que 

estava programat per aquest dia va ser 

suspès per la coincidència amb la segona 

sessió del cicle de conferències Microestats 

europeus: cooperació i diplomàcia, orga-

nitzat per l’IEC.

15.2.2018: Ple ordinari de la 

SFCS.

— Comunicació científica del ci-

cle Anàlisi de la corrupció: «La corrupció 

des de la perspectiva filosòfica», a càrrec 

de Margarita Boladeras, catedràtica emè-

rita de filosofia moral i política de la UB.

8.3.2018: sessió extraordinària 

d’electors de la SFCS.

— Presentació i votació de la 

idoneïtat de dues candidatures proposades 

per a dues places de pedagogia.

5.4.2018: Ple ordinari de la SFCS.

— «Unes consideracions sociolò-

giques sobre la situació política a Cata-

lunya», a càrrec de Salvador Cardús, 

membre numerari de la SFCS i professor 

del Departament de Sociologia de la UAB.

10.5.2018: Ple ordinari de la 

SFCS.

— Comunicació científica del ci-

cle de debats Les polítiques del paisatge 

a catalunya. Primera sessió: «Els orígens. 

De la consciència social al projecte polí-

tic», a càrrec de Joan Nogué, membre 

numerari de la SFCS i professor del De-

partament de Geografia de la UdG. 
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7.6.2018: Ple ordinari de la SFCS.

— Comunicació científica del ci-

cle de debats Les polítiques del paisatge 

a catalunya. Segona sessió: «Les políti-

ques catalanes del paisatge i el seu des-

plegament», a càrrec d’Oriol Nel·lo, 

membre de la SFCS i professor del Depar-

tament de Geografia de la UAB. 

Discursos de recepció 

— 26 de setembre. Guillem López Casas-

novas va pronunciar el discurs «Economia 

i gestió pública al servei del benestar de 

la gent»; li va respondre Andreu Mas-

Colell, membre emèrit.

— 30 d’octubre. Francesca Sole-

dad Segura Beltran va pronunciar el 

discurs «Canvis ambientals i antròpics 

recents en els sistemes fluvials mediterra-

nis: crònica d’una destrucció anunciada»; 

li va respondre Vicenç Rosselló, membre 

emèrit. 

— 20 de febrer. Jaume Mensa i 

Valls va pronunciar el discurs «L’Institut 

d’Estudis Catalans i els estudis arnaldians 

(1907-2016)»; li va respondre Jaume de 

Puig, membre emèrit. 

Premis i distincions

Jaume Guillamet Lloveras, membre nu-

merari de la SFCS, fou escollit president 

de l’Asociación de Historiadores de la 

Comunicación, entitat que aplega inves-

tigadors i docents de l’àmbit de la història 

de la comunicació de facultats de cièn- 

cies de la comunicació de l’Estat, així com 

de Portugal, Mèxic i l’Argentina (15 de 

setembre de 2017).

José María Murià, membre corres-

ponent de la Secció, va ser nomenat 

membre corresponent de l’Academia 

Mexicana de la Lengua (28 de juny de 

2018).

Christer Laurén, membre corres-

ponent de la Secció, va ser guardonat amb 

el 28è Premi Internacional Ramon Llull 

de Catalanística i Diversitat Lingüística 

(2018), que atorguen conjuntament la 

Fundació Ramon Llull i la Fundació 

Congrés de Cultura Catalana (29 de juny 

de 2018).

El membre numerari de la Secció 

Josep Vicent Boira i Maiques, secretari 

autonòmic de la Conselleria d’Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Terri-

tori de la Generalitat Valenciana, va ser 

nomenat comissionat del desenvolupa-

ment del corredor mediterrani pel Go-

vern espanyol en coordinació amb la 

Generalitat Valenciana (11 de juliol de 

2018).

El membre numerari de la Secció 

Andreu Casero Ripollés va ser guardonat 

amb el Premi de Recerca en nous models 

de negoci per a empreses de periodis- 

me de proximitat, organitzat per l’AMIC 

i la Xarxa Vives d’Universitats (15 de 

juliol de 2018).

Activitats

Entre les activitats que va dur a terme la 

Secció destaquen les commemoracions de 
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dues efemèrides importants que es van 

celebrar en dos actes:

50 anys de la creació de la Secció  

de Filosofia i Ciències Socials

Guillem López Casasnovas i Pere Lluís 

Font van intervenir en representació de la 

Secció al Ple de l’IEC del 15 de febrer de 

2018, per commemorar el 50è aniversari 

de la fundació de la SFCS; van oferir una 

visió de la Secció de caràcter més històric 

i de perspectives de futur, respectivament. 

Es van proposar aquests membres com-

binant criteris de procedències, disciplines 

i antiguitat en la incorporació a l’IEC.

Cinc-cents anys de la reforma protestant

Aquest acte commemoratiu va tenir lloc 

a l’IEC el dia 27 de febrer i s’estructurà 

en dues ponències de mitja hora cadascu-

na, seguides d’un col·loqui entre els assis-

tents. Les ponències foren: «La dimensió 

cultural de la reforma», a càrrec de Pere 

Lluís Font, membre de l’IEC i professor 

de filosofia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i «La legitimació luterana del 

poder», a càrrec de Salvador Giner, mem-

bre de l’IEC i professor de sociologia de 

la Universitat de Barcelona. Amb aques- 

ta sessió es va cloure el cicle que es va 

portar a terme conjuntament entre la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials de 

l’Institut d’Estudis Catalans, l’Arquebis-

bat de Barcelona i l’Església evangèlica 

de parla alemanya de Barcelona.

Publicacions 

catalan social sciences Review [en línia], 

núm. 7 (2017).

López casasnovas, Guillem. economia i 

gestió pública al servei del benestar 

de la gent. Discurs de recepció de 

Guillem López Casasnovas com a 

membre numerari, llegit el dia 26 de 

setembre de 2017. Barcelona, 2017. 

35 p. 

mensa i vaLLs, Jaume. L’institut d’estudis 

catalans i els estudis arnaldians 

(1907-2016). Discurs de recepció de 

Jaume Mensa i Valls com a membre 

numerari, llegit el dia 20 de febrer de 

2018. Barcelona, 2018. 46 p. 

rosseLLó, Vicenç M. Viles planificades 

valencianes medievals i modernes. 

Barcelona: IEC; València: Publicaci-

ons de la Universitat de València, 

2017. 331 p. [Coedició amb la Uni-

versitat de València]

segura beLtran, Francesca Soledad. can-

vis ambientals i antròpics recents en 

els sistemes fluvials mediterranis: 

crònica d’una destrucció anunciada. 

Discurs de recepció de Francesca 

Soledad Segura Beltran com a mem-

bre numerària, llegit el dia 30 d’octu-

bre de 2017. Barcelona, 2017. 36 p.
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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

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
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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

Josepa Cucó i Giner 27.6.2011

 Antropologia

Andreu Domingo i Valls 16.11.2017

 Demografia

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

Guillem Feixas i Viaplana 16.11.2017

 Psicologia

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
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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

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
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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

Josep Perarnau i Espelt 7.5.1990; emèrit des del 8.7.1998

 Filosofia

Jaume de Puig i Oliver 16.6.2008; emèrit des del 6.9.2014

 Filosofia i textos medievals

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

 Dret

Ferran Requejo i Coll 2.3.2015

 Ciència política

Carles-Enric Riba i Campos 27.6.2011

 Psicologia

Encarna Roca i Trias 22.5.1995; emèrita des del 26.4.2014

 Dret civil

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

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

 Estètica

Joana Maria Seguí Pons 16.2.2017

 Geografia

Francesca Soledad Segura Beltran 22.6.2015

 Geografia

Antoni Serra i Ramoneda 13.2.1987; emèrit des del 20.7.2003

 Economia de l’empresa

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

  Sociologia de les migracions  

i de les organitzacions (empresarials), 

estructura i canvi social (modernització)

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

 Filosofia

Ricard Torrents i Bertrana 14.6.1999; emèrit des del 10.1.2007

  Educació universitària i filosofia  

de l’educació

Salvi Turró i Tomàs 16.11.2017

 Filosofia

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
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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)

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)
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José María Murià Rouret 18.1.2016

 Història de Jalisco

 (Mèxic)

Antoni Nughes 17.3.2014 († 4.5.2018)

 Cultura algueresa

 (Alguer)

Miquela Valls 23.2.2009

 Humanitats

 (Perpinyà)
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