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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 i correspo-

nents.

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

2014

Numeraris 23 26 25 25 20 119

Emèrits 14 15 13 13 26 81

Corresponents 19 11 8 28 8 74

274

2019

Numeraris 23 24 27 21 27 122

Emèrits 22 27 22 21 34 126

Corresponents 24 11 10 28 11 84

332
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Secció Històrico-Arqueològica

crònica

La Secció Històrico-Arqueològica (SHA) 

té actualment vint-i-tres membres nume-

raris, vint-i-dos membres emèrits i vint-

i-quatre membres corresponents. 

Aquest curs han ingressat a la 

Secció quatre membres numeraris nous: 

Immaculada Lorés, Marta Prevosti, Pa-

trici Pojada i Eduard Vallès.

La SHA ha hagut de lamentar el 

traspàs del membre corresponent Alexan-

dre Olivar i Daydí.

Actes acadèmics

El dia 26 d’octubre, Ramon Pinyol, pre-

sident de la Secció, clou la I Jornada  

de Literatura Catalana per a Alumnes de 

Batxillerat a l’IEC, amb la conferència 

«Pompeu Fabra i els escriptors».

A la reunió del dia 8 de novembre, 

el senyor Marc Mayer, membre de la SHA 

i director del projecte Corpus Inscriptio-

num Latinarum, presenta l’evolució i 

l’estat d’aquest projecte. A més, explica 

la metodologia de treball i la difusió dels 

resultats de la recerca. Actualment, s’han 

publicat disset volums d’aquest projecte, 

de setanta parts, amb un nombre aproxi-

mat de 180.000 inscripcions.

El dia 22 de novembre, el presi-

dent de la Secció va participar en l’ober-

tura del 4t Congrés Internacional d’Ar-

queologia i Món Antic: «vii Reunió 

d’Arqueologia Cristiana Hispànica. El 

cristianisme en l’antiguitat tardana. Noves 

perspectives», en la qual l’IEC col·labora, 

per delegació del president de l’IEC. 

Aquest Congrés va tenir lloc a Tarragona, 

del 21 al 24 de novembre, a la Universitat 

Rovira Virgili, que en va ser l’organitza-

dora, i segueix la línia encetada pel pro-

fessor Pere de Palol, l’any 1967, amb la 

celebració de la Primera Reunión Nacio-

nal de Arqueología Paleocristiana, a la 

qual seguirien sis més.

El dia 28 de novembre de 2018, 

es van presentar les actes del congrés 

Ferran ii i la corona d’Aragó, que va 

tenir lloc a l’IEC els dies 26, 27 i 28 d’oc-

tubre de 2016, en el marc d’una confe-

rència sobre Carles v, que es va dur a 

terme a la Sala Gòtica del Palau Reque-

sens de Molins de Rei.

A la reunió de la Secció del dia 17 

de gener de 2019, el senyor Vicenç Beltran, 

membre de la SHA i director del Corpus 

des Troubadours i BITECA, feu una pre-

sentació sobre l’estat i evolució d’aquests 

projectes i mostrà les seves pàgines web, 

amb les diferents possibilitats de cerca. 

El dia 21 de març de 2019, es va 

celebrar un acte en memòria de la senyo-

ra Maria Teresa Ferrer i Mallol, recone-

guda historiadora i membre destacada de 

la Secció, on va ocupar diversos llocs al 
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Consell de Govern de la Secció: secretària, 

vicepresidenta i presidenta. L’acte va 

comptar amb les intervencions de Joan-

domènec Ros i Aragonès, president de 

l’Institut d’Estudis Catalans; Ramon Pi-

nyol i Torrents, president de la Secció 

Històrico-Arqueològica, i dels medieva-

listes Nikolas Jaspert, Antoni Riera i 

Melis, Roser Salicrú i Lluch (membres de 

l’IEC), José Vicente Cabezuelo Pliego i 

Carles Vela Aulesa.

Els dies 3, 4 i 5 d’abril, es va ce-

lebrar el congrés internacional Vicent 

Ferrer: ideologia i pràctica d’una predi-

cació, amb la col·laboració de la Facultat 

de Teologia de Catalunya i l’Acadèmia de 

la Llengua Valenciana, amb motiu del 

sisè centenari de la mort del predicador 

dominic a Gwened (Bretanya). Aquest 

esdeveniment ha estat un punt de troba-

da per a la reflexió sobre molts aspectes 

de la vida i obra de Vicent Ferrer: el seu 

paper en el Compromís de Casp i en el 

Cisma d’Occident, la predicació mendi-

cant i la difusió de determinades idees 

escatològiques. 

Els dies 10 i 11 d’abril, es van 

celebrar, conjuntament amb la Universitat 

de Barcelona, unes jornades en homenat-

ge a la historiadora, companya i membre 

de la SHA Eva Serra (1942-2018), sota 

el títol Història i compromís. En aquest 

homenatge van participar-hi diversos 

historiadors i col·legues, que van abordar 

temes diversos en quatre blocs: «El règim 

feudal al camp català, segles xv-xvii», 

«Catalunya en una monarquia composta 

(1481, 1640, 1714)», «Les institucions 

de la Terra: Cort General i Diputació del 

General (fins a 1714)» i «Eva Serra i la 

historio grafia catalana». 

Els dies 8, 9, 10 i 11 de juliol de 

2019, l’IEC va acollir, gràcies a la col-

laboració de la SHA, el congrés interna-

cional impulsat per la Institució Milà i 

Fontanals Movement and mobility in the 

medieval Meditarranean (6th -15th cen-

turies), que aplegà més d’un centenar  

de medievalistes d’arreu del món. Aquest 

congrés, que s’emmarcava en la sisena 

conferència bianual de la Society for the 

Medieval Mediterranean (SMM), tenia 

com a objectiu analitzar la mobilitat  

de les persones pel Mediterrani al llarg de 

l’època medieval per causes diverses 

(pelegrinatges, comerç, diplomàcia, ex-

pedicions militars, migracions, etc.), així 

com els seus efectes no només en qües-

tions més directes com el comerç i la 

política, sinó també en la difusió d’idees 

religioses i culturals. El congrés va ser un 

punt de trobada interessant dels diferents 

investigadors. Les ponències principals 

del Congrés van anar a càrrec de Petra 

M. Sijpesteijn, «Global networks: Mobi-

lity and exchange in the Mediterranean 

(600-1000)», i d’Amy G. Remensnyder, 

«The restless Mediterranean, a sea in 

motion». Totes dues, juntament amb la 

sessió d’homenatge a Simon Barton, van 

ser enregistrades i afegides a la videoteca 

de l’IEC.
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Premis i distincions

Diversos membres de la Secció han estat 

distingits o guardonats:

El dia 28 de febrer de 2018 es va 

lliurar la Medalla d’Or de les Illes Balears 

al senyor Josep Massot, membre i com-

pany de la SHA, que fou distingit en re-

coneixement per la seva vasta obra, en 

gran part dedicada a la Guerra Civil i la 

postguerra a les Illes Balears. 

La historiadora i companya de la 

SHA Eva Serra, traspassada el 3 de juliol 

de 2018, va ser guardonada a títol pòstum 

amb el 34è Premi Ferran Soldevila que 

convoca la Fundació Congrés de Cultura 

Catalana, per l’obra La formació de la 

catalunya moderna (1640-1714), publi-

cada en coedició per Eumo Editorial i 

l’IEC. L’acte de lliurament se celebrà a la 

Sala de Martí l’Humà al Museu d’Història 

de Barcelona, el dia 12 de juny de 2019. 

Discurs de recepció

El dia 27 de setembre de 2018, el senyor 

Josep Maria Nolla i Brufau va presentar 

el seu discurs d’ingrés «Carlemany i Gi-

rona».

Propostes a les autoritats  

(després de debat intern)

A petició de la Secció, el president de l’IEC 

ha demanat a la Conselleria de Cultura 

que es torni a iniciar el procés d’incoació 

de la declaració de bé cultural d’interès 

nacional de la vil·la romana dels Amet-

llers, atès que havia quedat paralitzat.

Publicacions

abadaL i de vinyaLs, Ramon d’. catalunya 

carolíngia. Vol. 3/1: els comtats de 

Pallars i Ribagorça. 2a reimpr. Bar-

celona, 2007-2018. 224 p. (Memòri-

es de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca; 76/1) 

— catalunya carolíngia. Vol. 3/2: els 

comtats de Pallars i Ribagorça.  

2a reimpr. Barcelona, 2007-2018,  

p. 227-554. (Memòries de la Secció 

Històrico-Arqueològica; 76/2)

— catalunya carolíngia. Vol. 7/1: el 

comtat de Barcelona. Primera part: 

Prefaci. introducció. Diplomatari 

(doc. 1-572). Edició a cura d’Ignasi J. 

Baiges i Jardí i Pere Puig i Ustrell. 

Barcelona, 2019. 543 p. (Memòries de 

la Secció Històrico-Arqueològica; 

110/1) 

— catalunya carolíngia. Vol. 7/2: el 

comtat de Barcelona. segona part: 

Diplomatari (doc. 573-1223). Edi- 

ció a cura d’Ignasi J. Baiges i Jardí i 

Pere Puig i Ustrell. Barcelona, 2019,  

p. 549-1100. (Memòries de la Secció 

Històrico-Arqueològica; 110/2) 

— catalunya carolíngia. Vol. 7/3: el 

comtat de Barcelona. Tercera part: 

Diplomatari (doc. 1224-1545). Ma-

pes. Índex. Edició a cura d’Ignasi J. 

Baiges i Jardí i Pere Puig i Ustrell. 

Barcelona, 2019, p. 1105-1631. (Me-

mòries de la Secció Històrico-Arque-

ològica; 110/3) 

barraL, Xavier. els Banys «Àrabs» de 
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Girona: estudi sobre els banys pú- 

blics i privats a les ciutats medievals.  

1a reimpr. Barcelona, 2018. 378 p. 

(Memòries de la Secció Històrico-

Arqueològica; 105) 

catalan Historical Review, núm. 11 

(2018).

crisis frumentàries, iniciatives privades i 

polítiques públiques de proveïment a 

les ciutats catalanes durant la baixa 

edat mitjana. Coordinació a cura 

d’Antoni Riera i Melis. Barcelona, 

2013-2018. 300 p. (Memòries de la 

Secció Històrico-Arqueològica; 94) 

Ferran ii i la corona d’Aragó. Edició a 

cura d’Ernest Belenguer i Cebrià. 

Barcelona, 2018. 478 p. (Memòries de 

la Secció Històrico-Arqueològica; 

108)

Ferrer, M. Teresa. el llibre de comptes de 

nicolau de Mediona. Barcelona, 2018. 

198 p. (Memòries de la Secció Histò-

rico-Arqueològica; 107) 

Fontanella polièdric: Poesia barroca i 

transmissió. Edició a cura de Verònica 

Zaragoza i Pep Valsalobre. Barcelona, 

2019. 274 p. (Memòries de la Secció 

Històrico-Arqueològica; 109) [Coedi-

ció amb la Universitat de Girona]

GreGori i ciFré, Josep Maria. Fons de la 

catedral de Girona. Barcelona, 2019. 

1.064 p. (Inventaris dels Fons Musi-

cals de Catalunya; 10) [Coedició amb 

la Universitat Autònoma de Barcelona]

— Fons de la catedral de Girona. Recurs 

digital. Barcelona, 2019. 1.064 p. 

(Inventaris dels Fons Musicals de 

Catalunya; 10) [Coedició amb la 

Universitat Autònoma de Barcelona]

noLLa i bruFau, Josep Maria. carlemany 

i Girona. Discurs de recepció de Josep 

Maria Nolla i Brufau com a membre 

numerari de la Secció Històrico-Ar-

queològica, llegit el dia 27 de setembre 

de 2018. Barcelona, 2018. 

Ramon Llull, els trobadors i la cultura  

del segle xiii. Edició a cura de Vicenç 

Beltran Pepió, Tomàs Martínez Rome-

ro i Irene Capdevila Arrizabalaga. 

Barcelona, 2018. 269 p. (Corpus des 

Troubadours; 7. Études; 4) [Coedició 

amb Foundazione Ezio Franceschini 

ONLUS i Union Académique Interna-

tionale]

romaní saLa, Núria. carrers i serveis via-

ris a les ciutats romanes del Conventus 

Tarraconensis (s. ii ac - vi dc). Barce-

lona, 2019. 401 p. il·l. b/n; 30 cm + 

1 CD-ROM. (Forma Conventus Tar-

raconensis. Serie Studia Archaeologi-

ca; 2) [Coedició amb la Universitat 

Autònoma de Barcelona i l’Institut 

Català d’Arqueologia]

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes en el capítol x, «Publicacions».)
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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
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 17.6.1996 fins al 27.2.2012. 
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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) 

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

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

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
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Immaculada Lorés i Otzet 31.07.2019

 Història de l’art

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; emèrit des del 31.07.2019

 Arqueologia

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
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Patrici Pojada 13.12.2018

 Història moderna i contemporània

Damià Pons i Pons* 2.3.2015 

 Assagística

Marta Prevosti i Monclús  13.12.2018

 Arqueologia

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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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

Eduard Vallès i Pallarès 13.12.2018

 Història de l’art (segles xix i xx)

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)

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)

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 († 1.10.2018)

 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)
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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-set membres emèrits i onze 

membres corresponents.

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Antoni Trilla i García, 

Xavier Turon Barrena, Xavier Matias-

Guiu Guia i Dolors Vaqué Vidal.

Ha passat a ser emèrita Montserrat 

Aguadé i Porres.

La Secció ha hagut de lamentar la 

mort de Ramon Parés i Farràs, membre 

emèrit que traspassà el 30 de setembre  

de 2018, i de Josep M. Domènech i Mateu, 

membre emèrit que traspassà el 2 de gener 

de 2019.

Reunions

La Secció s’ha reunit en deu sessions or-

dinàries: el 20 de setembre, el 8 d’octubre, 

el 18 de novembre i el 10 de desembre de 

2018, i el 14 de gener, l’11 de febrer,  

l’11 de març, el 8 d’abril, el 6 de maig i 

el 17 de juny de 2019. D’aquestes, les dels 

mesos de novembre i febrer han anat se-

guides d’una sessió conjunta amb la 

Secció de Ciències i Tecnologia.

Tema de l’any: Canvi climàtic i salut 

a Catalunya

S’ha organitzat un cicle de conferències i 

una jornada monogràfica al voltant del 

tema canvi climàtic i salut a catalunya, 

que es tancaran amb la publicació d’un 

informe. Les sessions han estat:

— 20.9.2018: «Salut, clima i 

planeta», a càrrec de Josep M. Antó, di-

rector del Centre de Recerca en Epidemio-

logia Ambiental (CREAL).

— 10.12.2018: «Canvi climàtic, 

illes de calor i salut a Catalunya», a càrrec 

de Javier Martín Vide, catedràtic de geo-

grafia física de la Universitat de Barcelo-

na.

— 11.3.2019: «Sistemas alimen-

tarios y cambio climático», a càrrec de 

Marta Rivera, directora de la Càtedra 

Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la 

Universitat de Vic.

— 11.4.2019: Jornada sobre 

Canvi Climàtic i Salut, amb les ponències 

«Re-avaluant el paper de la variabilitat i 

el canvi climàtics en la magnitud i l’apa-

rició de brots epidèmics», de Xavier Rodó, 

d’ISGlobal; «Com afecta el canvi climàtic 

en la salut humana i què podem fer com 

a científics per pal·liar aquests efectes?», 

d’Elisa Berdalet, de l’Institut de Ciències 

del Mar; «Sostenibilitat i canvi climàtic», 

d’Humberto Llavador, de la Universitat 

Pompeu Fabra, i «El canvi climàtic a 

Barcelona. Efectes i accions previstes», 

d’Irma Ventayol, de Pla Clima de Barce-

lona. La sessió va finalitzar amb una 
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discussió general, i unes paraules de clo-

enda a càrrec de Josep Peñuelas, investi-

gador del CREAF i membre de la Secció.

Discursos de presentació  

i altres activitats

— Discurs de presentació de Jordi Casa-

nova i Roca com a membre numerari de 

la Secció de Ciències Biològiques: «La 

morfogènesi o com es genera la forma en 

els éssers vius» (8.10.2018).

—  Contribució de la Secció al 

Simposi Pompeu Fabra, organitzat per 

l’IEC, amb la conferència «Pompeu Fabra 

i la terminologia biològica», a càrrec de 

Joan Vallès (16.11.2018).

— Conferència: «Els treballs de 

la Secció Filològica i les possibilitats  

de cooperació entre seccions», a càrrec de 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica (14.1.2019).

— Presentació del Diccionari 

enciclopèdic de medicina (DEMCAT), a 

càrrec d’Oriol Ramis, membre de la di-

recció editorial de l’obra (14.1.2019).

— Discurs de presentació de Ro-

deric Guigó com a membre numerari de 

la Secció de Ciències Biològiques: «Sobre 

la naturalesa computacional de la vida» 

(11.2.2019).

— Discurs de presentació de Joan 

Vallès com a membre numerari de la 

Secció de Ciències Biològiques: «Etnobo-

tànica: persones, plantes, cultura i benes-

tar. Aspectes generals, i situació i perspec-

tives als Països Catalans» (8.4.2019).

En el marc del debat general sobre 

els premis de l’IEC que s’ha esdevingut 

durant aquest curs, la SECCB ha acordat 

canviar el cartell i, a partir de 2019, con-

vocar un sol premi que alterni anualment 

els àmbits de ciències de la vida i ciències 

de la salut.

Premis i distincions

Xavier Bellés ha rebut la Medalla Narcís 

Monturiol al mèrit científic i tecnològic 

(setembre 2018).

Ricard Guerrero ha estat nomenat 

soci d’honor de la Societat Catalana de 

Biologia (novembre 2018) i ha rebut el 

grau de doctor honoris causa per la Uni-

versidad Veracruzana (Xalapa, Veracruz, 

Mèxic).

Josep Peñuelas ha rebut el Premi 

Excel·lència de l’Institut Ramon Muntaner 

de Figueres (novembre 2018), el Marsh 

Award for Climate Change Research Prize 

de la British Ecological Society (desembre 

2018) i el Premi Ciutat de Barcelona en 

la categoria de ciències de la terra i am-

bientals (gener 2019). El 2019 ha estat 

nomenat membre del consell assessor 

cien tífic de l’Ajuntament de Barcelona i 

col·legiat d’honor del Col·legi de Biòlegs 

de Catalunya (abril 2019).

Creu Casas i Sicart ha estat reco-

neguda per la Facultat de Farmàcia i 

Ciències de l’Alimentació, que ha dedicat 

la seva biblioteca a qui va ser la primera 

professora de botànica de la Facultat de 

Farmàcia i també la primera dona nome-
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nada membre numerària de l’IEC (març 

2019).

Joandomènec Ros ha estat nome-

nat col·legiat d’honor del Col·legi de Biò-

legs de Catalunya (abril 2019).

Jaume Terradas ha rebut la Creu 

de Sant Jordi de la Generalitat 2019 i la 

Distinción Luis Balaguer de l’Asociación 

Española de Ecología Terrestre 2018 

(atorgada i lliurada el 2019).

Josep Lluís Barona Vilar ha estat 

nomenat membre de la Reial Acadèmia 

de Medicina de la Comunitat Valenciana 

(juny 2019).

Publicacions

El web Galeria de Científics Catalans ha 

incorporat o completat les entrades se-

güents: Antoni Ballester i Nolla, Miquel 

Crusafont i Pairó (ampliació), Alexandre 

Frias i Roig, Pere Montserrat i Recoder, 

Jaume Palau i Albert, Josep Planas i Mes-

tres, Llorenç Presas i Puig, Jaume Raven-

tós i Pijoan, Juan Antonio Seoane i Cam-

ba i Josep Maria Vidal i Llenas. Els textos 

estan disponibles en català, castellà i 

anglès. 

etnobotànica: persones, plantes, cultura 

i benestar: Aspectes generals, i situa-

ció i perspectives als Països catalans. 

Discurs de presentació de Joan Vallès 

i Xirau com a membre numerari de la 

Secció de Ciències Biològiques, llegit 

el dia 8 d’abril de 2019. Barcelona, 

2019.

La morfogènesi o com es genera la forma 

en els éssers vius. Discurs de presen-

tació de Jordi Casanova i Roca com a 

membre numerari, llegit el dia 8 

d’octubre de 2018. Barcelona, 2018.

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes en el capítol x, «Publicacions».)

Membres

Montserrat Aguadé i Porres 18.3.2013; emèrita des del 28.5.2019

 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
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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

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

 († 2.1.2019)

 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
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Manuel Esteller Badosa 22.6.2015

 Medicina

M. 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

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
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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

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

Xavier Matias-Guiu Guia 14.2.2019

 Anatomia patològica

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

 († 30.9.2018)

 Microbiologia

Josep Peñuelas i Reixach 16.6.2014

 Ecologia

D
AT

A
 D

e
 n

o
M

e
n

A
M

e
n

T
 i

 e
sP

e
c

iA
L

iT
AT

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   145 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   145 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

146

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

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

Antoni Trilla i García 8.11.2018

 Medicina

Xavier Turon Barrera 8.11.2018

 Zoologia

Joan Vallès i Xirau  17.11.2016

 Ciències de la vida

Dolors Vaqué Vidal 14.2.2019

 Biologia marina i oceanografia 

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
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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)

Àngel Pellicer i Garrido 22.5.1995

 Patologia

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

bres procedents de l’Estat espanyol o de l’àmbit d’influència de la llengua i la cultura catalanes.
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F. Xavier Pi-Sunyer 26.2.2007

 Endocrinologia i nutrició

 (Estats Units)

Claude Roux 26.2.2007

 Liquenologia

 (França)

Xavier Sáez-Llorens 7.6.2010

 Malalties infeccioses infantils

 (Panamà)

José Sarukhán Kermez 21.12.2009

 Botànica agrícola

 (Mèxic) 

Antoni Torre 26.2.2007

 Naturalisme i zoologia

 (l’Alguer)
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Secció de Ciències i Tecnologia

crònica 

La Secció de Ciències i Tecnologia 

(SECCT) té vint-i-set membres numera-

ris, vint-i-dos membres emèrits i deu 

membres corresponents. 

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Joaquim Bruna Floris, 

Josep Anton Muñoz de la Fuente, Lluís 

Torner i Sabata i Nora Ventosa i Rull.

Ha passat a la condició d’emèrit 

David Serrat i Congost.

El mes de novembre, després del 

procés electoral pertinent, s’ha fet el re-

lleu del Consell de Govern, que ha que- 

dat constituït per Alícia Casals i Gelpí, 

presidenta; Miquel Canals i Artigas, 

vice president; Jaume Miranda i Canals, 

tresorer, i Àngel Messeguer i Peypoch, se- 

cretari.

Activitat de la Secció

La Secció ha celebrat onze sessions, els 

dies 17 de setembre, 15 d’octubre, 19 de 

novembre, 17 de desembre de 2018,  

i 21 de gener, 11 de febrer, 18 de març,  

8 d’abril, 13 de maig, 17 de juny i 8 de 

juliol de 2019. Les reunions de novembre 

i febrer han anat seguides d’una sessió 

conjunta amb la Secció de Ciències Bio-

lògiques.

A més d’aquestes reunions, s’ha 

participat, coordinat o intervingut en 

aquestes altres activitats:

— Participació de Josep Amat a 

la Festa de la Ciència que s’organitza a la 

Bressola del Soler (Rosselló), amb dues 

conferències per a diferents grups d’alum-

nes, sobre els reptes tecnològics de la ro-

bòtica (5.10.2018).

— Presentació del llibre Història 

de la matemàtica: Grècia iia (els ‘ele-

ments’ d’euclides: llibres i, ii, iii, iv, v i vi), 

en què intervenen Josep Pla, autor del 

llibre i professor emèrit de la Universitat 

de Barcelona; Xavier Jarque, president de 

la Societat Catalana de Matemàtiques; 

Joan Antoni Solans, president de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, i David Serrat, 

secretari científic de l’IEC (15.10.2018).

— Conferència «El barri, peça 

bàsica d’una mobilitat urbana sostenible», 

a càrrec de Lluís Jofre, com a col·laboració 

entre la SECCT i l’Ajuntament de Barce-

lona en el marc de l’Smart City Week. 

Antiga Presó Model (7.11.2019).

— Contribució de la Secció al 

Simposi Pompeu Fabra, organitzat per 

l’IEC, amb la conferència «Pompeu Fa-

bra, estudiant i professor d’enginyeria 

(1883-1912)», a càrrec de Guillermo 

Lusa (16.11.2018).

— Participació de David Jou, 

Josep Amat, Alícia Casals, Jordi Llorca i 

Carme Torras en el taller «Raó, emoció  

i coneixement segons la ciència», desen-
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volupat al Palau Macaya de Barcelona i 

organitzat per la Fundació Joan Maragall 

(14.1.2019).

— Assistència de diversos mem-

bres de la Secció a la cerimònia inaugural 

de l’Any Internacional de la Taula Periò-

dica (2019), celebrada al Teatre Nacional 

de Catalunya. La Secció ha donat suport 

a l’organització d’aquesta commemora-

ció, coordinada per la Societat Catalana 

de Química (SCQ). La SCQ té un paper 

rellevant en aquesta commemoració, en 

tant que coordinadora a Catalunya de 

diverses institucions i organismes que 

participen en l’esdeveniment. Hi partici-

pen Pilar González, amb la conferència 

inaugural; Àngel Messeguer, amb la lec-

tura del Manifest de l’Any de la Taula 

Periòdica, i Carles Bo, president de la 

SCQ (5.2.2019).

— Adhesió de la SECCT a la 

sessió d’homenatge a Pere Santanach, 

celebrada a l’Aula Magna de la Facultat 

de Ciències de la Terra. Hi participa Mi-

quel Canals, vicepresident de la Secció, i 

hi assisteixen diversos membres de la 

Secció (13.2.2019).

— Participació de la presidenta 

de la Secció, com a representant de l’IEC, 

a la Taula Permanent del Pacte Nacio- 

nal per a la Societat del Coneixement 

(15.5.2019).

— Constitució d’una comissió per 

a coordinar les activitats de l’Any Mon-

turiol, amb la participació de l’Oficina  

de Coordinació de la Secretaria d’Uni- 

versitats i Recerca de la Generalitat 

(11.6.2019).

D’altra banda, el mes de març s’ha 

presentat al Consell Assessor del Parla-

ment en Ciència i Tecnologia (CAPCIT) 

l’informe «Efectes econòmics i socials de 

la digitalització», elaborat per Josep Amat 

i Alícia Casals, de la SECCT, i Alfred 

Pastor, de l’IESE, i l’1 de juliol s’ha lliurat 

al Parlament l’informe «Tecnologies en la 

cura de la gent gran a Catalunya», coor-

dinat per la Secció, en el qual han parti-

cipat, entre altres persones, Josep Amat, 

Alícia Casals i Lluís Jofre.

Finalment, el mes d’abril la 

SECCT s’ha adherit al Manifest per a una 

nova Governança de la transició energè-

tica.

Discursos de presentació

— Discurs de presentació de Carme Tor-

ras i Genís com a membre numerària: 

«Aprenentatge automàtic en xarxes i ro-

bots: reptes tecnocientífics i implicacions 

ètiques» (17.12.2018).

— Discurs de presentació de Car-

me Calderer com a membre corresponent: 

«Ciència i tecnologia a Catalunya, avui i 

demà: “Where next for Catalonian Sci- 

ence?”» (21.5.2019).

— Discurs de presentació de Jor-

di Llorca Piqué com a membre numerari: 

«L’aportació de la nanotecnologia al dis-

seny racional de catalitzadors» (8.4.2019).

— Discurs de presentació de Jor-

di Faulí i Oller com a membre numerari: 
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«La columna d’Antoni Gaudí per a la 

Sagrada Família: la columna de doble gir 

helicoidal» (17.6.2019).

Premis i distincions

Jordi Corominas ha estat distingit amb la 

1st LARAM Honor Lecture, a Fisciano, 

Itàlia (3.9.2018).

Carme Torras ha estat nomenada 

membre de l’Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), associació 

tecnicoprofessional d’àmbit mundial de-

dicada, entre altres coses, a l’estandardit-

zació. És l’associació internacional sense 

ànim de lucre més gran formada per 

professionals de les noves tecnologies 

(desembre 2018).

Ramon López de Mántaras ha 

rebut el Premio Nacional de Investigación 

Julio Rey Pastor 2018 en Matemáticas y 

Tecnologías de la Información y la Comu-

nicación, que atorga el Ministeri de Cièn-

cia, Innovació i Universitats (desembre  

2018).

Pilar Bayer i Isant ha estat reco-

neguda per l’Institut Viladomat de Barce-

lona, que ha designat amb el nom d’Aula 

Pilar Bayer una de les tres aules de tec-

nologia del centre (inaugurat el 20 de 

desembre de 2018). En una línia semblant, 

l’Ajuntament de Getafe (Comunitat de 

Madrid) li ha dedicat un dels carrers del 

Polígono Industrial de los Gavilanes, que 

compta amb diversos carrers dedicats a 

científics. Pilar Bayer és una de les mate-

màtiques que forma part de la Tabla 

Periódica de las Científicas, confecciona-

da sota la direcció de Teresa Valdés-Solís 

en un projecte del CSIC: https://mujeres 

conciencia.com/2019/01/01/la-tabla 

-periodica-de-las-cientificas.

Josep Domingo Ferrer ha guanyat 

el Premi ICREA-Acadèmia en la seva 

convocatòria de 2018 (que es va resoldre 

a principi de 2019).

Marta Sanz ha estat elegida aca-

dèmica de la Reial Acadèmia de Ciències 

i Arts de Barcelona i ha llegit la memòria 

d’ingrés (17 de gener de 2019).

Damià Barceló ha estat nomenat 

Honorary and Guest Professor at Zhejiang 

A & F University (Hangzhou, Xina) (maig 

2019).

Carme Torras i Genís ha estat 

guardonada amb el IV Premio Julio Peláez 

a las Mujeres Pioneras de la Física, la 

Química y las Matemáticas, que atorga 

anualment la Fundación Tatiana Pérez de 

Guzmán el Bueno, per ser pionera en 

l’aplicació de models neuronals en la ro-

bòtica (4.6.2019).

Publicacions 

L’anàlisi de conques: aproximació pluri-

disciplinària als estudis geològics i a 

l’exploració i gestió de recursos. Discurs 

de recepció de Lluís Cabrera Pérez com 

a membre numerari de la Secció de 

Ciències i Tecnologia, llegit el dia 19  

de novembre de 2018. Barcelona, 2018.

L’aportació de la nanotecnologia al dis-

seny racional de catalitzadors. Discurs 
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de presentació de Jordi Llorca Piqué 

com a membre numerari de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, llegit el dia 

8 d’abril de 2019. Barcelona, 2019.

Aprenentatge automàtic en xarxes i ro-

bots: reptes tecnocientífics i implica-

cions ètiques. Discurs de presentació 

de Carme Torras i Genís com a mem-

bre numerària de la Secció de Cièn - 

cies i Tecnologia, llegit el dia 17 de 

desembre de 2018. Barcelona, 2018.

Gray, Theodore. els elements: Una explo-

ració visual de tots els àtoms coneguts 

de l’Univers. 2a ed. València: Publi-

cacions de la Universitat de València, 

2019. 240 p. ISBN 978-84-9965-

470-6 (IEC); 978-84-9134-417-9 

(PUV). [Coedició amb la Universitat 

de València]

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes en el capítol x, «Publicacions».)

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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Joaquim Bruna Floris 8.11.2018

 Matemàtiques

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

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

Pilar González Duarte 14.6.2004; emèrita des del 26.1.2015

 Química inorgànica
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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

Josep Anton Muñoz de la Fuente 8.11.2018

 Geologia

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; emèrit des del 30.6.2019

 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

Lluís Torner i Sabata 8.11.2018

 Fotònica

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

Nora Ventosa i Rull 8.11.2018

 Química

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)
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* Entre parèntesis consta el país de procedència o residència habitual, i la ciutat en el cas dels mem-

bres procedents de l’Estat espanyol o de l’àmbit d’influència de la llengua i la cultura catalanes.
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Juan de Dalmau Mommertz 17.12.2012

 Enginyeria aeroespacial

 (Països Baixos)

Sergi Garcia i Mañes 7.6.2018

 Biofísica

 (Londres)

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 2018-2019 ha estat el primer del 

mandat del Consell de Govern que fou 

elegit el 8 de juny de 2018 per al període 

2018-2022. En formen part M. Teresa 

Cabré, presidenta; Ramon Sistac, vicepre-

sident; Màrius Serra, tresorer, i Mila Se-

garra, secretària. Aquest Consell continua 

les línies de treball del que va ser elegit 

per al període 2014-2018.

La Secció Filològica compta amb 

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

membres emèrits i vint-i-vuit membres 

corresponents. Durant el curs 2018-2019 

han passat a ser emèrits Gemma Rigau, 

Josep M. Nadal, Joaquim M. Puyal i Isidor 

Marí.

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs d’Aina Moll, membre emèrita (Pal-

ma, 9 de febrer), i de Giuseppe Tavani, 

membre corresponent (Roma, 22 de març).

L’activitat del curs 2018-2019 

s’ha dut a terme d’acord amb les línies 

d’actuació aprovades per la Secció Filo-

lògica en les reunions del 16 de febrer de 

2018 (per a l’any 2018) i del 15 de febrer 

de 2019 (per a l’any 2019). Es tracta de 

plans de treball per als programes norma-

tius o relacionats amb la normativa que 

desenvolupen els punts del programa 

electoral del Consell de Govern.

Per tal de dur a terme les activitats 

de la Secció Filològica, s’han continuat o 

s’han establert relacions amb la resta de 

l’IEC i altres organismes. S’ha procurat, 

amb l’Equip de Govern de Presidència, 

mantenir la línia de concertació princi-

palment en afers relacionats amb la 

llengua i, d’una manera especial, en les 

presentacions de les obres normatives 

Gramàtica essencial de la llengua cata-

lana (presentada en roda de premsa el 17 

de gener) i Gramàtica bàsica i d’ús de la 

llengua catalana (en curs de publicació). 

També s’han mantingut contactes amb 

les altres seccions, principalment en l’or-

ganització del Simposi Pompeu Fabra i 

en l’activitat de la Comissió de Termino-

logia Científica i Tècnica de l’Institut, 

integrada per un representant de cada 

Secció i pel president del Consell Super-

visor del TERMCAT, i en el projecte de 

recerca Guaita Terminològica i Extract-

CiT: Extracció de terminologia de corpus 

original en anglès i en català, i proposta 

de termes neològics per a la Comissió de 

Terminologia Científica i Tècnica de l’IEC. 

Així mateix, la presidenta va partici- 

par en el Ple de la reunió de la Secció de 

Ciències Biològiques, convidada pel seu 

president, amb la intervenció «Els tre- 

balls de la Secció Filològica i les possibi-

litats de cooperació entre seccions». D’una 

altra banda, ha continuat la col·labora- 

ció amb l’Institut Menorquí d’Estudis i la 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   158 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   158 5/3/21   10:565/3/21   10:56



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

159

Societat d’Onomàstica, entitats adherides 

a l’IEC. 

Pel que fa als contactes de la Sec-

ció amb institucions externes, en aquest 

curs s’han realitzat principalment a l’en-

torn de la commemoració de l’Any Pom-

peu Fabra i també amb la continuació 

d’activitats de presentació i de formació 

de les novetats normatives, arran de la 

publicació de la Gramàtica de la llengua 

catalana i l’ortografia catalana, i de la 

publicació de la Gramàtica essencial de 

la llengua catalana. En l’àmbit de l’Ad-

ministració, s’ha cooperat amb les ins-

titucions següents: Generalitat de Ca- 

talunya (Direcció General de Política 

Lingüística del Departament de Cultura, 

i Departament d’Educació), Govern de les 

Illes Balears (Conselleria d’Educació i 

Direcció General de Política Lingüística 

de la Conselleria de Transparència, Cul-

tura i Esports), Ajuntament de Barcelona 

(Ponència del Nomenclàtor dels carrers 

de Barcelona), Autoritat del Transport 

Metropolità de Barcelona, Representació 

de la Comissió Europea a Espanya, Se-

cretaria d’Estat per a l’Avenç Digital 

(Ministeri d’Economia i Empresa) i Grup 

d’Experts de les Nacions Unides en Noms 

Geogràfics.

En l’àmbit acadèmic, hi ha hagut 

relacions amb les universitats següents: 

Universitat d’Alacant (Departament de 

Filologia Catalana i seu de la Nucia), 

Universitat Autònoma de Barcelona (De-

partament de Filologia Catalana), Uni-

versitat de les Illes Balears (Departament 

de Filologia Catalana i Lingüística Gene-

ral), Universitat Pompeu Fabra (Càtedra 

Pompeu Fabra, Institut de Lingüística 

Aplicada), Universitat de València (De-

partament de Filologia Catalana) i Uni-

versitat Catalana d’Estiu. També han 

continuat les relacions amb la Xarxa Vives 

d’Universitats, els serveis lingüístics uni-

versitaris, l’Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana i la Institució Milà i 

Fontanals del Consell Superior d’Investi-

gacions Científiques.

Pel que fa a les relacions amb les 

altres acadèmies de la llengua, s’ha tingut 

contacte amb l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua, l’Institut d’Estudis Aranesi - 

Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana 

i amb l’Euskaltzaindia, arran de la cele-

bració del seu centenari.

Altres entitats amb les quals la 

Secció Filològica ha cooperat d’una ma-

nera més significativa en aquest curs han 

estat, per ordre alfabètic, les següents: 

Antàrtida Produccions Audiovisuals, 

Associació Catalana de Neohel·lenis- 

tes, Associació Internacional de Llengua 

i Literatura Catalanes, candidatura del 

Priorat-Montsant-Siurana a la Llista  

del Patrimoni Mundial, Catalunya Ràdio, 

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filo-

sofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 

Consorci per a la Normalització Lingüís-

tica (CNL d’Osona i CNL L’Heura de 

Santa Coloma de Gramenet), Editorial 

Vicens Vives, Federació de Persones Sor-
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des de Catalunya, Fundació Catalana per 

la Recerca i la Innovació, Institució Fran-

cesc de B. Moll, Maestrat Viu i Televisió 

de Catalunya.

Cal esmentar, especialment, la 

vinculació institucional de la Secció Filo-

lògica amb les entitats en què participa 

l’IEC: Fundació Mercè Rodoreda, Càtedra 

UNESCO de Diversitat Cultural, Funda-

ció Carles Salvador, Institut Ramon Llull 

(i la seva Fundació) i TERMCAT. La 

Secció Filològica té representació oficial 

en el Consell de Direcció d’aquest centre 

de terminologia i en el seu Consell Super-

visor, presidit per un membre de la Secció, 

i del qual formen part altres membres de 

diferents seccions de l’IEC i un tècnic  

de les Oficines Lexicogràfiques. 

La Secció ha obtingut el suport de 

la Fundació Bancària «la Caixa», com  

en anys anteriors, per a dur a terme les 

activitats ordinàries del curs. Aquesta 

entitat també ha donat un finançament 

específic per a la publicació de la Gramà-

tica bàsica i d’ús de la llengua catalana. 

Així mateix, ha fet novament una apor-

tació per a la realització d’accions de 

visibilitat de la Secció Filològica i d’in-

cidència social de la llengua catalana, 

entre les quals destaquen les dues edicions 

de la Festa «Fes-te de la llengua», que 

també han rebut el patrocini de la Fun-

dació Damm i, pel que fa a la primera 

edició, la col·laboració del Palau Robert 

i el patrocini de Frit Ravich i Caves Vi-

larnau. 

Reunions de la Secció Filològica

Durant el curs 2018-2019, el Ple de la 

Secció Filològica s’ha reunit mensual- 

ment els dies 14 de setembre, 5 d’octubre, 

9 de novembre i 14 de desembre de 2018, 

i 18 de gener, 15 de febrer, 15 de març, 

12 d’abril, 17 de maig, 14 de juny i 5 de 

juliol de 2019. 

Com és habitual en les reunions 

plenàries de la Secció Filològica, 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 en què s’ha treballat han 

estat les següents: el seguiment de la re-

cepció de la Gramàtica de la llengua 

catalana i de l’ortografia catalana; 

l’actualització del Diccionari de la llengua 

catalana per a la versió en línia, amb la 

incorporació de les novetats normatives 

derivades de la publicació de la Gramà-

tica de la llengua catalana i de l’ortogra-

fia catalana; el tancament de la Gramà-

tica essencial de la llengua catalana 

(ratificada en el Ple de l’IEC del 13 de 

setembre i posada en línia el 17 de gener); 

l’acabament i la publicació de la Gramà-

tica bàsica i d’ús de la llengua catalana 

(ratificada en el Ple de l’IEC del 13 de 

desembre); la publicació en línia de la 

Proposta de transcripció del xinès al ca-

talà (aprovada en la reunió del 8 de març 

de 2018), i la continuació de l’elaboració 

del nomenclàtor mundial, amb l’aprova-

ció de les llistes d’exònims de Mèxic i 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   160 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   160 5/3/21   10:565/3/21   10:56



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

161

Amèrica Central, i d’Amèrica del Sud 

(reunió de la Secció del 14 de desembre).

En l’àmbit del funcionament, en 

les reunions plenàries s’han tractat qües-

tions relatives a l’organització de la Secció 

Filològica promoguda pel Consell de Go-

vern des de 2014, per tal de dur a terme 

les actuacions normatives que aquesta 

Secció té encomanades, amb les implica-

cions en les línies de treball aprovades per 

a 2018 i per a 2019. Cal destacar l’apro-

vació del Reglament intern de funciona-

ment de comissions, subcomissions i grups 

de treball de la Secció Filològica de l’IEC 

(acord pres en la reunió de la Secció Filo-

lògica del 15 de març de 2019). També 

s’ha procedit a debatre els criteris que 

s’han tingut en compte en els darrers anys 

en l’elecció de nous membres, per tal d’or-

denar-ne el debat amb vista a cobrir places 

vacants, i s’ha acordat que, en la mesura 

que sigui possible, es tindran en compte, 

a més de l’origen territorial i de l’especia-

litat dels candidats, la prioritat de gènere 

i les necessitats de la Secció Filològica en 

el moment de la cobertura de les places. 

Aquestes necessitats són, a hores d’ara, els 

programes normatius o científics de gran 

envergadura que s’han de dur a terme en 

els pròxims anys (el més important dels 

quals és el Nou Diccionari Normatiu) i les 

activitats estratègiques de difusió i implan-

tació de la normativa i la qualitat de la 

llengua als sectors socials (la comunicació 

a la societat en general i la vehiculació de 

la normativa a l’ensenyament).

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, a 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 el curs 

han estat les següents: presentació dels 

resultats del projecte Neologismes per a 

l’Actualització del Diccionari Normatiu 

(NADIC), a càrrec de Josep Martines, 

ponent, i Judit Freixa, directora (14 de 

setembre de 2018); presentació de la nova 

interfície de consulta del Corpus Textual 

Informatitzat de la Llengua Catalana, a 

càrrec de Joaquim Rafel, director del 

projecte, i Joan Soler, coordinador (5 

d’octubre de 2018); exposició sobre l’estat 

dels treballs del projecte Glossarium Me-

diae Latinitatis Cataloniae, a càrrec de 

Pere J. Quetglas, director del projecte, i 

de les investigadores Ana Gómez Rabal, 

científica titular del CSIC, i Mercè Puig, 

professora de la Universitat de Barcelona; 

exposició sobre la situació lingüística del 

Quebec, a càrrec de Jürgen Erfurt, pro-

fessor de la Universitat de Frankfurt (14 

de desembre de 2018), i exposició sobre 

l’estat actual de la normalització i la nor-

mativització de l’alguerès, a càrrec de 

Francesc Ballone, membre corresponent 

de la Secció Filològica (15 de febrer de 

2019).

Pel que fa a les comissions delega-

des i als grups de treball de la Secció, el 
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nombre de reunions durant aquest any ha 

estat el següent: Comissió de Lexicografia, 

onze; Comissió de Gramàtica, quatre; 

Comissió d’Onomàstica, onze; Comissió 

de Transcripció i Transliteració, vuit; 

Comissió d’Infraestructura i Corpus, dues; 

Comissió d’Estandardització, deu; comis-

sió delegada per a l’establiment de proto-

cols en matèria normativa amb altres 

institucions acadèmiques de les terres  

de llengua i cultura catalanes, una; Àrea de 

Visibilitat, divuit.

Els membres del Ple de la Secció 

Filològica han participat en les ponències 

dels premis de l’IEC del Cartell de 2019: 

en la del Premi IEC de Filologia Nicolau 

d’Olwer, Antoni Ferrando, Pere J. Quet-

glas i Joan Peytaví; en la del Premi IEC 

de Teoria Literària Josep Carner, Jaume 

Cabré, Manuel Llanas i Josep Piera, i en 

la de la Borsa d’estudi de la Generalitat 

de Catalunya, Montserrat Jufresa.

Cal esmentar, per la seva especial 

incidència, la dedicació de quatre tècnics 

lingüístics de la Secció Filològica a la cor-

recció de les proves d’accés a la universi-

tat de la Generalitat de Catalunya que es 

fa a l’IEC (de gener a abril de 2019). 

Celebracions, homenatges 

i distincions dels membres  

de la Secció Filològica

Membres numeraris i emèrits

M. Teresa Cabré va ser investida doctora 

honoris causa per la Universitat de Gine-

bra, a proposta de la Facultat de Tra- 

ducció i Interpretació, el 12 d’octubre  

de 2018. Així mateix, la Universitat Au-

tònoma de Manizales (Colòmbia), i la 

Xarxa Iberoamericana de Terminologia 

(RITerm) li van dedicar un reconeixement 

el 26 d’octubre de 2018 en el marc del 

XVI Congrés d’aquesta entitat, celebrat 

en la dita universitat del 21 al 28 d’octu-

bre de 2018. Així mateix, el març de 2019 

va ser nomenada presidenta d’honor de 

la Societat Catalana de Terminologia.

Mila Segarra va ser distingida (ex 

aequo amb Jordi Mir) amb el Premi Pom-

peu Fabra 2018, que concedeix la Ge-

neralitat de Catalunya, en la categoria 

«Trajectòria professional, científica o cí-

vica». Van rebre el premi el 23 d’octubre 

de 2018 en un acte al Teatre Nacional de 

Catalunya.

Mariàngela Vilallonga va ingres-

sar com a acadèmica numerària a la Reial 

Acadèmia Europea de Doctors el 30 d’oc- 

tubre de 2018; l’acte va tenir lloc a la  

seu de Foment del Treball, a Barcelo- 

na. Així mateix, va rebre la Medalla 

Narcís Monturiol, que concedeix la Ge-

neralitat de Catalunya, el 19 de febrer  

de 2019 al Palau de la Generalitat de 

Catalunya. 

Josep Piera va ser homenatjat per 

la Institució Alfons el Magnànim amb la 

presentació del volum de la seva Poesia 

completa 1971-2018, publicat per aques-

ta Institució, el 14 de març de 2019 a la 

Casa de Cultura de Gandia.
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Antoni Ferrando va ser nomenat 

fill predilecte de Benicolet, per acord del 

ple de l’Ajuntament d’aquest poble, en 

atenció als seus mèrits, compromís i tra-

jectòria en favor de la llengua, la cultura 

i les tradicions, el 30 de març de 2019. 

Així mateix, va ser homenatjat amb motiu 

de la seva jubilació amb un acte de comiat 

pel Departament de Filologia Catalana de 

la Universitat de València, el 28 de juny 

de 2019, i amb la publicació del volum 

nunc dimittis, que aplega treballs d’in-

vestigació dedicats a alguns dels temes de 

la seva obra.

Joaquim M. Puyal va ser guardonat 

amb la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu de 

l’Ajuntament de Barcelona, l’1 d’abril  

de 2019. Així mateix, va ser investit doc-

tor honoris causa per la Universitat Autò-

noma de Barcelona, el 7 de maig de 2019. 

Màrius Serra va ser distingit amb 

una felicitació concedida pels Mossos 

d’Esquadra per uns escrits sobre una co-

missaria històrica dels Mossos durant la 

República a Horta, el 12 d’abril de 2019, 

amb motiu de la celebració del Dia de les 

Esquadres de l’ABP Horta-Guinardó Re-

gió Policial Metropolitana Barcelona. 

Joaquim Rafel i Gemma Rigau van 

ser distingits amb la Creu de Sant Jordi, 

que concedeix la Generalitat de Catalu-

nya, el 16 de maig de 2019, a l’Auditori 

del Fòrum de Barcelona.

Ramon Sistac va fer la lliçó de 

comiat com a professor a la Universitat 

de Lleida, el 29 de maig de 2019.

Josep M. Nadal va ser homenatjat 

per a la Universitat de Girona el 25 de 

juny de 2019, en el marc de l’XI Col·loqui 

Internacional «Problemes i mètodes d’his-

tòria de la llengua: la llengua desitjada».

Jaume Cabré va rebre el Premi 

Nacional de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, el 4 de juliol de 2019, al Tea-

tre l’Artesà del Prat de Llobregat. Així 

mateix, el Ministeri de Cultura de Grècia 

ha atorgat el Premi Nacional de Cultura 

a la millor traducció de 2018 a Evriviadis 

Sofós per la versió grega de la seva novel-

la Jo confesso.

Membres corresponents

Jordi Mir va rebre (ex aequo amb Mila 

Segarra) el Premi Pompeu Fabra 2018. 

El 2 de novembre de 2018 va ser home-

natjat per l’Ajuntament de Tremp amb la 

distinció de Fill Predilecte d’aquesta 

ciutat.

Georg Kremnitz va ser guardonat 

per la Generalitat de Catalunya amb el 

Premi Robèrt Lafont, que li fou lliurat en 

la cerimònia del 23 d’octubre de 2018 al 

Teatre Nacional de Catalunya.

Joan Beltran va ser distingit amb 

el Premi Carles Salvador, un dels guar-

dons dels Premis Maestrat Viu, el 18 de 

maig de 2019 a Vinaròs.

Membres traspassats

Joan Solà va ser recordat amb l’exposició 

«Joan Solà, bibliòfil», al CRAI Biblioteca 

de Lletres de la Universitat de Barcelona 
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(del 18 de setembre al 30 de novembre  

de 2018), amb una mostra d’obres de la 

seva biblioteca privada donades per la fa-

mília a la Universitat.

Modest Prats va ser homenatjat a 

Castelló d’Empúries, el 29 de març de 2019, 

amb motiu del cinquè aniversari de la seva 

mort, amb una taula rodona organitzada 

per l’Ajuntament d’aquesta vila i la Cà-

tedra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada - Carles Fages de Climent de la 

Universitat de Girona. També s’hi va des-

cobrir una placa commemorativa a la seva 

casa natal.

Joan Bastardas va ser homenatjat, 

els dies 11 i 12 de juliol de 2019, amb la 

celebració del Simposi Internacional «La 

lexicografia llatina medieval i els corpus 

documentals», a la Institució Milà i Fon-

tanals (CSIC), organitzat per la Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics.

Activitats

Activitats formatives i d’intercanvi 

d’informació entre membres i tècnics 

de la Secció Filològica

El 13 de setembre de 2018 es va celebrar 

la primera sessió d’obertura del curs amb 

els membres, el personal contractat i els 

col·laboradors externs de la Secció Filolò-

gica. S’hi va fer una exposició de l’estat 

actual dels projectes de la Secció següents: 

Gramàtica Essencial de la Llengua Cata-

lana i Gramàtica Bàsica i d’Ús (a càrrec 

de Maria Josep Cuenca, directora dels 

projectes), Diccionari Manual de la Llen-

gua Catalana (a càrrec de Joaquim Rafel, 

director de les Oficines Lexicogràfiques), 

Nomenclàtor Mundial (a càrrec d’Enric 

Ribes, president de la Comissió d’Ono-

màstica), l’Acadèmia Oberta als Mitjans 

de Comunicació (a càrrec d’Oriol Camps, 

moderador d’aquesta plataforma) i acti-

vitats de l’Àrea de Visibilitat, especialment 

la Festa «Fes-te de la llengua» (a càrrec 

de Joaquim M. Puyal, president de l’Àrea, 

i Màrius Serra).

El 2 d’octubre de 2018 es va fer 

el VI Seminari de Formació del Personal 

Tècnic de la Secció Filològica, amb el títol 

«Gramàtiques habituals a l’escola: les 

gramàtiques pedagògiques, un model que 

té en compte l’aprenentatge», a càrrec 

d’Anna Camps i de Xavier Fontich, pro-

fessors de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

Activitats públiques 

Ha continuat l’emissió de l’espai «Parau-

la d’acadèmia», secció mensual al progra-

ma el matí de catalunya Ràdio, amb 

Nicolau Dols i Mònica Terribas, per inici-

ativa de l’Àrea de Visibilitat de la Secció 

Filològica. Aquesta activitat va començar 

el 19 de gener de 2018.

Els dies 19 i 20 d’octubre de 2018 

es van celebrar les IV Jornades de Llengua 

i Literatura: «La llengua oral», organit-

zades pel Col·legi de Doctors i Llicenciats 

en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

Catalunya, amb la col·laboració de la 
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Institució de les Lletres Catalanes i la 

Secció Filològica. Hi van participar, en 

representació de la Secció Filològica, el 

vicepresident, en la inauguració, i Oriol 

Camps, en la taula rodona «La llengua 

als mitjans de comunicació».

El 19 d’octubre de 2018 es va fer 

la I Festa «Fes-te de la llengua», als jar-

dins del Palau Robert de Barcelona, orga-

nitzada per l’Àrea de Visibilitat de la 

Secció Filològica, adreçada al professorat 

d’ensenyament secundari i batxillerat, i 

als estudiants de filologia catalana. Hi van 

intervenir Màrius Serra i Carlota Benet 

(conductors de l’acte), Jaume Cabré i 

Nicolau Dols, i hi va haver les actuacions 

musicals de Ju i Biel Majoral.

El 3 de desembre de 2018 es va 

llançar la campanya del neologisme de 

l’any corresponent a 2018, organitzada 

per l’Observatori de Neologia del Depar-

tament de Traducció i Ciències del Llen-

guatge de la UPF i l’IEC. La paraula gua-

nyadora va ser sororitat.

El 29 de març de 2019 es va cele-

brar la jornada sobre diccionarització, en 

el 30è aniversari de l’Observatori de  

Neologia, organitzada per IULATERM 

(Universitat Pompeu Fabra), amb la col-

laboració de la Secció Filològica. Hi van 

participar, per part de la Secció, la presi-

denta, Mercè Lorente, Josep Martines i 

Carolina Santamaria.

El 9 d’abril de 2019, la presidenta 

i les caps de les Oficines Lexicogràfiques i 

d’Estandardització van visitar la Unitat de 

Recursos Lingüístics de l’Acadèmia Valen-

ciana de la Llengua, dirigida per Josep 

Lacreu, que havia visitat les Oficines de la 

Secció Filològica el 20 de març, acompa-

nyat per la secretària de l’Acadèmia. 

El 17 de maig de 2019 es va cele-

brar la sessió en memòria de Jordi J. 

Costa, traspassat el 22 de febrer de 2018, 

amb les intervencions del president de 

l’IEC, la presidenta de la Secció Filològi-

ca, Lluc Bonet, Alà Baylac-Ferrer, Josep 

Moran i Joan Peytaví Deixona (els tres 

darrers integraven la comissió organitza-

dora de l’acte). 

El 18 de maig de 2019, l’IEC va 

acollir la II Festa «Fes-te de la llengua», 

organitzada per l’Àrea de Visibilitat de la 

Secció Filològica, adreçada als estudiants 

de primer cicle d’ESO. Hi van intervenir 

Màrius Serra i Laia Servera (conductors 

de l’acte), la cantant Leopolda Olda i el 

mag Sergi Armentano. 

El 27 de maig de 2019, es va fer 

la presentació institucional del Dicciona-

ri descriptiu de la llengua catalana, amb 

les intervencions del president de l’IEC, 

la presidenta de la Secció Filològica, Joa-

quim Rafel (director del projecte) i la 

directora General de Política Lingüística 

de la Generalitat de Catalunya.

Del 25 al 28 de juny de 2019, es 

va celebrar l’XI Col·loqui Internacional 

«Problemes i mètodes d’història de la 

llengua: la llengua desitjada», organitzat 

per la Universitat de Girona, amb la col-

laboració de la Secció Filològica. Hi van 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   165 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   165 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

166

intervenir la presidenta de la Secció Filo-

lògica (a la inauguració), i Miquel Àngel 

Pradilla, Antoni Ferrando i Ramon Sistac. 

En el marc d’aquest col·loqui es va fer 

l’homenatge al senyor Josep M. Nadal, que 

hi va pronunciar la seva darrera lliçó.

El 26 de juny de 2019, es va lliu-

rar la Menció Pompeu Fabra dels Premis 

Argó, de l’ICE de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, per a treballs de recerca de 

batxillerat, atorgada pel Departament  

de Filologia Catalana de la UAB i la Sec-

ció Filològica. El guanyador de la menció 

va ser Elik Verdú Carrasco. Formaven 

part del tribunal Anna Bartra-Kaufmann 

(en representació de la UAB), Mercè Lo-

rente (en representació de la SF) i Rosa-

maria Bruguera (professora de l’IES Forat 

del Vent, de Cerdanyola del Vallès).

El 4 de juliol de 2019, es va cele-

brar la cinquena trobada de l’Acadèmia 

Oberta als Mitjans de Comunicació, amb 

la participació de representants de la 

Secció Filològica (Comissió de Relacions 

amb els Col·lectius Lingüístics, Àrea de 

Visibilitat i altres membres) i un grup  

de responsables d’assessorament i divul-

gadors lingüístics dels mitjans de comu-

nicació de tot el territori.

Any Pompeu Fabra

Ha continuat, durant aquest curs, la par-

ticipació de la Secció Filològica en la 

commemoració del 150è aniversari del 

naixement de Pompeu Fabra (2018) amb 

les iniciatives següents: 

Conversa de M. Teresa Cabré i 

Màrius Serra: «Fabra, l’enginyeria ver-

bal», i taula rodona «L’estudi científic del 

llenguatge des de Fabra», amb la partici-

pació de Mila Segarra, en la inauguració 

de la Setmana de la Ciència, organitzada 

per la Fundació Catalana per la Recerca 

i la Innovació, amb la col·laboració de les 

universitats catalanes, l’Ajuntament de 

Barcelona i l’IEC, dedicada enguany a 

commemorar l’Any Fabra, l’Any Europeu 

del Patrimoni Cultural i l’Any Feynmann 

(IEC, 9 de novembre de 2018).

Simposi Pompeu Fabra de l’IEC, 

amb la participació de Joandomènec  

Ros, president de l’IEC; Laura Borràs, 

consellera de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya; M. Teresa Cabré, presidenta 

de la Secció Filològica; Ester Franquesa, 

directora general de Política Lingüística 

de la Generalitat de Catalunya; Jordi 

Ginebra, comissari de l’Any Pompeu 

Fabra; com a ponents, Jordi Casassas, 

Albert Balcells, Jaume Guillamet, Josep 

M. Casasús, Enric Pujol, Xavier Lamu-

ela, Joan Martí i Castell, Joan A. Argen-

ter, Josep M. Nadal, Gemma Rigau, Vi-

cent Pitarch, Albert Jané, Josep Ruaix, 

Ramon Sistac, Francesc Ballone, Joan 

Miralles, Joan Peytaví, Antoni Ferrando, 

Jordi Mir, Joaquim Rafel, Mila Segarra, 

Guillermo Lusa, Joan Vallès, Josep 

González-Agàpito, Ramon Pinyol, i, com 

a presidents de sessió, Maria Coromines, 

Miquel Àngel Pradilla, Anna Bartra-

Kaufmann, Joan Pujolar, Joan Veny i 
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Pere Puigdomènech (IEC, del 14 al 16 

de novembre de 2018).

Així mateix, diversos membres de 

la Secció Filològica han participat en 

activitats de la commemoració del 150è 

aniversari de Pompeu Fabra promogudes 

per entitats de tot el territori.

Cursos de formació adreçats  

a públic extern

S’han continuat els cursos de formació 

específica, organitzats per la Secció Filo-

lògica, adreçats a públic extern, que són 

coordinats per caps d’oficines i impartits 

per membres i tècnics de la Secció i espe-

cialistes de fora l’IEC, i que es preveu 

celebrar periòdicament. Durant aquest 

curs s’ha fet el curs següent:

Curs de Correcció de Textos Admi-

nistratius i Jurídics, coordinat pel senyor 

Josep M. Mestres, cap del Servei de Cor-

recció Lingüística (3, 10, 17, 24 i 31 

d’octubre de 2018). Professorat: Carles 

Duarte, Josep M. Mestres, Laia Campamà, 

Sílvia López, Núria Roma, Margarida 

Sanjaume, Núria Altés i Mireia Trias. Or-

ganitzat amb la col·laboració del Servei de 

Correcció Lingüística de l’IEC.

Així mateix, s’ha promogut la se-

gona edició dels cursos d’onomàstica i de 

lexicografia pràctica, que es duran a 

terme a la tardor de 2019.

Difusió de novetats normatives

Han continuat les activitats relacionades 

amb la publicació de la Gramàtica de la 

llengua catalana i l’ortografia catalana 

(aparegudes l’any 2016), i se n’han fet de 

relacionades amb les noves obres norma-

tives: Gramàtica essencial de la llengua 

catalana (obra en línia a disposició del 

públic des del 17 de gener de 2019) i 

Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua 

catalana (obra en paper en via de publi-

cació). Les activitats més rellevants de 

difusió d’aquestes obres han estat les se-

güents: 

El 15 de febrer de 2019, Maria 

Josep Cuenca va fer la conferència «Les 

noves gramàtiques de l’IEC i la termino-

logia gramatical: el glossari de la Gramà-

tica essencial de la llengua catalana», en 

el marc de les Jornades GrOC 2019: 

«L’actualització i unificació terminològica 

a les classes de llengua i les PAU», al 

Campus Poblenou de la Universitat Pom-

peu Fabra, organitzades pel grup de re-

cerca GrOC (Gramàtica orientada a les 

competències) de la UAB, amb la col-

laboració de la UPF i el Col·legi de Doctors 

i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 

Ciències de Catalunya (15 i 16 de febrer 

de 2019).

El 27 de febrer de 2019, es va fer 

una sessió sobre les novetats ortogràfiques 

i gramaticals i les ciències de la salut, a 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 

Salut de Catalunya i de Balears, a càrrec 

de Josep M. Mestres i Júlia Florit, cap i 

estudiant en pràctiques, respectivament, 

del Servei de Correcció Lingüística de 

l’IEC.
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El 19 de març de 2019, Xavier 

Rofes, cap de l’Oficina de Gramàtica, va 

fer una presentació de les gramàtiques de 

l’IEC a la Jornada Pedagògica Pompeu 

Fabra, adreçada a professors de secundà-

ria i organitzada pel Departament d’Edu-

cació de la Generalitat de Catalunya, a la 

seu de l’IEC. 

El 3 d’abril de 2019, el CNL 

L’Heura, de Santa Coloma de Gramenet, 

va organitzar una sessió de presentació de 

la Gramàtica essencial de la llengua ca-

talana adreçada a professorat, a la Bibli-

oteca del Fondo d’aquesta ciutat, que va 

anar a càrrec de Judit Feliu, tècnica de 

l’equip de la Gramàtica Essencial de la 

Llengua Catalana. 

El 4 d’abril de 2019, Manuel Pérez 

Saldanya, director de l’Oficina de Gramà-

tica, va presentar la Gramàtica de la 

llengua catalana a la Universitat del País 

Basc, a Vitòria, en un acte organitzat pel 

professorat de filologia basca d’aquesta 

Universitat.

El 4 de maig de 2019, Maria Josep 

Cuenca, directora del projecte de la Gra-

màtica Essencial de la Llengua Catalana, 

va llegir la conferència «La Gramàtica 

essencial de la llengua catalana de l’IEC 

(2018): una gramàtica de consulta en 

línia», en el marc de la Jornada de Filo-

logia Catalana per a Professionals «Estu-

diar, investigar i divulgar la llengua i la 

cultura literària», organitzada pel Depar-

tament de Filologia Catalana de la Uni-

versitat de València. 

El 16 de juliol de 2019, Maria 

Josep Cuenca va presentar la Gramàtica 

essencial de la llengua catalana a la sala 

d’actes del Parlament de les Illes Balears, 

dins les 33es Jornades Internacionals per a 

Professors de Català organitzades per l’Ins-

titut Ramon Llull.

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 institucions: 

Programa de televisió i de ràdio 

Pica lletres, d’Antàrtida Produccions 

Audiovisuals, concurs lingüístic que con-

sisteix a lletrejar paraules en català adre-

çat a estudiants de secundària.

XXVIII Jornada de Toponímia i 

Antroponímia, organitzada per la Uni- 

versitat de les Illes Balears a Valldemos- 

sa. Intervenció «El futur de l’onomàstica. 

Algunes idees, constatacions, propos- 

tes i suggeriments per a una renovació 

creativa de l’activisme onomàstic», a càr- 

rec de Joan Tort, president de la Socie- 

tat d’Onomàstica, i Joan Anton Rabella, 

cap de l’Ofi cina d’Onomàstica (5 d’octubre 

de 2018).

V Col·loqui Internacional «La 

lingüística de Pompeu Fabra», organitzat 

per la Universitat Rovira i Virgili, que 

acull l’activitat, amb el patrocini de la 

Secció Filològica, i amb les intervencions 

dels membres Miquel Àngel Pradilla (pre-
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sident de la comissió organitzadora del 

Col·loqui), Anna Bartra-Kaufmann, Gem-

ma Rigau, Manuel Pérez Saldanya i Isidor 

Marí, i dels tècnics de la Secció Xavier 

Rofes i Ester Prat (cap i tècnica, respec-

tivament, de l’Oficina de Gramàtica), i on 

Joan Anton Rabella (cap de l’Oficina 

d’Onomàstica) va fer una ponència con-

junta amb la Societat d’Onomàstica (del 

28 al 30 de novembre de 2018).

Campanya «A l’abril cada parau-

la val per mil», del CNL d’Osona, dedi-

cada enguany a les endevinalles (prima-

vera de 2019).

46è Col·loqui de la Societat d’Ono-

màstica: «Llengua, dialecte i frontera al 

nord del país», a Perpinyà, amb la parti-

cipació de Joan Peytaví Deixona (coordi-

nador); Alà Baylac-Ferrer, Albert Turull 

i Joan Anton Rabella (comitè científic); 

Enric Ribes (president de la Comissió 

d’Onomàstica), i Mar Batlle (tècnica de 

l’Oficina d’Onomàstica) (del 30 de maig 

al 2 de juny de 2019).

Premis Maestrat Viu, que conce-

deix l’associació Maestrat Viu. En el jurat 

de l’edició de 2019 van participar els 

membres de la Secció Filològica José 

Enrique Gargallo, en representació de la 

presidenta de la Secció, i Miquel Àngel 

Pradilla, com a guanyador del Premi 

d’Honor Maestrat Viu 2018 a la trajectò-

ria personal. Els premis es van concedir 

el 18 de maig a Vinaròs i un dels guardo-

nats va ser Joan Beltran, membre corres-

ponent de la Secció.

Commemoració del centenari de 

la mort de Joaquim Miret i Sans: «Els 

primers textos en català i la seva impor-

tància en la història de la llengua», orga-

nitzada per l’Associació d’Amics de la Vall 

de Caboet, amb la intervenció de Joan 

Anton Rabella (la Seu d’Urgell, 28 de juny 

de 2019). 

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: 21è Congrés del Grup de 

Treball d’Exonímia del GENUNG, a Riga 

(del 24 al 26 de setembre de 2018); Espais 

Terminològics 2018: Converses termino-

lògiques, organitzats pel TERMCAT (4 

d’octubre de 2018); Jornada de Lexico-

grafia «Els diccionaris: ara i demà. Ho-

menatge a Francesc Ferrer Pastor», orga-

nitzada per l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, a la Universitat de València, amb 

la col·laboració de les universitats d’Ala-

cant i Jaume I de València, i CEFIRE (del 

15 al 18 d’octubre de 2018); XVI Congrés 

de RITerm (Red Iberoamericana de Ter-

minología) a la Universitat Autònoma  

de Manizales, a Colòmbia (del 21 al 28  

d’oc tubre de 2018); XXXI Curs de Socio-

lingüística de la Nucia (23 i 24 de novem-

bre i 14 i 15 de desembre de 2018); curs 
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La construcció de l’estàndard i el mante-

niment de les llengües locals, a la Univer-

sitat de la Basilicata, seu de Matera, a 

Itàlia (del 10 al 15 de desembre de 2018); 

reunió del comitè d’experts de la Carta 

Europea de les Llengües Regionals o 

Minoritàries del Consell d’Europa, a la 

seu de la Direcció General de Política 

Lingüística, convocada pel Secretariat 

d’aquesta Carta (12 de desembre de 

2018); celebració del centenari de l’Eus-

kaltzaindia (2018-2019), amb els con-

gressos internacionals sobre dialectologia 

(Bilbao, 14 de gener), onomàstica (Vitò-

ria, 14 de gener), llengües minoritzades 

(Pamplona, 17 de gener) i gramàtica 

(Sant Sebastià, 11 de juliol); III Congrés 

Internacional sobre l’Ensenyament de la 

Gramàtica, organitzat pel Grup d’Inves-

tigació sobre Ensenyament i Aprenentat-

ge de Llengües, el Grup d’Investigació en 

Ensenyament de Llengües i la Facultat de 

Ciències de l’Educació de la UAB (UAB, 

del 23 al 25 de gener de 2019); acte 

«PomPen Fabra!», al districte de Gràcia, 

Barcelona, organitzat pel Pen Català, amb 

el suport de l’IEC (20 de febrer de 2019); 

homenatge de la Universitat d’Alacant a 

Pompeu Fabra, organitzat pel Departa-

ment de Filologia Catalana, el Vicerecto-

rat de Cultura, Esport i Llengües, la Fa-

cultat de Filosofia i Lletres, l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana 

(seu de la UA), la Delegació de l’IEC a 

Alacant i l’ISIC-IVITRA (27 de març  

de 2019); XXIV Jornada de Sociolingüís-

tica d’Alcoi «Tenim recursos per a fer hu- 

mor en valencià?», organitzada per la 

Universitat Politècnica de València, l’Aca-

dèmia Valenciana de la Llengua, la Dele-

gació a Alacant de l’IEC, l’Ajuntament 

d’Alcoi, el Centre Ovidi Montllor i la 

Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valen-

cià (29 i 30 de març de 2019); De tra-

muntana a migjorn. I Seminari de treball 

sobre l’eix cultural occidental, organit- 

zat per la Delegació de l’IEC a Lleida 

(Esterri d’Àneu, 28 i 29 de juny de 2019), 

i XXIX Congrés Internacional de Lin-

güística i de Filologia Romàniques, a la 

Universitat de Copenhagen, organitzat per 

aquesta institució i la Societat de Lin-

güística Romànica (de l’1 al 6 de juliol  

de 2019).

Visites rebudes per la Secció  

Filològica

La Secció Filològica ha acollit la visita 

d’investigadors i de grups d’universitaris 

que han sol·licitat conèixer les seves acti-

vitats i funcions, especialment en recerca 

i normativa lingüística. Durant el curs, 

s’han rebut les visites de les persones i 

entitats següents: Esteve Campus, Andrea 

Marras i Carla Valentino, president, se-

cretari i membre de la junta, respectiva-

ment, d’Òmnium Cultural de l’Alguer (22 

de novembre de 2018); Joaquín García 

Palacios, professor del Departament de 

Traducció i Interpretació de la Universitat 

de Salamanca (23 de gener de 2019); un 

grup d’estudiants de filologia romànica 
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de la Universitat de Barcelona, acompa-

nyats de José Enrique Gargallo (10 de 

maig de 2019), i Francisco Fernández Rei, 

professor de la Universitat de Santiago de 

Compostel·la i membre de la Real Acade-

mia Galega (24 de maig de 2019).

Publicacions 

Documents de la secció Filològica, V, a 

cura de Joan Martí i Castell. Barcelo-

na, 2018.

estudis Romànics, núm. 41 (2019).

institut d’estudis cataLans. secció FiLo-

LòGica. Jornades de la secció Filològi-

ca de l’institut d’estudis catalans a 

l’Hospitalet de Llobregat (21 i 22 

d’octubre de 2016). Edició a cura de 

Màrius Serra i Ramon Sistac. Barce-

lona, 2019. 

veny, Joan; Pons, Lídia. Atles lingüístic del 

domini català. Vol. 9. Barcelona, 2018.

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes en el capítol x, «Publicacions».)

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

Oriol Camps i Giralt 18.1.2016

 Codificació i estandardització
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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; emèrit des del 4.4.2019

 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

 († 9.2.2019)

 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; emèrit des del 24.2.2019

 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; emèrit des del 24.3.2019

 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; emèrita des del 13.11.2018

 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

 (l’Alguer)

Alà Baylac-Ferrer 20.6.2016

 Sociolingüística

 (Perpinyà)
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* Entre parèntesis consta el país de procedència o residència habitual, i la ciutat en el cas dels mem-

bres procedents de l’Estat espanyol o de l’àmbit d’influència de la llengua i la cultura catalanes.
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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)

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 († 22.3.2019)

 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-set membres numeraris, 

trenta-quatre membres emèrits i onze 

membres 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.

Aquest curs han estat nomenats 

nous membres numeraris Xavier Besalú 

Costa i Bernat Sureda i Garcia. Ha passat 

a ser emèrit Carles-Enric Riba i Campos. 

Reunions

La Secció ha celebrat tretze sessions ple-

nàries: deu d’ordinàries, una d’itinerant i 

dues d’extraordinàries, una sobre recerca 

i una d’electors, que es va dedicar, d’acord 

amb la normativa interna de la Secció,  

a la presentació i votació de candidats a 

membre corresponent. 

Les reunions ordinàries han inclòs 

les comunicacions següents, sobre les 

quals s’ha reflexionat i debatut al llarg de 

les sessions: «La geografia del desconten-

tament: segregació urbana i actituds po-

lítiques», a càrrec d’Oriol Nel·lo, del De-

partament de Geografia de la UAB i 

membre de l’IEC; «El paper de les dones 

arabomusulmanes en la prevenció de 

conflictes a l’escola», a càrrec de Carlota 

Solé, catedràtica de sociologia i professo-

ra emèrita del Departament de Sociologia 

de la UAB i membre de l’IEC, i d’Olga 

Serradell, investigadora Ramón y Cajal al 

Departament de Sociologia de la UAB,  

i «El periodisme a la transició. Relats i 

comportaments polítics», a càrrec de 

Jaume Guillamet, del Grup de Recerca en 

Periodisme de la Universitat Pompeu 

Fabra i membre de l’IEC, i de Marcel 

Mauri, del Grup de Recerca en Periodisme 

de la Universitat Pompeu Fabra. Dins del 

cicle La filosofia, avui, coordinat per Pere 

Lluís Font, es van debatre les comunica-

cions «Per què filosofia a l’època de la 

ciència», a càrrec de Jaume Casals, rector 

de la UPF des de 2013, catedràtic de fi-

losofia del Departament d’Humanitats de 

la UPF i membre de l’IEC; «El lloc de la 

filosofia en la cultura europea actual», a 

càrrec de Josep Olesti, professor de filo-

sofia de la UdG i membre de l’IEC, i «El 

pensament català medieval i nosaltres», 

a càrrec de Jaume de Puig, doctor en fi-

losofia, membre emèrit i vicepresident de 

l’IEC. D’altra banda, dins el cicle Migra-

cions, coordinat per Andreu Domingo, 

investigador del Centre d’Estudis De- 

mogràfics (CED) i membre de l’IEC, es 

van presentar les comunicacions «Trans-

formacions en les migracions recents a 

Catalunya», a càrrec del mateix Andreu 

Domingo; «Procés migratori i resultats 
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escolars a Catalunya: una mirada demo-

gràfica a les desigualtats», a càrrec de 

Jordi Bayona, investigador CED i associ-

at al Departament de Geografia de la UB, 

i «Augment i difusió espacial de la diver-

sitat etnocultural a Catalunya», a càrrec 

de Juan Galeano, investigador del CED.

La Secció celebrà una reunió del 

seu Ple a Castelló i Morella els dies 28  

i 29 de setembre de 2018, a l’edifici Me-

nador Espai Cultural de Castelló el dia 28 

i a l’Ajuntament de Morella el dia 29. 

L’objectiu dels plens itinerants, que es 

realitzen des de fa anys, és conèixer la 

realitat del territori de la mà de persones 

expertes. En aquesta ocasió, es va comp-

tar amb la col·laboració de la Delegació 

de l’IEC a Castelló i del seu delegat, Vicent 

Pitarch —membre de la Secció Filològi-

ca—, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament 

de Castelló i l’Ajuntament de Morella. 

Els treballs que es van dur a terme 

en el Ple itinerant es van dividir en dues 

jornades acadèmiques. La primera, cas-

telló: una anàlisi social, cultural i políti-

ca. Reptes i perspectives, constà de dues 

taules rodones: «El paper de la universitat: 

educació i territori» —centrada en l’àmbit 

de la societat i l’economia— va anar a 

càrrec de Jesús Lancis, vicerector d’Inves-

tigació i Transferència de la Universitat 

Jaume I; en aquesta, Joan Serafí Bernat, 

professor de la Universitat Jaume I, expo-

sà la comunicació «L’aeroport de Caste- 

lló, una infraestructura dels i pels ciuta-

dans» i Domingo García Marzá, catedràtic  

d’ètica i filosofia moral de la Universitat 

Jaume I, «Societat civil, democràcia i 

participació: reptes oberts de futur». En 

la segona taula rodona es posà el focus  

en la societat, la llengua i la cultura, amb: 

«Mort i resurrecció del servei públic de 

radiotelevisió al País Valencià. Perspecti-

ves de futur per al sector audiovisual 

valencià», per Javier Marzal Felici, cate-

dràtic de comunicació audiovisual de la 

Universitat Jaume I; «Què queda del 

“Castelló, capital cultural del PV” a la 

república?», per Vicent Pitarch, membre 

de la Secció Filològica de l’IEC, i «Llengua 

i escola», per Montserrat Ferrer, profes-

sora del Departament d’Educació de la 

Universitat Jaume I.

La segona jornada acadèmica, 

Morella: una anàlisi social, cultural i 

política. Reptes i perspectives, tingué lloc 

a la capital dels Ports i constà de tres 

ponències: «Morella i els Ports: un espai 

singular, una gent, una cultura», a càrrec 

de Joan F. Mira, membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials; «El nord del 

País Valencià, terra de contrasts», per 

Francesca Segura, membre de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials, i «El des-

envolupament socioeconòmic de les zones 

de l’interior de Castelló. El cas de More-

lla i la comarca dels Ports», per Anabel 

Ejarque, agent d’ocupació i desenvolu-

pament local (AODL) de l’Ajuntament 

de Forcall.

El programa d’activitats es va 

completar amb una visita guiada a More-
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lla i una altra a les Oliveres Mil·lenàries 

de la Jana, que realitzà Francesca Segura, 

membre numerària de la Secció.

Discursos de recepció

— El 5 de febrer de 2019, Josep Vicent 

Boira i Maiques va pronunciar el discurs 

«De l’espai i de la política: vindicació 

d’una nova relació»; li va respondre Sal-

vador Cardús i Ros, membre numerari de 

la Secció.

— El 5 de juny de 2019, Martina 

Camiade Boyer va pronunciar el discurs 

«Practicar la cooperació transfronterera, 

pensar la frontera»; li va respondre Joan 

Becat i Rajaut, membre emèrit de la 

 Secció.

Premis i distincions

El finlandès Christer Laurén, membre 

corresponent de la Secció, va rebre, el 23 

de novembre de 2018, el Premi Interna-

cional de Catalanística i a la Diversitat 

Lingüística Ramon Llull per la promoció 

dels programes d’immersió lingüística, 

atorgat conjuntament amb la Fundació 

Congrés de Cultura Catalana, per la seva 

tasca de promoció i difusió dels programes 

d’immersió lingüística com a instrument 

eficaç per a l’aprenentatge natural d’una 

segona llengua.

El 10 de gener de 2019, es va 

atorgar la Medalla d’Or de la Generalitat 

a Carles Viver i Pi Sunyer per ser un dels 

referents del dret i la magistratura del 

nostre país, amb un gran prestigi interna-

cional i amb un gran compromís amb la 

democràcia, els drets polítics, civils i so-

cials, i les lleis, enteses com a eines de 

servei al ciutadà.

Publicacions

De l’espai i de la política: vindicació d’una 

nova relació. Discurs de recepció de 

Josep Vicent Boira i Maiques com a 

membre numerari de la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials, llegit el dia 

5 de febrer de 2019. Barcelona, 2019. 

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques 

completes en el capítol x, «Publica-

cions».)

La Secció edita anualment la re-

vista electrònica catalan social sci ences 

Review. El desembre de 2018 se’n publi-

cà el número 8. L’objectiu de la revista 

és difondre en anglès articles que origi-

nalment són escrits en català i publicats 

en revistes catalanes. Els articles d’aquest 

número són: «The concept of nation, 

today», per Salvador Giner de San Julián 

i Oriol Homs i Ferret (sociologia); «Jour-

nalism and history in a change of era», 

per Jaume Guillamet Lloveras (comu-

nicació); «Intergenerational transmis- 

sion of gender roles in the household», 

per Marc Ajenjo i Cosp i Joan García 

Román (demografia); «The use of inter-

national private law as a criterion for  

the application of Catalan civil law in 

Catalonia», per Albert Font i Segura 

(dret); «Ramon Llull, inspirer and peda-

gogue of civil religion», per Pere Fullana 
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i Puigserver, i «Innovation and evalua-

tion in the context of a changing para-

digm in education», per Joan Mateo (pe-

dagogia). 

La revista, d’accés obert, es pot 

consultar a: https://issuu.com/institut 

-destudis-catalans/docs/cssr_5_2015 

_issuu/5.

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

Xavier Besalú Costa 13.9.2018

 Pedagogia

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
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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

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
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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

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
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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

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
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Ferran Requejo i Coll 2.3.2015

 Ciència política

Carles-Enric Riba i Campos 27.6.2011; emèrit des del 10.6.2019

 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)

Bernat Sureda i Garcia 13.9.2018

 Pedagogia

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

 Filosofia
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Ricard Torrents i Bertrana 14.6.1999; emèrit des del 10.1.2007

  Educació universitària i filosofia  

de l’educació

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

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)
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* Entre parèntesis consta el país de procedència o residència habitual, i la ciutat en el cas dels mem-

bres procedents de l’Estat espanyol o de l’àmbit d’influència de la llengua i la cultura catalanes.
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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)

José María Murià Rouret 18.1.2016

 Història de Jalisco

 (Mèxic)

Miquela Valls 23.2.2009

 Humanitats

 (Perpinyà)
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