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Sandra Montserrat Buendía

S andra Montserrat Buendía va néixer a 

Barcelona el 1976. És llicenciada en filologia catalana per la Universitat d’Alacant (UA) 

(1998) i en lingüística general per la Universitat de Barcelona (2002). Es doctorà en 

filologia catalana a la UA (2004) i cursà el Postgrau en Terminologia i Necessitats Profes-

sionals a l’Institut Interuniversitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra 

(2006), on és professora titular des del 2008. També ha dirigit i impartit cursos d’estiu 

per a professorat de secundària, així com cursos externs regulars a la UA, a la Universitat 

Albert Ludwig de Friburg (Alemanya) i a la Universitat de Szeged (Hongria). 

És especialista en lèxic, tant des del vessant teòric com de l’aplicat, i la seva recer-

ca s’ha centrat en la semàntica lèxica, fonamentalment des d’una perspectiva diacrònica 

i en el marc de la lingüística cognitiva i per a l’estudi del canvi lèxic. Com a investigadora, 

ha participat en diversos projectes sobre semàntica diacrònica, lingüística de corpus, lexi-

cografia, elaboració de diccionaris per a programes de traducció automàtica i didàctica de 

la llengua, entre d’altres.

Entre els seus treballs en el camp de la lexicografia, cal destacar que s’ha encarre-

gat de l’elaboració de les entrades de mots gramaticals del Diccionari del lèxic de les 

poe sies d’Ausiàs March i que ha participat en l’elaboració del diccionari bilingüe i del 

mòdul de regla del processament de patrons, que constitueixen la base del traductor  

automàtic de llengües minoritzades i minoritàries d’Internostrum (Departament de Llen-

guatges i Sistemes Informàtics de la Universitat d’Alacant). Pel que fa a la lingüística de 

corpus, ha col·laborat amb equips encarregats de l’elaboració i la gestió de corpus digitals, 

com el CICA i el CIGCA, de llengua antiga i moderna, respectivament, i el Corpus Parlars, 

de llengua actual. Així mateix, participa en el projecte de la guia d’usos lèxics de l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana i forma part del grup d’investigació de la UA 

Frasytram, que elabora el diccionari electrònic d’expressions fixes multilingüe. Altres camps 

de recerca en què ha centrat els seus estudis estan relacionats amb la didàctica de la llen-

gua, com ara l’estudi del desplegament de les habilitats orals i les noves tecnologies apli-
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cades a l’autoaprenentatge del valencià, les xarxes socials i els entorns personals de 

l’aprenentatge a l’aula. 

La seva activitat docent és paral·lela a les línies de recerca en què ha treballat. Des 

del 2008 és professora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 

d’Alacant, on imparteix, entre d’altres, les assignatures Recursos per al coneixement i ús 

del català, Expressió oral i escrita, Semàntica i lexicologia, Terminologia i llenguatges 

d’especialitat. Ha participat en cursos de doctorat i màsters universitaris impartint assig-

natures com Corpus lingüístics de les llengües romàniques i Noves tecnologies en l’ense-

nyament lingüístic i literari, entre d’altres, tant a la UA com en altres universitats: 

Universitat de València, Universitat Albert-Ludwigs de Friburg (Alemanya), Universitat 

de Szeged (Hongria). També ha dirigit i impartit cursos d’estiu per a professorat de se-

cundària, i ha dirigit tesis centrades en el canvi lexicosemàntic.

D’altra banda, és coautora d’un bon nombre de diccionaris —històrics, prescriptius, 

fraseològics i escolars. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades de l’àm-

bit de la lingüística i ha presentat ponències en unes quantes activitats acadèmiques, tant 

nacionals com internacionals. És membre del Consell Social de les Llengües de la Gene-

ralitat Valenciana, de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, de la Junta Di-

rectiva de la Unitat per a l’Educació Multilingüe, del grup de recerca ISIC-IVITRA 

(Institut Virtual Internacional de Traducció), de l’associació El Tempir i de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC. L’any 2005 va rebre el Premi Marià Aguiló de 

l’IEC pel treball Evolució semàntica i gramaticalització de venir (segles xii-xvi). Una apro-

ximació segons la semàntica diacrònica cognitiva.

La doctora Montserrat sempre ha manifestat una ferma adhesió a l’IEC i sempre 

s’ha compromès en la unitat de la llengua catalana. El seu perfil acadèmic i professional 

s’adiu amb les necessitats dels projectes de la SF, en especial el del nou diccionari de la 

llengua catalana, on pot fer un molt bon paper. És per aquesta raó, perquè té plena dis-

ponibilitat per a assumir les tasques que puguin ser-li assignades, i perquè la SF vol rejo-

venir la mitjana d’edat de la Secció incorporant-hi persones que puguin tenir un 

recorregut més llarg com a membre numerari, que la Secció Filològica proposa la candi-

datura de Sandra Montserrat a membre numerària.

Resum del text presentat per la senyora Mercè lorente i Casafont en el Ple del dia 

11 de juny de 2020
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