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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  

Ciències i Tecnologia (SECCT), Secció 

Filològica (SF) i Secció de Filosofia i  

Ciències Socials (SFCS), integrades per 

membres numeraris, emèrits, supernume-

raris i corresponents.

Els membres numeraris i els emè-

rits constitueixen el Ple de l’Institut, del 

qual també formen part els presidents de 

les societats filials.

Els membres numeraris són els 

que, elegits pel Ple, tenen tots els drets i 

les obligacions que estableixen els Esta-

tuts. Els membres emèrits són els que, 

havent estat membres numeraris, per raó 

d’edat són exonerats de les obligacions 

corporatives.

Els membres corresponents col-

laboren en les tasques científiques de 

l’Institut i no participen en els òrgans  

de govern.

Any/membres sHA seccB seccT sF sFcs Total

2015

Numeraris 23 28 26 23 21 121

Emèrits 15 17 14 13 29 88

Corresponents 19 11 7 27 8 72

281

2020

Numeraris 27 26 26 23 26 128

Emèrits 22 26 21 22 35 126

Corresponents 23 11 10 26 16 86

340
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Secció Històrico-Arqueològica

crònica

La Secció Històrico-Arqueològica (SHA) 

té actualment vint-i-set membres nume-

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

i-tres membres corresponents. 

Aquest curs han ingressat a la 

SHA quatre membres numeraris nous: 

Teresa Abelló i Güell, Montserrat Bacardí 

i Tomàs, Marià Carbonell i Buades i Mi-

quel Molist Montaña. 

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs de Jordi Casanovas i Miró (22 de 

març de 2020), president de la Societat 

Catalana d’Estudi Hebraics des del 27 de 

febrer de 2020, i de Jocelyn N. Hillgart 

(12 d’abril de 2020), membre correspo-

nent especialista en història hipànica i dels 

Països Catalans. 

Actes acadèmics

A la reunió de la Secció del dia 19 de 

setembre, Ferran Arasa va presentar una 

comunicació sobre el projecte «Corpus 

Signorum Imperii Romani (CSIR). Corpus 

d’escultura romana dels Països Catalans», 

del qual és director.

El dia 30 d’octubre, en l’acte 

d’obertura del curs 2019-2020 de l’IEC, 

el membre de la SHA Eduard Vallès, es-

pecialista en història de l’art del segles xix 

i xx, va pronunciar el discurs inaugural 

«Picasso i la cultura catalana: notes artís-

tiques, humanes i literàries». 

A la reunió de la Secció del dia 14 

de novembre, Ramon Pinyol, president de 

la Secció, va presentar la comunicació «La 

persecució eclesiàstica del teatre popular 

religiós en el segle xix».

Els dies 14 i 15 de novembre es 

van celebrar a la Universitat de les Illes 

Balears (UIB) les jornades d’estudi «Ga-

briel Alomar (1873-1941). L’intel·lectual, 

el periodista i el polític», en les quals 

s’analitzà la figura del poeta, prosista i 

assagista mallorquí. Hi va assistir el pre-

sident de la Secció i van participar-hi com 

a ponents, entre d’altres, els membres de 

l’IEC Jordi Casassas i Damià Pons —de-

legat de l’IEC a Palma—, de la SHA, i 

Bernat Sureda i Oriol Nel·lo, membres de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials 

(SFCS). Les Jornades van estar coorga-

nitzades per la delegació de l’IEC a Palma, 

l’Ajuntament de Palma, la UIB i la Fun-

dació Gabriel Alomar, entre altres insti-

tucions i entitats. 

El dia 17 de novembre es va cele-

brar a l’IEC la jornada «Passat, present i 

futur dels arxius històrics». Va ser orga-

nitzada per l’IEC, sota la coordinació dels 

membres de la SHA Roser Salicrú i Anto-

ni Furió, amb motiu de la commemoració 

del set-centè aniversari de l’Arxiu de la 

Corona d’Aragó (ACA) i del sis-centè de 

l’Arxiu del Regne de València (ARV). Van 
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intervenir-hi Alberto Torra, sotsdirector 

de l’ACA, i Francesc Torres, director de 

l’ARV, que van pronunciar ponències sobre 

els arxius que representen, així com tècnics 

de la Biblioteca de Catalunya, l’Arxiu 

Municipal de Vila-Real, l’Arxiu Històric 

d’Eivissa i Formentera, l’Arxiu Històric de 

Terrassa i l’Arxiu Nacional de Catalunya, 

que van participar en la taula rodona 

«Present i futur dels arxius històrics: reptes 

i estratègies», moderada per Laia Miret, 

cap de l’Arxiu de l’IEC, la qual va parlar 

sobre la història i el funcionament de  

l’Arxiu de l’Institut.

El dia 22 de novembre, Albert 

Balcells va presentar la ponència «Dolors 

Monserdà, el seu feminisme i les obreres 

de l’agulla» en el marc del simposi Dolors 

Monserdà i Vidal: els orígens de la novel·la 

catalana moderna i del feminisme a ca-

talunya, coorganitzat per l’Institut Cata-

là de les Dones, l’IEC, la Institució de les 

Lletres Catalanes, la Càtedra de Patrimo-

ni Literari Maria Àngels Anglada - Carles 

Fages de Climent (Universitat de Girona) 

i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Litera-

ris (Universitat de Vic). El president de 

la Secció va participar-hi com a presen-

tador i moderador. 

El dia 16 de desembre, el presi-

dent de la Secció va participar en la 

presentació del llibre Homenatge de les 

lletres catalanes a Pompeu Fabra (1928), 

de la col·lecció «Publicacions de la Presi-

dència», en un acte que va tenir lloc a la 

seu de l’IEC.

A la reunió de la Secció del dia 16 

de gener, Jaume de Puig, membre de la 

SFCS i vicepresident de l’IEC, va presen-

tar el projecte de cooperació transfronte-

rera «CATCAR: Patrimoni digital al 

servei de la innovació social», que té per 

objectiu posar a l’abast de tothom la 

història de la Catalunya carolíngia mit-

jançant una plataforma virtual d’accés 

obert. En el projecte participen, com a 

socis de l’IEC, que n’és el cap de fila, 

l’Institut Méditerranéen d’Études et 

Recherche en Informatique et Robotique, 

la Universitat de Barcelona, els Arxius 

Departamentals dels Pirineus Orientals i 

la Universitat de Perpinyà Via Domícia, 

així com la Universitat de Lleida, que ho 

fa com a membre associat. El vicepresi-

dent va donar detalls del treball que 

s’està fent i dels objectius més immediats 

del projecte, entre els quals hi ha el d’abo-

car la documentació carolíngia en una 

base de dades, que es preveu que es pugui 

consultar l’any 2022, i traduir-ne els 

regestos al francès, l’anglès i l’espanyol 

per tal d’augmentar la difusió de la do-

cumentació catalana de l’Imperi carolin-

gi. Així mateix, va fer l’anunci de la 

presentació oficial del CATCAR —el 5 de 

febrer, al Palau dels Reis de Mallorca 

(Perpinyà)— i de la inauguració a la 

capital del Rosselló d’una exposició, que 

està previst exhibir també a Barcelona, 

per donar a conèixer a la ciutadania 

aquest projecte innovador en l’àmbit del 

patrimoni immaterial. 
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Els dies 19, 20 i 21 de febrer va 

tenir lloc a l’IEC el III Congrés Interna-

cional «Les ciutats mediterrànies». En 

aquesta edició de la trobada, dirigida pel 

membre de la Secció Flocel Sabaté, diver-

sos especialistes van resseguir el fil histò-

ric de la mobilitat i el desplaçament de 

persones a les ciutats mediterrànies. Hi 

van participar, entre d’altres, els també 

membres de la SHA Josep Guitart, Anto-

ni Riera, Roser Salicrú i Joan Sanmartí 

—que formaren part del Comitè Cientí-

fic— i Marta Prevosti i Antoni Simon —els 

quals van presidir dues de les sessions del 

Congrés, coorganitzat per l’IEC, la Unió 

Acadèmica Internacional, l’Institut Euro-

peu de la Mediterrània, MedCités, la 

Universitat de Lleida i l’Ajuntament de 

Barcelona.

El dia 26 de febrer es va celebrar 

a l’IEC la sessió commemorativa «Fa 

cinquanta anys. Homenatge a Ramon 

d’Abadal i de Vinyals (1888-1970)», amb 

motiu del cinquantè aniversari de la mort 

de qui va ser membre de l’IEC. A l’acte, 

organitzat per, entre d’altres, la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (SCEH), la 

SHA i el Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya (CHCC), va assistir-hi el 

president de la SHA, en representació  

del president de l’IEC. Així mateix, hi van 

participar com a ponents Jaume Sobre-

qués, president de la SCEH, que pronun-

cià la conferència de presentació, i els 

membres de la Secció Gaspar Feliu, 

Marta Prevosti i Josep Maria Salrach.

Premis i distincions

Xavier Barral va ser escollit membre de 

l’Acadèmia Hongaresa de les Ciències 

(Budapest, novembre de 2019).

Premis de la Secció 

Premi iec de la secció Històrico-Arqueo-

lògica Josep puig i CadafalCh d’Arqueologia 

i Història Antiga. 21a convocatòria, in-

closa en el LXXXiX cartell de premis i de 

borses d’estudi de l’IEC.

Premi instituït l’any 1963 i ofert 

a una tesi doctoral o a un treball d’inves-

tigació sobre arqueologia o història antiga.

Premi iec de la secció Històrico-

Arqueològica pròsper de Bofarull d’His-

tòria Medieval. 20a convocatòria, inclosa 

en el LXXXiX cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC.

Premi instituït l’any 1947 i ofert 

a una tesi doctoral o a un treball d’inves-

tigació sobre història medieval de les 

terres catalanes.

(Vegeu-ne la informació completa a l’apar-

tat «Premis i borses d’estudi de l’IEC - 

Premis Sant Jordi 2020», al capítol vii, 

«Assessorament, promoció i difusió de la 

recerca».)

Publicacions 

Actes: 4t congrés internacional d’Arqueo-

logia i Món Antic: Vii Reunió d’Ar-

queologia cristiana Hispànica: el 

cristianisme en l’antiguitat tardana, 

noves perspectives: Tarragona, 21-24 
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de novembre de 2018. Edició a cura 

de Jordi López Vilar. [Edició de la 

Universitat Rovira i Virgili de Tarra-

gona] 

catalan Historical Review, núm. 12 (2019).

eva serra i Puig (1942-2018). Història i 

compromís: sessió en memòria. Edi- 

ció a cura d’Agustí Alcoberro i Diego 

Sola. 

Troballes arqueològiques al teatre romà de 

Tarragona: Diari de Francesc carbó 

(1919). [Edició del Museu Nacional 

Arqueològic de Tarragona amb la col-

laboració de l’Institut d’Estudis Ca-

talans] 

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes al capítol x, «Publicacions».)

Membres

Teresa Abelló i Güell 19.9.2019

 Història contemporània

Ferran Arasa i Gil 18.1.2016

 Arqueologia

Ignasi J. Baiges i Jardí 18.1.2016

 Història medieval, paleografia i  

 diplomàtica

Montserrat Bacardí i Tomàs 19.9.2019

 Història de la literatura

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
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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

Marià Carbonell i Buades 19.9.2019

 Història de l’art

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

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

Josep Maria Gregori i Cifré 8.6.2017

 Musicologia

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 2019-2020.indb   116 6/7/21   12:16



L
e

s 
se

c
c

io
n

s

117

Carme Gràcia Beneyto 17.12.2001; emèrita des del 29.5.2017

 Història de l’art

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

Immaculada Lorés i Otzet 31.7.2019

 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 (segles 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
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Miquel Molist Montaña 19.9.2019

 Arqueologia, prehistòria i història antiga

Tomàs de Montagut Estragués 17.12.2001

 Història del dret

Josep Maria Nolla i Brufau 8.6.2017; emèrit des del 31.7.2019

 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

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
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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)

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)
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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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Efrem Compte i Roux 25.2.2008

 Història medieval, paleografia i litúrgia

 (Estats Units)

Dominique de Courcelles 25.2.2008

 Història de la literatura

 (França)

Georges Fabre 16.12.1996

 Història romana

 (França)

Paul Freedman 16.12.1996

 Història medieval

 (Estats Units)

Roger Friedlein 7.6.2018

 Filologia romànica

 (Alemanya)

Christian Guilleré 31.3.2008

 Història medieval

 (França)

Jocelyn N. Hillgarth 16.12.1996 († 12.4.2020)

 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)
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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)

Henry de Lumley-Woodyear 16.12.1996

 Paleontologia humana

 (França)

Olimpio Musso 16.12.1996

 Filologia grega i llatina

 (Itàlia)

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

 Litertura catalana

 (Itàlia)

Anna Sawicka 7.6.2018

 Traducció

 (Polònia)
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Paolo Sommella 7.6.2018

 Topografia antiga

 (Itàlia)

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-sis membres numeraris, vint-i-sis 

membres emèrits i onze membres corres-

ponents.

Han estat nomenats nous mem-

bres numeraris Anicet Ramon Blanch i 

Gisbert i Carme Junqué i Plaja.

Ha passat a ésser emèrita Maria 

Teresa Estrach i Panella.

La Secció ha hagut de lamentar la 

mort de Carles Bas i Pereid, membre 

emèrit que traspassà el 6 de març de 2020.

Reunions

La Secció s’ha reunit en set sessions ordi-

nàries, celebrades presencialment de setem-

bre a febrer; a partir del mes de març, amb 

la irrupció de la COVID-19, l’activitat 

acadèmica es va aturar fins al mes de juny, 

en què es va reprendre de manera virtual. 

Els plens s’han fet el 16 de setembre, el  

7 d’octubre, el 18 de novembre i el 16  

de desembre de 2019, i el 20 de gener, el 

17 de febrer i el 22 de juny de 2020, aquest 

darrer, en format virtual. D’aquestes reu-

nions, les dels mesos de novembre i febrer 

anaren seguides d’una sessió conjunta amb 

la Secció de Ciències i Tecnologia. 

Tema de l’any: Edició genòmica

El programa del Tema de l’any, que aquest 

curs va girar al voltant de l’edició genò-

mica, comprenia un cicle de conferències 

que, iniciat el mes de setembre, havia de 

concloure el mes de maig amb una jorna-

da amb diverses ponències i dues taules 

rodones. A causa de la propagació del 

coronavirus i de les mesures de prevenció 

per a aturar-ne la pandèmia, es van haver 

de suspendre els actes previstos a partir 

del mes de març i ajornar l’acte de cloen-

da fins a final d’any. Així, les sessions que 

s’han pogut dur a terme han estat:

— 16.9.2019: «Per què l’edició 

genètica ha revolucionat la biologia?», a 

càrrec de Lluís Montoliu, del Centre Na-

cional de Biotecnologia (CNB).

— 16.12.2019: «L’edició en cèl-

lules somàtiques i cèl·lules mare pluripo-

tents. Aplicacions terapèutiques», a càrrec 

de Núria Montserrat, de l’Institut de Bio-

enginyeria de Catalunya (IBEC) i Ángel 

Raya, del Centre de Medicina Regenera-

tiva de Barcelona (CMRB).

— 20.1.2020: «L’edició genò-

mica en plantes», a càrrec de Josep M. 

Casacuberta, del Centre de Recerca Agri-

genòmica (CRAG) i Diego Orzáez, de 

l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular 

de Plantes - CSIC, València.

— 20.4.2020: Aquesta sessió, 

dedicada a «L’edició genòmica en ani-

mals», es va haver de cancel·lar, però els 

resums dels ponents —Jeremy Vicencio, 
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de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 

Bellvitge (IDIBELL); Laura Batlle, del 

Centre de Regulació Genòmica (CRG), i 

Marc Güell, de la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF)— s’incorporaran a l’informe 

que està en procés de publicació.

La sessió central, programada per 

al 4 de maig i que tractava de «L’edició 

genòmica en humans», s’ha ajornat fins al 

mes de novembre de 2020. A més de les 

intervencions de Lluís Montoliu (CNB) i 

de Francis Mojica (Departament de Fisio-

logia, Genètica i Microbiologia de la Uni-

versitat d’Alacant), i d’una taula rodona 

amb la participació de Josep Santaló 

(Universitat Autònoma de Barcelona), 

Gemma Marfany (Universitat de Barcelo-

na) i Anna Veiga (CMRB), s’hi presentarà 

l’informe amb les conclusions d’aquest 

cicle, publicat en versió catalana i anglesa.

Discursos de presentació  

i altres activitats

— Discurs de presentació de Manel Es-

teller Badosa com a membre numerari: 

«Epigenètica i envelliment» (7.10.2019).

— Presentació del llibre ense-

nya’m la llengua, a càrrec de l’autor, 

Antoni Beltran Genescà, metge de família, 

i de Narcís Macià Guilà, metge documen-

talista. La presentació va ser organitzada 

juntament amb l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques de Catalunya i Balears i l’edi-

torial Gregal (13.2.2020).

— Discurs de presentació de Xa-

vier Turon Barrera com a membre nume-

rari: «On som i on anem? L’estudi de la bio- 

diversitat marina al segle xxi» (17.2.2020). 

— Discurs de presentació de  

Lluís Ferrer i Caubet com a membre nu-

merari de la Secció de Ciències Biològi-

ques: «Elogi del ca. El gos com a model 

en la recerca biomèdica» (sessió telemà-

tica, 22.6.2020). 

Premi de la Secció 

Premi iec de la secció de ciències Bio-

lògiques Pius font i Quer de ciències de 

la Vida. 22a convocatòria, inclosa en el 

LXXXiX cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC.

Premi instituït l’any 1965 i ofert a 

un investigador o investigadora que treba-

lli en un centre de recerca o en una univer-

sitat de les terres de llengua catalana.

(Vegeu-ne la informació completa a l’apar-

tat «Premis i borses d’estudi de l’IEC - Pre-

mis Sant Jordi 2020», al capítol vii, «Asses-

sorament, promoció i difusió de la recerca».)

Premis i distincions

Pere Puigdomènech i Rosell ha rebut el 

XXV Premi Europeu de Divulgació Cien-

tífica Estudi General, atorgat per la Uni-

versitat de València (novembre 2019).

Manel Esteller Badosa ha rebut el 

Lansdowne Lecture Award, atorgat per 

la Universitat de Victòria, Colúmbia Bri-

tànica, Canadà (2019); el Premio Mejores 

Ideas en Salud, Investigación en Tumores 

Cerebrales, atorgat pel Diario Médico 
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(2019); la Distinguished Lecture Recog-

nition, atorgada per la International So-

ciety for Cutaneous Lymphoma (2020); 

la Medalla Narcís Monturiol al mèrit cien-

tífic i tecnològic, de la Generalitat de 

Catalunya (2020), i ha estat finalista del 

Premi Divulgació de la Societat Catalana 

de Biologia (2019). 

Joan Viñas Salas ha rebut la Me-

dalla Josep Trueta al mèrit sanitari i ha 

estat homenatjat a la Universitat de Llei-

da (novembre 2019).

Abel Mariné ha rebut la Medalla 

Josep Trueta al mèrit sanitari (novembre 

2019) i el Premi de la Reial Acadèmia de 

Farmàcia de Catalunya (gener 2020).

Mercè Durfort i Coll ha estat dis-

tingida amb el guardó Col·legiada d’Ho-

nor, atorgat pel Col·legi de Biòlegs de 

Catalunya en el marc del Dia del Biòleg 

2020 (abril 2020).

Teresa Estrach Panella ha estat 

nomenada membre numerària de la Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya (juny 

2020) i professora emèrita de la Univer-

sitat de Barcelona (juliol 2020). 

Publicacions 

canvi climàtic i salut a catalunya: infor-

me de la secció de ciències Biològi-

ques de l’institut d’estudis catalans. 

Cèlia Marrasé; Jordi Camí (coord.), 

Francesc Peters (red.).

epigenètica i envelliment. Discurs de 

presentació de Manel Esteller Badosa 

com a membre numerari de la Secció 

de Ciències Biològiques, llegit el dia 7 

d’octubre de 2019.

Report on climate change and health in 

catalonia: informe de la secció de 

ciències Biològiques de l’institut d’es-

tudis catalans. Cèlia Marrasé; Jordi 

Camí (coord.), Francesc Peters (red.).

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes en el capítol x, «Publicacions».)

D’altra banda, aquest curs s’han incorpo-

rat al web Galeria de Científics les entra-

des següents: Josep Castells i Guardiola, 

Andreu Giró i Aranols, Manuel Puigcerver 

Zenón, Josep Vaquer i Timoner, Lluís Via 

i Boada i Josep M. Vidal Llenas, i s’han 

completat amb nous textos i fotografies 

aquestes altres: Josep Comas i Solà, Lluís 

Cornudella, Josep Egozcue i Cuixart i 

Ramon Parés i Farràs. Els textos estan 

disponibles en català, castellà i anglès.

Cal destacar l’extensió, vàlua i 

rigor dels textos, que situen la Galeria com 

un lloc de referència en la consulta dels 

nostres científics, aspecte contrastat pel 

fet que molts investigadors, editorials i 

institucions demanen materials per a 

publicacions d’arreu del món, entre les 

quals destaquen: Fundació Dr. Antoni 

Esteve, imatges de Francesc Duran i 

Reynalds, per a Annals de Medicina; 

Amaia Alzuaz, imatges de Dolors Aleu i 

Riera, per a un article; Juergen Heinrich 

Maar, imatges de Jordi Folch, per a His-

tória da Química (Editorial Quimlab, São 
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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

Ramon Bartrons i Bach 13.12.2010

 Bioquímica

Carles Bas i Peired 14.4.1978; emèrit des del 3.8.1992

 († 6.3.2020)

 Ecologia dels recursos marins

Xavier Bellés i Ros 23.10.1992

 Entomologia

Jaume Bertranpetit i Busquets 6.6.1994

 Antropologia biològica

Anicet Ramon Blanch i Gispert 16.1.2020

 Microbiologia
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Paulo); Yasmina Riau Herrero, imatges 

de Pius Font i Quer, per al blog del Museu 

Etnològic de Barcelona; Carol Diéguez, 

imatges de Josep Egozcue i Cuixart, per 

a un llibre de text de biologia (Vicens 

Vives); Sergio Aguilera Rubio, imatges de 

Carmina Virgili Rodón, per a un llibre de 

text de biologia (Santillana); Josep Maria 

Camarasa, imatge de Conrad Xalabarder 

i Puig, per a la Història de la societat 

catalana de Biologia.
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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

Martí Domínguez Romero 22.6.2015

 Divulgació científica

Mercè Durfort i Coll 3.11.1989; emèrita des del 4.4.2013

 Biologia cel·lular

Manuel Esteller Badosa 22.6.2015

 Medicina

Maria Teresa Estrach i Panella 16.6.2014; emèrita des del 4.9.2020

 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

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 2019-2020.indb   127 6/7/21   12:16



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

19
-2

02
0

128

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 Sastre 6.6.1994; emèrit des del 15.1.2009

 Bioquímica clínica i patologia molecular

Joaquim Gosálbez i Noguera 23.10.1992; emèrit des del 18.12.2017

 Zoologia

Ricard Guerrero i Moreno 6.6.1994; emèrit des del 29.9.2013

 Microbiologia

Roderic Guigó i Serra 17.11.2016

 Ciències de la vida

Joan Josep Guinovart i Cirera 13.12.2010; emèrit des del 3.7.2017

 Bioquímica

Joan Jofre i Torroella 25.2.2008; emèrit des de l’1.11.2017

 Microbiologia

Carme Junqué i Plaja 16.1.2020

 Neuropsicologia

Joan Ramon Laporte i Roselló 16.6.2014; emèrit des del 24.8.2018

 Farmacologia
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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

Josep Peñuelas i Reixach 16.6.2014

 Ecologia

Juli Peretó i Magraner 20.12.1999

 Bioquímica i biologia molecular

Pere Puigdomènech i Rosell 7.4.2003

 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
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Jaume Terradas i Serra 14.6.2004; emèrit des del 19.12.2013

 Ecologia

Antoni Trilla i García 8.11.2018

 Medicina

Francesc Xavier Turon Barrera 8.11.2018

 Zoologia

Joan Vallès 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

Joan Viñas i Salas 13.12.2010

 Cirurgia

Jordi Vives i Puiggròs 25.2.2008; emèrit des del 23.4.2011

 Immunologia
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Membres corresponents*

Michel Delseny 26.2.2007 

 Biologia molecular de plantes 

 (Perpinyà)

Gonzalo Giribet 17.3.2014

 Biologia animal

 (Estats Units)

Gonzalo Halffter Salas 6.6.1994

 Entomologia i ecologia

 (Mèxic)

Joan Massagué i Solé 6.6.1994

 Biomedicina

 (Estats Units)

Federico Mayor Zaragoza 9.6.1997

 Biomedicina

 (Madrid)

Àngel Pellicer i Garrido 22.5.1995

 Patologia

 (Estats Units)

F. Xavier Pi-Sunyer 26.2.2007

 Endocrinologia i nutrició

 (Estats Units)

Claude Roux 26.2.2007

 Liquenologia

 (França)
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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 la llengua i la cultura catalanes.
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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-sis membres numera-

ris, vint-i-un membres emèrits i deu 

membres corresponents. 

Ha passat a la condició d’emèrit 

Jaume Miranda i Canals.

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs dels membres emèrits de la Secció 

Joan Antoni Solans i Huguet (2.9.2019) 

i Josep Vaquer i Timoner (24.3.2020).

Activitat de la Secció

Al llarg del curs, la Secció de Ciències i 

Tecnologia ha celebrat deu reunions ple-

nàries, els dies 19 de setembre, 28 d’oc-

tubre, 18 de novembre i 16 de desembre 

de 2019, i 13 de gener, 17 de febrer, 20 

d’abril, 18 de maig, 15 de juny i 6 de 

juliol de 2020.

Els plens de novembre i febrer han 

anat seguits d’una sessió conjunta amb la 

Secció de Ciències Biològiques; el Ple del 

mes de març, previst per al dia 16, es va 

haver d’anul·lar a causa de la irrupció de 

la COVID-19 i, a partir d’aleshores, les 

sessions acadèmiques previstes en el ca-

lendari s’han celebrat per via telemàtica.

A més d’aquestes sessions, s’ha 

participat, coordinat o intervingut en 

aquestes altres activitats acadèmiques:

— Participació d’Alícia Casals, 

presidenta de la Secció, en les diverses 

reunions del grup 5 del Pacte Nacional 

per a la Societat del Coneixement (Trans-

ferència, innovació i emprenedoria).

— Presentació de l’informe «Efec-

tes econòmics i socials de la digitalització» 

al CAPCIT (Consell Assessor del Parla-

ment en Ciència i Tecnologia), a càrrec 

de la presidenta de la Secció, coautora del 

document juntament amb Josep Amat, 

membre de la SECCT, i Alfred Pastor, de 

l’IESE Business School. L’informe s’havia 

lliurat prèviament al Consell el mes de 

març (30.9.2019).

— Participació de Núria Salán, 

presidenta de la Societat Catalana de 

Tecnologia, en la «Diada dels investiga-

dors», organitzada per la Bressola del 

Soler, Rosselló (4.10.2019). Acte d’inau-

guració de l’exposició «La taula periòdica 

a l’IEC», que va incloure una visita guia-

da a càrrec de Jordi Llorca, comissari de 

l’exposició i membre de la Secció, i Marc 

Boada, divulgador científic (9.10.2019).

Actes acadèmics

Any Narcís Monturiol

El 13 de novembre, en el marc de la Set-

mana de la Ciència, es va celebrar una 

jornada commemorativa dels dos-cents 

anys del naixement de l’inventor que va 

incloure les ponències següents:
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— «La figura de Narcís Montu - 

riol i el context històric», a càrrec d’Antoni 

Roca-Rosell.

— «El context polític», a càrrec 

de Josep M. Terricabras.

— «La tecnologia emprada i el 

seu context històric», a càrrec de Josep 

Amat.

— «Monturiol, periodista i pro-

pagandista», a càrrec de Jaume Guillamet.

— «La robòtica submarina al 

segle xxi», a càrrec de Pere Ridao.

L’acte va finalitzar amb una tau-

la rodona i amb la intervenció de Joan 

Gómez Pallarès, director general de Re-

cerca.

Sessió en memòria de Joan Antoni 

Solans i Huguet

El 3 de febrer, totes les institucions i ad-

ministracions a què Joan Antoni Solans 

havia estat vinculat van participar en 

l’acte que la Secció va organitzar per retre 

homenatge a qui va ser-ne president 

(2014-2018). La sessió es va celebrar al 

Teatre Poliorama i va comptar amb la 

intervenció de Joan Jofre, president de  

la Reial Acadèmia de Ciències i Arts  

de Barcelona; Alícia Casals, presidenta de 

la SECCT; Jaume Miranda, membre de la 

mateixa Secció; Josep Maria Carreras, 

director de l’Àrea de Desenvolupament de 

Polítiques Urbanístiques (Àrea Metropo-

litana de Barcelona); Joan Roca, director 

del Museu d’Història de Barcelona (Ajun-

tament de Barcelona); Agustí Serra, se-

cretari d’Hàbitat Urbà i Territori (Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya); Juli Esteban, 

arquitecte urbanista del Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya; Oriol Nel·lo, membre 

de la SFCS; Josep Muntañola, president de 

la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 

de Sant Jordi; Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC, i Damià Calvet, conseller 

de Territori i Sostenibilitat de la Genera-

litat de Catalunya.

Discursos de presentació i altres 

conferències

— Laudatio a Joan Antoni Solans, llegi-

da per Jaume Miranda en el Ple de l’IEC 

(19.9.2019).

— Lliçó inaugural del curs aca-

dèmic 2019-2020 de la Universitat d’An-

dorra (UdA): «El valor intangible del 

coneixement», a càrrec de Rolf Tarrach, 

que va versar sobre la contribució social, 

difícilment mesurable, de les universitats 

(22.10.2019).

— Discurs de presentació de Joa-

quim Bruna Floris com a membre nume-

rari: «Una invitació a la matemàtica in- 

dustrial» (28.10.2019).

— «150è aniversari de la taula 

periòdica dels elements químics: la tau - 

la pe riòdica a l’IEC», a càrrec de Pilar 

González (18.11.2019).

— «Biogeoquímica dels sòls», 

conferència a càrrec de Marta Camps, 

membre corresponent de la Secció de 

Ciències i Tecnologia (13.1.2020).
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— Discurs de presentació de Lluís 

Torner com a membre numerari: «Fotons: 

una extraordinària eina d’exploració ci-

entífica» (sessió telemàtica, 15.6.2020).

— Discurs de presentació de Jo-

sep Anton Muñoz com a membre nume-

rari: «La sal mou muntanyes: el paper de 

la sal en l’estructura de les serralades» 

(sessió telemàtica, 6.7.2020).

Dijous de ciència

El cicle Dijous de ciència és un cicle anual 

de conferències que es va iniciar el gener de 

2020 i en el qual, un dijous de cada mes, 

s’aborden qüestions actuals des d’una 

perspectiva oberta i general. El programa 

de gener a juny de 2020 ha estat el següent: 

— Discurs de presentació de Jo-

sep Anton Muñoz com a membre nume-

rari: «La sal mou muntanyes: el paper de 

la sal en l’estructura de les serralades» 

(sessió telemàtica, 6.7.2020).

— 27 de febrer: «Connexió entre 

investigació acadèmica i objectius indus-

trials: l’ICIQ com a model a Catalunya?», 

a càrrec de Miquel Àngel Pericàs.

— Març: «Una perspectiva histò-

rica de l’astrometria. Com mesurem la 

distància fins a les estrelles?», a càrrec de 

Xavier Luri (va haver de ser ajornada i 

serà presentada abans de finals de 2020).

— Abril: «Fotons: d’Einstein a la 

nanomedicina i a les tecnologies quànti-

ques», a càrrec de Lluís Torner (va haver 

de ser ajornada i serà presentada abans de 

finals de 2020).

— 21 de maig: «Quin és l’impac-

te econòmic de l’activitat matemàtica?», 

a càrrec de Joan Solà-Morales (sessió te-

lemàtica).

— 18 de juny: «La geoinformació 

per a modelitzar el món real. Quins desa-

fiaments comporta?», a càrrec de Xavier 

Pons (sessió telemàtica).

El programa del 2020 es comple-

ta amb les sessions següents, que tindran 

lloc al llarg del primer trimestre del curs 

vinent: «La quarta revolució industrial i 

els valors ètics. Com ens afectarà?», a 

càrrec de Josep Amat; «Coneixement 

sense fronteres. Reptes d’una universitat 

politècnica?», a càrrec d’Eva Vidal; «Po-

dem obrir una nova era per a l’electròni-

ca amb el poder de les molècules?», a 

càrrec de Concepció Rovira, i «El risc 

natural: l’entenem?, el gestionem bé?», a 

càrrec de Jordi Corominas.

Així mateix, durant aquest curs 

s’han dut a terme les activitats següents, 

participades o impulsades per membres 

de la Secció:

Matemàtiques en català 2020 

Aquesta activitat, dirigida per Joaquim 

Bruna i Joan de Solà-Morales, està cen-

trada en tres actuacions: 

1) Suport a l’escriptura de mate-

màtiques en català. Es va formar un grup 

de set usuaris i/o experts en l’ús del llen-

guatge LaTeX en català i es van discutir 

diverses iniciatives per a millorar-lo. Fi-
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nalment es va decidir fer una revisió i 

actualització dels paquets públics [cata-

lan]{babel} i també {polyglossia}, que, tot 

i que es fan servir molt, necessiten man-

teniment i actualització. 

La finalitat d’aquests paquets és 

efectuar automàticament i de manera 

correcta la partició d’abreviatures i mots 

a final de ratlla, ajustar els tipus de lle - 

tra a les particularitats del català, traduir 

automàticament les etiquetes bàsiques 

d’un text, com ara «capítol», «figura», 

«data», etc., i altres qüestions semblants, 

així com preveure l’ús de diversos idiomes 

en un mateix escrit.

S’han buscat col·laboradors, tant 

per a la direcció tècnica com programa-

dors joves, i s’ha distribuït la feina per tal 

de començar a treballar-hi el setembre de 

2020.

2) Buidatge de temes matemàtics 

a la Viquipèdia. Aquesta enciclopèdia 

lliure per Internet conté uns quants milers 

d’articles sobre diversos temes matemà-

tics. La Secció ha encarregat la confecció 

d’un full de càlcul amb aquests temes, 

dividits en subtemes i amb els enllaços 

corresponents, amb la finalitat d’anar fent 

un seguiment dels articles i de compa-

rar-los amb els que s’hi publiquen en 

altres idiomes. Aquest curs s’ha fet la 

planificació del treball i la selecció d’un 

col·laborador, i a inicis del curs vinent es 

començarà a treballar en el buidatge. 

3) Elaboració d’un catàleg de 

llibres de matemàtiques en català. Acti-

vitat preliminar que consisteix a extraure 

dades del Catàleg Col·lectiu de les Univer-

sitats de Catalunya (CCUC) per tal de 

constituir el germen d’un catàleg de llibres 

de matemàtiques en català. La planifica-

ció va fer-se abans del setembre de 2020, 

però l’activitat pròpiament dita ha comen-

çat posteriorment.

VII International Symposium  

on Marine Sciences (ISMS 2020)

Es va dur a terme en línia, de l’1 al 3 de 

juliol, i va comptar amb un gran nombre 

de participants, que van presentar-hi co-

municacions orals i en forma de pòster. Els 

resums de les aportacions a cadascun dels 

quatre esdeveniments de que constà el 

Simposi s’han publicat en cinc volums, que 

es poden consultar a https://isms.cat/ ; el 

detall d’aquestes publicacions és el següent:

— Tots els esdeveniments: 578 p., 

290 contribucions, 1.632 autors acumu-

lats (sense comptar autories grupals).

— VII ISMS (ISMS 2020): 324 p., 

171 contribucions, 930 autors acumulats 

(sense comptar autories grupals).

— Taller sobre Deixalles Marines 

(BAMAR), 1a edició: 95 p., 45 contribu-

cions, 256 autors acumulats (sense comp-

tar autories grupals).

— Taller sobre Reserves Marines 

(REMAR), 1a edició: 64 p., 22 contribu-

cions, 159 autors acumulats (sense comp-

tar autories grupals).

— XX Seminari Ibèric de Quími-

ca Marina (SIQUIMAR): 95 p., 52 contri-
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bucions, 287 autors acumulats (sense 

comptar autories grupals).

A més, s’està preparant un volum 

especial de la revista science of the Total 

environment amb una selecció de les 

contribucions rebudes.

Molècules que ens han canviat la vida 

L’exposició científica «Molècules que ens 

han canviat la vida», organitzada per la 

SECCT i dirigida per Pilar González 

Duarte (amb la col·laboració de Jordi 

Llorca i Àngel Messeguer), té com a ob-

jectiu principal explicar a alumnes de 

batxillerat l’aportació de la química a la 

qualitat de vida. Un altre objectiu, no 

menys important, és facilitar als joves 

catalans que visitin i coneguin l’IEC, una 

institució de referència al nostre país.

Els guions corresponents a les deu 

molècules escollides i el disseny de l’ex-

posició, inicialment programada per al 

mes de novembre 2020, estan enllestits. 

Les diferents limitacions derivades de la 

COVID-19 han fet que la data de la inau-

guració s’hagi hagut de posposar fins al 

2021.

Programa Santaló-2020 (CRM)

Programa Lluís Santaló, cofinançat per 

l’IEC i el Centre de Recerca Matemàtica 

(CRM), adreçat a investigadors matemà-

tics afiliats a institucions llatinoamerica-

nes i que té per objecte portar a terme una 

estada de recerca de dos mesos. La con-

vocatòria 2020 va ser atorgada a la pro-

fessora Stefanella Boatto, de la Universi-

tat Federal Rio de Janeiro, que ha 

col·laborat amb els professors locals 

Carles Simó (Universitat de Barcelona), 

Ernest Fontich (Universitat de Barcelona) 

i Isabel Serra (Centre de Recerca Mate-

màtica). L’estada ha estat del 2 de gener 

al 2 de març de 2020, període durant el 

qual la professora Boatto ha dut a terme 

les activitats següents:

• Impartició del col·loqui de l’IMUB 

(Universitat de Barcelona) «Vortex and 

gravitational modeling: a long journey 

with a rich mathematical history» (26 de 

febrer).

• Participació en seminaris de 

Sistemes Dinàmics de la UPC-UB i en 

alguns tallers del CRM.

• Compleció d’articles per a ser 

publicats en revistes científiques, en col-

laboració amb un comitè de revisió format 

per experts:

— Jaime Andrade, Stefanella 

Boatto, Thierry Combot, Gladston Duar-

te & Teresa Stuchi. «N-body Dynamics 

on an Infinite Cylinder: the Topological 

Signature in the Dynamics», Regular and 

chaotic Dynamics, 2020, vol. 25, núm. 

1, p. 78-110. 

— Jaime Andrade, Stefanella  

Boatto & Claudio Vidal. «Dynamics and 

bifurcation of passive tracers advected by 

a ring of point vortices on a sphere». Journal 

of Mathematical Physics, 61, 052702 

(2020); (https: / /doi.org/10.1063/ 

1.5128007). 
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• Participació en la supervisió 

inicial del treball de fi de grau «Modelit-

zació de dinàmica d’epidèmies: el model 

SIR en el cas de la COVID-19», de l’estu-

diant del grau d’estadística aplicada de la 

UAB Patricia Naharro Dorca.

• Col·laboració amb Arturo Vieiro 

(UB) i Jaime Andrade (Universitat del Bío 

Bío, Xile) en l’estudi de la dinàmica gravi-

tatòria de dues masses en l’esfera. L’objectiu 

és estudiar la integrabilitat/caoticitat del 

problema de dos cossos en l’esfera en funció 

dels diferents paràmetres i l’estabilitat de les 

configuracions d’equilibri relatiu, tant en el 

cas de masses iguals com en el de diferents.

• Col·laboració en projectes de 

subvencions, amb Josep Sardanyès, Tomás 

Alarcón, Isabel Serra (CRM), Santiago F. 

Elena (I2SysBio, CSIC, Universitat de 

València) i Renata Campos (Virologia, 

Universitat Federal de Rio de Janeiro, 

Brasil). En concret, la professora Boatto ha 

començat a treballar en una proposta de 

subvenció HSFPO per a estudiar la dinà-

mica de propagació del dengue i del Zika 

al Brasil durant els darrers anys.

Premis de la Secció 

Premi iec de la secció de ciències i 

Tecnologia eduard Fontserè de ciències 

Fí siques. 17a convocatòria, inclosa en el 

LXXXiX cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC.

Premi instituït l’any 1976 i ofert 

a una tesi doctoral o a un treball d’inves-

tigació sobre ciències físiques.

Premi iec de la secció de ciències i Tec-

nologia Lluís domèneCh i montaner de 

Teoria i crítica d’Arquitectura. 14a 

convocatòria, inclosa en el LXXXiX cartell 

de premis i de borses d’estudi de l’IEC.

Premi instituït l’any 1983 i ofert 

a una tesi doctoral o a un treball d’inves-

tigació sobre arquitectura de les terres 

catalanes.

(Vegeu-ne la informació completa a l’apar-

tat «Premis i borses d’estudi de l’IEC - 

Premis Sant Jordi 2020», al capítol vii, 

«Assessorament, promoció i difusió de la 

recerca».)

Homenatges, premis i distincions

David Jou ha estat escollit president de la 

Fundació Joan Maragall (FJM) (30.9.2019).

La Universitat de Lleida (UdL) ha 

homenatjat Jaume Porta, que va ser-ne el 

primer rector electe (3.10.2019).

Alícia Casals i Gelpí ha estat guar-

donada amb el Premi Nit de la Robòtica 

2019 a la trajectòria professional, atorgat 

pel Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya (24.10.2019).

Josep Amat va ser distingit amb  

la Creu de Sant Jordi, que concedeix la 

Generalitat de Catalunya, en reconeixe-

ment de la seva trajectòria científica en 

robòtica.

Jordi Llorca ha estat guardonat 

amb el Premi ICREA Academia.

Lluís Torner ha rebut el Premi 

Manel Xifra (20.5.2020)
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Josep Samitier ha estat distingit amb 

la Medalla Narcís Monturiol (23.7.2020)

Publicacions

Fotons: una extraordinària eina d’exploració 

científica. Discurs de presentació de 

Lluís Torner i Sabata com a membre 

numerari de la Secció de Ciències i Tec-

nologia, llegit el dia 15 de juny de 2020.

La sal mou muntanyes: el paper de la sal 

en l’estructura de les serralades. Dis-

curs de presentació de Josep Anton 

Muñoz de la Fuente com a membre 

numerari de la Secció de Ciències i 

Tecnologia, llegit el dia 6 de juliol de 

2020.

obra científica. Pasqual calbó i caldés. 

Estudis introductoris a cura d’Antoni 

Roca Rosell, Josefina Salord i Joan-

Lluís Torres i edició de Maria Tolrà. 

[Coedició amb l’Institut Menorquí 

d’Estudis, la Universitat de les Illes 

Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics 

i l’Institut Indústries Culturals]

pLa i carrera, Josep. Història de la ma-

temàtica: Grècia iib (els ‘elements’ 

d’euclides: llibres vii, viii, ix, x, xi, xii i 

xiii): Resultats, textos i contextos. 

Una invitació a la matemàtica industrial. 

Discurs de presentació de Joaquim 

Bruna Floris com a membre numera-

ri de la Secció de Ciències i Tecnologia, 

llegit el dia 14 d’octubre de 2019.

(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
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Eduard Bonet i Guinó 7.7.1978; emèrit des del 7.11.2006

  Probabilitats, estadística, lògica  

i epistemologia

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
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Pilar González Duarte 14.6.2004; emèrita des del 26.1.2015

 Química inorgànica

Albert Gras Martí 28.2.2006

 Física

Joan Grimalt i Obrador 17.12.2012

 Química ambiental

Lluís Jofre i Roca 17.6.1996

 Enginyeria de telecomunicació

David Jou i Mirabent 3.11.1989

 Termodinàmica

Ramon Lapiedra i Civera 27.6.1986; emèrit des del 10.7.2010

 Física relativista

Josep Enric Llebot Rabagliati 18.6.2001

 Termodinàmica i física ambiental

Jordi Llorca Piqué 16.11.2017

 Química

Ramon López de Mántaras i Badia 17.11.2016

  Tecnologies de la informació  

i la comunicació

Àngel Messeguer i Peypoch 27.6.2011; emèrit des del 20.9.2016

 Química

Jaume Miranda i Canals 15.12.2014; emèrit des del 29.1.2020

 Geografia i cartografia

Josep Anton Muñoz de la Fuente 8.11.2018

 Geologia
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Gabriel Navarro i Ortega 28.2.2005

 Teoria dels grups

Antoni Olivé i Ramon 27.6.2011; emèrit des de l’1.7.2016

 Enginyeria industrial

Jaume Pagès Fita 23.10.1992; emèrit des del 18.11.2016

 Enginyeria de sistemes

Jaume Porta i Casanellas 24.2.1997; emèrit des del 24.8.2014

 Edafologia i química agrícola

Pere Roca i Fabregat 14.6.2004

 Enginyeria de la construcció

Antoni Roca Rosell  15.12.2014

 Història de la Ciència i de la Tècnica

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
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Carles Solà i Ferrando 23.10.1992; emèrit des del 28.11.2015

 Enginyeria química

Joan de Solà-Morales i Rubió 17.12.2012

 Matemàtiques

Joan Antoni Solans i Huguet 28.2.2005; emèrit des del 15.10.2011

 († 2.9.2019)

 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

 († 24.3.2020)

 Geometria diferencial

Nora Ventosa i Rull 8.11.2018

 Química
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Membres corresponents*

M. Carme Calderer 7.6.2018

  Física de la matèria condensada  

i la ciència de materials

 (Estats Units)

Marta Camps Arbestain 7.6.2018

 Química dels sòls

 (Nova Zelanda)

Juan de Dalmau Mommertz 17.12.2012

 Enginyeria aeroespacial

 (Països Baixos)

Sergi Garcia i Mañes 7.6.2018

 Biofísica

 (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)
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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 la llengua i la cultura catalanes.
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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 2019-2020 ha estat el segon 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-tres membres numeraris, vint-i-dos 

membres emèrits i vint-i-sis membres 

corresponents. Durant el curs 2019-2020 

han passat a ésser emèrits August Bover 

i Oriol Camps. 

En les sessions plenàries del 17 de 

gener i del 14 de febrer es van elegir 

quatre candidats a nous membres nume-

raris de la Secció Filològica: Sebastià 

Alzamora (perfil «Escriptor/escriptora»), 

Sandra Montserrat (perfil «Lexicogra-

fia»), Vicent Partal (perfil «Mitjans de 

comunicació») i Enric Ribes (perfil «Ono-

màstica»). Aquest darrer ha estat membre 

corresponent de la Secció Filològica des 

de 2006. El 26 de juny van ser elegits pel 

Ple de l’IEC com a membres numeraris.

La Secció ha hagut de lamentar el 

traspàs del membre corresponent Curt 

Wittlin (Tortosa, 22 de setembre) i del 

membre emèrit Germà Colón (Barcelona, 

22 de març).

L’activitat del curs 2019-2020 

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

d’actuació aprovades per la Secció Filo-

lògica en les reunions del 15 de febrer de 

2019 (per a l’any 2019) i del 14 de febrer 

de 2020 (per a l’any 2020). Es tracta de 

plans de treballs per als projectes norma-

tius i de recerca que desenvolupen els 

punts del programa electoral del Consell 

de Govern. 

Malgrat les restriccions derivades 

de la pandèmia per la COVID-19 des del 

12 de març de 2020, amb el lideratge de 

la Presidència de la Secció Filològica i la 

col·laboració dels directors d’oficines i 

projectes, i del personal de la Secció, s’han 

pogut tirar endavant en un entorn de te-

letreball i amb alguns ajustaments les lí-

nies de treball aprovades. Així mateix, des 

de la segona quinzena de maig s’han re-

près per via telemàtica les reunions ple-

nàries i de comissions, i algunes activitats 

amb participants externs que s’havien 

programat abans de la pandèmia.

Per tal de dur a terme les activitats 

de la Secció Filològica, amb l’Equip de 

Govern de Presidència s’ha procurat 

mantenir la línia de concertació que hi 

havia hagut amb equips anteriors, sobre-

tot en afers relacionats amb la llengua i, 

d’una manera especial, en el llançament 

públic de la Gramàtica bàsica i d’ús de 
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la llengua catalana. També s’han man-

tingut contactes amb les altres seccions, 

principalment en l’activitat de la Comissió 

de Terminologia Científica i Tècnica de 

l’Institut, integrada per un representant 

de cada Secció, i en el projecte de recerca 

Guaita Terminològica i ExtractCiT: Ex-

tracció de terminologia de corpus original 

en anglès i en català, i proposta de termes 

neològics per a la Comissió de Termino-

logia Científica i Tècnica de l’IEC. Tam-

bé hi ha hagut relació amb les delegacions 

territorials de l’IEC.

Així mateix, ha continuat la col-

laboració amb l’Institut Menorquí d’Es-

tudis i la Societat d’Onomàstica, entitats 

adherides a l’IEC, i l’Associació Interna-

cional de Llengua i Literatura Catalanes, 

que té la seu a l’Institut.

Quant a contactes externs, en 

l’àmbit de l’Administració hi ha hagut 

col·laboracions amb les institucions se-

güents: Generalitat de Catalunya (Direc-

ció General de Política Lingüística del 

Departament de Cultura, Subdirecció 

General de Plurilingüisme del Departa-

ment d’Educació, Direcció General d’Uni-

versitats del Departament d’Empresa i 

Coneixement, Consell Social de la Llengua 

de Signes Catalana), Biblioteca de Cata-

lunya, Generalitat Valenciana (Direcció 

General de Política Lingüística i Gestió 

del Multilingüisme de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport), Govern de 

les Illes Balears (Consell Social de la 

Llengua Catalana), Consell de Mallorca; 

Ajuntament de Barcelona (Alcaldia i 

Ponència del Nomenclàtor dels carrers de 

Barcelona), Autoritat del Transport Me-

tropolità de Barcelona, Ajuntament de 

Castellbisbal, Ajuntament de Sueca, 

Ajuntament de Palma, Ajuntament de 

Vilaplana, Delegació General de la Llen-

gua Francesa i de les Llengües de França 

i Grup d’Experts de les Nacions Unides 

en Noms Geogràfics.

En l’àmbit acadèmic, la Secció 

Filològica ha tingut relacions amb les 

universitats següents: Universitat d’Ala-

cant (Departament de Filologia Catalana, 

Seu de la Nucia, ISIC-IVITRA), Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (Departa-

ment de Filologia Catalana); Universitat 

de Barcelona (Secció de Filologia Romà-

nica), Universitat de Girona (Càtedra de 

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - 

Carles Fages de Climent), Universitat de 

les Illes Balears (Comissió Tècnica d’As-

sessorament Lingüístic del Departament 

de Filologia Catalana i Lingüística Gene-

ral, Edicions UIB), Universitat Pompeu 

Fabra (Càtedra Pompeu Fabra, Institut 

de Lingüística Aplicada), Universitat 

Rovira i Virgili i Universitat de València 

(Departament de Filologia Catalana i 

Càtedra Joan Fuster). Així mateix, han 

continuat les relacions amb les institu-

cions següents: Institut Interuniversitari 

de Filologia Valenciana, Xarxa Vives 

d’Universitats, Institució Milà i Fontanals 

del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques i Centre d’Estudis Catalans 
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de la Universitat de la Sorbona. D’una 

altra banda, cal destacar que s’han ini ciat 

els contactes amb el Comitè Nacional de 

Llengües de la Xina i les Universitats  

de Pequín i Xangai.

Pel que fa a les relacions amb les 

altres acadèmies de la llengua, s’ha tingut 

contacte amb l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua; Euskaltzaindia, arran de la 

celebració del seu centenari, i l’Institut 

d’Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa 

dera Lengua Occitana. 

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: 

Associació Catalana de Neohel·lenistes, 

Catalunya Ràdio, Centre de Lectura de 

Reus, Col·legi de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-

lunya, Edicions Proa, Editorial Vicens 

Vives, Espai Joan Fuster, Federació de 

Persones Sordes de Catalunya, Institució 

Francesc de B. Moll, Maestrat Viu, Pro-

duccions Audiovisuals Antàrtida, Setma-

na del Llibre en Català 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 TERMCAT. La Secció Filològica té  

representació oficial en el Consell Super-

visor d’aquest organisme, presidit estatu-

tàriament per un membre de la Secció, i 

del qual formen part altres membres de 

diferents seccions de l’IEC, un tècnic  

de les Oficines Lexicogràfiques i especia-

listes d’àrees científiques diverses. També 

hi ha representació de la Secció Filològica 

en el Consell Científic de l’Oficina Públi-

ca de la Llengua Catalana de Perpinyà, 

el funcionament de la qual ha començat 

l’abril de 2020.

La Secció ha obtingut el suport de 

la Fundació Bancària «la Caixa», com en 

anys anteriors, per a dur a terme les acti-

vitats ordinàries. Aquesta entitat també 

ha donat un finançament específic per a 

la publicació de la Gramàtica bàsica i d’ús 

de la llengua catalana i, per tercer any 

consecutiu, ha fet una aportació per a la 

realització d’accions de visibilitat de la 

Secció Filològica.

Reunions de la Secció Filològica

Durant el curs 2019-2020, el Ple de la 

Secció Filològica s’ha reunit mensual-

ment, els dies 20 de setembre, 25 d’octu-

bre, 15 de novembre i 13 de desembre de 

2019, i 17 de gener, 14 de febrer, 12 de 

juny i 3 de juliol de 2020. A causa de les 

mesures preses arran de la pandèmia de 

COVID-19, s’han hagut d’anul·lar les 

reunions del 13 de març, 3 d’abril i 15 de 

maig, mentre que les del 12 de juny i el 3 

de juliol s’han celebrat en format virtual.

Seguint el costum de la Secció 

Filològica de fer una de les reunions or-

dinàries del seu Ple a fora de Barcelona, 
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la sessió del 25 d’octubre es va celebrar a 

Sueca, en el marc de la celebració de les 

Jornades de la Secció (vegeu l’apartat 

d’activitats).

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: l’actualització contínua 

del Diccionari de la llengua catalana per 

a la versió en línia (l’última es va publicar 

el maig de 2020); el seguiment de la re-

cepció de la Gramàtica de la llengua 

catalana i de l’ortografia catalana (in-

formes presentats en la reunió del 15 de 

novembre); la posada en línia de la bi-

bliografia de la Gramàtica de la llengua 

catalana (de consulta pública en línia a 

partir del 14 d’octubre); la publicació de 

la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua 

catalana (a les llibreries des del 4 de se-

tembre); la incorporació d’arxius sonors 

a la Gramàtica essencial de la llengua 

catalana (a l’abast del públic en línia a 

partir del 17 de juny); la continuació de 

l’elaboració del nomenclàtor mundial 

(aprovació de fins al 80 % per contingut 

en la reunió del 13 de desembre); l’apro-

vació de la Proposta sobre el sistema de 

transcripció del grec modern al català 

(reunió del 14 de febrer); l’aprovació del 

document «Criteris generals sobre la 

llengua normativa i la llengua estàndard», 

de la Comissió d’Estandardització (reunió 

del 15 de novembre), i l’establiment de 

protocols en matèria normativa amb les 

altres institucions acadèmiques de les terres 

de llengua i cultura catalanes, que ha com-

portat, d’una banda, l’aprovació del do-

cument «Acord de cooperació per una 

normativa inclusiva i unitària» (que 

s’havia aprovat en la reunió del 15 de 

març de 2019 i que es va ratificar en la 

del 13 de desembre), compartit amb 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la 

Comissió Tècnica d’Assessorament Lin-

güístic de la Universitat de les Illes Balears 

i, d’una altra banda, la finalització de les 

feines de la comissió mixta Secció Filolò-

gica - Acadèmia Valenciana de la Llengua 

en matèria d’ortografia (informe presen-

tat en la reunió del 13 de desembre) i la 

creació de la comissió mixta per a qües-

tions de gramàtica, amb la previsió que 

comenci a treballar l’any 2020. 

En els resums de les oficines i dels 

projectes de la Secció Filològica consten 

amb detall les actuacions concretes que 

s’han dut a terme tant pel que fa als tre-

balls normatius com als treballs de recerca.

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 

Govern des de 2014, per tal de dur a 

terme les actuacions normatives que 

aquesta Secció té encomanades, amb les 

implicacions en les línies de treball apro-

vades per a 2019 i 2020. Així mateix, a 
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partir de gener de 2020 s’han modificat 

les comissions i grups de treball de la 

Secció d’acord amb el Reglament intern 

de funcionament que es va aprovar el curs 

passat. 

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 de 

l’estat dels treballs del projecte Corpus 

Oral de la Llengua Catalana i dels resul-

tats de la I Jornada sobre Corpus Orals 

del Català: «Ciència, lingüística i tecno-

logia» (16 de gener), a càrrec de Nicolau 

Dols i Lluís de Yzaguirre (17 de gener); 

presentació dels índexs de les obres com-

pletes de Pompeu Fabra, a càrrec d’Anna 

Pineda, i del cercador avançat de la versió 

digitalitzada d’aquestes obres, a càrrec  

de Lluís de Yzaguirre (14 de febrer), i 

presentació dels fitxers de so i d’altres 

novetats de la Gramàtica essencial de la 

llengua catalana, a càrrec de M. Josep 

Cuenca, directora del projecte (3 de juliol).

Pel que fa a les comissions delega-

des i grups de treball de la Secció, el 

nombre de reunions durant aquest curs 

ha estat el següent: Comissió de Lexico-

grafia, nou; Comissió de Gramàtica, cinc; 

Comissió d’Onomàstica, set; Comissió de 

Transcripció i Transliteració, cinc; Comis-

sió d’Infraestructura i Corpus, dues; Co-

missió d’Estandardització, sis, i Àrea de 

Visibilitat, setze. Les reunions posteriors 

al 16 de març es van celebrar en format 

virtual.

Els membres del Ple de la Secció 

Filològica han participat en les ponències 

dels premis de l’IEC del Cartell de 2020: 

en la del Premi IEC de la Secció Filològi-

ca Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i 

Història de la Llengua, Antoni Ferrando, 

Joan Miralles i Mila Segarra; i en la del 

Premi IEC de la Secció Filològica Joan 

Coromines de Lexicografia i Onomàstica, 

Josep Piera, Màrius Serra i Albert Turull. 

Aquest darrer també ha format part de la 

ponència de les Borses d’estudi de la Ge-

neralitat de Catalunya.

Cal esmentar, per la seva especial 

incidència en el desenvolupament dels 

treballs de la Secció Filològica, la dedica-

ció de gener a juny de 2020 de quatre 

tècnics lingüístics, que hi estan adscrits, 

a la correcció de les Proves d’Accés Uni-

versitari de la Generalitat de Catalunya 

que es fa a l’IEC. 

Celebracions, homenatges  

i distincions dels membres  

de la Secció Filològica

Membres

M. Teresa Cabré va rebre la distinció de 

Membre Internacional del Centre d’Es-

tandardització i Política Lingüística de la 

Xina, el 5 de setembre a Pequín.
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Gemma Rigau va rebre el III Premi 

Ateneu Barcelonès, en la categoria de re-

coneixement a la defensa de la llengua, el 

28 de novembre a la seu d’aquesta entitat, 

en la celebració del Dia de l’Ateneu. 

Josep Moran va ser homenatjat el 

28 de novembre en el marc de la celebra-

ció de la Jornada d’Onomàstica a la 

Universitat de Barcelona: «Menú degus-

tació», a la Facultat de Filologia i Comu-

nicació, organitzada per la Secció de 

Filologia Romànica de la UB i la Secció 

Filològica. 

Josep Vallverdú va ser distingit el 

23 de desembre amb la Medalla d’Or de 

la Generalitat de Catalunya, per la seva 

destacada i reconeguda trajectòria en la 

literatura infantil.

M. Josep Cuenca i Josep M. Nadal 

van ser distingits amb la Creu de Sant 

Jordi, que concedeix la Generalitat de 

Catalunya.

Albert Jané va ser homenatjat amb 

la publicació de l’obra el barrufet gramà-

tic, recull d’intervencions que li van de-

dicar amb motiu del seu norantè 

aniversari. El llibre, que és una iniciativa 

de Jordi Manent i conté textos de membres 

de la Secció Filològica, que ha col·laborat 

en l’edició, es va presentar en un acte 

públic a l’IEC el 9 de juliol.

Membres corresponents

La Biblioteca Marcel·lí Domingo, de Tor-

tosa, va dedicar una de les seves sales a 

Curt J. Wittlin, el 20 de febrer, en el marc 

de la celebració del X Dia Internacional de 

la Llengua Materna.

Membres traspassats

L’Ajuntament de Barcelona, que va concedir 

però no va poder lliurar la Medalla d’Or de 

la Ciutat a Pompeu Fabra l’any 1938, va 

donar aquesta distinció als seus nets el 3 de 

desembre en un acte institucional al Saló  

de Cent de l’Ajuntament. Els nets de Fabra 

van dipositar el guardó a l’IEC el dia 4.

Aina Moll va ser homenatjada amb 

una sessió en memòria el 13 de febrer a 

l’IEC. Maria Àngels Anglada va ser recor-

dada el 9 de març a l’IEC amb la celebra-

ció del Simposi «Rellegir Anglada», en 

commemoració del norantè aniversari del 

seu naixement, organitzat per la Institució 

de les Lletres Catalanes i la Societat Ca-

talana de Llengua i Literatura. 

Josep Carner i Antoni M. Badia i 

Margarit han estat recordats durant l’any 

2020, el primer arran del cinquantè ani-

versari de la seva mort i el segon amb la 

celebració del centenari del seu naixe-

ment, dins les commemoracions de la 

Generalitat de Catalunya de 2020 (vegeu 

l’apartat d’activitats).

Activitats

Activitats formatives i d’intercanvi 

d’informació entre membres i tècnics 

de la Secció Filològica

El 20 de setembre es va celebrar la sego-

na sessió d’obertura del curs amb els 

MEMORIA CURS 2019-2020.indb   151 6/7/21   12:16



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

19
-2

02
0

152

membres, el personal contractat i els col-

laboradors externs de la Secció Filològica. 

S’hi va fer una exposició de l’estat actual 

dels projectes següents de la Secció: pre-

sentació del projecte Corpus Oral de la 

Llengua Catalana (COLC) (a càrrec de 

Nicolau Dols, director del projecte) i estat 

del projecte Optimot-IEC (a càrrec de 

Mila Segarra, directora de l’Oficina d’Es-

tandardització, i Laia Castanyer, cap 

d’aquesta oficina).

El 2 d’octubre es va fer el VII Se-

minari de Formació del Personal Tècnic 

de la Secció Filològica, amb el títol «Neo-

logismes i diccionaris», a càrrec de Judit 

Freixa, coordinadora de l’Observatori de 

Neologia i directora del projecte «Analit-

zador de la diccionaribilitat dels neologis-

mes catalans (GARBELL)».

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 ini-

ciativa de l’Àrea de Visibilitat de la Secció 

Filològica. Aquesta activitat va començar 

el 19 de gener de 2018.

Les Jornades de la Secció Filolò-

gica de 2019 es van celebrar a Sueca els 

dies 25 i 26 d’octubre, organitzades amb 

l’Espai Joan Fuster, amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Sueca, de la Càtedra 

Joan Fuster de la Universitat de València 

i de la Fundació Bancària «la Caixa». Les 

Jornades van ser coordinades per Vicent 

Pitarch, per part de l’IEC, i Salvador 

Ortells i Francesc Pérez Moragón, per part 

de l’Espai Joan Fuster. La seu d’aquesta 

institució va acollir el dia 25 una sessió 

acadèmica que va comptar, en primer lloc, 

amb parlaments de Joan Carles Vázquez, 

regidor de Cultura; Salvador Ortells, di-

rector de l’Espai Joan Fuster, i M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica. 

A continuació, hi van intervenir Juli Ca-

pilla, escriptor i editor; Gemma Lluch, 

professora de la Universitat de València; 

Ferran Carbó, professor de la Universitat 

de València i coordinador de la Càtedra 

Joan Fuster; Salvador Ortells, director de 

l’Espai Joan Fuster, i Francesc Pérez 

Moragón, director d’honor i assessor ex-

traordinari de l’Espai Joan Fuster. La 

sessió acadèmica es va tancar amb un 

col·loqui amb el públic assistent. El dia 

26, en el mateix indret, hi va haver una 

conferència d’Antoni Carrasquer, biblio-

tecari municipal de Sueca i cronista de la 

ciutat. 

El 8 de novembre es va presentar 

l’obra onomàstica de l’antic terme de la 

Mussara, de Ramon Amigó i Anglès 

(«Treballs de l’Oficina d’Onomàstica»; 

XXIX), al Centre de Lectura de Reus. Hi 

van participar Pere Navarro, professor de 

la Universitat Rovira i Virgili, i Joan An-

ton Rabella, cap de l’Oficina d’Onomàs-

tica. Tots dos també en van fer una 

presentació el 26 de gener a Vilaplana 

(municipi on es va integrar l’antic muni-

cipi de la Mussara, avui despoblat). 
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El 22 de novembre es va celebrar 

la Jornada Internacional AILLC «Innova-

ció en la recerca en filologia catalana, 

corpus, lingüística, literatura, estudis 

culturals, TIC i ensenyament», organitza-

da per l’AILLC, l’ISIC-IVITRA, la Uni-

versitat d’Alacant (Departament de 

Filologia Catalana, Facultat de Filosofia 

i Lletres, Seu Universitària de la Nucia) i 

l’IEC (Secció Filològica i Delegació d’Ala-

cant). Hi van intervenir, entre d’altres, la 

presidenta de la Secció (intervenció inau-

gural), Beatrice Schmid (presidenta de 

l’AILLC i membre corresponent de la 

Secció Filològica), Vicent Martines (coor-

dinador del simposi) i Miquel Àngel 

Pradilla.

El 28 de novembre es va fer la 

Jornada d’Onomàstica a la Universitat de 

Barcelona: «Menú degustació», a la Fa-

cultat de Filologia i Comunicació, orga-

nitzada per la Secció de Filologia Ro- 

mànica d’aquesta universitat i la Secció 

Filològica. Hi van participar, per part de 

la Secció Filològica, José Enrique Garga-

llo (president del comitè organitzador), 

Josep Moran, Joan Peytaví, Enric Ribes, 

Albert Turull, Joan Veny, Joan Anton 

Rabella, cap de l’Oficina d’Onomàstica, i 

Mar Batlle, tècnica d’aquesta oficina. En 

aquesta jornada es va fer un homenatge 

a Josep Moran.

El 3 de desembre es va iniciar la 

campanya del neologisme corresponent a 

2019, organitzada per l’Observatori de 

Neologia del Departament de Traducció 

i Ciències del Llenguatge de la Universitat 

Pompeu Fabra i l’IEC. Aquesta vegada 

s’han escollit dos neologismes: emergència 

climàtica i animalista.

El 9 de desembre es va celebrar la 

jornada «Norma i diversitat lingüística:  

la gestió normativa en contextos pluricèn-

trics. Francofonia i catalanofonia», a la 

Universitat de la Sorbona, organitzada 

per la Secció Filològica i el Centre d’Es-

tudis Catalans d’aquesta universitat, amb 

la cooperació del Ministeri de Cultura 

(Delegació General de la Llengua Fran-

cesa i les Llengües de França) i l’Institut 

Ramon Llull. Les intervencions previstes 

en el programa, que es publicaran en un 

volum, van ser les conferències de Georges 

Lüdi (Universitat de Basilea), Mathieu 

Avanzi (Universitat de la Sorbona), M. Jo-

sep Cuenca (Universitat de València i 

Secció Filològica), Miquel Àngel Pradilla 

(Universitat Rovira i Virgili i Secció Filo-

lògica) i André Thibault (Universitat de 

la Sorbona); i les participacions en la 

taula rodona, moderada per Bernard Cer-

quiglini, de Danielle Candel (Universitat 

de París), Joan-Rafael Ramos (Universi- 

tat de València), Christian Lagarde (Univer-

sitat de Perpinyà), Gemma Rigau (Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i Secció 

Filològica) i Georg Kremnitz (Universitat 

de Viena i Secció Filològica).

El 16 de gener es va celebrar la  

I Jornada sobre Corpus Orals del Català: 

«Ciència, lingüística i tecnologia», a la seu 

de l’IEC, organitzada per la Secció Filo-
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lògica i el comitè organitzador del COLC 

(Corpus Oral de la Llengua Catalana), 

amb les intervencions del president de 

l’IEC, la presidenta de la Secció, Nicolau 

Dols i Lluís de Yzaguirre (comitè organit-

zador), Juan María Garrido (Universitat 

Nacional d’Educació a Distància), Ramon 

Ferrer i Cancho (Universitat Politècnica 

de Catalunya), Antoni Hernández-Fer-

nández (Universitat Politècnica de Cata-

lunya) i Mireia Farrús (Universitat Pom - 

peu Fabra).

El 13 de febrer es va celebrar la 

sessió en memòria d’Aina Moll i Marquès, 

traspassada el 9 de febrer de 2019, amb 

les intervencions del president de l’IEC, 

la presidenta de la Secció Filològica, 

Francesc Moll Echeto, Pilar Arnau, Mar-

galida Tomàs, Isidor Marí, Damià Pons, 

Vicent Pitarch, Joan Veny, Joaquim 

Torres, Ramon Cerdà i Joan Miralles.

El 4 de març es va presentar l’obra 

‘L’art de picapedrer’, de Josep Gelabert 

(1653): estudi filologicohistòric, de Joan 

Miralles, a Can Balaguer (Palma). Hi van 

intervenir, a més de l’autor, Francisca Niell, 

coordinadora general de Cultura de l’Ajun-

tament de Palma; Damià Pons, delegat de 

l’IEC a Palma; Josep Martines, en repre-

sentació de l’Institut Superior d’Investigació 

Cooperativa IVITRA; Isabel Busquets, 

consellera de Cultura, Patrimoni i Política 

Lingüística del Consell de Mallorca, i Llo-

renç Huguet, rector de la Universitat de les 

Illes Balears. Van organitzar l’acte les ins-

titucions suara esmentades.

El 30 de juny es va celebrar vir-

tualment la VI Trobada de l’Acadèmia 

Oberta als Mitjans de Comunicació. Hi 

van participar representants de la Secció 

Filològica (Comissió de Relacions amb els 

Col·lectius Lingüístics, Àrea de Visibilitat 

i altres membres) i un grup de responsa-

bles d’assessorament i divulgadors lin-

güístics dels mitjans de comunicació de 

tot el territori. S’hi van presentar els 

projectes de digitalització de la Gramàti-

ca de la llengua catalana, a càrrec de 

Manuel Pérez Saldanya, i de l’ortografia 

catalana, a càrrec de David Ordóñez. Mila 

Segarra hi va parlar del I Seminari d’Es-

tandardització. Oriol Camps, a més de 

fer-hi un balanç de l’activitat de l’Acadè-

mia del darrer any, hi va exposar les 

primeres reflexions sobre el projecte que 

s’ha encomanat a la Comissió d’Estandar-

dització —obert també als membres inte-

ressats—, que ha de conduir a la creació 

d’un observatori de la qualitat lingüística, 

per al qual es va demanar la participació 

dels membres de l’Acadèmia Oberta als 

Mitjans de Comunicació.

El 2 de juliol es va fer, també en 

format virtual, el I Seminari d’Estandar-

dització, debat de caràcter tècnic organit-

zat per la Comissió d’Estandardització per 

a tractar de com hauria de ser la llengua 

estàndard i de la possibilitat de trobar un 

model inclusiu. La sessió, a la qual es 

participava per invitació, va comptar amb 

les intervencions de dos representants de 

cada una de les tres institucions amb com-
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petència en llengua normativa o que vetllen 

per la ‘seva aplicació’: Isidor Marí i Miquel 

Àngel Pradilla, per la Secció Filològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans; Joan-Rafael 

Ramos i Verònica Cantó, per l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, i Rosa Maria 

Calafat i Ariadna Benet, per la Comissió 

Tècnica d’Assessorament Lingüístic de la 

Universitat de les Illes Balears. 

Quant a l’Any Josep Carner, pro-

mogut pel Departament de Cultural de la 

Generalitat de Catalunya, el comissari del 

qual és Jaume Coll, August Bover repre-

senta la Secció Filològica en la comissió 

de l’IEC per a aquesta commemoració. La 

commemoració es va obrir el 26 de febrer. 

El calendari d’activitats previstes s’ha vist 

afectat per la pandèmia de la COVID-19.

Pel que fa a l’Any Badia i Marga-

rit, promogut pel Departament de Cultu-

ra, per mitjà de la Direcció General de 

Política Lingüística, i el Departament 

d’Empresa i Coneixement, per mitjà de la 

Direcció General d’Universitats —el co-

missari de la qual és Carles Duarte—, la 

Secció Filològica va nomenar una comis-

sió per a aquesta commemoració formada 

per M. Teresa Cabré, Joan Martí i Castell, 

Josep Moran, Gemma Rigau i Joan Veny. 

La inauguració de l’any s’havia progra-

mat per al 19 de març, però es va haver 

de cancel·lar per la pandèmia. Això no 

obs tant, s’han dut a terme iniciatives  

no presencials. El 22 de maig es va iniciar 

la difusió en línia dels Testimonis Badia 

en el web de l’Any Badia i Margarit; s’hi 

han publicat fins al 30 d’agost els enre-

gistraments, entre d’altres, del president, 

de la consellera de Cultura i de la direc-

tora general de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya, i del comissari 

de la commemoració; i, per part de l’IEC, 

del president de l’IEC, de la presidenta de 

la Secció Filològica i de Lídia Pons.

Així mateix, la Secció Filològica 

va recordar el que fou el seu president el 

30 de maig, dia del centenari del seu 

naixement, amb la publicació d’articles a 

la premsa escrita i difusió de vídeos al 

Twitter de l’IEC sobre la seva figura, a 

càrrec de membres i col·laboradors de la 

Secció Filològica, i del comissari de l’Any 

Badia i Margarit (articles de premsa: M. Te - 

resa Cabré, Lídia Pons i Carles Duarte; 

vídeos al Twitter de l’IEC: M. Teresa Cabré, 

Joan Martí i Castell, Lídia Pons, Joaquim 

Rafel i Joan Veny). 

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 a la venda des 

del 4 de setembre de 2019). Les activitats 

més rellevants de difusió d’aquestes obres 

han estat les següents: 
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El 9 de setembre es va fer el llan-

çament de la Gramàtica bàsica i d’ús de 

la llengua catalana (que va sortir publi-

cada el 4 de setembre) en la Setmana del 

Llibre en Català, Barcelona, amb un dià-

leg a càrrec de M. Josep Cuenca i Màrius 

Serra.

El 19 de setembre es va celebrar 

a l’IEC una sessió de formació de la Gra-

màtica bàsica i d’ús de la llengua cata-

lana, a càrrec de M. Josep Cuenca, Judit 

Feliu i Cristina Guirado, per a formadors 

vinculats al Col·legi de Doctors i Llicen-

ciats en Filosofia i Lletres i Ciències de 

Catalunya i al Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya.

El 14 d’octubre es va posar en lí-

nia la bibliografia de la Gramàtica de la 

llengua catalana.

El 20 de febrer es va fer la presen-

tació de la Gramàtica essencial de la 

llengua catalana i de la Gramàtica bàsi-

ca de la llengua catalana a la Universitat 

d’Alacant, a càrrec de M. Josep Cuenca, 

amb les intervencions de Josep Martines 

i Brauli Montoya, en un acte organitzat 

pel Departament de Filologia Catalana, 

el Deganat de la Facultat de Filosofia i 

Lletres, el Servei de Llengües del Vicerec-

torat de Cultura, Esport i Llengües, la 

Delegació a l’Alacant de l’IEC i l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana.

El 17 de juny es va publicar la 

segona edició de la Gramàtica essencial 

de la llengua catalana, obra en línia, 

actualitzada principalment amb la incor-

poració dels fitxers de so i altres novetats, 

sobretot de millores en la navegació de la 

plataforma.

El 21 de juliol es va obrir al públic 

el Glossari de termes gramaticals, recull 

terminològic en línia que conté set-cents 

articles corresponents a termes gramati-

cals dels camps de la fonètica, la morfo-

logia i la sintaxi. Es tracta d’una obra 

autònoma elaborada a partir del glossari 

de la Gramàtica essencial de la llengua 

catalana i consultable en el Portal CiT de 

l’IEC.

El 28 de juliol es va fer pública en 

el web de l’IEC una nova aplicació de 

consulta del Corpus Textual Informatitzat 

de la Llengua Catalana (CTILC), que 

permet obtenir informació a partir de 

textos en català publicats entre el 1832 i 

el 2008. En la seva configuració inicial, 

el CTILC contenia cinquanta-dos milions 

de mots i cobria el període cronològic 

comprès entre el 1832 i el 1988. L’any 

2015, l’IEC va emprendre el projecte 

d’actualització del CTILC i, des d’alesho-

res, s’ha completat amb textos publicats 

fins al 2008 (uns vint milions de mots 

més), de manera que el Corpus consulta-

ble actualment té un volum total de se-

tanta-dos milions de mots.

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 
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de les activitats següents d’altres institu-

cions: 

Programa de televisió i de ràdio 

Pica Lletres, d’Antàrtida Produccions 

Audiovisuals, concurs lingüístic adreçat a 

estudiants de secundària que consisteix a 

lletrejar paraules en català. 

7a edició dels Premis Maestrat Viu, 

que concedeix l’associació Maestrat Viu. En 

el jurat hi va participar José Enrique 

Gargallo, en representació de la presiden-

ta de la Secció. 

III Premi Ramon Amigó i Anglès 

a projectes d’investigació en l’àmbit de 

l’onomàstica, convocat per la Fundació 

URV, a través del Departament de Filo-

logia Catalana i amb el suport de la Di-

recció General de Política Lingüística de 

la Generalitat de Catalunya. Joan Anton 

Rabella, cap de l’Oficina d’Onomàstica, 

forma part del jurat del premi. El treball 

guanyador es publica a la col·lecció «Tre-

balls de l’Oficina d’Onomàstica», d’acord 

amb el conveni de l’IEC amb la Societat 

d’Onomàstica.

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: centenari d’Euskaltzaindia 

(País Basc, 2018-2019); Jornada de Ta-

lassonímia de Tarragona i Cambrils, orga-

nitzada per la Societat d’Onomàstica (li-

toral des de Tarragona a Cambrils, en 

barca, 28 de setembre); Congrés de l’At-

lante Linguistico Mediterraneo «Grado e 

la lingua del mare», organitzat per la 

Universitat degli Studi di Udine (Grado, 

del 30 de setembre al 2 d’octubre);  

XXIX Jornada d’Antroponímia i Toponímia 

de la Universitat de les Illes Balears (Algai-

da, 4 d’octubre); V Jornada de la Càtedra 

Pompeu Fabra: «Impacte de la mundialit-

zació sobre les llengües: el cas del català» 

(IEC i Universitat Pompeu Fabra, 7 i 8 de 

novembre); XXXVIII Xornaes Internacio-

nales d’Estudiu de l’Academia de la Llin-

gua Asturiana (Oviedo, 7 de novembre); 

XXXII Curs de Sociolingüística de la Nucia 

«La música en valencià» (Seu Università-

ria de la Nucia, 22, 23, 29 i 30 de novem-

bre); XIX Jornada AETER «Terminologia, 

neologia i traducció», organitzada per 

l’Associació Espanyola de Terminologia, 

(Universitat de Màlaga, 29 de novembre); 

Congrés Internacional «Cultura i exili», 

organitzat per la Universitat Jaume I Vieu 

la Fundación Max Aub (Castelló de la 

Plana i Sogorb, del 3 al 5 de desembre); 

curs «Els corpus orals. Constitució i apro-

fitament per a la recerca lingüística»,  

organitzat per l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la Universitat d’Alacant (18 

de febrer); Col·loqui Internacional «Recur-

sos lingüístics, mètodes i aplicacions didàc-

tiques en llengües d’especialitat (RADE-

LAS)» (Universitat de Grenoble, 20 i 21 
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de febrer); seminari «Refranys meteorolò-

gics de l’aragonès dins del seu context ro-

mànic», organitzat pel Centre Aragonès de 

Barcelona (29 de febrer).

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-ne les activi-

tats i funcions, especialment en recerca i 

normativa lingüística. El dia 29 de no-

vembre, va visitar la Secció Jairo Javier 

García, professor de la Universitat d’Al-

calá de Henares.

Així mateix, han estat acollides en 

una estada d’investigació a la Secció Fi-

lològica i al TERMCAT les professores 

Belén Villena, investigadora del Centre 

d’Estudis Interculturals i Indígenes de la 

Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, i 

Elisa Loncon, professora de la Universitat 

de Xile (del 9 al 20 de desembre).

Premis de la Secció 

Premi iec de la secció Filològica marià 

aguiló de Gramàtica Històrica i Història 

de la Llengua. 22a convocatòria, inclosa 

en el LXXXiX cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC.

Premi instituït l’any 1947 i ofert 

a una tesi doctoral o a un treball d’inves-

tigació sobre gramàtica històrica o histò-

ria de la llengua.

Premi iec de la secció Filològica Joan 

Coromines de Lexicografia i onomàstica. 

8a convocatòria, inclosa en el LXXXiX  

car tell de premis i de borses d’estudi de  

l’IEC.

Premi insituït l’any 1997 i ofert a 

una tesi doctoral o a un treball d’investi-

gació sobre lexicografia o sobre onomàs-

tica.

(Vegeu-ne la informació completa a l’apar-

tat «Premis i borses d’estudi de l’IEC - 

Premis Sant Jordi 2020», al capítol vii, 

«Assessorament, promoció i difusió de la 

recerca».)

Publicacions 

amigó i angLès, Ramon. onomàstica de 

l’antic terme de la Mussara.

carboneLL, Jordi; cureLL, Hortènsia. Un 

aspecte de la influència llatina en la 

prosa catalana medieval: Les rela-

cions interoracionals en Antoni canals. 

estudis Romànics, núm. 42 (2020).

institut d’estudis cataLans. secció FiLo-

Lògica. Proposta de transcripció del 

xinès al català: (Acord del 9 de març 

de 2018). Ed. a cura de Lluís B. Po-

lanco. [Publicació en paper de l’edició 

en línia editada l’abril de 2019] 

miraLLes i monserrat, Joan. ‘L’art de pi-

capedrer’, de Josep Gelabert (1653): 

estudi filologicohistòric. 

veny, Joan. Petit atles lingüístic del do-

mini català. Vol. 7. 

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes al capítol x, «Publicacions».)
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Membres

Sebastià Alzamora Martín 26.6.2020

 Escriptor

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; emèrit des del 27.10.2019

 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; emèrit des del 25.11.2019

 Codificació i estandardització

Magí Camps Martín 14.12.2017

  Mitjans de comunicació i difusió  

de la normativa

Germà Colón Domènech 7.6.1993; emèrit des del 30.11.1998

 († 22.3.2020) 

  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
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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

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
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Joan Miralles i Monserrat 14.6.1985; emèrit des del 15.11.2015

  Història de la llengua, onomàstica  

i literatura popular

Brauli Montoya Abat 17.6.2002

 Sociolingüística

Sandra Montserrat Buendía 26.6.2020

 Lexicografia

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 de del 24.2.2019

 Història de la llengua

Vicent Partal Montesinos 26.6.2020

 Mitjans de comunicació

Vicent Pascual Granell  25.2.2013; emèrit des del 25.2.2014

 Educació plurilingüe i intercultural

Manuel Pérez Saldanya 9.6.1997

 Gramàtica

Joan Peytaví Deixona 28.2.2005

 Onomàstica

Josep Piera Rubio 28.2.2005; emèrit des del 30.5.2017

 Escriptor

Vicent Pitarch i Almela 14.6.1985; emèrit des del 5.11.2012

 Sociolingüística

Lluís B. Polanco i Roig 27.11.1989

 Sociolingüística i lingüística

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 2019-2020.indb   161 6/7/21   12:16



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

19
-2

02
0

162

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

Enric Ribes i Marí* 26.6.2020

 Onomàstica

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

Ramon Sistac i Vicén 14.12.1998

 Dialectologia

Albert Turull i Rubinat 14.12.2017

 Nord-occidental

Josep Vallverdú i Aixalà 21.5.1991; emèrit des del 9.7.1993

 Escriptor
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* Fou membre corresponent d’aquesta Secció des del 12.6.2006 fins al 26.6.2020.
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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)

Joan Beltran i Cavaller 20.6.2016

 Didàctica de la llengua

 (Tortosa)

Denise Boyer 27.6.2011

 Literatura

 (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 la llengua i la cultura catalanes.
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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)

Jordi Mir i Parache 20.6.2016

 Lingüística

 (Tremp)

Bob de Nijs 19.6.2000

 Poeta i novel·lista

 (Bèlgica)
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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)

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)

 

Ildikó Szijj 14.12.2017

 Lingüística

 (Hongria)
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* És membre numerari d’aquesta Secció des del 22.6.2020.
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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 († 22.9.2019)

 Filologia romànica

 (Suïssa)

Alan Yates 28.2.2006

 Llengua i literatura

 (Regne Unit)

Marie Claire Zimmermann 9.6.1997

 Poesia d’Ausiàs March

 (França)
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Secció de Filosofia i Ciències Socials

crònica

La Secció de Filosofia i Ciències Socials 

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

trenta-cinc membres emèrits i setze mem-

bres corresponents, distribuïts en set 

àrees d’especialitat: filosofia, dret, econo-

mia, geografia i demografia, pedagogia i 

psicologia, comunicació i antropologia, i 

sociologia i ciència política.

Aquest curs s’han incorporat a la 

Secció set nous membres: Mercè Barceló 

Serramalera i Montserrat Castelló Badia, 

com a membres numeràries, i Pilar Bene-

jam Arguimbau, Claire Colomb, Valerià 

Paül i Carril, Clara Ponsatí i Obiols i 

Perla B. Zusman, com a membres corres-

ponents. Han passat a la condició d’emè-

rit Josepa Cucó i Giner, Jaume Guillamet 

Lloveras i Carles Viver i Pi-Sunyer. 

La SFCS ha hagut de lamentar el 

traspàs del membre emèrit Salvador Giner 

de San Julián, que va presidir l’Institut de 

2005 a 2013, i de Joan Vilà-Valentí, que 

fou president de la Secció. 

Reunions

La Secció ha celebrat onze sessions ple-

nàries: vuit d’ordinàries, una d’itinerant 

i dues d’extraordinàries, una sobre recer-

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

d’acord amb la normativa interna de la 

Secció, a la presentació i votació de can-

didatures a membre corresponent. 

Les reunions ordinàries han inclòs 

les comunicacions següents, sobre les 

quals s’ha debatut en les diferents ses-

sions: «Catalunya en la cruïlla. Una pro-

posta de diagnòstic», a càrrec d’Albert 

Carreras, catedràtic d’història i institu-

cions econòmiques de la Universitat 

Pompeu Fabra i membre numerari de la 

Secció; «Un paisatge subvertit pel turisme: 

el Migjorn de Mallorca», presentada per 

Vicenç M. Rosselló, professor emèrit de la 

Universitat de València i membre emèrit 

de la Secció; «El Corredor Mediterrani és 

més que una infraestructura. D’ideolo - 

gies, polítiques i transports», a càrrec de 

Josep Vicent Boira, catedràtic de geogra-

fia humana de la Universitat de València, 

i «Quina formació dels docents? Per  

a quina societat?», per Pilar Benejam, 

mestra, catedràtica de didàctica de les 

ciències socials de la UAB i membre cor-

responent de la Secció. Així mateix,  

Salvador Cardús va fer la presentació 

preliminar de l’informe final del programa 

de recerca «Cohesió i fragmentació a la 

Catalunya actual», del qual és director i 

investigador principal. 

Al Ple de la Secció de l’11 de juny 

es va dur a terme la proclamació, presen-

tació i debat de la candidatura per a la 

renovació dels càrrecs del Consell de Go-

vern de la Secció. El dia 26 de juny, una 
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vegada esgotat el període de votació (12-25 

de juny), es van comunicar els resultats de 

les eleccions i el nou Consell va prendre 

possessió dels càrrecs: Jaume Guillamet, 

com a president; Josepa Cucó, com a vice-

presidenta; Andreu Domingo, com a secre-

tari, i Xavier Besalú, com a tresorer.

La Secció, com és habitual des de 

fa anys, va celebrar fora de l’Institut un 

dels seus plens. Aquesta vegada, la reunió 

va ser a Prada els dies 4 i 5 d’octubre,  

i va ser organitzada en col·laboració amb 

la Delegació de l’IEC a Perpinyà, que, 

amb motiu del seu 20è aniversari, va 

obsequiar els membres de la SFCS amb 

el llibre Pompeu Fabra a Prada. el seu 

exili en terra catalana entre família i 

amics (1939-1948). 

Els temes que es van tractar al Ple 

van ser: «El Canigó, gran paratge», «L’exi-

li català a través de Prada» i «Llengua, 

cultural i societat a la Catalunya Nord». A 

banda de les sessions acadèmiques, els 

plens itinerants, que s’organitzen amb 

l’objectiu de conèixer la realitat del terri-

tori de la mà de persones expertes, inclouen 

visites a diversos indrets de la zona. 

Discursos de presentació 

— El 22 de novembre de 2019, Andreu 

Domingo i Valls va pronunciar el discurs 

de presentació com a membre numerari 

«L’hivern demogràfic ja és aquí… Demo-

grafia, postveritat i postdemocràcia»; li 

va respondre Anna Cabré i Pla, membre 

emèrita de la Secció.

— El 26 de novembre de 2019, 

Joana M. Seguí i Pons va pronunciar el 

discurs de presentació com a membre 

numerària «La geografia dels transports 

i de les mobilitats al segle xxi: estat de la 

qüestió i algunes reflexions»; li va respon-

dre Joan Nogué i Font, membre numera-

ri de la Secció. 

— El 10 de desembre de 2019, 

Albert Carreras de Odriozola va pro- 

nunciar el discurs de presentació com a 

membre numerari «L’economia catalana: 

una visió plurisecular»; li va respondre 

Andreu Mas-Colell, membre emèrit de la 

Secció. 

— El 17 de desembre de 2019, 

Xavier Besalú Costa va pronunciar el 

discurs de presentació com a membre 

numerari «La renovació pedagògica a la 

Catalunya del segle xxi»; li va respondre 

Josep González-Agàpito i Granell, mem-

bre emèrit de la Secció.

— El 17 de febrer de 2020, Joan 

Egea i Fernàndez va pronunciar el discurs 

de presentació com a membre numerari 

«Commoriència i mort consecutiva: dis-

tinció sense diferència?»; li va respondre 

Josep Maria Casasús i Guri, membre emè- 

rit de la Secció.

— El 2 de març de 2020, Salvi 

Turró i Tomàs va pronunciar el discurs 

de presentació com a membre numerari 

«La crítica de l’economia política en 

Fichte i Hegel». Li va respondre Josep 

Olesti i Vila, membre numerari de la 

Secció. 
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Premis i distincions 

El membre emèrit de la Secció Xavier 

Rubert de Ventós va ser homenatjat, amb 

motiu del seu vuitantè aniversari, en un 

acte organitzat per la Secció de Filosofia 

de l’Ateneu Barcelonès (17 de setembre 

de 2019) en què van participar Norbert 

Bilbeny, Victòria Camps, Oriol Ponsatí-

Murlà, Mary Ann Newman i Antoni Vi-

cens, entre altres personalitats del món de 

la cultura. Així mateix, va rebre l’home-

natge de diversos pensadors, arquitectes 

i dissenyadors, entre els quals hi havia 

Pedro Azara, Ricard Bofill, Beth Galí i 

Josep Ramoneda, en un acte organitzat 

per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitec-

tura (ETSAB) de la UPC (25 de febrer de 

2020). 

La membre emèrita de la Secció 

Maria Dolors Garcia Ramon va rebre el 

Premi Amics dels Amics, atorgat per 

l’entitat AmicsUAB (28 de novembre de 

2019). 

El membre emèrit de la Secció 

Miquel de Moragas va rebre un dels pre-

mis Amic de les Biblioteques concedit per 

AmicsUAB (28 de novembre de 2019). 

El membre emèrit de la Secció 

Carles Viver i Pi-Sunyer va rebre el  

III Premi Ateneu en la categoria de tra-

jectòria jurídica (28 de novembre 2019). 

La membre corresponent de la 

Secció Pilar Benejam va ser investida 

doctora honoris causa per la Universi- 

tat Rovira i Virgili (29 de novembre de 

2019). 

Joan Egea i Fernàndez, membre 

numerari de la Secció, va ser guardonat 

amb el XI Premi Puig Salellas del Col·legi 

de Notaris de Catalunya (17 de desembre 

de 2019).

Joan Francesc Mira, membre 

emèrit de la Secció, va ser homenatjat amb 

motiu del seu vuitantè aniversari en un 

acte organitzat per la Institució de les 

Lletres Catalanes i l’Institut d’Estudis 

Catalans. L’acte va ser inaugurat per 

Joandomènec Ros, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans (IEC), i Oriol Ponsatí-

Murlà, director de la Institució de les 

Lletres Catalanes. S’hi van presentar  

les conferències següents: «El paradís de la 

literatura», de Joan Josep Isern, escriptor 

i crític literari; «El Joan Mira antropòleg», 

de Josepa Cucó, membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC; «Com 

si hi hagueres estat: l’odissea de traduir», 

de Jordi Cornudella, escriptor i editor, i 

«Llenya al foc», de Jaume Cabré, escrip-

tor i membre de la Secció Filològica de 

l’IEC. Així mateix, hi hagué una actuació 

musical, a càrrec de Carla Conangla, i el 

parlament de cloenda, que anà a càrrec 

de Mariàngela Vilallonga, consellera de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Finalment, intervingué també l’homenat-

jat, que va adreçar als assistents unes 

paraules d’agraïment. En representació 

de la Secció hi assistí la presidenta, Maria 

Corominas (18 de de desembre de 2019). 

La membre emèrita de la Secció 

Anna Cabré i Pla va ser distingida amb la 
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Medalla d’Or de la Generalitat de Cata-

lunya (23 de desembre de 2019).

Premi de la Secció 

Premi iec de la secció de Filosofia i  

ciències socials. 1a convocatòria, inclosa 

en el LXXXiX cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC.

Premi ofert a un treball d’investi-

gació o d’assaig sobre qualsevol de les 

matèries de la Secció (comunicació i an-

tropologia, dret, economia, filosofia, geo-

grafia i demografia, pedagocia i psicologia, 

sociologia i ciència política). 

(Vegeu-ne la informació completa a l’apar-

tat «Premis i borses d’estudi de l’IEC - Pre-

mis Sant Jordi 2020», al capítol vii, «Asses-

sorament, promoció i difusió de la recerca».)

Publicacions 

commoriència i mort consecutiva: distin-

ció sense diferència? Discurs de recep-

ció de Joan Egea i Fernàndez com a 

membre numerari de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials, llegit el dia 

27 de febrer de 2020; resposta de 

Josep M. Casasús i Guri, membre 

emèrit de la Secció.

La crítica de l’economia política en  

Fichte i Hegel. Discurs de recepció de 

Salvi Turró i Tomàs com a membre 

numerari de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, llegit el dia 2 de març 

de 2020; resposta de Josep Olesti i 

Vila, membre numerari de la Secció.

L’economia catalana: una visió plurise-

cular. Discurs de recepció d’Albert 

Carreras de Odriozola com a membre 

numerari de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, llegit el 10 de desem-

bre de 2019; resposta d’Andreu Mas-

Colell, membre emèrit de la Secció.

La geografia dels transports i de les mo-

bilitats al segle xxi: estat de la qüestió 

i algunes reflexions. Discurs de recep-

ció de Joana Maria Seguí Pons com a 

membre numerària de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials, llegit el 26 

de novembre de 2019; resposta de 

Joan Nogué i Font, membre numera-

ri de la Secció.

L’hivern demogràfic ja és aquí…: Demo-

grafia, postveritat i postdemocràcia. 

Discurs de recepció d’Andreu Domin-

go i Valls com a membre numerari de 

la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials, llegit el 21 de novembre de 

2019; resposta d’Anna Cabré i Pla, 

membre emèrita de la Secció.

mensa, Jaume (cur.). interpretatio de vi-

sionibus in somniis dominorum iacobi 

secundi, regis Aragonum, et Friderici 

tertii, regis siciliae, eius fratris. [Co-

edició amb la Facultat de Teologia de 

Catalunya] 

La renovació pedagògica a la catalunya 

del segle xxi. Discurs de recepció de 

Xavier Besalú Costa com a membre 

numerari de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials, llegit el 17 de desem-

bre de 2019; resposta de Josep Gon-
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zález-Agàpito i Granell, membre 

emèrit de la Secció.

(Vegeu-ne les dades bibliogràfiques com-

pletes en el capítol x, «Publicacions».)

La Secció edita anualment la re-

vista electrònica catalan social sciences 

Review. L’objectiu d’aquesta publicació 

és difondre en anglès articles que origi-

nalment són escrits en català i publicats 

en revistes catalanes. El desembre del 

2019 se’n publicà el número 9, que inclou 

els articles següents: «Independence refer-

endums. Catalonia in perspective», de 

Ferran Requejo i Marc Sanjaume (ciència 

política); «School achievement and immi-

gration in Catalonia, 2011-2016», de 

Jordi Bayona i Andreu Domingo (peda-

gogia); «Constitutional questions on the 

application of article 155 SC to the cata-

lan conflict», per Enoch Albertí (dret); 

«Menorca: From the third tourism boom 

to the economic crisis and the role of the 

Insular Territorial Plan», per Joan Carles 

Llurdés-Coit i Maria Torres-Bagur (geo-

grafia); «Immigrant working women and 

work-life balance: Fewer opportunities 

from occupational mobility?», per Ma-

riona Lozano (sociologia). Es pot consul- 

tar en obert a: https://issuu.com/institut 

-destudis-catalans/docs/issuu_cssr9.

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

Mercé Barceló Serramalera 12.3.2020
 Dret

Joan Becat i Rajaut 15.11.1991; emèrit des del 29.6.2011
 Geografia
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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 3.12.2006

 Economia

Anna Cabré i Pla 29.3.2010; emèrita des del 18.10.2013

 Demografia

Salvador Cardús i Ros 16.6.2008

 Sociologia 

Albert Carreras de Odriozola 11.5.2017

 Economia

Jaume Casals i Pons 27.6.2011

 Filosofia

Josep M. Casasús i Guri 7.5.1990; emèrit des del 31.7.2014

 Teoria del periodisme

Andreu Casero Ripollés 17.11.2016

 Periodisme i comunicació política

Montserrat Castelló Badia 12.3.2020

 Psicologia

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
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Jordi Cots i Moner 13.2.1987; emèrit des del 17.2.2003

 Dret de família

Josepa Cucó i Giner 27.6.2011; emèrita de del 25.1.2020

 Antropologia

Andreu Domingo i Valls 16.11.2017

 Demografia

Joan Egea i Fernàndez 27.2.2012

 Dret civil

Joan Estruch i Gibert 20.12.1995; emèrit des del 24.7.2013

 Sociologia de la religió

Guillem Feixas i Viaplana 16.11.2017

 Psicologia

Octavi Fullat i Genís 20.12.1995; emèrit des del 12.1.1998

 Filosofia de l’educació

Jordi Galí i Garreta 23.2.2009

  Teoria macroeconòmica i economia 

monetària

Maria Dolors Garcia Ramon 28.2.2006; emèrita des del 7.11.2013

 Geografia i gènere

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 

 († 19.10.2019)

 Sociologia 

Josep González-Agàpito i Granell 15.11.1991; emèrit des del 3.10.2016

 Teoria i història de l’educació
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Jaume Guillamet Lloveras 15.12.2014; emèrit des del 17.8.2020

 Història del periodisme

Lluís Jou i Mirabent 15.2.2016

 Dret

Pere Lluís Font 7.5.1990; emèrit des de l’1.5.2004

 Història de la filosofia

Guillem López-Casasnovas 17.11.2016

 Economia

Andreu Mas-Colell 13.6.2005; emèrit des del 29.6.2014

 Economia

Jaume Mensa i Valls 15.2.2016

 Filosofia medieval

Joan Francesc Mira i Casterà 14.6.1999; emèrit des del 3.12.2009

 Antropologia cultural

Isidre Molas i Batllori 22.11.1993; emèrit des del 12.10.2010

 Dret constitucional

Miquel de Moragas i Spà 7.5.1990; emèrit des del 9.6.2013

 Teoria de la comunicació

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
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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 dels del 10.3.2010

 Dret

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
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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 García 13.9.2018

 Pedagogia

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

 Filosofia

Ricard Torrents i Bertrana 14.6.1999; emèrit des del 10.1.2007

  Educació universitària i filosofia  

de l’educació

Salvi Turró i Tomàs 16.11.2017

 Filosofia

Joan Vilà-Valentí 29.1.1990; emèrit des del 29.3.1995

 († 23.8.2020)

  Geografia regional i didàctica  

de la geografia

Carles Viver i Pi-Sunyer 27.2.2012; emèrit des del 1.9.2019

 Dret

Xavier Vives i Torrents 27.6.2011

 Economia
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Membres corresponents*

Francesc Badia Gomis 18.3.2013

 Dret

 (Andorra)

Isidre Bartumeu Martínez 18.3.2013

 Dret

 (Andorra)

Pilar Benejam Arguimbau 14.11.2019

 Geografia i pedagogia

 (Menorca)

Carles Boix i Serra 18.1.2016

 Ciència política

 (Estats Units)

Anthony Bonner 15.2.2016

 Ramon Llull

 (Mallorca)

Martina Camiade 15.2.2016

 Estudis transfronterers

 (Perpinyà)

Claire Colomb 14.11.2019

 Política territorial

 (França)

Montserrat Guibernau i Berdun 27.6.2011

 Sociologia

 (Regne Unit)
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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 la llengua i la cultura catalanes.
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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)

Valerià Paül i Carril 12.3.2020

 Geografia

 (Galícia)

Clara Ponsatí i Obiols  12.3.2020

 Economia

 (Brussel·les)

Miquela Valls 23.2.2009

 Humanitats

 (Perpinyà)

Perla B. Zusman 12.3.2020

 Geografia

 (Argentina)
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