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Cultura 

Josep Poblet participa en l'acte previ a la 
primera reunió del 'IEC a Tarragona 

publicat:  15-06-2009 (CET)  

font: Premsa / Diputació de Tarragona

El president de la Diputació, Josep Poblet, ha participat aquest divendres en l'acte institucional celebrat amb motiu de 

la primera reunió de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) a Tarragona, en el marc de les jornades 

que l'entitat celebrava el cap de setmana a la ciutat. L'acte s'ha realitzat al Campus Centre de la URV, i també hi han 

participat el president de la Secció Filològica, Joan Martí Castell; el president del Consell Comarcal del Tarragonès, 

Eudald Roca; l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el rector de la URV, Francesc Xavier Grau. 

En el seu parlament, Josep Poblet s’ha referit a la llengua com “l’ànima del poble” 

i ha destacat el seu paper en la integració i acollida dels nouvinguts. El president 

de la Diputació també ha ressaltat l’aportació de les noves tecnologies com “un 

vehicle imprescindible per a l’expansió de la llengua i la cultura del país”.  

 

De la seva banda, el president de la Secció Filològica de l’IEC ha assenyalat que 

aquesta institució vetlla per la llengua i identitat catalanes i ha ressaltat el prestigi 

de Tarragona i de la URV en el camp de la cultura, la ciència i altres àmbits 

socials capdavanters. L’alcalde de Tarragona ha donat la benvinguda als 

membres de l’IEC i ha destacat els valors i l’aportació d’aquesta entitat a la 

cultura i la societat. Finalment, el rector de la URV ha volgut posar de manifest la 

importància que la institució universitària atorga a la llengua catalana i, en aquest 

sentit, s’ha referit al pla lingüístic per als propers anys, així com el fet que el 70% 

de les assignatures a la URV s’imparteixen en català. 

 

La Secció organitza cada any una visita a un indret diferent dins els territoris de llengua catalana. Els objectius són, entre 

d’altres, trobar-se amb estudiosos, erudits i persones interessades del lloc visitat, documentar-se sobre la situació i la 

problemàtica de la llengua, donar-hi a conèixer l’Institut d’Estudis Catalans i establir contacte amb les diferents institucions 

polítiques del lloc visitat.  Enguany la Secció Filològica visita Tarragona, gràcies a l’acollida de la URV, i la col·laboració de la 

Diputació de Tarragona, l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès. 
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