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ROSANAS, E. - ACN · ID 601174 

Barcelona (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) està de celebració aquest 2011. Fa 
justament 100 anys que Enric Prat de la Riba va crear, quatre anys després de la fundació de 
l'IEC, la Secció Filològica i la Secció de Ciències, que ha derivat en les dues seccions la de 
Ciències Biològiques i la de Ciències i Tecnologia. Per commemorar aquesta efemèride l'IEC ha 
organitzat alguns actes per promocionar la llengua catalana. Les Festes de la Paraula viva, l'abril 
del 2012, seran la culminació de totes aquestes activitats. Pel que fa a la secció de ciències, el 
21 de juny, l'IEC organitza unes jornades, 'Llengua i ciència, per analitzar l'ús de la llengua en la 
producció científica'. 
La Secció Filològica de l'IEC treballa des del 1911 per normalitzar la llengua catalana en el sí de 
la societat catalana. 100 anys després, la institució celebrarà el centenari d'aquesta fundació 
amb dos actes institucionals. El primer serà a Palma, el 4 d'abril, amb el president de les Illes 
Balears, i l'altre, a Barcelona el 14 d'abril, on hi participarà el president de la Generalitat. Totes 
dues diades se centraran en les figures d'Antoni M. Alcover i Pompeu Fabra, per subratllar 
públicament la complementarietat de l'obra de dos grans lingüístics de la primera Secció 
Filològica de l'IEC. 
 
Amb el lema '2011, l'any de la paraula viva', la Secció Filològica, vol que tota la societat 
s'impliqui en aquesta celebració promovent tot tipus d'iniciatives per descobrir les qualitats de la 
llengua catalana. Tot aquest seguit d'iniciatives es completaran l'abril del 2012 amb les Festes 
de la Paraula Viva, on es presentarà també una selecció de les aportacions més rellevants de 
l'any.  
 
Les seccions de ciències, amb el lema 'Cent anys de ciència en català' centraran els actes 
commemoratius el 21 de juny, en un es jornades de 'Llengua i ciència', en les quals s'analitzaran 
i es compartiran amb altres comunitats lingüístiques, les estratègies sobre l'ús complementari de 
la llengua pròpia en la producció científica, i de l'anglès. Lingüistes i científics catalans, belgues, 
suecs i israelians, compartiran experiències en aquesta jornada.  
 
A més a més, les seccions de ciències també organitzen a la tardo una jornada, 'L'ideal científic 
de Catalunya 1911-2011', per fer una reflexió històrica sobre les aportacions dels primers 
membres de les seccions com van ser Eugeni d'Ors i Esteve Terradas, Ramon Turró, August Pi i 
Sunyer, Josep M. Bofill o Pere Corominas.  
Afegeix 
Descarrega 
Comparteix 
Imprimeix 
Envia 
Errors 
ETIQUETES D'AQUESTA NOTÍCIA

Secció/Subsecció:
Cultura/Lletres, Llengua 
Territori:
Catalunya 
Paraules clau:
IEC centenari, secció filològica 

ALTRES FORMATS 
DISPONIBLES D'AQUESTA 
NOTÍCIA

Fotografia 

2010 Intracatalònia, SA | Tots els drets reservats

02.03.2011 - 14.24 h 

La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans celebra 100 anys 

Aquest 2011 també és el centenari de les seccions de Ciències Biològiques i de Ciències i Tecnologia
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