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Racó català    24/11/2006 

Joan Martí és reelegit president de la Secció 
Filològica del IEC 
 
Tal i com informa el portal entitats.info, el catedràtic de 
filologia catalana Joan Martí i Castell continuarà quatre anys 
més al davant de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), acompanyat de l'equip amb què es va 
presentar a les eleccions. Com a vice-president de la 
secció, s'hi incorpora Isidor Marí, director dels estudis 
d'humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, en 
substitució de la vacant que deixa Francesc Vallverdú. 
 
A la secretaria del consell, que ocupava Marí, hi haurà M. 
Josep Cuenca, vice-rectora d'investigació de la Universitat 
de València. De tresorer, hi continuarà Ramon Sistac, 
delegat del president del IEC a la seu territorial de Lleida. 
Dels trenta-nou membres amb dret de vot que integren la 
Secció Filològica, trenta-sis van participar en la votació. 
D'aquests, trenta-quatre (el 95%) van votar l’única 
candidatura presentada, un va votar en blanc i un féu un 
vot nul. Martí ha s’ha declarat satisfet d’haver rebut 
novament la confiança gairebé unànime dels membres de la 
secció, i n’ha destacat l'alt grau de participació, i això que 
no s'hi presentava sinó una candidatura.   



Avui      23/11/2006 

 



Diari de Tarragona    21/11/2006 



Diari de Tarragona    21/11/2006 

 



La Vanguardia    21/11/2006 

 



El Punt       21/11/2006 

 



Entitats.info    22/11/2006 

Joan Martí, reelegit president de la Secció Filològica 
del IEC 
  
 El catedràtic de filologia catalana Joan Martí i Castell 
continuarà quatre anys més al capdavant de la Secció 
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), juntament 
amb els membres de l'equip amb els quals va concórrer a 
les eleccions per a la renovació del consell de govern. Com 
a vice-president d'aquesta secció s'hi incorpora Isidor Marí, 
director dels estudis d'humanitats de la Universitat Oberta 
de Catalunya, en substitució de la vacant que deixa 
Francesc Vallverdú. Alhora, com a substitut de la secretaria 
del consell que ocupava Marí, hi haurà Maria Josep Cuenca, 
vice-rectora d'investigació de la Universitat de València. 
Com a tresorer, es manté en el càrrec Ramon Sistac, 
delegat del president de l'IEC al capdavant de la seu 
territorial de Lleida. Dels trenta-nou membres amb dret a 
vot que integren la Secció Filològica, en van participar 
trenta-sis. D'aquests, trenta-quatre (a saber, el 95%) van 
votar a favor de la candidatura única presentada; un altre 
va votar en blanc i un altre vot fou considerat nul. Martí ha 
expressat la satisfacció per haver rebut novament la 
confiança gairebé unànime dels membres de la secció, i ha 
destacat l'alt grau de participació tot i que només s'hi 
presentava una candidatura.  
  



Efe    20/11/2006 

Joan Martí revalida mandat president secció filològica 
IEC 
 
El catedràtic de Filologia Catalana Joan Martí, actualment a 
la Universitat Rovira i Virgili, continuarà quatre anys més al 
capdavant de la secció filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), conjuntament amb els membres de l'equip 
amb els quals ha concorregut a les eleccions. 
 
En un comunicat fet públic avui, l'IEC informa que com a 
vicepresident de la secció ha entrat Isidor Marí, director 
dels estudis d'humanitats de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), en substitució de la vacant deixada per 
l'escriptor Francesc Vallverdú. 
 
Per cobrir la secretaria del consell que ocupava Marí en 
l'anterior mandat, s'ha incorporat Maria Josep Cuenca, 
vicerectora d'investigació de la Universitat de València. 
 
Com a tresorer continua Ramon Sistac, delegat del 
president de l'IEC a la seu territorial de Lleida. 
 
Del total de 38 membres amb dret a vot que integren la 
Secció de Filologia, han participat a les eleccions 36, 
comptant-se 34 vots a favor de l'única candidatura que es 
presentava, mentre que hi ha hagut un en blanc i un altre 
ha estat declarat nul. 



Europa Press    20/11/2006 

Joan Martí revalida su mandato como presidente de 
la Sección Filológica del IEC 
 
   El catedrático de Filología Catalana Joan Martí i Castell 
continuará cuatro años más al frente de la Sección 
Filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC), junto con los 
miembros del equipo con los que ha concurrido a las 
elecciones para la renovación del consejo de gobierno, 
según informó el IEC. 
 
   Como vicepresidente de la Sección Filológica ha entrado 
Isidor Marí, director de los estudios de Humanidades en la 
UOC, en sustitución de la vacante que deja Francesc 
Vallverdú. Para cubrir la secretaría del consejo que ocupaba 
Marí, se ha incorporado Maria Josep Cuenca, vicerectora de 
investigación de la Universitat de València. Como tesorero, 
continúa Ramon Sistac, delegado del presidente del IEC al 
frente de la sede territorial en Lleida. 
 
   Del total de 39 miembros con derecho a voto que 
integran la Sección Filológica, participaron 36. De los 
participantes, 34 (el 95%) votaron a favor de la 
candidatura única presentada, uno en blanco y uno fue 
declarado nulo. 
 
   Joan Martí expresó su satisfacción por haber recibido de 
nuevo la confianza casi unánime de los miembros de la 
Sección para un segundo mandato y subrayó "el alto grado 
de participación pese a la existencia de una única 
candidatura". 
 



Europa Press    20/11/2006 

Joan Martí revalida el seu mandat com a president de 
la Secció Filològica de l'IEC 
 
   El catedràtic de Filologia Catalana Joan Martí i Castell 
continuarà quatre anys més al capdavant de la Secció 
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), juntament 
amb els membres de l'equip amb els quals ha concorregut 
a les eleccions per a la renovació del consell de govern, 
segons ha informat l'IEC. 
 
   Com a vicepresident de la Secció Filològica ha entrat 
Isidor Marí, director dels estudis d'Humanitats a la UOC, en 
substitució de la vacant que deixa Francesc Vallverdú. Per 
cobrir la secretaria del consell que ocupava Marí, s'ha 
incorporat Maria Josep Cuenca, vicerectora d'investigació 
de la Universitat de València. Com a tresorer, continua 
Ramon Sistac, delegat del president de l'IEC al capdavant 
de la seu territorial a Lleida. 
 
   Del total de 39 membres amb dret a vot que integren la 
Secció Filològica, n'han participat 36. Dels participants, 34 
(el 95%) van votar a favor de la candidatura única 
presentada, un en blanc i un ha estat declarat nul. 
 
   Joan Martí ha expressat la seva satisfacció per haver 
rebut novament la confiança gairebé unànime dels 
membres de la Secció per a un segon mandat i ha 
subratllat "l'alt grau de participació malgrat l'existència 
d'una única candidatura". 
 



ACN    20/11/2006 

Joan Martí i Castell revalida el seu mandat com a 
president de la Secció Filològica de l'IEC  
  
Joan Martí i Castell, catedràtic de Filologia Catalana de la 
Universitat de Barcelona i actualment de la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona, continuarà quatre anys més al 
capdavant de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), conjuntament amb els membres de l'equip 
amb els quals ha concorregut a les eleccions per a la 
renovació del consell de govern de la Filològica.  
  
Segons ha informat l'IEC, com a vicepresident de la Secció 
Filològica ha entrat Isidor Marí, director dels estudis 
d'humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, en 
substitució de la vacant que deixa Francesc Vallverdú.  
 
D'altra banda, per cobrir la secretaria del consell, que 
ocupava Marí en el mandat anterior, s'ha incorporat Maria 
Josep Cuenca, vicerectora de recerca de la Universitat de 
València. Com a tresorer, continua Ramon Sistac, delegat 
del president de l'IEC al capdavant de la seu territorial de 
l'Institut a Lleida.  
 
Del total de 38 membres amb dret de vot que integren la 
Secció Filològica de l'acadèmia nacional catalana, van 
participar en l'elecció 36. Dels vots emesos, 34 (el 95%) 
van votar a favor de la candidatura única presentada, un en 
blanc i un va ser declarat nul.  
 
Joan Martí ha expressat la satisfacció per haver rebut 
novament la confiança gairebé unànime dels membres de la 
Filològica per a un segon mandat, i ha subratllat l'alt grau 
de participació malgrat l'existència d'una sola candidatura.  
  
 
  
 
  



Hoy inversión   20/11/2006 

Joan Martí revalida su mandato como presidente de 
la Sección Filológica del IEC 
 
El catedrático de Filología Catalana Joan Martí i Castell 
continuará cuatro años más al frente de la Sección 
Filológica del Institut d'Estudis Catalans (IEC), junto con los 
miembros del equipo con los que ha concurrido a las 
elecciones para la renovación del consejo de gobierno, 
según informó el IEC. 
Como vicepresidente de la Sección Filológica ha entrado 
Isidor Marí, director de los estudios de Humanidades en la 
UOC, en sustitución de la vacante que deja Francesc 
Vallverdú. Para cubrir la secretaría del consejo que ocupaba 
Marí, se ha incorporado Maria Josep Cuenca, vicerectora de 
investigación de la Universitat de Valncia. Como tesorero, 
continúa Ramon Sistac, delegado del presidente del IEC al 
frente de la sede territorial en Lleida. 
Del total de 39 miembros con derecho a voto que integran 
la Sección Filológica, participaron 36. De los participantes, 
34 (el 95%) votaron a favor de la candidatura única 
presentada, uno en blanco y uno fue declarado nulo. 
Joan Martí expresó su satisfacción por haber recibido de 
nuevo la confianza casi unánime de los miembros de la 
Sección para un segundo mandato y subrayó "el alto grado 
de participación pese a la existencia de una única 
candidatura". 



Vilaweb   20/11/2006 

Joan Martí revalida el seu mandat com a president de 
la Secció Filològica de l'IEC  
 
El catedràtic de Filologia Catalana Joan Martí i Castell 
continuarà quatre anys més al capdavant de la Secció 
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), juntament 
amb els membres de l'equip amb els quals ha concorregut 
a les eleccions per a la renovació del consell de govern, 
segons ha informat l'IEC. 
 
Com a vicepresident de la Secció Filològica ha entrat Isidor 
Marí, director dels estudis d'Humanitats a la UOC, en 
substitució de la vacant que deixa Francesc Vallverdú. Per 
cobrir la secretaria del consell que ocupava Marí, s'ha 
incorporat Maria Josep Cuenca, vicerectora d'investigació 
de la Universitat de València. Com a tresorer, continua 
Ramon Sistac, delegat del president de l'IEC al capdavant 
de la seu territorial a Lleida. 
 
Del total de 39 membres amb dret a vot que integren la 
Secció Filològica, n'han participat 36. Dels participants, 34 
(el 95%) van votar a favor de la candidatura única 
presentada, un en blanc i un ha estat declarat nul. 
 
Joan Martí ha expressat la seva satisfacció per haver rebut 
novament la confiança gairebé unànime dels membres de la 
Secció per a un segon mandat i ha subratllat "l'alt grau de 
participació malgrat l'existència d'una única candidatura". 


