CLOENDA DE L’ANY DE LA PARAULA VIVA,
CENTENARI DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA
Barcelona, 5, 8 i 9 de maig de 2012
El mes d’abril de 2011 s’iniciaven, amb actes institucionals a Palma i Barcelona, les activitats
del centenari de la Secció Filològica de l’Institut d'Estudis Catalans, que han adoptat com a
lema «L’any de la paraula viva» i s’han desplegat amb una notable participació social arreu de
les terres de llengua catalana al llarg de tot un any.
Ha arribat el moment de cloure aquesta commemoració, entorn de la data del 9 de maig, en què
es va reunir per primera vegada l’any 1911 la Secció Filològica. Les activitats de cloenda que es
detallen en aquest programa consisteixen en un acte final el 5 de maig al Petit Palau de la
Música Catalana, unes jornades de portes obertes els dies 8 i 9 de maig a la seu de l’Institut
d’Estudis Catalans i una festa de cloenda el mateix dia 9 de maig al vespre.
Tothom hi és convidat. Gràcies a totes les persones i entitats que d’alguna manera han participat
en aquest centenari.

Amb la col·laboració de

Amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes

5 de maig, 19 hores, Petit Palau del Palau de la Música Catalana
(c. del Palau de la Música, 4-6)
ACTE DE CLOENDA DE L’ANY DE LA PARAULA VIVA,
CENTENARI DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA, I DE LLIURAMENT DELS PREMIS POMPEU FABRA
I ROBÈRT LAFONT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Acte de cloenda de l’Any de la Paraula Viva.
Resum de les activitats.
Audiovisual i demostracions presencials de les accions realitzades en el marc de l’Any de la
Paraula Viva.
Lliurament dels premis dels concursos Haikualaula i Llenguadrac: l’enigma de Sant Jordi.
Interpretació de la soprano Olga Miracle.
Lliurament dels premis Robèrt Lafont i Pompeu Fabra.
Actuació de l’Orfeó Català.
Les places són limitades. Cal que confirmeu l’assistència al telèfon 93 567 10 74
o a l’adreça dgpl.cultura@gencat.cat
Podeu veure la invitació de l’acte aquí.

8 i 9 de maig, Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47)
JORNADES DE PORTES OBERTES
Activitats generals (sales Pi i Sunyer i Nicolau d’Olwer)
Dia 8: de 10 hores a 19 hores. Dia 9: de 10 hores a 18 hores
Mostra de les aportacions a l’Any de la Paraula Viva per mitjà d’imatges i d’enregistraments
orals i audiovisuals. Exposició de publicacions relacionades amb el centenari de la Secció
Filològica.

Activitats específiques del dia 8 (Sala Prat de la Riba)
10 hores

Presentació de l’Atles lingüístic del domini català i del Petit atles lingüístic del
domini català, a càrrec de Joan Veny i Lídia Pons, directors dels projectes.

10.30 hores

Visita guiada a la Casa de Convalescència, seu de l’IEC (inici de la visita a la
Sala Prat de la Riba, amb la projecció d’un vídeo informatiu sobre l’IEC).

12 hores

Emissió en directe de l’acte d’investidura d’Aina Moll com a doctora honoris
causa de la Universitat Oberta de Catalunya.

16 hores

Presentació del Diccionari del Català Contemporani (DCC), a càrrec de Joan
Soler, coordinador del projecte.

16.30 hores

Visita guiada a la Casa de Convalescència, seu de l’IEC (inici de la visita a la
Sala Prat de la Riba, amb la projecció d’un vídeo informatiu sobre l’IEC).

18 hores

Presentació de les activitats de l’Oficina de Gramàtica, a càrrec de Xavier Rofes,
cap de l’Oficina.

19 hores

Tancament de la jornada de portes obertes.

Activitats específiques del dia 9 (Sala Pere i Joan Coromines)
10 hores

Presentació de les activitats de l’Oficina d’Onomàstica, a càrrec de Joan Anton
Rabella, cap de l’Oficina.

10.30 hores

Visita guiada a la Casa de Convalescència, seu de l’IEC (inici de la visita a la
Sala Prat de la Riba, amb la projecció d’un vídeo informatiu sobre l’IEC).

12 hores

Presentació de l’estudi «El català el 2011: capacitat d’atracció i llengua de
consum als mèdia», elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC a partir de les
dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (roda de premsa oberta al
públic general):



Motivacions de les persones que han adoptat el català partint d’una altra llengua.
En quina mesura creixen les audiències dels mitjans de comunicació en català.

16 hores

Presentació de les activitats de les Oficines Lexicogràfiques, a càrrec de Carolina
Santamaria, cap de les Oficines.

16.30 hores

Visita guiada a la Casa de Convalescència, seu de l’IEC (inici de la visita a la
Sala Prat de la Riba, amb la projecció d’un vídeo informatiu sobre l’IEC).

18 hores

Tancament de la jornada de portes obertes.

Activitat oberta al públic.
Les places són limitades per a les visites guiades. Cal que confirmeu l’assistència al telèfon
93 270 16 30 o a l’adreça sf@iec.cat, abans del 4 de maig.

9 de maig, 19 hores, pati de l’Institut d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47)
FESTA DE CLOENDA DE L’ANY DE LA PARAULA VIVA,
CENTENARI DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA
Acte conduït per l’escriptor Màrius Serra amb les intervencions següents:
Parlaments de Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Isidor Marí,
president de la Secció Filològica; Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i
Universitats de l’Institut Ramon Llull; Oriol Izquierdo, director de la Institució de les Lletres
Catalanes, i Joan-Lluís Lluís, escriptor.
Actuacions de Miquel Gil, Franca Masu (acompanyada de Fausto Beccalossi), i els
Glosadors de Mallorca Mateu Xurí i Maribel Servera.
Les places són limitades. Cal que confirmeu l’assistència al telèfon 93 270 16 30
o a l’adreça sf@iec.cat, abans del 4 de maig.
Podeu veure la invitació de la festa aquí.

