
 
 

JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC  
A TORTOSA 

 

15 i 16 d’octubre de 2021 
 

Espai Sant Domènec 
(carrer de Sant Domènec, 12) 

 
Coordinació: 

Miquel Àngel Pradilla (IEC) 
 Marc Ballester Torrents (Ajuntament de Tortosa) 

 
 
 

Des de l’any 1990, el Ple de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) duu a terme jornades 
acadèmiques a diferents contrades del domini lingüístic de la llengua catalana. La finalitat d’aquestes 
trobades acadèmiques i cíviques és mantenir contactes i intercanvis amb els estudiosos de cada lloc. 
Enguany, aquestes jornades se celebren a Tortosa, localitat situada a la comarca del Baix Ebre, els dies 15 i 
16 d’octubre.  
 
En un context organitzatiu i de colꞏlaboració amb una gran participació, el contingut acadèmic de les 
diferents intervencions programades permetrà fruir de les aportacions lingüístiques, literàries i etnogràfiques 
d’especialistes reconeguts del territori.  
 
Atesa la rellevància dels actes preparats, és la voluntat de l’organització poder comptar amb la presència dels 
agents socials, culturals i polítics del territori. Els organitzadors agraeixen la participació i el suport que han 
rebut de destacades institucions i personalitats. 

 
 

��  
Claustre de l’IEC, Barcelona (fotografia de l’IEC) Catedral de Tortosa (fotografia de l’Ajuntament de Tortosa) 
 

 
 

Organitzen aquestes jornades la Secció Filològica de l’IEC i l’Ajuntament de Tortosa, amb la colꞏlaboració 
de la Fundació Bancària La Caixa. 
 

 
   
     

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 



Divendres 15 d’octubre  
 
17.30 h Obertura de les Jornades a càrrec de Meritxell Roigé i Pedrola, alcaldessa de Tortosa; Enric Roig, 

regidor de Cultura de l’Ajuntament de Tortosa; Ramon Sistac, president en funcions de la Secció 
Filològica de l’IEC, i Miquel Àngel Pradilla, membre de la Secció Filològica de l’IEC 

 
17.45 h Albert Aragonès Salvat, filòleg i professor de llengua catalana i literatura a l’Institut Cristòfol 

Despuig, de Tortosa  
L’obra de Joan Beltran: Cruïlla i Aïnes 

 
18.05 h Pere Montalat Buscató, tècnic lingüístic de les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC 

L’obra de Joan Beltran: Vocabulari de cruïlla 
 
18.25 h Àngela Buj-Alfara, professora de llengua catalana i literatura a l’Institut Sales i Ferré, d’Ulldecona  

El Montsià: un nuc imprescindible 
 
18.45 h Emigdi Subirats, investigador literari, professor a l’Institut Dertosa, de Tortosa 

Quedarà la beneïda remor de l’aigua. A propòsit de Desideri Lombarte, Manuel Pérez Bonfill, 
Gerard Vergés i Zoraida Burgos 

 
19.05 h Colꞏloqui 
 
19.30 h Presentació del poemari Personatges / Paisatges, de Jesús Massip, a càrrec de Laura Borràs, 

presidenta del Parlament de Catalunya. Recitació a càrrec de Cinta Massip  
 
20.30 h Cloenda de la sessió 

 

Dissabte 16 d’octubre 
 

9.30 h Visita guiada pel centre històric de Tortosa, a càrrec de Victòria Almuni, historiadora, directora 
dels Serveis Territorials de Cultura de les Terres de l’Ebre 

 
11.30 h Miquel Àngel Pradilla Cardona, membre de la Secció Filològica de l’IEC, catedràtic de     

sociolingüística catalana de la Universitat Rovira i Virgili 
La GIEC, una lectura des de la varietat geogràfica tortosina 

 
11.50 h Carles Castellà, professor de llengua catalana i literatura a l’Institut Dertosa, de Tortosa 

El tortosí: cruïlla de la llengua, cruïlla d’isoglosses 
 
12.10 h Lluís Gimeno Betí, professor jubilat de la Universitat Jaume I  

El Maestrat i els Ports, una història lingüística 
 
12.30 h Josep S. Cid, catedràtic de llengua catalana i literatura a l’Institut Julio Antonio, de Móra d’Ebre 

Llengua i literatura ebrenca actual  
 
12.50 h Colꞏloqui 
 
13.30 h Cloenda de la sessió 

 
Inscripcions per a l’assistència presencial en aquesta adreça electrònica: cultura.recepcio@tortosa.cat 


