ACTE INAUGURAL

23a Setmana de la Ciència
a Catalunya (SC’18)
Institut d’Estudis Catalans, dijous 8 de novembre de 2018

La 23a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’18) —
organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca
i la Innovació (FCRi), amb el suport del Departament
d’Empresa i Coneixement (Secretaria d’Universitats i
Recerca) i la col·laboració de Naturgy, Obra Social “la
Caixa”, Endesa, T-Systems, Amgen, Alcon i Surt de
Recerca per Catalunya— se celebrarà del 9 al 18 de
novembre. Aquest veterà programa d’activitats agrupa
centenars d’actes de divulgació del coneixement
científic i tecnològic arreu Catalunya.
Enguany, la Setmana s’inaugura a la Sala Prat de
la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), amb la
conversa Fabra, l’enginyeria verbal entre M. Teresa
Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) i catedràtica de lingüística i
terminologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), i
Màrius Serra, membre de la Secció Filològica de l’IEC,
escriptor i periodista.
L’acte inaugural anirà seguit de la taula rodona L’estudi
científic del llenguatge des de Fabra, organitzada
per l’FCRi amb la col·laboració de l’IEC. La taula vol
acostar el públic a la dimensió científica del llenguatge.
La recerca dels últims cinquanta anys mostra la facultat
del llenguatge com una part de la biologia humana,
tot analitzant les diferències entre el llenguatge humà i
els llenguatges animals i artificials. Aquest enfocament
científic ha fructificat en l’establiment de paral·lelismes
entre la lingüística i altres disciplines, com ara la
biologia, les matemàtiques, la física o la química.

organitzen

La Setmana de la Ciència, un esdeveniment de país,
rep el suport de nombroses institucions i entitats del
sistema català de recerca i innovació (prop de cent
en aquesta edició). L’SC’18 pren com a eix temàtic
central la figura i l’obra de Pompeu Fabra, amb
motiu de la celebració dels cent cinquanta anys del
naixement del lingüista i gramàtic català, impulsada
per la Generalitat de Catalunya.
La Setmana de la Ciència se suma, així, a les
diverses activitats en memòria i reconeixement de qui
fou un científic brillant que va codificar i modernitzar
la llengua catalana i la va fer apta per als diversos
estils i funcions. La celebració fa especial èmfasi en
l’aportació de Fabra a la llengua, i també valora el
gran arrelament social de la seva figura i obra arreu
de Catalunya.
Les altres dues temàtiques conductores de la
Setmana són, d’una banda, el patrimoni cultural,
en commemoració de l’Any Europeu del Patrimoni
Cultural que promou la Unió Europea; i, de l’altra,
la figura del físic nord-americà Richard Feynman,
amb motiu de la celebració del centenari del seu
naixement, promoguda pel Grup de Comunicació
i Divulgació de la Nanotecnologia, EspaiNano, de
l’Associació Catalana de Comunicació Científica
(ACCC).
L’SC’18 oferirà un ampli ventall d’activitats
multidisciplinàries de divulgació cientificotecnològica
a tot el territori català, fonamentalment conferències i
taules rodones, jornades de portes obertes a centres
de recerca i museus, cursos i tallers i exposicions,
accessibles gratuïtament per a una gran varietat de
públics.
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PROGRAMA INAUGURACIÓ SC’18

Fabra, l’enginyeria verbal
L’estudi científic del llenguatge des de Fabra
Dijous, 8 de novembre de 2018

09.45 h
Acreditacions

11.15 h
Pausa cafè

10.00 h
Inauguració de la 23a Setmana de la Ciència
a Catalunya (SC’18)

11.45 h
Taula rodona
L’estudi científic del llenguatge des de Fabra

Joandomènec Ros

Josep Murgades

PRESIDENT DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (IEC).

CATEDRÀTIC DE FILOLOGIA CATALANA DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA (UB).

Antoni Esteve
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ CATALANA
PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRi).

Maite Melero

Joan Gómez Pallarès

MEMBRE DE L’OFICINA TÈCNICA GENERAL DEL PLA D’IMPULS
DE LES TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE DE LA SECRETARIA
D’ESTAT PER A L’AVENÇ DIGITAL (SEAD).

DIRECTOR GENERAL DE RECERCA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.

Sílvia Perpiñán
INVESTIGADORA COL·LABORADORA DE L’INSTITUTE
FOR MULTILINGUALISM DE LA UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA (UIC).

Conversa
Fabra, l’enginyeria verbal
M. Teresa Cabré
PRESIDENTA DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC I CATEDRÀTICA
DE LINGÜÍSTICA I TERMINOLOGIA DE LA UNIVERSITAT POMPEU
FABRA (UPF).

Màrius Serra
MEMBRE DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC,
ESCRIPTOR I PERIODISTA.

Mila Segarra
MEMBRE DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC, PROFESSORA
JUBILADA DEL DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I
INVESTIGADORA DE L’INSTITUT DE COMUNICACIÓ (INCOM)
DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB).

María J. Arche
PROFESSORA DE LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSITAT
DE GREENWICH A LONDRES (REGNE UNIT).

Moderador:
Jordi Ginebra
CATEDRÀTIC DE FILOLOGIA CATALANA DE LA UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI (URV) I COMISSARI DE L’ANY POMPEU FABRA
2018.
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