
ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL DE LA SOCIETAT CATALANA DE 
LLENGUA I LITERATURA CATALANA, CELEBRADA A LA SALA PI i 
SUNYER DE L’IEC EL 13 DE DESEMBRE DEL 2018 
 
Ordre del dia: 
1. Resultat de la votació relativa a la modificació dels estatuts. 
2. Balanç de les activitats del 2018. 
3. Situació econòmica. 
4. Previsió d’activitats per al 2019. 
5. Torn obert d’intervencions. 
 
1. Resultat de la votació relativa a la modificació dels estatuts 

L’IEC va iniciar el 2018 un procés en virtut del qual totes les societats filials 
havien d’harmonitzar els períodes de mandat de les juntes respectives al fixat pels estatuts 
de l’Institut, segons els quals “El mandat dels càrrecs electius té una durada de quatre 
anys, renovables consecutivament una sola vegada” (apartat segon de l’article 22 del 
capítol IV). 

Atès que els estatuts de la SCLL determinen que “Els càrrecs de la Junta seran 
triennals i reelegibles; l’elecció de la Junta serà vàlida amb la meitat dels vots de 
l’Assemblea General en ple; cada trienni es renovaran tan sols la meitat dels càrrecs de la 
Junta Directiva, és a dir tres de les sis persones que la constitueixin” (primer paràgraf de 
l’article 7è), l’actual Junta va proposar als socis i sòcies modificar aquesta durada a fi que 
el redactat quedés així: “Els càrrecs de la Junta seran quadriennals, renovables 
consecutivament una sola vegada; l’elecció de la Junta serà vàlida amb la meitat dels 
vots de l’Assemblea General en ple; cada quadrienni es renovaran tan sols la meitat dels 
càrrecs de la Junta Directiva, és a dir tres de les sis persones que la constitueixin.” 

D’acord amb l’article 15è del nostres estatuts, aquesta proposta de modificació 
s’havia de sotmetre a la votació dels socis, amb el benentès que, si finalment resultava 
aprovada, els càrrecs de la junta actual prorrogarien el mandat dos anys més, de manera 
que els membres elegits el 2012 l’acabarien el 2020 i els restants, elegits el 2015, 
l’acabarien el 2023. Tant el 2020 com el 2023 es procediria, per tant, a convocar eleccions 
per cobrir els càrrecs vacants en cada cas. 

La votació s’ha fet exclusivament per via electrònica, amb data d’inici el 19 de 
novembre de 2018 i data de finalització el 13 de desembre de 2018. La Junta ha procedit 
al recompte dels vots emesos: 73, tots favorables a la proposta presentada per la Junta. En 
conseqüència, el mandat del president, el secretari i un vocal de la Junta actual finalitzarà 
l’any 2020, i el 2023 ho faran el vicepresident, el tresorer i l’altre vocal. 

S’acorda finalment comunicar aquesta modificació a la Secció Filològica i a la 
Junta de Govern de l’IEC i a incloure-la en els estatuts de la SCLL publicats al web.  
 
2. Balanç de les activitats i publicacions del 2018 
Activitats 
─16 de gener. Col·laboració en la presentació del llibre Allò que el corrector no 
s’endugué. La correcció post digital, obra de Daniel Casals, Anna M. Torrent i Margarida 
Bassols publicada per l’editorial Adesiara. 
─9 de març. Coorganització del II Seminari Rafael Tasis amb el Grup d’Estudi de la 
Traducció Catalana Contemporània de la UAB 
─11 i 12 d’abril. Coorganització del Simposi “Vigència de Manuel de Pedrolo” amb la 
Institució de les Lletres Catalanes (Any Pedrolo), el Grup d’Estudi de la Traducció 
Catalana Contemporània de la UAB i la Fundació Manuel de Pedrolo. 



─Coorganització de la conferència “The historical roots and future directions of Open 
Access to learning”, pronunciada per John Willinsky a l’IEC. 
─17 de maig. Coorganització de la IV Jornada LitCat d’Intergrups de Recerca amb la 
Universitat Rovira i Virgili. 
─10 de setembre: I Jornada de Treball del Col·lectiu Pere Quart, coorganitzada a l’IEC 
amb el Col·lectiu Pere Quart. 
─12, 13 i 14 d’octubre. XIII Jornades d’Intercanvi Cultural. París (Centre d’Estudis 
Catalans de la Sorbona). Coorganitzades amb la Societat Verdaguer 
─26 d’octubre. Jornada “La narrativa catalana al segle XXI. Balanç crític”. IEC. 
─7 de novembre: presentació a l’IEC del Diccionari de seqüències vocàliques de la 
llengua catalana a càrrec de l’autor, Pere Porta i Roca. 
─16 i 17 de novembre: XIV Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics a la Vall d’Uixó: 
“Paisatge i conflicte social: coves, refugis i trinxeres”. 
 
Publicacions 
─Llengua&Literatura, núm. 28. 
─TSCLL, 14. La poesia catalana al segle XXI. Balanç crític. 
─TSCLL, 15. Afer d’Estat. La llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la 
universitat. 
─TSCLL, 16. Constel·lació tasiana. Contextos i relacions. 
 
3. Situació econòmica 
El tresorer de la SCLL informa a l’assemblea que el saldo en el compte corrent de la 
Societat en data 5 de desembre del 2018 és de 40.443 euros. 
 
4. Previsió d’activitats per al 2019 
Activitats 
─3 d’octubre. Coorganització del Simposi “La Colla de Sabadell: Joan Oliver, Francesc 
Trabal i Armand Obiols” amb l’Ajuntament de Sabadell, Col·lectiu Pere Quart, Institució 
de les Lletres Catalanes, Comissió 100 Anys de la Colla de Sabadell, Departament de 
Filologia Catalana de la UAB. 
─8 d’octubre. Coorganització del Simposi “Teresa Pàmies, política, memòria i literatura” 
amb la Institució de les Lletres Catalanes; i la col·laboració d’Ajuntament de Balaguer, 
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Departament de Filologia Catalana de la 
UAB, Grup d’Estudi de la Traducció Catalana i el PEN Català. 
─11, 12 i 13 d’octubre: XIV Jornades d’Intercanvi Cultural a Andorra, coorganitzades 
amb la Societat Verdaguer i amb la col·laboració del ministeri de Cultura del govern 
andorrà. 
─Novembre: Col·loqui a la UAB sobre la llengua dels mitjans de comunicació. 
─15 i 16 de novembre: XV Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics a Perpinyà: “Natura, 
paisatges i entorn natural en la literatura oral”. 
 
Publicacions 
─Llengua&Literatura, núm. 29. 
─TSCLL, 17. Actes de la III Trobada LitCat, celebrada a la Universitat Rovira i Virgili 
el maig del 2018. 
─TSCLL, 18. La narrativa catalana al segle XXI. Balanç crític. 
─Paisatge i conflicte social: coves, refugis i trinxeres, llibre que recollirà les aportacions 
presentades a la XIV Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics, que va tenir lloc a la Vall 
d'Uixó el novembre del 2017. 



 
5. Torn obert d’intervencions 
No n’hi ha. 
 
 
 
 
Hèctor Moret Coso 
Secretari de la SCLL 
 


