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I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

“Una 
mentalitat 
d’enginyer   
al servei 
d’una llengua 
i d’un país”Barcelona, 5 i 6 de novembre del 2015



Dia: 5 de novembre
Lloc: sala Pere Coromines de l’Institut d’Estudis 
Catalans  (carrer del Carme, 47. Barcelona)

18.30 h Inauguració de la Jornada, a càrrec de 

Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu 

Fabra; Joandomènec Ros, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans; Ferran Mascarell, conseller de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Jaume 

Ciurana, regidor de Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona

18.50 h Obertura de la Jornada, a càrrec de M. Te-

resa Cabré Castellví, directora de la càtedra Pom-

peu Fabra i presidenta de la Secció Filològica de 

l’IEC

19.00 h Conferència inaugural “Una nova con-

cepció de la llengua en Pompeu Fabra”, a càrrec 

de Joan Martí Castell, catedràtic de Filologia Ca-

talana de la Universitat Rovira i Virgili, membre 

de l’IEC i president de la Secció Filològica del 

2002 al 2010

20.30 h Còctel de benvinguda al pati de l’IEC

Dia: 6 de novembre
Lloc: auditori de l’UPF-IDEC (carrer Balmes, 132-134. 
Barcelona)

9.30-10.15 h Conferència “Pompeu Fabra, enginyer”, 

a càrrec de Josep Amat, catedràtic emèrit de la 

UPC i membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia de l’IEC 

10.15-10.45 h Col·loqui

10.45-11.15 h  Pausa i cafè 

11.15-12.00 h Conferència “Pompeu Fabra, cons-

tructor d’una gramàtica i d’un diccionari”, a càr-

rec de Jordi Mir, estudiós de la vida i l’obra de 

Pompeu Fabra, guardonat amb la Creu de Sant 

Jordi l’any 2000 

12.00-12.30 h Col·loqui

12.30-13.15 h Conferència “Pompeu Fabra en el 

seu context històric”, a càrrec de Borja de Riquer, 

catedràtic d’Història Contemporània de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona

13.15-13.45 h Col·loqui

I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra
La càtedra Pompeu Fabra de la UPF organitza, en col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya                                 
i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la seva primera jornada científica, amb l’objectiu de difondre i promoure la llengua catalana i 
l’obra de Pompeu Fabra. 

Aquesta primera Jornada, titulada “Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país”, tindrà lloc els dies 5 i 6 de 
novembre i versarà sobre tres aspectes cabdals de la figura de Pompeu Fabra: 

- Pompeu Fabra, enginyer
- Pompeu Fabra, lingüista
- Pompeu Fabra, ciutadà compromès

Programa

L’assistència a la Jornada és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament.

Tots els presents rebran un certifi cat d’assistència.


