Membres de la setena Junta Directiva (març 2010 - )
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Elegit membre de la Junta Directiva en l’Assemblea General de socis del 29 de
maig de 2008.
Designat tresorer en la reunió de la Junta Directiva del 16 de juny de 2008 i
renovat en el càrrec el 18 de març de 2010.
Nascut a Barcelona el 18 de febrer de 1956. Resideix a Barcelona (Barcelonès).
Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1984), al final dels cursos de doctorat
presentà el treball de recerca titulat La norma prescriptiva en el diccionari normatiu (1998), i doctor en
lingüística per la Universitat Pompeu Fabra (2006) amb la tesi Les subentrades en els diccionaris
generals.
Professor associat de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (19941997) i professor de l’assignatura de diccionaris i gramàtiques del postgrau de correcció i de qualitat
lingüística i del postgrau d’assessorament lingüístic en els mitjans audiovisuals de la Universitat
Autònoma de Barcelona (2008-2009). Director del I Curs de correcció avançada per a l’edició de textos
científics i tècnics (6.4.2010-10.6.2010), organitzat per la SCATERM.
Corrector redactor del Parlament de Catalunya en excedència voluntària (1984-1991), actualment
és el cap del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut de l’Estudis Catalans (1991).
Ha publicat, juntament amb Josefina Guillén i Sànchez, el Diccionari d’abreviacions: Abreviatures,
sigles i símbols (Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1a ed., 1992; 2a ed., 2001); juntament amb Josep
Vigo, com a curadors, les actes III Seminari de Correcció de Textos: La terminologia i la correcció de
textos (Barcelona, IEC, 2006), i juntament amb Joan Costa Carreras, Mireia Oliva i Fàbregas i Ricard Fité
Labaila, el Manual d’estil: La redacció i l’edició de textos (Barcelona i Vic, Eumo i altres, 1a ed., 1995; 4a
ed., 2009).
Sobre terminologia, ha publicat «Abreviacions: un assaig de classificació tipològica» (Revista de
Llengua i Dret, núm. 6, desembre 1985), «Eines de referència per a la redacció i la correcció de textos
administratius i jurídics» (Revista de Llengua i Dret, núm. 7, juny 1986), «Algunes reflexions sobre
vocabularis i diccionaris especialitzats» (Escola Catalana, núm. 224, novembre 1988), diversos articles
sobre terminologia en el llibre de Joan MARTÍ I CASTELL (cur.), De la preceptiva de la llengua catalana:
Reflexions i notes 2000-2002 (Barcelona, IEC, 2002), «La terminologia: punt d’encontre de les ciències i
les lletres» (Mètode, núm. 44, febrer 2005), «Per un tractament unívoc de les unitats pluriverbals en
fraseologia i terminologia» (Mercè LORENTE et al. (cur.), Estudis de lingüística i de lingüística aplicada,
vol. 2, Barcelona, UPF, 2007).
Membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1985) i de la Societat
Catalana de Llengua i Literatura (1992).
Membre a títol col·lectiu de l’ACATERM (com a representant, primer, de l’Oficina de Correcció i
Assessorament Lingüístics i, després, del Servei de Correcció Lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans)
des del 22 de març de 2004 i, amb la mateixa categoria, de la SCATERM des del gener fins a l’octubre del
2008. Membre individual de la SCATERM d’ençà del 28 d’octubre de 2008.
Membre de la Junta Directiva des del 29 de maig de 2008, ha estat tresorer de la sisena Junta
Directiva (maig 2008 - març 2010).
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