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 16 de
març de 2010.
Designat vocal de Comunicació en la reunió de la Junta Directiva del 18 de
març de 2010.
Nascut a Arenys de Mar (Maresme) el 6 de novembre de 1965. Resideix a Barcelona (Barcelonès).
Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona (1989), ha cursat el postgrau de
correcció de textos en llengua catalana (1990), així com els cursos de doctorat del programa «Lingüística
aplicada i lèxic», de l’Institut de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (bienni 1998‐2000).
Assessor lingüístic dels Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya (2004‐2009),
és funcionari de carrera del Cos de Lingüistes del Parlament des del 2008, ha col∙laborat amb el
TERMCAT i amb el Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona en diverses tasques
terminològiques (2003‐2004) i ha exercit de lingüista i lexicògraf en diversos projectes de l’Institut
d’Estudis Catalans (1989‐2003): el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana i el Diccionari del
Català Contemporani, i també en la preparació de les dues primeres edicions del diccionari normatiu
(Diccionari de la llengua catalana, IEC, 1995 i 2007), dins les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC.
Ha publicat, juntament amb Pere Montalat, «Aproximació als exemples de les entrades verbals del
DGLC de Pompeu Fabra: representació de la sintaxi» (Jordi GINEBRA, Raül‐David MARTÍNEZ GILI i Miquel
Àngel PRADILLA (ed.), La lingüística de Pompeu Fabra, vol. II, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i Universitat Rovira i Virgili, 2000), i, juntament amb Olga Fullana, «Els exemples del DGLC:
reflexions sobre la tècnica lexicogràfica de Pompeu Fabra» (Anna MONTSERRAT i Olga CUBELLS (ed.), Entorn
i vigència de l'obra de Fabra. Actes del II Col∙loqui Internacional «La Lingüística de Pompeu Fabra», Valls,
Cossetània, 2007).
Membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.
Membre a títol col∙lectiu de la SCATERM (pels Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament de
Catalunya) d’ençà del 2004.
Designat vocal de Comunicació interí en la reunió de la Junta Directiva del 19 de juny de 2009, amb
el vistiplau de l’Assemblea General del 29 de maig de 2009.
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