
RECONEIXEMENT A JOAN S. BELTRAN I CAVALLER 

MANIFEST 

 

La Universitat Rovira i Virgili al Campus Terres de l’Ebre (URV), l’Ajuntament de  

Tortosa, el Centre Associat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància a  

Tortosa (UNED) i la seu territorial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 

Consorci de Normalització Lingüística (CNL) i Òmnium Cultural (OCTE)  

conjuntament, els complau fer un reconeixement públic a la figura del lingüista Joan 

S. Beltran i Cavaller. 

Aquest any 2016 ha estat distingit amb la Creu de Sant Jordi pel Govern de la  

Generalitat "per la seva aportació a la riquesa dialectal de la llengua i a la  

consciència d'unitat lingüística". Posteriorment, l'Institut d'Estudis Catalans l’ha  

nomenat membre corresponent de la Secció Filològica per la seua "àmplia  

experiència com a professor i coordinador de cursos de català".  

Els primers reconeixements li van arribar el 2011, quan va ser guardonat amb el 

Premi Convit a la trajectòria de promoció de la llengua "per tota una vida dedicada a 

l’ensenyament de la llengua, a la publicació de manuals i a l’estudi i difusió de  

l’estàndard occidental".  

També va rebre el Premi Lo Grifonet, d’Òmnium Cultural de les Terres de l'Ebre, en 

reconeixement "al treball que ha tirat endavant al llarg de tota la seua vida en  

l'estudi, la divulgació i l'ensenyament de la llengua catalana en general, i de la  

varietat nord-occidental tortosina".  

El mateix 2011 fou guardonat als Premis d’Actuació Cívica, de la Fundació Lluís  

Carulla, per la seua trajectòria com a professor i coordinador dels cursos de  

reciclatge de català per a mestres a les Terres de l’Ebre, i per la seua dedicació "amb 

una tenacitat i una constància exemplars a investigar, documentar i reflexionar  

entorn de la llengua catalana, preferentment en aspectes propis de les Terres de  

l’Ebre".  

Les tres universitats amb seu a Tortosa volem afegir-li el component acadèmic, atès 

que Joan S. Beltran i Cavaller és una persona que ha tingut un ampli bagatge en 

l’àmbit de la investigació i la docència, i que ha treballat durant gairebé mig segle 

per a promoure la llengua catalana. 
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La seua tasca rigorosa com a docent i com a investigador li ha permès bastir una 

obra imprescindible per a l’estudi i el coneixement de la normativa de la llengua  

catalana tenint en compte les característiques de la varietat geogràfica occidental i, 

especialment, les el subdialecte tortosí. Fent-nos nostres les paraules Vicent Pitarch, 

delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló, aquesta obra, en el seu conjunt, 

esdevé: “Un petit monument a la codificació del tortosí”. 

Joan S. Beltran i Cavaller mereix el nostre reconeixement institucional i acadèmic a 

una vida dedicada a l’estudi i a l’ensenyament de la llengua, tasques que ha conreat 

a un altíssim nivell. 

    Signat per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azael Fabregat     Ferran Bel     Josep Mª Franquet  
Director del Campus Terres    Alcalde     Director del Centre Associat  

de l’Ebre de la URV    Ajuntament de Tortosa   de la UNED a Tortosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa Nielles    Anna Algueró    Dolors Róo 
Delegada territorial de la   Presidenta del Consorci    Presidenta d’Òmnium Cultural 

UOC a les Terres de l’Ebre   de Normalització Lingüística   a les Terres de l’Ebre 

 

 

 

    Tortosa, 24 de novembre de 2016 


