Currículum dels autors
Josep M. Mestres i Serra (Barcelona, 1956), doctor en lingüística aplicada i traductor intèrpret jurat d’espanyol, ha exercit de professor de traducció jurídica i administrativa a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (1987-1993), dels cursos de correcció de textos
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat (1989-1994), de professor de traducció de textos jurídics i administratius, d’anàlisi i pràctica del discurs escrit i de revisió i edició de textos a la
Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra [UPF] (1994-1997)
i dels postgraus de correcció i assessorament lingüístics de la Universitat Autònoma de Barcelona (2008-2014); des del 2012 és professor de redacció jurídica i documental del grau de
dret de la UPF i des del 2019 ho és del Màster d’Edició Digital de la Universitat Oberta
de Catalunya. Corrector redactor del Parlament de Catalunya (1984-1991) en excedència
voluntària, cap del Servei de Correcció (1991-2000) i cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics (2000-2007) de l’Institut d’Estudis Catalans, des del 2007 és el cap
del Servei de Correcció Lingüística d’aquesta institució.
Joan Costa Carreras (Mèxic DF, 1960), doctor en filologia catalana, ha treballat a la Secció
d’Assessorament i Llenguatges d’Especialitat de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (1986-1995); des del 1995 és professor de la Facultat
de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra i del 2000 fins al 2011 ha
estat professor de revisió de textos escrits i de sintaxi catalana avançada en els postgraus de
correcció i assessorament lingüístics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Mireia Oliva i Fàbregas (Barcelona, 1962), llicenciada en filologia catalana, ha estat la responsable de l’Àrea de Català del Comitè Organitzador Olímpic Barcelona 92 (1989-1992);
del 1992 al 1998 s’ha dedicat a la correcció i a la traducció de textos a l’empresa Glossolàlia,
Serveis Lingüístics, de Barcelona, i des del 1998 exerceix aquestes funcions a l’empresa Caplletra, també de Barcelona.
Ricard Fité Labaila (Barcelona, 1956), llicenciat en filologia catalana i en ciències de la informació, ha estat professor dels cursos de correcció de l’Associació de Mestres Rosa Sensat (fins al 1995) i professor associat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (1995-1997); corrector (1976-1984) i cap d’Edició
(1987-1997) del diari Avui, i cap de la Unitat d’Assessorament Lingüístic (UAL) de Catalunya Ràdio (1983-1987), des del 1997 fins al 2018 ha estat el coordinador lingüístic de
l’edició en català del diari El Periódico de Catalunya.

