
Delegacions

Delegació de Perpinyà

Delegat del president per a la seu de l’IEC

a Perpinyà: Joan Becat i Rajaut

Adreça: Universitat de Perpinyà

Casa dels Països Catalans

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

Telèfon i fax: +33-468 669 837

A/e: perpinya@iec.cat

La seu de Perpinyà s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats

següents:

— Convocatòria del Premi Cata-

lunya del Nord 2008 de l’Institut d’Estu-

dis Catalans. En fou guanyador el senyor

Károly Morvay amb l’obra Els bons usos

es perden. Abril de 2008.

— V Jornada de l’Institut d’Estu-

dis Catalans a la UCE de Prada, «La for-

mació dels ensenyants de català a la Cata-

lunya del Nord». 23 d’agost de 2008.

Delegació de Castelló

Delegat del president per a la seu de

l’IEC a Castelló: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Centre Municipal de Cultura

Carrer d’Antoni Maura, 4

12001 Castelló de la Plana

Telèfon: +34-964 227 209

A/e: castello@iec.cat
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La seu de Castelló s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats

següents:

— Creació d’una Comissió Cívi-

ca amb motiu de la celebració del setan-

ta-cinquè aniversari de les Normes de

Castelló:

• Roda de premsa a la seu de la

UJI a Castelló, la Llotja del Cànem, per

a presentar la Comissió Cívica per les

Normes de Castelló. 20 de setembre 

de 2007.

• Roda de premsa a la Llibreria

Babel de Castelló per a presentar la Co-

missió Cívica per les Normes de Castelló.

25 de setembre de 2007.

— Celebració de conferències i

actes en commemoració de les Normes de

Castelló:

• Conferència de Vicent Pitarch:

«Les Normes de Castelló, un producte fe-

cund de l’IEC». 3 d’octubre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

a Andorra: «La codificació lingüística del

País Valencià (les Normes de Castelló),

un producte fecund de l’Institut d’Estu-

dis Catalans». 18 d’octubre de 2007.

• Conferència de Germà Colón a

Gandia: «Una aproximació a les Normes

de Castelló». 22 d’octubre de 2007.

• Conferència de Manuel Pérez

Saldanya a Sueca: «Entre la norma i 

la història de la llengua». 26 d’octubre 

de 2007.
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• Conferència de Miquel Àngel

Pradilla a Tarragona: «Una llengua, una

norma». 6 de novembre de 2007.

• Conferència de Pere Verda-

guer a Perpinyà: «Una visió nord-catala-

na a través del segle xx». 8 de novembre

de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

a Vinaròs: «La codificació lingüística: les

Normes de Castelló dins el Centenari de

l’Institut d’Estudis Catalans». 9 de no-

vembre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

a la Universitat d’Alacant: «La codifica-

ció lingüística: les Normes de Castelló

dins el Centenari de l’IEC». 12 de no-

vembre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

a Elx: «Les Normes de Castelló: signifi-

cació històrica i vigència actual». 12 de

novembre de 2007.

• Jornada de la Xarxa Vives d’u-

niversitats, amb el títol «De Castelló a

Bolonya: commemoració del 75è aniver-

sari de les Normes de Castelló». 15 de

novembre de 2007.

• Conferència de Miquel Àngel

Pradilla a Benicarló: «Una llengua, una

norma». 16 de novembre de 2007.

• Conferència de Joan F. López

Casasnovas a Ferreries (Menorca): «IEC:

cent anys de feina científica al servei de

la llengua catalana i la cultura als Països

Catalans». 16 de novembre de 2007.

• Reunió dels membres de la Co-

missió Cívica per les Normes de Castelló

per a concretar actes i esdeveniments

commemoratius del setanta-cinquè ani-

versari de les Normes de Castelló. 20 de

novembre de 2007.

• Conferència de Josep M. Nadal

a la Universitat Jaume I de Castelló:

«Una llengua per a cent anys». 21 de no-

vembre de 2007.

• Presentació de les últimes da-

des sociolingüístiques dels territoris de

parla catalana a Octubre Centre de Cul-

tura Contemporània de València, a càr-

rec de Joaquim Torres, Ernest Querol,

Bernat Joan i Honorat Ros. 21 de no-

vembre de 2007.

• Conferència de Joan Francesc

Mira a la seu de l’IEC a Barcelona: «L’es-

pai de la llengua escrita, o la percepció de

la unitat». 22 de novembre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

a la Universitat de les Illes Balears, a Pal-

ma: «La llengua catalana al País Valen-

cià: de les Normes de Castelló a la situa-

ció actual». 22 de novembre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

al Consell de Mallorca, a Palma: «La

llengua catalana al País Valencià: de les

Normes de Castelló a la situació actual».

22 de novembre de 2007.

• Conferència de Miquel Àngel

Pradilla a Tortosa: «Una llengua, una

norma». 23 de novembre de 2007.

• Conferència de Xavier Gomila

a Maó: «1907-2007, 100 anys de nor-

malització lingüística. El cas de la topo-

nímia». 29 de novembre de 2007.
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• Conferència de Marc Antoni

Adell a Castelló: «El paper de l’escola en

la recuperació de la llengua: de Carles

Salvador a la Federació Escola Valencia-

na». 29 de novembre de 2007.

• Conferència de Francesc Pérez

Moragon a València: «El sentit cívic de

les Normes de Castelló». 29 de novembre

de 2007.

• Conferència d’Amadeu Viana

a Lleida: «Simplement valencians: les

Normes de Castelló, revisitades». 29 de

novembre de 2007.

• Conferència de Toni Mollà a

Vila-real: «Quina política lingüística?».

30 de novembre de 2007.

• Conferència de Miquel Àngel

Pradilla a Valls: «Una llengua, una nor-

ma». 4 de desembre de 2007.

• Conferència de Lluís Meseguer

a Morella: «Llengua, cultura i institu-

cions». 5 de desembre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch a

Castelló: «Les Normes de Castelló, signifi-

cació històrica i vigència actual». 11 de

desembre de 2007.

• Conferència de Josep Murga-

des a Reus: «Donar normes a qui no en

té: cent anys de l’IEC». 11 de desembre

de 2007.

• Conferència de Vicent Salva-

dor a València: «Saber i comunicar. El

discurs divulgatiu en català». 12 de de-

sembre de 2007.

• Conferència de Narcís Iglésias

a Girona: «Un punt de continuïtat, un

moment de ruptura. Dues perspectives

sobre la codificació del català contempo-

rani». 12 de desembre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

a Onda: «Les Normes de Castelló, factor

de la vertebració social valenciana». 13 de

desembre de 2007.

• Conferència d’Isidor Marí a Ei-

vissa: «Llengua i estàndard als mitjans

de comunicació de les Pitiüses». 13 de

desembre de 2007.

• Jornades de la Secció Filològi-

ca de l’IEC a Castelló en Homenatge a

les Normes de Castelló. 14 i 15 de de-

sembre de 2007.

• Conferència de Francesc Feliu

a Banyoles: «La llengua catalana de

1907». 14 de desembre de 2007.

• Conferència de Vicent Pitarch

a l’IES Politècnic de Castelló: «Les

Normes de Castelló, significació històri-

ca i vigència actual». 17 de desembre

de 2007.

• Setmana cultural a l’IES Fran-

cesc Ribalta en homenatge a les Normes

de Castelló; conferència de Vicent Pi-

tarch: «La codificació lingüística: les

Normes de Castelló dins el Centenari de

l’IEC». 17-20 de desembre de 2007.

• Comitiva cívica en homenatge

a les Normes de Castelló, amb ofrena flo-

ral a la Casa Matutano, on es van signar

les Normes l’any 1932. 21 de desembre

de 2007.

— Conferència de Vicent Pitarch:

«Un producte fecund de cent anys de
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l’IEC: les Normes de Castelló». 6 de febrer

de 2008.

— Conferència de Núria Ara-

mon: «Les relacions del doctor Ramon

Aramon amb el País Valencià». 8 de fe-

brer de 2008.

— Conferència de Vicent Pitarch:

«El món de l’excursionisme i les Normes

del 32 al Castelló de Sales Boli». 18 de fe-

brer de 2008.

— Conferència de Vicent Pi-

tarch: «75 anys de les Normes de Castelló

i 100 d’autoritat acadèmica de l’IEC».

28 de març de 2008.

— Conferència de Vicent Pitarch:

«Un producte fecund de cent anys de

l’IEC: les Normes de Castelló», dins les ac-

tivitats prèvies programades amb motiu de

la XXI Trobada d’Escoles en Valencià

de l’Alcoià-Comtat. 11 d’abril de 2008.

— Conferència de Vicent Pi-

tarch: «Fontrobada: el món de l’excursio-

nisme i les Normes de Castelló». 16 d’abril

de 2008.

— Commemoració del vuit-cents

aniversari del naixement del rei Jaume I,

amb la conferència del doctor Enric Gui-

not «La figura del rei Jaume I i el seu

temps». 22 de maig de 2008.

— Inauguració de l’exposició

«L’Institut d’Estudis Catalans, avui», a

càrrec del delegat de la Presidència a Cas-

telló, senyor Vicent Pitarch i Almela.

Vinaròs, 29 de maig de 2008.

— Patrocini de l’edició del vo-

lum iv de Benassal. Recull bibliogràfic

de textos, a cura del doctor Pere-Enric

Barreda.

— Col.laboració en l’edició de la

revista del col.lectiu Maulets.

— Col.laboració amb el col.lectiu

Maulets en el cicle de conferències orga-

nitzat en homenatge a les Normes de

Castelló.

— Col.laboració amb el col.lectiu

Endavant - La Plana per als actes de

commemoració de l’aniversari de les

Normes de Castelló.

— Inauguració de l’Aula Museu

Carles Salvador a Benassal, amb la par-

ticipació del senyor Vicent Pitarch. 7 de

juny de 2008.

— Reunió a la Fundació Carles

Salvador amb l’objectiu de programar

les unitats didàctiques sobre el mestre

per a l’Aula Museu. 18 de juliol de 2008.

Delegació de Lleida

Delegat del president per a la seu de

l’IEC a Lleida: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Avinguda de Jaume II, 71

25001 Lleida

Telèfon i fax: +34-973 703 366

A/e: lleida@iec.cat

La seu de Lleida s’ha encarregat d’orga-

nitzar o ha intervingut en les activitats

següents:
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— Participació en l’organització

de les Jornades de la Secció Filològica de

l’Institut d’Estudis Catalans a Andorra.

Escaldes-Engordany (Andorra). 19 i 20

d’octubre de 2007.

— Conferència «Per què el canvi

climàtic és una veritat incòmoda?», so-

bre el Premi Nobel de la Pau concedit a

Al Gore i el Grup Intergovernamental

d’Experts sobre el Canvi Climàtic

(IPCC), a càrrec de Josep Enric Llebot,

del Departament de Física de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona i membre

de la Secció de Ciències i Tecnologia de

l’IEC. Coordinada per la Institució Ca-

talana d’Història Natural. 16 de gener

de 2008.

— Participació en l’edició del lli-

bre de contes pallaresos Cambuleta, pri-

mera edició de contes infantils en pa-

llarès. La col.lecció té per objectiu fer

front a l’empobriment del lèxic pallarès

per part dels infants i joves del Pallars.

19 de gener de 2008.

— Col.laboració i coorganització

en el festival literari Insòmnia - X Festa

de la Creació. L’activitat inclogué lectu-

res literàries per part de dotze escriptors

amb un intermezzo musical. 11 de març

de 2008.

— Col.laboració i coorganització

en la IV Jornada sobre Literatura i En-

senyament, «Com ensenyar literatura»,

l’objecte de la qual és presentar noves

aproximacions a lectures establertes per

a les matèries de llengua i literatura ca-

talanes i literatura catalana del batxille-

rat. 12 de març de 2008.

— Col.laboració en la II Trobada

d’Escriptors a l’Aiguabarreig, que reuní

escriptors vinguts d’arreu dels Països Ca-

talans. En el si de la trobada, l’Ajunta-

ment de Seròs lliurà el guardó «El temps

de les cireres». 12 i 13 d’abril de 2008.

— Coorganització de la repre-

sentació de l’obra de teatre Magnòlies

negres, creada a partir de contes de

Mercè Rodoreda i adaptada per Txema

Martínez. L’acte es realitzà amb motiu

del centenari del naixement de Mercè

Rodoreda.

— Contribució a l’edició d’Un

dia amb l’Àssua, segon conte infantil en

pallarès, escrit per Eva Lluvich i il.lustrat

per Vanesa Freixa per recuperar la va-

riant dialectal que es parla al Pallars i fer

que els més petits la introdueixin a la

pràctica quotidiana, tant a casa com a

l’escola. 21 d’abril de 2008.

— Coorganització del VII Con-

grés d’Estudiants de Filologia Catalana

«Manuel de Pedrolo». Organitzat pel

Sindicat d’Estudiants dels Països Cata-

lans i per l’Assemblea d’Estudiants de

Filologia Catalana de la UdL, tingué lloc

a la Universitat de Lleida durant els dies

28, 29 i 30 d’abril de 2008.

— Coorganització de la III Jorna-

da Científica dels Amics de l’Art Romà-

nic, amb el tema «Sant Pere d’Àger: un

exemple de promoció artística als segles

xi-xii». 13 de maig de 2008.
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— Col.laboració en les VI Jorna-

des del Centre d’Estudis Ribagorçans

(CERIb): «Les relacions econòmiques

entre Catalunya i Aragó: passat, present

i futur». Peralta de la Sal, 20-22 de juny

de 2008.

— Participació en la commemo-

ració dels seixanta anys del llibre Vida,

culto y folklore de los santos Abdón y Se-

nén, de José Sistac Zanuy (Pepe de Sera-

fina). 30 d’agost de 2008.

Delegació d’Alacant

Delegat del president per a la seu de

l’IEC a Alacant: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Avinguda de Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

Telèfon: +34-965 145 986 

Mòbil: 630 692 007

Fax: 965 145 958

A/e: alacant@iec.cat

La seu d’Alacant s’ha encarregat d’orga-

nitzar o ha intervingut en les activitats

següents:

— Promoció i participació en el

projecte «Biblioteca Enric Valor» de

l’Institut d’Estudis Catalans, que neix

amb la intenció de proporcionar un espai

adient per als investigadors especialit-

zats en l’obra d’Enric Valor i les publica-

cions de l’IEC. Gener de 2008.

— Cursos de revernacularització

del valencià per a diverses associacions

de mares i pares de la comarca de l’Ala-

cantí (Alacant, el Campello i Sant Joan).

Aquesta activitat fou resultat de la col.la-

boració amb l’Associació Cívica per la

Normalització del Valencià a Alacant.

Gener de 2008.

— Cicle de cinema en valencià.

Activitat organitzada en col.laboració amb

el Servei Tècnic de Promoció del Valen-

cià, el Vicerectorat d’Alumnat i el Secreta-

riat de Cultura de la Universitat d’Alacant.

Projecció de diverses pel.lícules doblades

al català cada dijous del mes de febrer en

tres sessions. Febrer i març de 2008.

— XIII Jornada de Sociolingüís-

tica d’Alcoi: «La planificació lingüística

a Espanya i a Europa. XXV anys de la

Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià».

Hi participaren diversos especialistes en

sociolingüística, pedagogia i educació,

procedents d’universitats dels Països Ca-

talans, Navarra i Galícia, per analitzar la

planificació sociolingüística a diferents

autonomies de l’Estat, així com l’evolu-

ció del multilingüisme a Europa. Abril

de 2008.

— En el marc del Saló de l’Ocu-

pació de la Facultat de Filosofia i Lletres

de la Universitat d’Alacant, la Delegació

organitzà xerrades informatives a càrrec

de diversos especialistes per tal d’infor-

mar de les sortides professionals de la

llicenciatura de filologia catalana. Maig

de 2008.
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— Col.laboració en les XII Jorna-

des de la Curie, dedicades a Mendeléiev i

la taula periòdica, amb dues conferèn-

cies plenàries pronunciades per especia-

listes procedents de la Universitat Autò-

noma de Barcelona i la Universitat de

Barcelona. Maig de 2008.

— Publicació del llibre El naixe-

ment de Jaume I, de Josep-David Garri-

do, en la col.lecció «Publicacions de la

Presidència» de l’IEC. Juny de 2008.

— Presentació dels actes comme-

moratius del vuit-cents aniversari del nai-

xement del rei Jaume I al Camp de Mirra

(comarca de l’Alcoià) i a Alacant, en què

es parlà de la trenta-dosena representació

del tractat d’Almisrà i de la representa-

ció específica de l’obra de Josep-David

Garrido El naixement de Jaume I. 8-16

de juny de 2008.

— Participació en la XXVIII Fira

del Llibre d’Alacant, amb la instal.lació

d’una caseta per a posar a l’abast del pú-

blic una mostra de les novetats i exem-

plars més emblemàtics del fons bibliogrà-

fic de l’IEC. 4-13 de juliol de 2008.

Delegació de València

Delegat del president per a la seu de l’IEC

a València: Juli Peretó i Magraner

Adreça: la Delegació de València no té

seu pròpia. Les activitats organitzades

pel delegat es duen a terme principal-

ment a l’Espai Ciència, situat dins de

l’edifici Octubre Centre de Cultura

Contemporània (Sant Ferran, 12. Va-

lència).

La seu de València s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats

següents:

— Debat «Ens enganyen amb 

el canvi climàtic?», amb la participació

de Fernando Sapiña, Maria Josep Picó, 

Josep Enric Llebot i Núria Cadenes. 

24 d’octubre de 2007.

— Matinal de l’evolució humana

«El llarg viatge de l’espècie humana»,

amb Jaume Bertranpetit, Bienvenido

Martínez Navarro, Valentín Villaverde i

Juli Peretó. 10 de novembre de 2007.

— Conferència sobre el Premi

Nobel de Física 2007, concedit a Albert

Fert i Peter Grünberg pel descobriment

de la magnetoresistència gegant, a càr-

rec de Xavier Batlle, de la Universitat de

Barcelona. 17 de desembre de 2007.

— Conferència sobre el Premi

Nobel de Literatura 2007, concedit a

Doris Lessing, a càrrec de Marta Pessar-

rodona, poeta i crítica literària. 19 de

desembre de 2007.

— Conferència sobre el Premi

Nobel de Fisiologia o Medicina 2007, con-

cedit a Mario R. Capecchi, Martin J. Evans

i Oliver Smithies pels seus treballs sobre

cèl.lules mare i manipulació genètica en

models animals, a càrrec de Jaume Reven-

tós, del Grup de Recerca de l’Hospital de

la Vall d’Hebron. 9 de gener de 2008.
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— Conferència sobre el Premi

Nobel de Química 2007, concedit a Ger-

hard Ertl pels seus estudis de processos

químics sobre superfícies sòlides, a càrrec

de Jordi Llorca, de l’Institut de Tècniques

Energètiques de la Universitat Politècni-

ca de Catalunya. 14 de gener de 2008.

— Conferència sobre el Premi

Nobel d’Economia 2007, concedit a Leo-

nid Hurwicz, Eric S. Maskin i Roger B.

Myerson per establir les bases de la teo-

ria del disseny de mecanismes, a càrrec

de Xavier Calsamiglia, de la Universitat

Pompeu Fabra. 16 de gener de 2008.

— Conferència sobre el Premi

Nobel de la Pau 2007, concedit al Grup

Intergovernamental d’Experts sobre el

Canvi Climàtic de l’ONU i Al Gore pels

seus esforços d’obtenció i difusió d’infor-

macions sobre els canvis climàtics provo-

cats per l’home i per haver posat les ba-

ses per a prendre les mesures necessàries

per a lluitar-hi, a càrrec de Jaume Terra-

das, de la Universitat Autònoma de Bar-

celona. 23 de gener de 2008.

— Col.loqui «El meu xic és un

Neandertal?», amb Carles Lalueza, Ig-

nacio Martínez Mendizábal, Valentín

Villaverde i Núria Cadenes. 20 de febrer

de 2008.

— Cicle de conferències de l’Es-

pai Ciència: «Les exploracions inacaba-

des». Març-juny de 2008.

— Cicle de conferències «Mati-

nal de l’evolució», amb la participació

d’Ester Desfilis, Adolf Tobeña i Fer-

nando González-Candelas. 10 de maig

de 2008.

— Bar de Ciències: «La natura en

venda?», amb Pere Puigdomènech, Da-

niel Ramón, Carmen Tomás y Valiente

Lanuza i Núria Cadenes. Juliol de 2008.
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