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Delegació de Perpinyà

Delegat: 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:

— Inauguració de la Casa dels 

Països Catalans, on la Delegació de Per-

pinyà té la seu definitiva, juntament amb 

l’Institut Franco-Català Transfronterer 

(IFCT) i el Centre de Recerca i d’Estudis 

Catalans (CREC) de la Universitat de 

Perpinyà Via Domícia (UPVD), l’Associ-

ació per a l’Ensenyament del Català 

(APLEC) i la Universitat Catalana d’Es-

tiu (UCE). Hi participen Jean Benkhélil, 

rector de la Universitat de Perpinyà; re-

presentants del Consell Regional, del 

Consell General, de la Vila de Perpinyà; 

el prefecte del Pirineu Oriental; i en pre-

sència de Joandomènec Ros, vicepresident 

de l’IEC, i del cònsol d’Espanya a Perpi-

nyà. 23 d’octubre de 2008.

— Acollida de l’exposició «L’Ins-

titut d’Estudis Catalans, 1907-2007. Un 

segle de cultura i ciència als Països Cata-

lans» a Elna, del 6 de novembre al 9 de 

desembre de 2008. Fou inaugurada pel 

president de l’IEC, Salvador Giner, en 

presència de Nicolas Garcia, batlle d’Elna, 

i Marcel Mateu, vicepresident del Consell 

General del Pirineu Oriental. 12 de no-

vembre de 2008.

— Conferència de Neus Real: «Un 

pont literari excepcional: Aloma» (cicle de 

conferències «Any Rodoreda»). Casa dels 

Països Catalans, 13 de gener de 2009.

— Conferència de Carme Arnau: 

«Jardí vora el mar: la novel·la de represa» 

(cicle de conferències «Any Rodoreda»). Casa 

dels Països Catalans, 16 de gener de 2009.

— Conferència de Marina Gustà: 

«Història d’un soldat: l’Adrià Guinart de 

Mercè Rodoreda» (cicle de conferències 

«Any Rodoreda»). Casa dels Països Cata-

lans, 20 de gener de 2009.

— Miquela Valls s’incorpora a la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

elegida pel Ple de l’Institut d’Estudis 

Catalans el 23 de febrer de 2009 com a 

membre corresponent. Recepció d’acolli-

da a la Casa dels Països Catalans el 3 de 

març de 2009. Professora al departament 

de català de l’IFCT de la Universitat de 

Perpinyà del 1985 al 2005, Miquela Valls 

és presidenta de l’APLEC i de la revista i 

editorial terra nostra.

— Consell d’Administració de 

l’Institut Franco-Català Transfronterer. 

Participació com a membre exterior esta-

tutari. 24 de febrer de 2009.

Delegacions
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— Retransmissió per videoconfe-

rència de la conferència del president de 

la Generalitat, José Montilla, dins el cicle 

«25 anys de la Llei de normalització lin-

güística». Casa dels Països Catalans, 2 de 

març de 2009. 

— Retransmissió per videoconfe-

rència de la conferència de l’expresident 

de la Generalitat, Jordi Pujol, dins el cicle 

«25 anys de la Llei de normalització lin-

güística». Casa dels Països Catalans, 17 

de març de 2009.

— Participació en l’elaboració del 

Pla Estratègic pel Català al Pirineu Ori-

ental. L’IEC, mitjançant la Delegació de 

Perpinyà, és membre del Consell del pla 

i posarà els seus mitjans al servei d’aquest 

projecte. Presentació als mitjans de comu-

nicació per Jean Benkhélil, rector de la 

Universitat de Perpinyà; Salvador Giner, 

president de l’IEC, i Joan Becat, delegat 

a Perpinyà. Casa dels Països Catalans,  

20 de març de 2009.

— Retransmissió per videoconfe-

rència de la taula rodona amb tots els 

responsables de política lingüística, Aina 

Moll, Miquel Reniu, Lluís Jou, Miquel 

Pueyo i Bernat Joan, dins el cicle «25 anys 

de la Llei de normalització lingüística». 

Casa dels Països Catalans, 31 de març  

de 2009.

— Lliurament de premis als par-

ticipants del Dictat en Català, organitzat 

per l’Institut Font Nova de l’Ajuntament 

de Perpinyà, amb el suport de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Hi fou present Bernat 

Joan, secretari de Política Lingüística de 

la Generalitat de Catalunya, i Francesc 

Vallverdú, en representació del president 

de l’IEC. Aquest desè dictat, sobre un text 

original de Daniel Bezsonoff, va aplegar 

més de cinc-cents participants. 1 d’abril 

de 2009.

— Premi Catalunya del Nord 

2009 de l’Institut d’Estudis Catalans, 

creat per la Delegació de Perpinyà. En 

fou guanyador Alà Baylac-Ferrer amb 

l’obra llengua i ensenyament del català 

a catalunya nord al segle xxi. Jurat: 

Martina Camiade (CREC-UPVD), Josep 

González-Agàpito (Secció de Filosofia i 

Ciències Socials), Manuel Jorba (Secció 

Històrico-Arqueològica), Joan Martí 

(Secció Filològica) i Joan Peytaví (Dele-

gació de Perpinyà). El premi va ser 

atorgat durant la Nit de Sant Jordi a la 

capella de Sant Domènec de Perpinyà. 30 

d’abril de 2009.

— Tercer Congrés Catalanista, 

àmbit de llengua i cultura. Diada a la Casa 

dels Països Catalans: «La relació de Ca-

talunya amb els altres territoris catalans», 

amb participació de ponents de Catalu-

nya, el País Valencià, les Illes Balears, 

l’Alguer, Andorra i la Catalunya del Nord. 

9 de maig de 2009.

— Col·loqui «L’estatut d’autono-

mia regional en dret comparat». Coorga-

nitzat per la Facultat Internacional de 

Dret Comparat dels Estats Francòfons i 

el CREC de la Universitat de Perpinyà, 

la Revue Marocaine d’Administration 
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locale et de Développement de la Uni-

versitat de Rabat i la Delegació de l’IEC 

a Perpinyà. La segona sessió fou «L’Es-

tatut d’autonomia de Catalunya i la 

Constitució espanyola». Per part de  

la Delegació, intervingueren Jaume  

Renyer (URV), Enric Argullol (IEC i 

UPF), Antoni Bayona (UPF) i Joan Becat 

(IEC i UPVD). Seu de l’IEC, 16 de maig 

de 2008.

— Organització de la VI Jornada 

de l’Institut d’Estudis Catalans a la Uni-

versitat Catalana d’Estiu de Prada, «Un 

pla estratègic pel català a la Catalunya 

del Nord». Comunicacions de Ronan 

Calves (Universitat de Brest), Felip Ham-

mel (Institut Superior de les Llengües de 

la República Francesa, Besiers), Josep 

González-Agàpito (IEC i UB), Alà Baylac-

Ferrer (UPVD) i Joan Becat (IEC i 

UPVD). 21 d’agost de 2009.

— Acollida de l’exposició itine-

rant «Mirades creuades» de Miquel Mar-

tí i Pol i Antoni Miró a la Casa dels Països 

Catalans, des de final d’agost fins a 

principi de novembre de 2009.

Delegació de castelló

Delegat: 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 

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

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

— Aplec de la Plana a Vila-real 

(la Plana Baixa), el 19 i 20 de setembre 

de 2008. Amb l’organització de l’Asso-

ciació Cultural Aplec de la Plana i la col-

laboració de la Delegació de Castelló de 

l’Institut d’Estudis Catalans:

•  Presentació  de  l’Aplec  de  la 

Plana i conferència «Perspectives de  

la citricultura», a càrrec de Josep Botella, 

secretari general de la Unió de Llauradors 

i Ramaders, a la sala d’actes de la Caixa 

Rural Vila-real. 

•  Activitats  infantils:  animació, 

tallers i espectacle teatral «L’elixir de 

l’alegria», a càrrec de Splai Castelló, a la 

plaça de Mossèn Ballester.

•  «Lo riu és vida!». Resposta a les 

agressions que pateix l’Ebre. Conferència 

amb els representants de la Plataforma en 

Defensa de l’Ebre (PDE) sobre la proble-

màtica mediambiental dels transvasa-

ments i els recursos hídrics, al Casal 

Jaume I.

•  Conferència  a  càrrec  d’Èric 

Bertran, autor del llibre Èric i l’exèrcit del 

Fènix, al Casal Jaume I.

•  Conferència  «Què  és  realment 

el procés de Bolonya?», a càrrec de Fran-

cesc Miralles, responsable de política 

educativa del sindicat estudiantil SEPC, 

al Casal Jaume I. 

•  Cercavila amb correfocs a càr-

rec de la Diabòlica de Morvedre, les 
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danses populars de l’Anguila i els gegants 

de Splai Castelló. Des de la plaça del 

Llaurador fins al Casal de Festes, per 

l’avinguda d’Alemanya.

•  Sopar popular  i  fira d’entitats 

col·laboradores, seguit dels concerts de 

Josep Lluís Notari, Cesk Freixas, Malagä-

na, Almorranes Garrapinyaes i la Gossa 

Sorda. Totes aquestes activitats al Casal 

de Festes.

— Cicle de conferències en home-

natge a Jaume I:

•  Conferència «La figura del rei 

Jaume I i el seu temps», a càrrec d’Enric 

Guinot, catedràtic d’història medieval de 

la Universitat de València i membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Organitzat per la 

Fundació Caixa Vinaròs en col·laboració 

amb la Delegació de Castelló de l’Institut 

d’Estudis Catalans. 30 de setembre de 

2008, a la sala d’actes de la Fundació 

Caixa Vinaròs.

•  Conferència «Jaume I, entre la 

història i la llegenda», a càrrec d’Antoni 

Furió, catedràtic d’història medieval  

de la Universitat de València. Organitzat 

per la Delegació de Castelló de l’Institut 

d’Estudis Catalans en col·laboració amb 

la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 

de Vila-real. 13 de novembre de 2008, a 

la sala d’actes de la UNED Vila-real.

•  Conferència «La figura del rei 

Jaume I i el seu temps», a càrrec d’Enric 

Guinot, catedràtic d’història medieval de 

la Universitat de València i membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC. 

Organitzat per la Delegació de Castelló de 

l’Institut d’Estudis Catalans en col-

laboració amb la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament de Benicàssim. 13 de no-

vembre de 2008, a la Casa Municipal de 

Cultura de Benicàssim.

— Cicle «Tres commemoracions», 

conferències organitzades per l’IES Fran-

cesc Ribalta i la Fundació Huguet en 

col·laboració amb la Delegació de Castelló 

de l’Institut d’Estudis Catalans. Sala 

d’actes de l’IES Francesc Ribalta:

•  Conferència  «Darwin:  ciència, 

política i religió», a càrrec de Josep L. 

Barona, doctor en medicina i catedràtic 

de la Universitat de València. 20 de no-

vembre de 2008.

•  Conferència «Matilde Salvador, 

el compromís musical», a càrrec d’Antoni 

Gascó, catedràtic d’història de l’art de 

l’IES Francesc Ribalta i cronista oficial  

de la ciutat de Castelló de la Plana. Amb 

il·lustracions musicals de la soprano Emi-

lia Vera, acompanyada al piano per Núria 

Pesudo. 27 de novembre de 2008.

•  Trilogia de clàssics valencians. 

Lectures dramatitzades a càrrec del grup 

ASSAIG-CRIT i conferència «Jaume I, 

entre la història i la llegenda», a càrrec 

d’Antoni Furió, catedràtic d’història me-

dieval de la Universitat de València. 4 de 

desembre de 2008.

— Centenari Mercè Rodoreda. 

Cicle organitzat per la Delegació de Cas-

telló de la Plana de l’Institut d’Estudis 
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Catalans i la Universitat Jaume I en col-

laboració amb la Institució de les Lletres 

Catalanes, la Fundació Mercè Rodoreda i 

l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana. Del 3 al 12 de febrer de 2009:

•  Dia 3: Castelló, Llotja del Cà-

nem: «Un pont literari excepcional: Alo-

ma», a càrrec de Neus Real.

•  Dia 4: Benicàssim, IES Violant 

de Casalduch: «Un pont literari excep-

cional: Aloma», a càrrec de Neus Real.

•  Dia  6:  Castelló,  IES  Francesc 

Ribalta: «la plaça del Diamant, un uni-

vers xifrat», a càrrec de Maria Barbal. 

•  Dia 6: Vila-real, Universitat  a 

Distància: «la plaça del Diamant, un 

univers xifrat», a càrrec de Maria Barbal. 

•  Dia  11:  Castelló,  Llotja  del 

Cànem: «Els contes de l’exili: vint-i-dos 

contes», a càrrec de Marta Pessarrodona.

•  Dia  12:  Benicarló,  IES  Joan 

Coromines: «Els contes de l’exili: vint-i-

dos contes», a càrrec de Marta Pessarro-

dona. 

— Jornada de presentació a Cas-

telló de la Societat Catalana de Sociolin-

güística. Organitzada per la Delegació de 

Castelló de la Plana de l’Institut d’Estudis 

Catalans i la Societat Catalana de Socio-

lingüística. Patrocinada per la Universitat 

Jaume I, Servei de Llengües i Terminolo-

gia. Llotja del Cànem, seu de la Univer-

sitat Jaume I. 21 de febrer de 2009: 

•  Presentació  de  la  Jornada,  a 

càrrec de Margarita Porcar, Joaquim 

Torres i Vicent Pitarch.

•  «Dades  sociolingüístiques  més 

recents de la Regió de Castelló», a càrrec 

d’Ernest Querol. 

•  «Política i demolingüística: una 

comparació entre territoris valencians i 

catalans», a càrrec d’Albert Fabà. 

•  Col·loqui  sobre  les  dues  inter-

vencions precedents, moderat per Miquel 

Àngel Pradilla. 

•  «La transmissió del valencià a 

la ciutat de Castelló de la Plana», a càrrec 

d’Enric Forner. 

•  «Paradoxes i dilemes: el valen-

cià a través de l’espill», a càrrec de Josep 

J. Conill.

•  Col·loqui  sobre  les  dues  inter-

vencions precedents, moderat per Brauli 

Montoya.

•  Taula redona sobre  la situació 

sociolingüística de Castelló en el context 

dels Països Catalans, amb la participació 

de Joaquim Torres, Miquel Àngel Pradilla, 

Brauli Montoya i Vicent Pitarch.

•  Col·loqui sobre la taula redona, 

moderat per Joan A. Argenter.

•  Conclusions  i  roda  de  premsa 

de la Jornada a càrrec de Vicent Pitarch, 

Joaquim Torres i Miquel Àngel Pradilla.

— La Delegació de Castelló de 

l’Institut d’Estudis Catalans participa en 

la 22a Festa per la Llengua que organitza 

Col·lectius per la Llengua i la Cultura 

Castelló. El 3, 4 i 5 d’abril de 2009:

•  Dia 3: IES Penyagolosa de Cas-

telló: espectacle de narració «La batalla 

d’Almansa explicada als joves». 
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•  Auditori i Palau de Congressos 

de Castelló: concert del grup Al Tall, que 

presentà el nou disc vergonya cavallers, 

vergonya. Amb la col·laboració del can-

tautor mallorquí Tomeu Penya i l’occità 

Jan Maria Carlotti.

•  Dia 4: cercavila pels carrers de 

Castelló. Amb la participació de l’Associa-

ció de Dansaires del Corpus de Castelló, 

la colla de dimonis Botafocs de Castelló i 

el grup de Gegants i Cabuts de Benicàs-

sim. A continuació, actuació dels grups de 

dansa El Millars, Ramell i Grup Castelló. 

•  Plaça  Major  de  Castelló:  La 

Gira, Festival Itinerant de Música en 

Valencià. Amb la participació dels grups 

Sva-ters, Aspencat i Malagäna Ska.

•  Dia 5: dia de  la Festa al parc 

Ribalta de Castelló. Amb tallers preparats 

per les escoles de les nostres comarques, 

cercavila amb la participació de la Nova 

Muixeranga d’Algemesí i actuació dels 

personatges del Club Super3. 

— Inauguració de l’exposició 

«Clàssics i més» de l’Editorial Barcino, 

amb la participació de Vicent Pitarch, 

delegat de l’IEC a Castelló. 17 d’abril  

de 2009.

— La Delegació de Castelló par-

ticipà en la Fira del Llibre de Vinaròs. 19 

d’abril de 2009.

— La Delegació de Castelló col-

laborà en la setmana cultural «Ausiàs 

March i el seu temps», organitzada per 

l’IES Francesc Ribalta de Castelló de la 

Plana, del 21 al 24 d’abril de 2009:

•  Lectura dramatitzada de clàs-

sics medievals, a càrrec del grup ASSAIG-

CRIT: fragments de l’Espill, de Jaume 

Roig. 

•  Conferència «Ausiàs March: de 

la tradició a l’originalitat», a càrrec  

de Rafael Alemany. 

•  Concert a càrrec de l’orquestra 

de cambra Camerata 94, dirigida per 

Diego Ràmia. 

•  Projecció  de  la  pel·lícula  la 

plaça del Diamant (1982), de Francesc 

Betriu.

•  Representació de l’espectacle «A 

puerta cerrada», a càrrec de l’Asociación 

Cultural Taréntula Teatre. 

•  Lectura  de  textos  poètics  a 

càrrec de l’alumnat de l’ESO del centre. 

•  Conferència  «El  segle  xv: una 

època de cavallers», a càrrec de Pau Vi-

ciano.

•  Actuació de Salva el Mussenna-

citu Conta Canta Contes. 

•  Projecció  del  documental  Au-

siàs March: cor d’acer, de carn i fusta 

(2009), del programa Dossiers de Punt 2.

— Conferència «La vigència del 

llegat de Darwin», a càrrec de Juli Peretó, 

professor de bioquímica de la Universitat 

de València i delegat de l’IEC a València. 

5 de maig de 2009.

— La Delegació de Castelló col-

laborà en l’Aplec de la Plana a Onda (la 

Plana Baixa). 3 i 4 de juliol de 2009.

— La Delegació de Castelló de 

l’Institut d’Estudis Catalans col·laborà en 
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el Feslloch! La Gira 09, cloenda del Fes-

tival Itinerant de Música en Valencià, que 

se celebrà a Benlloc (la Plana Alta), amb 

l’actuació dels grups Betagarri, Gertrudis, 

Sva-ters, Desgavell, Pasqu Selector i  

Nit de Grills, entre d’altres. 10 i 11 de 

juliol de 2009.

— Actuació del grup Si + No 

dintre del cicle d’audicions de folk i pop 

valencià. Plaça de l’Ajuntament de Benas-

sal (l’Alt Maestrat). 22 d’agost de 2009.

— Presentació del llibre carles 

salvador, una vida en imatges, a càrrec 

de Pere-Enric Barreda. Lliurament dels 

premis del I Concurs Literari Carles Sal-

vador. Conferència sobre «Gaetà Huguet 

i Carles Salvador», a càrrec de Vicent 

Pitarch. Organitzat per la Fundació Car-

les Salvador i l’Institut d’Estudis Cata-

lans. 27 d’agost de 2009.

Publicacions

Barreda, Pere-Enric. carles salvador, una 

vida en imatges. Benassal: Publica-

cions de la Fundació Carles Salvador, 

2009. [Amb la col·laboració de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans]

Pitarch, Vicent (ed.). l’escola valenciana 

a castelló: El Rotgle i 25 anys de la 

censal. Castelló de la Plana: Escola 

Censal; Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans, 2008. 

— les ‘normes’ de castelló fan 75 anys. 

Castelló de la Plana: Universitat Jau-

me I; Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans, 2008.

Pitarch, Vicent; Cerdà, Vicent (ed.). 

l’institut d’Estudis catalans. socar-

rat Major 2008. Vila-real: Associació 

Cultural Socarrats; Barcelona: Institut 

d’Estudis Catalans, 2008.

Sánchez-Pantoja, Albert; Pitarch, Vicent. 

El combat per la premsa: ‘Al vent’ i 

‘nosaltres els valencians’. Castelló de 

la Plana: Publicacions de la Universi-

tat Jaume I, 2009. [Amb la col-

laboració de l’Institut d’Estudis Cata-

lans]

Delegació de lleida

Delegat: 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:

— Col·laboració en l’organització 

de la jornada «These things are life. Tres 

conferències sobre Mercè Rodoreda», 

organitzada pel Departament de Filologia 

Catalana i Comunicació i el Vicerectorat 

d’Activitats Culturals i Projecció Univer-

sitària de la UdL i l’Institut d’Estudis 
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Catalans per a commemorar el centenari 

del naixement de Mercè Rodoreda. 22 

d’octubre de 2008.

— Col·laboració en l’exposició 

«Metges catalans a l’exili» del Col·legi 

Oficial de Metges de Barcelona. Universi-

tat de Lleida, del 27 d’octubre al 16 de 

novembre de 2008. 

— Donació a la comarca de la 

Llitera d’un exemplar del llibre vida, 

culto y folklore de los santos Abdón y 

senén, de José Sistac Zanuy. Novembre 

de 2008.

— Coorganització, juntament 

amb la Societat Catalana de la Ciència i 

de la Tècnica, de la X Trobada de la  

Ciència i de la Tècnica a Lleida. Auditori 

del Centre de Cultures de la UdL. Del 13 

al 16 de novembre de 2008.

— Organització del concert d’An-

ton Abad a Benavarri, dins la reunió or-

dinària de la Secció Filòlogica de l’IEC. 

14 de novembre de 2008.

— Participació en l’edició, junta-

ment amb la delegació de la Conselleria 

de Cultura de Lleida, de la Guia literària 

multimèdia de Jesús Moncada. 18 de 

novembre de 2008.

— Organització de la presenta- 

ció del llibre d’August Bover terres de 

llicorella. imatges del Priorat. Organit- 

zat per Arola Editors, la Delegació de 

l’IEC a Lleida i el Departament de Cul-

tura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya. 19 de novem-

bre de 2008.

— Participació en l’edició, junta-

ment amb l’Ajuntament de Camporrells, 

del CD i llibre sobre el ball dels totxets  

de Camporrells (la Llitera). Desembre de 

2008.

— Presentació del llibre Precep-

tiva poètica d’Antoni Febrer i Cardona, 

editat per Joan R. Veny-Mesquida i pu-

blicat per l’Institut d’Estudis Catalans, 

la Universitat de les Illes Balears i l’Ins-

titut Menorquí d’Estudis. 5 de març  

de 2009. 

— Coorganització de la V Jorna-

da sobre Literatura i Ensenyament, «Li-

teratura, art i mitjans audiovisuals». 18 

de març de 2009.

— Coorganització del festival li-

terari Insòmnia - XI Festa de la Creació. 

Actuació d’Albert Panadés. 24 de març 

de 2009.

— Cicle «Sonets. Música i litera-

tura. Arquitectura i territori»:

•  «Alfabets de futur», a càrrec de 

Feliu Ventura. 29 d’abril.

•  «Lletres  d’aigua»,  a  càrrec  de 

Jesús Fusté. 27 de maig.

•  «L’escriptor inexistent», a càr-

rec de Montse Castellà. 17 de juny.

•  «Poetes de la Franja», a càrrec 

de Duo Recapte. 8 de juliol.

•  «Les veus de l’Alguer», cançons 

del compositor català Manuel Garcia 

Morante sobre poemes de Rafael Caria i 

Antoni Canu. 11 de setembre.

Organitzat per la Delegació de 

l’IEC a Lleida, l’Institut d’Estudis Iler-
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dencs, els Serveis Territorials del Depar-

tament de Cultura i Mitjans de Comuni-

cació de la Generalitat de Catalunya i 

Òmnium Ponent-Lleida.

— Coproducció de l’obra teatral El 

mal de la joventut, de la companyia Les 

Antonietes Teatre. Lleida, 17 de juny de 2009.

— Presentació a Camporrells (la 

Llitera) del CD i llibre El ball dels totxets 

de camporrells. 2 d’agost de 2009.

— Participació en l’edició, junta-

ment amb la Delegació de l’IEC a Caste-

lló, de les notes lexicogràfiques sobre el 

petit vocabulari de Benassal de carles 

salvador i Gimeno. Agost de 2009. 

Delegació d’Alacant

Delegat: 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:

— Inici de les tasques de gestió i 

habilitació que permeten la ubicació del 

material del fons bibliogràfic de l’IEC en 

la nova Biblioteca - Sala d’Investigadors. 

El fons bibliogràfic de l’IEC, destinat a la 

Sala Enric Valor de la Seu Universitària 

on està ubicada la Delegació d’Alacant de 

l’IEC, es trobava al Servei de Biblioteca i 

Documentació de la Universitat d’Alacant, 

on va ser catalogat per a la posterior 

classificació. Octubre de 2008.

— Continuació de les tasques de 

recollida i classificació de material sobre 

Enric Valor per a la posterior digitalització. 

Novembre de 2008. 

— Col·laboració en la commemo-

ració dels vint-i-cinc anys de la Llei d’ús 

i ensenyament del valencià. Les conferèn-

cies a càrrec de l’IEC van ser la de Vicent 

Sala Bou, director del Centre de Professors 

de Xàtiva, i la de Vicent Pascual Granell, 

assessor didàctic de la Conselleria d’Edu-

cació de la Generalitat Valenciana. No-

vembre de 2008.

— Cursos de revernacularització 

del valencià. Cursos de valencià adreçats 

als pares i mares d’alumnes del Programa 

d’Ensenyament en Valencià (PEV) de 

diversos municipis de l’Alacantí. Activitat 

organitzada en col·laboració amb l’Asso-

ciació Cívica per la Normalització del 

Valencià de l’Alacantí.

— Cicle de cinema en valencià (en 

col·laboració amb la Universitat d’Alacant):

•  Austràlia, de Baz Luhrmann. 5 

de febrer. 

•  A la recerca de la llum, de Gil 

Kenan. 12 de febrer.

•  indiana Jones, de Steven Spiel-

berg. 19 de febrer.
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•  Bolt, de Byron Howard i Chris 

Williams. 26 de febrer.

— Cicle «Laïcitat i religió a Eu-

ropa (pensar el segle xxi)». Cicle de con-

ferències organitzat pel Secretariat de 

Promoció del Valencià de la Universitat 

d’Alacant en col·laboració amb l’Institut 

d’Estudis Catalans.

•  11 de febrer: inauguració del cicle 

amb «La democràcia republicana i els seus 

enemics», a càrrec de Josep Ramoneda, fi-

lòsof, periodista i director del Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona. 

•  19 de  febrer:  «L’aportació del 

cristianisme a la consciència social euro-

pea», a càrrec d’Armand Puig i Tàrrech, 

teòleg, prevere de l’Arxidiòcesi de Tarra-

gona i degà de la Facultat de Teologia de 

Catalunya. 

•  25 de febrer: «Omnipotencia de 

la Madre simbólica: la Iglesia y las muje-

res inexistentes», a càrrec de Luisa Acca-

ti, antropòloga, historiadora i professora 

de la Universitat de Trieste.

— Exposició «L’Institut d’Estudis 

Catalans, avui». Organitzat per la Dele-

gació d’Alacant de l’IEC i el Seminari de 

Valencià de l’IES La Torreta d’Elx. Del 

16 al 27 de febrer de 2009. 

— XIV Jornada de Sociolingüís-

tica d’Alcoi: «La transmissió intergene-

racional del valencià. La integració lin-

güística de la immigració». Universitat 

Politècnica de València, 4 d’abril de 2009.

— Elaboració i edició d’un mapa 

de l’àrea lingüística de la llengua catalana. 

Activitat realitzada en col·laboració amb 

l’Associació Cívica per la Llengua «El 

Tempir», d’Elx. El mapa va ser repartit 

durant les trobades d’Escola Valenciana. 

— Seminari sobre «Avaluació, 

recerca i transferència en l’àmbit de les 

ciències humanes i socials (II): avaluació 

de la difusió de la investigació». Acte 

organitzat per l’Institut de Ciències de 

l’Educació de la Universitat d’Alacant i 

l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana. 6 de maig de 2009.

— XIII Jornades de la Curie: «Any 

Internacional de l’Astronomia». Acte or-

ganitzat en col·laboració amb l’Associació 

per a l’Ensenyament de la Física i la 

Química - Curie. Centre de Congressos 

Ciutat d’Elx, 8 i 9 de maig de 2009.

— Digitalització de part del ma-

terial personal (cartes, articles de periòdic, 

etc.) d’Enric Valor, cedit a la Delegació 

d’Alacant per a reproducció per la família 

de l’escriptor.

— Tasques de gestió i organitza-

ció de la reunió del Ple de la Secció Filo-

lògica de l’IEC, celebrada els dies 16 i 17 

d’octubre de 2009 a Alacant, Novelda, el 

Carxe i Guardamar.

Delegació de valència

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: la Delegació de València no té seu 

pròpia. Les activitats organitzades pel 

delegat es duen a terme principalment a 
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l’Espai Ciència situat dins de l’edifici 

Octubre Centre de Cultura Contemporà-

nia (Sant Ferran, 12. València).

La Delegació de València s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Cicle de conferències divulga-

tives «Els premis Nobel de l’any 2008», 

en les quals els ponents ajudaren a fer 

conèixer els premiats i els motius que els 

han fet guanyar aquest premi. Amb la 

col·laboració de la Secretaria Científica i 

les societats filials de l’IEC. Ho organit-

zen Acció Cultural del País Valencià 

(ACPV), la Càtedra de Divulgació de la 

Ciència de la Universitat de València i 

l’Institut d’Estudis Catalans. Espai Cièn-

cia, Octubre Centre de Cultura Contem-

porània.

•  «Le  Clézio:  un  rodamón  de 

l’escriptura». Conferència sobre el Premi 

Nobel de Literatura concedit a Jean Marie 

Gustave Le Clézio, a càrrec d’Alícia Pi-

quer, professora de literatura francesa de 

la Facultat de Filologia de la Universitat 

de Barcelona. 15 de gener de 2009.

•  «Virus del papil·loma humà, de 

la clínica a la prevenció». Conferència 

sobre el Premi Nobel de Fisiologia o Me-

dicina concedit a Harald zur Hausen, 

Françoise Barré-Sinoussi i Luc Monta-

gnier, a càrrec de F. Xavier López, inves-

tigador del Centre Superior d’Investigació 

en Salut Pública de la Generalitat Valen-

ciana i professor associat del Departament 

d’Ecologia i Microbiologia de la Univer-

sitat de València. 19 de gener de 2009.

•  «L’eix mediterrani: organització 

espontània de l’economia o economia 

d’aglomeració?». Conferència sobre el 

Premi Nobel d’Economia concedit a Paul 

Krugman, a càrrec de Josep M. Sayeras, 

professor titular del Departament d’Eco-

nomia d’ESADE. 20 de gener de 2009.

•  «La  proteïna  fluorescent  ver-

da». Conferència sobre el Premi Nobel de 

Química concedit a Osamu Shimomura, 

Martin Chalfie i Roger Y. Tsien, a càrrec 

d’Ernest Giralt, director del Programa  

de Química i Farmacologia Molecular de 

l’Institut de Recerca Biomèdica (Parc 

Científic de Barcelona) de la Universitat 

de Barcelona. 27 de gener de 2009.

•  «Simetries  subtilment  trenca-

des». Conferència sobre el Premi Nobel 

de Física concedit a Nambu Yoichiro, 

Kobayashi Makoto i Maskawa Toshihide, 

a càrrec de Joan Soto, professor titular del 

Departament d’Estructura i Constituents 

de la Matèria de la Facultat de Física de 

la Universitat de Barcelona. 29 de gener 

de 2009.

— Cicle de conferències «Darwin, 

ara i ací. La vigència del llegat de Dar-

win», amb motiu del seu bicentenari i dels 

cent cinquanta anys de l’origen de les 

espècies. Espai Ciència, Octubre Centre 

de Cultura Contemporània.

•  «Economia, gens i hominització. 

Una nova aproximació darwinista al nostre 

origen», a càrrec d’Arcadi Navarro (ICREA, 
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Institut de Biologia Evolutiva, UPF-CSIC, 

Barcelona). 21 de gener de 2009.

•  «La  ment  del  ximpanzé»,  a 

càrrec de Josep Call (Departament de 

Psicologia del Desenvolupament i Com-

parada, Institut Max Planck d’Antropo-

logia Evolutiva, Leipzig). 28 de gener  

de 2009.

•  «L’evolució  als  tribunals:  de 

l’arbre de la vida al cas Maeso», a càrrec 

de Fernando González Candelas (Depar-

tament de Genètica i Institut Cavanilles 

de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, 

Universitat de València; Centre Superior 

d’Investigació en Salut Pública, Genera-

litat Valenciana). 18 de febrer de 2009.

•  «Darwin per sobreviure: salvant 

les branques de l’arbre de la vida», a 

càrrec de Cristian R. Altaba (cap de Sec-

ció de Biodiversitat, Conselleria de Medi 

Ambient, Govern de les Illes Balears, i 

Laboratori de Sistemàtica Humana, Uni-

versitat de les Illes Balears). 12 de març 

de 2009.

•  «Economia experimental i neu-

roeconomia: joc d’ultimàtum i joc d’en-

devinar», a càrrec de Rosemarie Nagel 

(ICREA, Departament d’Economia, 

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona). 1 

d’abril de 2009.

•  «L’herència de Darwin: els ani-

mals no humans subjectes de drets?», a 

càrrec de Javier de Lucas (Facultat de 

Dret i Institut Universitari de Drets Hu-

mans, Universitat de València). 6 de maig 

de 2009.

•  «Cervells morals i amorals: de 

Darwin a la neuroimatge», a càrrec 

d’Adolf Tobeña (Facultat de Medicina, 

Universitat Autònoma de Barcelona). 3 

de juny de 2009.

— «Bars de Ciències». Espai 

Cièn cia, cafeteria de l’Octubre Centre de 

Cultura Contemporània.

•  «Déu  i  Darwin  són  compati-

bles?», amb David Jou (UAB i IEC), Adolf 

Tobeña (UAB) i Núria Cadenes (modera-

dora). 11 de febrer de 2009.

•  «Virus!,  no hi  ha  cap  enemic 

petit», amb la participació de Fernando 

González Candelas (Universitat de Va-

lència i Centre Superior d’Investigació en 

Salut Pública), Ferran Martínez Navarro 

(Escuela Nacional de Sanidad, Instituto 

de Salud Carlos III) i Tomàs Pumarola 

Suñé (Universitat de Barcelona i Secció 

de Virologia de l’Hospital Clínic i Pro-

vincial de Barcelona). 28 d’octubre  

de 2009.

— «Dia de Darwin 2009»:

•  Cicle de seminaris d’evolució i 

complexitat «Evolutionary stories — From 

the entangled web to the genome», a 

càrrec de Susanna Manrubia (Centro de 

Astrobiología, INTA-CSIC, Madrid). 11 

de febrer de 2009.

•  Conferència  «Darwin, Wallace 

y la evolución humana», per Juan Luis 

Arsuaga (Centro de Evolución y Compor-

tamiento Humanos, UCM-ISC III, Ma-

drid), presentat per Valentín Villaverde 

(Departament de Prehistòria de la Uni-
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versitat de València). 12 de febrer de 

2009.

— Exposició «Darwin: el seu 

temps, la seua obra, la seua influència». 

València, febrer-setembre de 2009. Inau-

guració pel rector de la UV i el president 

de l’IEC: divendres 20 de febrer de 2009. 

Direcció científica: Víctor Navarro i Jesús 

Català. Lloc: Institut d’Història de la 

Medicina i de la Ciència López Piñero, 

Palau de Cerveró, València. L’exposició es 

va poder visitar a la seu de l’IEC del 28 

de setembre al 6 de novembre de 2009. 

— Cicle «De Darwin a D@rwin»: 

«Lamarck i l’evolució de les espècies», a 

càrrec d’Agustí Camós. Amb el suport  

de la Societat Catalana de Biologia. 15 de 

maig de 2009. 

— Cicle de conferències «VI Ma-

tinal de l’evolució». Jornada d’actualitza-

ció per a professorat de secundària i 

batxillerat, amb la participació d’Agustí 

Camós, Óscar Barberà i Martí Domínguez, 

i el suport de la Societat Catalana de Bio-

logia. Auditori Joan Plaça, 16 de maig  

de 2009. 

— V Memorial Peregrí Casanova 

de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. 

Conferència «Evolution of Darwin’s 

finches», per Rosemary i Peter Grant 

(Universitat de Princeton). Auditori Joan 

Plaça. 27 de maig de 2009.
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