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Observatori de la Recerca

L’Observatori de la Recerca de l’Institut 

d’Estudis Catalans (OR-IEC) es creà l’any 

2003 com una estructura de suport a 

l’elaboració de la segona edició dels re-

ports de la recerca a catalunya, una sèrie 

d’informes periòdics elaborats per un 

equip de reconeguts investigadors de cada 

una de les àrees científiques.

A més de la recopilació, el registre 

i l’agrupació de gran nombre de dades 

referents a tot el procés d’R + D + I, pro-

cedents de molts diverses fonts, nacionals, 

estatals i internacionals, l’OR-IEC desen-

volupa diferents activitats de difusió de la 

informació sobre la recerca. Una de les 

més destacades és el portal Meridià.

Meridià (acrònim de Mesurament 

de la Recerca, el Desenvolupament i la 

Innovació) és el portal web de l’OR-IEC. 

Es tracta d’un servei d’informació espe-

cialitzada per a l’anàlisi, planificació, 

coordinació i difusió de les activitats  

d’R + D + I dins el sistema de ciència i 

tecnologia dels territoris de llengua i cul-

tura catalanes. Des de la perspectiva ri-

gorosa, central i independent de l’IEC, es 

tracta d’una iniciativa col·laborativa, amb 

la voluntat d’integrar i compartir infor-

mació amb els altres agents del sistema, 

VII.   Assessorament, promoció 
i difusió de la recerca

Assessorament

facilitant-los un coneixement detallat 

sobre el seu entorn científic i sobre l’evo-

lució dels diversos camps de la ciència i 

la tecnologia.

L’abast cronològic de Meridià 

comença l’any 2000 (en determinats in-

formes, arriba al 1996). Respecte a l’abast 

geogràfic, recull actuacions d’R + D + I 

desenvolupades a Catalunya, al País Va-

lencià, a les Illes Balears i a Andorra, i 

s’estableixen comparacions en l’àmbit 

estatal i internacional. A més, es treballa 

a partir d’una classificació de les àrees 

dels reports, que presenta equivalències 

amb la resta de taxonomies científiques i 

tecnològiques impulsades pel Consell 

Interdepartamental de Recerca i Innova-

ció Tecnològica, Ministeri de Ciència i 

Innovació, Consell Superior d’Investiga-

cions Científiques, Institut Nacional 

d’Estadística, Thomson Reuters, World 

Intellectual Propertry Organization, etcè-

tera.

El coneixement recopilat a Meridià 

(taula 1) engloba el cicle complet de la 

investigació científica i tecnològica: con-

text socioeconòmic, entitats de recerca, 

recursos (humans, econòmics i materials) 

i resultats (articles, patents i tesis). Cal 

destacar que moltes de les anàlisis sobre 

recerca identifiquen solament un dels 
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factors, el dels articles publicats en revis-

tes indexades en la base de dades Journal 

citation reports (JCR), aspecte que, tot i 

ser de cabdal importància, no és l’únic 

que s’ha de tenir en compte. 

Per accedir a la informació deta-

llada de Meridià cal estar registrat. Actu-

alment hi poden accedir més de 300 or-

ganitzacions, unitats i grups especialitzats 

en informació d’R + D + I dels territoris 

de llengua i cultura catalanes. Els contin-

guts s’organitzen en informes dinàmics 

sobre dades estructurades, publicacions 

(memòries, informes, etc.) i cerca textual. 

Cada modalitat de consulta i informe 

presenta una detallada explicació meto-

dològica, amb contingut, abast, fonts 

d’informació, data d’actualització, etc. 

S’ofereixen serveis d’enllaços web selec-

cionats i de notícies d’actualitat. La pla-

taforma es pot consultar en català, caste-

llà i anglès.

Les dades són sòlides i fiables, ja 

que s’obtenen a partir de convenis per a 

la transferència d’informació (Generalitat 

de Catalunya, universitats, altres organis-

mes de recerca, etc.) i del processament 

sistemàtic de resolucions dels butlletins 

oficials, registres administratius, memò-

ries, etcètera. 

El dia 10 de novembre de 2009 

entrà en funcionament la segona fase de 

Meridià, que permet un accés àgil, direc-

te i més fàcilment comprensible de les 

dates essencials que poden interessar al 

nombre més gran possible d’usuaris no 

especialitzats. 

Per altra banda, el sistema és prou 

flexible per respondre a qualsevol sol-

licitud d’informació a mida. En el curs 

2009-2010, l’OR-IEC ha elaborat infor-

mes, estudis específics i respostes a con-

sultes per part de diverses entitats. Tots 

s’han fet a partir de convenis específics, i 

en alguns casos, els treballs esmentats han 

suposat un ingrés econòmic addicional per 

a desenvolupar les tasques de l’OR-IEC. 

També s’han celebrat diferents sessions 

de treball sobre Meridià

A més, l’OR-IEC ha donat suport 

documental i assessorament tècnic a di-

versos programes de recerca finançats per 

l’IEC i ha col·laborat activament en la 

difusió de les activitats científiques orga-

nitzades per l’Institut. 

A partir del segon trimestre de l’any 

2010, l’OR-IEC col·labora amb el Grup de 

Treball de la Recerca Alimentària (coordi-

nat per la doctora Montserrat Rivero) de 

l’Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

Taula 1.  informació de la base de dades 
meridià

Categories Ítems

Classificacions 26

Entitats 14.155

Recursos econòmics (expedients) 75.400

Recursos humans 41.345

Resultats (revistes) 1.130

Resultats (tesis doctorals) 16.621

Resultats (patents) 8.795
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mentació (ACCA), filial de l’IEC. L’objec-

tiu és revisar amb profunditat les dades 

sobre R + D + I alimentària a Catalunya, 

incloent informació sobre entitats, recursos 

humans i econòmics, publicacions, patents 

i altres indicadors que permeten veure 

l’evolució des del 2000 i analitzar l’estat 

actual d’aquest àmbit.

L’OR-IEC ha participat en les 

publicacions i comunicacions científiques 

següents:

Arguimbau, Llorenç. «Gestió de la infor-

mació especialitzada en R + D + I». 

A: Cobarsí-Morales, Josep; López-

Borrull, Alexandre (coord.). intro-

ducció a la informació i la documen-

tació. Barcelona: Universitat Oberta 

de Catalunya, 2009, p. 18-25.

— «L’Institut d’Estudis Catalans com a 

acadèmia de les ciències i les huma-

nitats dels Països Catalans. Les revis-

tes científiques a Catalunya». A: Pi-

queras, M.; Ribas, C. (coord.). 

pensament i ciència als països cata-

lans. Vilanova i la Geltrú: El Cep i la 

Nansa, 2010, p. 143-155.

— «La producció i avaluació científica 

en Biblioteconomia i Documentació a 

Catalunya». taller AQu 2010: l’ava-

luació de la recerca en Humanitats i 

ciències socials. Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya, Barcelona, 28 de gener  

de 2010.

— «Presència internacional de les revistes 

científiques catalanes». terceres Jor-

nades catalanes de revistes científi-

ques. Barcelona: Institut d’Estudis 

Catalans, 4 de març de 2010.

Arguimbau, Llorenç [et al.]. «Meridià: un 

portal para la difusión de la ciencia 

desde una perspectiva integral y co-

operativa». el profesional de la in- 

formación, vol. 18, núm. 5 (2009),  

p. 540-544. 

— «The Meridià web portal: How to 

study and disseminate Catalan  

science». contributions to science, 

vol. 6, núm. 1 (2010), p. 75-79. 

— «El portal Meridià del Observatori de 

la Recerca (OR-IEC): análisis, promo-

ción y difusión del conocimiento cien-

tífico». Vi foro sobre evaluación de la 

calidad de la educación superior y 

de la investigación. Vigo, 11 de setem-

bre de 2009. 

Arguimbau, Llorenç; Alegret, Salvador. 

«Chemical research in the Catalan 

Countries: A brief quantitative as-

sessment of the agents, resources, and 

results». contributions to science 

(2010), vol. 6, núm. 2, p. 215-232. 

Fuentes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç. 

«Las tesis doctorales en España 

(1997-2008): análisis, estadísticas y 

repositorios cooperativos». revista 

española de documentación cientí-

fica (2010), vol. 33, núm. 1, p. 63-

89. 

En relació amb la formació i acti-

vitats acadèmiques del personal de l’OR-
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IEC, Llorenç Arguimbau és professor 

associat de l’Àrea de Documentació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). A més, ha llegit la seva tesi doc-

toral «La informació científica i tecnolò-

gica: una perspectiva documental per 

observar, descriure, analitzar i difondre 

l’R + D + I», dirigida per la doctora Eu-

làlia Fuentes i Pujol.

Xarxa CRUSCAT (Coneixements, 

Representacions i Usos del Català) 

de l’IEC

Director:  F. Xavier Vila i Moreno 

(fins al desembre de 2009) 

  Miquel Àngel Pradilla i 

Cardona (des del desembre 

de 2009)

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa 

científica creada l’any 2003, dependent 

de l’Institut d’Estudis Catalans, que aple-

ga diversos investigadors que treballen 

sobre la situació i l’evolució del català. 

Durant el curs 2009-2010, la Xarxa 

CRUSCAT ha continuat treballant per tal 

d’estendre’s i afermar les seves activitats. 

En primer lloc, pel que fa a la seva 

estructura, la Xarxa s’ha reorganitzat 

sobre la base de diferents eixos bàsics de 

treball en equip: demografia de la llengua, 

dret lingüístic, llengua i educació, rever-

nacularització de la llengua i llengua i 

immigració, als quals s’han d’afegir la 

psicologia social de la llengua i el GRESIB, 

grup de recerca de la Universitat de les 

Illes Balears.

En segon lloc, pel que fa a les pu-

blicacions periòdiques, s’ha prioritzat la 

comunicació externa de l’activitat pròpia i 

sobre els diferents camps de la sociolin-

güística mitjançant el Bloc de la Xarxa 

CRUSCAT-IEC: http://blocs.iec.cat/ 

cruscat, amb la intenció de consolidar-lo 

com a canal d’actualitat sociolingüística. 

També s’ha integrat aquesta informació en 

les principals xarxes socials en línia. Pel 

que fa a les publicacions no periòdiques, 

ha vist la llum la revernacularització del 

valencià a la ciutat d’Alacant: Actes de la 

jornada d’estudi i debat «llengua, educa-

ció i rever naculització: el valencià a la 

ciutat d’Alacant», Alacant, 9 i 10 de març 

de 2007, com a número 4 de la col·lecció 

«Xarxa CRUSCAT», i s’ha elaborat per a 

l’Observatori de la Llengua Catalana l’in-

forme sobre la situació de la llengua cata-

lana (2008-2009). D’altra banda, es troben 

en procés d’edició dues noves publicacions, 

l’avaluació de les habilitats d’expressió 

oral en català: tendències i evolució, amb 

el número 7 de la col·lecció «Xarxa CRUS-

CAT», i posar-hi la base. usos i aprenen-

tatges lingüístics en el domini català. 

institut d’estudis catalans, amb el núme-

ro 8 de la mateixa col·lecció.

En tercer lloc, quant als projectes 

de recerca de la Xarxa, s’elabora una apli-
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cació per al projecte mapes, xifres i fets que 

automatitza el procés d’actualització de les 

mapificacions de les dades sociolingüísti-

ques de la llengua catalana, i que millora 

el detall territorial fins al nivell comarcal. 

D’altra banda, el mes de gener de 2011 es 

presentarà l’aplicació que conclou el pro-

jecte «Iusling», base de dades en línia de 

les sentències sobre llengua dels alts tribu-

nals espanyols. També s’ha integrat l’accés 

en línia a les mapificacions de les dades 

sociolingüístiques sobre les llengües de 

l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, elabo-

rades en el marc del projecte «Pirmed».

En referència a les Jornades de 

difusió, la Xarxa CRUSCAT ha participat 

en l’organització de «El català mola? 

Jornades sobre competències, representa-

cions i usos de la llengua en l’àmbit juve-

nil» celebrades a Tarragona l’11 i el 12 

de novembre, juntament amb l’Ajunta-

ment de Tarragona i la Universitat Ro- 

vira i Virgili. I els dies 27 i 28 de gener  

de 2011 se celebrarà a la seu de l’Institut 

d’Estudis Catalans les Primeres Jornades 

«La recerca sociolingüística en l’àmbit de 

la llengua catalana» organitzades per la 

Xarxa CRUSCAT, que aplegaran fins a 

trenta-sis línies de recerca sociolingüística 

per a millorar la vertebració d’aquest 

camp del coneixement.

Finalment, pel que fa a la forma-

ció, s’ha continuat promovent la realitza-

ció de cursets d’estadística per a sociolin-

güistes.
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Organismes administratius en els quals l’IEC té assessors

institucions d’àmbit català

Agència Catalana de Protecció de Dades consell Assessor de protecció de dades 

de catalunya

Josep Amat i Girbau

Comissió de Toponímia de Catalunya  

del Departament de Cultura  

de la Generalitat de Catalunya 

Vicepresident

Josep Moran i Ocerinjauregui

Vocal

Joan Anton Rabella i Ribas

Comissió de Toponímia del Govern 

d’Andorra

Ramon Sistac i Vicén

Comissió mixta de seguiment del conveni 

marc entre l’Institut d’Estudis Catalans  

i la Federació de Persones Sordes  

de Catalunya (FESOCA)

Joan Martí i Castell

Consell Assessor de l’Àrea Protegida  

de les Illes Medes del Departament  

de Medi Ambient i Habitatge  

de la Generalitat de Catalunya

Miquel Zabala i Limousin

Consell de Caça de Catalunya  

del Departament de Medi Ambient  

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Joan Real i Ori

Consell de Pesca Continental  

del Departament de Medi Ambient  

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Adolf de Sostoa Fernando

Consell de Protecció de la Natura  

del Departament de Medi Ambient  

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Jordi Camprodon

Josep Germain i Otzet

Lluís Paluzié i Mir

Josep Vigo i Bonada
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Consell Escolar de Catalunya  

del Departament d’Educació  

de la Generalitat de Catalunya

Ricard Torrents i Bertrana 

(fins al maig de 2011)

Mariàngela Vilallonga i Vives

(des del maig de 2011)

Institució de les Lletres Catalanes consell Assessor

Carles Miralles i Solà

Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA)

consell Assessor

Damià Barceló i Cullerés

Junta de Residus del Departament  

de Medi Ambient i Habitatge  

de la Generalitat de Catalunya

consell Assessor

David Serrat i Congost

Parc Natural de la Serra de Montsant consell de cooperació

Jacint Corbella i Corbella

Parc Natural de la Zona Volcànica  

de la Garrotxa del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat  

de Catalunya

Junta de protecció

Josep M. Mallarach i Carrera

David Serrat i Congost

Lluís Paluzié i Mir

Parc Natural del Cadí-Moixeró  

del Departament de Medi Ambient  

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

Junta rectora

Joaquim Gosálbez i Noguera

Parc Natural

dels Aiguamolls de l’Empordà

del Departament de Medi Ambient

i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

consell directiu i Junta de protecció

Jordi Sargatal i Vicens

Antoni Palau

Xavier Llimona i Pagès

Josep Gesti Perich
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Promoció

Premis Sant Jordi

Premi Prat de la Riba

ponència: Salvador Giner (president de l’IEC), Romà Escalas (secretari general de 

l’IEC), Joaquim Agulló, Josep Amat i Pere F. Santanach (membres de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia).

Atorgat a Joan Carles Alayo i Manubens per l’obra l’electricitat a catalunya. de 

1875 a 1935.

Premi de Medi Ambient

ponència: Salvador Giner (president de l’IEC), Romà Escalas (secretari general de 

l’IEC), Salvador Soley (president de la Fundació Caixa Sabadell), Jordi Lleonart i Jaume 

Terradas (membres de la Secció de Ciències Biològiques)

Atorgat a Josep-Maria Gili Sardà

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

ponència: Yvonne Griley (Òmnium Vallès Oriental), Joan A. Agenter i Miquel 

Àngel Pradilla (membres de la Secció Filològica)

Atorgat a Makiko Fukuda pel treball els japonesos a catalunya i la llengua cata-

lana. comunitat, llengües i ideologies.

premis de la secció Històrico-Arqueològica

Premi Jaume Vicens i Vives d’Història Contemporània

ponència: Albert Balcells, Santiago Riera i Manuel Ardit (membres de la Secció 

Històrico-Arqueològica)

Atorgat a Jordi Roca Vernet pel treball política, liberalisme i revolució. Barcelona, 

1820-1823

Premi Josep Pijoan d’Història de les Arts

ponència: Joaquim Garriga, Núria de Dalmases i Francesc Fontbona (membres de 

la Secció Històrico-Arqueològica)

Atorgat a Marc Sureda i Jubany pel treball els precedents de la catedral de santa 
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maria de Girona. de la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu 

romànica (segles i ac - xiv dc)

premis de ciències Biològiques

Premi August Pi i Sunyer de Bioquímica o Ciències Fisiològiques

ponència: Màrius Foz, Josep Carreras i Joan Jofre (membres de la Secció de Cièn-

cies Biològiques)

Atorgat a David Llobet Navàs pel treball estudi dels mecanismes moleculars im-

plicats en la sensibilització a l’apoptosi en cèl·lules de carcinoma d’endometri

premis de la secció de ciències i tecnologia

Premi Josep R. Bataller de Geologia

ponència: David Serrat, Salvador Reguant i Jordi Corominas (membres de la Sec-

ció de Ciències i Tecnologia)

Atorgat a Núria Carrera Garcia de Cortazar pel treball inversió tectònica i evolució 

estructural de la cordillera oriental meridional (Valls calchaquís, nW de l’Argentina)

Premi Josep Teixidor de Matemàtiques

ponència: Manuel Castellet, Joan Girbau i Pilar Bayer (membres de la Secció de 

Ciències i Tecnologia)

Atorgat a Elisenda Feliu i Trijueque pel treball sobre la teoria d’intersecció arit-

mètica superior

premis de la secció filològica

Premi Lluís Nicolau d’Olwer de Filologia

ponència: Germà Colón, Josep M. Nadal i M. Josep Cuenca (membres de la Secció 

Filològica)

Atorgat a Teresa Iribarren i Donadeu pel treball la revolució silenciosa: prosa i 

narrativa cinematogràfiques dels silent days
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premis de la secció de filosofia i ciències socials

Premi Joaquim Carreras i Artau de Filosofia

ponència: Antoni Bosch-Veciana (vicepresident de la Societat Catalana de Filoso-

fia), Pere Lluís Font i Jaume de Puig (membres la Secció de Filosofia i Ciències Socials)

Atorgat a Joan Roselló Moya pel treball els teoremes de Gödel i la incompletabili-

tat de les matemàtiques

premis no adjudicats

Premi Josep Carner de Teoria Literària

ponència: Joaquim Mallafrè, Carles Miralles i Mariàngela Vilallonga (membres de 

la Secció Filològica)

premis que han quedat deserts

Premi Leandre Cervera d’Endocrinologia Experimental

Premi Duran i Bas de Dret

premis de fundacions

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques

ponència: Alejandro Adem, Hyman Bass, Núria Fagella, Joseph Oesterlé, Joan 

Verdera

Atorgat a Carlo Mantegazza pel treball lecture notes on mean curvature flow

Premi Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Joaquim Molas i Carles Miralles (membres de la 

Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda)

Atorgat a Carme Arnau i Faidella pel treball mercè rodoreda, l’obra de postguer-

ra: exili i escriptura
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Premi Matemàtiques i Societat

ponència: Salvador Giner (president de l’IEC), David Serrat (president de la Sec-

ció de Ciències i Tecnologia), Romà Escalas (secretari general de l’IEC), Carles Perelló 

(president de la Societat Catalana de Matemàtiques), Joaquim Bruna (director del Centre 

de Recerca Matemàtica), Jaume Aguadé (UAB), Josep Amat (UPC, IEC), Manuel Castellet 

(UAB, IEC), Joan Girbau (UAB, IEC), Pere Pascual (UPC) i Núria Vila (UB)

Atorgat a «Un lenguaje llamado matemáticas», article de la secció «Opinión. Temas 

de debate», dirigit per Pau Baquero i publicat a la Vanguardia el 17 de maig de 2009.

premis que han quedat deserts

Premi Fundació Torrens-Ibern

premis de societats filials i delegacions

Premi Catalunya d’Economia

ponència: Pere Puig, Joan Maria Esteban, Guillem López, Narcís Serra, Francesc 

Granell, Maria Antònia Tarrazón, Joan Elias, Vicente Salas

Atorgat a Ramon Caminal pel treball markets and linguistic diversity

Premi Josep M. Sala-Trepat

ponència: Pere Puigdomènech, Luciano Di Groce, Giovanni Bernardini, Geoffrey 

Hammond i Jaume Reventós

Atorgat a Tomàs Marquès Bonet

Premi Catalunya del Nord

ponència: Manuel Jorba (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), Joan Mar-

tí (president de la Secció Filològica), Josep González-Agàpito (president de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials), Joan Peytaví (membre de la Secció Filològica), Martina Ca-

miade (professora de l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà)

Atorgat a Alà Baylac-Ferrer pel treball llengua i ensenyament del català a la 

catalunya del nord al segle xxi
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premis per a estudiants

Concurs de Joves Sociòlegs

ponència: Cristina Sánchez, Joan Jiménez i Fidel Molina

Atorgat a Jordi Collet i Sabé pel treball la civilització de la socialització: els nous 

processos de socialització familiar a catalunya 

Accèssit atorgat a Alisa Petroff pel treball els immigrants qualificats romanesos a 

Barcelona: la configuració del projecte migratori i les trajectòries laborals

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

ponència: Josep Obiols, Josep M. Monfort i Laura Arranz

Atorgat a Eduard Hernández Yáñez pel treball crioconcentració de fluids alimen-

taris en un refredador de pel·lícula descendent

Accèssit atorgat a Xavier Bulbena Ortiz pel treball escriptura de les magnituds i 

de les seves unitats

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

ponència: Josep M. Espelta, Josep M. Alcañiz, Josep M. Puiggròs, Joan Saus, Ester 

Torres, Josep M. Vives i Santiago Pocino

Atorgat a Josep Papió Toda pel treball influència de diferents alternatives de trac-

taments amb productes fitoreguladors i bioestimulants en el procés de quallat i producció 

final en perera (Pyrus communis L.) cv. Alexandrina

Accèssit atorgat a M. José Pons i Veiga pel treball depredació de l’àcar Blattisocius 

tarsalis (Berlese) sobre els lepidòpters Ephestia kuehniella Zeller i Plodia interpunctella 

(Hübner) i avaluació dels danys produïts per aquests lepidòpters en farina de blat

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

ponència: Mercè Morales, Montserrat Sanmartí i Jaume Sobrequés

Atorgat a Laura Casal i Valls pel treball la figura de la modista i els inicis de l’alta 

costura a catalunya. proposta metodològica per a l’estudi d’una peça d’indumentària

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori

ponència: Moisès Jordi Pinatella, Néstor Cabañas i Jordi Oliver

Atorgat a M. Àngels Seuba Donaire pel treball oportunitats d’integració territori-

al de la connexió ferroviària d’Andorra a la línia internacional Barcelona-puigcerdà-

toulouse
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Premi de la Societat Catalana de Biologia

ponència: Ricard Guerrero, Jordi Barquinero i Àurea Navarro

Atorgat a Mónica Patricia Cubillos Rojas pel treball caracterització de la interac-

ció entre la ubiquitina lligasa Herc2 i la proteïna p53

Accèssit atorgat a Patricia Alvarez Barrales pel treball diversitat bacteriana en el 

gel marí

Premi de la Societat Catalana de Química

ponència: Àngel Messeguer, M. Teresa Galceran i Josep Bonjoch

Atorgat a Lídia Garcia López pel treball síntesi de productes amb interès biològic 

mitjançant reaccions de cicloaddició [2 + 2 + 2] catalitzades per rh(i)

Accèssit atorgat a Judith Guash Camell pel treball materials moleculars multifun-

cionals basats en sistemes donador-pont-acceptor

Accèssit atorgat a Andrea-Nekane Roig Alba pel treball Antrones: llurs aplicacions 

i com l’organocatàlisi ens permet modificar-les

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

ponència: Núria Salán, Jordi Ojeda i Marc Barracó

Atorgat a Miquel Cubells i Gonzalvo pel treball desenvolupament d’una metodologia 

basada en termografia infraroja per a l’anàlisi de l’eficàcia de l’extinció aèria d’incendis forestals

Accèssit atorgat a Alba Córdoba Insensé pel treball disseny d’una planta delos 

per a l’obtenció de materials moleculars microparticulats d’interès farmacèutic

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

ponència: Vicenç Navarro, Xavier Cabré i Agustí Reventós

Atorgat a Joan Bosa Puigredon pel treball complecions de semigrups. Aplicacions 

al semigrup de cuntz

Accèssit atorgat a David Arazo Marin pel treball no anul·lació de funcions l en 

valors crítics i resultats d’equidistribució en aritmètica

Accèssit atorgat a Víctor González Alonso pel treball Gèrmens polars i invariants 

de singularitats

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

ponència: Albert Bramon, Núria Ferrer i Maria Àngels Garcia

Atorgat a Alba Peinado Capdevila pel treball estudi d’un polarímetre de stokes 

amb làmines de cristall líquid
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Accèssit atorgat a Eric Marcos Pitarch pel treball llenguatges de programació 

quàntica

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

ponència: José Ignacio Muro, Antonio Luna i Anna Ribas

Atorgat a Laia Mojica Gasol pel treball Aportació metodològica a la delimitació 

d’aglomeracions urbanes. Aplicació a la Gran Bretanya

premis no adjudicats

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural

ponència: Òscar Alomar, Roser Campeny i Pere Luque

Premis que han quedat deserts

Premi de la Societat Catalana de Terminologia

Premi Joan Palau Vera de Geografia

Ajuts i borses

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Joaquim Molas i Carles Miralles (membres de la 

Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda)

Atorgat a Antoni Maestre Brotons pel projecte l’obra de Quim monzó en els setanta

Atorgat a Jordi Julià Garriga pel projecte la poesia d’exili de mercè rodoreda

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Rosa Maria Franquet (presidenta de la Societat Catalana de Comunicació), 

Àngels Pascual i Salvador Cardús (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials)

Atorgada a David Fernández Quijada pel projecte Vint anys de recerca en comu-

nicació a catalunya. Anàlisi temàtica de les revistes de la societat catalana de comuni-

cació (1989-2009)

07 Memoria 2009-2010 (311-380).indd   324 17/6/16   11:22



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

325

Borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza - Institut d’Estudis Catalans

ponència: Jaume Sobrequés (president de la Societat Catalana d’Estudis Històrics), 

Joaquim Garrigosa (president de la Societat Catalana de Musicologia) i Josep Moran 

(membre de la Secció Filològica)

Atorgada a Antonio Ruiz Caballero pel projecte ‘els segadors’, ‘eusko Gudariak’ 

y ‘cara al sol’: música, identidad nacional y violencia simbólica en cataluña y el país 

Vasco a través de tres himnos 

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

ponència: Josep Massot (en representació de la Secció Històrico-Arqueològica), 

Josep Moran (en representació de la Secció Filològica), Ramon Alberch (en representació 

del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Generalitat de Catalunya), Lídia 

Pons (en representació de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i 

Marc Taxonera (en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana)

Atorgada a Salvatore Marino (Itàlia) pel projecte l’edició crítica dels llibres d’ex-

pòsits de l’Hospital de la santa creu de Barcelona (1401-1498)

Atorgada a Antonio Di Paolo (Itàlia) pel projecte llengua catalana i ingressos a 

catalunya

Atorgada a Maria Tramunto (Itàlia) pel projecte liguri e ispani: nuove prospettive 

di ricerca

Atorgada a Michela Letizia (Itàlia) pel projecte noms propis a la poesia catalana 

medieval

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: Ricard Guerrero (secretari científic de l’IEC), Salvador Alegret (membre 

de la Secció de Ciències i Tecnologia), Francesc Asensi (membre de la Secció de Ciències 

Biològiques), Xavier Llimona (membre de la Secció de Ciències Biològiques) i Salomó Mar-

quès (president de la Societat d’Història de l’educació dels Països de Llengua Catalana)

1) En relació amb l’àmbit del País Valencià

Atorgada a Vanessa Martínez Francés pel projecte caracterització de la composi-

ció d’olis essencials de les principals sàlvies emprades en la medicina tradicional del país 

Valencià

2) En relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer 

Atorgada a Irene Coghene pel projecte l’ensenyament del català a l’Alguer: el 

sistema català del principat, punt de referència?
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Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Joaquim Bruna, Joan Girbau, Núria Vila i Manuel Castellet

Atorgada a Oriol Farràs Ventura

Atorgada a Ismael González Yero

Atorgada a Santiago Molina Blanco

Atorgada a Set Pérez González

Borses que han quedat desertes

Borses d’estudi Abelard Fàbrega

Borses d’estudi Països Catalans

3) En relació amb l’àmbit de les Illes Balears

4) En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2009-2010, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha organitzat, promo-

gut o acollit 408 activitats científiques, 

com ara sessions acadèmiques (plens i 

sessions inaugurals), debats, taules rodo-

nes, jornades, trobades, seminaris, col-

loquis, cursos, conferències, presentaci-

ons, sortides de treball, etc., la relació de 

les quals es detalla a continuació.

Activitats 2009-2010

Seminaris  22

Conferències 166

Presentacions  46

Col·loquis  3

Jornades  44

Sessions inaugurals  11

Reunions  3

Taules rodones  3

Debats  7

Simposis  3

Fires  3

Lliurament de premis  8

Congressos  3

Exposicions  7

Cursos  29

Altres  50

Total 408

Seminaris

— IEC, 28 de gener de 2010. Seminaris 

i Col·loquis d’Història de la Ciència i de 

la Tècnica 2009-2010, amb la conferèn-

cia: «Las mujeres como agentes y objetos 

de (des)medicalización», a càrrec d’Isabel 

Jiménez, de la Universitat de Màlaga.

— IEC, 2 de febrer. Seminaris i 

Col·loquis d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica 2009-2010, amb la conferència: 

«La introducció de l’electricitat per a usos 

domèstics a Catalunya a l’inici de la dè-

cada dels 30 del segle xx», a càrrec de 

Jordi Ferran de la Universitat Oberta  

de Catalunya (UOC).

— IEC, 24 de febrer. Seminari 

dedicat a l’Assaig sobre l’enteniment 

humà, de John Locke. A càrrec d’Ignacio 

Vicario, professor del Departament de 

Lingüística, Llengües Modernes, Lògica i 

Filosofia de la Ciència de la Universitat 

Autònoma de Madrid. La sessió forma 

part del seminari de formació de profes-

sorat «10 textos clàssics i contemporanis 

sobre Identitat», que organitza el Grup de 

Filosofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia, filial de l’IEC, i que se celebra 

fins al mes de maig.

— IEC, 24 i 25 de febrer. Semi-

nari: «Seminar on Quantum Processing». 

L’objectiu del Seminari és presentar idees 

bàsiques sobre les matemàtiques, la física 

i la tecnologia en relació amb el processa-

ment de la informació quàntica i l’impac-

te que, probablement, tindrà en els prò-

xims anys.

— IEC, 25 de febrer. Seminaris i 

Col·loquis d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica 2009-2010, amb la conferència: 

«La herencia del exilio español en Lati-
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noamérica», a càrrec de Carlos Acosta, 

del Centre d’Història de la Ciència de la 

Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB).

— IEC, 10 de març. Seminari 

sobre l’obra ocasions filosòfiques: notes 

sobre dades dels sentits i experiència 

privada, de Ludwig Wittgenstein, a càrrec 

de Manuel García-Carpintero, de la Uni-

versitat de Barcelona. La sessió forma part 

del seminari de formació de professorat 

«10 textos clàssics i contemporanis sobre 

Identitat», que organitza el Grup de Filo-

sofia Analítica de la Societat Catalana de 

Filosofia, filial de l’IEC, i que se celebra 

fins al mes de maig.

— IEC, 18 de març. Seminari: «El 

paisaje como realidad vivida: claves para 

una aproximación interdisciplinaria», a 

càrrec de Juan Francisco Ojeda Rivera, 

catedràtic de geografia humana de la 

Universitat Pablo de Olavide de Sevilla.

— IEC, 22 de març. Seminari 

sobre el llibre teoría de la acción comu-

nicativa, vol. ii, crítica de la razón funcio-

nalista, de Jürgen Habermas (1987). 

L’acte forma part del Seminari de Teoria 

Sociològica Crítica Raimon Bonal, orga-

nitzat per l’Associació Catalana de So- 

ciologia, filial de l’IEC.

— IEC, 24 de març. Seminari 

sobre el diàleg sobre la identitat personal 

i la immortalitat, de John Perry, a càrrec 

de Sergi Oms, de la Universitat de Barce-

lona. La sessió forma part del seminari de 

formació de professorat «10 textos clàssics 

i contemporanis sobre Identitat», que 

organitza el Grup de Filosofia Analíti- 

ca de la Societat Catalana de Filosofia, 

filial de l’IEC, i que se celebra fins al mes 

de maig.

— IEC, 14 d’abril. Seminari sobre 

el manifest nacionalista (o fins i tot sepa-

ratista, si volen), de Carlos Ulises Mouli-

nes, a càrrec de David Pineda, de la 

Universitat de Girona. La sessió forma 

part del seminari de formació de profes-

sorat «10 textos clàssics i contemporanis 

sobre Identitat», organitzat pel Grup de 

Filosofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia, filial de l’IEC.

— Universitat de Barcelona, 19 

d’abril. Seminari de tipologia de llengües 

africanes. Coordinadora: Christa König, 

professora de la Universitat de Frankfurt 

i experta en la documentació de llengües 

amenaçades.

— IEC, 28 d’abril. Seminari sobre 

three stories of liberalism for three theo-

ries of federalism. A Hegelian turn, a 

càrrec de l’autor del llibre, Ferran Reque-

jo, de la Universitat Pompeu Fabra. La 

sessió forma part del seminari de formació 

de professorat «10 textos clàssics i con-

temporanis sobre Identitat».

— Cosmocaixa, 4 de maig. I Se-

minari sobre Ètica i Periodisme: «Impac-

te de les noves tecnologies», amb la 

classe magistral «Rigor periodístic, fonts 

i la incidència de la xarxa», a càrrec 

d’Elissa Papirno, professora de dret i 

ètica periodística a les universitats de 
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Boston i de Hartford. Hi col·labora en 

l’organització la Societat Catalana de la 

Comunicació (IEC).

— IEC, 7 de maig. Seminari: «La 

identitat nacional i la llengua escolar», 

amb tres ponències: «Una tasca gens 

utòpica, educar un país», a càrrec de Jo-

aquim Arenas i Sampera, pedagog, escrip-

tor i membre de la Societat Catalana de 

Pedagogia, filial de l’IEC; «L’escola a 

Catalunya Nord: de la repressió lingüísti-

ca de Jules Ferry a la recuperació identi-

tària de les classes bilingües d’ara», a 

càrrec d’Alà Baylac-Ferrer, professor de 

català a la Universitat de Perpinyà i vice-

president de l’Associació per a l’Ensenya-

ment del Català (APLEC), i «Evolució de 

la llengua en els sistemes educatius a 

Andorra i consciència nacional», a càrrec 

de Myriam Almarcha, professora de la 

Universitat de Perpinyà.

— Seu de l’Agrupació Astronòmi-

ca d’Osona, 11 de maig. Col·loquis de la 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica 2009-2010. Conferència: 

«La divulgació mèdica davant una crisi 

epidèmica a la darreria de l’edat mitjana: 

El regiment de la pestilència (València, 

c. 1490), de Lluís Alcanyís», a càrrec de 

Jon Arrizabalaga, de la Institució Milà i 

Fontanals - CSIC. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 19 de maig. Seminari 

sobre nations, identity and conflict, de 

Jonathan Glover, a càrrec de Sergi Rosell, 

professor de la Universitat de València. 

La sessió forma part del seminari de for-

mació de professorat «10 textos clàssics i 

contemporanis sobre Identitat», que orga-

nitza el Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia, filial de 

l’IEC.

— IEC, 20 i 21 de maig. III Pri-

mavera Pedagògica. L’objectiu del semi-

nari és apropar a la comunitat pedagògi-

ca les últimes aportacions dels joves 

investigadors catalans.

— Institut de Bioenginyeria d’Elx, 

21 de maig. Seminari de recerca: «Carac-

terització histopatològica i molecular del 

glioblastoma multiforme». A càrrec de 

Rafael Benito Alcázar, del Departament 

de Patologia de la Facultat de Medici- 

na de la Universitat de València. Organit-

zació: Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 26 de maig. Seminari 

sobre national self-determination, 

d’Avishai Margalit i Joseph Raz, a càrrec 

de Joan Pagès, de la Universitat de Giro-

na. La sessió forma part del seminari de 

formació de professorat «10 textos clàssics 

i contemporanis sobre Identitat», que 

organitza el Grup de Filosofia Analítica 

de la Societat Catalana de Filosofia, fi- 

lial de l’IEC.

— Facultat de Geografia i Histò-

ria de la Universitat de Barcelona, 6 de 

juliol. Primer seminari crisis i cicles en la 

Història. el blat i la carn a la catalunya 

medieval: mercat, crisis alimentàries i 

polítiques públiques d’abastament. El 

07 Memoria 2009-2010 (311-380).indd   329 17/6/16   11:22



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

09
-2

01
0

330

seminari és coordinat per Pere Benito, de 

la Universitat de Lleida, i per Antoni 

Riera, de la Universitat de Barcelona i 

membre de l’IEC.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona (ET-

SEIB), 6 de juliol. Seminari de mecànica 

aplicada: Analytical formulations in la-

grangian dynamics: theoretical aspects 

and applications to interactions with 

virtual and physical environments. A 

càrrec de József Kövecses, del Departa-

ment d’Enginyeria Mecànica i del Centre 

for Intelligent Machines de la Universitat 

McGill, de Mont-real (Quebec). Organit-

zació: Centre for Intelligent Machines de 

la Universitat McGill, Departament d’En-

ginyeria Mecànica de la Universitat Poli-

tècnica de Catalunya i Societat Catalana 

de Tecnologia (filial de l’IEC).

— Institut de Bioenginyeria d’Elx, 

9 de juliol. Seminari de recerca a Elx: 

«Classificació de la població neuronal de 

la capa molecular del gyrus dentat en 

hipocamp del conill». A càrrec de Fran-

cisco Sancho-Bielsa, del Centre d’Investi-

gació Biomèdica en Xarxa en Bioenginye-

ria, Biomaterials i Nanomedicina (Ciber 

BBN) i del Departament de Química i 

Física de la Facultat de Química de la 

Universitat de València. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

Conferències

— Ajuntament de Terrassa, 10 de setem-

bre de 2009. «Catalunya: la tradició de la 

modernitat», a càrrec del president de 

l’IEC, Salvador Giner, en commemoració 

de la Diada Nacional de Catalunya.

— Ateneu Barcelonès, 22 de se-

tembre. Conferència del president de 

l’IEC, Salvador Giner. Organització: 

Ateneu Barcelonès, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— IEC, 22 de setembre. Confe-

rència: «Energia i medi ambient: una 

mirada perplexa des de la tecnologia», a 

càrrec de Joan Pallisé. Conferència orga-

nitzada per la Societat Catalana de Tec-

nologia i que forma part del cicle de 

conferències «Tecnologia i societat».

— IEC, 6 d’octubre. «Les regions 

fronteres a l’època de la globalització», a 

càrrec de Josiah Heyman, director del 

Departament de Sociologia i Antropologia 

de la Universitat de Texas a El Paso. Hi 

col·laboren Amado Alarcón, de la Univer-

sitat Rovira i Virgili, i Xavier Ferrer, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Modera l’acte Natàlia Ribas, de la Uni-

versitat de la Corunya. Organització: 

Grup de Recerca Anàlisi Social i Organit-

zativa de la Universitat Rovira i Virgili, 

Equipo de Sociología de las Migraciones 

Internacionales de la Universitat de la 

Corunya, Editorial Bellaterra i l’Associa-

ció Catalana de Sociologia (IEC).

— Aula Magna de l’Institut d’Es-

tudis Ilerdencs, 6 d’octubre. «Fets i teori-

es en els estudis evolutius», a càrrec de 

Lluís Serra del Departament de Genètica 

de la Universitat de Barcelona. Aquesta 
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conferència inaugura el cicle «Res en bio-

logia té sentit si no és sota la llum de 

l’evolució», que commemora el dos-centè 

aniversari del naixement de Charles Dar-

win i el cent cinquanta de la publicació 

de l’origen de les espècies. Organització: 

Fundació Pública de l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs de la Diputació de Lleida, amb 

la col·laboració de la Universitat de Llei- 

da, la Institució Catalana d’Història Na-

tural (IEC) i la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— Institut d’Estudis Ilerdencs, 13 

d’octubre. «Selecció natural i evolució», 

a càrrec d’Adrià Casinos, del Departament 

de Biologia Animal de la Universitat de 

Barcelona. La conferència forma part del 

cicle «Res en biologia té sentit si no és sota 

la llum de l’evolució».

— IEC, 13 d’octubre. «Vigència 

de Carles Riba. Diàlegs sobre el poeta, 

l’humanista, el crític i l’intel·lectual», a 

càrrec de Pere Gimferrer i Carles Camps. 

L’acte, organitzat per Jordi Cornudella, és 

el primer d’un cicle de quatre sessions: 

«Vigència de Carles Riba. Diàlegs sobre 

el poeta, l’humanista, el crític i l’intel-

lectual».

— Seu del Círculo Ecuestre, 15 

d’octubre. «La violència urbana», a càrrec 

del president de l’IEC, Salvador Giner. 

Amb aquesta conferència s’inicia el cicle 

«Violència i agressivitat en la societat 

actual», una reflexió sobre el problema de 

la violència. Organització: Grup Català 

del Capítol Espanyol del Club de Roma.

— Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada de Barcelona, 16 

d’octubre. Conferència de Salvador Giner, 

president de l’IEC, sobre el paper de l’IEC 

en el procés de normalització lingüística 

des de la II República fins avui. La inter-

venció del president de l’Institut s’emmar-

ca en la sisena jornada de l’Associació de 

Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia 

«L’ús de les llengües cooficials de l’Estat 

en l’Administració de justícia».

— Universitat de les Illes Balears, 

16 d’octubre. «JSpecies - biologist centric 

tool to analyse innerspecies boundaries 

between genomes, draft genomes or par-

tial random genome sequences», a càrrec 

de Michael Richter, de l’Institut Mediter-

rani d’Estudis Avançats (IMEDEA). Or-

ganització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 19 d’octubre. «La nova 

genòmica i el coneixement de l’evolució», 

a càrrec de Lluís Serra, catedràtic de 

genètica de la Universitat de Barcelona.

— IEC, 20 d’octubre. «Vigència 

de Carles Riba. Diàlegs sobre el poeta, 

l’humanista, el crític i l’intel·lectual». 

Segona sessió dels diàlegs al voltant de la 

figura de Carles Riba amb motiu del 

cinquantè aniversari de la seva mort. En 

aquesta ocasió, Jaume Pòrtulas i Raül 

Garrigassait analitzen la faceta humanís-

tica de Riba i l’actriu Sílvia Bel en llegeix 

algunes traduccions del grec. L’acte, or-

ganitzat per Jordi Cornudella, és el segon 

d’un cicle de quatre sessions: «Vigència 
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de Carles Riba. Diàlegs sobre el poeta, 

l’humanista, el crític i l’intel·lectual».

— Institut d’Estudis Ilerdencs, 20 

d’octubre. «Evolució humana: allò que 

Darwin no sabia. Gens i evolució huma-

na», a càrrec del doctor Jaume Bertran-

petit, de l’Institut de Biologia Evolutiva 

(UPF-CSIC) de la Universitat Pompeu 

Fabra i membre de l’IEC. La conferència 

forma part del cicle «Res en biologia té 

sentit si no és sota la llum de l’evolució». 

Organització: Fundació Pública de l’Ins-

titut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació 

de Lleida, amb la col·laboració de la 

Universitat de Lleida, la Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC) i la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 20 d’octubre. «Arquitec-

tura multiescalar», a càrrec de Vicente 

Guallart, arquitecte i director de l’Institut 

d’Arquitectura Avançada de Catalunya 

(IAAC).

— IEC, 21 d’octubre. «Mirar, 

veure i interpretar», a càrrec de Mercè 

Durfort, catedràtica de biologia cel·lular 

de la Facultat de Biologia de la Universi-

tat de Barcelona i membre de l’IEC.

— Institut d’Estudis Ilerdencs, 22 

d’octubre. «Complexitat, estructura del 

genoma i evolució», a càrrec del doctor 

Roderic Guigó, bioinformàtic del Grup de 

Recerca en Informàtica Biomèdica, inves-

tigador de l’Institut Municipal d’Investi-

gació Mèdica (IMIM) i del Centre de Re-

gulació Genòmica (CRG) i professor de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF). La 

conferència forma part del cicle «Res en 

biologia té sentit si no és sota la llum de 

l’evolució».

— Col·legi de Doctors i Llicenciats 

en Filosofia i Lletres i en Ciències de Ca- 

talunya, 22 d’octubre. Quart cicle de 

conferències del Tercer Congrés Catala-

nista. El president de l’IEC, Salvador 

Giner, intervindrà en aquest cicle de 

conferències en el qual participen repre-

sentants de diverses entitats de Catalunya.

— IEC, 22 d’octubre. «Sartre, 

lector de Husserl», a càrrec del professor 

Roland Breuur, de la Universitat de Lo-

vaina.

— IEC, 22 d’octubre. «El estudio 

del desierto: la cartografía del Sáhara 

Occidental», a càrrec de José Antonio 

Rodríguez Esteban, professor de geografia 

de la Universitat Autònoma de Madrid.

— Sala d’actes de l’Institut de 

Ciències del Mar, 23 d’octubre. «Avalua-

ció de propostes de recerca des de la co-

missió de Ciències de la Terra de l’ANEP», 

a càrrec de Josep Lluís Pelegrí, del Depar-

tament de Geografia Física de l’Institut 

de Ciències del Mar. Organització: Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 16 de novembre. «La 

identitat immunitària», a càrrec de Jordi 

Vives i Puiggròs, en la seva sessió de re-

cepció com a membre numerari de l’IEC.

— IEC, 18 de novembre. «La 

ciència a l’islam occidental: circulació de 

coneixement a la Mediterrània», a càrrec 

de Mònica Rius, presidenta de la Societat 
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Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica, filial de l’IEC. La conferència 

s’emmarca dins del cicle «Conferències 

magistrals del curs acadèmic 2009-

2010», que enguany commemora l’Any 

Internacional de l’Astronomia.

— IEC, del 18 al 20 de novembre. 

ESCMID Conference on Enterococci: from 

Animals to Man. Al llarg de tres dies, els 

participants en aquestes conferències ha 

tractat sobre la virulència, la resistència 

microbiana i les infeccions causades per 

enterococs, però també sobre les teràpies 

antibiòtiques que s’apliquen actualment.

— IEC, 19 de novembre. «The 

cost of globalization: producing new forms 

of risk to health and well-being», a càrrec 

de Roy Hudson, professor de geografia de 

la Universitat de Durham (Regne Unit).

 — IEC, 23 de novembre. Dues 

conferències sobre la grip i les pandèmies 

obren el curs 2009-2010 de la Societat 

Catalana de Biologia. La primera confe-

rència: «Els virus de la grip. Patògens en 

constant evolució», a càrrec de Tomàs 

Pumarola, cap de la Secció de Virologia 

del Servei de Microbiologia del Centre de 

Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic 

i Provincial de Barcelona i catedràtic de 

la Universitat de Barcelona (UB). La se-

gona conferència: «Epidèmies i pandèmi-

es grupals: realitats o especulacions?», a 

càrrec d’Antoni Trilla, cap de Medicina 

Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital 

Clínic i Provincial de Barcelona, i profes-

sor de salut pública de la UB.

— Universitat de Barcelona, 26 

de novembre. «Els evangelis en hebreu 

traduïts del català», a càrrec de Harvey 

Hames, professor de la Universitat Ben 

Gurion del Nègueb (Beer Sheva). Orga-

nització: Associació Bíblica de Catalunya, 

Institut d’Estudis Món Juïc i Societat 

Catalana d’Estudis Hebraics (IEC), amb 

el suport de la Generalitat de Catalunya 

i la Universitat de Barcelona.

— IEC, 1 de desembre. «La vaca 

de l’Albera: una raça en perill d’extin-

ció?», a càrrec del doctor Jesús Piedrafita 

Arilla, catedràtic de millora genètica 

animal del Departament de Ciència Ani-

mal i dels Aliments de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB).

— IEC, 4 de desembre. «Els rep-

tes de les comunitats lingüístiques mitja-

nes en el segle xxi». En aquesta última 

sessió del cicle de conferències, hi inter-

vindran Maja Bitenc, de la Universitat de 

Ljubljana, que parlarà de l’eslovè; Jíri 

Nekvapil, de la Universitat Charles de 

Praga, que se centrarà en el cas txec, i 

Anat Stavans, de la Universitat Hebrea de 

Jerusalem, que analitzarà el cas de l’he-

breu. Presentarà l’acte Emili Boix, del 

Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat de Barcelona i director de  

la revista treballs de sociolingüística ca- 

talana.

— IEC, 10 de desembre. «Empre-

ses, mercats i la gestió dels béns comu-

nals». Conferència sobre el Premi Nobel 

d’Economia, concedit a Elionor Ostrom i 
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Oliver E. Williamson. Aquesta conferèn-

cia, a càrrec de F. Xavier Mena, professor 

d’ESADE i la Universitat Ramon Llull, 

obre el cicle de conferències «Els premis 

Nobel de l’any 2009», organitzat per 

l’IEC. La presentació de la conferència és 

a càrrec de Pere Puig, president de la 

Societat Catalana d’Economia.

— IEC, 14 de desembre. «Els 

telòmers: el(s) principi(s) del final». Con-

ferència sobre el Premi Nobel de Fisiologia 

o Medicina, concedit a E. Blackburn, C. 

Greider i J. Szostak, a càrrec de Laura 

Tusell, de la Unitat de Biologia Cel·lular 

de la Facultat de Biociències, de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. La 

presentació serà a càrrec de Lluís Tort, 

president de la Societat Catalana de Bio-

logia. La conferència forma part del cicle 

«Els premis Nobel de l’any 2009».

— IEC, 14 de desembre. «Passat, 

present i futur del banc dels aliments, un 

banc honrat», a càrrec de Jordi Peix, vi-

cepresident primer del Banc dels Aliments 

de Barcelona.

— IEC, 15 de desembre. Confe-

rències sobre el Premi Nobel de Física, 

concedit a C. Kao, W. Boyle i G. Smith, 

dins el cicle «Els premis Nobel de l’any 

2009». Santiago Vallmitjana, del Depar-

tament de Física Aplicada i Òptica de  

la Universitat de Barcelona, presenta la 

conferència «Transmissió de la llum en 

fibres per a les comunicacions òptiques». 

La segona conferència és a càrrec d’Atilà 

Herms, del Departament d’Electrònica de 

la Universitat de Barcelona. L’encarregat 

de presentar-los és Josep Enric Llebot, 

president de la Societat Catalana de Física. 

— IEC, 16 de desembre. «La 

carrera cap a l’estructura atòmica del 

ribosoma», a càrrec d’Ignasi Fita, de 

l’Institut de Recerca Biomèdica - CSIC. 

La conferència, sobre el Premi Nobel de 

Química, concedit a V. Ramakrishnan, T. 

Steitz i A. Yonath, s’emmarca dins el cicle 

«Els premis Nobel de l’any 2009».

— IEC, 16 i 17 de desembre. 

Cicle de conferències: «Francesc Eixime-

nis, el context i l’obra d’un gran pensador 

català medieval».

— IEC, 17 de desembre. «El na-

cionalisme artístic de Joan Alcover», a 

càrrec de Joan Mas i Vives en la seva re-

cepció com a membre numerari de la 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC. 

— IEC, 17 de desembre. «La 

Sociedad de Geografía Comercial de Bar-

celona», a càrrec de José Luís Villanova, 

professor de geografia de la Universitat 

de Girona.

— IEC, 18 de desembre. «Escriu-

re amb els ulls: Herta Müller», a càrrec  

de M. Lluïsa Siguan, del Departament de 

Filologia Anglesa i Alemanya de la Uni-

versitat de Barcelona. Conferència sobre 

el Premi Nobel de Literatura, concedit a 

Herta Müller. La conferència s’emmarca 

dins el cicle «Els premis Nobel de l’any 

2009».

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 13 de gener. «La carrera 
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cap a l’estructura atòmica del ribosoma», 

conferència sobre el Premi Nobel de Quí-

mica, concedit a V. Ramakrishnan, T. 

Steitz i A. Yonath. Aquesta conferència, a 

càrrec d’Ignasi Fita, de l’Institut de Re-

cerca Biomèdica - CSIC, obre el cicle de 

conferències «Els premis Nobel de l’any 

2009» a València. Organització: IEC

— IEC, 14 de gener de 2010. 

«Minories francòfones del Canadà fora del 

Quebec», a càrrec de Claus Pusch, profes-

sor de lingüística romànica a Alemanya.

— IEC, 18 de gener. «Las refor-

mas en la economía española: un enfoque 

macroeconómico», a càrrec d’Antonio 

Argandoña, professor d’economia, Càte-

dra La Caixa de Responsabilitat Social de 

l’Empresa i Govern corporatiu, IESE 

Business School.

— Porta del Delta, Oficina d’In-

formació i Promoció del Llobregat, 20 de 

gener. «Règim hidrològic i coexistència 

d’espècies de plantes a les maresmes del 

delta del Llobregat», a càrrec d’Efrem 

Batriu, del Departament de Biologia Ve-

getal de la Universitat de Barcelona. Or-

ganització: Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 20 de gener. «Els telò-

mers: el(s) principi(s) del final», confe-

rència sobre el Premi Nobel de Fisiologia 

o Medicina, concedit a E. Blackburn, C. 

W. Greider i J. W. Szostak. Conferència a 

càrrec de Laura Tusell, de la Unitat de 

Biologia Cel·lular de la Facultat de Bioci-

ències, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. La conferència forma part del 

cicle «Els premis Nobel de l’any 2009». 

Organització: IEC.

— IEC, 20 de gener. «Orígens dels 

cançoners Colombina, Palacio i Segovia 

en el context del segle xv», a càrrec del 

professor Emili Ros.

— IEC, 21 de gener. «Com can-

viar quan els canvis són difícils? Avantat-

ges i desavantatges de la Barcelona 

competitiva des de l’economia simbòlica», 

a càrrec de Montserrat Pallarès, professo-

ra de geografia de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona.

— IEC, 25 de gener. Carlos Ulises 

Moulines pronuncia el discurs de recepció 

com a membre corresponent de l’IEC: «És 

la filosofia una ciència?».

— IEC, 25 de gener. «Els palaus 

reials», a càrrec de la doctora Anna Maria 

Adroer i Tassis, obre el cicle «Martí l’Hu-

mà i les formes artístiques». 

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 27 de gener. «Transmis-

sió de la llum en fibres per a les comuni-

cacions òptiques», conferència sobre el 

Premi Nobel de Física, concedit a C. Kao, 

W. Boyle i G. Smith, a càrrec de Santiago 

Vallmitjana, del Departament de Física 

Aplicada i Òptica de la Universitat de 

Barcelona. La conferència forma part del 

cicle «Els premis Nobel de l’any 2009». 

Organització: IEC.

— Institut de Ciències del Mar de 

Barcelona, 29 de gener. «Bacteris marins: 
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interaccions amb un ventall de recursos a 

la superfície de l’oceà», a càrrec de Laura 

Gómez-Consarnau, de la Universitat de 

Kalmar (Suècia). Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 29 de gener. «Ladakh: 

viatge salvatge al Transhimàlaia», con-

ferència i projecció de fotografies d’Òscar 

Domínguez. Organització: Societat Ca-

talana de Fotògrafs de Natura de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 1 de febrer. «Escriure 

amb els ulls: Herta Müller», conferència 

sobre el Premi Nobel de Literatura. La 

conferència, a càrrec de Maria Lluïsa 

Siguan, del Departament de Filologia 

Anglesa i Alemanya de la Universitat de 

Barcelona, s’inclou dins el cicle «Els pre-

mis Nobel de l’any 2009» de València. 

Organització: IEC.

— IEC, 1 de febrer. «La recepció 

del gòtic internacional a la Corona d’Ara-

gó», a càrrec del doctor Joan Valero, dins 

el cicle «Martí l’Humà i les formes artís-

tiques». 

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 3 de febrer. «Empreses, 

mercats i la gestió dels béns comunals», 

conferència sobre el Premi Nobel d’Eco-

nomia, concedit a Elinor Ostrom i Oliver 

E. Williamson, a càrrec de F. Xavier Mena, 

d’ESADE. La conferència forma part del 

cicle «Els premis Nobel de l’any 2009» de 

València. Organització: IEC.

— IEC, 4 de febrer. «La dificultat 

de la Generalitat republicana per a acon-

seguir una administració de justícia prò-

pia», a càrrec de Federico Vázquez Osuna, 

investigador de la Universitat de Barce- 

lona.

— Institut de Ciències del Mar, 5 

de febrer. «Un modelo bioeconómico con 

optimización endógena para el uso regu-

lado de recursos en acceso abierto», a 

càrrec de José María da Rocha, de la 

Universitat de Vigo. Organització: Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— Sala d’actes de la Universitat 

Nacional d’Educació a Distància (UNED) 

de Vila-real, 5 de febrer. «El valencianis-

me a la Plana i el lideratge dels Gaetà 

Huguet», a càrrec del membre de la Sec-

ció Filològica de l’IEC i delegat de la seu 

de Castelló, Vicent Pitarch. Organització: 

Associació Cultural Socarrats de Vila-

real i IEC.

— IEC, 8 de febrer. «Competiti-

vitat a Catalunya», a càrrec de Xavier 

Vives, professor d’economia i finances i 

director del Centre d’Investigació Sector 

Públic - Sector Privat de l’IESE Business 

School.

— IEC, 8 de febrer. «El rei Martí 

i els banys», a càrrec del secretari d’Amics 

de l’Art Romànic, filial de l’IEC, Joaquim 

Graupera, dins el cicle «Martí l’Humà i 

les formes artístiques».

— Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona, 11 de febrer. 

«The Sámi languages - areal distribution, 
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main structure and the struggle for sur-

vival», a càrrec de Nils Øivind Helander, 

professor del Sámi University College de 

Noruega. La conferència forma part del 

cicle «La gestió interestatal de llengües 

transfrontereres», que organitza la Càte-

dra UNESCO de Llengües i Educació de 

l’IEC.

— Institut de Ciències del Mar, 12 

de febrer. «Impressions de la cimera del 

clima de Copenhaguen», a càrrec de Sal-

vador Pueyo, de l’Institut Català de Cièn-

cies del Clima. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

12 de febrer. «Dissection of the molecular 

factors involved in the interplay between 

nontypable haemophilos influenzae and 

the human respiratory epithelium», a 

càrrec de Pau Morey, del Centre Interna-

cional de Medicina Respiratòria Avançada 

(CIMERA), de Mallorca. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 18 de febrer. «Vine a fer 

un tast de l’actualitat alimentària». Els 

responsables de les comissions de treball 

de l’Associació Catalana de Ciències de 

l’Alimentació (ACCA), filial de l’IEC, van 

exposar i analitzar, en quatre ponències, 

alguns dels temes treballats al llarg del 

2009: «Fregits pels fregits: els fregits a la 

cuina catalana», per Pere Castells; «Le-

gislació per a no lletrats: conceptes bà-

sics», per Sílvia Bañares; «Els greixos a la 

dieta avui dia: aspectes de nutrició i sa-

lut», per Ramon Segura, i «La recerca 

alimentària a Catalunya: sabem tot el que 

s’està fent?», a càrrec de Montserrat Ri-

vero.

— Institut de Ciències del Mar, 19 

de febrer. «Biorritmos en márgenes con-

tinentales profundos: implicaciones cro-

nobiológicas y potenciales escenarios 

tecnológicos», a càrrec de Jacopo Aguzzi, 

del Departament de Recursos Marins 

Renovables de l’Institut de Ciències del 

Mar. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

19 de febrer. «Utilización de phylochips 

para la detección de acidobacteria en 

sedimentos marinos», a càrrec d’Arantxa 

López López, de l’Institut Mediterrani 

d’Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-

UIB), de Mallorca. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 22 de febrer. «La capella 

àulica», a càrrec de Francesca Español, 

presidenta d’Amics de l’Art Romànic, fi-

lial de l’IEC, dins el cicle «Martí l’Humà 

i les formes artístiques». 

— IEC, 24 de febrer. «El proceso 

de la codificación civil en Espanya», a 

càrrec de Juan Baró Pazos, catedràtic 

d’història del dret i de les institucions de 

la Universitat de Cantàbria. Aquesta 

conferència obre el cicle de conferències 

en commemoració del cinquantè aniver-

sari de la Compilació del dret civil català 

(1960-2010), que coordina Josep Serra-

no, secretari de la Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics, filial de l’IEC.
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— Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya, 24 de febrer. Cicle de con-

ferències: «L’oxidació i la seva repercussió 

en la gènesi de malalties degeneratives de 

l’organisme». Conferències: «Introducció 

a l’interès de l’oxidació», a càrrec de M. 

del Carmen de la Torre Boronat, catedrà-

tica de nutrició i bromatologia de la 

Universitat de Barcelona; «Bases físico- 

químiques de l’oxidació», a càrrec de San- 

tiago Nonell Marrugat, catedràtic de 

l’Institut Químic de Sarrià (IQS), i «Estrès 

oxidatiu, beneficiós o perjudicial?», a 

càrrec de Maria Teresa Mitjavila, catedrà-

tica de fisiologia de la Universitat de 

Barcelona. Organització: Reial Acadèmia 

de Farmàcia de Catalunya i Associació 

Catalana de Ciències de l’Alimentació 

(IEC).

— IEC, 25 de febrer. «El paisatge 

de Joan Maragall», a càrrec de Joan Tort 

i Donada, professor de geografia de la 

Universitat de Barcelona. 

— Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona, 26 de febrer. 

«Problemática, investigación y gestión de 

las poblaciones ibéricas de lobos», a càr-

rec d’Alberto Fernández Gil, de l’Institut 

Cantàbric de Biodiversitat. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— UIB, 26 de febrer. «Variació 

temporal de la diversitat del grup Roseo-

bacter en aigües de ports esportius», a 

càrrec de Joana M. Piña Villalonga, de la 

Universitat de les Illes Balears (UIB). 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 1 de març. «L’Hospital de 

la Santa Creu i el rei Martí», a càrrec  

de M. Teresa Huguet-Termes, dins el cicle 

«Martí l’Humà i les formes artístiques».

— Universitat Autònoma de Bar-

celona, 3 de març. «Diversitat d’arqueo-

bacteris lacustres i contribució en els cicles 

biogeoquímics», a càrrec de Marc Llirós, 

de la Universitat de Girona. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 3 de març. «La missió 

Gaia de l’Agència Espacial Europea», a 

càrrec de Carme Jordi, doctora en física i 

professora titular al Departament d’As-

tronomia i Meteorologia de la Universitat 

de Barcelona i membre de l’Institut de 

Ciències del Cosmos i de l’Institut d’Es-

tudis Espacials de Catalunya. L’acte for-

ma part del cicle «Conferències magistrals 

del curs 2009-2010», que enguany com-

memora l’Any Internacional de l’Astrono-

mia.

— Centre Internacional de Prem-

sa (Barcelona), 3 de març. «Conflicte 

entre el dret a la privacitat i el dret a la 

informació», a càrrec de Robert Pinker, 

de la Press Complaints Commission. Or-

ganització: Fundació Consell de la Infor-

mació de Catalunya, amb la col·laboració 

de la Societat Catalana de Comunicació 

(IEC).

— Facultat de Biociències de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, 4 de 

març. «Microbiologia de l’abastament 
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d’aigües», a càrrec de Ferran Ribas, de la 

Societat General d’Aigües de Barcelona. 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 4 de març. «Els determi-

nants del coneixement lingüístic de la 

població immigrada: una aproximació 

economètrica aplicada al cas del català», 

a càrrec d’Antonio di Paolo, de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona. 

— Escola Universitària d’Engi-

nyeria Tècnica Industrial de Barcelona 

(EUETIB), 4 de març. «Generació distri-

buïda d’energia: cap a una xarxa elèctri-

ca més intel·ligent», a càrrec de Josep M. 

Guerrero, professor agregat del Departa-

ment d’Enginyeria de Sistemes, Automà-

tica i Informàtica Industrial de la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya (UPC) i 

responsable del Laboratori d’Energies 

Renovables de l’Escola Industrial de Bar-

celona. Organització: Departament d’En-

ginyeria de Sistemes, Automàtica i Infor-

màtica Industrial de la UPC i Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 8 de març. «La banda 

brodada del Museu Capitular de Barcelo-

na», de Rosa M. Martín i Ros, vicepresi-

denta d’Amics de l’Art Romànic, filial de 

l’IEC, dins el cicle «Martí l’Humà i les 

formes artístiques». 

— IEC, 11 de març. «Passat, 

present i futur del Delta de l’Ebre: cap a 

una nova gestió de l’aigua i dels sedi-

ments», a càrrec d’Albert Rovira, de 

l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimen-

tàries de Sant Carles de la Ràpita.

— IEC, 11 de març. Cicle de con- 

ferències: «Camaleons o la màgia de l’ofi-

ci de traduir». Sessió a càrrec de Joan 

Sellent sobre l’experiència com a traduc-

tor d’el rei lear, de William Shakespeare. 

— Institut de Ciències del Mar, 12 

de març. «Microbial diversity and carbon 

fluxes in coastal oceans: from the Dela-

ware bay to the Arctic ocean», a càrrec de 

David Kirchman, de la Universitat de De- 

laware (Estats Units). Organització: So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de març. «La banda 

brodada del Museu Capitular de Barcelo-

na», de Rosa M. Martín i Ros, vicepresi-

denta d’Amics de l’Art Romànic, filial de 

l’IEC, dins el cicle «Martí l’Humà i les 

formes artístiques».

— IEC, 17 de març. «Paper de les 

molècules d’histocompatibilitat en la 

presentació, especificitat, trasplantament 

i malalties», a càrrec de Manel Juan, cap 

de la Secció d’Immunopatologia del Servei 

d’Immunologia de l’Hospital Clínic. La 

sessió és la tercera i l’última del Curs 

d’actualització en coneixements de biolo-

gia, que organitza la Societat Catalana de 

Biologia, filial de l’IEC.

— IEC, 18 de març. Cicle de con- 

ferències: «Camaleons o la màgia de l’ofi-

ci de traduir». Sessió a càrrec d’Alfred 

Sargatal sobre l’experiència com a traduc-

tor de diverses obres d’E. E. Cummings. 

— Universitat de Vic, 18 de març. 

«Avaluació i gestió del paisatge: eines 
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vigents», a càrrec d’Albert Albertí, geò-

graf. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 18 de març. «Metabolis-

me del ferro: malalties i futures línies  

de recerca», a càrrec de Mayka Sánchez, de 

l’Institut de Medicina Predictiva i Perso-

nalitzada del Càncer.

— Institut de Ciències del Mar, 19 

de març. «Isolation and characterization 

of Parmales from the Oyashio region, 

western North Pacific, an insight into 

diatom ancestry», a càrrec d’Akira Kuwa-

ta, del Tohoku National Fisheries Re- 

search Institute (Japó). Organització: So- 

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— Seminari Conciliar de Barce-

lona, 20 de març. «El desencís ideològic 

en la societat actual», a càrrec d’Antoni 

Comín, professor d’ESADE i diputat al 

Parlament de Catalunya, s’emmarca en 

la Segona Jornada de Filosofia Persona-

lista. Organització: Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— IEC, 22 de març. «Los libros 

del rey», a càrrec de Joaquín Yarza Lua-

ces, historiador de l’art i catedràtic emèrit 

de la Universitat de Barcelona, dins el 

cicle «Martí l’Humà i les formes artísti-

ques».

— IEC, 23 de març. «Cooperació 

institucional entre comunitats autònomes 

en matèria de desenvolupament rural: 

Catalunya i Aragó», a càrrec de Jordi 

Bertran, director general de Desenvolu-

pament Rural, del Departament d’Agri-

cultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), 

i Miquel Gracia, vicepresident de la Di-

putació d’Osca. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 23 de març. «Els reptes 

de l’economia espanyola», a càrrec de 

Rafael Doménech, economista en cap per 

a Espanya i Europa del Servei d’Estudis 

Econòmics del BBVA.

— IEC, 23 de març. «Metastabi-

litat i allaus en transicions de fase», a 

càrrec del professor Antoni Planes Vila, 

del Departament d’Estructura i Constitu-

ents de la Matèria de la Facultat de Física 

de la Universitat de Barcelona. La confe-

rència forma part del cicle «Física ober-

ta».

— IEC, 24 de març. «Diagnóstico 

de la resistencia al tratamiento antipalú-

dico», a càrrec de Pedro Berzosa, cap de 

laboratori de recerca del Centre Nacional 

de Medicina Tropical de l’Institut de Salut 

Carlos III, de Madrid.

— IEC, 24 de març. «The Econo-

mic Benefits of Investing in Education», 

a càrrec de Russell Rumberger, professor 

de la Universitat de Califòrnia a Santa 

Barbara (Estats Units).

— IEC, 25 de març. Cicle de con-

ferències: «L’oxidació i la seva repercussió 

en la gènesi de malalties degeneratives de 

l’organisme». Conferències: «Oxidació dels 

lípids i altres principis immediats», a càr-

rec de Ramon Segura, catedràtic de fisio-

logia de la Universitat de Barcelona, i 

«Estrés oxidativo y envejecimiento», a 
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càrrec de Mónica de la Fuente, catedràtica 

de la Facultat de Biologia de la Universitat 

Complutense de Madrid. 

— IEC, 25 de març. «Shuffled 

gene networks and liar paradoxes», a 

càrrec de Mark Isalan, del Centre de Re-

gulació Genòmica.

— Institut de Ciències del Mar, 26 

de març. «Pesquerías de arrecife coralinos 

en el pacífico sur: integración de nuestras 

ciencias con los conocimientos ecológicos 

tradicionales y la gestión comunitaria», a 

càrrec de Nicolas Pascal, de l’École Prac-

tique des Hautes Études (EPHE) i del 

Centre Nacional de Recerca Científica 

(CNRS), a França i a la Polinèsia france-

sa. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 26 de març. «Staging the 

senses: Victorial Technologies of Display 

and the Philosophy of Demonstration», a 

càrrec d’Iwan Rhys Morus, de la Univer-

sitat d’Aberystwyth (Gal·les). L’acte forma 

part del cicle «Col·loquis de la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica 2009-2010».

— Institut de la Pobla de Segur, 

26 de març. «2010: Any Internacional de 

la Biodiversitat», a càrrec de Xavier Ori-

ol Solé Senan, enginyer de forests de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Agrària de Lleida. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

26 de març. «Identification of host factors 

affecting immune activation by Klebsiella 

pneumoniae», a càrrec de Christian 

Frank, del Centre Internacional de Medi-

cina Respiratòria Avançada (CIMERA), 

de Palma. Organització: Societat Catala-

na de Biologia (IEC).

— Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona, 5 d’abril. «A la 

recerca de principis universals del llen-

guatge: l’evolució de la gramàtica gene-

rativa», a càrrec de Teresa Espinal. La 

conferència forma part del cicle «Història 

de les teories lingüístiques». Organització: 

Societat Catalana de Llengua i Literatu- 

ra (IEC), Societat Catalana de Filosofia 

(IEC), Universitat Autònoma de Barcelo-

na i Universitat de Barcelona.

— IEC, 7 d’abril. «El català i els 

joves: les propostes de política lingüística 

del Consell Social de la Llengua Catala-

na», a càrrec d’Albert Bastardas, de la 

Universitat de Barcelona.

— Sala Turró de la Reial Acadè-

mia de Medicina de Catalunya, 8 d’abril. 

«Llengua i ciència a Galícia», a càrrec de 

Jorge Mira, del Departament de Física 

Aplicada de la Universitat de Santiago de 

Compostel·la. La conferència s’emmarca 

en el cicle «Conferències magistrals del 

curs 2009-2010». Organització: IEC.

— IEC, 8 d’abril. Cicle de confe-

rències: «Camaleons o la màgia de l’ofici 

de traduir». Sessió a càrrec d’Albert Nolla 

sobre l’experiència com a traductor de 

tòquio Blues, d’Haruki Murakami. 

— IEC, 12 d’abril. «L’oil crash: 

la crisi energètica i les seves conseqüènci-
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es a Catalunya». Hi intervindran Jordi 

Solé, doctor en física aplicada, investiga-

dor de l’Institut de Ciències del Mar i 

professor associat a la Universitat Autò-

noma de Barcelona, i Antonio Turiel, 

doctor en física teòrica i científic titular 

del Departament d’Oceanografia Física 

de l’Institut de Ciències del Mar.

— IEC, 12 d’abril. «L’Hospital de 

la Santa Creu i el rei Martí», a càrrec  

de Teresa Huguet-Termes, clourà el cicle 

«Martí l’Humà i les formes artístiques», 

en què s’ha analitzat la figura del rei 

Martí l’Humà i les formes artístiques del 

temps en què va regnar i que ha servit per 

a commemorar el sis-centè aniversari de 

la mort d’aquest monarca.

— Reial Acadèmia de Medicina, 

13 d’abril. Cicle de conferències: «L’oxi-

dació i la seva repercussió en la gènesi de 

malalties generatives de l’organisme». 

Conferències: «Implicació de l’oxidació en 

l’etiologia de les malalties cardiovascu-

lars», a càrrec de Maribel Covas Planells, 

de l’Institut Municipal d’Investigació 

Mèdica (IMIM); «Oxidació i malalties 

neurològiques», a càrrec de Joan Albert 

Vericat, director de desenvolupament 

preclínic de Noscira, i «Funcionalitat i 

farmacologia dels antioxidants», de Ra-

fael de la Torre, coordinador del Depar-

tament de Farmacologia Humana de 

l’IMIM. 

— Sala Turró de la Reial Acadè-

mia de Medicina, 14 d’abril. «La neces-

sària reforma del sistema espanyol de 

pensions», a càrrec de César Molinas, soci 

fundador de Multa Paucis. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 14 d’abril. «Les dessins 

de terrain dans la géographie de l’École 

française (Paul Vidal de la Blanche et 

Pierre Deffontaines)», a càrrec de Roland 

Courtot, professor de geografia de la 

Universitat de Provença.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines Ambientals (CMIMA), 16 

d’abril. «Identificació d’àrees importants 

per als ocells (IBA) al medi marí: el cas 

d’Espanya com a model», a càrrec de José 

Manuel Arcos, responsable del programa 

marí de SEO/Birdlife de Barcelona. Or-

ganització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 21 d’abril. «Efecte del 

canvi global sobre la biodiversitat terres-

tre», a càrrec d’Anna Traveset, professora 

d’investigació de l’Institut Mediterrani 

d’Estudis Avançats (IMEDEA) i membre 

del Laboratori Internacional de Canvi 

Global (CSIC - Universitat Catòlica de 

Xile). La conferència s’emmarca en el 

cicle «Biodiversitat: què és i com l’afecta 

el canvi global». Organització: Càtedra de 

Divulgació de la Ciència de la Universitat 

de València, Acció Cultural pel País Va-

lencià, CSIC, Octubre Centre de Cultura 

Contemporània i Delegació de l’IEC a 

València.

— IEC, 21 d’abril. «La Compila-

ció de 1960: un procés prelegislatiu llarg 
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i complex», a càrrec d’Antoni Mirambell 

Abanco, catedràtic de dret civil de la 

Universitat de Barcelona.

— CMIMA, 23 d’abril. «The 

effects of salinity shifts in microbial evo-

lution», a càrrec de Ramiro Logares, del 

Departament de Biologia Marina i Ocea-

nografia de l’Institut de Ciències del Mar 

de Barcelona. Organització: Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

23 d’abril. «Culturable PAHs-oxidizing 

microorganisms in permanent anoxic 

calcareus sediments», a càrrec d’Ana 

Belén Suárez, de l’Institut Mediterrani 

d’Estudis Avançats (IMEDEA) de Palma. 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 26 d’abril. «L’espai de 

cultura i comunicació de la llengua cata-

lana», a càrrec de Joan Manuel Tresserras, 

conseller de Cultura i Mitjans de Comu-

nicació de la Generalitat. La intervenció 

obre el cicle «L’acció institucional actual 

a favor del català», organitzat per la So-

cietat Catalana de Sociolingüística 

(SOCS). 

— IEC, 27 d’abril. «El uso de los 

sincrotrones en ciencia y tecnología», a 

càrrec de Celerino Abad-Zapatero, pro-

fessor de la Universitat d’Illinois (Chica-

go). La conferència s’emmarca dins el 

cicle «Física oberta».

— IEC, 28 d’abril. «La televisió 

digital terrestre: un color millor... i alguns 

grisos», a càrrec de Jordi Berenguer i Sau, 

doctor enginyer de telecomunicació per la 

Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC) i catedràtic de l’Escola Universi-

tària del Departament de Teoria del Se-

nyal i Comunicacions de la mateixa 

Universitat.

— IEC, 29 d’abril. «Tradició 

clàssica i poesia anglesa dels segles xix i 

xx», a càrrec de Richard Jenkins, Univer-

sitat d’Oxford (Regne Unit). La conferèn-

cia forma part del curs Grans temes de la 

tradició clàssica. 

— CMIMA, 30 d’abril. «Noves 

aproximacions d’observació per a la ca-

racterització de processos multiescala», a 

càrrec de Jaume Piera, de la Unitat de 

Tecnologia Marina de l’Institut de Cièn-

cies del Mar de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Institut Joan Brudieu (Seu 

d’Urgell), 30 d’abril. «La biotecnologia: 

una carrera amb futur?», a càrrec de Pere 

Puigdomènech, de l’Institut de Biologia 

Molecular de Barcelona - CSIC i mem- 

bre de l’IEC. Organització: Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— IEC, 12 de maig. «De la Com-

pilació al Codi civil de Catalunya», a 

càrrec de Ferran Badosa Coll, catedràtic 

de dret civil de la Universitat de Barcelo-

na. És la tercera conferència del cicle que 

commemora el cinquantè aniversari de la 

Compilació del dret civil català (1960-

2010).

— IEC, 12 de maig. «El sector de 

la construcció dins les perspectives de la 
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sortida de la crisi», a càrrec de José Gar-

cía-Montalvo, catedràtic de la Universitat 

Pompeu Fabra.

— La Porta del Delta, Servei d’In-

formació turística i de Promoció del Delta 

del Llobregat, 15 d’abril. «Les invasions 

biològiques al delta del Llobregat: diagnosi 

i propostes de gestió», a càrrec de Jara An-

dreu, del Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona. Organització: Institu-

ció Catalana d’Història Natural (IEC).

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Agrària de la Universitat de 

Lleida, 13 de maig. «Programes de con-

servació i gestió d’ètnies i biodiversitat», 

a càrrec d’Héctor Cardozo, vicepresident 

de la Fundació La Salle de Ciències Na-

turals de Veneçuela. Organització: Insti-

tució Catalana d’Història Natural (IEC).

— Sala d’actes de l’edifici de 

Zoologia, 13 de maig. «El valor dels pro-

jectes de voluntariat en el coneixement i 

la gestió de la biodiversitat». Ponents: 

Josep Maria Gili, recentment guardonat 

amb el Premi de Medi Ambient de l’IEC, 

i Xavier Oliver, de la Institució Catalana 

d’Història Natural (ICHN), filial de l’IEC. 

Organització: Museu de Ciències Naturals 

de Barcelona i Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— CMIMA-CSIC, 14 de maig. 

«Efectos de la salinidad en la diversifica-

ción evolutiva de microbios acuáticos», a 

càrrec de Ramiro Logares, del Departa-

ment de Biologia Marina i Oceanografia 

de l’Institut de Ciències del Mar de Bar-

celona. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 19 de maig. «El català i 

l’ensenyament», a càrrec de Pere Mayans, 

cap del Servei d’Immersió i Ús de la Llen-

gua del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. L’acte forma 

part del cicle «L’acció institucional actual 

a favor del català».

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 19 de maig. «L’arquitec-

tura de la biodiversitat», a càrrec de 

Jordi Bascompte, professor d’investigació 

del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC) i director d’un grup 

internacional de recerca en xarxes ecolò-

giques. La conferència s’emmarca en el 

cicle «Biodiversitat: què és i com l’afecta 

el canvi global», que se celebra en el marc 

de l’Any Internacional de la Biodiversitat. 

Organització: Càtedra de Divulgació de la 

Ciència de la Universitat de València, 

Acció Cultural del País Valencià, CSIC, 

Octubre Centre de Cultura Contemporà-

nia i Delegació de l’IEC a València.

— Acadèmia de Ciències Veteri-

nàries de Catalunya, 19 de maig. Cicle de 

conferències: «L’oxidació i la seva reper-

cussió en la gènesi de malalties degenera-

tives de l’organisme». Conferències: 

«Importància biològica dels additius an-

tioxidants en nutrició animal», a càrrec 

de Sílvia Peris, directora tècnica del De-

partament de Recerca i Desenvolupament 

d’Industrial Tècnica Pecuària SA, i «Mi-
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llora nutricional (antioxidants i àcids 

grassos) dels ous i la carn de pollastre 

mitjançant l’alimentació animal», a càrrec 

d’Ana C. Barroeta, catedràtica de nutrició 

animal del Departament de Ciència Ani-

mal i dels Aliments de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC).

— Facultat de Biologia de la UB, 

20 de maig. «L’habitació de les mosques. 

Cent anys del descobriment del mutant 

white», a càrrec de Lluís Serra Camó, de 

la Facultat de Biologia de la Universitat 

de Barcelona (UB). Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de Perpinyà, 20 de 

maig. «Un nou marc sociolingüístic per a 

la llengua catalana», a càrrec de Francesc 

Vallverdú, escriptor, traductor, sociolin-

güista, membre de la Secció Filològica de 

l’IEC i delegat del president per a les so-

cietats filials de l’IEC. Organització: De-

legació de l’IEC a Perpinyà i Institut 

Català de Recerca en Ciències Socials 

(ICRECS).

— CMIMA-CSIC, 21 de maig. 

«Coupled ocean-atmosphere interaction 

at oceanic mesoscales», a càrrec de Dud-

ley Chelton, de la Universitat Estatal 

d’Oregon (Estats Units). Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Col·legi d’Advocats de Barce-

lona, 25 de maig. «La mundialització i la 

cultura catalana», a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’IEC. Organització: 

Fundació Congrés de Cultura Catalana.

— IEC, 26 de maig. «La situació 

lingüística al comerç de Catalunya», a 

càrrec d’Enric Aloy, secretari general del 

Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa de la Generalitat de Catalunya. 

La conferència forma part del cicle «L’ac-

ció institucional actual a favor del català».

— IEC, 26 de maig. «Julián Fon-

tana y Nicolás Ruiz Espadero. La intro-

ducción de Chopin a Cuba», a càrrec de 

Cecilio Tieles Ferrer, reconegut pianista 

cubà i doctor en ciències de l’art per la 

Universitat de Cuba, que actualment 

presideix l’Associació Cultural Catalana-

Iberoamericana i l’Associació Catalana 

d’Intèrprets de Música Clàssica.

— UIB, 26 de maig. «Paper de 

LamB i KdgM en la resistència als antibi-

òtics», a càrrec de Laura Garcia Sureda, 

de la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 27 de maig. Conferència 

de premsa per a presentar el projecte re-

gistre i inventari dels vitralls de catalunya. 

El projecte és la continuació d’un altre 

projecte de recerca de l’IEC, el Corpus 

Vitrearum Medii Aevi, que estudia els vi-

tralls gòtics i renaixentistes catalans. 

Conferenciants: Romà Escalas, secretari 

general de l’IEC; Jordi Roca, director ge-

neral de Patrimoni Cultural de la Genera-

litat de Catalunya; Xavier Barral, director 

del projecte i membre de l’IEC, i Antoni 

Vila, director executiu del projecte.
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— Sala Turró de la Reial Acadè-

mia de Medicina de Barcelona, 27 de 

maig. «El uso de las matemáticas para 

leer el libro de la naturaleza. Sobre Kepler 

y los copos de nieve», a càrrec de Capi 

Corrales, professora titular del Departa-

ment d’Àlgebra de la Facultat de Mate-

màtiques de la Universitat Complutense 

de Madrid. La conferència forma part del 

cicle «Conferències magistrals del curs 

2009-2010», que enguany commemora 

l’Any Internacional de l’Astronomia. Or-

ganització: IEC.

— IEC, 27 de maig. «Collecting 

as Knowledge-Making vs. Collecting for 

Knowledge-Making: Revisiting European 

Botanising in South Asia, 16th-18th Cen-

turies», a càrrec de Kapil Raj, de l’Escola 

d’Alts Estudis en Ciències Socials de París. 

L’acte forma part del cicle «Col·loquis de 

la Societat Catalana d’Història de la Ci-

ència i de la Tècnica 2009-2010».

— Seu de l’Agrupació Astronòmi-

ca d’Osona, 1 de juny. Col·loquis de la 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica 2009-2010. Conferència: 

«L’esperit revolucionari i la capacitat in-

ventiva de Narcís Monturiol», a càrrec de 

Carles Puig, de la Universitat Politècnica 

de Catalunya. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 1 de juny. «El Codi civil 

de Catalunya i la modernització del dret 

civil català», a càrrec d’Esther Arroyo 

Amayuelas, professora titular de dret civil 

de la Universitat de Barcelona. Amb 

aquesta conferència es clou el cicle que 

commemora el cinquantè aniversari de la 

Compilació del dret civil català (1960-

2010).

— IEC, 2 de juny. «Entre dos 

porvenires», a càrrec d’Alain Touraine, 

sociòleg, catedràtic de l’Escola d’Estudis 

Superiors en Ciències Socials i fundador 

del Centre d’Anàlisi i d’Intervenció So-

ciològiques (CADIS), de París. 

— IEC, 3 de juny. «El català i la 

Llei d’acollida de les persones immigrades 

i retornades a Catalunya», a càrrec d’Ori-

ol Amorós, secretari per a la Immigració 

de la Generalitat de Catalunya. L’acte 

forma part del cicle «L’acció institucional 

actual a favor del català».

— CMIMA-CSIC, 4 de juny. «Per 

què sobrepesquem?», a càrrec de Jordi 

Lleonart, del Departament de Recursos 

Marins Renovables de l’Institut de Cièn-

cies del Mar i membre de l’IEC. Organit-

zació: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

4 de juny. «Molecular characterization of 

a new enzyme remodelling bacterial sur-

face», a càrrec de Maria del Mar Reinés, 

del Centre Internacional de Medicina 

Respiratòria Avançada (CIMERA), de 

Mallorca. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 8 de juny. «Perspectives 

de la política educativa i de la formació 

del capital humà a Catalunya», a càrrec 
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d’Ernest Maragall, conseller d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya. Amb 

aquesta conferència es clou el cicle de 

conferències «Crisi i recuperació: reformes 

pendents», que organitza la Societat Ca-

talana d’Economia, filial de l’IEC.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 9 de juny. «Per què tants 

insectes?», a càrrec de Joaquim Baixeras, 

professor del Departament de Zoologia de 

la Universitat de València i investigador 

de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i 

Biologia Evolutiva. La conferència s’em-

marca en el cicle «Biodiversitat: què és i 

com l’afecta el canvi global». Organitza-

ció: Càtedra de Divulgació de la Ciència 

de la Universitat de València, Acció Cul-

tural pel País Valencià, CSIC, Octubre 

Centre de Cultura Contemporània i Dele-

gació de l’IEC a València.

— Fundació Caixa Manresa, 10 

de juny. «Ecologia i ecologisme: El con-

flicte entre ciència i ideologia», a càrrec 

de Lluís Cardona Pascual, professor del 

Departament de Biologia Animal de la 

Universitat de Barcelona. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Institut d’Estudis Gironins, 11 

de juny. XX Conferència Anual de la 

Societat Catalana de Comunicació a Gi-

rona: «Les transformacions de les indús-

tries culturals». Organització: Societat 

Catalana de Comunicació (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

11 de juny. «Estudios de diversidad bac-

teriana mediante genómica y meta-

genómica», a càrrec d’Alejandro Mira, del 

Centre Superior d’Investigació en Salut 

Pública (CSISP), de València. Organitza-

ció: Societat Catalana de Biologia (IEC).

— CMIMA, 11 de juny. «That fish 

smells: Quimiotaxi i nutrició en el plànc-

ton microbià», a càrrec de Rafael Simó, 

del Departament de Biologia Marina i 

Oceanografia de l’Institut de Ciències del 

Mar de Barcelona. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de juny. «De quan 

mestre Vila conegué el patró Blanchard i 

de les coses que succeïren», a càrrec de 

Josep Oliveras, professor de geografia  

de la Universitat Rovira i Virgili.

— IEC, 15 de juny. «Una història 

del formigó», a càrrec de Carles Romea, 

enginyer industrial.

— IEC, 16 de juny. «Algunes 

conclusions sobre Moixé Natan, jueu de 

Tàrrega (segle xiv), a partir de la seva 

obra Qüestions de vida», a càrrec de Jo-

sep-Xavier Muntané, doctor en filologia 

per la Universitat de Barcelona.

— IEC, 16 de juny. «De la con-

servació a la gestió del paisatge», a càrrec 

d’Oriol Nel·lo, membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, amb 

motiu de la sessió de recepció com a 

membre numerari. Li respongué Joan 

Vilà-Valentí, membre de l’IEC, i l’acte va 

ser presidit per Josep González-Agàpito, 

president de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials.

07 Memoria 2009-2010 (311-380).indd   347 17/6/16   11:22



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

09
-2

01
0

348

— CMIMA, 18 de juny. «Meca-

nismes reguladors del CO2 atmosfèric a 

escala glacial/interglacial: circulació 

oceànica vs. bomba biològica», a càrrec 

d’Eva Calvo, del Departament de Biolo-

gia Marina i Oceanografia de l’Institut 

de Ciències del Mar de Barcelona. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— UIB, 18 de juny. «Polyhy dro-

xyal kanoates: an overview from an intra-

cellular inclusion to a biomaterial», a 

càrrec de Mònica Bassas, del Helmholtz-

Zentrum für Infektionsforschung (Centre 

Helmholtz per a la Investigació d’Infecci-

ons) d’Alemanya. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— UIB, 25 de juny. «Going deeper 

into genetic and phenotypic diversity of 

pseudomonas stutzeri», a càrrec de Clau-

dia Scotta, de la Universitat de les Illes 

Balears. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 29 de juny. «Grans espec-

tacles celestes: eclipsis, aurores i pluges 

d’estels», a càrrec de Miquel Serra-Ricart, 

administrador de l’Observatori del Teide, 

investigador de l’Institut d’Astrofísica de 

Canàries i president de Shelios.

— Museu Comarcal del Montsià, 

2 de juliol. «Mol·luscs invasors i canvis 

radicals als ecosistemes aquàtics», a càr-

rec de Cristian Ruiz Altaba, biòleg i pro-

fessor associat de la Universitat de les Illes 

Balears. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— Fundació Caixa Vinaròs, 6 de 

juliol. «El misteri dels misteris... Darwin, 

Galàpagos i la gènesi de la humanitat», a 

càrrec de Jordi Serrallonga, arqueòleg i 

naturalista. Organització: Fundació Caixa 

Vinaròs, amb la col·laboració de la Dele-

gació de l’IEC a Castelló.

— CMIMA, 9 de juliol. «La missió 

SMOS: per fi podem ja mesurar la salini-

tat amb un satèl·lit?», a càrrec de Jordi 

Font, del Departament d’Oceanografia 

Física de l’Institut de Ciències del Mar de 

Barcelona. Organització: Societat Catala-

na de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de juliol. «Pols, gasos, 

vent i cendres: radars làser per al sondeig 

de l’atmosfera», a càrrec d’Adolf Come-

rón, doctor enginyer de telecomunicacions 

i catedràtic del Departament de Teoria del 

Senyal i Comunicacions de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). La con-

ferència s’emmarca en el cinquantè ani-

versari de la invenció del làser.

— CMIMA, 16 de juliol. «Per què 

sobrepesquem?», a càrrec de Jordi Lleo-

nart, del Departament de Recursos Marins 

Renovables de l’Institut de Ciències del 

Mar de Barcelona i membre de l’IEC. 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 19 de juliol. Conferència 

«Relacions entre l’Alguer i els Països 

Catalans» i inauguració de l’exposició 

fotogràfica «La vida a debaix: llocs i 

personatges de l’Alguer Vella». Ponents: 

Joandomènec Ros, vicepresident de l’IEC; 
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Josep Tilloca, president de l’Obra Cultural 

de l’Alguer; Enrico Loffredo, exparlamen-

tari sard i exsíndic de l’Alguer, i Carlo 

Sechi, parlamentari sard i exsíndic de 

l’Alguer. 

— IEC, 20 de juliol. «Coopera- 

tives: a niche within capitalism or a pathway 

beyond», a càrrec d’Erik Olin Wright, 

professor de sociologia de la Universitat de 

Wisconsin a Madison (Estats Units).

Presentacions

— Museu d’Història de la Ciutat de Bar-

celona, 8 de setembre. Presentació del 

llibre Barcino i: marques i terrisseries 

d’àmfores al pla de Barcelona, a càrrec 

de Joan Roca, director del Museu d’His-

tòria de la Ciutat de Barcelona; Isabel 

Rodà, directora de l’Institut Català d’Ar-

queologia Clàssica (ICAC); Josep Guitart, 

curador de l’obra i membre de l’IEC, i 

Salvador Giner, president de l’IEC. El 

llibre és editat per l’IEC conjuntament 

amb l’ICAC.

— Biblioteca de Catalunya, 15 

d’octubre. Presentació de l’edició facsímil 

i l’estudi la carta de Gabriel de Vallseca 

de 1439, de Ramon J. Pujades, a càrrec de 

Dolors Lamarca, directora de la Bibliote- 

ca de Catalunya; Gabriel Vicens Mir, con-

seller de Mobilitat i Ordenació del Territo-

ri del Govern Balear; Francesc Fontbona, 

director de la Unitat Gràfica de la Biblio-

teca de Catalunya i membre de l’IEC; Joan 

de Moya, editor de Lumenartis, i Salvador 

Giner, president de l’IEC.

— Fàbrica Anís del Mono, 23 

d’octubre. Presentació de l’origen de les 

espècies a Badalona, a càrrec de Juli Pe-

retó, professor de la Universitat de Valèn-

cia, membre de l’IEC i director del pro-

jecte Darwin2009.cat.

— Universitat de Barcelona, 30 

de novembre. Presentació del diccionari 

de textos catalans antics (DTCA). En 

l’acte de presentació del diccionari hi  

han intervingut, a més de Joaquim Rafel, 

la vicerectora de Política Científica de la 

Universitat de Barcelona, M. Teresa An-

guera, i el president de l’IEC, Salvador 

Giner.

— IEC, 9 de desembre. Presenta-

ció de l’anuari societat catalana 2009, 

coordinat per Marina Subirats i publicat 

per l’Associació Catalana de Sociologia 

(ACS), filial de l’IEC. L’acte de presenta-

ció ha estat presidit pel president de l’IEC, 

Salvador Giner, i el president de l’ACS, 

Josep M. Rotger.

— Petit Palau del Palau de la 

Música Catalana, 14 de desembre. Pre-

sentació del llibre perspectiva musical de 

catalunya des de la Revista Musical 

Catalana (1904-2008), editat per l’IEC. 

La presentació de llibre fou a càrrec de 

Salvador Giner, president de l’IEC.

— IEC, 15 de desembre. Presen-

tació de catalunya i les ciències, grup 

escultòric de Josep Llimona per a l’Insti-

tut d’Estudis Catalans. L’acte fou presidit 

per Salvador Giner, president de l’IEC; 

Francesc Fontbona, membre de la Secció 
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Històrico-Arqueològica de l’IEC, va oferir 

la conferència «catalunya i les ciències, 

grup escultòric de Josep Llimona per a 

l’Institut d’Estudis Catalans».

— IEC, 15 de desembre. Presen-

tació del catàleg general de la moneda 

catalana, de Miquel Crusafont, a càrrec 

de Joan Vilaret, president de la Secció 

Numismàtica del Cercle Filatèlic i Numis-

màtic de Barcelona.

— IEC, 17 de desembre. Presen-

tació de l’Anuari territorial de catalunya 

2008 i 2009 i del portal web Territori, una 

iniciativa de la Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (SCOT), filial de l’IEC. 

La presentació de l’Anuari va ser a càrrec 

de Margarita Castañer, presidenta de la 

SCOT, i el nou projecte Territori fou pre-

sentat per Néstor Cabañas, coordinador 

de la plataforma digital. En l’acte Oriol 

Nel·lo va oferir també la conferència «Les 

polítiques territorials a Catalunya: els 

reptes de futur».

— IEC, 22 de desembre. Presen-

tació de la Fundació Privada Observatori 

Català de la Sostenibilitat i de l’informe 

de sostenibilitat de catalunya 2006. La 

presentació de la fundació privada ob-

servatori català de sostenibilitat va ser 

a càrrec d’Enric Carrera, president de la 

Fundació, i l’informe de sostenibilitat a 

catalunya 2006 fou presentat per J. J. de 

Felipe, que n’és coredactor.

— IEC, 13 de gener. Presentació 

del llibre cultures en interacció: la vida 

quotidiana, de Dolors Mayoral i publicat 

per Edicions 62, a càrrec del president de 

l’IEC, Salvador Giner.

— Universitat Pompeu Fabra, 20 

de gener. Salvador Giner intervingué en 

l’acte de presentació del llibre the Archi-

tect of modern catalan: pompeu fabra 

(1868-1948). Presentació a càrrec de 

Núria Basi, presidenta del Consell Social 

de la Universitat Pompeu Fabra (UPF); 

Salvador Giner, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans; Josep Bargalló, direc-

tor de l’Institut Ramon Llull; Joan Manu-

el Tresserras, conseller de Cultura i Mit-

jans de Comunicació, i Josep Joan Moreso, 

rector de la UPF. 

— IEC, 21 de gener. Presentació 

del programa de la participació catalana 

a Expolangues París 2010 (del 3 al 6 de 

febrer), amb la presència del president  

de l’IEC, Salvador Giner. 

— IEC, 21 de gener. Presentació 

del llibre el projecte educatiu de l’escola 

pia de catalunya (1683-2003), a càrrec 

de Josep González-Agàpito i Granell, 

president de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’IEC.

— Residencia de Estudiantes de 

Madrid, 27 de gener. Salvador Giner 

participa en l’acte de presentació de l’in-

forme «El futuro del Sistema Nacional de 

Salud: la visión de los profesionales de la 

salud». Organització: Fundación Salud 

Innovación y Sociedad i Institut d’Estudis 

de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

— IEC, 28 de gener. Presentació 

del llibre temps sense treva (obra poèti-
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ca completa). A més de l’autor, Francesc 

Vallverdú, que també és membre de la 

Secció Filològica de l’IEC, hi van interve-

nir J. M. Castellet, escriptor i crític litera-

ri; Àlex Broch, crític literari i autor del 

pròleg, i Salvador Giner, president de 

l’Institut d’Estudis Catalans.

— IEC, 4 de febrer. Presentació 

de dos llibres sobre els efectes dels incen-

dis en els sòls forestals: fire effects on soils 

and restoration strategies, editat per 

Artemi Cerdà i Peter R. Robichaud, i 

efectos de los incendios forestales sobre 

los suelos en españa. el estado de la  

cuestión visto por los científicos españoles, 

editat per Jorge Mataix-Solera i Artemi 

Cerdà.

— IEC, 5 de febrer. Roda de 

premsa de presentació del primer volum 

de l’obra completa de Valentí Almirall. 

L’edició és a cura de Josep M. Figueres, 

historiador i professor d’història del peri-

odisme a la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i la direcció del projecte és a 

càrrec d’Albert Balcells, membre de l’IEC. 

En la presentació als mitjans de comuni-

cació van intervenir, a part de Figueres, 

el catedràtic d’història del periodisme de 

la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 

Jaume Guillamet, i la presidenta de la 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, 

Maria Teresa Ferrer i Mallol.

— Sala Turró de la Reial Acadè-

mia de Medicina, 8 de febrer. Presentació 

del llibre idea de l’home, idea de déu: 

filosofia i religió en el pensament de 

Gerhard Krüger. A més de l’autor, hi van 

intervenir Carles Llinàs, que pronuncià la 

conferència «La figura de Krüger i la seva 

lectura de Kant», i Jordi Sales, amb la 

intervenció titulada «La lectura de Plató, 

font constant del filosofar». Organització: 

Fundació Joan Maragall, Editorial Cruïlla 

i Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 16 de febrer. Presentació 

del llibre el euskera en la comunidad 

Autónoma Vasca (2009): una aproxima-

ción a la diversidad lingüística. 

— IEC, 17 de febrer. Presentació 

del manual fonaments de sociologia: les 

relacions entre la naturalesa i la cultura, 

a càrrec del professor Jordi Guiu i de Josep 

M. Rotger, president de l’Associació Ca-

talana de Sociologia, filial de l’IEC.

— IEC, 18 de febrer. Presentació 

del lloc web dedicat al professor Juan José 

García Domínguez.

— Biblioteca de Catalunya, 18 de 

febrer. Presentació d’enciclopèdia de 

menorca, amb motiu del trentè aniversa-

ri de la publicació, a càrrec de Pasqual 

Maragall, expresident de la Generalitat de 

Catalunya; Marc Pons, president del 

Consell Insular de Menorca; Joan Lluís 

Torres Faner, conseller de Cultura del 

Consell Insular de Menorca; Jordi Carbo-

nell, membre de la Secció Filològica de 

l’IEC, i Joan Miquel Vidal Hernández, 

director de l’obra. Organització: Consell 

Insular de Menorca, Obra Cultural de 

Menorca i IEC, amb la col·laboració de la 

Biblioteca de Catalunya.
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— IEC, 23 de febrer. Presentació 

del darrer número de la revista Études 

roussillonnaises, revue d’Histoire et 

d’Archéologie méditerranéennes, que 

porta per títol «El concili de Perpinyà (15 

novembre 1408 - 26 març 1409)» i és 

dirigit per Hélène Millet. A més de Millet, 

en l’acte van intervenir Joan Peytaví, 

membre de l’IEC; Prim Bertran, de la 

Universitat de Barcelona; Isabel Grifoll, 

de la Universitat de Lleida, i Claire Pon-

sich, de la Universitat de París.

— IEC, 23 de febrer. Presentació 

del nou nomenclàtor oficial de toponímia 

major de catalunya, elaborat per l’IEC i 

la Generalitat de Catalunya. L’acte de 

presentació fou presidit per Josep-Lluís 

Carod Rovira, vicepresident de la Gene-

ralitat de Catalunya, i Salvador Giner, 

president de l’IEC.

— IEC, 24 de febrer. Presenta-

ció del número zero de la revista termi-

nàlia. L’acte fou presidit per Salvador 

Giner, president de l’IEC, i Isidor Marí, 

vicepresident de la Secció Filològica de 

l’IEC.

— IEC, 16 de març. Presentació 

de la col·lecció «Memòries de la Societat 

Catalana de Terminologia», de la Socie- 

tat Catalana de Terminologia (SCATERM), 

filial de l’IEC. Durant l’acte, també es va 

presentar el primer número de la col·lecció: 

la terminologia i la documentació: relaci-

ons i sinergies. L’acte fou presidit pel 

president de la Secció Filològica de l’IEC, 

Joan Martí i Castell.

— IEC, 25 de març. Presentació 

del llibre Geografia literària: comarques 

barcelonines, de Llorenç Soldevila i Ba-

lart, i del web Geografia literària dels 

països catalans. Geografia literària: 

comarques barcelonines. En l’acte de 

presentació del projecte van intervenir 

Joan Manuel Tresserras, conseller de 

Cultura i Mitjans de Comunicació de la 

Generalitat de Catalunya; Jordi Pujol, 

expresident de la Generalitat de Catalu-

nya; Joan Triadú, escriptor i membre de 

l’Institut d’Estudis Catalans, i Lluís Soler, 

actor. Van presidir l’acte la rectora de la 

Universitat de Vic, Assumpta Fargas, i el 

president de l’IEC, Salvador Giner.

— IEC, 7 d’abril. Presentació del 

llibre margalida comas camps (1892- 

1972), científica i pedagoga. L’acte fou 

presidit pel conseller de Cultura i Mitjans 

de Comunicació de la Generalitat de Ca-

talunya, Joan Manuel Tresserras; la con-

sellera d’Innovació, Interior i Justícia del 

Govern de les Illes Balears, Pilar Costa, i 

el president de l’IEC, Salvador Giner.

— IEC, 13 d’abril. Presentació de 

l’Atles del turisme a catalunya i del visor 

web de cartografia. En l’acte de presen-

tació, a part de López Palomeque, van 

intervenir Josep Huguet, conseller del 

Departament d’Innovació, Universitats i 

Empresa, i Josep Oliveras, professor de la 

Universitat Rovira i Virgili.

— IEC, 20 d’abril. Presentació 

del llibre Au nom du roi. pratique diplo-

matique et pouvoir durant le règne de 
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Jacques ii d’Aragon (1291-1327). Presi-

diren l’acte Jean-Pierre Étienvre; Maria 

Teresa Ferrer i Mallol, presidenta de la 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, i 

Salvador Giner, president de l’IEC.

— IEC, 29 d’abril. Presentació de 

la revista Actes d’Història de la ciència i 

de la tècnica. En el marc de l’acte de 

presentació del nou número d’aquesta 

revista, se celebrà un col·loqui al voltant 

de les publicacions científiques amb Jon 

Arrizabalaga, director de la revista dyna-

mis; Horacio Capel, director de la revista 

Geocrítica, i Tiago Saravia, redactor en 

cap de la revista Host. L’acte forma part 

del cicle «Col·loquis de la Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica 2009-2010».

— IEC, 3 de maig. Roda de prem-

sa: presentació de la segona edició de la 

Universitat Catalana d’Estiu de Ciències 

de la Natura a l’Alguer. La roda de prem-

sa fou a càrrec de Guillem Chacon, direc-

tor de la UCEcn; Joandomènec Ros, vice-

president de l’IEC; Antoni Torre, 

coordinador de la UCEcn a l’Alguer, i 

Vittorio Gazale, director del parc natural 

de Port del Comte, a Sardenya. 

— IEC, 5 de maig. Presentació del 

llibre el pensament econòmic a catalunya 

(1760-1840), d’Ernest Lluch, a càrrec de 

Josep Fontana, historiador i catedràtic 

emèrit de la Universitat Pompeu Fabra. Hi 

van intervenir Salvador Giner, president 

de l’IEC; Josep Maria Castellet, presi- 

dent de Grup 62, i Joan Fuster Sobrepere, 

director acadèmic del Consorci Universitat 

Internacional Menéndez Pelayo de Barce-

lona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch.

— Mirador Maria Aurèlia Cap-

many, edifici Novíssim, 6 de maig. Pre-

sentació del diccionari nomenclàtor de les 

vies públiques de Barcelona, a càrrec de 

Josep Moran, director de l’Oficina d’Ono-

màstica de l’IEC i membre de l’Institut.

— Palau del Parlament de Cata-

lunya, 17 de maig. Presentació del llibre 

el projecte d’autonomia de la mancomu-

nitat de catalunya del 1919 i el seu 

context històric, d’Albert Balcells. Presidí 

l’acte Ernest Benach, president del Par-

lament de Catalunya.

— Residència d’Investigadors del 

CSIC, 27 de maig. Presentació dels llibres 

plantes del port i Vocabulari de cruïlla: 

els mots de les terres de l’ebre i del ma-

estrat en el context del català formal. Hi 

van participar els autors de les dues obres, 

Álvaro Arasa i altres autors. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 8 de juny. Presentació del 

llibre entre cantos y llantos: tradición 

oral sikuani, de Francesc Queixalós i 

Rosalba Jiménez. La presentació fou 

precedida per la conferència «L’amour des 

langues et leur diversité / Amor a la di-

versitat de llengües / Amor a la diversidad 

de idiomas», a càrrec del professor Claude 

Hagège, del Collège de France. Hi van 

intervenir els compiladors de l’obra, 

Francesc Queixalós i Rosalba Jiménez, i 
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van presidir l’acte Joan A. Argenter, mem-

bre de l’IEC i director de la Càtedra 

UNESCO de Llengües i Educació de 

l’IEC, i Antonio Lobo-Guerrero, director 

executiu de la Fundación Etnollano.

— IEC, 10 de juny. Presentació del 

llibre blanc de la recerca matemàtica a 

catalunya, elaborat per Manuel Castellet, 

Joan del Castillo, Xavier Jarque i Marga-

rida Mitjana. Hi van intervenir Joan Majó, 

comissionat per a Universitats i Recerca de 

la Generalitat de Catalunya, i van presidir 

l’acte Salvador Giner, president de l’IEC, 

i David Serrat, president de la Secció de 

Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 14 de juny. Presentació 

a València de la ciència en la història dels 

països catalans. Hi van intervenir Ramon 

Parés, codirector de l’obra; Víctor Navar-

ro, membre del Consell Editor; Thomas 

Glick, autor i doctor honoris causa per la 

Universitat de València; Joandomènec 

Ros, vicepresident de l’IEC, i Josep Lluís 

Sirera Turó, vicerector d’Arts, Cultura i 

Patrimoni de la Universitat de València. 

Va presentar l’acte Juli Peretó, delegat del 

president de l’IEC a València i coordina-

dor de l’Espai Ciència de l’Octubre Centre 

de Cultura Contemporània. Organització: 

IEC i Universitat de València, amb la col-

laboració d’Acció Cultural del País Valen-

cià, la Càtedra de Divulgació de la Ciència 

de la Universitat de València, la Caja 

Mediterráneo (CAM) i l’Octubre Centre 

de Cultura Contemporània.

— IEC, 16 de juny. Presentació 

del llibre torcebraç entre dues cultures, 

de Rosa Calafat. A més de l’autora i del 

director de la Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació de l’IEC, Joan A. Argen-

ter, hi van intervenir Salvador Cardús, 

sociòleg, doctor en ciències econòmiques 

i membre de l’IEC, i Joel Joan, guionista, 

actor i director de cinema. 

— IEC, 17 de juny. Presentació 

del tercer i últim volum de la ciència en 

la història dels països catalans. L’acte 

fou presidit per Joandomènec Ros, vice-

president de l’IEC.

— Auditori CosmoCaixa de 

l’Obra Social Fundació La Caixa, 28  

de juny. Presentació del segon informe 

sobre el canvi climàtic a catalunya, a 

càrrec de Francesc Baltasar, conseller de 

Medi Ambient i Habitatge de la Genera-

litat de Catalunya; David Serrat, president 

de la Secció de Ciències i Tecnologia de 

l’IEC, i Gabriel Ferraté, president del 

CADS i membre de l’IEC. Josep Enric 

Llebot, coordinador del segon informe i 

del GECCC i membre de l’IEC, fou l’en-

carregat de presentar-ne els primers re-

sultats. Presentà l’acte Elisa Durán, di-

rectora general adjunta de la Fundació La 

Caixa, entitat que ha publicat el segon 

informe, i el va cloure el vicepresident del 

Govern de la Generalitat de Catalunya, 

Josep-Lluís Carod-Rovira.

— IEC, 1 de juliol. Presentació del 

volum reunió de la secció filològica a 

menorca, en ocasió del vintè aniversari de 
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l’institut menorquí d’estudis i del cente-

nari de l’iec. En l’acte de presentació del 

llibre hi van participar Joan Martí i Castell, 

president en funcions de la Secció Filolò-

gica; Josefina Salord, presidenta del Con-

sell Científic de l’Institut Menorquí d’Es-

tudis; Joan Francesc López Casasnovas, 

membre corresponent de la Secció Filolò-

gica de l’IEC, vocal de la Secció de Llengua 

i Literatura de l’Institut Menorquí d’Estu-

dis i curador de l’obra, i Josep Miquel Vidal 

Hernández, coordinador científic de 

l’Institut Menorquí d’Estudis.

— IEC, 22 de juliol. Presentació 

del manifest «L’A-7 o la colonització de 

Catalunya». La presentació als mitjans  

de comunicació del manifest és una con-

tinuació de la jornada «Sostenibilitat i 

planificació ambiental i infraestructural», 

que van organitzar l’Associació per a la 

Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) 

i la Institució Catalana d’Història Natural 

(ICHN), filial de l’IEC, el 19 de juny.

— IEC, 27 de juliol. Presentació 

del web Arrels. conreu de sabers. 

Col·loquis

— Auditori Jaime Torres Bodet, del Mu-

seu Nacional d’Antropologia de Mèxic, 19 

de setembre. Col·loqui «Catalunya a Mè-

xic», a la Feria del Libro de Antropología 

e Historia de Mèxic. Hi va participar el 

vicepresident de l’IEC, Joan Solà, amb la 

conferència «La influencia de México en 

la obra de los escritores del exilio catalán 

de 1939». 

— IEC, 3 de desembre, i seu de 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

(ICAC), 4 de desembre. II Col·loqui Inter-

nacional sobre la Concepció de l’Espai  

a Grècia: «Els animals i l’espai a l’antiga 

Grècia». 

— IEC, 19 i 20 d’abril. Col·loqui 

internacional: «Les transformacions ter-

ritorials a banda i banda dels Pirineus: 

Formes, lògiques i reptes». Van obrir la 

sessió Salvador Giner, president de l’IEC; 

Jean-Pierre Étienvre, director de la Casa 

de Velázquez; Francesc Nadal, presi- 

dent de la Societat Catalana de Geografia, 

i Daniel Serra de la Figuera, director de 

l’Institut d’Estudis Territorials. La confe-

rència inaugural fou a càrrec d’Oriol 

Nel·lo, membre de l’IEC i secretari per a 

la Planificació Territorial del Departa- 

ment de Política Territorial i Obres Públi-

ques de la Generalitat de Catalunya.

Jornades

— IEC, 16 de setembre. III Jornada de 

Biofísica. Hi va intervenir el doctor Joan 

Roca i Acín, director general de Recerca 

del Comissionat per a Universitats i Re-

cerca del Departament d’Innovació, 

Universitats i Recerca de la Generalitat de 

Catalunya.

— IEC, 17 i 18 de setembre. 

«Workshop on Prosody and Meaning». La 

inauguració va ser a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’IEC.

— Perpinyà, Illa, Serrabona, 

Elna, Sant Martí del Canigó i Sant Miquel 
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de Cuixà, del 10 al 12 d’octubre. V Jor-

nades d’Intercanvi Cultural. Hi van inter-

venir Miquela Valls, membre corresponent 

de l’IEC, i Joan Peytaví, membre de l’IEC, 

amb la conferència «El rossellonès avui: 

fidelitat i interferències». Organització: 

Societat Verdaguer, Càtedra Verdaguer 

d’Estudis Literaris de la Universitat de 

Vic i Societat Catalana de Llengua i Lite-

ratura (IEC), amb el suport de la Institu-

ció de les Lletres Catalanes de la Genera-

litat de Catalunya.

— Alacant, el Carxe, Novelda i 

Guardamar, 16 i 17 d’octubre. Jornada 

de la Secció Filològica de l’Institut d’Es-

tudis Catalans a la Delegació d’Alacant, 

el Carxe, Novelda i Guardamar. Es van 

celebrar diversos actes de caràcter acadè-

mic i cultural, oberts al públic. Organit-

zació: Secció Filològica de l’IEC.

— Temple Romà de Vic, 17 d’oc-

tubre. III Jornada d’Història de l’Astro-

nomia i de la Meteorologia. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC), Patronat d’Estudis 

Osonencs (PEO) i Agrupació Astronòmi-

ca d’Osona (AAO), amb la col·laboració 

de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell 

(AAS), l’Associació Catalana de Meteoro-

logia (ACAM), l’Associació Catalana 

d’Observadors Meteorològics (ACOM) i la 

Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 22 d’octubre. I Jornada 

de Biologia de Sistemes. 

— IEC, 23 d’octubre. IV Jornada 

Filològica: «La lingüística romànica al 

segle xxi». Durant aquesta jornada es van 

oferir diverses conferències sobre la lin-

güística romànica al segle xxi, entre les 

quals destaca la d’Antoni M. Badia i 

Margarit, professor emèrit de la Univer-

sitat de Barcelona i membre de l’IEC, que 

porta per títol: «La llengua catalana, ja 

madura, dins la romanística».

— IEC, 23 d’octubre. Jornada 

anual conjunta de les seccions de Senyalit-

zació Cel·lular i Metabolisme i de Biologia 

Molecular del Càncer de la Societat Cata-

lana de Biologia: «Hipòxia i angiogènesi».

— IEC, 14 de novembre. Jornades 

«Llengua i acollida. Responsabilitat soci-

al a tres bandes». Emissió del programa 

solidaris, de Catalunya Ràdio, en directe 

des de l’IEC. Hi van intervenir Rafael 

Jorba, periodista i membre del Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya; Mohamed 

Hilal Bent Ali, membre de la junta direc-

tiva de Som.cat; Artemi Nolla, d’AN Grup 

Restaurants; Montse Solé, adjunta al se-

cretari per a la Immigració de la Genera-

litat de Catalunya; Rosa M. Calafat, de la 

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació 

de l’IEC, i Joan A. Argenter, director de 

la Càtedra UNESCO de Llengües i Edu-

cació de l’IEC.

— IEC, 17 de novembre. Jornada: 

«Passat, present i futur de l’assessorament 

agrari a Catalunya». La jornada va con-

sistir en les conferències de Ramon Bado-

sa, agent comarcal del Servei d’Extensió 

Agrària (SEA) a Catalunya entre els anys 

1969 i 1978; Jordi Peix, director general 
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de Producció i Indústries Agroalimentà-

ries de la Generalitat de Catalunya entre 

els anys 1978 i 1991, i Jaume Sió, subdi-

rector general d’Innovació Rural del De-

partament d’Agricultura, Alimentació i 

Acció Rural de la Generalitat de Catalu-

nya. També es va celebrar una taula ro-

dona sota el lema «El futur de l’assesso-

rament agrari».

— Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona, 17 de novembre. 

Jornada «Més enllà de Darwin: competèn-

cia, selecció i evolució fora de la biologia». 

Organització: Universitat de Barcelona, 

amb la col·laboració de la Fundació Ca-

talana per a la Recerca i la Innovació i la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Residència d’Investigadors del 

CSIC i l’IEC, 17 de novembre. Jornada: 

«Darwin en el 150è aniversari de la pu-

blicació de l’origen de les espècies». Es 

van dur a terme dos actes per cloure l’any 

dedicat a Charles Darwin. El primer con-

sisteix en dues conferències: «El origen 

del origen del origen», a càrrec de Carlos 

Castrodeza, professor de la Universitat 

Complutense de Madrid, i «Darwin y The 

Descent of Man: la antigüedad y los orí-

genes de la humanidad en el siglo xix», 

que oferirà Francisco Pelayo, investigador 

del CSIC. El segon acte, que va tenir lloc 

a l’IEC, consistí en quatre intervencions 

sobre la rebuda de les teories de Darwin 

a Catalunya. La jornada va cloure amb 

un col·loqui en què es va fer balanç de 

l’Any Darwin.

— IEC, 20 de novembre. Jornades 

«Llengua i acollida. Responsabilitat soci-

al a tres bandes», que van consistir en tres 

sessions i tres debats centrats en el trac-

tament dels aspectes econòmics de la di-

versitat, i en la comunicació i la gestió de 

la diversitat. Primera sessió de les jorna-

des, amb la conferència: «Aspectes eco-

nòmics de la diversitat: el poliglotisme, la 

riquesa dels pobres?». En la inauguració 

van participar Joan Majó, comissionat per 

a Universitats i Recerca del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya; Joan A. Argen-

ter, director de la Càtedra UNESCO de 

Llengües i Educació de l’IEC, i Salvador 

Giner, president de l’IEC.

— IEC, 20 i 21 de novembre. VI 

Jornada sobre la Història de la Ciència i 

l’Ensenyament. Durant la jornada, es va 

presentar el Curs telemàtic d’història de la  

ciència i de la tècnica, que ha dissenyat  

la Societat Catalana d’Història de la Ci-

ència i de la Tècnica (SCHCT), filial de 

l’IEC. També es van fer comunicacions i 

es va lliurar el VIII Premi Antoni Quinta-

na Marí per a treballs de recerca de bat-

xillerat.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 26 de 

novembre. VII Jornada Memorial Demo-

cràtic a la UPC: «La tecnologia a les his-

torietes de la postguerra». La benvinguda 

fou a càrrec de Francesc Roure, director de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona; Josep M. Fuertes, 
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president de la Societat Catalana de Tec-

nologia, filial de l’IEC, i Mònica Rius, 

presidenta de la Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica, filial de 

l’IEC. Organització: Memorial Democràtic, 

Departament d’Interior, Relacions Institu-

cionals i Participació de la Generalitat de 

Catalunya, Càtedra UNESCO de Tècnica 

i Cultura de la UPC, Societat Catalana de 

Tecnologia (IEC) i Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica (IEC), 

amb la col·laboració de Glénat i Norma 

Editorial.

— IEC, 27 de novembre. Jornades 

«Llengua i acollida. Responsabilitat soci-

al a tres bandes». Segona sessió de les 

jornades que porta per títol: «Comunica-

ció i gestió de la diversitat». Hi van inter-

venir Bernat Joan, secretari de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalu-

nya; Joan Martí i Castell, president de la 

Secció Filològica de l’IEC, i Joan A. Ar-

genter, director de la Càtedra UNESCO 

de Llengües i Educació de l’IEC.

— IEC, 3 de desembre. VI Jorna-

da CREAF - SCB - ICHN: «Aturem la 

pèrdua de biodiversitat». Els parlaments 

inaugurals van ser a càrrec de Javier 

Retana, director del CREAF; Lluís Tort, 

president de la SCB, i Josep M. Ninot, 

president de la ICHN.

— IEC, 10 de desembre. I Jorna-

da científica de la investigació en comu-

nicació a Catalunya.

— IEC, 17 de desembre. Jornada 

de Santa Llúcia 2009: «Gaps en la comu-

nicació científica: quan es creen conxor-

xes».

— IEC, 18 de desembre. Jornades 

«Llengua i acollida. Responsabilitat soci-

al a tres bandes». Darrera ponència de les 

jornades titulada «Globalització i noves 

tecnologies». Hi van intervenir Albert 

Sáez, president de la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals; Pere Puig, pre-

sident de la Societat Catalana d’Econo-

mia, filial de l’IEC, i Joan A. Argenter, 

director de la Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació de l’IEC.

— IEC, 5 de febrer. I Jornada de 

Cromatina i Epigenètica.

— IEC, 18 de febrer. Jornada 

«Vicens Vives, més enllà de l’historiador». 

La presentació de la Jornada va ser a 

càrrec d’Albert Balcells, membre de l’IEC 

i director de l’Arxiu de l’IEC. Enric Pujol, 

professor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), va pronunciar la con-

ferència «L’acadèmic i la seva evolució 

ideològica»; Jaume Sobrequés, president 

de la Societat Catalana d’Estudis Histò-

rics, filial de l’IEC, va presentar la confe-

rència «L’editor i les diverses connexions 

polítiques», i Antoni Simon, membre de 

l’IEC i catedràtic de la UAB, va pronun-

ciar la conferència «L’historiador i la seva 

escola en el context hispànic». La jornada 

va ser presidida per Salvador Giner, pre-

sident de l’Institut. Aquesta activitat 

s’emmarca en els actes de commemoració 

de l’Any Jaume Vicens Vives.

— IEC, 19 de febrer. IX Jornada 
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de Protecció Vegetal. La conferència in-

augural va ser a càrrec de Roderic Guigó, 

del centre de Regulació Genòmica de 

Barcelona, que parlà del genoma i de la 

importància de la bioinformàtica en 

aquest àmbit d’investigació. Pere Puigdo-

mènech, membre de l’IEC, va parlar de 

la recerca en els genomes de les plantes i 

les aplicacions que se’n deriven, inclo-

ent-hi la modificació genètica de les 

plantes. A més, es van presentar diverses 

comunicacions i, finalment, es va lliurar 

el III Premi Claudi Barberà a la millor 

comunicació oral presentada per un/a 

estudiant sobre la protecció vegetal.

— Facultat de Ciències de la Salut 

de la Universitat Internacional de Cata-

lunya, 20 de febrer. VII Matinal Pràctica 

de Biologia Molecular, a càrrec de Natalia 

Ricco, llicenciada en biologia per la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. Organit-

zació: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Cambra de Comerç de Saba-

dell, 4 de març. Segona jornada econòmi-

ca «Futur obert». El sociòleg Salvador 

Giner, president de l’IEC, i l’economista i 

advocat Joaquim Muns, membre de l’IEC, 

van participar en «La crisi actual, visió 

d’un economista i d’un sociòleg».

— IEC, 4 de març. Terceres Jor-

nades Catalanes de Revistes Científiques 

(3JCRC). El programa es va organitzar 

en tres sessions: «Univers digital», «Ex-

periència de revistes» i «Gestió dels con-

tinguts».

— Unitat de Genòmica dels Ser-

veis Cientificotècnics de la Universitat de 

Barcelona, 6 de març. I Matinal de Se-

qüenciació de DNA. Jornada a càrrec de 

les doctores Berta Fusté i Carmen López 

i el professor Agustí Arasanz. Organitza-

ció: Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Convent dels Mínims (Perpi-

nyà), 9 i 10 de març. Jornades: «Solida-

rités entre juifs et chrétiens au Moyen Âge. 

Des écritures ordinaires, témoins des so-

lidarités aux xiiie et xive siècles». Organit-

zació: Société d’Études du Crédit et des 

Échanges Médievaux (SECEM) i Directi-

on de la Culture de la Mairie de Perpignan 

i la col·laboració de la Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC), entre altres 

institucions.

— Universitat d’Andorra, 25 de 

març. Jornada: «Present i futur del dret 

alimentari a Europa». En aquesta Jorna-

da es van pronunicar diverses conferèn-

cies: «El dret alimentari», a càrrec de 

Lluís González Vaqué, exfuncionari de la 

Comissió Europea; «La legislació alimen-

tària», a càrrec de Sílvia Bañares, profes-

sora de dret mercantil de la Universitat 

Abat Oliva CEU, i «Què s’està fent a 

Andorra?», a càrrec de Jesús Galindo, de 

l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn 

del Ministeri de Salut d’Andorra. Orga-

nització: Universitat d’Andorra i l’Asso-

ciació Catalana de Ciències de l’Alimen-

tació (IEC).

— Universitat Politècnica de Va-

lència, 27 de març. XV Jornada de Socio-
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lingüística d’Alcoi: «El valencià en l’era 

digital». Brauli Montoya, membre de l’IEC 

i delegat de l’IEC a Alacant, va participar 

en la Jornada com a moderador de la tau-

la rodona «La llengua en els mitjans de 

comunicació digitals». Organització: Uni-

versitat Politècnica de València, Delegació 

d’Alacant de l’IEC, Acadèmia Valenciana 

de la Llengua, Ajuntament d’Alcoi, Centre 

Ovidi Montllor i Coordinadora de l’Alcoià 

i el Comtat pel Valencià.

— IEC, 17 d’abril. III Jornada de 

Bioquímica del Benestar (segona part). 

Sessió a càrrec de Josep Clotet, doctor en 

biologia i professor de l’Àrea de Biologia 

Molecular i Cel·lular de la Universitat 

Internacional de Catalunya. 

— IEC, 28 i 29 d’abril. Segones 

Jornades de Sostenibilitat i Canvi Climà-

tic (2JSCC). Es van celebrar quatre con-

ferències sobre canvi climàtic i energia.

— IEC, 29 d’abril. Jornada: «Im-

munòlegs i societat: la relació entre cièn-

cia i salut». La Jornada s’obrí amb la 

conferència «Reprogramming of immune 

cells», a càrrec de Thomas Graf, del Cen-

tre de Regulació Genòmica de Barcelona. 

Tot seguit, es va celebrar la taula rodona 

«Com podem promoure l’interès per la 

immunologia entre els científics del fu- 

tur?», en què van intervenir Olaya Fer- 

nández, estudiant de pregrau de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB); 

Laura Martínez, resident de la Unitat 

d’Immunologia de l’Hospital de Sant Pau, 

i Dàlia Raich, estudiant predoctoral del 

Laboratori d’Immunobiologia per a la 

Recerca i les Aplicacions Diagnòstiques 

(LIRAD). La Jornada es va cloure amb la 

ponència «Neonatal Immunity», de Stuart 

Marshall-Clarke, de la Facultat de Cièn-

cies Biomèdiques de la Universitat de 

Liverpool (Regne Unit). 

— IEC, 29 d’abril. Segones Jorna-

des de Sostenibilitat i Canvi Climàtic 

(2JSCC). La segona sessió de les 2JSCC 

s’obrí amb la intervenció «Energia de 

l’hidrogen: perspectives a curt, mig i llarg 

termini», per part de Jordi Llorca, de la 

Universitat Politècnica de Catalunya. Les 

Jornades es van cloure amb la conferència 

«Where do we stand on Global Warming?», 

a càrrec de Raymond S. Bradley, de la 

Universitat de Massachusetts a Amherst.

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 4 de maig. Jornada: 

«Medi ambient i societat: pautes per a la 

gestió ambiental». La benvinguda fou a 

càrrec de Rosa Bruguera, presidenta de 

Dones d’Avui —l’entitat organitzadora—, 

i de Romà Tauler, president de la Societat 

Catalana de Química, filial de l’IEC. 

Organització: Departament de Química 

Ambiental de l’Institut de Diagnosi Am-

biental i Estudis de l’Aigua del Consell 

Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC), amb la col·laboració de Dones 

d’Avui; l’Institut Català de les Dones; el 

Ministeri d’Educació, Ciència i Innovació, 

i la Societat Catalana de Química (IEC).

— Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya, 7 i 8 de maig. 
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Segones Jornades sobre Innovació a l’En-

senyament de la Tecnologia: «Els reptes 

dels nous recursos». Organització: Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, Museu Nacional de la Ciència 

i de la Tècnica de Catalunya (mNAC-

TEC), Associació del Professorat de 

Tecnologia de Catalunya (APTC), Col·legi 

d’Enginyers Tècnics Industrials de Bar-

celona (CETIB) i Societat Catalana de 

Tecnologia (IEC).

— Universitat de Vic, 13 de maig. 

VIII Jornada de la SCATERM: «Termino-

logia, neologia i traducció». La inaugura-

ció de la Jornada va ser a càrrec de Jaume 

Martí, president de la Societat Catalana 

de Terminologia, filial de l’IEC; M. Carme 

Sanmartí, degana de la Facultat de Cièn-

cies Humanes, Traducció i Documentació 

de la Universitat de Vic; Francesc Vallver-

dú, membre de l’IEC i delegat del presi-

dent de l’IEC per a les societats filials, i 

Assumpta Fargas, rectora de la Universi-

tat de Vic. Organització: Societat Catala-

na de Terminologia (IEC) i Universitat de 

Vic.

— Sitges, 14 i 15 de maig. Jorna-

des de la Secció Filològica de l’IEC a 

Sitges. Homenatge a Josep Roca-Pons. 

Organització: Secció Filològica de l’IEC, 

amb la col·laboració del Centre d’Estudis 

Sitgetans i l’Ajuntament de Sitges.

— Parc Natural del Montseny, 15 

de maig. Jornada al Parc Natural del 

Montseny, amb motiu de la concessió  

del I Premi Territori de Catalunya al Pla 

especial de protecció del medi natural i 

del paisatge del Parc Natural del Mont-

seny. La Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori (SCOT), filial de l’IEC, i 

l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de 

Catalunya (AAUC) van organitzar aques-

ta jornada d’estudi sobre el terreny.

— IEC, 18 de juny. Jornada anu-

al: «Senyals implicats en mort cel·lular». 

Al llarg del dia, experts de Catalunya, 

València, Bèlgica i Irlanda van estudiar 

diversos aspectes relacionats amb la ne-

crosi cel·lular.

— IEC, 19 de juny. Jornada: 

«Sostenibilitat i planificació territorial i 

infraestructural». 

— IEC, 29 de juny. XVIII Jorna-

des de Biologia Molecular. En el marc de 

les Jornades es va lliurar el Premi Lluís 

Cornudella a la millor presentació oral 

d’un treball predoctoral.

— IEC, 5 de juliol. X Jornada de 

Biologia Evolutiva. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 8 de juliol. V Jornada de 

Recerca i Immigració. La Jornada es va 

dividir en tres blocs per àmbit de recerca: 

àmbit d’accés al treball i anàlisi socialde-

mogràfica; àmbit residencial i pràctiques 

esportives, i, finalment, àmbit formatiu i 

educatiu. La benvinguda fou a càrrec de 

Salvador Giner, president de l’IEC; Oriol 

Amorós, secretari per a la Immigració de 

la Generalitat de Catalunya, i Joan Majó, 

comissionat per a Universitats i Recerca 

de la Generalitat de Catalunya.
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Sessions inaugurals

— IEC, 5 d’octubre. Inauguració del curs 

2009-2010 de l’Institut d’Estudis Cata-

lans. Joan Mas i Vives, membre de l’IEC, 

va oferir la lliçó inaugural del curs de 

l’IEC, que porta per títol «Evocació de Jo- 

sep Lluís Pons i Gallarza i Joan Alcover». 

Joan Majó, comissionat per a Universitats 

i Recerca del Departament d’Innovació, 

Universitats i Empresa de la Generalitat 

de Catalunya, fou l’encarregat de cloure 

l’acte, presidit per Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC.

— IEC, 6 d’octubre. Lliçó inau-

gural del curs 2009-2010 de la Societat 

Catalana de Pedagogia, filial de l’IEC. 

Ramon M. Nogués i Carulla, catedràtic 

emèrit d’antropologia biològica de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, va 

donar el tret de sortida al nou curs de la 

Societat Catalana de Pedagogia, filial de 

l’IEC, amb la conferència «La neurocièn-

cia i educació. Darreres aportacions de la 

investigació d’interès per a la pedagogia».

— Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona, 8 d’octubre. 

Lliçó inaugural del curs 2009-2010 de la 

Institució Catalana d’Història Natural, 

filial de l’IEC. Jacob Weiner, del Grup 

Botànic, Departament d’Agricultura i 

Ecologia, Universitat de Copenhagen, va 

oferir la conferència «Applying Evolutio-

nary Theory to Agriculture to Increase 

Sustainability». 

— Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, 8 d’octubre. Lliçó inaugu-

ral del curs 2009-2010 de la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics, filial de 

l’IEC. Albert Balcells, catedràtic d’història 

contemporània de la Universitat Autòno-

ma Barcelona i membre de l’IEC, va 

dictar la conferència «L’Institut d’Educa-

ció General de Prat de la Riba. Higiene i 

civisme (1914 -1923)».

— IEC, 21 d’octubre. Sessió in-

augural del curs 2009-2010 de la Societat 

Catalana de Física, filial de l’IEC. Enric 

Verdaguer Oms, del Departament de Fí-

sica Fonamental de la Universitat de 

Barcelona (UB), va pronunciar la confe-

rència «La teoria de la relativitat general 

d’Einstein avui».

— IEC, 16 de novembre. Lliçó 

inaugural del curs 2009-2010 dels Amics 

de l’Art Romànic. Teresa Viñolas i Vi- 

dal, professora titular del Departament  

de Geografia i Història de la Universitat de 

Barcelona, va pronunciar la conferència 

«Presència activa de les dones als castells».

— IEC, 25 de novembre. Lliçó 

inaugural de la Societat Catalana de Fi-

losofia del curs 2009-2010. Antoni Bosch-

Veciana, vicepresident de la Societat 

Catalana de Filosofia, filial de l’IEC, va 

pronunciar la conferència «Pierre Hadot, 

lector de l’antiguitat clàssica: la contem-

poraneïtat de la vida filosòfica».

— Saló Sant Jordi de la Genera-

litat de Catalunya, 10 de febrer. Salvador 

Giner assisteix a la inauguració de l’Any 

Vicens Vives. L’acte va ser presidit pel 

president de la Generalitat de Catalunya, 
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José Montilla, i hi van participar persona-

litats del món acadèmic i cultural, a més 

de la ministra de Cultura, Ángeles 

González-Sinde; els dos expresidents de 

la Generalitat, Jordi Pujol i Pasqual Ma-

ragall, i els consellers Joan Manuel Tres-

serras, Antoni Castells, Ernest Maragall i 

Joaquim Nadal. L’hispanista i historiador 

britànic Sir John Elliott va pronunciar la 

conferència inaugural: «Jaume Vicens, 

ahir i avui».

— IEC, 11 de febrer. Acte inau-

gural del FLaReNet Forum 2010. El 

president de l’IEC va presidir la inaugu-

ració de FLaReNet (Fostering Language 

Resources Network).

— Parc Natural de Port del Com-

te (Alguer), 7 de maig. Inauguració de la 

segona edició de la Universitat Catalana 

d’Estiu de Ciències Naturals (UCEcn) a 

l’Alguer. Organització: Institut d’Estudis 

Catalans, Fundació Alsina Bofill, lnstitu-

ció Catalana d’Història Natural, Univer-

sitat Catalana d’Estiu, Institut de Biodi-

versitat Tropical, Universitat de Sàsser i 

l’ONG Naturalistes Sense Fronteres, amb 

la col·laboració de l’Obra Cultural de 

l’Alguer.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 8 de juny. Inauguració de la Biblio-

teca Enric Valor a Alacant. Hi van inter-

venir Joan Borja, director del Departament 

de Filologia Catalana de la Universitat 

d’Alacant, amb la conferència «La con-

tribució d’Enric Valor a la literatura po-

pular catalana», i Vicent Pitarch, delegat 

de l’IEC a Castelló de la Plana, amb la 

conferència «L’Enric Valor gramàtic i 

l’Institut d’Estudis Catalans». 

Reunions

— IEC, del 10 al 12 de setembre. Reunió 

de la Federació Europea de Societats de 

Microbiologia (FEMS). 

— París, 14 de setembre. Reunió 

del Consell del Centre d’Estudis Catalans 

de la Universitat Sorbona de París. El 

president de l’IEC, Salvador Giner, va 

assistir a la reunió. Organització: Centre 

d’Estudis Catalans de la Universitat Sor-

bona de París.

— IEC, del 19 al 21 de novembre. 

Reunió Científica Anual de Microbiologia 

- RECAM 2009.

Taules rodones i debats

— IEC, 21 de desembre. Taula rodona: 

«Les despulles de Pere el Gran i d’Arnau 

Mir de Tost, desvetllades». Hi van inter-

venir Francesc Fité, professor de la Uni-

versitat de Lleida; Marina Miquel, cap de 

l’Àrea de Gestió de Monuments de la 

Generalitat de Catalunya, i Rosa M. Mar-

tín, conservadora del DHUB-Museu 

Tèxtil i d’Indumentària. Va moderar la 

taula rodona Francesca Español, presi-

denta dels Amics de l’Art Romànic.

— IEC (seu del carrer de M. Au-

rèlia Capmany), 22 de febrer. Debat sobre 

l’obra israel o Atenas: ensayos sobre re-

ligión, teología y racionalidad, de Jürgen 

Habermas (2001). És la setzena sessió del 
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Seminari de Teoria Sociològica Crítica 

Raimon Bonal, que organitza l’Associació 

Catalana de Sociologia, filial de l’IEC.

— Espai Betúlia de Badalona, 3 

de març. Salvador Giner participa en la 

taula rodona «Ruedo ibérico i la resistèn-

cia cultural a Catalunya». L’acte s’em-

marca en l’exposició sobre l’editorial 

Ruedo Ibérico, que acull fins al 25 de març 

l’Espai Betúlia. En la taula rodona van 

intervenir, a més del president de l’IEC, 

Josep Maria Castellet i Jordi Porta. Va 

moderar l’acte Joan Villarroya. Organit-

zació: Residencia de Estudiantes de Ma-

drid i Espai Betúlia.

— Ateneu Barcelonès, 11 de 

març. Salvador Giner va participar en la 

taula rodona «El projecte del Museu de 

Ciències Socials de Catalunya». A més del 

president de l’IEC, hi van intervenir Xa-

vier Hernández, catedràtic de didàctica 

de les ciències socials a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, i Joan Sanmartí, 

catedràtic d’aqueologia a la Universitat 

de Barcelona. Va moderar l’acte Pere Iz- 

quierdo, exdirector del Museu d’Arqueo-

logia de Catalunya.

— IEC, 8 d’abril. Debat: «Bases 

per un urbanisme més sostenible». Prime-

ra sessió de les jornades d’anàlisi i de 

debat sobre les ciències ambientals «Dià-

legs ambientals 2010». Hi van intervenir 

Xavier Gabarrell, professor del Departa-

ment d’Enginyeria Química de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 

coordinador del grup de recerca Sosteni-

bilitat i Prevenció Ambiental (SosteniPrA) 

de la UAB, i Manuel Gausa, arquitecte, 

vicepresident del Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible (CADS) de la 

Generalitat de Catalunya i director de 

l’estudi cap a un habitat(ge) sostenible.

— IEC, 15 d’abril. Debat: «Cata-

lunya des d’una perspectiva energètica», 

a càrrec de Mariano Marzo, catedràtic 

d’estratigrafia i professor de recursos 

energètics i geologia del petroli de la Uni-

versitat de Barcelona, i Josep Puig, pro-

fessor de recursos energètics i energia i 

societat de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i president d’Eurosolar a Cata-

lunya i a Espanya. La sessió forma part 

de les jornades «Diàlegs ambientals 

2010».

— IEC, 21 d’abril. XXII Debat de 

Química a l’Institut d’Estudis Catalans: 

«L’ensenyament de la química en context». 

Es van presentar dos projectes: Ciència per 

al segle xxi, destinat als estudiants d’entre 

catorze i setze anys, amb l’objectiu de 

promoure l’alfabetització científica, i Sal-

ters Advanced Chemistry, un programa de 

química per a estudiants de setze a divuit 

anys. En el decurs de l’acte es van lliurar 

també els premis corresponents a la quar-

ta edició dels premis als treballs de recerca 

de batxillerat dins l’àmbit de la química i 

els alumnes guardonats van exposar els 

seus treballs de recerca.

— Sala Turró de la Reial Acadè-

mia de Medicina, 29 d’abril. Debat: 

«Polítiques internacionals i moviments 
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civils del canvi climàtic». Hi van interve-

nir Esteve Corbera, investigador del 

Tyndall Centre for Climate Change Re- 

search del Regne Unit, on desenvolupa es- 

tudis relacionats amb el Conveni marc de 

les Nacions Unides sobre el canvi climàtic 

i el Protocol de Kyoto, i Aida Vila, respon-

sable de la campanya «Canvi climàtic i 

energia» de Greenpeace a Espanya. La 

sessió forma part de les jornades «Diàlegs 

ambientals 2010».

— IEC, 6 de maig. Debat: «Crisi 

dels models productius i decreixement». 

Hi van intervenir Jeroen Van Den Bergh, 

investigador de l’Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats (ICREA), 

professor associat al Departament d’Eco-

nomia i Història Econòmica de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 

professor d’economia ambiental i dels 

recursos de la Universitat Lliure d’Ams-

terdam, i Giorgos Kallis, investigador 

d’ICREA i professor associat al Departa-

ment de Geografia de la UAB. Aquesta és 

l’última sessió de les segones jornades 

d’anàlisi i de debat sobre les ciències am-

bientals del cicle «Diàlegs ambientals 

2010». 

— IEC, 22 de juny. Debat: «Des-

prés de l’aprovació del PTMB: balanç del 

Pla, i de la planificació territorial a Cata-

lunya 2004-2010 en el seu conjunt, i 

orientacions pel futur de la política terri-

torial a Catalunya». Amb motiu de l’apro-

vació del Pla Territorial Metropolità de 

Barcelona, es va celebrar una taula rodo-

na en què es va fer balanç dels criteris i 

orientacions que marcaran el futur de 

l’àrea metropolitana. Hi van intervenir 

Juli Esteban, director del Programa de 

Planejament Territorial del Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques 

(DPTOP) de la Generalitat de Catalunya; 

Ricard Pié, arquitecte; Josep Maria Car-

reras, economista, i Francesc Magrinyà, 

enginyer de camins. Va presentar l’acte 

Margarita Castañer, presidenta de la So-

cietat Catalana d’Ordenació del Territori 

(SCOT), filial de l’IEC, mentre que An-

dreu Ulied, enginyer i membre de la 

junta de la SCOT, va moderar la taula 

rodona. La cloenda fou a càrrec d’Oriol 

Nel·lo, secretari per a la Planificació Ter-

ritorial del DPTOP i membre de l’IEC.

Simposis

— Museu de Menorca, 14 de setembre. 

Simposi Internacional sobre Illes i Evolu-

ció. Organització: Obra Social de Sa 

Nostra - Caixa de Balears, Institut Menor-

quí d’Estudis, 2009: Any Darwin de les 

Illes Balears, amb la col·laboració de la 

Fundació Destí Menorca, Consell Insular 

de Menorca, Museu de Menorca, Univer-

sitat de les Illes Balears, Ajuntament de 

Maó, Govern de les Illes Balears i IEC.

— IEC, 14 d’octubre. I Simposi 

sobre l’Ensenyament de la Llengua i la 

Literatura Catalanes a la Secundària i a 

la Universitat: «Com i què hem d’ensenyar 

a les aules del segle xxi?». La conferència 

inaugural, a càrrec de l’escriptor Ramon 
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Solsona, es va titular «Elogi de la gramà-

tica amb 24.000 apatxes». Hi van parti-

cipar, entre d’altres, el president de la 

Secció Filològica, Joan Martí i Castell, i 

Teresa Cabré, del Deganat de la Facultat 

de Lletres de la UAB i membre de l’IEC.

— IEC i Universitat de Barcelona, 

del 30 de novembre al 2 de desembre. III 

Simposi Carles Riba. La inauguració  

del Simposi fou a càrrec de Carles Mira-

lles, membre de la Secció Filològica de 

l’IEC i president de l’Aula Carles Riba i 

del Simposi; Montserrat Jufresa i Rosa 

Cabré, codirectores de l’Aula Carles Riba; 

Joan Martí i Castell, president de la Secció 

Filològica de l’IEC, i Salvador Giner, 

president de l’IEC. En la cloenda van 

intervenir, a més de Miralles, el rector de 

la UB, Dídac Ramírez, i el degà de la 

Facultat de Filologia de la mateixa uni-

versitat, Adolfo Sotelo.

Fires

— Museu Nacional d’Antropologia de 

Mèxic, 17 de setembre. XXI Feria del 

Libro de Antropología e Historia de Mèxic. 

L’IEC hi va participar amb l’exposició «El 

Institut d’Estudis Catalans a través de sus 

publicaciones». L’IEC hi fou present tam-

bé en diversos actes. Per una banda, en el 

«Coloquio Catalunya a México», que es 

va celebrar el 19 de setembre i en el qual 

van intervenir Mercè Morales, de la Soci-

etat Catalana d’Estudis Històrics, filial de 

l’IEC, amb la conferència «El exilio ca-

talán y la Generalitat de Catalunya en 

México», i Joan Solà, vicepresident, amb 

la conferència «La influencia de México 

en la obra de los escritores del exilio ca-

talán de 1939»; Josep Maria Terricabras, 

membre de l’IEC, va moderar l’acte. Per 

una altra banda, en el «XIV Simposio 

Román Piña Chán», que va tenir lloc del 

21 al 23 de setembre, el dia 23 es va 

comptar amb la participació del doctor 

Joan Sanmartí i Grego, membre de l’IEC, 

amb la conferència «La protección y di-

fusión del patrimonio. La musealización 

del yacimiento ibérico de Calafell». Orga-

nització: Vivir Mejor - Estrategia de Polí-

tica Social del Gobierno Federal de Mèxic, 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia de Mèxic, Universitat Autònoma 

de Barcelona i Institut Ramon Llull.

— Feria de Madrid, del 7 al 9 

d’octubre. Fira Internacional del Llibre 

de Madrid, LIBER 2009. L’IEC va parti-

cipar-hi amb més d’un centenar de publi-

cacions de l’Institut i va compartir estand 

amb l’Euskaltzaindia (Reial Acadèmia de 

la Llengua Basca), el Consello da Cultura 

Galega i la plataforma Textos Medievals 

Catalans.

— París, 3 i 4 de febrer. Fira 

Expolangues. Joan Martí i Castell, presi-

dent de la Secció Filològica, i Joan Veny, 

membre de l’IEC, hi van presentar el 

petit atles lingüístic del domini català en 

una conferència en què també es va par-

lar sobre els projectes de recerca, norma-

tivització i normalització de la llengua que 

du a terme l’IEC. El 4 de febrer, el presi-
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dent de l’Institut, Salvador Giner, parti-

cipà a la taula rodona «Quelles solidarités 

entre langues romanes?». Organització: 

Ministeri de Cultura i Comunicació de la 

República Francesa i Institut Ramon 

Llull.

Lliurament de premis

— Auditori Enric Granados de Lleida, 3 

d’octubre. Lliurament dels Premis Naci-

onals de Cultura 2009. El vicepresident 

de l’IEC, Joan Solà, hi assistí en represen-

tació de l’Institut d’Estudis Catalans. El 

Premi Nacional de Literatura de l’edició 

d’enguany ha estat atorgat a Jaume Pòr-

tulas, antic president de la Societat Cata-

lana d’Estudis Clàssics, filial de l’IEC. 

Organització: Generalitat de Catalunya.

— IEC, 25 de novembre. Lliura-

ment del Premi Catalunya d’Economia 

2009. «Markets and linguistic diversity», 

de Ramon Caminal, és el treball guardo-

nat amb el Premi Catalunya d’Economia, 

de caràcter biennal i que atorga la Soci-

etat Catalana d’Economia (SCE), filial 

de l’IEC, amb el patrocini de Caixa Ca-

talunya. L’acte fou presidit per Narcís 

Serra, president de Caixa Catalunya; 

Pere Puig, president de la Societat Cata-

lana d’Economia, filial de l’IEC, i Salva-

dor Giner, president de l’IEC.

— Consell Comarcal de la Nogue-

ra, 27 de novembre. Lliurament del XX 

Premi Comte Jaume d’Urgell, concedit 

enguany a l’IEC. El guardó reconeix la 

tasca científica, acadèmica i cultural de 

l’Institut. L’encarregat de recollir el premi 

va ser el vicepresident de l’Institut, Joan 

Solà.

— IEC, 10 de març. Lliurament 

de premis als treballs de recerca de bat-

xillerat sobre física i als classificats per a 

la fase espanyola de l’Olimpíada Interna-

cional de Física 2010.

— IEC, 22 d’abril. Premis Sant 

Jordi 2010: LXXIX Cartell de premis i 

borses d’estudi. 

— Universitat Ramon Llull, 18 

de maig. Lliurament dels premis de les 

XV Proves Cangur de Matemàtiques. Hi 

van intervenir Carles Perelló, president de 

la Societat Catalana de Matemàtiques, 

filial de l’IEC; el conseller d’Educació de 

la Generalitat de Catalunya, Ernest Ma-

ragall; el president de l’IEC, Salvador 

Giner, i el director general del Campus La 

Salle - URL, el germà Miquel Àngel Bar-

rabeig. Presidí l’acte la rectora de la 

Universitat Ramon Llull, Esther Giménez-

Salinas.

— Palau de la Generalitat, 2 de 

juliol. Lliurament del Premi Maria Llu-

ïsa Serra 2010, Taula d’Or a Jordi Car-

bonell. El Consell Insular de Menorca va 

concedir el Premi al filòleg i membre de 

l’IEC Jordi Carbonell. Hi va participar 

Joan Martí i Castell, que ha estat presi-

dent de la Secció Filològica de l’IEC en 

els darrers vuit anys. Organització: Ge-

neralitat de Catalunya i Consell Insular 

de Menorca.
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Congressos

— Sant Carles de la Ràpita, 15 i 16 d’oc-

tubre. II Congrés d’Aqüicultura Mediter-

rània i II Simposi d’Aqüicultura de Cata-

lunya. Organització: Ajuntament de Sant 

Carles de la Ràpita, Exporàpita, Depar-

tament d’Innovació, Universitats i Em-

presa de la Generalitat de Catalunya, 

Xarxa de Referència de Recerca i Desen-

volupament en Aqüicultura i Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Museu Cerdà de Puigcerdà, 

Centre Cívic Escoles Velles de Bellver de 

la Cerdanya i Farmàcia Museu de Llívia, 

del 19 al 21 de març. Congrés Internaci-

onal: «Observar les fronteres, veure el 

món». Organització: Delegació de l’IEC a 

Lleida, entre altres entitats organitzado-

res.

— IEC, del 31 de maig al 4 de 

juny. Congrés Internacional: «Martí l’Hu-

mà, el darrer rei de la dinastia de Barce-

lona (1396-1410). L’interregne i el 

Compromís de Casp». Va obrir el Congrés 

Salvador Giner, president de l’IEC, i la 

presidenta de la Secció Històrico-Arque-

ològica de l’IEC, Maria Teresa Ferrer i 

Mallol, va pronunciar la conferència in-

augural: «Martí I, el darrer rei de la di-

nastia de Barcelona».

Exposicions

— Facultats de Física i Química de la 

Universitat de Barcelona, 15 d’octubre. 

Exposició: «1609-2009: una nova mane-

ra de mirar el cel». El doctor Manuel 

Sanromà, director de la Càtedra Ciència 

i Humanisme de la Universitat Rovira i 

Virgili, va oferir la conferència «La Revo-

lució Galileana: Telescopis i Llibres». Tot 

seguit, s’inaugurà la mostra, que recull 

una selecció de llibres d’astronomia dels 

segles xix i xx que pertanyen al fons de  

la Biblioteca de Física de la Universitat  

de Barcelona. Organització: Universitat de 

Barcelona, amb la col·laboració de la 

Societat Catalana de Física (IEC) i la So- 

cietat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 16 de novembre. Exposi-

ció dels cartells participants en el Concurs 

de Cartells Setmana de la Ciència 2009. 

El pati de la Casa de Convalescència, seu 

de l’IEC, va acollir fins al 24 de novembre, 

una exposició amb els seixanta-tres car-

tells que van participar en el Concurs de 

Cartells Setmana de la Ciència 2009. 

L’exposició s’emmarcà dins les activitats 

de la Setmana de la Ciència.

— Madrid, Centro Cultural Santa 

Petronila, del 15 al 26 de febrer. Exposi-

ció: «La cultura a l’Espanya del segle xx: 

l’origen del CSIC». Organització: ANEI 

SIGLO XXI i la Secció d’Alacant de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Espai Betúlia de Badalona,  

del 10 d’abril al 29 de maig. Exposició: 

«Maria Àngels Anglada (1930-1999): 

Vida i obra». Organització: Càtedra M. 

Àngels Anglada, Universitat de Girona, 

Diputació de Girona i IEC.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, del 15 d’abril al 30 de 
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maig. Exposició «Mirades creuades». 

Organització: Institut d’Estudis Catalans 

amb la col·laboració d’Octubre Centre de 

Cultura Contemporània.

— Universitat Miguel Hernández 

d’Elx, del 18 al 23 d’abril. Exposició: 

«Darwin: el viatge del Beagle». Organitza-

ció: ANEI SIGLO XXI i Secció d’Alacant 

de la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, del 21 de juny al 12 de 

juliol. Inauguració de l’exposició «La 

Setmana Tràgica als barris de Barcelona: 

motius i fets». En la inauguració de l’ex-

posició van intervenir Josep Santesmases, 

president de la Coordinadora de Centres 

d’Estudi de Parla Catalana i vicepresident 

de l’Institut Ramon Muntaner; Ignasi 

Cardelús, delegat de la Presidència de 

l’Ajuntament de Barcelona; Joan Àngel 

Frigola, president del Taller d’Història de 

Gràcia en representació dels Grups de Re- 

cerca Local de Barcelona; Antoni Riera, 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica de l’IEC, i Teresa Abelló, comissà- 

ria de l’exposició. Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC, va presidir l’acte. Durant 

la inauguració, Teresa Abelló va oferir una 

visita guiada per l’exposició. Organització: 

IEC, Grups de Recerca Local de Barcelo-

na i Institut Ramon Muntaner.

Cursos

— IEC, 22 de febrer. Present i futur dels 

tractaments fitosanitaris a les àrees ver-

des. El biòleg Josep M. Riba va parlar de 

les tècniques de control de les plagues per 

endoteràpia i l’enginyer tècnic agrícola 

Jesús Altabella va analitzar l’estat actual de 

les tècniques de lluita contra el morrut  

de les palmeres. El curs s’emmarca dins 

la vint-i-sisena edició de les Monografies 

de Paisatgisme i Jardineria. 

— IEC, 24 de febrer. Estalvi 

d’aigua en jardineria. Sessió a càrrec de 

Francesc Balanzó, enginyer tècnic fores-

tal, que es va centrar en les tècniques 

d’estalvi d’aigua en jardineria. El curs 

s’emmarca dins la vint-i-sisena edició de 

les Monografies de Paisatgisme i Jardine-

ria. 

— Reial Acadèmia de Medicina, 

25 de febrer. Introducció al projecte pai-

satgístic a través de sis figures contempo-

rànies. El curs s’emmarca dins la vint-i-

sisena edició de les Monografies de 

Paisatgisme i Jardineria. 

— IEC, 1 de març. Microorganis-

mes, bacteris, fongs i virus: el present i el 

futur de l’ús en àrees verdes, a càrrec de 

Carolina Fernández, biòloga i enginyera 

tècnica agrícola. El curs s’emmarca en la 

vint-i-sisena edició de les Monografies de 

Paisatgisme i Jardineria. 

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya, 1 de març. L’evolu-

ció del poblament de la protohistòria a la 

tardoantiguitat, a càrrec de Marta Prevos-

ti, de l’Institut Català d’Arqueologia. És 

la primera conferència del curs Pobla-

ments i despoblaments a Catalunya: de 

l’antiguitat al segle xx, que se celebrà 
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durant tot el mes de març. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC) i Col·legi Oficial de Doctors i Lli-

cenciats en Filosofia i Lletres i en Ciènci-

es de Catalunya.

— IEC, 2 de març. La configura-

ción del ciclo de Troya en el medievo 

peninsular a la luz de un testimonio tre-

centista olividado (BMP, ms. 558). Apun-

tes histórico-filológicos, a càrrec de Ricar-

do Pichel, de la Universitat de Santiago 

de Compostel·la. La sessió forma part del 

curs Grans temes de la tradició clàssica, 

que organitza la Societat Catalana d’Es-

tudis Clàssics, filial de l’IEC.

— IEC, 3 de març. Estalvi d’aigua 

en instal·lacions de reg: disseny i mante-

niment, a càrrec de Joaquim Llorente, 

enginyer tècnic agrícola. La sessió forma 

part del curs monogràfic Estalvi d’aigua 

en jardineria, de la vint-i-sisena edició de 

les Monografies de Paisatgisme i Jardine-

ria. 

— IEC, 4 de març. Jacques Si-

mon: intervencions paisatgístiques d’ins-

piració agrària. La sessió forma part del 

monogràfic «Introducció al projecte 

paisatgístic a través de sis figures con-

temporànies», dins la vint-i-sisena edició 

de les Monografies de Paisatgisme i Jar-

dineria. 

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya, 4 de març. Gent 

nova: la conquesta de la Catalunya Nova 

(segle xii). Alta edat mitjana, a càrrec 

d’Antoni Virgili Colet, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Forma part del 

curs Poblaments i despoblaments a Cata-

lunya: de l’antiguitat al segle xx. Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Histò-

rics (IEC) i Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya.

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya, 11 de març. Anàlisi 

de les estructures i la dinàmica del pobla-

ment als Països Catalans durant la baixa 

edat mitjana, a càrrec de Mercè Aventín 

Puig, de la Universitat de Barcelona, que 

forma part del curs Poblaments i despo-

blaments a Catalunya: de l’antiguitat al 

segle xx.

— IEC, 16 de març. Hipòcrates i 

la tradició hipocràtica, a càrrec de Dani-

ela Fausti, de la Universitat de Siena. La 

sessió forma part del curs Grans temes de 

la tradició clàssica, que organitza la So-

cietat Catalana d’Estudis Clàssics, filial 

de l’IEC. 

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya, 18 de març. Clarobs-

curs del poblament i despoblament a 

Catalunya (segle xviii), a càrrec de Llo-

renç Ferrer, de la Universitat de Barcelo-

na. La sessió forma part del curs Pobla-

ments i despoblaments a Catalunya: de 

l’antiguitat al segle xx. 

— IEC, 19 de març. Plutarchiana, 

a càrrec de José María Candau, de la Uni-
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versitat de Sevilla. La sessió forma part del 

curs Grans temes de la tradició clàssica, 

que organitza la Societat Catalana d’Estu-

dis Clàssics, filial de l’IEC. 

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en  

Ciències de Catalunya, 25 de març. Les 

conseqüències en el poblament de la fil-

loxera en el segle xix, a càrrec de Francesc 

Valls i Josep Colomer, de la Universitat de 

Barcelona. La sessió forma part del curs 

Poblaments i despoblaments a Catalunya: 

de l’antiguitat al segle xx. 

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya, 31 de març. Les 

grans transformacions del poblament al 

segle xx: de la urbanització i metropolit-

zació a la periurbanització del territori, a 

càrrec d’Isabel Pujadas, de la Universitat 

de Barcelona. Forma part del curs Pobla-

ments i despoblaments a Catalunya: de 

l’antiguitat al segle xx.

— IEC, del 6 d’abril al mes de 

juny. I Curs de correcció avançada per a 

l’edició de textos científics i tècnics. Sessió 

inaugural a càrrec de Jaume Martí, presi-

dent de la Societat Catalana de Termino-

logia (SCATERM), i Josep M. Mestres, 

director del curs.

— IEC, 22 d’abril. L’Arcàdia de 

Tom Stoppard, a càrrec de Ramon Simó, 

director de teatre. La sessió forma part 

del curs Grans temes de la tradició clàs-

sica, que organitza la Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics, filial de l’IEC. 

— IEC, 6 de maig. El mite d’Or-

feu en la poesia catalana contemporània, 

a càrrec de Jaume Pòrtulas, de la Univer-

sitat de Barcelona. La sessió forma part 

del curs Grans temes de la tradició clàs-

sica, organitzat per la Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 6 i 13 de maig. Sequeres 

i inundacions, organitzat per la Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— Can Coll (Collserola), 5 de juny. 

Curs naturalista: Bernats, polls de moro i 

altres xinxes. Coneixement dels heteròp-

ters del Parc de Collserola, a càrrec de 

Marta Goula i Lluís Mata, del Departa-

ment de Biologia Animal de la Facultat 

de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— Centre de Natura i Desenvolu-

pament Sostenible dels Pirineus (les 

Planes de Son), 19 de juny. Curs natura-

lista a les Planes de Son: Geomorfologia 

de l’alta muntanya: modelats heretats i 

dinàmica actual als Pirineus, a càrrec de 

Josep Ventura, geògraf. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 5 de juliol. Curs d’actua-

lització: La música en el món antic i el 

món antic en la música, organitzat per la 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 6 de juliol. Segona sessió 

del curs La música en el món antic i el 

món antic en la música, a càrrec de Mau-
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ricio Molino, amb la ponència «Panderos, 

cribas y tumbas: los tambores de marco y 

su conexión con el grano y los ritos de la 

fertilidad del antiguo Mediterráneo», i 

d’Ernest Marcos, amb la ponència «L’Al-

ceste, de Ch. W. Gluck: Eurípides i l’òpe-

ra de la reforma». Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 7 de juliol. Tercera sessió 

del curs La música en el món antic i el 

món antic en la música, a càrrec de Feli-

pe Martínez Marzoa, amb la ponència «La 

música griega en perspectiva hermenéu-

tica», i de Francesc Cortès, amb la ponèn-

cia «torniamo all’antico: sarà un progres-

so: el món clàssic en la renovació de 

l’òpera a finals del segle xix».

— IEC, 8 de juliol. Quarta sessió 

del curs La música en el món antic i el 

món antic en la música, a càrrec de Mont-

serrat Jufresa, amb la ponència «sobre la 

música, de Filodem: un tractat de música 

epicuri», i d’Enrique Gavilán, amb la 

ponència «Richard Wagner y el modelo 

griego».

— IEC, 12 de juliol. Cinquena 

sessió del curs La música en el món antic 

i el món antic en la música, a càrrec de 

Javier Velaza, amb la ponència «L’incoro-

nazione di Poppea: història, ideologia i 

filologia», i de Joan Carles Blanco, amb la 

ponència «oedipus rex, d’Igor Stravinski».

— IEC, 13 de juliol. Sisena sessió 

del curs La música en el món antic i el 

món antic en la música, a càrrec de Jaume 

Almirall, amb la ponència «Músics i mú-

sica en el mite grec», i de Montserrat Reig, 

amb la ponència «El dionisisme i la con-

cepció de l’òpera a el rei roger de Szyma-

nowski».

— IEC, 14 de juliol. Setena sessió 

del curs La música en el món antic i el 

món antic en la música, a càrrec de Jesús 

Carruesco, amb la ponència «El mite en 

la música contemporània: de Britten a 

Birtwistle», i de Joan Silva, amb la ponèn-

cia «La paraula de les muses: poesia i 

música a la Grècia antiga».

— IEC, 15 de juliol. Vuitena i 

última sessió del curs La música en el món 

antic i el món antic en la música, a càrrec 

de Celeste Araújo, amb la ponència «Los 

nombres de Prometeo. Mito y tragedia en 

la ópera de Luigi Nono prometeo, trage-

dia dell’ascolto». El grup Vox Feminae, 

format per Olga Miracle (soprano), Pepe 

Luna (llaüts), Mauricio Molina (percus-

sions), van oferir el concert comentat 

Aplacaren el déu amb el cant al llarg del 

dia.

Altres activitats

— Barcelona, 11 de setembre. Ofrena 

floral de l’Equip de Govern de l’IEC, 

juntament amb representants, membres i 

treballadors, al monument de Rafael 

Casanova en commemoració de la Diada 

Nacional de Catalunya.

— Parc de la Ciutadella, 11 de 

setembre. Celebració de la Diada al parc 

de la Ciutadella. El president de l’IEC, 

Salvador Giner, va assistir a l’acte insti-
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tucional que organitzen conjuntament el 

Govern i el Parlament de Catalunya a la 

plaça de la cascada del parc de la Ciuta

della de Barcelona, en què es va retre 

homenatge a Francesc Macià amb motiu 

del cent cinquanta aniversari del seu 

naixement.

— Institut d’Estudis Ilerdencs, 11 

de setembre. «Les veus de l’Alguer». Fèlix 

Pons, rapsode; Eulàlia Ara, soprano, i 

Tània Parra, pianista, interpreten les 

cançons del compositor català Manuel 

Garcia Morante sobre poemes dels algue

rencs Rafael Caria i Antoni Canu. El 

concert clou el cicle «Sonets. Música i li

teratura. Arquitectura i Territori», que es 

va iniciar el 29 d’abril de 2009. Organit

zació: Departament de Cultura i Mitjans 

de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya, Diputació de Lleida, Institut 

d’Estudis Ilerdencs, Òmnium Cultural, 

Universitat de Lleida i IEC.

— Facultats de Física i Química 

de la Universitat de Barcelona, 19 d’oc

tubre. Lectura dramatitzada de l’obra 

copenhagen, de Michael Frayn. Els actors 

Lluís Soler, Mercè Pons i Àlex Casanovas 

van oferir una lectura dramatitzada de 

l’obra de Frayn. La traducció de l’obra i 

la direcció són a càrrec de Llorenç Rafe

cas. D’altra banda, Antoni Roca, professor 

titular d’història de la ciència de la Uni

versitat Politècnica de Catalunya (UPC), 

va fer una introducció històrica a l’obra. 

Organització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— Residència d’Investigadors del 

CSIC, 16 de novembre. Celebració del cen

tenari de l’Escola Espanyola d’Història i 

Arqueologia a Roma. Organització: Resi

dència d’Investigadors, Institut Italià de 

Cultura de Barcelona, Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC) i 

l’IEC.

— IEC, 24 de novembre. Acte de 

cloenda de la Setmana de la Ciència 2009. 

La benvinguda va ser a càrrec del vicepre

sident de l’IEC, Joandomènec Ros. Tot 

seguit, Joaquim Bosch, director executiu 

de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universita

ris i de Recerca (AGAUR), presentà Jordi 

Serrallonga, director d’HOMINID Grup 

d’Orígens Humans, que oferí la conferèn

cia «Darwin i els orígens dels humans». La 

cloenda fou a càrrec d’Albert Castellanos, 

director de la Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació (FCRI).

— IEC, 27 de novembre. «CRM 

Open Day. Closing celebration of the 25th 

Anniversary of the CRM», cloenda dels 

actes de celebració del vinticinquè ani

versari del Centre de Recerca Matemàtica 

(CRM). El president de l’IEC, Salvador 

Giner, participà en l’acte institucional.

— Institut Químic de Sarrià, 1 de 

desembre. IX Memorial Enric Casassas, 

organitzat per la Societat Catalana de 

Química i la Societat Catalana de Tecno

logia, filials de l’IEC.

— Diversos llocs de Catalunya, 

11 i 12 de desembre. Fase catalana de la 

XLVI Olimpíada Matemàtica. A Barcelo
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na, va tenir lloc a la Facultat de Matemà-

tiques i Estadística de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya; a Girona, a l’IES 

Jaume Vicens Vives; a Lleida, a l’IES Mà- 

rius Torres, i a Tarragona, a l’IES Pons 

d’Icart. Organització: Societat Catalana 

de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 14 de desembre. «Els 

trobadors i la música», recital d’Antoni 

Rossell i Mayo, director de l’Arxiu Occità 

de l’Institut d’Estudis Medievals de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.

— Biblioteca Nacional de Madrid, 

15 de desembre. «Tristes banderas del 

crepúsculo», homenatge a Carles Riba a 

la Biblioteca Nacional d’Espanya. Hi van 

participar el membre de l’IEC Carles 

Miralles, Carles Torner, Luis Alberto de 

Cuenca i José Antonio Pascual. L’acte fou 

presidit per Milagros del Corral, directora 

de la Biblioteca Nacional d’Espanya, i 

Josep Bargalló, director de l’Institut Ra-

mon Llull.

— Universitat de València, 1 i 2 

de febrer. Sisena trobada de joves inves-

tigadors dels Països Catalans. Organitza-

ció: Societat Catalana de Química (IEC).

— Escola d’Òptica de la Univer-

sitat d’Alacant, del 2 al 9 de febrer. II 

Setmana de l’Educació Plurilingüe: «Del 

bilingüisme al plurilingüisme escolar». 

Organització: Universitat d’Alacant, amb 

la col·laboració de la Delegació de l’IEC a 

Alacant.

— Facultat de Física de la Uni-

versitat de Barcelona, Escola Tècnica 

Superior del campus de Montilivi de la 

Universitat de Girona; edifici polivalent 

del campus de Cappont de la Universitat 

de Lleida i Facultat de Química del cam-

pus Sescelades de la Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona, 5 de febrer. Fase 

catalana de l’Olimpíada Internacional de 

Física. Organització: Societat Catalana  

de Física (IEC).

— Biblioteca Carlos Monge Alfa-

ro de la Universitat de Costa Rica, 18 de 

febrer. L’IEC va donar a la Biblioteca 

Carlos Monge Alfaro de la Universitat de 

Costa Rica un centenar d’exemplars sobre 

ciències socials de l’Institut en el marc del 

VI Encuentro de Historiadores de la Pren-

sa y el Periodismo en Iberoamérica, que 

va tenir lloc a la Universitat de Costa Rica 

del 17 al 19 de febrer. Hi van participar 

María Eugenia Briceño, directora del 

Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa 

Rica, i Mario Zaragoza, representant del 

Casal Català de Costa Rica, que va llegir 

un missatge del president de l’IEC, Sal-

vador Giner. Josep M. Figueres, historia-

dor del periodisme i soci de la Societat 

Catalana de la Comunicació, filial de 

l’IEC, va pronunciar la conferència «Edi-

ción y cultura catalana en el siglo xx». 

Organització: Casal Català de Costa Rica 

i IEC.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 18 de 

febrer. Lectura del còmic ramon llull: la 

controvèrsia jueva, d’Eduard Torrents, 

amb la intervenció de l’autor, que és en-
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ginyer industrial, i Àlex Martínez Giralt, 

prologuista de l’obra i investigador d’his-

tòria medieval. Organització: Càtedra 

UNESCO de Tècnica i Cultura de la UPC 

i Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— Paranimf de la Universitat 

Rovira i Virgili, 2 de març. Acte acadèmic 

d’investidura de Joaquim Maria Puyal, 

membre de l’IEC, com a doctor honoris 

causa de la Universitat Rovira i Virgili. 

Hi van assistir Salvador Giner, president 

de l’IEC; Joan Solà, vicepresident de l’IEC, 

i Joan Martí i Castell, president de la Sec-

ció Filològica de l’IEC i primer rector de 

la Universitat Rovira i Virgili.

— Cines ABC, Gran Via d’Ala-

cant, 11 de març. Projecció de cinema en 

català a Alacant de la pel·lícula millenium 

1. els homes que no estimaven les dones, 

de Niels Arden Oplev. Organització: Uni-

versitat d’Alacant, amb la col·laboració de 

la Delegació de l’IEC a Alacant.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 11 de 

març. Lectura del còmic: «11-M, la nove-

la gráfica», d’Antoni Guiral, Pepe Gálvez 

i Joan Mundet, dins el cicle «Còmic, cièn-

cia i tecnologia». Hi van participar Joan 

Mundet, dibuixant de l’obra; Antoni 

Guiral i Pepe Gálvez, guionistes de l’obra, 

i Josep M. Fuertes, doctor enginyer indus-

trial i president de la Societat Catalana de 

Tecnologia, filial de l’IEC. Jordi Ojeda, 

professor de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) i coordinador del cicle 

de lectures, va moderar l’acte. Organitza-

ció: Càtedra UNESCO de Tècnica i Cul-

tura de la UPC i Societat Catalana de 

Tecnologia (IEC).

— IEC, 12 de març. Projecció de 

fotografies i conferència: «La nova ento-

mologia: la fotografia», a càrrec de José 

Manuel Sesma.

— Madrid, del 15 al 17 de març. 

Classes magistrals «El futuro de la socie-

dad capitalista», a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’IEC, dins el cicle de 

classes magistrals que organitza la Càte-

dra La Caixa Economia i Societat a Ma-

drid.

— IEC, 18 de març. Proves Can-

gur 2010 de matemàtiques.

— Cines ABC, Gran Via d’Ala-

cant, 18 de març. Projecció de cinema en 

català a Alacant: pel·lícula up, de Pete 

Docter i Bob Peterson. Organització: 

Universitat d’Alacant, amb la col·labora- 

ció de la Delegació de l’IEC a Alacant.

— Edificio Humanidades de la 

UNED (Madrid), 23 de març. Investidura 

del doctor Antoni M. Badia i Margarit com 

a doctor honoris causa per la UNED.

— Cines ABC, Gran Via d’Alacant, 

25 de març. Projecció de cinema en català 

a Alacant: pel·lícula tres dies amb la famí-

lia, de Mar Coll. Organització: Universitat 

d’Alacant, amb la col·laboració de la De-

legació de l’IEC a Alacant.

— Plaça Major de Vila-real, 28 de 

març. XXIII Festa per la Llengua. Orga-

nització: Col·lectius per la Llengua i la 

Cultura de Castelló i Ajuntament de Vila-
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real, amb la col·laboració de la Coordina-

dora de la Plana Baixa per l’Ensenyament 

en Valencià, Universitat Jaume I, Diputa-

ció de Castelló, Bancaja i Delegació de 

l’IEC a Castelló.

— Universitat de Perpinyà, 9 

d’abril. Ple de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC a Perpinyà: 

«Catalunya Nord. Societat, llengua, eco-

nomia i política». Es van celebrar dues 

conferències: «Aspectes socioeconòmics 

de Catalunya Nord», a càrrec d’Enric 

Vilanova i Alà Baylac, i «Llengua i ense-

nyament», a càrrec de Rita Peix, i un 

debat a partir d’aquestes dues conferèn-

cies. Organització: Secció de Ciències 

Socials i Filosofia de l’IEC.

— Institut d’Estudis Ilerdencs, 14 

d’abril. Concert: llesques, per Antoni 

Abad, emmarcat dins la programació de 

«Sonets», un cicle que té per objectiu 

apropar l’obra de diversos intèrprets de 

tota l’àrea lingüística catalana al públic 

de Lleida. Organització: Generalitat de 

Catalunya, Diputació de Lleida, Institut 

d’Estudis Ilerdencs, Òmnium Cultural i 

Delegació de l’IEC a Lleida.

— IEC, 16 d’abril. Projecció de 

fotografies de natura: «Taswira ya mfalme 

Simba na Kibwana Sokne», a càrrec de 

Ferran Lloret.

— Monestir de Santes Creus, 18 

d’abril. Trobada d’associacions d’amics 

de l’art romànic de Catalunya. En la 

trobada es van reunir les associacions del 

Bages, el Berguedà, Sabadell i el Penedès; 

van visitar el monestir de Santes Creus  

i van compartir les experiències relacio-

nades amb l’activitat de les diverses asso-

ciacions. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— Ateneu Barcelonès, 20 d’abril. 

Dinar col·loqui: «Té sentit l’alta cultura?», 

a càrrec de Salvador Giner, president de 

l’IEC. Margarita Rivière, periodista i es-

criptora, presentà l’acte.

— Cines ABC, Gran Via d’Ala-

cant, 22 d’abril. Projecció de cinema en 

català a Alacant: millennium 2. la noia 

que somiava un llumí i un bidó de gaso-

lina, de Daniel Alfredson. Organització: 

Universitat d’Alacant, amb la col·laboració 

de la Delegació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 23 d’abril. Celebració de 

la Diada de Sant Jordi a l’IEC. L’IEC 

tingué una parada de llibres a la Ram- 

bla, davant del Mercat de la Boqueria, i 

el claustre de la Casa de Convalescència, 

seu de l’IEC, es va obrir als visitants des 

de les nou del matí fins a les sis de la 

tarda, i també disposà d’una parada de 

llibres.

— Cines ABC, Gran Via d’Ala-

cant, 29 d’abril. Projecció de cinema en 

català a Alacant: ice Age 3. l’origen dels 

dinosaures, de Carlos Saldanha i Mike 

Thurmeier. Organització: Universitat 

d’Alacant, amb la col·laboració de la De-

legació de l’IEC a Alacant.

— Campus Nord de la UPC, 5 de 

maig. Lectura: «Tecnologia futurista en 

els videojocs». Activitat emmarcada dins 
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el cicle «Còmic, ciència i tecnologia», 

coordinat per Jordi Ojeda, de la Univer-

sitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

Organització: Societat Catalana de Tec-

nologia (IEC) i Càtedra UNESCO de 

Tècnica i Cultura de la UPC.

— Cines ABC, Gran Via d’Ala-

cant, 6 de maig. Projecció de cinema en 

català a Alacant: mapa dels sons de tò-

quio, d’Isabel Coixet. Organització: Uni-

versitat d’Alacant, amb la col·laboració de 

la Delegació de l’IEC a Alacant.

— Pati de les Escoles Velles d’At-

zeneta del Maestrat, 8 de maig. Primera 

Festa per la Llengua a Castelló. Al llarg 

de tota la tarda de dissabte, es van cele-

brar tallers, actuacions, un berenar per 

als més petits a base d’orxata i fartons, i 

un sopar de germanor. Organització: Col-

lectius per la Llengua i la Cultura de 

Castelló, Escola Valenciana - Federació 

d’Associacions per la Llengua, el grup 

AMBJIAM (Amb el Jovent Independentis-

ta d’Atzeneta del Maestrat), Comissió 

Cultural i CEIP El Castell d’Atzeneta, 

amb la col·laboració de l’IEC, entre altres 

institucions.

— Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona, 13 de maig. 

Homenatge de la Universitat de Barcelo-

na a Josep Moran, membre de l’IEC. Hi 

van intervenir Xavier Ravier, professor 

emèrit de la Universitat de Tolosa II, amb 

la conferència «Au coeur de l’onomas-

tique: entre lexique et discours», en repre-

sentació del president de la Societat 

Francesa d’Onomàstica, i el president de 

la Secció Filològica de l’Institut, Joan 

Martí i Castell, amb la conferència «Apor-

tacions de Josep Moran als estudis de 

lingüística històrica i d’onomàstica cata-

lanes». Organització: Facultat de Filologia 

Catalana de la Universitat de Barcelona.

— Cines ABC, Gran Via d’Ala-

cant, 13 de maig. Projecció de cinema en 

català a Alacant: Allà on viuen els mons-

tres, de Spike Jonze. Organització: Uni-

versitat d’Alacant, amb la col·laboració de 

la Delegació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 15 de maig. Poesia i jazz 

al pati de l’IEC. Els poetes Joan Margarit 

i David Castillo van actuar amb el David 

Mengual Maitia Trio en el marc del festi-

val Barcelona Poesia 2010. Organització: 

Ajuntament de Barcelona, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 17 de maig. Sessió en 

memòria de Joan Bastardas i Parera 

(1919-2009). Hi van intervenir Antoni 

M. Badia i Margarit, Joan A. Argenter i 

Mariàngela Vilallonga, membres de la 

Secció Filològica de l’IEC, i Josep Lluís 

Vidal, catedràtic de filologia llatina de la 

Universitat de Barcelona. L’acte va ser 

presidit per Salvador Giner, president de 

l’IEC, i Joan Martí i Castell, president  

de la Secció Filològica de l’IEC.

— Biblioteca Pública de Lleida, 

19 de maig. Concert a Lleida: terrer meu, 

a càrrec del cantautor alguerès Claudio 

Gabriel Sanna, dins el cicle «Sonets», que 

té per objectius apropar l’obra de diversos 
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intèrprets de tota l’àrea lingüística cata-

lana al públic de Lleida. Organització: 

Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, Òm-

nium Cultural i Delegació de l’IEC a 

Lleida.

— Cines ABC, Gran Via d’Ala-

cant, 20 de maig. Projecció de cinema en 

català a Alacant: Harry potter i el miste-

ri del príncep, de David Yates. Organitza-

ció: Universitat d’Alacant, amb la col-

laboració de la Delegació de l’IEC a 

Alacant.

— El Pallars Jussà, 29 i 30 de 

maig. Excursió d’Amics de l’Art Romànic: 

visita als monuments romànics de la No-

guera i del Pallars Jussà. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 4 de juny. Projecció de 

fotografies: «Sud-amèrica: a la recerca  

de l’aventura», a càrrec de Jordi Busqué.

— IEC, 9 de juny. Homenatge a 

Jordi Mir i Parache, organitzat per la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC).

— IEC, 11 de juny. Tretzena 

Trobada Matemàtica: «Joves matemàtics 

catalans al món», organitzada per la So-

cietat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Institut d’Estudis Ilerdencs, 16 

de juny. Concert a Lleida: conreant som-

riures, per Miquel Gil, dins el cicle «So-

nets», que té per objectiu apropar l’obra 

de diversos intèrprets de tota l’àrea lin-

güística del català al públic de Lleida. 

Organització: Generalitat de Catalunya, 

Diputació de Lleida, Institut d’Estudis 

Ilerdencs, Òmnium Cultural i Delegació 

a Lleida de l’IEC.

— IEC, 20 de juliol. XVII Mostra 

de la Cançó Algueresa, dins els actes 

commemoratius dels vint-i-cinc anys de 

l’Obra Cultural de l’Alguer. El Trio l’Al-

guer, format per Marta Soggiu i Agustí 

Salis, acompanyats al piano per Ramon 

Dore, van interpretar cançons populars 

alguereses. Organització: Obra Cultural 

de l’Alguer, amb la col·laboració de l’IEC, 

l’associació Amics de l’Alguer de Barce-

lona i el Consell Regional de Sardenya.

— Prada de Conflent, 16 d’agost. 

42a edició de la Universitat Catalana 

d’Estiu (UCE) a Prada de Conflent. La 

Institució Catalana d’Estudis Agraris hi 

va celebrar la XXV Jornada d’Agricultu-

ra a Prada, titulada «On som després de 

vint -i-cinc anys de jornades d’agricultu-

ra a Prada?». El 22 d’agost es va celebrar 

la VII Jornada de l’Institut d’Estudis 

Catalans que versà sobre actituds i pers-

pectives en l’ensenyament de la llengua.
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Difusió

Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans

Organització i gestió

El fons documental i arxivístic de l’Institut d’Estudis Catalans està gestionat des del Ser-

vei de Documentació i Arxiu. D’una banda, la biblioteca està formada per les publicacions 

pròpies de l’IEC, que es cataloguen i es buiden bibliogràficament, i també per diversos 

fons especialitzats bàsicament en llengua i literatura.

D’altra banda, l’Arxiu està format per dos conjunts documentals clarament dife-

renciats: la documentació històrica i administrativa que ha generat la mateixa institució 

des dels seus inicis, l’any 1907, fins ara, i nombrosos fons que corresponen a arxius d’en-

titats i arxius personals de membres de l’Institut i de personalitats destacades de la cultu-

ra catalana.

Amb l’objectiu de disposar d’un catàleg informatitzat que faciliti la conservació i 

la preservació, l’accés, la consulta i la difusió de la totalitat de la documentació que conté 

l’Arxiu de l’IEC, cada curs s’actualitza una base de dades documental que vol ser una eina 

potent de recerca, tant per a l’activitat interna de l’Institut com per als investigadors ex-

terns. L’augment de consultes que es constata any rere any així ho confirma.

Llegats de l’Arxiu

Membres

Fons Ramon d’Abadal i de Vinyals 

Fons Lluís Faraudo i de Saint-Germain

Fons Francesc Martorell i Trabal 

Fons Lluís Nicolau d’Olwer 

Fons Josep Roca-Pons [pendent d’inventari] 

Fons Jaume Serra i Húnter 

Fons Josep de C. Serra i Ràfols 

Fons Ferran Soldevila 

Fons Miquel Tarradell 

Fons Esteve Terradas 

Fons Josep Vallverdú i Aixalà - Jordi Rubió i Balaguer [correspondència] 

Altres

Fons Amics de l’Art Vell 
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Fons Josep M. Batista i Roca [pendent d’inventari complet] 

Fons del Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica (XIV: 1993: Tarragona) 

Fons Editorial Pedagògica / APEC 

Fons de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 

Fons Joan Prat (Armand Obiols) 

Fons Mercè Rodoreda 

Fons Subias i Galter 

Llegats rebuts durant el curs 2009-2010

Fons Masriera

Fons Salvador Giner de Sociologia

Consultes rebudes

Durant l’any 2009 es van dur a terme 417 consultes al Servei de Documentació i Arxiu i, 

durant el 2010, 435.

Material digitalitzat per a la preservació i difusió

L’any 2009 s’han digitalitzat 6.900 imatges del Fons Fotogràfic de l’IEC i 38.000 imatges 

de la Sèrie «Treballs».

L’any 2010 s’han digitalitzat 45.000 imatges del Fons Lluís Nicolau d’Olwer i 

35.000 imatges del Fons Josep de C. Serra i Ràfols.

Materials publicats a l’Arxiu Digital de l’IEC (http://arxiudigital.iec.cat/adiec)

Les sèries de l’Arxiu de l’IEC consten d’actes generals del Ple, actes de la Secció Històrico-

Arqueològica, actes de la Secció de Ciències, actes de la Secció Filològica, actes de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials, anuaris inèdits, memòries inèdites i fotografies de 

membres.

Altres fons

— Fons Esteve Terradas (inventari)

— Fons Mercè Rodoreda (mostra).
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