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Observatori de la Recerca

Direcció: Secretaria Científica

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. Actualment, 

l’OR-IEC treballa en la preparació de la 

tercera edició dels informes, que estudia-

rà l’evolució de la ciència catalana en el 

període 2003-2009.

Meridià (Mesurament de la Recer-

ca, el Desenvolupament i la Innovació, 

[http://meridia.iec.cat]) és el portal web de 

l’OR-IEC. Es tracta d’un servei d’informa-

ció especialitzada per a l’anàlisi, planifi-

cació, coordinació i difusió de les activitats 

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

nologia dels territoris de llengua i cultura 

catalanes. Des de la perspectiva rigorosa, 

central i independent de l’IEC, es tracta 

d’una iniciativa col·laborativa, amb la 

voluntat d’integrar i compartir informació 

amb els altres agents del sistema i facili-

tar-los un coneixement detallat sobre el seu 

entorn científic i sobre l’evolució dels di-

versos camps de la ciència i la tecnologia. 

VII.   Assessorament, promoció 
i difusió de la recerca

Assessorament

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. Per organitzar i 

comparar les dades, l’OR-IEC disposa de 

vint-i-sis classificacions científiques, tec-

nològiques, socioeconòmiques i geogràfi-

ques. Si s’escau, aquestes classificacions 

poden evolucionar (versions) i establir 

relacions entre si (equivalències).

Les dades de Meridià són sòlides i 

fiables, ja que s’obtenen a partir de con-

venis per a la transferència d’informació 

(Generalitat de Catalunya, universitats, 

altres organismes de recerca, etc.) i del 

processament sistemàtic de resolucions 

dels butlletins oficials, registres adminis-

tratius, memòries, etcètera.

El coneixement recopilat (taula 1) 

engloba el cicle complet de la investigació 

científica i tecnològica: context socioeco-

nòmic, entitats de recerca, recursos (hu-

mans, econòmics i materials) i resultats 

(articles, patents i tesis). Cal destacar que 

moltes de les anàlisis sobre recerca iden-

tifiquen solament un dels factors, el dels 

articles publicats en revistes indexades en 
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la base de dades Journal citation reports 

(JCR), aspecte que, tot i sent de cabdal 

importància, no és l’únic que s’ha de tenir 

en compte. 

Els continguts del portal s’orga-

nitzen en informes dinàmics sobre dades 

estructurades, publicacions (memòries, 

informes, etc.), enllaços web i cerca tex-

tual. Cada modalitat de consulta i informe 

presenta una detallada explicació meto-

dològica, amb el contingut, abast, fonts 

d’informació, data d’actualització, etc. La 

plataforma es pot consultar en català, 

castellà i anglès.

Durant el curs 2010-2011, s’ha 

seguit treballant en l’accés àgil, directe i 

més fàcilment comprensible de les dates 

essencials que poden interessar el nombre 

més gran possible d’usuaris no especialit-

zats. En aquest sentit, Meridià disposa 

d’una nova interfície gràfica que permet 

consultar alguns informes estadístics en 

forma de taules, gràfics i mapes. Aquestes 

representacions aporten una perspectiva 

visual i/o geogràfica a l’actual accés per 

períodes temporals, dimensions i indica-

dors.

Des de principi de l’any 2010, 

l’OR-IEC també disposa d’un bloc a In-

ternet, els objectius del qual són comentar 

la informació disponible al portal web, 

difondre les novetats més destacades de 

les diferents àrees (convocatòries, con-

gressos, informes, etc.) i establir un canal 

de comunicació amb la comunitat cientí-

fica. La subscripció al canal RSS del bloc 

permet conèixer la informació actualitza-

da de manera ràpida i eficient. L’OR-IEC 

també és present a alguns dels principals 

serveis d’informació de les xarxes socials 

d’Internet.

Per altra banda, el servei d’infor-

mació és prou flexible per respondre a 

qualsevol sol·licitud a mida. En el curs 

2010-2011, l’OR-IEC ha elaborat infor-

mes, estudis específics i respostes a con-

sultes per part de diverses entitats i inves-

tigadors.

En el curs 2010-2011, l’OR-IEC 

ha celebrat diferents sessions de treball 

sobre Meridià:

— Secció de Filosofia i Ciències 

Socials de l’IEC (SFCS). 7 de juny de 2010.

— Universitat Carlos III de Ma-

drid (UC3M). 12 de novembre de 2010.

— Cambra de Comerç de Barce-

lona. 9 de febrer de 2011.

— Consell Assessor del Parlament 

sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT). 20 

de juny 2011.

Taula 1.  informació de la base de dades 
meridià

Categories Ítems

Classificacions 26

Entitats 15.177

Recursos econòmics (expedients) 80.274

Recursos humans 46.320

Resultats (revistes) 1.160

Resultats (tesis doctorals) 20.854

Resultats (patents) 8.795
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L’OR-IEC ha donat suport docu-

mental i assessorament tècnic a diversos 

programes de recerca finançats per l’IEC 

i ha col·laborat activament en la difusió 

de les activitats científiques organitzades 

per l’Institut. A més, ha elaborat un ex-

haustiu informe per la Comissió d’Inves-

tigació de l’IEC sobre els programes de 

recerca desenvolupats sota els auspicis  

de la Unió Acadèmica Internacional (UAI) 

des de l’any 1981. 

Des del mes de juliol de 2010, 

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

ball de la Recerca Alimentària (coordinat 

per la doctora Montserrat Rivero) de 

l’Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

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, recur-

sos humans i econòmics, publicacions, 

patents i altres indicadors que permeten 

veure l’evolució des de l’any 2000 i ana-

litzar l’estat actual d’aquest àmbit. Els 

primers resultats van ser presentats a 

l’assemblea de l’ACCA (18 de febrer  

de 2011) i al Col·legi de Farmacèutics de 

Barcelona (23 de febrer de 2011). Extre-

tes del portal web Meridià i d’altres fonts 

d’informació, les dades comparen Cata-

lunya amb el total dels Països Catalans, 

l’Estat espanyol i, si s’escau, la Unió 

Europea.

Finalment, l’OR-IEC ha participat 

en les publicacions i comunicacions cien-

tífiques següents.

Articles de revista

Arguimbau, Llorenç; AlegreT, Salvador. 

«Chemical research in the Catalan 

Countries: a brief quantitative assess-

ment of the agents, resources, and 

results». contributions to science,  

vol. 6, núm. 2 (2010), p. 215-232. 

Arguimbau, Llorenç; Cervera, Aldara; 

LaTorre, Robert; MarTí, Mercè. «The 

Meridià web portal: the study and 

dissemination of Catalan science». 

contributions to science, vol. 6,  

núm. 1 (2010), p. 75-79. 

FuenTes, Eulàlia; Arguimbau, Llorenç. 

«Las tesis doctorales en España 

(1997-2008): análisis, estadísticas y 

repositorios cooperativos». revista 

española de documentación científi-

ca, vol. 33, núm. 1 (2010).

Comunicacions

Arguimbau, Llorenç. «Presència interna-

cional de les revistes científiques ca-

talanes». A: terceres Jornades cata-

lanes de revistes científiques (3JCRC), 

2010.

— «La producció i avaluació científica 

en biblioteconomia i documentació a 

Catalunya». A: taller AQu 2010: l’ava- 

luació de la recerca en humanitats i 

ciències socials, 2010.

Capítols de llibres

Arguimbau, Llorenç. «L’Institut d’Estudis 

Catalans com a acadèmia de les cièn-

cies i les humanitats dels Països Ca-
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talans. Les revistes científiques a 

Catalunya». A: Piqueras, Mercè; Ri-

bas, Cristina (ed.). pensament i cièn-

cia als països catalans. Vilanova i la 

Geltrú: El Cep i la Nansa, 2011.

Tesi doctoral

Arguimbau, Llorenç. la informació cien-

tífica i tecnològica: una perspectiva 

documental per observar, descriure, 

analitzar i difondre l’r + d + i. Direc-

tora: doctora M. Eulàlia Fuentes Pu-

jol. Bellaterra: Universitat Autònoma 

de Barcelona, 2010. 198 p. 

Xarxa CRUSCAT (Coneixements, 

Representacions i Usos del Català) 

de l’IEC

Presidenta: Mariàngela Vilallonga i Vives

Director:  Miquel Àngel Pradilla i 

Cardona

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa cientí-

fica creada l’any 2003, dependent de 

l’Institut d’Estudis Catalans, que aplega 

diversos investigadors que treballen sobre 

la situació i l’evolució del català. L’any 

2011, la Xarxa CRUSCAT ha continuat 

treballant per a estendre’s i afermar les 

seves activitats.

En primer lloc, pel que fa a la seva 

estructura, la Xarxa ha consolidat la  

seva organització sobre la base d’una co- 

missió permanent i de les àrees de recerca 

següents: demolingüística, dret i política 

lingüística, sociolingüística educativa, 

psicologia social de la llengua, variacio-

nisme i sociolingüística etnogràfica, als 

quals s’han d’afegir la representació ter-

ritorial del GRESIB (Illes Balears), d’Ala-

cant i de la Catalunya del Nord. La 

Xarxa ha ampliat la seva base d’investi-

gadors en les diferents àrees de recerca, 

amb un perfil prioritàriament universi- 

tari.

En segon lloc, pel que fa a les 

publicacions periòdiques, s’ha donat 

continuïtat a la comunicació externa de 

l’activitat pròpia i sobre els diferents 

camps de la sociolingüística mitjançant el 

Bloc de la Xarxa CRUSCAT-IEC com a 

canal d’actualitat sociolingüística i la 

integració d’aquesta informació en les 

principals xarxes socials en línia. Pel que 

fa a les publicacions no periòdiques, ha 

vist la llum l’avaluació de les habilitats 

d’expressió oral en català: tendències i 

evolució com a número 7 de la col·lecció 

«Xarxa CRUSCAT» de l’Institut d’Estudis 

Catalans, editat per F. Xavier Vila i Mo-

reno, i posar-hi la base. usos i aprenen-

tatges lingüístics en el domini català, com 

a número 8 de la mateixa col·lecció, i di-

rigit també per F. Xavier Vila i Moreno.

S’ha publicat també l’informe so- 

bre la situació de la llengua catalana 

(2008/2009), s’ha elaborat per a l’Obser-
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vatori de la Llengua Catalana l’informe 

sobre la situació de la llengua catalana 

(2010) i es va elaborar l’informe sobre la 

situació de la llengua catalana (2011). Així 

mateix, la Xarxa CRUSCAT ha participat 

de manera activa en la coordinació de la 

revista treballs de sociolingüística cata-

lana i el procés de millora dels criteris de 

qualitat i la presència de la revista en les 

bases de dades de publicacions científiques. 

S’ha publicat l’article «Estudi sobre la di-

mensió de les llengües a la Wikipedia i la 

relació amb elements socials» en la revista 

digithum (núm. 13), que clou el projecte 

del mateix nom portat a terme per la Xar-

xa CRUSCAT.

D’altra banda, es troben en procés 

d’edició la nova publicació, inicialment 

en format digital, «La recerca sociolin- 

güística en l’àmbit de la llengua catala- 

na. Actes de les I Jornades “La recerca so- 

ciolingüística en l’àmbit de la llengua 

catalana”» i els resultats de les Jornades 

«El català mola? Jornades sobre compe-

tències, representacions i usos de la llen-

gua en l’àmbit juvenil» celebrades a finals 

de l’any 2010 a Tarragona, que es publi-

carà en el número 22 de treballs de so-

ciolingüística catalana. A la vegada, 

continua en procés de publicació per part 

de la Generalitat de Catalunya l’informe 

«Les trajectòries lingüístiques dels joves 

d’origen estranger a Catalunya» elaborat 

per la Xarxa CRUSCAT.

En tercer lloc, quant als projectes 

de recerca de la Xarxa, s’ha actualitzat 

l’aplicació mapes, xifres i fets amb les 

dades generals més recents del Baròmetre 

de la Comunicació i per territoris de Ca-

talunya (Enquesta Demogràfica), el País 

Valencià (SIES 2010) i les Illes Balears 

(Enquesta Modular 2010), amb un detall 

territorial fins al nivell comarcal. També 

continua el procés d’actualització de 

l’aplicació «Iusling», base de dades en 

línia de les sentències sobre llengua dels 

alts tribunals espanyols. Així mateix s’ha 

actualitzat la base de dades d’enquestes 

demolingüístiques de tots els territoris de 

llengua catalana amb les recerques més 

recents.

En referència a les Jornades de 

difusió, la Xarxa CRUSCAT va organitzar 

les I Jornades «La recerca sociolingüística 

en l’àmbit de la llengua catalana» els dies 

27 i 28 de gener de 2011 a la seu de 

l’Institut d’Estudis Catalans, que van 

aplegar gran part dels investigadors en 

sociolingüística dels territoris de llengua 

catalana per a la vertebració i difusió en 

aquest camp del coneixement.

El 31 de març es va presentar 

l’informe «Coneixements i usos del català 

a Catalunya el 2010: dades del Baròmetre 

de la Comunicació i la Cultura» amb una 

important repercussió mediàtica.

A l’inici de 2012 es realitzarà una 

jornada temàtica de la Xarxa CRUSCAT, 

que en aquesta primera ocasió serà lide-

rada per l’àrea de recerca en variacionis-

me.
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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 del 2011)

Mariàngela Vilallonga i Vives

(des del maig del 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 i borses d’estudi

Premi R. Aramon i Serra

ponència: Jordi Carbonell i de Ballester, Germà Colón Domènech i M. Josep Cu-

enca Ordinyana (membres de la Secció Filològica).

Atorgat a Josep Antoni Aguilar Ávila per l’obra la ‘crònica’ de ramon muntaner: 

edició i estudi (pròleg - c. 146).

Premi Prat de la Riba

ponència: Salvador Giner de San Julián (president de l’IEC), Romà Escalas i Lli-

mona (secretari general de l’IEC), i Josep Gifreu i Pinsach, Joaquim Mallafrè i Gavaldà i 

Josep M. Nadal i Farreras (membres de la Secció Filològica).

Atorgat a Jordi Ginebra Serrabou per l’obra llengua i política en el pensament 

d’Antoni rovira i Virgili.

Premi Internacional Catalonia

ponència: Albert G. Hauf i Valls (membre de la Secció Històrico-Arquelògica), 

Ramon Parés i Farràs (membre de la Secció de Ciències Biològiques), Salvador Alegret i 

Sanromà (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), August Bover i Font (president 

de la Societat Catalana de Llengua i Literatura) i Jaume de Puig i Oliver (membre de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Alexander Fidora.

Premi de Medi Ambient

ponència: Salvador Giner de San Julián (president de l’IEC), Romà Escalas i Lli-

mona (secretari general de l’IEC), Josep Forn (representant d’Unnim), Joandomènec Ros 

i Aragonès (membre de la Secció de Ciències Biològiques) i Damià Barceló i Cullerés 

(membre de la Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Jeroen van den Bergh.

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

ponència: Xavier Moral (representant d’Òmnium del Vallès Oriental), i Joan A. 

Argenter i Giralt i Miquel Àngel Pradilla Cardona (membres de la Secció Filològica).
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Atorgat a Carles de Rosselló i Peralta pel treball Aprendre a triar. l’adquisició de 

les normes d’ús i alternança de codis en l’educació infantil.

Premi Josep Puig i Cadafalch d’Arqueologia i Història Antiga

ponència: Joan Sanmartí i Grego, Marc Mayer i Olivé i Narcís Soler i Masferrer 

(membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Joan Daura Luján pel treball caracterització arqueològica i paleontolò-

gica dels jaciments plistocens: massís de Garraf-ordal i curs baix del riu llobregat.

Premi Pròsper de Bofarull d’Història Medieval

ponència: M. Teresa Ferrer i Mallol, Antoni Riera i Melis i Josep M. Salrach i Ma-

rès (membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Jaume Riera i Sans pel treball els jueus de Girona i la seva organització 

(segles xii-xv).

Premi Pius Font i Quer de Botànica

ponència: Xavier Llimona i Pagès, Jaume Terradas i Serra i Josep Vigo i Bonada 

(membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Montserrat Parada i Soler pel treball estudi etnobotànic de l’Alt em- 

pordà.

Premi Eduard Fontserè de Ciències Físiques

ponència: Ramon Lapiedra i Civera, Josep Enric Llebot Rabagliati i Francesc 

Serra i Mestres (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Francesc Xavier Àlvarez Calafell pel treball transport de calor en nano-

sistemes. models teòrics i perspectives pràctiques.

Premi Lluís Domènech i Montaner de Teoria i Crítica d’Arquitectura

ponència: Manuel Ribas i Piera, Joan Antoni Solans i Huguet i Pere Roca i Fabre-

gat (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Jaume Mayol Amengual pel treball l’arquitectura escolar de Guillem 

forteza (1917-1943).

Premi Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica

ponència: M. Teresa Cabré i Castellví, Josep Moran i Ocerinjauregui i Joaquim 

Rafel i Fontanals (membres de la Secció Filològica).
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Atorgat a Noemí Moncunill Martí pel treball lèxic d’inscripcions ibèriques (1991-

2006).

Premi Manuel Sales i Ferré de Sociologia

ponència: Salvador Cardús i Ros, Carlota Solé i Puig i Àngels Pascual de Sans 

(membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Maria del Mar Griera Llonch pel treball de la religió a les religions. 

polítiques públiques i minories religioses a catalunya.

Premi Alexandre Galí de Pedagogia

ponència: Martí Teixidó i Planas (president de la Societat Catalana de Pedagogia), 

i Antoni J. Colom Cañellas i Ricard Torrents i Bertrana (membres de la Secció de Filoso- 

fia i Ciències Socials).

Atorgat a Paül Limorti Payà pel treball el tractament dels continguts curriculars 

de literatura en els llibres de text de l’assignatura de valencià (1983-2008).

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques

ponència: Alejandro Ádem (Universitat de la Colúmbia Britànica), Hyman Bass 

(Universitat de Michigan), Núria Fagella (Universitat de Barcelona), Joseph Oesterlé 

(Universitat de París-IV) i Joan Verdera (Universitat Autònoma de Barcelona).

Atorgat a Jayce R. Getz i Mark Goresky pel treball a Hilbert modular forms with 

coeficients in intersection homology and quadratic base change.

Premi Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Joaquim Molas i Batllori i Carles Miralles 

i Solà (membres de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda).

Atorgat a Barbara Łuczak pel treball espacio y memoria. Barcelona en la novela 

catalana contemporánea.

Premi Matemàtiques i Societat

ponència: Salvador Giner, David Serrat, Romà Escalas, Joan de Solà-Morales, 

Joaquim Bruna, Jaume Aguadé, Josep Amat, Manuel Castellet, Joan Girbau, Pere Pascual 

i Núria Vila (membres del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer).

Atorgat al reportatge «La revolució de l’astronomia», del programa en guàrdia, 

dirigit per Enric Calpena i emès per Catalunya Ràdio el 4 de juliol de 2010.
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Premi Albert Dou (Societat Catalana de Matemàtiques)

ponència: Pilar Bayer, Yves Chevallard, Albert Florensa, Joan Girbau, Jesús Hernán-

dez i Xavier Mora.

Atorgat a Rosario Delgado pel treball matemàtiques i internet: 101 anys de teoria 

de cues.

Premi Catalunya d’Urbanisme (Societat Catalana d’Ordenació del Territori)

ponència: Margarita Castañer i Vivas, Manuel de Solà-Morales i Rubió, Agàpit 

Borràs i Plana, Lluís Cantallops i Valeri, Robert Juvé i Morillo, Arnau Queralt i Bassa i 

Pilar Carbassa i Torres.

Atorgat a Equip BCpN, SLP, pel pla d’ordenació urbanística municipal d’igua-

lada.

Accèssit atorgat a Narcís Tusell, SLP, pel pla especial urbanístic del parc Ambi-

ental de Bufalvent.

Premi Catalunya de Sociologia (Associació Catalana de Sociologia i Col·legi  

de Politòlegs de Catalunya)

ponència: Oriol Nel·lo, Manuel Castells, Cristina Sánchez, Jaume Lanaspa, Anna 

Parés, Josep M. Rotger i Maria Espadalé.

Atorgat a Marina Subirats Martori.

Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística

ponència: Francesc Vallverdú Canes, Brauli Montoya Abat, Antoni M. Badia i 

Margarit, Josep M. Nadal i Farreras i Joan A. Argenter i Giralt (membres de la Secció 

Filològica).

Atorgat a Ferran Suay i Gemma Sanginés pel llibre sortir de l’armari lingüístic.

Premi Societat Catalana d’Economia

ponència: Pere Puig i Bastard, Joan Elias i Boada, Joan M. Esteban i Marquillas, 

Francesc Granell i Trías, Guillem López Casasnovas, Vicente Salas Fumàs i Josep M. 

Carrau i Ramon.

Atorgat a l’equip d’investigadors de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmi-

ques, dirigit per Francisco Pérez, pel treball el desarrollo del Arco mediterráneo español. 

trayectoria y perspectivas.
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Premi Territori (Societat Catalana d’Ordenació del Territori)

ponència: Margarita Castañer, Carme Bellet, Joaquim Brugé, Albert Cortina, Jordi 

Romero, Joan Vicente i Martí Domènech.

Atorgat a Observatori del Paisatge pel projecte catàleg de paisatge de les comarques 

gironines.

Accèssit atorgat al Consorci del Parc de Collserola, Departament d’Ecologia de la 

Universitat de Barcelona (grup de recerca FEM) i Projecte Rius - Associació Hàbitats pel 

projecte restauració de l’espai fluvial de la riera de Vallvidrera.

Premi Antoni Fiter i Rossell de Geografia, Història o Dret d’Andorra

ponència: Encarna Roca i Josep-Enric Rebés (membres de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials) i Antoni López (advocat).

No atorgat.

premis deserts

Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol de Fisiopatologia Quirúrgica

Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua

Premi Fundació Torrens-Ibern

Premi Josep M. Sala-Trepat (Societat Catalana de Biologia)

Premi Ferran Armengol i Tubau (Societat Catalana d’Economia)

premis per a estudiants

Concurs de Joves Sociòlegs

ponència: Pilar Carrasquer, Joan Jiménez i Joaquim Sampere. 

Atorgat a Lidia Arroyo Prieto pel treball «Joven para “plegar” y mayor para bus-

car trabajo». una anàlisi de l’atur de llarga durada en les dones més grans de quaranta-

cinc anys a catalunya.

Accèssit atorgat a Sebastià Riutort Isern pel treball espais de transformació social 

i innovació cap a una societat sostenible. el cas de les organitzacions de consum agro- 

ecològic de Barcelona.

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

ponència: Josep Obiols Salvat, M. Assumpció Roset Elias i Laura Arranz Iglesias.

Atorgat ex aequo a Marc Rubio Celorio pel treball cafè, nutrició i salut i a Mar 
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Sorlí Aguilar pel treball relació entre el consum de carn vermella i la prevalença i inci-

dència de la síndrome metabòlica.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

ponència: Joaquim Camps, Josep M. Espelta, Josefina Plaixats, Josep M. Puiggròs, 

Joan Saus i Assumpta Serra.

Atorgat a Albert Marcé Pujol pel treball estudi de la producció i de la qualitat 

farratgera de les pastures de la finca dels cingles de l’Avenc (tavertet). 2009.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

ponència: Mercè Morales i Montoya, Marta Prevosti i Monclús, Jaume Sobrequés i 

Callicó i Alfred Pérez-Bastardas.

Atorgat a Luciano José Vianna pel treball la utilització del passat en el present: 

el cerimoniós i el manuscrit de poblet.

Premi de la Societat Catalana de Biologia

ponència: Carme Segarra, Àurea Navarro i Jordi Barquinero.

Atorgat a Edgardo Rodríguez Carballo pel treball efectes cooperatius de Bmp i 

Wnt en l’osteogènesi.

Premi de la Societat Catalana de Química

ponència: Antoni Riera Escalé, David Amabilino i Josep Bonjoch.

Atorgat a Cristina García Simón pel treball nanocàpsules metal·loporfiríniques per 

a química host-guest.

Accèssit atorgat a Juana Maria Zambrana Seguí pel treball reaccions aldòliques 

estereoselectives amb enolats de titani de β-benziloxi cetones.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

ponència: Núria Salán Ballesteros, Alícia Casals i Gelpí i Marc Barracó i Serra.

Atorgat a María José González Guerrero pel treball preparació de capes supercon-

ductores epitaxials per via química. primers assaigs en planta prepilot.

Accèssit atorgat a Marc Sansa Perna pel treball Avaluació dels límits de resolució 

de sensors de massa nanoelectromecànics.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

ponència: José Antonio Carrillo, Joaquim Ortega i Joan Porti.
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Atorgat a Joaquim Serra i Montolí pel treball dos problemes de simetria en equa-

cions de reacció-difusió.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

ponència: Núria Ferrer Anglada, Ignasi Juvells Prades i Joaquim Puigdollers Gonzàlez.

Atorgat a Edgar Julián Cabrera Magaña pel treball capes col·loïdals autoassem-

blades de nanopartícules mitjançant la tècnica de langmuir-Blodgett.

Premi Joan Palau Vera de Geografia

ponència: Enric Mendizàbal i Riera, Anna Serra Salvi i Roser Serra i Coma.

Atorgat a Martí Burcet i Rodríguez pel treball els camins de Vilanova a montserrat, 

a peu.

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural

ponència: Òscar Alomar, Josep M. Ninot i Joan Pino.

No adjudicat.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

ponència: Albert Pèlachs i Mañosa, Valerià Paül i Carril i Roser Serra i Coma.

No adjudicat. 

Premi dels Amics de l’Art Romànic

Ha quedat desert.

Premi Fundació Mercè Rodoreda per a treballs de recerca de batxillerat

No s’ha emès el veredicte.

Ajuts i borses

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè i Gavaldà, Joaquim Molas i Batllori i Carles Miralles 

i Solà (membres de la Comissió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda).

Atorgats a Laura Giuseppina Mongiardo pel projecte ‘la meva cristina i altres 

contes’, opera cardine della poetica rodorediana. una proposta di traduzione.

Meritxell Talavera i Muntané pel projecte retòrica en i de mercè rodoreda.
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Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Jacint Corbella i Corbella (membre de la Secció de Ciències Biològiques), 

Josep M. Casasús i Guri (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Francesc 

Fontbona i de Vallescar (membre de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgada a Tate Cabré i Massot pel projecte Josep puig i cadafalch, obra com- 

pleta.

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

ponència: Romà Escalas i Llimona (membre de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca), Isidor Marí i Mayans i Josep Moran i Ocerinjauregui (membres de la Secció Filo-

lògica).

Atorgada a Carla González Collantes pel projecte música i normalització lingüís-

tica al país Basc i als països catalans.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

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

Jaume Martí (en representació de la Secció Filològica), Yvonne Griley (en representació 

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en representa- 

ció de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Marc Taxonera (en 

representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Atorgada a Caroline Decoster (França) pel projecte diàleg polític d’alt nivell: les 

corts catalanes medievals a través de les seves actes i de la doctrina.

Atorgada a Mária Bernadett Smid (Hongria) pel projecte un antropòleg basc i 

catalunya. observacions de telesforo Aranzadi y unamuno sobre els catalans.

Atorgada a Valentina Lamanna (Itàlia) pel projecte l’arquitectura romànica als 

pirineus catalans: des de la influència italiana (escola llombarda) fins a l’afirmació de 

l’estil romànic català en les esglésies de la Vall de Boí.

Atorgada a Antonio Ruiz Caballero (Mèxic) pel projecte cantar el exilio. el orfeó 

català de mèxic durante la Guerra civil y el franquismo.

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: Ricard Guerrero i Moreno (secretari científic de l’IEC), Antoni Riera i 

Melis (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), Josep M. Panareda Clopés (membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), i Francesc Asensi i Botet i Carles Bas i Peired 

(membres de la Secció de Ciències Biològiques).
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1) En relació amb l’àmbit de les Illes Balears

Atorgada a Josep Tomàs Ramis Salamanca (Mallorca) pel projecte Acció parla-

mentària i patrimoni cultural en els països catalans (1980-1998).

2) En relació amb l’àmbit del País Valencià

Atorgada a Vanessa Martínez Francés (Alacant) pel projecte caracterització cro-

matogràfica de l’oli essencial i de diferents extractes de Dictamnus hispanicus Webb ex 

Willk., una rutàcia endèmica usada en la medicina tradicional de les terres catalanes.

Atorgada a Marina Requena Mora (València) pel projecte representacions socials 

i discursos mediambientals. el parc natural de l’Albufera i el parc natural del delta de 

l’ebre: una mirada comparativa.

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

Atorgada a Josep Manuel Martínez París (Lleida) pel projecte lleida i la franja, 

una perspectiva històrica.

En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord, la borsa ha quedat deserta.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Jaume Aguadé, Joaquim Bruna, Manuel Castellet, Joan Girbau, Pere 

Pascual, Carles Perelló, Joan Solà-Morales i Núria Vila.

Atorgada a Francesc Fité Naya, M. Elena Rodríguez Jorge, M. Pilar Silvestre Al-

bero i Daniel Ramos Guallar.

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

Ha quedat deserta.
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes o 

acollides per l’IEC

Durant el curs 2010-2011 l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha organitzat, promogut o 

acollit 466 activitats científiques, com ara 

sessions acadèmiques (plens i sessions 

inaugurals), debats, taules rodones, jor-

nades, trobades, seminaris, col·loquis, 

cursos, conferències, presentacions, sorti-

des de treball, etc., la relació de les quals 

es detalla a continuació.

Activitats 2010-2011

Seminaris  31

Conferències 168

Presentacions  47

Col·loquis 10

Jornades  55

Sessions inaugurals  9

Reunions  2

Taules rodones  7

Debats  7

Simposis  7

Fires  1

Lliurament de premis 13

Congressos 11

Exposicions 8

Cursos 35

Altres 55

Total 466

Seminaris

— IEC, 27 de setembre. Seminari de 

Teoria Sociològica Crítica Raimon Bonal. 

En aquesta sessió es reprengué el debat 

sobre el segon volum del llibre teoría de 

la acción comunicativa, de Jürgen Haber-

mas (1987), titulat crítica de la razón 

funcionalista. Concretament, se n’analit-

zaren els dos primers capítols.

— Hotel Eden Roc (Sant Feliu de 

Guíxols), 14 d’octubre. Reunió anual: 

Seminaris de la Secció de Biologia del 

Desenvolupament. Organitzat per la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 22 i 23 d’octubre de 2010. 

Seminari Internacional: «Incursions en el 

fileb II: Aristòtil lector del fileb». Orga-

nitzat per la Universitat de Barcelona, la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC), el 

Grup de Recerca Hermenèutica i Plato-

nisme i el Ministeri d’Educació i Ciència.

— Sala Turró de la Reial Acadè-

mia de Medicina, 25 de novembre. V 

Seminari de Terminologia: «L’establiment 

de paraules clau i la redacció d’índexs de 

llibre». Les ponències van ser a càrrec  

de Jesús Gascón i Marina Salse, professors 

del Departament de Biblioteconomia i 

Documentació de la Universitat de Bar-

celona, i de Josep M. Mestres, cap del 

Servei de Correcció Lingüística de l’IEC 

i membre de la Junta Directiva de la So-

cietat Catalana de Terminologia (SCA-

TERM). 

— Càmping de la Vall d’Àger, 11 

de desembre. X Seminari de Gestió Am-

biental de la ICHN: «El Montsec: patri-

moni natural i propostes per a una gestió 

sostenible». Organitzat per la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).
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— IEC, 15 de desembre. Semina-

ris: «La Méditerranée: histoire et produc-

tion d’un champ d’étude» i «La paix en 

Méditerranée: contextes, categories, ritu-

els». Organitzat per la Casa de Velázquez, 

l’Escola Francesa de Roma, el Centre 

Nacional de la Recerca Científica, la Mai-

son Méditerranéenne des Sciences de 

l’Homme i l’IEC.

— Consell Comarcal del Ripollès, 

18 de desembre. X Seminari de Gestió 

Ambiental de la ICHN: «Patrimoni natu-

ral i propostes per a una gestió sostenible 

de les capçaleres del Ter i del Freser». 

Organitzat per la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 23 de febrer. Seminari: 

«Té raó John McTaggart? L’argument que 

el temps no existeix», a càrrec de Gabriel 

Uzquiano, de la Universitat d’Oxford. La 

sessió forma part del Seminari de Forma-

ció de Professorat «Tenen raó els filò-

sofs?», organitzat per la Societat Catala-

na de Filosofia (IEC).

— IEC, 2 de març. Seminari: «Té 

raó Bertrand Russell? Significat i conei-

xement», a càrrec de Josep Macià, de la 

Universitat de Barcelona. La sessió forma 

part del Seminari de Formació de Profes-

sorat «Tenen raó els filòsofs?», organitzat 

per la Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

— IEC, 24 de març. Seminari: 

«Multiculturalism and social inequalities: 

the blind spot of multiculturalism», a 

càrrec del professor Thomas Faist, de la 

Facultat de Sociologia de la Universitat 

de Bielefeld, a Alemanya. En l’acte van 

intervenir la professora Marisol García, 

del Departament de Teoria Sociològica i 

Filosofia del Dret i Metodologia de les 

Ciències Socials de la Universitat de Bar-

celona, i el professor Ricard Zapata, del 

Departament de Ciències Polítiques i 

Socials de la Universitat Pompeu Fabra. 

Organitzat per l’Associació Catalana de 

Sociologia (IEC) i el Màster de Recerca  

en Sociologia (UB).

— IEC, 30 de març. Seminari: «Té 

raó William James? Sobre el corrent de 

pensament», a càrrec de Marta Jorba,  

de la Universitat de Barcelona. La sessió 

forma part del Seminari de Formació de 

Professorat «Tenen raó els filòsofs?», or-

ganitzat per la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— IEC, 6 d’abril. Seminari: «Té 

raó Zenó d’Elea? El concepte d’infinit i 

les paradoxes contra el moviment», a 

càrrec de Sergi Oms, de la Universitat de 

Barcelona. La sessió forma part del Semi-

nari de Formació de Professorat «Tenen 

raó els filòsofs?», organitzat per la Soci-

etat Catalana de Filosofia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

8 d’abril. Seminari: «Evaluación de dia-

nas frente a la resistencia a antibióticos 

beta-lactámicos en pseudomonas aerugi-

nosa», a càrrec de Laura Zamorano, de 

la Unitat d’Investigació de l’Hospital 

Universitari Son Espases. Organitzat per 

la Societat Catalana de Biologia (IEC).
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— Facultat de Biologia de la Uni-

versitat de Barcelona, 11 d’abril. Semina-

ris de Virologia: «Emerging Arboviruses». 

En aquests seminaris es van pronunciar 

dues conferències: la primera, titulada 

«Determinants of arboviral disease emer-

gence and options for control», a càrrec 

d’Edward B. Hayes, del Centre de Recer-

ca en Salut Internacional de Barcelona 

(CRESIB), i la segona, titulada «Flavivi-

rus-host molecular interactions», a càrrec 

de Nathalie Pardigon, de l’Institut Pas- 

teur de París. Organitzats per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 13 d’abril. Seminari: «Té 

raó John Locke? Són els colors propietats 

secundàries?», a càrrec de Mario Gómez, 

de la Universitat Nacional Autònoma de 

Mèxic (UNAM). La sessió forma part del 

Seminari de Formació de Professorat 

«Tenen raó els filòsofs?», organitzat per 

la Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Facultat de Ciències Polítiques 

i Sociologia de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, 28 d’abril. Seminari: «Un-

finished proletarianization: self, anger and 

collective actions of the peasant workers 

in China», a càrrec de la professora Pun 

Ngai, de la Universitat de Hong Kong 

(Xina). Organitzat per GEDIME, amb la 

col·laboració de l’Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na, 17 de maig. Seminari: «Salut i medi-

cina als hospitals baixmedievals: el cas de 

la Corona d’Aragó», a càrrec de Teresa 

Huguet, del Centre d’Estudis d’Història 

de la Ciència de la Universitat Autòno- 

ma de Barcelona. El seminari forma part 

del cicle «Comunicar la ciència: plaers i 

obstacles de la narrativa històrica», coor-

dinat per Josep Simon i Jaume Sastre. 

Organitzat per la Societat Catalana d’His-

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

— IEC, 18 de maig. Seminari: «Té 

raó Aristòtil? El cas dels objectes materi-

als», a càrrec de Marta Campdelacreu, de 

la Universitat de Barcelona. La sessió 

forma part del Seminari de Formació de 

Professorat «Tenen raó els filòsofs?», or-

ganitzat per la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

20 de maig. Seminari: «Efecte de la ca-

dena O de l’LPS de Yersinia sobre la 

funció del sistema de secreció tipus iii 

codificat en el plasmidi de virulència», a 

càrrec de Núria Torrecabota, del Progra-

ma d’Infecció i Immunitat de la Fundació 

Caubet-Cimera (Mallorca). Organitzat 

per la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 25 de maig. Seminari: «Té 

raó John McDowell? És el contingut de les 

experiències perceptives conceptual?», a 

càrrec de Josefa Toribio, investigadora 

ICREA de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. La sessió forma part del Semi-

nari de Formació de Professorat «Tenen 

raó els filòsofs?», organitzat per la Soci-

etat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 27 de maig. III Seminari 

de la Llengua de Signes Catalana. La 
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presentació va ser a càrrec de Gemma 

Rigau, vicepresidenta de la Secció Filolò-

gica de l’Institut d’Estudis Catalans; 

Santiago Frigola, vicepresident de Políti-

ca Lingüística de la Federació de Persones 

Sordes de Catalunya (FESOCA), i Antonio 

Martínez, president de FESOCA. Orga-

nitzat per la FESOCA, amb la col·labo-

ració de la Secció Filològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans.

— IEC, 2 i 3 de juny. Quarta edi-

ció de la Primavera Pedagògica. Es van 

dur a terme diverses ponències: a càrrec 

de Joana Cifre, del Departament de Teoria 

i Història de l’Educació de la Universitat 

de Barcelona; Carla Quesada, del Depar-

tament de Pedagogia Sistemàtica i Social 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

i Laura Domingo, del Departament de 

Pedagogia de la Universitat de Vic, entre 

d’altres. Després de cada ponència hi va 

haver un diàleg.

— Universitat de les Illes Balears, 

3 de juny. Seminari: «MLS in the analysis 

of the distribution of genomovars in P. 

stutzeri», a càrrec de Claudia Scotta del 

Grup de Microbiologia de la Universitat 

de les Illes Balears. Organitzat per la 

Secció de Balears de la Societat Catalana 

de Biologia.

— Institut de Bioenginyeria de la 

Universitat Miguel Hernández, 10 de juny. 

Seminari: «Noves claus per a entendre la 

participació del receptor de ryanodina en 

la taquicàrdia ventricular polimòrfica 

induïda per catecolamines», a càrrec de 

Patricia Ñeco, de l’Institut Nacional de la 

Salut i de la Recerca Mèdica (INSERM) 

de Montpeller. Organitzat per la Secció 

d’Alacant de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— Departament de Filosofia Teo-

rètica i Pràctica de la Facultat de Filoso-

fia de la Universitat de Barcelona, 14 i 15 

de juny. Seminari sobre el Parmènides, a 

càrrec de Samuel Scolnicov, professor 

emèrit de la Universitat Hebrea de Jeru-

salem, i organitzat per la Universitat de 

Barcelona i la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— Institut de Bioenginyeria de la 

Universitat Miguel Hernández (Elx), 17 de 

juny. Seminari: «Signalling molecules  

in diabetes: search for potential targets in 

intrinsic pathways for prediction and in-

tervention in diabetes», a càrrec de Melita 

Vidakovic, del Departament de Biologia 

Molecular de l’Institut de Recerca Biològi-

ca de Belgrad (Sèrbia). Organitzat per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

17 de juny. Seminari: «Anaerobic hydro-

carbon degradation by marine sulfate-

reducing bacterial strains», a càrrec d’Ana 

Belén Suárez, del Grup de Microbiologia 

Marina de l’Institut Mediterrani d’Estudis 

Avançats (CSIC-UIB), de Mallorca. Orga-

nitzat per la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Institut de Bioenginyeria de la 

Universitat Miguel Hernández, 21 de juny. 

Seminari: «Effect of estrogens and anti-
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estrogens on oxidative stress», a càrrec 

d’Anca Pop, del Departament de Toxico-

logia de la Universitat Cluj-Napoca (Ro-

mania). Organitzat per la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

24 de juny. Seminari: «Diversidad de 

aislados clínicos y ambientales de pseu-

domonas aeruginosa», a càrrec de David 

Sánchez, del Grup de Microbiologia de la 

Universitat de les Illes Balears. Organitzat 

per la Secció de Balears de la Societat 

Catalana de Biologia.

— Universitat de les Illes Balears, 

8 de juliol. Seminari: «Aplicación de 

métodos moleculares en el análisis de ali- 

mentos: GMO’s, alergenos y patógenos», 

a càrrec d’Ana Cifuentes, del Grup de 

Microbiologia Marina de l’Institut Medi-

terrani d’Estudis Avançats (CSIC-UIB). 

Organitzat per la Secció de Balears de la 

Societat Catalana de Biologia.

— Universitat de les Illes Balears, 

15 de juliol. Seminari a Palma: «Carac-

terización genómica de citreicella sp. 

357», a càrrec de Bel Brunet, del Grup de 

Microbiologia de la Universitat de les Illes 

Balears. Organitzat per la Secció de Bale-

ars de la Societat Catalana de Biologia.

Conferències

— IEC, 8 de setembre. «La llengua cata-

lana i la sentència del Tribunal Constitu-

cional sobre l’Estatut. Anàlisi i perspecti-

ves», en què van intervenir Antoni Milian, 

catedràtic de dret administratiu de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i di-

rector de la revista de llengua i dret; 

Francesc Xavier Vila, professor de socio-

lingüística de la Universitat de Barcelona 

i director del Centre Universitari de Socio- 

lingüística i Comunicació, i Ferran Re-

quejo, catedràtic de ciència política de la 

Universitat Pompeu Fabra. 

— Ajuntament de Valls, 10 de 

setembre. «Catalunya a la cruïlla», a càr- 

rec de Salvador Giner, president de l’Ins-

titut, dins dels actes institucionals de 

l’Ajuntament de Valls amb motiu de la 

Diada Nacional de Catalunya.

— IEC, 13 de setembre. Conferèn-

cia del químic atmosfèric James Lovelock, 

organitzada per l’IEC i el Museu de Cièn-

cies Naturals de Barcelona.

— IEC, 14 de setembre. Conferèn-

cia deliberativa sobre la gestió dels residus 

nuclears. Es tracta la primera sessió d’un 

procés de participació ciutadana que va 

consistir en dues sessions. Quatre especi-

alistes de diversos camps van aportar els 

continguts bàsics que serviren per a pre-

parar la sessió de debat de principi d’oc-

tubre. Organitzada per la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC), Ciència en Societat 

i ARC Mediació Ambiental, amb el suport 

de l’Àrea de Recerca de la Direcció Gene-

ral de Participació Ciutadana de la Ge-

neralitat de Catalunya.

— IEC, 21 de setembre. «L’impac-

te del canvi climàtic global a les glaceres 

patagòniques i antàrtiques», a càrrec del 

geòleg Jorge-Óscar Rabassa, membre 
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corresponent de la Secció de Ciències i 

Tecnologia de l’IEC i expert en els efectes 

del canvi climàtic a les glaceres australs.

— Institut de Bioenginyeria d’Elx, 

27 de setembre. «Mecanisme de la secre-

ció i acció de la insulina en models de 

desnutrició», a càrrec d’Everardo Carnei-

ro, del Departament de Fisiologia i Biofí-

sica de l’Institut de Biologia de la Univer-

sitat Estatal de Campinas (UNICAMP), 

al Brasil. Conferència organitzada per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 28 de setembre. «Ciència 

i enginyeria dels instruments musicals. El 

cas de les xeremies de la cobla», a càrrec 

de Joaquim Agulló, doctor en enginyeria 

industrial per la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC), catedràtic d’engi-

nyeria mecànica de la mateixa universitat 

i membre de l’IEC.

— Col·legi Oficial de Doctors i Lli- 

cenciats en Filosofia i Lletres i en Cièn - 

cies de Catalunya (CDLCAT), 5 d’octu-

bre. Cicle de conferències: Historiadors. 

Primera sessió, titulada «Pere Bosch i 

Gimpera: el més jove, vital i escandalós 

de la “Colla de l’Ateneu”», a càrrec de 

Jordi Cortadella, de la Universitat Autò-

noma de Barcelona. Organitzat per la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC), amb la col·laboració del CDLCAT.

— IEC, 6 d’octubre. «Femmes et 

héroïsme: autour des Vertus de Femmes 

(Gunaikôn Aretai) de Plutarque», a càrrec 

de Pauline Schmitt-Pantel, de la Univer-

sitat de la Sorbona (París).

— IEC, 7 d’octubre. Conferència 

deliberativa sobre la gestió dels residus 

nuclears (segona sessió). Organitzada per 

la Societat Catalana de Biologia (IEC), 

Ciència en Societat i ARC Mediació Am-

biental, amb el suport de l’Àrea de Recer-

ca de la Direcció General de Participació 

Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

— IEC, 7 d’octubre. «La India 

multilingüe: el tratamiento de las lenguas 

minoritarias», a càrrec d’Anik Nandi, 

doctorand de lingüística a la Universitat 

de Santiago de Compostel·la.

— Centre Mediterrani d’Investi-

gacions Marines i Ambientals (CMIMA), 

8 d’octubre. «Redefining microbial geno-

mics: sequencing individual cells», a 

càrrec de Ramunas Stepanauskas, del 

Laboratori Bigelow de Ciències de l’Oceà 

(Estats Units). Organitzada per la Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— Institut de Bioenginyeria d’Elx, 

8 d’octubre. Conferència: «Adipose tissue 

expandability and the metabolic syn- 

drome», organitzada per la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— IEC, 13 d’octubre. «Quan la llum 

és més densa que la matèria», a càrrec de 

Luis Roso Franco, doctor en física, catedrà-

tic de la Universitat de Salamanca i director 

del Centro de Láseres Pulsados. Aquesta 

conferència va inaugurar el curs 2010-2011 

de la Societat Catalana de Física (IEC).

— CDLCAT, 19 d’octubre. «Mi-

quel Tarradell: arrelat, encuriosit i trans-

gressor», a càrrec de Marta Prevosti, de 
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l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

(ICAC). Va ser la segona conferència del 

cicle Historiadors, organitzat per la Soci-

etat Catalana d’Estudis Històrics (IEC) i 

el CDLCAT.

— Facultats de Física i Química 

de la Universitat de Barcelona, 20 d’oc-

tubre. «Cinquanta anys de làser: aplica-

cions actuals i futures en ciència i tecno-

logia», a càrrec de Ramon Vilaseca, de la 

Universitat Politècnica de Catalunya 

(UPC). Organització: Universitat de Bar-

celona, Societat Catalana de Química 

(IEC) i Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 21 d’octubre. «Euskal 

Herria ¿Un país virtual?», a càrrec d’Eu-

genio Ruiz de Urrestarazu, catedràtic 

d’anàlisi geogràfica regional, de la Univer-

sitat del País Basc. Va ser la conferència 

inaugural del curs 2010-2011 de la Soci-

etat Catalana de Geografia, filial de l’IEC.

— IEC, 21 d’octubre. «La para-

doxa de l’hindi i les altres llengües índies», 

a càrrec d’Òscar Pujol, director de l’Ins-

titut Cervantes de Nova Delhi, l’Índia. 

Organitzada per la Societat Catalana de 

Sociolingüística.

— CDLCAT, 26 d’octubre. «Salva-

dor Sanpere i Miquel: intel·lectual, polític 

i historiador», a càrrec de Joaquim Alba-

reda, de la Universitat Pompeu Fabra. La 

conferència forma part del cicle Historia-

dors, organitzat per la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— IEC, 27 d’octubre. «Un besti-

ari del segle xxi», a càrrec de Carles Pe-

drós-Alió, professor d’investigació del 

Departament de Biologia Marina i Ocea-

nografia de l’Institut de Ciències del Mar. 

Aquesta conferència va inaugurar el curs 

2010-2011 de la Societat Catalana de 

Biologia, filial de l’IEC.

— IEC, 27 d’octubre. «René Gi-

rard: una aproximació a la seva obra», a 

càrrec de Xavier Garcia-Duran. Confe-

rència organitzada per la Societat Cata-

lana de Filosofia (IEC).

— IEC, 27 d’octubre. «El passat 

i el present de l’art romànic de Sant 

Benet de Bages», a càrrec de Marta La-

cambra i Puig, coordinadora del projec-

te món sant Benet i directora de l’Obra 

Social de Caixa Catalunya. La conferèn-

cia va ser la lliçó inaugural del curs 

2010-2011 dels Amics de l’Art Romànic, 

filial de l’IEC.

— Seu de l’Institut Ramon Llull 

(Palma), 28 d’octubre. «2010-2014: Les 

prioritats de la Secció Filològica», a càrrec 

d’Isidor Marí, president de la Secció Filo-

lògica de l’IEC. Acte organitzat per la seu 

de l’IEC a Palma, amb la col·laboració de 

l’Institut Ramon Llull.

— Institut de Ciències del Mar, 29 

d’octubre. «La importancia de la aproxi-

mación demogràfica en la conservación: 

el ejemplo del coral rojo mediterráneo», 

a càrrec de Lorenzo Bramanti, del Depar-

tament de Biologia Marina i Oceanografia 

de l’Institut de Ciències del Mar. Confe-

rència organitzada per la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).
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— Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona, 2 de novembre. 

«La teoria gramatical dels modistes», a 

càrrec de Josep Batalla. La conferència 

forma part del cicle «Història de les teo-

ries lingüístiques», organitzat per la 

Societat Catalana de Llengua i Literatu-

ra (IEC), la Societat Catalana de Filoso-

fia (IEC), la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Universitat de Barcelona.

— CDLCAT, 2 de novembre. 

«Santiago Sobrequés a la recerca del 

poder i els conflictes pel poder a la Ca-

talunya medieval», a càrrec de Josep M. 

Salrach, de la Universitat Pompeu Fabra. 

La conferència forma part del cicle His-

toriadors, organitzat per la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC) i el 

CDLCAT.

— Residència d’Investigadors 

CSIC, 2 de novembre. «L’Institut d’Estu-

dis Catalans i l’exili», a càrrec d’Albert 

Balcells, historiador i membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC. Aquesta 

conferència s’emmarcà dins el cicle «Ha-

víem perdut la guerra. Visions sobre 

l’exili intel·lectual i artístic de 1939», 

coordinat per Marta Pessarrodona i orga-

nitzat per la Residència d’Investigadors 

CSIC - Generalitat de Catalunya.

— Centre de Recursos de Vielha 

(Vall d’Aran), 3 de novembre. «Què ens 

poden dir els arbres sobre les allaus de 

neu?», a càrrec d’Elena Muntant. Confe-

rència organitzada per la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).

— CDLCAT, 9 de novembre. 

«Narcís Feliu de la Penya o la història, 

vida de la memòria», a càrrec de Jaume 

Sobrequés i Callicó, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. La conferència 

forma part del cicle Historiadors, orga-

nitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— IEC, 9 de novembre. «Els es-

tralls de la crisi econòmica global (2007-

2010): lliçons i conseqüències», a càrrec 

de Francesc Xavier Mena, catedràtic 

d’economia d’ESADE (Universitat Ramon 

Llull). Aquesta conferència va inaugurar 

el curs acadèmic 2010-2011 de la Socie-

tat Catalana d’Economia, filial de l’IEC.

— Institut de Ciències del Mar, 12 

de novembre. «Clay flocculation of mi-

crocystis aeruginosa in the Chesapeake: 

preliminary laboratory and socio-econo-

mic assessment results», a càrrec de Kevis 

Sellner, del Chesapeake Research Consor-

tium (Estats Units). Acte organitzat per 

la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

12 de novembre. «Infection, inflammati-

on and resistance to pseudomonas aeru-

ginosa», a càrrec de Gerald B. Pier, de la 

Universitat de Harvard (Estats Units). 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de novembre. «Ermes-

senda de Carcassona, una comtessa for-

midable», a càrrec d’Antoni Pladevall 

Font. Aquesta conferència s’emmarca dins 

el cicle «L’art romànic a l’abast: els pro-
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motors», organitzat pels Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— Universitat de Vic, 16 de no-

vembre. «La transversalitat en els estudis 

de ciències biomèdiques i mediambien-

tals», a càrrec de Mercè Durfort, doctora 

en ciències biològiques i catedràtica de 

biologia cel·lular de la Facultat de Biologia 

de la Universitat de Barcelona i membre de 

l’IEC. Durant l’acte, Lluís Tort, president 

de la Societat Catalana de Biologia (SCB), 

filial de l’IEC, va dur a terme la sessió de 

presentació de la Societat. D’altra banda, 

es va presentar la nova coordinadora de 

la Secció Vic de la SCB, Julita Oliveras. 

Acte organitzat per la Societat Catala- 

na de Biologia (IEC) i la Universitat de 

Vic.

— CDLCAT, 16 de novembre. «Un 

patriota d’altres temps: Antoni de Cap-

many i la historiografia racionalista», a 

càrrec de Ramon Grau, de l’Arxiu Histò-

ric de la Ciutat de Barcelona. La confe-

rència forma part del cicle Historiadors, 

organitzat per la Societat Catalana d’Es-

tudis Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— IEC, 17 de novembre. «L’actu-

alitat de Hobbes i la traducció de Barto-

meu Forteza del de corpore». Hi intervin-

gueren Salvador Giner, president de l’IEC; 

Jordi Sales, professor de la Universitat de 

Barcelona; Josep Montserrat, vicepresi-

dent de la Societat Catalana de Filosofia, 

i Israel Forteza, responsable de l’edició. 

Hi assistí Ignasi Roviró, president de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona, 18 de novembre. «Cer-

teses i incerteses en la conservació de la 

biodiversitat», a càrrec de Joandomènec 

Ros, vicepresident de l’IEC. La conferèn-

cia s’emmarca dins l’Any de la Biodiver-

sitat i dins els actes de la Setmana de la 

Ciència, organitzada per la Reial Acadè-

mia de Ciències i Arts de Barcelona.

— Universitat de les Illes Balears, 

18 de novembre. «Regulación de interac-

ciones DNA-proteína por metilación de 

adenina», a càrrec de Josep Casadesús,  

de la Universitat de Sevilla. Conferència 

organitzada per la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— CDLCAT, 23 de novembre. «La 

bonhomia històrica de Joan Reglà», a 

càrrec d’Ernest Belenguer, de la Univer-

sitat de Barcelona. La conferència forma 

part del cicle Historiadors, organitzat per 

la Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC) i el CDLCAT.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Agrària de la Universitat de 

Lleida, 23 de novembre. «Garder ou 

perdre ses branchies: écologie des alter-

natives de développement chez les amphi-

biens urodèles», a càrrec de Mathieu 

Denoël, de la Unitat de Biologia del 

Comportament de la Universitat de Liège 

(Bèlgica). Sessió científica organitzada per 

la Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 24 de novembre. «L’equa-

ció d’Einstein del camp gravitatori», a 
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càrrec de Joan Girbau, catedràtic del 

Departament de Matemàtiques de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. La 

conferència es va celebrar dins l’assem-

blea de la Societat Catalana de Matemà-

tiques, filial de l’IEC, en la qual també es 

va lliurar el Premi Albert Dou. 

— IEC, 25 de novembre. «Gran 

obra hidràulica i territori a les conques de 

la Muga i del Fluvià: dels projectes a les 

realitzacions (1850-1980)», a càrrec de 

David Pavón, professor de geografia de la 

Universitat de Girona.

— Institut de Ciències del Mar, 26 

de novembre. «From climate to fish to 

fishers: an integrates approach to small 

pelàgic fisheries», a càrrec de Miguel 

Bernal, de l’Institut Espanyol d’Oceano-

grafia (Cadis). Conferència organitzada 

per la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Consell de l’Audiovisual de 

Catalunya, 29 de novembre. «Cobertura 

de la crisi econòmica: els mecanismes de 

la desinformació quotidiana», a càrrec  

de l’economista Max Otte, autor d’el crash 

de la informació. Conferència organitzada 

per la Societat Catalana de Comunicació 

(IEC) i el Consell de la Informació de 

Catalunya amb la col·laboració del Col·legi 

de Periodistes de Barcelona.

— Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona, 30 de novem-

bre. «El desenvolupament de la lingüís-

tica soviètica», a càrrec de Sebastià 

Serrano. La conferència forma part del 

cicle «Història de les teories lingüísti-

ques», organitzat per la Societat Catala-

na de Llengua i Literatura (IEC), la So- 

cietat Catalana de Filosofia (IEC), la 

Universitat Autònoma de Barcelona i  

la Universitat de Barcelona.

— IEC, 30 de novembre. «Systems 

biology of a small bacterium: lessons for 

complexity», a càrrec de Luis Serrano, 

doctor en biologia per la Universitat Com-

plutense de Madrid i investigador ICREA 

al Centre de Regulació Genòmica (CRG). 

La conferència va encetar el cicle més 

enllà de la física: reptes multidisciplinaris, 

organitzat pel Centre de Recerca Matemà-

tica i la Xarxa Catalana per a l’Estudi dels 

Sistemes Complexos.

— CDLCAT, 30 de novembre. 

«Joan Mercader: l’ofici d’historiador», a 

càrrec de Josep M. Torras i Ribé, de la 

Universitat de Barcelona. La conferència 

forma part del cicle Historiadors, orga-

nitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— Universitat de les Illes Balears, 

3 de desembre. «Estudios del ecosistema 

ruminal», a càrrec de Cristina Saro, de la 

Universitat de León. Conferència organit-

zada per la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Universitat d’Alacant, 9 de 

desembre. «L’escola valenciana del futur», 

a càrrec de Diego Gómez, llicenciat en 

ciències de l’educació i membre d’Escola 

Valenciana, dins la III Setmana de l’Edu-

cació Plurilingüe «Les llengües a l’escola: 

reflexions, experiències i vivències». Con-
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ferència organitzada per la Delegació de 

l’IEC a Alacant.

— Fundació Catalunya Caixa, 9 

de desembre. «Interaccions arbre-arbust 

al límit superior del bosc», sessió científi-

ca de la ICHN a Manresa. La ponència 

fou a càrrec d’Oriol Grau, del Departa-

ment de Biologia Vegetal de la Universitat 

de Barcelona.

— IEC, 13 de desembre. «Arnau 

Mir de Tost i la promoció artística a les 

zones de frontera», a càrrec de Francesc 

Fité. La conferència forma part del cicle 

«L’art romànic a l’abast: els promotors».

— IEC, 13 de desembre. «Joan 

Maragall, intel·lectual en “el segle dels 

intel·lectuals”», a càrrec de Ricard Tor-

rents, membre de l’IEC, amb motiu del 

cent cinquantè aniversari del naixement 

del poeta, en el marc del Ple de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

— IEC, 14 de desembre. «Geo-

graphy in the 21st century - challenges, 

opportunities and the role of learned so-

cieties», a càrrec de Rita Gardner, de la 

Royal Geographical Society. Conferència 

organitzada per la Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— CDLCAT, 14 de desembre. 

«Manuel Raventós i l’inici de la història 

del moviment obrer», a càrrec d’Albert 

Balcells, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i membre de l’IEC. La confe-

rència forma part del cicle Historiadors, 

organitzat per la Societat Catalana d’Es-

tudis Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— IEC, 15 de desembre. «Reacci-

ons d’acoblament creuat: eines simples 

per a la construcció de molècules comple-

xes», a càrrec de Feliu Maseras, de l’Ins-

titut Català d’Investigació Química de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. La 

conferència forma part del cicle «Els 

premis Nobel de l’any 2010», organitzat 

per la Societat Catalana de Química 

(IEC).

— IEC, 16 de desembre. «Biomar-

cadors de risc cardiovascular relacionats 

amb la dieta», a càrrec de Maria Isabel 

Covas, del programa d’investigació «Pro-

cessos inflamatoris i cardiovasculars» de 

l’Institut Hospital del Mar d’Investigaci-

ons Mèdiques (IMIM). Conferència orga-

nitzada per la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC) i el Col·legi de Biòlegs de 

Catalunya.

— IEC, 16 de desembre. «Robert 

Edwards: el canvi en la percepció de la 

nostra pròpia naturalesa», a càrrec de 

Josep Santaló, de la Unitat de Biologia 

Cel·lular de la Facultat de Biociències de 

la Universitat Autònoma de Barcelona. La 

conferència forma part del cicle «Els 

premis Nobel de l’any 2010», organitzat 

per la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 17 

de desembre. «Linking microbial activity 

to carbon and iron cycling in the ocean», 

a càrrec d’Ingrid Obermosterer, de l’Ob-

servatori Oceanològic de Banyuls (Fran-

ça). Conferència organitzada per la Soci-

etat Catalana de Biologia (IEC).

07 Memoria 2010-2011 (337-416).indd   363 27/06/16   10:53



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

10
-2

01
1

364

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 17 de desembre. «Possi-

bilitats tecnològiques per a una televisió 

sense fronteres», a càrrec de Lluís Jofre, 

doctor enginyer de telecomunicacions per 

la Universitat Politècnica de Catalunya i 

catedràtic de teoria del senyal a l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyers de Teleco-

municacions de Barcelona i membre de 

l’IEC. Acte organitzat per Acció Cultural 

del País Valencià, la Secció de Ciències i 

Tecnologies de l’IEC i la Càtedra de Di-

vulgació de la Ciència de la Universitat de 

València.

— Universitat de les Illes Balears, 

17 de desembre. «Factores de Klebsiella 

pneumoniae implicados en bloquear la 

activación del factor de transcripción NF-

kB», a càrrec de Camino Pérez, del Centre 

Internacional de Medicina Respiratòria 

Avançada (CIMERA). Conferència orga-

nitzada per la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— IEC, 20 de desembre. «Autobio-

grafia, història i realisme contra el poder: 

Mario Vargas Llosa», a càrrec de Joaquim 

Marco, catedràtic emèrit de la Universitat 

de Barcelona. L’acte va ser presentat per 

August Bover, president de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura, filial de 

l’IEC. La conferència forma part del cicle 

«Els premis Nobel de l’any 2010».

— Universitat de Vic, 20 de de-

sembre. «La ciència d’avui ens ajuda a 

veure’ns com som», a càrrec de Jordi 

Casanova, professor d’investigació del 

Consell Superior d’Investigacions Cientí-

fiques i membre de l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Barcelona. Conferència 

organitzada per la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 21 de desembre. «Premi 

Nobel de Física 2010: el grafè, un nou 

material per a l’electrònica del segle xxi», 

a càrrec de M. Àngels Garcia Bach, pro-

fessora titular de física de la matèria 

condensada del Departament de Física 

Fonamental de la Universitat de Barcelo-

na. Josep Enric Llebot, president de la 

Societat Catalana de Física, filial de l’IEC, 

va presentar l’acte. La conferència forma 

part del cicle «Els premis Nobel de l’any 

2010».

— CDLCAT, 21 de desembre. 

«Antoni Rovira i Virgili: passió per la 

història. Recerca i divulgació», a càrrec 

de Josep M. Figueres, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. La conferència 

forma part del cicle Historiadors, orga-

nitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— IEC, 22 de desembre. «Els 

reptes de l’atur: contribucions des de 

l’anàlisi econòmica», a càrrec de Joan 

Tugores, catedràtic d’economia de la 

Universitat de Barcelona. La conferència 

va versar sobre el Premi Nobel d’Econo-

mia concedit a Peter A. Diamond, Dale T. 

Mortensen i Christopher A. Pissarides. 

Eduard Arruga, president de la Societat 

Catalana d’Economia, filial de l’IEC, va 

presentar l’acte. La conferència forma 
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part del cicle «Els premis Nobel de l’any 

2010».

— CDLCAT, 11 de gener. «“Per-

què l’historiador és dins la història...”: 

aproximació a la vida i a l’obra de Pierre 

Vilar», a càrrec de Rosa Congost, de la 

Universitat de Girona. La conferència 

forma part del cicle Historiadors, orga-

nitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 12 de gener. «Els reptes 

de l’atur: contribucions des de l’anàlisi 

econòmica», a càrrec de Joan Tugores, 

catedràtic d’economia de la Universitat 

de Barcelona. La conferència va versar 

sobre el Premi Nobel d’Economia concedit 

a Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen i 

Christopher A. Pissarides. La conferència 

forma part del cicle «Els premis Nobel de 

l’any 2010», organitzat per l’IEC i la 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 17 de gener. «Reaccions 

d’acoblament creuat: eines simples per a 

la construcció de molècules complexes», 

a càrrec de Feliu Maseras, de l’Institut 

Català d’Investigació Química i de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. La 

conferència va versar sobre el Premi Nobel 

de Química concedit a Richard F. Heck, 

Ei-ichi Negishi i Akira Suzuki. La confe-

rència forma part del cicle «Els premis 

Nobel de l’any 2010», organitzat per l’IEC 

i la Societat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 17 de gener. «El rei Jaume 

I i l’art», a càrrec de Francesca Español, 

presidenta dels Amics de l’Art Romànic. 

La conferència s’inclou dins el cicle «L’art 

romànic a l’abast: els promotors».

— IEC, 18 de gener. «Els conflic-

tes territorials del sistema elèctric a Cata-

lunya», a càrrec de Sergi Saladié, profes-

sor de geografia de la Universitat Rovira 

i Virgili. Conferència organitzada per la 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— CDLCAT, 18 de gener. «Ferran 

Soldevila i el cànon historiogràfic català», 

a càrrec d’Enric Pujol, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Aquesta confe-

rència forma part del cicle Historiadors, 

organitzat per la Societat Catalana d’Es-

tudis Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— Octubre Centre de Cultura Con-

temporània, 19 de gener. «Robert Edwards: 

el canvi en la percepció de la nostra pròpia 

naturalesa», a càrrec de Josep Santaló, de 

la Unitat de Biologia Cel·lular de la Facul-

tat de Biociències de la Universitat Autò-

noma de Barcelona. La conferència va 

versar sobre el Premi Nobel de Fisiologia o 

Medicina concedit a Robert G. Edwards i 

forma part del cicle «Els premis Nobel de 

l’any 2010», organitzat per l’IEC i la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 24 de gener. «Autobio-

grafia, història i realisme contra el poder: 

Mario Vargas Llosa», a càrrec de Joaquim 

Marco, catedràtic emèrit de la Universitat 

de Barcelona. La conferència forma part 

del cicle «Els premis Nobel de l’any 
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2010», organitzat per l’IEC i la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC).

— CDLCAT, 25 de gener. «Jaume 

Vicens Vives, historiador i polític», a 

càrrec de Josep M. Muñoz, de la revista 

l’Avenç. La conferència forma part del 

cicle «Historiadors», organitzat per la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC) i el CDLCAT.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 26 de gener. «Premi Nobel 

de Física 2010: el grafè, un nou material 

per a l’electrònica del segle xxi», a càrrec 

de M. Àngels Garcia Bach, professora titu-

lar de física de la matèria condensada del 

Departament de Física Fonamental de la 

Universitat de Barcelona. La conferència 

forma part del cicle «Els premis Nobel de 

l’any 2010», organitzat per l’IEC i la So-

cietat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 26 de gener. «Els virus de 

la grip. Patògens en constant evolució (un 

any després de la pandèmia)», a càrrec de 

Tomàs Pumarola, catedràtic del Departa-

ment d’Anatomia Patològica, Farmacolo-

gia i Microbiologia de la Universitat de 

Barcelona i cap de la Secció de Virologia 

de l’Hospital Clínic de Barcelona.

— IEC, 27 de gener. «L’evolució 

paisatgística a la vall Ferrera als darrers 

dos mil anys», a càrrec d’Albert Pèlachs 

Mañosa i Ermengol Gassiot Ballbé, pro-

fessors del Departament de Geografia i 

del Departament de Prehistòria de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, res-

pectivament. 

— IEC, 27 de gener. «La crisi del 

deute a Europa», a càrrec de Jordi Galí, 

catedràtic d’economia, director del Centre 

de Recerca en Economia Internacional de 

la Universitat Pompeu Fabra i membre 

de l’IEC. La conferència va obrir el cicle 

«Les reformes per a sortir de la crisi», 

organitzat per la Societat Catalana d’Eco-

nomia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

28 de gener. «Fijadores de nitrógeno en el 

Atlántico Norte: papel de las cianobacte-

rias unicelulares», a càrrec d’Antoni 

Busquets, de la Universitat de les Illes 

Balears. Conferència organitzada per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— CDLCAT, 1 de febrer. «Ramon 

d’Abadal: la tenacitat en el treball de 

base», a càrrec de Gaspar Feliu, de la 

Universitat de Barcelona. La conferència 

forma part del cicle Historiadors, orga-

nitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i el CDLCAT.

— Institut de Ciències del Mar, 3 

de febrer. «Oregon coast ecosystem. Re-

view of important findings and modeling 

activities», a càrrec d’Yvette H. Spitz, de 

la Universitat Estatal d’Oregon (Estats 

Units). Conferència organitzada per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 9 de febrer. «Vida extra-

terrestre?». Hi van intervenir Ricardo 

Amils, del Centre d’Astrobiologia de 

Madrid; Fernando Ballesteros, de l’Obser-

vatori Astronòmic de la Universitat de 
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València, i Juli Peretó, de l’Institut Cava-

nilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva 

de la Universitat de València i delegat de 

l’IEC a València. Núria Cadenes, perio-

dista d’el temps, va ser l’encarregada de 

moderar l’acte, organitzat per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Campus de Burjassot-Paterna 

de la Universitat de València, 10 de fe-

brer. «Què ens diuen els genomes d’es-

pècies humanes extingides?», a càrrec de 

Carles Lalueza Fox, de l’Institut de Bio-

logia Evolutiva (IBE) de la Universitat 

Pompeu Fabra i el Centre d’Investigaci-

ons Científiques. Conferència organitza-

da de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 10 de febrer. «El submi-

nistrament global de petroli: reptes i in-

certeses», a càrrec de Mariano Marzo, 

catedràtic d’estratigrafia de la Universitat 

de Barcelona. Sessió científica organitza-

da per la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 11 

de febrer. «Polar geodesy sketches on 

bygone continental ice, fast flowing gla-

ciar ice and drifting sea ice», a càrrec de 

Pedro Elosegui, de la Unitat de Tecnologia 

Marina del CMIMA. Conferència organit-

zada per la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

11 de febrer. «Papel de la fosforilcolina 

en las infecciones por pseudomonas ae-

ruginosa», a càrrec d’Immaculada Martí-

nez, de la Universitat de les Illes Balears. 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de febrer. «Intercultu-

ralidad e identidad: el mundo de los pa-

piros mágicos griegos», a càrrec d’Emilio 

Suárez de la Torre, catedràtic de la Uni-

versitat Pompeu Fabra.

— Universitat Autònoma de Bar-

celona, 16 de febrer. «La reproducció 

assistida: història i perspectiva de futur», 

a càrrec d’Anna Veiga, de l’Àrea de Bio-

logia del Servei de Medicina de la Repro-

ducció de l’Institut Universitari Dexeus. 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 16 de febrer. «La ciència 

que ens venen: entre la moda i el pànic», 

a càrrec de Javier Armentia, periodista i 

director del Planetari de Pamplona. La 

conferència forma part del cicle «Confe-

rències magistrals del curs 2010-2011».

— IEC, 17 de febrer. «La panta-

nada de Tous, vint-i-cinc anys després. 

Lliçons d’un desastre», a càrrec de Fran-

cisca Segura, professora de geografia de 

la Universitat de València. Sessió organit-

zada per la Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 18 

de febrer. «Local adaptation and genetic 

divergence in Antarctic protists (di-

nophyceae)», a càrrec de Karin Rengefors, 

de la Universitat de Lund (Suècia). Con-

ferència organitzada per la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

07 Memoria 2010-2011 (337-416).indd   367 27/06/16   10:53



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

10
-2

01
1

368

— Departament de Filologia Gre-

ga de la Universitat de Barcelona, 21 de 

febrer. «La parrhésia (le franc-parler): la 

vertu risquée de l’amitié dans la commu-

nauté épicurienne», a càrrec de Valéry 

Laurand, professor de la Universitat de 

Bordeus III. Conferència organitzada per 

la Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC) i el Departament de Filologia Gre-

ga de la Universitat de Barcelona.

— IEC, 21 de febrer. «Itineraris 

de l’escultura gòtica: dels monestirs a les 

col·leccions», a càrrec del doctor Joan 

Valero Molina. La conferència forma part 

del cicle «Art medieval i col·leccionisme», 

organitzat pels Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 22 de febrer. «Intercultu-

ralidad e identidad: el mundo de los pa-

piros mágicos griegos», a càrrec d’Emilio 

Suárez de la Torre, catedràtic de la Uni-

versitat Pompeu Fabra. Segona presenta-

ció d’aquesta conferència a l’IEC.

— IEC, 23 de febrer. «La reforma 

de la sanitat. La bossa i la vida. Aporta-

cions de l’economia de la salut a l’abor-

datge dels problemes sanitaris», a càrrec 

de Vicente Ortún, professor d’economia i 

empresa i degà de la Facultat de Ciències 

Econòmiques de la Universitat Pompeu 

Fabra. Forma part del cicle «Les reformes 

per a sortir de la crisi», organitzat per la 

Societat Catalana d’Economia, filial de 

l’IEC. 

— Institut de Ciències del Mar, 25 

de febrer. «El subsuelo de los márgenes 

continentales submarinos: una síntesis 

geològica que posiblemente interese a 

biólogos y oceanógrafos», a càrrec de 

César R. Ranero, del Departament de Geo- 

logia Marina de l’Institut de Ciències del 

Mar. Conferència organitzada per la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

25 de febrer. «Isolation and identification 

of bacteria eith anti-mycobacterial acti-

vity: partial caracterization of the bioac-

tive metabolites and the study of its acti-

vities against micobacterium smegmatis 

hosted by macrophages», a càrrec de 

Mohammed Hassi, de la Universitat de les 

Illes Balears. Conferència organitzada per 

la Societat Catalana de Biologia (IEC). 

— Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona, 1 de març. 

«L’estructuralisme, inici i inspiració de la 

lingüística actual», a càrrec de Ramon 

Cerdà. La conferència forma part del cicle 

«Història de les teories lingüístiques», 

organitzat per la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC), la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC), la Universi-

tat Autònoma de Barcelona i la Universitat 

de Barcelona.

— IEC, 2 de març. Conferència de 

premsa per a presentar els actes de la 

commemoració del centenari de la Secció 

Filològica i les seccions de ciències de l’IEC. 

Hi van intervenir Salvador Giner, president 

de l’IEC; Isidor Marí, president de la Secció 

Filològica de l’IEC; Francesc Gonzàlez i 

Sastre, president de la Secció de Ciències 
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Biològiques de l’IEC; David Serrat, presi-

dent de la Secció de Ciències i Tecnologia 

de l’IEC, i Oriol Izquierdo, director de la 

Institució de les Lletres Catalanes. Confe-

rència: «Dones, reproducció i fecundació 

in vitro», a càrrec de Fanny Vidal, profes-

sora de la Universitat Autònoma de Bar-

celona i catedràtica de biologia cel·lular del 

Departament de Biologia Cel·lular, Fisio-

logia i Immunologia. La conferència s’em-

marca dins el cicle «Conferències magis-

trals del curs 2010-2011».

— IEC, 3 de març. «La crisi dels 

preus dels aliments i la seva repercussió 

en l’agricultura catalana», a càrrec de 

Francesc Reguant, vicepresident de la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris, 

filial de l’IEC, i cap del Gabinet d’Estudis 

i Prospectiva del Departament d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural de la Generalitat de Cata-

lunya.

— IEC, 3 de març. «La tecnologia 

aplicada als castells humans», a càrrec del 

doctor Jaume Rosset i Llobet, metge es-

pecialista en medicina de l’esport i en 

cirurgia ortopèdica i traumatologia; re-

transmesa en directe per Internet.

— Institut de Ciències del Mar, 4 

de març. «Multicellular genes in unicellu-

lar linages. How comparative genomics is 

changing our view on animal origins», a 

càrrec d’Iñaki Ruiz Trillo, del Departa-

ment de Genètica de la Universitat de 

Barcelona. Conferència organitzada per 

la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de Vic, 9 de març. 

«Libèl·lules i espiadimonis. Distribució i 

ecologia dels odonats d’Osona», a càrrec 

de Josep García-Moreno, biòleg i membre 

d’Oxygastra, Grup d’Estudis dels Odonats 

de Catalunya. Sessió científica organitza-

da per la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 11 

de març. «Uns mars que se’ns tornen més 

àcids. Petits canvis poderosos?», a càrrec 

de Carles Pellejero, del Departament de 

Biologia Marina i Oceanografia de l’Ins-

titut de Ciències del Mar i investigador 

ICREA. Conferència organitzada per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

11 de març. «Modulation of interferon 

signalling by Klebsiella pneumoniae», a 

càrrec de David Moranta, de la Fundació 

Caubet-Cimera de Bunyola (Mallorca). 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 16 de març. «Miquel Cru-

safont i Pairó (1910-1983). La història 

d’un món perdut», a càrrec del biòleg 

Josep M. Camarasa i del geòleg i membre 

de l’IEC David Serrat. Conferència orga-

nitzada per la Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 18 

de març. «The flood of 1996 in the Sa-

guenay fjord, Québec, Canada: perfor-

mance of a natural catastrophic layer to 

retain contaminants; geotechnical and 

geophysical aspect», a càrrec de Roger 
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Urgeles, del Departament de Geologia 

Marina de l’Institut de Ciències del Mar. 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 21 de març. «La catedral 

d’Urgell i la diàspora del seu mobiliari 

litúrgic envers col·leccions i museus», a 

càrrec de Francesca Español, presidenta 

dels Amics de l’Art Romànic. La confe-

rència forma part del cicle «Art medieval 

i col·leccionisme», organitzat pels Amics 

de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 22 de març. «Els jardins, 

els dissenyadors i l’horticultura ornamen-

tal a Catalunya. Presentació del projecte 

d’estudi i recerca», a càrrec de Jordi 

Cartanyà, biòleg i doctor en geografia 

humana. Conferència organitzada per la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— IEC, 23 de març. «Region in 

theory and practice», a càrrec d’Ansii 

Paasi, professor de geografia de la Uni-

versitat d’Oulu (Finlàndia). Conferència 

organitzada per la Societat Catalana de 

Geografia (IEC). 

— Universitat de les Illes Balears, 

25 de març. «Degradación de hidrocar-

buros aromáticos por Citreicella sp. Cepa 

357», a càrrec de Lady Y. Suárez, de la 

Universitat de les Illes Balears. Acte orga-

nitzat per la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 28 de març. «Del altar a 

la vitrina: el coleccionismo de arte románi-

co», a càrrec de Vicente de la Fuente, 

historiador de l’art. Conferència organit-

zada pels Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 29 de març. «El sincrotró 

Alba: una instal·lació singular», a càrrec 

del doctor Xavier Queralt Compte, de la 

Universitat de Barcelona. La conferència 

forma part del cicle «Física oberta», or-

ganitzat per la Societat Catalana de Físi-

ca (IEC).

— IEC, 29 de març. «Llengua i 

política. Anàlisi de les dades del Panel 

2005», a càrrec d’Albert Fabà, sociolin-

güista, i d’Anna Tarrés, de la Fundació 

Bofill. Acte organitzat per la Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 30 de març. «Genòmica 

de primats: l’evolució del genoma humà 

i el genoma del Floquet de Neu», a càrrec 

de Tomàs Marquès, de la Universitat 

Pompeu Fabra, guanyador del Premi 

Sala-Trepat 2010. Organitzada per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 31 de març. «La reforma 

de les pensions», a càrrec de Sergi Jiménez 

Martín, professor titular de la Universitat 

Pompeu Fabra i director de la càtedra 

FEDEA - La Caixa Economia de la Salut 

i Hàbits de Vida. La conferència forma 

part del cicle «Les reformes per a sortir 

de la crisi», organitzat per la Societat 

Catalana d’Economia (IEC).

— Seminari Conciliar de Barcelo-

na, 2 d’abril. «Ontologia d’hipòstasi, teo-

logia del misteri i hermenèutica bíblica: 

aproximacions», a càrrec del doctor 

Carles Llinàs, professor de la Facultat de 
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Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 

Acte organitzat per la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 4 d’abril. «Col·leccionisme 

i patrimoni arquitectònic. Dues víctimes 

de la desamortització: el Tallat i el cas- 

tell de Solivella», a càrrec de Sebastià 

Sánchez Sauleda, historiador de l’art. 

Aquesta conferència s’emmarca en el cicle 

«Art medieval i col·leccionisme», organit-

zat pels Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 5 d’abril. «Nanociència, 

nanotecnologia i societat», a càrrec de 

Jordi Pascual Gainza, director de l’Institut 

Català de Nanotecnologia (ICN). La ses-

sió s’emmarca dins el cicle «Física ober-

ta», organitzat per la Societat Catalana 

de Física (IEC).

— IEC, 6 d’abril. «La gramática 

de lo escrito, la lengua y el lenguaje», a 

càrrec de Carmen Codoñer, catedràtica 

emèrita de filologia llatina de la Univer-

sitat de Salamanca. Organitzat per la 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC). 

— IEC, 7 d’abril. «La química de 

la vida, l’energia i la sostenibilitat expli-

cada a un professor de matemàtiques», a 

càrrec d’Agustí Lledós, catedràtic de 

química física de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Organitzat per la Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC) i el 

Centre de Recerca Matemàtica.

— Institut de les Ciències del Mar, 

8 d’abril. «Conservation biology of the red 

coral, corallium rubrum (Linnaeus, 

1758): Evolution of the shallow popula-

tions facing the global change in the 

North-Western Mediterranean Sea», a 

càrrec del doctor Jean-Baptiste Ledoux, 

del Departament de Biologia Marina i 

Oceanografia de l’Institut de Ciències del 

Mar. Conferència organitzada per la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 11 d’abril. «El col·lec-

cionisme de pintura gòtica i la dispersió 

dels retaules catalans», a càrrec d’Albert 

Velasco, conservador del Museu de Lleida 

Diocesà i Comarcal. La conferència s’em-

marca dins el cicle «Art medieval i col-

leccionisme», organitzat pels Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 12 d’abril. «Jacques Bertin 

et la réflexion théorique en cartographie. 

Mythologie et mystères de la semiologie 

graphique», a càrrec de Gilles Palsky, 

professor de geografia de la Universitat 

de París. Conferència organitzada per la 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 14 d’abril. «Does the foot- 

ball really matter?», a càrrec de Tim Myers, 

investigador del Centre de Recerca Mate-

màtica (CRM). Conferència organitzada 

per la Societat Catalana de Matemàtiques 

(IEC) i el CRM.

— Llotja del Cànem, 14 d’abril. 

«Les plantes dels déus: plantes psicotrò-

piques i verins», a càrrec de Josep Antoni 

Rosselló, director del jardí botànic Mari-

murtra de Blanes i professor titular de la 

Universitat de València. Aquesta confe-

rència forma part del cicle «Sessions 
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cien tífiques del curs 2010-2011», orga-

nitzat per la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 15 

d’abril. «La inundació de la conca medi-

terrània: la fi de la crisi de salinitat mes-

siniana», a càrrec del doctor Ferran Es-

trada, del Departament de Geologia 

Marina de l’Institut de Ciències del Mar. 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

15 d’abril. «Pathogen-host interactions in 

pseudomonas aeruginosa respiratory in-

fections», a càrrec de Mariette Barbier, 

investigadora del grup de recerca sobre la 

infecció i immunitat de l’Àrea de Biome-

dicina de la Universitat de les Illes Balears 

(UIB). Acte organitzat per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de Vic, 27 d’abril. 

«Quan s’erosiona la biodiversitat, tots hi 

sortim perdent», a càrrec de Joandomè-

nec Ros, vicepresident de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, doctor en biologia i cate-

dràtic d’ecologia de la Universitat de 

Barcelona. La conferència es va dur a 

terme en el marc de la quarta edició de 

les Tertúlies de Literatura Científica, 

organitzades per la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— Universitat Autònoma de Bar-

celona, 27 d’abril. «Mecanismos de de-

fensa en plantas frente a la infección por 

patógenos», a càrrec de la doctora Blanca 

San Segundo, del Centre de Recerca en 

Agrigenòmica (CRAG), del consorci for-

mat pel Consell Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC), l’Institut de Recerca 

i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i la 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i la Facul- 

tat de Biociències de la UAB.

— IEC, 27 d’abril. «Prospectiva 

en sociolingüística: simulació social basa-

da en la teoria d’autòmats cel·lulars», a 

càrrec de Francesc Salvador i Bertran, 

professor del Departament de Mètodes de 

la Ciència del Comportament de la Uni-

versitat de Barcelona. Organitzat per la 

Societat Catalana de Sociolingüística 

(IEC).

— Universitat Politècnica de Ca-

talunya, edifici Vèrtex, 29 d’abril. «La 

societat del futur», a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’Institut d’Estudis 

Catalans, dins la jornada «Futur, formació 

i ocupació», organitzada per la Fundació 

Inform.

— Institut de Ciències del Mar, 29 

d’abril. «Hacia la infraestructura de datos 

espaciales (IDE) del Centre Mediterrani 

d’Investigacions Marines i Ambientals 

(CMIMA): ¿Cómo compartir los datos?», 

a càrrec de S. Soto, J. Olivé, A. Hernández, 

O. Chic i J. Sorribas, dels Serveis Tècnics 

de l’Institut de Ciències del Mar (ICM). 

Acte organitzat per la Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— Escaldes-Engordany, 9 de 

maig. «El món dels elements i els elements 
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del món», a càrrec de Pilar González 

Duarte, catedràtica de química de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i 

membre de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Aquesta conferència s’emmarca dins l’Any 

Internacional de la Química. Durant la 

sessió es va presentar el llibre els elements. 

Acte organitzat per la Comissió Nacional 

Andorrana per a la UNESCO, la Societat 

Catalana de Química i la Societat Andor-

rana de Ciències.

— IEC, 9 de maig. «La cromato-

grafia preparativa en la indústria farma-

cèutica», a càrrec de Georges Guiochon, 

professor distingit de la Universitat de 

Tennessee (Estats Units) i investigador 

sènior a l’Oak Ridge National Laboratory. 

La conferència forma part del cicle «Des-

afiaments del segle xxi. La veu de la ci-

ència», organitzat per la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia (IEC) i la Societat 

Catalana de Química (IEC).

— IEC, 11 de maig. «La reforma 

del sistema bancario español», a càrrec de 

Vicente Salas Fumás, catedràtic d’orga-

nització d’empreses de la Universitat de 

Saragossa i conseller executiu del Banc 

d’Espanya. La conferència s’emmarca 

dins el cicle «Les reformes per a sortir de 

la crisi», organitzat per la Societat Cata-

lana d’Economia (IEC).

— Museu de la Música - L’Audi-

tori, 11 de maig. Conferència i audició: 

«Més enllà de les sis cordes. Ferran Sor i 

l’evolució de la guitarra», a càrrec de John 

Doan, solista de guitarra i professor de la 

Universitat de Salem, a Oregon (Estats 

Units). Acte organitzat pel Museu de la 

Música, amb la col·laboració de la Societat 

Sor de Barcelona i la Societat Catalana de 

Musicologia (IEC).

— IEC, 12 de maig. «Estat d’in-

vasió dels hàbitats costaners per plantes 

exòtiques: dades recents», a càrrec de Co- 

rina Basnou, biòloga del Centre de Re- 

cerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF).

— IEC, 17 de maig. «L’accident 

de Fukushima», a càrrec de Javier Caste-

lo, de l’Àrea de Física Atòmica, Nuclear i 

Molecular del Departament de Física de 

la Universitat Autònoma, i Joan Francesc 

Barquinero, de l’Àrea d’Antropologia 

Física del Departament de Biologia Ani-

mal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de 

la mateixa Universitat.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria de Telecomunicació de Barcelo- 

na, 18 de maig. «La saviesa del Web 2.0 

per a millorar els cercadors», a càrrec de 

Ricardo Baeza-Yates, vicepresident  

de Yahoo! Research per a Europa, l’Orient 

Mitjà i l’Amèrica Llatina. Conferència 

organitzada per la Societat Catalana de 

Tecnologia (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 20 

de maig. «Pautes generals en l’alimentació 

dels copèpodes marins», a càrrec d’Enric 

Saiz, del Departament de Biologia Marina 

i Oceanografia de l’Institut de Ciències del 

Mar. Conferència organitzada per la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).
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— IEC, 25 de maig. «Sistemes 

migratoris i llengua als territoris de parla 

catalana», a càrrec d’Andreu Domingo, 

sotsdirector del Centre d’Estudis Demo-

gràfics de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Organitzat per la Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 26 de maig. «Naturba- 

nización. Algunos ejemplos en áreas  

de montaña y periurbanas», a càrrec de 

María José Prados, professora de geogra-

fia de la Universitat de Sevilla. La confe-

rència s’inclou dins el segon curs del se-

tanta-cinquè aniversari de la Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— Facultat de Ciències de la Uni-

versitat de Girona, 26 de maig. «La conta-

minació dels rius i els seus efectes sobre la 

biodiversitat», a càrrec de la biòloga Helena 

Guasch, de l’Institut d’Ecologia Aquàtica i 

el Departament de Ciències Ambientals de 

la Universitat de Girona. Aquesta conferèn-

cia forma part del cicle «Sessions científi-

ques del curs 2010-2011» de la Institució 

Catalana d’Història Natural (ICHN).

— IES Manuel Sales i Ferré 

(Ulldecona), 26 de maig. «L’aportació de 

Manuel Sales i Ferré a les ciències socials», 

a càrrec de Salvador Giner, president de 

l’IEC. Acte organitzat pel Centre d’Estu-

dis d’Ulldecona.

— IEC, 30 de maig. «L’evolució 

de les races domèstiques autòctones de 

Catalunya aquests darrers vint-i-cinc 

anys», a càrrec de Jordi Jordana, professor 

de la Facultat de Veterinària de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona. Organit-

zat per la Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).

— IEC, 1 de juny. «Buenas prác-

ticas de uso del fuego en Europa», a 

càrrec de Cristina Montiel Molina, cate-

dràtica de geografia de la Universitat 

Complutense de Madrid. Aquesta confe-

rència s’inclou dins el segon curs del se-

tanta-cinquè aniversari de la Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— La Porta del Delta (Prat del 

Llobregat), 2 de juny. «Reintroducció 

d’amfibis al delta del Llobregat», a càrrec 

de Gustau Llorente i d’Albert Montori, 

biòlegs de la Universitat de Barcelona. 

Conferència organitzada per la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 3 

de juny. «Ecosistemes de gran profunditat 

al Census of Marine Life: deu anys d’ex-

ploració i plans de futur», a càrrec d’Eva 

Ramírez-Llodra, del Departament de 

Recursos Marins Renovables de l’Institut 

de Ciències del Mar (ICM). Conferència 

organitzada per la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— Facultat de Matemàtiques i 

Estadística de la Universitat Politècnica 

de Catalunya, 6 de juny. «Function model 

of a control unit - a bionic approach», a 

càrrec de Dietmar Dietrich, director de 

l’Institut de Tecnologia Computacional 

(ICT) de la Universitat Tècnica de Viena. 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).
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— IEC, 6 de juny. «Anàlisi crítica 

de la robòtica en l’accident de Fukushima 

i posteriors treballs de contenció», a càr-

rec de Josep Amat i Girbau, membre de 

l’IEC. Organitzada per la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia (IEC).

— Auditori del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona, 6 i 7 de 

juny. II Conferència Econòmica de la Me- 

diterrània Nord-Occidental. Els temes que 

es van tractar són molt diversos: des de 

l’economia i la innovació, els sistemes  

de transport o la gestió de zones costane-

res, fins a la gestió del paisatge, entre 

altres temes. Jornada organitzada per la 

Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

amb la col·laboració de la Societat Cata-

lana d’Ordenació del Territori i la Societat 

Catalana de Geografia, filials de l’IEC.

— Acadèmia de les Ciències de 

Torí, 7 de juny. «Piedmont and Catalonia: 

the Unification of Italy and the Unificati-

on of Spain», a càrrec de Salvador Giner, 

president de l’Institut d’Estudis Catalans, 

dins les jornades titulades «L’unità itali-

ana: uno sguardo dall’Europa», organit-

zades per l’Acadèmia de les Ciències de 

Torí.

— IEC, 7 de juny. «Public socio-

logy: social sciences contributions to real 

democracy», a càrrec de Michel Burawoy, 

professor de sociologia de la Universitat 

de Berkeley i president de l’Associació 

Internacional de Sociologia (ISA).

— IEC, 9 de juny. «Identificació 

de les causes de fallada d’un tancament 

mecànic instal·lat en una bomba d’alimen-

tació de calderes en una central tèrmica 

de 350 MW», a càrrec d’Isidre Papiol 

Estela, enginyer industrial superior. La 

conferència forma part del cicle «Tecno-

logia i societat», organitzat per la Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 10 

de juny. «El doctor Margalef i el concep- 

te de diversitat biològica», a càrrec de Mar- 

ta Estrada, del Departament de Biologia 

Marina i Oceanografia de l’Institut de 

Ciències del Mar. Conferència organitzada 

per la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 15 

de juny. «Labor del Centro Mediterrá- 

neo de Investigaciones Marinas y Ambien-

tales (CSIC) en nuestra sociedad», a 

càrrec d’Albert Palanques Monteys, direc-

tor de l’Institut de Ciències del Mar (ICM). 

Conferència organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de juny. «Los retos de 

la Gran Recesión en España», de José Luís 

Malo de Molina, director general del Ser-

vei d’Estudis del Banc d’Espanya. Amb 

aquesta conferència es va cloure el cicle 

«Les reformes per sortir de la crisi», or-

ganitzat per la Societat Catalana d’Eco-

nomia (IEC).

— IEC, 15 de juny. «La migració 

dels ocells a través del Sàhara: respostes 

des d’un petit oasis del sud del Marroc», 

a càrrec de Gabriel Gargallo, coordinador 

general de l’Oficina Tècnica de l’Institut 

Català d’Ornitologia.
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— IEC, 15 de juny. «Los límites 

del planeta y el cambio climático», a 

càrrec de Javier Martín, catedràtic de 

geografia física de la Universitat de Bar-

celona. Aquesta conferència s’inclou dins 

el segon curs del setanta-cinquè aniver-

sari de la Societat Catalana de Geografia.

— Londres, Cowdray House, 16 

de juny. «Catalonia at the Crossroads», a 

càrrec de Salvador Giner, president de 

l’Institut d’Estudis Catalans. La ponència 

s’emmarca dins el seminari d’estiu que 

organitza l’Observatori Catalunya Món 

(Catalan Observatory) de la London 

School of Economics (LSE). L’acte fou 

presidit per l’historiador anglès Paul 

Preston, membre corresponent de l’IEC, 

i organitzat pel Catalan Observatory 

(LSE).

— IEC, 16 de juny. «Psicologia 

dels usos lingüístics interpersonals», a 

càrrec de Ferran Suay, professor del De-

partament de Psicobiologia de la Univer-

sitat de València. Organitzat per la Soci-

etat Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 30 de juny. «Ser multilin-

güe o no ser...? Les representacions de les 

llengües dels joves barcelonins», a càrrec 

de Joan Pujolar, responsable de recerca de 

la Càtedra de Multilingüisme Linguamón 

- UOC, i Ernest Querol, autor de la pu-

blicació ser multilingüe o no ser...?, que 

recull les conclusions de l’estudi.

— Biblioteca de Catalunya, 7 de 

juliol. «University of Massachusetts: 

Emerging Model of an American Univer-

sity», a càrrec de Steve Goodwin, degà de 

la Facultat de Ciències Naturals de la 

Universitat de Massachusetts. La confe-

rència tanca el cicle «Conferències magis-

trals del curs 2010-2011», organitzat per 

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 8 

de juliol. «La microscòpia confocal i la 

microscòpia electrònica com a eines de 

recerca», a càrrec de Mònica Roldán i 

Emma Rossinyol, del Servei de Microscò-

pia de la Universitat Autònoma de Barce-

lona. Conferència organitzada per la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— Ajuntament de Maó, 11 de ju-

liol. «El culte a la natura: una nova reli-

gió», a càrrec de Salvador Giner, president 

de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta 

conferència va inaugurar la quinzena 

edició de la Universitat Internacional de 

Menorca Illa del Rei (UIMIR).

— Facultat de Lletres de la Uni-

versitat de Girona, 18 de juliol. «La 

Secció Filològica, de cent anys endavant», 

a càrrec d’Isidor Marí, en el marc de la 

vint-i-cinquena edició de les Jornades 

Internacionals per a Professors de Català. 

Acte organitzat per l’Institut Ramon Llull, 

l’Institut d’Estudis Catalans, la Universi-

tat de Girona i la Xarxa Vives d’Univer-

sitats.

— Escola d’Enginyeria de Tele-

comunicació i Aeroespacial de Castellde-

fels, 27 de juliol. «Nous envasos per a la 

indústria alimentària», a càrrec de Mont- 

serrat Pujolà i Cunill, catedràtica d’Es-
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cola Universitària en Edafologia i Quí-

mica Agrícola. La conferència va tancar 

el cicle «Tecnologia i societat», organitzat 

per la Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC).

Presentacions

— Sala d’Osor, 10 de setembre. Presen-

tació del llibre recull de noms d’osor, 

editat per l’IEC. Hi intervingueren Joan 

Anton Rabella, cap de l’Oficina d’Ono-

màstica de l’IEC; Joan Ferrer, degà de la 

Facultat de Lletres de la Universitat de 

Girona, i Fèlix Bruguera, autor del llibre. 

Organitzada per l’Ajuntament d’Osor, 

amb la col·laboració de la Universitat de 

Girona i l’IEC.

— Presentació del vintè volum de 

treballs de sociolingüística catalana. 

Carles Rosselló intervingué en la presen-

tació d’aquest nou volum de l’anuari de 

la Societat Catalana de Sociolingüística, 

filial de l’IEC, amb la conferència «Els 

usos lingüístics en l’educació infantil».

— IEC, 13 d’octubre. Presentació 

del número 67-68 de la revista treballs 

de la societat catalana de Geografia. 

Monogràfic dedicat a l’organització terri-

torial i editat amb motiu del setanta-

cinquè aniversari de la fundació de la 

Societat Catalana de Geografia, filial de 

l’IEC. Durant la presentació, Jordi Ausàs, 

conseller de Governació i Administracions 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, 

va pronunciar la conferència: «Vers una 

nova organització territorial de Catalu-

nya. Les lleis de vegueries i de l’àrea 

metropolitana de Barcelona». 

— IEC, 28 d’octubre. Presentació 

del projecte RESOLC-MITJANSCAT, 

desenvolupat pel Laboratori de Tecnolo-

gies Lingüístiques de l’Institut Univer-

sitari de Lingüística Aplicada de la Uni-

versitat Pompeu Fabra (IULA). Hi in- 

tervingueren el conseller de Cultura i 

Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya, Joan Manuel Tresserras; el 

president de l’IEC, Salvador Giner; la 

directora de l’IULA, i el director del La-

boratori de Tecnologies Lingüístiques de 

l’IULA. Acte organitzat per la Generalitat 

de Catalunya, la Universitat Pompeu 

Fabra i l’IEC.

— IEC, 28 d’octubre. Presentació 

del llibre mejor con menos. necesidades, 

explosión consumista y crisis ecológica, 

de Joaquim Sempere Carreras. L’acte fou 

presentat per Salvador Giner, president 

de l’IEC, i Anna Alabart, catedràtica de 

sociologia a la Universitat de Barcelona.

— Institut Ramon Llull (Palma), 

18 de novembre. Presentació de l’IEC a 

Palma a càrrec del president de l’Institut 

d’Estudis Catalans, Salvador Giner. Hi 

intervingueren Francesc Moll, Joan Veny, 

Damià Pons, Isidor Marí i Bernat Joan. 

Acte organitzat per l’IEC.

— IEC, 9 de novembre. Acte de 

presentació de la Llei de l’occità, aranès 

a l’Aran, aprovada el 22 de setembre de 

2010 i que regula l’ús oficial de la llengua 

occitana a Catalunya i a l’Aran. Hi inter-
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vingueren Francesc Xavier Boya, síndic 

del Consell General d’Aran; Carme Vidal, 

diputada de Convergència Democràtica 

de Catalunya (CDC) i ponent de la Llei; 

Maria Àngels Cabasés, diputada d’ERC i 

ponent de la Llei; Francesc Pané, diputat 

d’ICV i ponent de la Llei, i Enric Garriga 

Trullols, president del Cercle d’Agerma-

nament Occitanocatalà. L’obertura fou a 

càrrec de Salvador Giner, president de 

l’IEC, i la cloenda, a càrrec de Josep-

Lluís Carod-Rovira, vicepresident del 

Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Acte organitzat pel Cercle d’Agermana-

ment Occitanocatalà (CAOC), amb la 

col·laboració de l’IEC.

— Facultat de Filologia de la 

Universitat de Barcelona, 24 de novembre. 

Presentació del llibre català o castellà 

amb els fills? la transmissió de la llengua 

en famílies bilingües a Barcelona, d’Emi-

li Boix Fuster, a càrrec d’Albert Bastardas, 

catedràtic del Departament de Lingüísti-

ca General de la Universitat de Barcelona. 

També hi participà l’autor, Emili Boix, 

catedràtic del Departament de Filologia 

Catalana de la mateixa Universitat. Acte 

organitzat pel Centre Universitari de So-

ciolingüística i Comunicació de la Univer-

sitat de Barcelona (CSUC) i la Societat 

Catalana de Sociolingüística.

— IEC, 1 de desembre. Presentació 

de l’anuari societat catalana 2010, de 

l’Associació Catalana de Sociologia (ACS). 

En la presentació intervingueren la coor-

dinadora de l’edició, Marina Subirats, i 

alguns autors. El president de l’ACS, Josep 

Maria Rotger, va presidir l’acte.

— IEC, 9 de desembre. Presenta-

ció de la plataforma Amics dels Clàssics. 

En aquest acte també es va presentar la 

nova edició del llibre de fortuna i pru-

dència, de Bernat Metge, de la col·lecció 

«Els Nostres Clàssics». En l’acte intervin-

gueren Salvador Giner, president de l’IEC; 

Carles Duarte, director de la Fundació 

Lluís Carulla; Joan Santanach, coordina-

dor d’Editorial Barcino, i Lluís Cabré, 

curador de l’obra. Acte organitzat per 

l’Editorial Barcino i l’IEC.

— Museu i Centre d’Estudis de 

l’Esport Doctor Melcior Colet, 16 de de-

sembre. Presentació del llibre segon in-

forme sobre el canvi climàtic a catalunya, 

promogut pel Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible (CADS), el 

Departament de Medi Ambient i Habitat-

ge (DMAH) de la Generalitat de Catalu-

nya, el Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC) i l’IEC. En l’edició, hi col·laborà 

La Caixa. Acte organitzat pel CADS, el 

DMAH, el SMC i l’IEC, amb la col-

laboració de La Caixa.

— IEC, 19 de gener. Presentació 

dels resultats del projecte CLARIN-CAT 

(Common Language Resources and 

Technology Infrastructure). La benvingu-

da fou a càrrec d’Isidor Marí, president 

de la Secció Filològica de l’IEC. Acte or-

ganitzat per CLARIN, la Universitat 

Pompeu Fabra, el Corpus Informatitzat 

del Català Antic i l’IEC.
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— IEC, 21 de gener. Presentació 

del llibre Heidegger y la genealogía de la 

pregunta por el ser. una articulación 

temática y metodológica de su obra tem-

prana, de Jesús Adrián Escudero, profes-

sor de filosofia de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. 

— Casa de Cultura de Tossa de 

Mar, 22 de gener. Presentació del llibre 

felix turissa. la vil·la romana dels Amet-

llers i el seu fundus (tossa de mar, la 

selva), de Lluís Palahí Grimal i Josep M. 

Nolla i Brufau. En l’acte de presentació 

de la publicació participà Salvador Giner, 

president de l’IEC. L’organització fou a 

càrrec de l’Ajuntament de Tossa de Mar, 

l’Institut Català d’Arqueologia, la Gene-

ralitat de Catalunya i l’IEC.

— IEC, 26 de gener. Presentació 

del llibre el català, al carrer, de Josep 

Maria Aymà. La introducció de l’acte fou 

a càrrec d’Isidor Marí, president de la 

Secció Filològica de l’IEC.

— Auditori de Catalunya Caixa, 

31 de gener. Presentació del llibre els 

sistemes naturals de les planes de son i 

la mata de València, elaborat per la Ins-

titució Catalana d’Història Natural 

(ICHN), filial de l’IEC, amb la col-

laboració de Catalunya Caixa. En l’acte 

de presentació del llibre intervingueren, 

en nom de la ICHN, Josep Maria Ninot, 

president; Josep Germain, coordinador de 

l’obra, i Mariona Losantos, geòloga.

— Seu Universitària d’Alacant, 2 

de febrer. Presentació a Alacant del llibre 

la revernacularització del valencià a la 

ciutat d’Alacant. La presentació fou a 

càrrec del professor Vicent Brotons, de la 

Unitat per a l’Educació Multilingüe. Hi 

intervingueren Brauli Montoya, delegat 

de l’IEC a Alacant, i Vicent Moreno, pre-

sident de l’Escola Valenciana. Acte orga-

nitzat per la Delegació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 14 de febrer. Presentació 

del llibre malalties emergents, publicat 

per l’IEC i coordinat pels membres de la 

Secció de Ciències Biològiques de l’IEC 

Màrius Foz i Francesc Gonzàlez Sastre. A 

més dels curadors de l’obra, en l’acte 

assistiren Antoni Plasència, director ge-

neral de Salut Pública de la Generalitat 

de Catalunya, i Salvador Giner, president de 

l’IEC.

— IEC, 22 de febrer. Presentació 

del llibre edward W. soja. la perspectiva 

postmoderna de un geógrafo radical, el 

primer volum de la col·lecció «Espacios 

Críticos», que publica l’editorial Icaria. 

En l’acte intervingueren Maria Dolors 

Garcia Ramon, catedràtica d’anàlisi geo-

gràfica regional i membre de l’IEC, i els 

autors del llibre, els geògrafs Núria Be-

nach, de la Universitat de Barcelona, i 

Abel Albet, de la Universitat Autònoma 

de Barcelona.

— IEC, 25 de febrer. Presentació 

de l’edició digital de l’obra completa de 

Santiago Rusiñol i del lloc web de la So-

cietat Rusiñol, un projecte de recerca de 

l’IEC, dirigit per Vinyet Panyella. El 

president de l’IEC, Salvador Giner, i el 
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director de la Institució de les Lletres 

Catalanes, Oriol Izquierdo, presidiren 

l’acte.

— IEC, 1 de març. Presentació del 

llibre musyca. música, sociedad y creati-

vidad artística, de Javier Noya. En l’acte, 

que presentà el president de l’IEC, Salva-

dor Giner, intervingueren Josep M. Rotger, 

president de l’Associació Catalana de 

Sociologia, filial de l’IEC, i Arturo Rodrí-

guez Morató. 

— IEC, 10 de març. Presentació 

del llibre Antroponímia, poblament i 

immigració a la catalunya moderna. 

l’exemple dels comtats de rosselló i cer-

danya (segles xvi-xviii). En la presentació 

de l’obra, publicada per l’IEC, intervingué 

l’autor, Joan Peytaví Deixona, membre de 

la Secció Filològica de l’IEC i de la Junta 

de Govern de la Societat Catalana de 

Genealogia.

— Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya, 18 de març. Presentació a 

Solsona del llibre els mamífers carnívors 

d’Andorra, de David Guixé, coeditat pel 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

i la Institució Catalana d’Història Natural. 

Acte organitzat pel Centre Tecnològic 

Forestal de Catalunya i la Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 31 de març. Presentació 

als mitjans de comunicació de l’estudi 

«Coneixement i usos del català a Catalunya 

el 2010: dades del Baròmetre de la Comu-

nicació i la Cultura», de la Xarxa CRUS-

CAT de l’IEC. Hi intervingueren Joan 

Sabaté, director general de la Fundació 

Audiències de la Comunicació i la Cultura 

(FUNDACC); Mariàngela Vilallonga, vice-

presidenta de l’IEC, membre de la Secció 

Filològica i presidenta del Consell Super-

visor de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC; 

Miquel Àngel Pradilla, director de la 

Xarxa CRUSCAT de l’IEC, i Natxo Sorolla, 

investigador de la Xarxa CRUSCAT de 

l’IEC. Impulsat per l’IEC i la FUNDACC, 

l’acte s’emmarca en la celebració del cen-

tenari de la Secció Filològica de l’IEC, sota 

el lema «2011, l’any de la paraula viva».

— IEC, 31 de març. Presentació 

del curtmetratge camille i conferència 

«Il·luminar el passat, il·luminar escultu-

res», presentada per Sergio Álvarez, di-

rector de fotografia del curtmetratge.

— IEC, 6 d’abril. Presentació del 

llibre els elements, de Theodore Gray, 

elaborat per l’IEC, Publicacions de la 

Universitat de València (PUV) i la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

En la presentació intervingueren Pilar 

González Duarte, membre de l’IEC, cate-

dràtica emèrita de química de la UAB i 

traductora de l’obra al català; Salvador 

Giner, president de l’IEC; Ana Ripoll, 

rectora de la UAB, i Pedro M. Carrasco, 

vicerector d’Investigació i Política Cientí-

fica de la Universitat de València. També 

s’inaugurarà l’exposició «Marie Curie, 

1867-1934», en el marc de l’Any Inter-

nacional de la Química.

— Centre Món Natura Pirineus 

(Alt Àneu), 9 d’abril. Presentació del llibre 
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els sistemes naturals de les planes de son 

i la mata de València. En el marc de la 

presentació de l’obra, s’obriren dues tau-

les de debat titulades «La recerca natura-

lista: Valor i aplicació» i «El paisatge de 

les Planes de Son i la mata de València: 

Estructura i procés de canvi». Acte orga-

nitzat per la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural (IEC).

— IEC, 14 d’abril. Presentació del 

llibre el parlar de la cerdanya. Gramà-

tica, diccionari cerdà, dites populars. En 

l’acte intervingueren els autors del llibre: 

Manel Figuera, Anna Montané, Agnès 

Figuera, Enric Quílez i Salvador Vigo, i 

també Josep Moran, membre de l’IEC i 

delegat de la Societat Catalana de Llengua 

i Literatura, filial de l’IEC.

— IEC, 14 d’abril. Presentació del 

llibre els estudis universitaris catalans 

(1903-1985). per una universitat catala-

na, a càrrec d’Albert Balcells, autor del 

llibre; Jordi Carbonell, membre de l’IEC; 

Josep Massot, secretari de la Secció His-

tòrico-Arqueològica, i Teresa Cabré i 

Monné, del Departament de Filologia 

Catalana de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— IEC, 14 d’abril. Presentació del 

llibre la ciudad en llamas. la vigencia 

del republicanismo comercial de Adam 

smith, de David Casassas, investigador 

del Departament de Teoria Sociològica, 

Filosofia del Dret i Metodologia de les 

Ciències Socials de la Universitat de Bar-

celona. Jordi Mundó, professor de filosofia 

de les ciències socials de la Universitat de 

Barcelona, i Josep M. Rotger, president de 

l’Associació Catalana de Sociologia, filial 

de l’IEC, participaren en la presentació.

— Escola d’Enginyeria de Teleco-

municació i Aeroespacial de Castelldefels, 

3 de maig. Presentació del Projecte UBER-

TAS, a càrrec de Salvador Giner. Acte 

organitzat per la Fundació Torrens-Ibern 

i l’Escola d’Enginyeria de Telecomunica-

ció i Aeroespacial de Castelldefels.

— IEC, 4 de maig. Presentació del 

llibre el futur del capitalisme, de Salvador 

Giner. En l’acte intervingueren Salva- 

dor Giner, president de l’IEC i autor del 

llibre; Josep González-Agàpito, president 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials; 

Eduard Arruga, president de la Societat 

Catalana d’Economia, i Josep M. Rotger, 

president de l’Associació Catalana de 

Sociologia.

— IEC, 5 de maig. Presentació del 

llibre el món rural a catalunya, de Joan 

Vilà-Valentí, membre de l’IEC. Durant la 

presentació intervingueren, a més de l’au- 

tor, Salvador Giner, president de l’IEC;  

M. Dolors Garcia Ramon, membre de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials, i 

Maria de Bolòs, professora de geografia 

de la Universitat de Barcelona.

— IEC, 19 de maig. Presentació 

del portal web del projecte del Corpus dels 

Trobadors, gestionat i realitzat per l’Ins-

titut d’Estudis Catalans per encàrrec de 

la Unió Acadèmica Internacional. La 

presentació fou a càrrec de Vicenç Beltran 
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i Pepió i Tomàs Martínez Romero, mem-

bres de la Secció Històrico-Arqueològica 

i directors del projecte.

— IEC, 23 de maig. Presentació 

del diccionari jurídic català a càrrec de 

Salvador Giner, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans; Xavier Ventura, di-

rector territorial de Catalunya Caixa; 

Josep Cruanyes Tor, president de la Soci-

etat Catalana d’Estudis Jurídics, i Pilar 

Fernández Bozal, consellera de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya. Acte orga-

nitzat per la Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i Catalunya Caixa.

— IEC, 23 de maig. Presentació 

del XXI volum de la revista lambard. 

estudis d’Art medieval, a càrrec de Maria 

Teresa Ferrer i Mallol, presidenta de la 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— Institut Ramon Llull (Palma), 

24 de maig. Presentació de l’Atles lin- 

güístic del domini català, a càrrec de 

Cosme Aguiló, filòleg mallorquí i membre 

corresponent de l’Institut d’Estudis Cata-

lans; de Jaume Corbera, professor del 

Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), i dels membres de la Secció 

Filològica de l’IEC Joan Miralles, doctor 

en filologia catalana, i Aina Moll, filòloga 

romànica. Acte organitzat per l’Institut 

d’Estudis Catalans.

— IEC, 25 de maig. Presentació 

de l’obra epistolari Joan coromines & 

Josep puig i cadafalch, Jordi rubió, pere 

Bohigas i ramon Aramon, a càrrec de 

Josep Massot i Muntaner, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica i autor del 

pròleg del llibre. L’acte fou presidit per 

Isidor Marí, president de la Secció Filo-

lògica, i Antoni Vives, president de la 

Fundació Pere Coromines. Aquesta acti-

vitat s’emmarca dins l’Any de la Parau-

la Viva.

— Centre Cultural La Llacuna 

d’Andorra la Vella, 27 de maig. Presen-

tació del llibre els mamífers carnívors 

d’Andorra, a càrrec de l’autor, el biòleg 

David Guixé. Organitzada per la Institu-

ció Catalana d’Història Natural (IEC).

— Can Alcover Espai de Cultura, 

9 de juny. Presentació de la Societat Ca-

talana de Llengua i Literatura, filial de 

l’IEC, a càrrec d’August Bover i Font, 

president de la Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura (SCLL), i de Damià Pons, 

delegat de l’IEC. Organitzada per la So-

cietat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC). 

— IEC, 22 de juny. Presentació 

del llibre lo que hay que tragar, de Gus-

tavo Duch, a càrrec de Rita Marzoa, di-

rectora del programa solidaris de Cata-

lunya Ràdio. Hi assistiren Gustavo Duch, 

autor del llibre i coordinador de la revista 

soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 

culturas, i Josep M. Rotger, president de 

l’Associació Catalana de Sociologia.

— IEC, 22 de juny. Presentació 

del Quadern de precaucions i bona pràc-

tica fotogràfica a la natura, a càrrec dels 

fotògrafs especialitzats en la natura Jordi 
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Bas, Helios Dalmau, Roger Eritja, Albert 

Masó i Francesc Muntada. 

— IEC, 28 de juny. Acte de pre-

sentació del corpus del patrimoni culina-

ri català, en què assistiren Artur Mas, 

president de la Generalitat de Catalunya; 

Salvador Giner, president de l’IEC; Xavier 

Mestres, president de la Fundació Institut 

Català de la Cuina, i Pepa Aymamí, di-

rectora del Projecte Marca Cuina Catala-

na, entre altres personalitats del món de 

la cuina. 

— IEC, 4 de juliol. Presentació de 

l’obra la nissaga catalana del món clàs-

sic, a càrrec de Salvador Giner, president 

de l’Institut d’Estudis Catalans. En l’acte, 

intervingueren els curadors de l’obra: 

Montserrat Tudela, filòloga especialitzada 

en papirologia i directora de la revista de 

divulgació del món antic Auriga, i Pere 

Izquierdo, arqueòleg i actual tècnic de ges- 

tió de Patrimoni Cultural de la Diputació 

de Barcelona.

— IEC, 14 de juliol. Presentació 

del programa de la quaranta-tresena 

edició de la Universitat Catalana d’Estiu 

(UCE). La roda de premsa fou a càrrec 

del president de l’Institut d’Estudis Cata-

lans, Salvador Giner, i del president de 

l’equip rector de l’UCE, Jordi Sales.

— IEC, 21 de juliol. Presentació 

del llibre What catalans want. could 

catalonia become europe’s next state?, a 

càrrec de Jordi Pujol, expresident de la 

Generalitat de Catalunya. Hi participaren 

Salvador Giner, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans, i Toni Strubell, autor 

del llibre. 

Col·loquis

— Consell Comarcal d’Osona, 7 d’octu-

bre. Col·loquis de Vic, organitzats per la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC), 

l’Ajuntament de Vic, el Consell Comarcal 

d’Osona, la Universitat de Vic, la Societat 

de Filosofia del País Valencià i l’Associa-

ció Filosòfica de les Illes Balears.

— IEC, 28 d’octubre. «Norbert 

Font i Sagué (1873-1910), sacerdot i 

geòleg. Episodis de la seva vida», a càrrec 

de Jordi Bohigas, de la Universitat de 

Girona. L’acte forma part del cicle Col-

loquis de la Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica 2010-2011.

— IEC, 20 de desembre. «The 

Shock of the Old Technology and Global 

History since 1900», a càrrec de David 

Edgerton, professor del Centre for the 

History of Science, Technology and Me-

dicine de l’Imperial College de Londres, 

inaugurà el cicle de col·loquis «Comunicar 

la ciència: plaers i obstacles de la narra-

tiva històrica», coordinat per Josep Simon 

i Jaume Sastre, i organitzat per la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na, 18 de gener. Col·loqui a Vic: «Ciència 

i tècnica en català durant l’edat mitjana 

i el Renaixement», a càrrec de Lluís Ci-

fuentes, de la Universitat de Barcelona. 

Aquesta sessió forma part del cicle de 
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col·loquis «Comunicar la ciència: plaers i 

obstacles de la narrativa històrica», coor-

dinat per Josep Simon i Jaume Sastre, i 

organitzat per la Societat Catalana d’His-

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

— IEC, 20 de gener. «La revolu-

ción química: entre la historia y la memo-

ria», a càrrec de José R. Bertomeu, de 

l’Institut d’Història de la Medicina i de la 

Ciència López Piñero de la Universitat de 

València, i Antonio García Belmar, de la 

Universitat d’Alacant. El col·loqui forma 

part del cicle «Comunicar la ciència: 

plaers i obstacles de la narrativa històri-

ca», coordinat per Josep Simon i Jaume 

Sastre, i organitzat per la Societat Cata-

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

nica (IEC).

— IEC, 2 de març. «Los públicos 

de la ciencia: expertos y profanos a tra- 

vés de la historia», a càrrec d’Agustí  

Nieto Galán, del Centre d’Història de la 

Ciència de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (CEHICUAB). El col·loqui 

forma part del cicle «Comunicar la cièn-

cia: plaers i obstacles de la narrativa 

històrica», coordinat per Josep Simon i 

Jaume Sastre, i organitzat per la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 23 de març. «Science: a 

four thousand year history», a càrrec de 

Patricia Fara, del Clare College de Cam-

bridge. El col·loqui s’emmarca dins el 

cicle «Comunicar la ciència: plaers i 

obstacles de la narrativa històrica», coor-

dinat per Josep Simon i Jaume Sastre, i 

organitzat per la Societat Catalana d’His-

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

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero, 24 de 

març. Col·loqui a València: «Science: a 

four thousand year history», a càrrec de 

Patricia Fara, del Clare College de Cam-

bridge. L’acte forma part del cicle «Co-

municar la ciència: plaers i obstacles de 

la narrativa històrica», coordinat per Jo-

sep Simon i Jaume Sastre, i organitzat per 

la Societat Catalana d’Història de la Ci-

ència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 6 d’abril. «Un lugar para 

la ciencia: escenarios de práctica científi-

ca en la sociedad hispana del siglo xvi», a 

càrrec de José Pardo Tomás, investigador 

científic a la Institució Milà i Fontanals 

del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques. L’acte forma part del cicle 

«Comunicar la ciència: plaers i obstacles 

de la narrativa històrica», coordinat per 

Josep Simon i Jaume Sastre, i organitzat 

per la Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 4 de maig. «Què és la 

història de la ciència?». «Che cos’è la sto- 

ria della scienza?», a càrrec de Paola Go- 

voni, de la Universitat de Bolonya, s’in-

clou en el cicle de col·loquis «Comunicar 

la ciència: plaers i obstacles de la narra-

tiva històrica», coordinat per Josep Simon 

i Jaume Sastre, i organitzat per la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).
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Jornades

— Institut d’Estudis Ilerdencs, 15 de se-

tembre. Jornada Josep Vallverdú a Lleida, 

amb motiu del quarantè aniversari de la 

publicació de proses de ponent. A més de 

la conferència de Vallverdú «La cuina i el 

rebost de les proses», s’inaugurà l’exposi-

ció «proses de ponent, quaranta anys 

després», se celebrà una taula rodona 

dedicada a l’autor i es presentà la nova 

edició de proses de ponent. El delegat de 

l’IEC a Lleida, Ramon Sistac, fou l’encar-

regat de moderar la taula rodona «Ponent 

vist pels seus veïns». Jornada organitzada 

per la Delegació a Lleida de l’IEC, el De-

partament de Cultura i Mitjans de Comu-

nicació de la Generalitat de Catalunya, el 

Grup d’Estudis de Llengua i Literatura de 

Ponent i del Pirineu, l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs i la Diputació de Lleida. 

— IEC, 16 de setembre. Primera 

Trobada Matemàtica Catalanosueca, or-

ganitzada per la Societat Sueca de Mate-

màtiques i la Societat Catalana de Ma-

temàtiques (IEC).

— IEC, 28 de setembre. Jornada: 

«Els usos lingüístics a Catalunya: balanç 

i perspectives de futur», a càrrec de Bernat 

Joan, secretari de Política Lingüística de 

la Generalitat de Catalunya; Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica de l’IEC, 

i Joaquim Torres, president de la Societat 

Catalana de Sociolingüística (SOCS), fi-

lial de l’IEC.

— Institut Menorquí d’Estudis, del 

30 de setembre al 2 d’octubre. XXVI 

Trobades Científiques de la Mediterrània 

a Maó, organitzades per la Societat Cata-

lana de Física (IEC) i la Secció de Cièn cia 

i Tècnica de l’Institut Menorquí d’Estudis.

— Formentera, de l’1 al 3 d’octu-

bre. VI Jornades d’Intercanvi Cultural a 

Formentera, en les quals es va visitar l’illa 

de Formentera i es van pronunciar diver-

ses conferències sobre la llengua i la lite-

ratura formenterenques i de les Illes Ba-

lears. El primer dia, Bernat Joan, 

secretari de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya, va dur a terme 

la conferència «Formentera, font literà-

ria». El segon dia, Roser Marí oferí la 

ponència «El parlar de Formentera» i 

Francesc Lleal, «Les travessies atlàntiques 

de Verdaguer». Finalment, el diumenge 3 

d’octubre, fou el torn d’Esperança Marí, 

amb la conferència «Formentera, les illes 

menors i l’encaix balear», i de Damià 

Pons, que pronuncià «La literatura a les 

Balears als inicis del segle xxi». Jornades 

organitzades per la Societat Verdaguer, la 

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de 

la Universitat de Vic i la Societat Catala-

na de Llengua i Literatura (IEC), amb el 

suport i la col·laboració de la Institució  

de les Lletres Catalanes, la Conselleria de 

Cultura de Formentera, la Conselleria  

de Turisme de Formentera i la Universi- 

tat de les Illes Balears.

— Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes, 8 d’octubre. VII Jornada d’Aven-

ços en Ecologia, organitzada per la Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).
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— IEC, 16 d’octubre. Setena Jor-

nada d’Ensenyament de les Matemàti-

ques, organitzada per la Societat Catala-

na de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 23 d’octubre. X Jornades 

de la FOCIR «La diplomàcia cultural al 

servei de la projecció internacional de 

Catalunya». La inauguració fou a càrrec 

de Joandomènec Ros, vicepresident de 

l’IEC.

— IEC, 27 d’octubre. VII Jornada 

de Física i Química a l’IEC: «El làser, 

cinquanta anys d’aplicacions tècniques i 

científiques». En la presentació de l’acte 

intervingueren Josep Enric Llebot, mem-

bre de l’IEC i president de la Societat 

Catalana de Física (SCFIS), filial de l’IEC; 

Romà Tauler, president de la Societat 

Catalana de Química (SCQ), filial de 

l’IEC; Rosa M. Melià, presidenta de l’As-

sociació de Professors de Física i Química 

de Catalunya, i Francesc Colomé, secre-

tari de Polítiques Educatives del Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya.

— IEC, 4 de novembre. VII Jor-

nada CREAF-SCB-ICHN: «Boscos i 

canvi global: de la recerca a la gestió 

adaptativa». La benvinguda fou a càrrec 

de Javier Retana, director del Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF); Lluís Tort, president de la 

Societat Catalana de Biologia (SCB), fili-

al de l’IEC, i Josep M. Ninot, president de 

la Institució Catalana d’Història Natural 

(ICHN), filial de l’IEC.

— IEC, 4 i 5 de novembre. II 

Jornades Mediterrànies i V Taula Rodo-

na d’Història: «Identitats, pobles, Medi-

terrània. El turisme en el context de la 

crisi». Presidí la sessió inaugural Salva-

dor Giner, president de l’IEC. Hi inter-

vingueren Josep Huguet, conseller d’In-

novació, Universitats i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya; Elio De Anna, 

conseller de Cultura, Esport, Relacions 

Internacionals i Comunitàries de la regió 

autònoma del Friül-Venècia Júlia; Clau-

dio Violino, conseller per als Recursos 

Rurals, Agroali mentaris i Forestals de la 

regió autònoma del Friül-Venècia Júlia; 

Pietro Fontanini, president de la Provín-

cia d’Udine, i Giovanni Da Pozzo, presi-

dent de la Cambra de Comerç d’Udine. 

A més, dos membres de l’IEC, Joan 

Martí i Castell i Joan A. Argenter, van 

presidir dues sessions: el primer, la sessió 

titulada «Identitat, autonomia i turisme 

en el context de la crisi», i el segon, «El tu- 

risme que volem».

— IEC, 5 de novembre. Primera 

Jornada SCM de Joves Investigadors en 

Matemàtiques.

— Palau Firal i de Congressos de 

Tarragona, 11 de novembre. Jornades 

sobre joves i llengua a Tarragona: «El 

català mola? Competències, representa-

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

nil». Jornades organitzades per l’Ajunta-

ment de Tarragona, la Universitat Rovira 

i Virgili, el Departament de Cultura i Mit- 

jans de Comunicació de la Generalitat de 
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Catalunya, la Diputació de Tarragona i la 

Xarxa CRUSCAT de l’IEC.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 13 de novembre. VIII 

Matinal de l’Evolució Humana a València: 

«Els nostres cosins neandertals». La in-

troducció de la Jornada fou a càrrec de 

Jaume Bertranpetit, membre de l’IEC. 

Acte organitzat per la Delegació del Rec-

tor per al Pla d’Incorporació a la Univer-

sitat (UV), l’Institut Cavanilles de Biodi-

versitat i Biologia Evolutiva (UV), la 

Facultat de Ciències Biològiques (UV),  

la Societat Catalana de Biologia (IEC), 

l’Institut d’Estudis Catalans - Espai Ci-

ència de l’Observatori de la Comunicació 

Científica (OCC-UPF), l’Acció Cultural 

del País Valencià i la Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència (UV).

— Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot, 18 de novembre. XIX Jornades 

d’Història de l’Educació: «Dones i educa-

ció», organitzades per la Fundació d’Es-

tudis Superiors d’Olot, el Patronat d’Estu-

dis Històrics d’Olot i Comarca, el Col·lectiu 

de Mestres de la Garrotxa i la Societat 

d’Història de l’Educació dels Països de 

Llengua Catalana (IEC).

— IEC, del 18 al 20 de novembre. 

Quarta Conferència Internacional de la 

Societat Europea d’Història de la Ciència: 

«The circulation of science and techno-

logy». 

— IEC, 23 de novembre. X Jorna-

da de Virologia, organitzada per la Soci-

etat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 24 de novembre. Jornada 

ARQUESOLS 2010: «Tècniques comple-

mentàries per a la recerca en arqueologia 

i sòls», organitzada per la Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris (IEC).

— Facultat de Ciències de la 

Comunicació de la UAB, 24 de novembre. 

Jornada sobre la revista de catalunya 

(1924-2010). La inauguració fou a càr-

rec de Josep M. Català, degà de la Facul-

tat de Ciències de la Comunicació de la 

UAB; José Manuel Pérez Tornera, direc-

tor del Departament de Periodisme i de 

Ciències de la Comunicació de la UAB; 

Josep M. Figueres, professor d’història 

del periodisme i coordinador de la jorna-

da, i Jaume Sobrequés, president de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(SCEH). Acte organitzat per la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC) i la 

UAB.

— Delegació Regional del Centre 

Nacional de la Recerca Científica (CNRS) 

de Montpeller, 26 de novembre. Jornada 

a Montpeller: Journée Grand Sud-Ouest 

et de Catalogne. Jornada organitzada per 

la Societat Francesa de Química, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Química (IEC).

— IEC, 27 de novembre. III Jor-

nades del Mercat Cultural Català. La 

inauguració fou a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’IEC; Elisenda Ro-

meu, presidenta de la Federació d’Or-

ganitzacions per la Llengua Catalana 

(FOLC); Aureli Argemí, director del 
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Centre Internacional Escarré per a les 

Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), 

i Josep Bargalló, director de l’Institut 

Ramon Llull.

— IEC, 2 de desembre. V Jornada 

Científica: «La sòlida fragilitat de la filo-

sofia catalana: continuïtat i persistència». 

La conferència de cloenda i la lliçó inau-

gural del curs 2010-2011 va ser «El meu 

Josep Ferrater Mora», a càrrec de Salva-

dor Giner, president de l’IEC.

— IEC, 2 de desembre. X Memo-

rial Enric Casassas: «La seguretat ali-

mentària i la química analítica». Jornada 

organitzada pel Departament de Quí- 

mica Analítica de la Universitat de Bar-

celona, amb la col·laboració de la So- 

cietat Catalana de Química (IEC), la 

Secció de Ciències i Tecnologia (IEC), 

l’Agència Catalana de Seguretat Alimen-

tària i l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona.

— Universitat de València, Cam-

pus de Burjassot-Paterna, 9 de desembre. 

VI Memorial Pelegrí Casanova de Biodi-

versitat i Biologia Evolutiva. Michael 

Lynch, del Departament de Biologia de 

la Universitat d’Indiana (Estats Units), 

pronuncià la conferència «Mutation and 

evolution». Jornada organitzada per 

l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i 

Biologia Evolutiva, Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència de la Universitat de 

València, amb el patrocini de la Caixa 

Mediterrani (CAM) i la Societat Catala-

na de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de desembre. II Jorna-

des de Recerca en Comunicació als Països 

Catalans.

— IEC i Reial Acadèmia de Medi-

cina, del 17 al 19 de desembre. LVI Anglo-

Catalan Society Conference.

— IEC, 24 de gener. III Jornada 

Científica del Seminari de Filosofia Lla-

tinoamericana de la Societat Catalana de 

Filosofia. 

— Facultat de Química de la Uni-

versitat de Barcelona, 24 i 25 de gener. 

Conferència «Fèlix Serratosa 2011». El 

primer dia José M. Lassaletta, de l’Institut 

d’Investigacions Químiques de Sevilla 

(CSIC-US), va pronunciar la conferència 

«Ligandos basados en hidrozonas y car-

benos N-heterocíclicos: aplicacions en 

catàlisis asimètrica», i Paul A. Wender, de 

l’Escola de Medicina de Stanford, a Palo 

Alto (Califòrnia), «Towards the ideal 

synthesis: step economy and function 

oriented synthesis in first-in-class ap- 

proaches to the treatment of Alzheimer’s 

disease and to the eradication of HIV/

AIDS». Wender també va pronunciar la 

conferència del segon dia, titulada: «The 

transformative impact of new reactions: 

studies on new catalysts, scaffolds for 

drug discovery and materials for drug 

delivery». Conferència organitzada per  

la Societat Catalana de Química (IEC) i la 

Real Sociedad Española de Química, amb 

el suport de la Universitat de Barcelona, 

la Universitat Autònoma de Barcelona, el 

Consell Superior d’Investigacions Cientí-
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fiques, els Laboratoris Dr. Esteve SA i la 

Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— IEC, 27 i 28 de gener. Primeres 

jornades «La recerca sociolingüística en 

l’àmbit de la llengua catalana». En els 

parlaments inaugurals intervingueren 

Miquel Àngel Pradilla, director de la Xar-

xa CRUSCAT i membre de l’IEC, i Mari-

àngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC.

— IEC, 4 de març. II Jornada de 

Cromatina i Epigenètica.

— IEC, 16 de març. «Quin valor 

té el món agrari?». En aquesta jornada es 

presentà públicament el projecte «El valor 

ocult de l’activitat agropecuària a Cata-

lunya. Identificació, càlcul econòmic i 

estratègies de contraprestació de les ex-

ternalitats socioambientals del sector 

agropecuari» i el socioecòleg i membre de 

l’IEC Ramon Folch pronuncià la confe-

rència «Dels reptes de la producció agro-

alimentària a la quantificació i valoració 

de les funcions socioambientals de l’acti-

vitat agropecuària».

— IEC, 16 de març. Jornada: 

«Aplicació de les NGS (New Generation 

Sequencing) en l’aqüicultura i en altres 

sistemes de producció biològica».

— IEC, 18 de març. I Jornades 

d’Història: «Història i noves tecnologies 

a secundària». L’acte inaugural fou a 

càrrec de Josefina Cambra, degana del 

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filo-

sofia i Lletres i en Ciències de Catalunya; 

Jaume Sobrequés, president de la filial 

Societat Catalana d’Estudis Històrics, i 

Josep M. Figueres, coordinador de les 

Jornades.

— IEC i CosmoCaixa, del 24 al 26 

de març. IV Jornades de Física i Química 

i I Trobada d’Educació Química, organit-

zades per la Fundació La Caixa, el Col·legi 

de Llicenciats de Catalunya, la Societat 

Catalana de Química (IEC), el Centre de 

Documentació i Experimentació en Cièn-

cies (CESIRE-CDEC) del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalu-

nya, l’Associació de Professors de Física i 

Química de Catalunya, l’Institut Químic 

de Sarrià de la Universitat Ramon Llull 

(IQL-URL).

— IEC, 25 de març. Jornada: 

«L’avaluació PISA a Catalunya. Consta-

tacions i propostes d’acció», organitzada 

per la Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC).

— IEC, 9 d’abril. IV Jornada de 

Bioquímica del Benestar. La ponència fou 

a càrrec de Josep Clotet, doctor en biolo-

gia i docent de les titulacions de fisioterà-

pia i medicina de la Facultat de Medicina 

i Ciències de la Salut de la Universitat 

Internacional de Catalunya.

— IEC, 10 d’abril. Jornada de 

portes obertes a l’Institut d’Estudis Cata-

lans. Durant tot el matí, es pogueren vi-

sitar els espais més emblemàtics de la Casa 

de Convalescència, seu de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, i l’exposició «Marie Curie, 

1867-1934».

— IEC, 28 d’abril. «Immunologia 

i teràpia: dels anticossos monoclonals de 

07 Memoria 2010-2011 (337-416).indd   389 27/06/16   10:53



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

10
-2

01
1

390

César Milstein a les noves teràpies cel-

lulars». Amb motiu del Dia de la Immu-

nologia, la Societat Catalana de Biologia, 

filial de l’IEC, i la Societat Catalana d’Im-

munologia van celebrar una jornada con-

junta en què es dugueren a terme diverses 

conferències i taules rodones sobre la im-

munoteràpia i les noves teràpies cel·lulars. 

La presentació de la jornada fou a càrrec 

de Lluís Tort, president de la Societat 

Catalana de Biologia, i Àlvar Net, president 

de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 

la Salut de Catalunya i de Balears.

— Institut d’Estudis Nahmànides, 

a Girona, 29 d’abril. Jornada d’homenat-

ge a Eduard Feliu, organitzada per la 

Societat Catalana d’Estudis Hebraics 

(IEC), el Patronat Call de Girona i l’Ajun-

tament de Girona.

— Auditori Joan Plaça, Jardí Bo-

tànic de la Universitat de València, 7 de 

maig. Jornada a València: IX Matinal  

de l’Evolució. Les ponències van ser a càr-

rec de Rosario Gil, professora titular de 

genètica a la Universitat de València 

(UV); Mercedes Fernández, professora 

titular del Departament de Zoologia de la 

UV, i Juan Manuel García Ruiz, professor 

d’investigació del Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques (CSIC). La 

jornada es va cloure amb un debat final 

moderat per Juli Peretó, professor de bi-

oquímica i biologia molecular de la UV i 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques de l’IEC. Matinal organitzada per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Escola d’Enginyeria de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, del 10 

al 12 de maig. XVI Jornades del Cable i 

la Banda Ampla a Catalunya, organitza-

des pel Centre d’Estudis sobre el Cable 

(CECABLE), l’Escola d’Enginyeria de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la So- 

cietat Catalana de Tecnologia (IEC).

— Facultat d’Economia i Empre-

sa de la Universitat Autònoma de Barce-

lona, 18 de maig. IX Jornada de la SCA-

TERM: «Terminologia i llenguatge 

jurídic». Es van dur a terme, entre d’al-

tres, dues ponències a càrrec d’Agustí Pou 

Pujolràs, professor de llenguatge jurídic 

de la Universitat de Barcelona, i de Jordi 

Nieva i Fenoll, professor titular de dret 

processal de la Universitat de Barcelona i 

assessor de l’Associació de Juristes en 

Defensa de la Llengua Pròpia. Jornada 

organitzada per la Societat Catalana de 

Terminologia (SCATERM), filial de l’IEC, 

i la Universitat Autònoma de Barcelona.

— IEC, 20 de maig. 14a Trobada 

Matemàtica. En aquesta jornada es pro-

nunciaren quatre conferències: «Formes 

automorfes i grups de Galois lineals: un 

camí d’anada i tornada», a càrrec de Luis 

Dieulefait de la Universitat de Barcelona; 

«Enumeració de grafs en superfícies», a 

càrrec de Marc Noy, de la Universitat 

Politècnica de Catalunya; «Grans matrius 

aleatòries i probabilitats lliures», a càrrec 

de Frederic Utzet, de la Universitat de 

Barcelona, i «Algunes qüestions relatives 

al transport de matèria al sistema solar», 
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a càrrec de Gerard Gómez, de la Univer-

sitat de Barcelona.

— Sala Auditori del Palau del 

Parlament de Catalunya, 30 de maig. 

«Química: la nostra vida, el nostre futur», 

dins el marc de l’Any Internacional de la 

Química (AIQ). La jornada fou presidida 

per Núria de Gispert, presidenta del Par-

lament de Catalunya, i es va cloure amb 

la intervenció de Salvador Giner, president 

de l’Institut d’Estudis Catalans, i l’actu-

ació musical del Cor Argentum de la 

Facultat de Química de la Universitat de 

Barcelona. Jornada organitzada per la 

Societat Catalana de Química (IEC) i  

la Comissió Catalana de Coordinació de 

l’AIQ.

— IEC, 1 de juny. XII Jornada de 

Biologia de la Reproducció.

— Institut d’Estudis Gironins - 

Masia de la Torre, 3 de juny. «Nous pro-

jectes comunicatius en temps de crisi». XXI 

Conferència anual a Girona de la Societat 

Catalana de Comunicació. La presentació 

de la jornada va ser a càrrec de Rosa Fran-

quet, presidenta de la Societat Catalana de 

Comunicació. Durant la jornada es duran 

a terme diverses ponències sobre l’estat 

actual de la comunicació i sobre com se’n 

presenta el futur, a més d’un debat mode-

rat per Joan Corbella, professor de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF), en què 

participaren, entre d’altres, Francesc-Marc 

Álvaro, de la Vanguardia; Àlex Gutiérrez, 

del diari Ara, i Josep M. Farràs, d’Esport3. 

També es van presentar els projectes del 

grup de recerca Comunicació Social i Ins-

titucional de la Universitat de Girona 

(UdG). Acte organitzat per la Societat 

Catalana de Comunicació (IEC).

— IEC, 7 de juny. XIX Jornades 

de Biologia Molecular. En les sessions 

participaren els investigadors Manuel 

Perucho, de l’Institut de Medicina Predic-

tiva i Personalitzada del Càncer; Joan 

Seoane, de l’Institut d’Oncologia de la Vall 

d’Hebron, i Marco Milán, de l’Institut de 

Recerca Biomèdica de Barcelona. 

— IEC, 9 de juny. Quartes Jorna-

des de Revistes Científiques (4JRC).

— IEC, 14 de juny. «Barcelona 

Computational and Systems Neuro - 

science», organitzada pel Centre de Re-

cerca Matemàtica, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 20 i 21 de juny. «Rencon-

tre internationale annuelle du Réseau 

TELEPHe». La trobada anual de la xar- 

xa TELEPHe (Traduire Ensemble en 

Langues Européennes les Papyrus d’Her-

culanum) es va centrar en la lectura del 

tractat del filòsof grec epicuri Filodem. 

Jornada organitzada per la Societat Ca-

talana d’Estudis Clàssics (IEC), el grup 

de recerca Sciences, Philosophie, Huma-

nités (SPH) de la Universitat de Bordeus 

i l’Institut Universitari de França.

— IEC, 22 de juny. VI Jornada de 

Recerca i Immigració. L’acte d’obertura 

fou a càrrec de Salvador Giner, president 

de l’IEC, i Josep Lluís Cleries, conseller de 

Benestar Social i Família.
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— IEC, 28 de juny. Jornada: 

«Quant carboni tenim sota els peus? 

Carboni subterrani i funcionament dels 

boscos», organitzada per la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC), Acció COST 

FP0803, el Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF) i l’Insti-

tut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-

tàries (IRTA).

— IEC, 4 de juliol. Jornada: «Medi 

ambient i societat: pautes per a la gestió 

ambiental», organitzada per Dones 

d’Avui.cat, la Societat Catalana de Quí-

mica (IEC), el Ministeri d’Educació, Ci-

ència i Innovació i l’IDAEA-CSIC.

— IEC, 11 de juliol. XI Jornada 

de Biologia Evolutiva. Hi van participar 

els ponents Gonzalo Giribet, professor de 

biologia orgànica i evolutiva i conservador 

de la col·lecció d’invertebrats del Mu- 

seu de Zoologia Comparada, a la Univer-

sitat de Harvard (EUA), i Marta Barluen-

ga, científica titular del Museu Nacional 

de Ciències Naturals (CSIC), de Madrid. 

Durant la Jornada es lliurà el V Premi 

Antoni Prevosti de Biologia Evolutiva a la 

millor ponència presentada per un jove 

investigador.

— Liceu Renouvier de Prada de 

Conflent, 20 d’agost. XXVI Jornada ICEA 

a Prada: «Agricultura globalitzada i agri-

cultura de proximitat, una de les dues o 

totes dues?». Jornada organitzada per la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC) en el marc de la Universitat Cata-

lana d’Estiu 2011.

Sessions inaugurals

— Rectorat de la UAB, 15 de setembre. 

Inauguració del curs del sistema univer-

sitari català. Conferència «La química i 

Catalunya. A propòsit de l’Any Interna-

cional de la Química 2011», a càrrec de 

Salvador Alegret, membre de l’Institut. 

En l’acte intervingueren Alícia Granados, 

presidenta del Consell Social de la UAB; 

Josep Huguet, conseller del Departament 

d’Innovació, Universitats i Empresa de la 

Generalitat de Catalunya; Ana Ripoll, 

rectora de la UAB, i José Montilla, presi-

dent de la Generalitat de Catalunya, que 

tancà l’acte. 

— IEC, 5 d’octubre. Lliçó inau-

gural del curs 2010-2011 de la Societat 

Catalana de Pedagogia: «Pedagogia i 

tecnologia. Necessitats, recursos, noves 

possibilitats didàctiques», a càrrec del 

doctor Pere Marquès Graells, professor de 

tecnologia educativa de la Universitat 

Autònoma de Barcelona i director del grup 

de recerca Didàctica i Multimèdia.

— IEC, 18 d’octubre. Sessió in-

augural del curs 2010-2011 de l’IEC. El 

nou curs de l’Institut s’obrí amb un acte 

en què participaren el Rvdm. Sr. Josep 

M. Soler, abat de Montserrat, i en què 

Joan Jofre i Torroella, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques, pronun-

cià el discurs malalties infeccioses trans-

meses per l’aigua: passat, present i futur. 

L’acte també va incloure l’actuació mu-

sical de La Caravaggia, que interpretà 

música de joglars i ministrers: de Martí 
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l’Humà a la Renaixença, sota la direcció 

de Lluís Coll.

— Reial Acadèmia de Bones Lle-

tres, 28 d’octubre. Joan Vilà Valentí, 

membre de l’IEC, inaugurà el curs 2010-

2011 de les acadèmies catalanes amb la 

conferència «El significat de la pertinen-

ça a diverses acadèmies». Montserrat 

Tura, consellera de Justícia de la Genera-

litat de Catalunya i presidenta del Consell 

Interacadèmic de Catalunya, va presidir 

l’acte, organitzat per la Reial Acadèmia 

de Bones Lletres. 

— IEC, 16 de novembre. Sessió 

inaugural del curs 2010-2011 de la Ins-

titució Catalana d’Història Natural, filial 

de l’IEC. La ponència «Viatge d’un natu-

ralista a Mongòlia, terra de llacs» fou a 

càrrec de Miquel Alonso, del Departament 

d’Ecologia de la Facultat de Biologia de 

la Universitat de Barcelona.

— IEC, 14 de desembre. Inaugu-

ració de l’Any Internacional de la Quími-

ca i del curs 2010-2011 de la Societat 

Catalana de Química. L’obertura fou a 

càrrec de Romà Tauler, president de la 

Societat Catalana de Química. Pilar 

González, membre de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia de l’IEC, va presentar el 

calendari Quins elements! Agustí Lledós, 

catedràtic de química física de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, va pronun-

ciar la conferència inaugural del curs 

2010-2011, titulada «Vull ser químic... 

per fer què?» i el Cor Argentum de la 

Facultat de Química de la Universitat de 

Barcelona va fer una actuació musical. La 

cloenda va ser a càrrec de Salvador Giner, 

president de l’IEC.

— Institut Ramon Llull (Palma), 

4 d’abril. Acte inaugural del centenari de 

la Secció Filològica, a Palma. Amb motiu 

del centenari de la Secció Filològica de 

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

Isidor Marí, president de la Secció Filolò-

gica, i Damià Pons, delegat de l’IEC a 

Palma, presentaren en una roda de prem-

sa, a les dotze del migdia, la campanya 

«2011, l’any de la paraula viva» i les acti-

vitats commemoratives de l’efemèride. A 

les vuit del vespre se celebrà un acte 

commemoratiu al Teatre Principal de 

Palma presidit per Francesc Antich, presi-

dent del Govern de les Illes Balears; Salva-

dor Giner, president de l’IEC, i Montserrat 

Casas, rectora de la Universitat de les Illes 

Balears. L’acte fou organitzat per l’Institut 

d’Estudis Catalans, la Secció Filològica 

(IEC) i la Delegació de l’IEC a Palma.

— Palau de la Generalitat, 14 

d’abril. Acte d’inauguració del centenari 

de la Secció Filològica de l’IEC. El presi-

dent de la Generalitat, Artur Mas, presidí 

l’acte, en què intervingueren Salvador 

Giner, president de l’IEC; Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica; M. Pilar 

Perea i Josep Murgades, professors de la 

Universitat de Barcelona, i Jordi Mir, co-

director de les obres completes de Pompeu 

Fabra. 

— Liceu Renouvier de Prada de 

Conflent, 17 d’agost. Acte d’inauguració 
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de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). 

La lliçó inaugural de la quaranta-tresena 

edició de la Universitat Catalana d’Estiu 

(UCE) es titulà «La presència social de la 

llengua catalana» i fou a càrrec de Joa-

quim Torres, president de la Societat 

Catalana de Sociolingüística, filial de 

l’IEC. En l’acte assistiren el conseller  

de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

Boi Ruiz; el batlle de Prada, Joan Castex, 

i el president de la UCE, Jordi Sales.

Reunions

 — IEC, 25 de novembre. RECAM 2010: 

VII Reunió Científica Anual de la Secció 

de Microbiologia.

— Hospital del Mar, 17 de desem-

bre. Taller: 7th Workshop on Biomedical 

Genomics and Proteomics (I Reunió 

Anual de la Secció de Genòmica i Prote-

òmica de la Societat Catalana de Biolo-

gia). Hi participaren com a conferenciants 

convidats dos investigadors de reconegut 

prestigi internacional: Joaquín Dopazo, 

director del Departament de Bioinformà-

tica i Genòmica del Centre de Investigació 

Príncep Felip (València), i Lars Feuk, 

professor del Departament de Genètica i 

Patologia de la Universitat d’Uppsala 

(Suècia). Reunió organitzada per la Soci-

etat Catalana de Biologia (IEC).

Taules rodones 

— IEC, 21 de setembre. Taula rodona: 

«La incidència de l’islam a Europa», amb 

motiu de la presentació de les conclusions 

dels debats del simposi «La incidència de 

l’islam a Europa». Hi participaren Bicha-

ra Khader, director del Centre d’Estudis 

i Recerca sobre el Món Àrab Contempo-

rani (CERMAC), de la Universitat Catò-

lica de Lovaina; Jean-Pierre Filiu, de 

l’Institut d’Estudis Polítics de París; Ri-

card Zapata, professor titular de teoria 

política del Departament de Polítiques i 

Ciències Socials de la Universitat Pompeu 

Fabra; Olivier Roy, director científic del 

programa Mediterrani, de l’Institut Uni-

versitari Europeu de Florència, i Ana 

Planet, professora titular del Departament 

d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universi-

tat Autònoma de Madrid. La introducció 

va ser a càrrec de Senén Florensa, director 

de l’Institut Europeu de la Mediterrània 

(IEMed). Jordi Pujol, expresident de la 

Generalitat de Catalunya; el cardenal 

Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de 

Barcelona, i Salvador Giner, president  

de l’IEC, van cloure el simposi.

— IEC, 13 d’octubre. Taula rodo-

na sobre el futur de les polítiques territo-

rials, amb representants dels partits pre-

sents al Parlament de Catalunya. Hi 

intervingueren els diputats Josep Rull, de 

Convergència i Unió; Roberto Labandera, 

del Partit Socialista de Catalunya; Pere 

Vigo, d’Esquerra Republicana de Catalu-

nya; Santi Rodríguez, del Partit Popular; 

Salvador Milà, d’Iniciativa per Catalunya 

Verds, i un representant de Ciutadans. 

L’ambientòleg i periodista Xavier Basora 

moderà l’acte. Aquesta taula rodona 
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s’emmarcà dins l’acte de presentació de 

les publicacions Anuari territorial de ca- 

talunya 2008 i Anuari territorial de 

catalunya 2009.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània, 27 d’octubre. Taula ro-

dona a València: «La ciència de la cuina 

i la cuina de la ciència». Hi participaren 

Claudi Mans, professor emèrit de la Uni-

versitat de Barcelona i divulgador cien-

tífic; Pere Castells, responsable del De- 

partament de Recerca Gastronòmica i 

Científica de la Fundació Alimentació  

i Ciència (Alícia); Emili Piera, periodista i 

crític gastronòmic de la cartellera turia, 

i Núria Cadenes, periodista d’el temps, 

que moderà el debat. Acte organitzat per 

la Càtedra de Divulgació de la Ciència  

de la Universitat de València, l’Acció Cultu- 

ral del País Valencià i la Delegació de 

l’IEC a València.

— Centre Cultural La Mercè, 9 de 

novembre. Taula rodona: «L’ensenyament 

de la cartografia en els estudis de geogra-

fia a Catalunya». Hi intervingueren Jesús 

Burgueño, de la Universitat de Lleida, i 

Pau Alegre, de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, que parlaren dels reculls de 

textos de cartografia que han editat amb 

el títol del congrés «El mapa com a llen-

guatge geogràfic», juntament amb Josep 

M. Rabella, de la Universitat de Barcelo-

na, i Jaume Feliu, de la Universitat de 

Girona. Presentaren l’acte Rafel Llussà, 

director del Departament de Geografia de 

la Universitat de Girona, i Francesc Nadal, 

president de la Societat Catalana de Geo-

grafia, filial de l’IEC. Acte organitzat per 

la Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 10 de novembre. Taula de 

diàleg i discussió: «El dret a la memòria 

i el passat com a front present». Hi inter-

vingueren Verena Stolcke, presidenta de 

l’Institut Català d’Antropologia; Francis-

co Fernández Buey, professor de filosofia 

moral i política de la Universitat Pompeu 

Fabra; Alejandro Andreassi, professor del 

Departament d’Història Moderna i Con-

temporània de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, i Jesús Carbó Izquierdo, de 

Plataforma de la Terra Alta.

— IEC, 15 de març. Taula rodona: 

«El concepte de terme», organitzada per 

la Societat Catalana de Terminologia 

(SCATERM). Hi intervingueren Jordi 

Bover, de l’àrea de serveis terminològics 

del TERMCAT; M. Teresa Cabré, delega-

da de la Secció Filològica de l’IEC per a 

la SCATERM, i Jaume Martí, president  

de la SCATERM. La moderadora de l’ac-

te va ser Àngels Egea, vocal de la Junta 

de la SCATERM.

— Centre d’Arts Santa Mònica, 20 

de juliol. III Reflexions Crítiques: «Can- 

vis de paradigma: reptes i oportunitats de 

la cultura». El president de l’Institut d’Es- 

tudis Catalans participà en una taula 

rodona sobre les responsabilitats socials 

de la cultura, juntament amb l’escriptor i  

periodista Xavier Bru de Sala; el sociòleg 

i membre de l’IEC, Salvador Cardús, i el 

filòsof, periodista i director del Centre de 
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Cultura Contemporània de Barcelona 

(CCCB), Josep Ramoneda.

Debats

— IEC, 23 de novembre. Sessió de debat 

sobre les propostes dels programes elec-

torals sobre polítiques de comunicació. 

Balanç a càrrec d’Isabel Fernández Alon-

so, directora de l’Observatori de Polítiques 

de Comunicació de l’Institut de la Co- 

municació de la Universitat Autònoma  

de Barcelona (OPC InCom-UAB). Debat 

amb els representants dels partits polí- 

tics amb representació parlamentària a la 

VIII legislatura (2006-2010), moderat pel 

president de la Fundació Espai Català de 

Cultura i Comunicació (ESCACC), Àlex 

Gutiérrez. També hi intervingué Rosa 

Franquet, presidenta de la Societat Cata-

lana de Comunicació, filial de l’IEC. 

— IEC, 11 de maig. XXIII Debat 

de Química a l’IEC: «Acostem els joves a 

la recerca en química del nostre país», 

celebrat en el marc de l’Any Internacional 

de la Química (AIQ).

— IEC, 24 de maig. «Agricultura 

urbana». Hi intervingueren Josep Or-

dóñez, responsable de la Xarxa d’Horts 

Urbans de Barcelona, i Josep Ballesté, 

conseller delegat de Vertical Farming SL. 

Es tracta de la primera de les quatre 

jornades del cicle «Diàlegs ambientals 

2011. Terceres jornades d’anàlisi i debat 

sobre les ciències ambientals», organitzat 

per la Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori (IEC) i l’Associació Catalana de 

Ciències Ambientals, amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona.

— IEC, 31 de maig. «Rehabilitació 

sostenible d’edificis i espais urbans». Hi 

intervingueren Antoni Solanas, arquitec-

te i president de l’agrupació Arquitectura 

i Sostenibilitat (AuS) del Col·legi d’Arqui-

tectes de Catalunya, i Juan Rubio del Val, 

arquitecte urbanista i responsable de 

l’Àrea de Rehabilitació Urbana de la So-

cietat Municipal de Saragossa. Es tracta 

de la segona de les quatre jornades del 

cicle «Diàlegs ambientals 2011. Terceres 

jornades d’anàlisi i debat sobre les cièn-

cies ambientals».

— IEC, 7 de juny. «Transport 

públic en el marc de les polítiques de 

sostenibilitat». Hi intervingueren Eladio 

de Miguel, director del Servei de Medi 

Ambient, Prevenció i Salut Laboral de 

Transports Metropolitans de Barcelona 

(TMB), i Vanessa Bastida, tècnica en 

educació i comunicació ambiental de 

Promoció del Transport Públic (PTP). És 

la tercera de les quatre jornades del cicle 

«Diàlegs ambientals 2011. Terceres jor-

nades d’anàlisi i debat sobre les ciències 

ambientals».

— IEC, 14 de juny. «Autosufici-

ència de recursos en ciutats». Hi intervin-

gueren Joan Rieradevall, professor del 

Departament d’Enginyeria Química de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i in-

vestigador del grup de recerca en Soste-

nibilitat i Prevenció Ambiental (Sosteni-

PrA), i Vicente Guallart, director de 
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l’Institut d’Arquitectura Avançada de 

Catalunya (IAAC). És l’última jornada 

del cicle «Diàlegs ambientals 2011. Ter-

ceres jornades d’anàlisi i debat sobre les 

ciències ambientals».

— Sala de les Brigades Internaci-

onals de la UGT de Catalunya, 7 de juli-

ol. Debat amb Salvador Giner sobre el 

capitalisme en el marc de les Jornades de 

la Universitat Progressista d’Estiu de Ca- 

talunya (UPEC). L’acte fou moderat per 

Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau 

i professor del Departament d’Econo- 

mia Aplicada de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Debat organitzat per la 

UPEC.

Simposis

— IEC, 20 i 21 de setembre. Simposi: «La 

incidència de l’islam a Europa». Organit-

zat per l’IEMed, el Centre d’Estudis Jordi 

Pujol, l’Arquebisbat de Barcelona i l’IEC.

— IEC, 1 d’octubre. Simposi: 

«Fronteres en la biodiversitat». Organitzat 

per l’Institut de Recerca en Biodiversitat 

de la Universitat de Barcelona (IRBio-

UB), l’Institut de Biologia Evolutiva 

(CSIC-UPF), el grup de recerca emergent 

GRE de Sistemàtica i Evolució Zoològica 

i la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 19 d’octubre. VIII Simpo-

si de Neurobiologia Experimental. Durant 

l’acte es dugué a terme el lliurament del 

Primer Premi Ramon Turró, atorgat al 

doctor Carlos López Garcia, de la Univer-

sitat de València.

— Diputació de Tarragona i Ins-

titut Català d’Arqueologia Clàssica, 27  

i 28 d’octubre. Hi assistí, en nom de l’IEC, 

Santiago Riera, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’Institut. Sim-

posi organitzat per l’Institut Català d’Ar-

queologia Clàssica (ICAC) i l’IEC.

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

del 10 al 12 de febrer. Simposi Internaci-

onal de Corpus Diacrònics en Llengües 

Iberoromàniques, impulsat pel Seminari 

de Filologia i Informàtica de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 21 de juny. Simposi: «La 

posició de les llengües mitjanes com a 

eines científiques», organitzat per la Sec-

ció de Ciències Biològiques i la Secció de 

Ciències i Tecnologia (IEC).

— IEC, 29 de juny. Dotzè Simpo-

si de la Fundació de la Marató de TV3. 

En la cloenda intervingueren Salvador 

Giner, president de l’Institut d’Estudis 

Catalans; Boi Ruiz, conseller de Salut, i 

Enric Marín, president de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la 

Fundació La Marató de TV3.

Fires

— Gran Via de Barcelona, del 29 de se-

tembre a l’1 d’octubre. L’IEC participà en 

la vint-i-vuitena edició de la Fira Inter-

nacional del Llibre, LIBER 2010. Hi ex-

posà més d’un centenar d’obres del seu 

fons bibliogràfic a l’espai número 491 de 
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la Fira i compartí estand amb l’Euskalt-

zaindia (Reial Acadèmia de la Llengua 

Basca), el Consello da Cultura Galega i la 

plataforma Textos Medievals Catalans. 

Fira organitzada per la Federació de 

Gremis d’Editors d’Espanya.

Lliurament de premis

— Rectorat de la Universitat de Lleida, 

22 de setembre. Acte d’atorgament del 

Primer Premi Internacional de Recerca en 

Filologia Catalana Joan Solà a la filòloga 

Laia Querol pel treball «La morfologia del 

català nord-occidental: descripció i anà-

lisi dels segments velar i palatal». Els 

membres del Jurat foren Ramon Sistac, 

delegat de l’Institut a Lleida. Premi i acte 

organitzats per la Universitat de Lleida, 

la Diputació de Lleida, l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Ur-

gell, la Generalitat de Catalunya, Unnim 

Obra Social i l’Institut d’Estudis Catalans.

— IEC, 1 d’octubre. Acte de lliu-

rament del XX Premi Internacional Ra-

mon Llull. La guardonada va ser Malika 

Ahmed Zaid, de la Universitat de Tizi-

Ouzou (Algèria). Va fer la glossa de la 

guanyadora Fèlix Martí, president hono-

rari de Linguapax. També intervingueren 

en l’acte Salvador Giner, president de 

l’Institut d’Estudis Catalans; Josep Bar-

galló, director de l’Institut Ramon Llull, 

i Francesc Vallverdú, president de la 

Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

que va fer la presentació d’aquest Premi.

— IEC, 12 de novembre. Acte de 

lliurament dels premis del Centre Català 

de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Ca-

talans (CCNIEC). En el decurs de l’acte 

es lliuraren el Premi Ramon Turró, en 

reconeixement d’una trajectòria d’excel-

lència en el camp de la nutrició, i el Premi 

CCNIEC a la millor iniciativa de la indús-

tria alimentària. Santiago Riera, membre 

de l’IEC, pronuncià la conferència «Ra-

mon Turró i la recerca en nutrició». 

L’acte fou presidit per Antoni Plasència, 

director general de Salut Pública del 

Departament de Sanitat i Seguretat Soci-

al, i Joan Gené, director general d’Alimen-

tació, Qualitat i Indústries Alimentàries 

del Departament d’Agricultura i Acció 

Rural. La introducció va ser a càrrec de 

Jordi Salas, director del CCNIEC.

— Seu de la Fundació Universitat-

Empresa de la Universitat de València, 24 

de novembre. Lliurament del VIII Premi 

Societat Catalana d’Economia 2010. El 

treball reconegut fou «El desarrollo del 

Arco Mediterráneo Español. Trayectoria 

y perspectivas», realitzat per un equip 

d’investigadors de l’Institut Valencià 

d’Investigacions Econòmiques (IVIE) 

dirigit per Francisco Pérez, catedràtic 

d’anàlisi econòmica de la Universitat de 

València. En l’acte de lliurament del Pre-

mi assistí Salvador Giner, president de 

l’IEC. Organitzat per la Universitat de Va- 

lència i la Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 16 de desembre. Lliura-

ment dels premis de nous estudis de socio-
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lingüística Lupa d’Or. En el marc del 

lliurament de premis, Joan Pujolar, pro-

fessor dels estudis d’arts i humanitats de 

la Universitat Oberta de Catalunya, 

pronuncià la conferència «Trajectòries 

lingüístiques dels joves catalans».

— IEC, 15 de febrer. Lliurament 

de premis de la I Olimpíada Catalana de 

Biologia, organitzada per la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— IEC, 18 de març. Lliurament 

de premis de la fase catalana de l’Olim-

píada de Física, organitzada per la Soci-

etat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 28 d’abril. Lliurament 

dels Premis Sant Jordi 2011 de l’IEC: 

LXXX Cartell de premis i borses d’estudi. 

L’acte s’obrí amb un concert a càrrec de 

Stefano Grondona, considerat una figura 

internacional clau de la guitarra, i amb el 

parlament de Salvador Giner, president 

de l’Institut. Àlex Fidora, Premi Interna-

cional Catalònia 2011, intervingué en 

nom dels guanyadors.

— IEC, 12 de maig. Lliurament 

dels premis als guanyadors de «Problemes 

a l’esprint». Organitzat per la Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC), els 

Centres Específics de Suport a la Innova-

ció i la Recerca Educativa (CESIRE), la 

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 

de les Matemàtiques (FEEMCAT), amb 

la col·laboració de Catalunya Caixa.

— Paranimf de la Universitat de 

Barcelona, 19 de maig. Lliurament de pre- 

mis de les Proves Cangur 2011. L’acte va 

ser presidit pel rector de la Universitat de 

Barcelona, Dídac Ramírez. També hi as-

sistiren la consellera d’Educació, Irene 

Rigau; el president de l’IEC, Salvador 

Giner; la degana de la Facultat de Mate-

màtiques de la Universitat de Barcelona, 

Maria Carme Cascante, i el president de 

la Societat Catalana de Matemàtiques, 

Joan de Solà-Morales. Organitzat per la 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 9 de juny. Lliurament del 

Premi Catalunya de Sociologia a Marina 

Subirats, catedràtica emèrita del Depar-

tament de Sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, en reconeixe-

ment a la seva trajectòria científica i 

professional. En l’acte assistiren Salvador 

Giner, president de l’Institut d’Estudis 

Catalans; Josep M. Rotger, president de 

l’Associació Catalana de Sociologia; Anna 

Parés, degana del Col·legi de Politòlegs i 

Sociòlegs de Catalunya, i Ferran Masca-

rell, conseller de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya. Acte organitzat per l’Asso-

ciació Catalana de Sociologia de l’IEC, el 

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Cata-

lunya i l’Obra Social Fundació La Caixa.

— Centre Ambiental del Consorci 

del Bages (Manresa), 2 de juliol. Acte de 

lliurament del II Premi Territori i del VII 

Premi Catalunya d’Urbanisme. Durant la 

jornada de lliurament dels premis es va 

fer una visita al centre ambiental del 

Bages i, a continuació, es lliurà el Premi 

Territori i el Premi Catalunya d’Urbanis-

me. Per concloure la jornada, hi hagué un 
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debat entre els participants de l’acte i els 

guanyadors dels premis. Premi organitzat 

per la Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori (SCOT) i l’Agrupació d’Arqui-

tectes Urbanistes de Catalunya (AAUC).

— IEC, 15 de juliol. Acte de lliu-

rament del XXI Premi Internacional Ra-

mon Llull. La guardonada fou l’Associa-

ció Italiana d’Estudis Catalans (AISC) en 

reconeixement a la tasca de promoció de 

la llengua i cultura catalanes i l’impuls 

que ha donat a la recerca per mitjà de 

l’organització de col·loquis internacionals 

d’estudis catalans. En l’acte intervingue-

ren Salvador Giner, president de l’IEC; 

Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llen-

gua i Universitats de l’Institut Ramon 

Llull; August Bover, membre del jurat i 

president de la Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura; Vicenç Villatoro, director 

de l’Institut Ramon Llull; Patrizio Tigo-

bon, president de l’Associazione Italiana 

di Studi Catalana, i Francesc Vallverdú, 

president de la Fundació Congrés de 

Cultura Catalana.

Congressos

— IEC, 30 de setembre i 1 d’octubre. 

«Functional integration of membrane 

trafficking, intracellular signaling and 

cytoskeleton dynamics», organitzat per la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 4 d’octubre. Congrés in-

ternacional: «La iconografia musical a  

la Mediterrània i el seu impacte sobre la 

cultura europea al llarg de la història», 

organitzat per la Societat Catalana de 

Musicologia (IEC), el Departament d’Art 

i de Musicologia de la Universitat Autò-

noma de Barcelona i el Museu de la Mú-

sica, amb el suport de la Societat Interna-

cional de Musicologia.

— IEC, 16 i 17 de novembre. 

«GDRE Comparative Genomics», orga-

nitzat per la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, del 24 al 27 de novembre. 

Congrés internacional: «ianua coeli: la 

porta monumental romànica als territoris 

peninsulars», organitzat pels Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 9 de desembre. «Systems 

Biology: Bridging the Gaps between Dis-

ciplines», organitzat per la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC) i la Xarxa Espa-

nyola de Biologia de Sistemes (REBS).

— IEC i Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de Barcelona, 

del 15 al 17 de desembre. V Congrés 

d’Història Agrària dels Països Catalans: 

«Els usos de l’aigua en la història: de 

l’antiguitat als nostres dies». La conferèn-

cia inaugural fou a càrrec de Salvatore 

Ciriacono, de la Universitat de Pàdua, 

amb el títol «Acqua, sviluppo economico 

e istituzioni politiche nei paesi mediterra-

nei e nell’Europa del nord. Un processo 

divergente?». 

— IEC, 31 de març i 1 d’abril. 

«Signaling to Chromatin in Differentiati-

on and Cancer», organitzat per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).
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— Reial Acadèmia de Bones Lle-

tres de Barcelona i Museu d’Història de 

Catalunya, 14 i 15 d’abril. «Jeroni Puja-

des i el seu temps». Les conferències foren 

a càrrec d’especialistes com Josep Capde-

ferro, de la Universitat Pompeu Fabra; 

Albert Rossich, de la Universitat de Giro-

na, i Eulàlia Duran, de la Reial Acadèmia 

de Bones Lletres de Barcelona i membre de 

l’Institut d’Estudis Catalans. Congrés or- 

ganitzat per la Reial Acadèmia de Bones 

Lletres de Barcelona, el Museu d’Història 

de Catalunya, Manuscrits: Grup de Re-

cerca d’Història Moderna, la Universitat 

Autònoma de Barcelona, l’Institut de 

Llengua i Cultura Catalanes, la Universi-

tat de Girona, la Institució de les Lletres 

Catalanes i la Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— Facultat de Ciències Polítiques 

i Sociologia de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, 29 i 30 d’abril. IV Congrés 

Català de Joves Sociòlegs: «Joves perspec-

tives». El congrés s’obrí amb la conferèn-

cia «The advent of capital: global produc-

tion and its impacts on Chinese workers», 

a càrrec de Pun Ngai, professora de la 

Universitat de Hong Kong (Xina). Orga-

nitzat per l’Associació Catalana de Socio-

logia (IEC).

— Subirats i Vilafranca del Pene-

dès, 2 de juny. III Congrés d’Art, Paisatge 

Vitivinícola i Enoturisme, organitzat per 

la Secció de Viticultura i Enologia de la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— Facultat de Geografia i Història 

de la Universitat de Barcelona, 5 i 6 de ju- 

liol. Congrés Internacional de Música de 

l’Edat Mitjana i el Renaixement (Med&Ren 

Conference), organitzat per la Societat 

Catalana de Musicologia, filial de l’IEC, i 

la Institució Milà i Fontanals (CSIC).

Exposicions

— Saló del Tinell, Barcelona, 18 de se-

tembre. Visita guiada a l’exposició «Cerdà 

i Barcelona. La primera metròpoli, 1853-

1897». La visita, a càrrec de Marina 

López, va ser l’acte d’obertura del segon 

curs del LXXV aniversari de la Societat 

Catalana de Geografia, filial de l’IEC.

— Espai Betúlia, Badalona, del 20 

de setembre al 20 de novembre. Exposició: 

«Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i 

per a tothom», organitzada per l’Espai 

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

Biblioteques de Badalona i Museu de 

Badalona.

— IEC, del 15 de novembre al 22 

de novembre. Exposició dels cartells par-

ticipants en el concurs de la Setmana de 

la Ciència 2010. 

— IEC, del 31 de gener al 13 de 

febrer. Exposició: «La Junta per l’Ampli-

ació d’Estudis i Investigacions Científi-

ques (JAE)», organitzada per ANEI SI-

GLO XXI, amb la col·laboració de l’IEC.

— Arts Santa Mònica, 2 de febrer. 

Exposició: «Foc creuat: art i ciència al 

punt de mira», organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC) amb la col-
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laboració d’Arts Santa Mònica i el suport 

del programa de televisió la malla ten-

dències.

— Aula CAM d’Alacant, 16 de 

febrer. Visita guiada a l’exposició «Enric 

Valor, el valor de les paraules». Organit-

zada per la Delegació de l’IEC a Alacant.

— Sala Sant Domènec de la Seu 

d’Urgell, 14 de març. Inauguració de 

l’exposició «Allò que l’ull no veu». En 

l’acte inaugural, Miquel Viñas Ciordia, 

catedràtic de microbiologia de la Facultat 

de Medicina de la Universitat de Barcelo-

na i professor i investigador de la Univer-

sitat de Würzburg i de la Universitat In-

ternacional de Bremen, pronuncià la 

conferència «Mirar l’invisible». Exposició 

organitzada per l’Ajuntament de la Seu 

d’Urgell, la Generalitat de Catalunya i la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, del 29 d’abril al 15 de 

maig. Inauguració de l’exposició comme-

morativa dels cinc mil exemplars d’el 

periódico en català. La presentació fou a 

càrrec del president de la Generalitat  

de Catalunya, Artur Mas; el president de 

l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador 

Giner, i el director d’el periódico, Enric 

Hernández. 

Cursos

— IEC, del 8 al 22 de novembre. Apren-

dre a comunicar: estratègies per a un ús 

lingüístic responsable, a càrrec de Rosa 

Calafat, de la Universitat de les Illes Ba-

lears, i Ferran Suay, de la Universitat de 

València. Organitzat per la Càtedra 

UNESCO de Llengües i Educació de 

l’IEC.

— IEC, 9 de febrer. Arbres orna-

mentals. Descripció d’espècies, exigències 

i criteris d’aplicació en jardineria. Totes 

les sessions del curs van ser a càrrec de 

Francesc Navés, arquitecte paisatgista, i 

Josep Maria Vives, enginyer agrònom. La 

primera sessió porta per títol «Criteris a 

l’hora de seleccionar espècies en jardine-

ria i paisatgisme». Curs organitzat per la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— IEC, 10 de febrer. Introducció 

al projecte paisatgístic per mitjà de sis 

figures contemporànies. La primera sessió 

del curs, amb el títol «Dieter Kienast: 

sensibilitat i concepte (la representació en 

planta i secció)», fou a càrrec d’Eugènia 

Vidal, arquitecta. Curs organitzat per la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— IEC, 14 de febrer. Tractaments 

fitosanitaris en àrees verdes. Gestió inte-

grada de plagues i actualitat dels sistemes 

de lluita alternativa. Sessió a càrrec de 

Josep M. Vives, enginyer agrònom, que 

porta per títol «Present i futur dels tracta-

ments amb productes fitosanitaris a les 

àrees verdes. Legislació reguladora actual 

i impacte de les noves normatives europe-

es». Organitzat per la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 16 de febrer. Arbres orna-

mentals. Descripció d’espècies, exigències 
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i criteris d’aplicació en jardineria. La se- 

gona sessió porta per títol «Identificació 

d’espècies de coníferes i aplicació en jar-

dineria».

— IEC, 17 de febrer. Introducció 

al projecte paisatgístic per mitjà de sis 

figures contemporànies. La segona sessió 

del curs, amb el títol «Topotek, de Martin 

Rein-Cano i Lorenz Dexler: transposició 

de significats (la representació en planta 

i secció)», fou a càrrec d’Eugènia Vidal, 

arquitecta.

— Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya, 17 de febrer. Curs naturalista 

a Solsona: Introducció a la modelització 

espacial de la biodiversitat, a càrrec de 

Lluís Brotons, Miquel de Càceres, Núria 

Roura, Dani Villero i Magda Pla, del 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

(CTFC). Organitzat per la Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 21 de febrer. Tractaments 

fitosanitaris en àrees verdes. Gestió inte-

grada de plagues i actualitat dels sistemes 

de lluita alternativa. La sessió «Mitjans de 

defensa fitosanitària alternatius a la uti-

lització de productes fitosanitaris. Pro- 

ductes regulats en l’Ordre APA/1470 i 

utilització de feromones i atraients» fou a 

càrrec de Joaquim Camps, enginyer tècnic 

agrícola.

— IEC, 23 de febrer. Arbres orna-

mentals. Descripció d’espècies, exigències 

i criteris d’aplicació en jardineria. Terce-

ra sessió, titulada «Identificació d’espè- 

cies de frondoses i aplicació en jardineria».

— IEC, 24 de febrer. Introducció 

al projecte paisatgístic per mitjà de sis 

figures contemporànies. Tercera sessió del 

curs, titulada «Yves Brunier: efectes visu-

als impactants (el collage i la maqueta)», 

a càrrec d’Eugènia Vidal, arquitecta.

— Parc Natural de la Zona Volcà-

nica de la Garrotxa, 26 i 27 de febrer. Curs 

naturalista a la Garrotxa: Eines molecu-

lars per a l’estudi de la diversitat biològi-

ca, a càrrec de Miquel Arnedo, de l’Insti-

tut de Recerca de la Biodiversitat i del 

Departament de Biologia Animal de la 

Universitat de Barcelona, i Salvador Car-

ranza, de l’Institut de Biologia Evolutiva 

del Consell Superior d’Investigacions 

Científiques i la Universitat Pompeu Fa-

bra. Organitzat per la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 28 de febrer. Arbres or-

namentals. Descripció d’espècies, exigèn-

cies i criteris d’aplicació en jardineria. 

Quarta sessió, titulada «Elecció d’espè-

cies d’arbres segons la seva resistència al 

medi».

— IEC, 28 de febrer. Tractaments 

fitosanitaris en àrees verdes. Gestió inte-

grada de plagues i actualitat dels sistemes 

de lluita alternativa. La sessió es dividí en 

dues parts: la primera va ser a càrrec de 

Montserrat Martí, biòloga, i portà per títol 

«Present i futur de la lluita amb macro-

organismes»; la segona, a càrrec de David 

Bahí, enginyer agrònom, es titulà «Lluita 

biològica amb insectes auxiliars als espais 

verds».
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— IEC, 2 de març. Arbres orna-

mentals. Descripció d’espècies, exigències 

i criteris d’aplicació en jardineria. Cin-

quena sessió, titulada «Arbrat viari».

— IEC, 2 de març. Introducció al 

projecte paisatgístic per mitjà de sis figures 

contemporànies. Quarta sessió del curs, 

amb el títol «field operations, de James 

Corner: projectar els processos (el diagra-

ma i el fotomuntatge)», a càrrec d’Eugènia 

Vidal, arquitecta.

— IEC, 8 de març. La lingüística 

i la diversitat de les llengües. La diversitat 

lingüística: estratègies per a un ús lin-

güístic responsable, coordinat per Joan A. 

Argenter, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, membre de l’IEC i director  

de la Càtedra UNESCO de Llengües i 

Educació de l’IEC; Francesc Queixalós, 

del Centre Nacional de la Recerca Cientí-

fica de París, i Rosa Calafat, de la Uni-

versitat de les Illes Balears. El primer bloc 

se celebrà del 8 a l’11 de març; el segon, 

del 14 al 17 de març. Curs organitzat per 

la Càtedra UNESCO de Llengües i Edu-

cació (IEC) amb el suport de la Universi-

tat de les Illes Balears.

— IEC, 9 de març. Arbres orna-

mentals. Descripció d’espècies, exigències 

i criteris d’aplicació en jardineria. Sise- 

na i última sessió, titulada «Principals pla- 

gues i malalties que afecten els arbres i 

maneres de controlar-les».

— IEC, 10 de març. Introducció 

al projecte paisatgístic per mitjà de sis 

figures contemporànies. Cinquena i últi-

ma sessió del curs, amb el títol «el corre-

dor verd de cerdanyola del Vallès, de 

Michael van Gessel, Anna Zahonero, 

Martí Franch i Alfonso Viador: un projec-

te de paisatge des de l’ecologia», a càrrec 

d’Anna Zahonero, biòloga.

— IEC, 10 de març. Manifesta-

cions del canvi global a Catalunya, diri-

git per Martí Boada, del Departament de 

Geografia i de l’Institut de Ciència i 

Tecnologia Ambientals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Va consistir en 

tres sessions i una sortida a la vall d’Ol-

zinelles, al Montnegre. La primera ses-

sió, amb el títol «El canvi global. Intro-

ducció i cas d’estudi», fou a càrrec de Iago 

Otero.

— IEC, 14 de març. Tractaments 

fitosanitaris en àrees verdes. Gestió inte-

grada de plagues i actualitat dels sistemes 

de lluita alternativa. La sessió es dividí en 

dues parts: la primera, a càrrec del biòleg 

Josep M. Riba, titulada «Tècniques de 

control per endoteràpia»; la segona, a 

càrrec de l’enginyer tècnic agrícola Jesús 

Altabella, titulada «Estat actual de les 

tècniques de lluita contra el morrut de  

les palmeres».

— IEC, 17 de març. Manifesta-

cions del canvi global a Catalunya, dirigit 

per Martí Boada, del Departament de 

Geografia i de l’Institut de Ciència i Tec-

nologia Ambientals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Segona sessió, 

titulada «Canvi global a la vall de Santa 

Fe (Montseny). Evolució dels usos i les 
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cobertes del sòl des de la perspectiva so-

cioecològica», a càrrec de Sònia Sànchez.

— IEC, 21 de març. Tractaments 

fitosanitaris en àrees verdes. Gestió inte-

grada de plagues i actualitat dels sistemes 

de lluita alternativa. La sessió es dividí en 

dues parts: la primera, a càrrec de Carme 

Lacambra, enginyera tècnica agrícola, fou 

«Disseny adequat dels jardins i mesures 

culturals i tècniques per a prevenir l’atac 

d’organismes nocius»; la segona, a càrrec 

de Ferran Camp, enginyer agrònom, es 

titulà «Maquinària d’aplicació de produc-

tes fitosanitaris. Utilització correcta en 

espais verds i jardins».

— IEC, 31 de març. Manifesta-

cions del canvi global a Catalunya, dirigit 

per Martí Boada, del Departament de 

Geografia i de l’Institut de Ciència i Tec-

nologia Ambientals de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Tercera sessió, 

titulada «Seguiment dels efectes del can-

vi global a través d’indicadors. L’exemple 

de la conca de la Tordera, el cas de l’Ob-

servatori de la Tordera», a càrrec de Roser 

Maneja i Diego Varga.

— IEC, 3 de maig. Bones pràcti-

ques al laboratori: Sistema de qualitat en 

desenvolupament no químic, organitzat 

per la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, del 4 al 6 de maig. Savis 

i sabers a l’edat mitjana, organitzat per la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Rectoria Vella de Sant Celoni, 

4 de maig. Curs naturalista: Biologia, di- 

versitat i conservació dels peixos con- 

tinentals als Països Catalans, a càrrec  

de Lluís Benejam, del Centre d’Estudis de 

Biologia de la Conservació Aquàtica i 

Terrestre (CEBCAT - La Balca); Adolf de 

Sostoa, de la Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona, i Emili García-

Berthou, del Departament de Ciències 

Ambientals de la Universitat de Girona. 

Curs organitzat per la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 12 de maig. Primera sessió 

del curs: La variabilitat climàtica a la 

península Ibèrica. Constà de dues confe-

rències: «L’oscil·lació de la Mediterrània 

occidental i la precipitació als Països 

Catalans», a càrrec de Joan Albert López-

Bustins, del Departament de Geografia 

Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la 

Universitat de Barcelona, i «Extrems cli-

màtics a la península Ibèrica», a càrrec de 

Paulo Pereira da Silva, del Departament 

de Polítiques Ambientals de la Universitat 

Mykolas Romeris de Lituània. Organitzat 

per la Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— Parc de Collserola, 14 de maig. 

Curs naturalista: Geologia del Paleozoic 

de la serra de Collserola, a càrrec de 

Gemma Alías, de la Facultat de Geologia 

de la Universitat de Barcelona. Organitzat 

per la Institució Catalana d’Història Na-

tural (ICHN).

— IEC, 19 de maig. Segona sessió 

del curs: La variabilitat climàtica a la 

península Ibèrica, que constà de dues 

conferències: «Variabilitat climàtica pas-
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sada a la península Ibèrica, un relat 

d’arxius marins i terrestres», a càrrec 

d’Isabel Cacho, professora del Departa-

ment d’Estratigrafia, Paleontologia i 

Geociències Marines de la Universitat de 

Barcelona, i «Incidència del vulcanisme 

en el clima. El cas de la península Ibèri-

ca», a càrrec de Marc J. Prohom i Duran, 

del Servei Meteorològic de Catalunya. 

— Parc Natural de la Serra de 

Montsant, 21 i 22 de maig. Curs natura-

lista: Aproximació a la flora i la vegetació 

de la serra de Montsant, organitzat per la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(ICHN).

— IEC, del 7 al 9 de juny. Geome-

tria integral: de les probabilitats geomè-

triques a les valoracions, organitzat per la 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Museu Comarcal del Montsià, 

18 i 19 de juny. Curs naturalista: Intro-

ducció al coneixement dels odonats de 

Catalunya, a càrrec del biòleg Pere Lu-

que, del Museu Comarcal del Montsià i 

membre d’Oxygastra. Curs organitzat per 

la Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Parc Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici, 2 i 3 de juliol. 

Curs naturalista: Muixirecs: ciència i mite. 

Importància quiropterològica del Parc 

Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant 

Maurici, a càrrec de Jordi Serra-Cobo, 

director del Centre de Recerca en Infecci-

ons Víriques en Animals Salvatges de la 

Conselleria de Salut i Consum de les Illes 

Balears. Curs organitzat per la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 11 de juliol. Homo ridens: 

burla, sàtira i paròdia en la literatura 

grecollatina, a càrrec d’estudiosos de la 

literatura grecollatina com Carles Mira-

lles, catedràtic de filologia grega a la 

Universitat de Barcelona i membre de 

l’Institut d’Estudis Catalans; Gemma 

Puigvert, doctora en filologia clàssica per 

la Universitat Autònoma de Barcelona i 

membre fundadora de la Societat Catala-

na d’Estudis Clàssics, i Dolors Condom, 

catedràtica de llatí. El curs va cloure amb 

un espectacle teatral titulat Quan els 

humans es riuen dels déus i dels herois, a 

càrrec del cantaire Arnau Vilardebò. Or-

ganitzat per la Societat Catalana d’Estu-

dis Clàssics (IEC).

— Liceu Renouvier de Prada de 

Conflent, del 17 al 20 d’agost. Curs de la 

UCE: L’Any Internacional de la Quími- 

ca. El dia 20 d’agost, Pilar González 

Duarte, membre de la Secció de Ciències 

i Tecnologia de l’IEC, oferirà dues confe-

rències: «Dones químiques excepcionals» 

i «El món dels elements i els elements del 

món».

Altres

— IEC, 11 de setembre. Ofrena floral de 

l’IEC al monument de Rafael Casanova 

amb motiu de la Diada Nacional de Ca-

talunya. Una representació de l’IEC, en-

capçalada per l’Equip de Govern, diposi-

tà una ofrena floral al peu del monument 
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de Rafael Casanova com a homenatge als 

patriotes màrtirs del 1714.

— Saló de Sant Jordi de la Gene-

ralitat de Catalunya, 11 de setembre. 

Lliurament de la Medalla d’Or de la Ge-

neralitat a l’IEC.

— Perpinyà, 24 de setembre. 

Primer Ecotour: Visita tècnica al centre 

experimental d’horta del CIVAMBIO 66. 

Visita d’estudi per a conèixer el Centre 

d’Iniciatives i de Valorització de l’Agricul-

tura Biològica i del Medi Rural (CIVAM-

BIO), una associació de productors biolò-

gics dels Pirineus orientals. Sortida 

organitzada per la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC) i el Grup d’Agro-

ecologia de l’Escola Superior d’Agricul-

tura de Barcelona, amb la col·laboració de 

CIVAMBIO.

— IEC, 8 d’octubre. Projecció de 

fotografia de natura: «Ukhupacha: l’aven-

tura de la ciència», a càrrec de Valentí 

Zapater. Organitzada per la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Biblioteca Enric Valor de la Seu 

Ciutat Universitària d’Alacant, 13 d’oc-

tubre. Tertúlia Valoriana titulada «El 

llegat literari d’Enric Valor», conduïda 

per Joaquim Espinós, escriptor i professor 

de la Universitat d’Alacant. Acte organit-

zat per la Delegació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 21 d’octubre. «Workshop 

on Sound Change». Salvador Giner, pre-

sident de l’IEC, presidí l’acte d’inaugura-

ció d’aquest taller organitzat per la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i l’IEC.

— IEC, 25 d’octubre. Taller: 

«Systems biology», organitzat per la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— Biblioteca Enric Valor, 8 de 

novembre. Aula de conversa de la Biblio-

teca Enric Valor de l’IEC a Alacant. Es va 

llegir i debatre el text de Julián Cárdenas 

Herrera «Qui domina el món? El poder 

econòmic transnacional i el poder finan-

cer», aparegut a la revista catalana de 

sociologia (núm. 21, 2009), i el text de 

Bernat Joan i Marí titulat «Acció cívica 

per fomentar actituds lingüístiques posi-

tives», publicat a la revista catalana de 

pedagogia (vol. 6, 2009). Activitat orga-

nitzada per la Delegació de l’IEC a Ala-

cant.

— Biblioteca Enric Valor, 10 de 

novembre. Segona Tertúlia Valoriana a 

Alacant, dirigida per Vicent Brotons, 

professor de la Universitat d’Alacant. 

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 23 de 

novembre. Cicle de lectures 2010: «Cò-

mic, ciència i tecnologia». Quarta lectura 

d’aquest cicle, amb el tema «Enginy i 

tècnica en el cinema fantàstic», centrada 

en l’obra profanando el sueño de los 

muertos, d’Ángel Sala, editat per Scifi 

World. Hi intervingué Ángel Sala, advo-

cat, divulgador de cinema fantàstic i autor 

del llibre. Moderà l’acte Jordi Ojeda, 

professor de la Universitat Politècnica de 

Catalunya i coordinador del cicle de lec-

tures. Cicle organitzat per la Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).
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— Biblioteca Enric Valor, 24 de 

novembre. Aula de conversa de la Biblio-

teca Enric Valor de l’IEC a Alacant. Es 

van llegir i debatre els textos següents: 

«Història d’un migpollastre», de ronda-

lles valencianes 2 (València, Tàndem, 

1992), i «La solitud d’un jove investiga-

dor», de Josep Perelló, publicat a la re-

vista de física de la Societat Catalana de 

Física (volum 4, núm. 6, 1r semestre 

2009).

— IEC, 25 de novembre. Acte 

d’homenatge a Jordi Bruguera i Talleda, 

presentat per August Bover, president de 

la Societat Catalana de Llengua i Litera-

tura, filial de l’IEC. Hi intervingueren els 

membres de l’IEC Josep Massot i Joan 

Martí i Castell, amb les conferències «Jor-

di Bruguera, editor i professor» i «Jordi 

Bruguera, historiador de la llengua», 

respectivament, i Josep Torras, amb la 

conferència «Jordi Bruguera i Enciclopè-

dia Catalana».

— Biblioteca Enric Valor, 29 de 

novembre. Aula de conversa de la Biblio-

teca Enric Valor de l’IEC a Alacant. Es va 

llegir i debatre el text «Pobresa i exclusió 

social: la misèria contemporània», de 

Laura Torrabadella i Elisabet Tejero, 

publicat a societat catalana 2009 (Bar-

celona, Associació Catalana de Sociolo- 

gia, 2009).

— Lluïsos de Gràcia (Barcelona), 

30 de novembre. El president de l’IEC, 

Salvador Giner, participà en un sopar 

tertúlia titulat «Catalunya a la cruïlla».

— Biblioteca Enric Valor, 1 de 

desembre. Tercera Tertúlia Valoriana a 

Alacant, dirigida per l’escriptor alacantí 

Joaquim G. Caturla, que se centrà en el 

tema «Originalitat de l’Enric Valor ron-

dallaire».

— Biblioteca Enric Valor, 10 de 

desembre. Aula de conversa de la Biblio-

teca Enric Valor de l’IEC a Alacant. En 

aquesta sessió es va llegir i debatre l’arti-

cle «Dibuixar paisatge», de Ramon Folch, 

publicat a la revista mètode (València, 

novembre 2010).

— Barcelona, Girona, Lleida i 

Tarragona, 17 i 18 de desembre. Fase 

catalana de la XLVII Olimpíada Matemà-

tica, organitzada per la Societat Catalana 

de Matemàtiques (IEC).

— Biblioteca Enric Valor, 19 de 

gener. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. En aques-

ta sessió es va llegir i debatre el text 

«Crisi i desocupació: quines polítiques», 

inclòs a l’anuari societat catalana 2009, 

que publica l’Associació Catalana de 

Sociologia (ACS), filial de l’IEC.

— IEC, 25 de gener. Homenatge 

a Josep M. de Casacuberta en què inter-

vingueren Josep Massot i Muntaner, 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica de l’IEC, i Josep Moran, membre de 

la Secció Filològica i director de l’Oficina 

d’Onomàstica de l’IEC.

— Biblioteca Enric Valor, 26 de 

gener. Quarta Tertúlia Valoriana a Ala-

cant: «L’Acadèmia Valenciana de la 
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Llengua en l’Any Valor», conduïda per 

Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia.

— Biblioteca Enric Valor, 28 de 

gener. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. Es va llegir 

i debatre el text «Les noves immigracions, 

la integració i la llengua», publicat a inte-

grar, des de la fragilitat? societats pluri-

lingües davant els reptes de les immigra-

cions multilingües: suïssa, Brussel·les, 

luxemburg, Quebec i catalunya (Barce-

lona, Xarxa CRUSCAT, 2006).

— Biblioteca Enric Valor, 4 de 

febrer. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. Revisió i 

debat sobre la publicació els premis no-

bel. cicle de conferències de l’iec.

— Facultat de Física de la Univer-

sitat de Barcelona, Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Girona, 

Edifici Polivalent de la Universitat de 

Lleida i Facultat de Química de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, 4 de febrer. Fase 

catalana de l’Olimpíada Internacional de 

Física, organitzada per la Societat Cata-

lana de Física (IEC).

— Cafè tertúlia l’Antic de Vila-

real, 4 de febrer. Recital de poemes de 

Vicent Andrés Estellés, a càrrec de Miquel 

Pujadó i Olga Suàrez. Organitzat per la 

Delegació de l’IEC a Castelló, s’emmarcà 

dins dels actes culturals de la proclamació 

del Socarrat Major. 

— Biblioteca Enric Valor, 9 de 

febrer. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. Es va 

llegir i debatre el text de Xavier Ibáñez 

Puig i Josep Monserrat Molas titulat «La 

paraula dels grecs sobre el foc: destrucció, 

purificació i creació», a el foc i el medi. 

cicle de conferències (IEC, 2007).

— CosmoCaixa, 12 de febrer. I 

Olimpíada Catalana de Biologia, organit-

zada per la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 17 de febrer. Homenatge 

a Josep R. Llobera, a càrrec de Verena 

Stolcke, presidenta de l’Institut Català 

d’Antropologia de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona; Josep M. Rotger, presi-

dent de l’Associació Catalana de Sociolo-

gia, filial de l’IEC; Salvador Giner, 

president de l’IEC; Jorge Herralde, escrip-

tor i director de l’editorial Anagrama; Joan 

Bestard, Carles Bidon-Chanal Gelonch i 

Marisol García, de la Universitat de Bar-

celona. Acte organitzat per l’Institut Ca-

talà d’Antropologia, l’Associació Catalana 

de Sociologia (IEC) i l’IEC.

— Biblioteca Enric Valor, 23 de 

febrer. Cinquena Tertúlia Valoriana de l’IEC. 

L’escriptor Emili Rodríguez Bernabeu 

dirigí la sessió dedicada a la projecció 

sociocultural d’Enric Valor. 

— Biblioteca Enric Valor, 25 de 

febrer. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. En aques-

ta sessió es va llegir i debatre el text de 

Josep-Enric Llebot «Podem veure un 

canvi del clima?», publicat a l’aire i el 

medi. cicle de conferències (Barcelona, 

IEC, 2008).
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— Biblioteca Enric Valor, 2 de 

març. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. En aques-

ta sessió es va llegir i debatre l’article de 

Rosa Serrano «Enric Valor: un home que 

sap qui és i d’on és», publicat al diari 

informació de l’1 de desembre de 1993.

— Biblioteca Enric Valor, 9 de 

març. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. En aques-

ta sessió es va llegir i debatre l’article de 

Modest Fluvià «Impacte del turisme sobre 

el territori», publicat a la terra i el medi. 

cicle de conferències (Barcelona, IEC, 

2005).

— IEC, 14 de març. Tertúlia: «Bio-

cides versus fitosanitaris», a càrrec d’Irene 

Corbella, cap de l’Àrea de Salut Ambiental 

de l’Agència de Protecció de la Salut, i 

Jordi Giner, responsable del Servei de Sa-

nitat Vegetal del Departament d’Agricul-

tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural. Acte organitzat per la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 15 de març. Acte de com-

memoració del vint-i-cinquè aniversari de 

l’Institut Menorquí d’Estudis (IME). 

Durant la celebració es van presentar dos 

llibres: natura i societat: mosaics a me-

norca, a càrrec de Guillem López Casas-

novas, catedràtic de la Universitat Pom-

peu Fabra, i menorca, 40 paisatges 

personals, a càrrec de Vicenç Villatoro, 

escriptor i director de l’Institut Ramon 

Llull. Hi assistiren Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC; Jaume Mascaró, president 

del Consell Científic de l’Institut Menorquí 

d’Estudis; Josep Miquel Vidal, coordina-

dor científic de l’Institut Menorquí d’Es-

tudis; Joan Torres, president de l’Institut 

Menorquí d’Estudis, i Marc Pons, presi-

dent del Consell Insular de Menorca.

— IEC, 17 de març. XVI Proves 

Cangur de Matemàtiques, organitzades 

per la Societat Catalana de Matemàtiques 

(IEC), amb el suport del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-

talunya i Catalunya Caixa.

— Biblioteca Enric Valor, 23 de 

març. Sisena Tertúlia Valoriana a Alacant, 

dirigida pel professor Toni Teruel i titula-

da «Anàlisi del curs mitjà de gramàtica 

catalana, referida especialment al país 

Valencià, millorem el llenguatge i la 

flexió verbal d’enric Valor».

— Biblioteca Enric Valor, 25 de 

març. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor a Alacant. En aquesta sessió 

es va llegir i debatre l’article «Internet i 

societat: una visió crítica», de Llorenç 

Valverde, publicat a cicle de conferències 

sobre les ciències experimentals i la tec-

nologia a les terres de parla catalana al 

segle xx (Barcelona, IEC, 2009).

— Biblioteca Enric Valor, 30 de 

març. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. Aquesta 

tertúlia tractà sobre la vigència de l’obra 

gramatical d’Enric Valor en l’ensenyament 

i l’aprenentatge del valencià actualment. 

— Biblioteca Enric Valor, 6 d’abril. 

Aula de conversa de la Biblioteca Enric 
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Valor de l’IEC a Alacant. En aquesta 

sessió es va llegir i debatre l’article de 

Manuel Vicent «La moral com a salvació 

pública», publicat a la revista mètode, 

núm. 68 (hivern 2010-2011).

— Andorra, 7 i 8 d’abril. Ple de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials a 

Andorra. En la trobada assistí el president 

de l’Institut, Salvador Giner. Els membres 

del Ple es reuniren, el dia 7 d’abril, a les 

set del vespre, al Palau Episcopal, amb el 

copríncep d’Andorra, monsenyor Joan 

Enric Vives.

— Plana de Vic, 9 d’abril. Sortida 

d’estudi: Ruta verdagueriana per la Plana 

de Vic. A la tarda se celebrà una taula 

rodona titulada «Espais escrits: geografia, 

literatura i turisme», en què participaren 

Carles Baronet, alcalde de Folgueroles; 

Carme Torrents, directora de la Casa 

Museu Verdaguer de Folgueroles, i Joan 

Pujolar, autor d’un treball que examina 

les trajectòries de representació del pai-

satge i del territori nacional per mitjà de 

la literatura. Sortida organitzada per la 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona (ET-

SEIB), 11 d’abril. Cicle de lectures 2011: 

«Còmic, ciència i tecnologia». En aques-

ta primera sessió es llegiren tres obres de 

Paco Roca, autor convidat en l’acte: el 

faro, el ángel de la retirada i el invierno 

del dibujante. L’acte fou moderat per 

Jordi Ojeda, professor de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) i coor-

dinador del cicle de lectures, organitzat 

per la Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC).

— Sala Miguel Hernández i Bi- 

blio teca Enric Valor, 13 d’abril. Aula de 

conversa de la Biblioteca Enric Valor  

de l’IEC a Alacant. En aquesta sessió es 

visità l’exposició «+Oxigen», organitzada 

pel taller de pintura a l’aire lliure de la 

Seu Universitària Ciutat d’Alacant. En 

acabat, es va llegir i debatre l’article 

«Resposta dels arbres i dels boscos al 

canvi climàtic», de l’obra un tast del 

canvi global (IEC), d’Emilia Gutiérrez, 

Montserrat Ribas i Octavi Planells, del 

Grup de Recerca de Dendroecologia de la 

Facultat de Biologia de la Universitat de 

Barcelona; J. Julio Camarero, de la Unitat 

de Recursos Forestals del Govern d’Aragó, 

i Jacques Tardif, del Centre Interdiscipli-

nari de Recerca Forestal de la Universitat 

de Winnipeg (Canadà).

— Biblioteca Enric Valor, 20 

d’abril. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. En aques-

ta sessió es va llegir i debatre l’article de 

Xavier Bellés «Llegir el vell Bestiari amb 

ulls nous», publicat a la revista mètode.

— Palau de la Virreina, 23 d’abril. 

Parada de llibres de l’IEC per Sant Jordi 

a la Rambla, davant del Palau de la Vir-

reina. 

— Palau de la Generalitat, 2 de 

maig. «Homenatge a Joan Triadú: activis-

ta cultural, crític literari i pedagog» amb 

motiu dels actes de celebració del cin-
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quantè aniversari d’Òmnium Cultural. Hi 

intervingueren David Castillo, poeta, es-

criptor i crític literari; Jordi Riera, doctor 

en pedagogia i professor de la Universitat 

Ramon Llull; Vicenç Villatoro, director de 

l’Institut Ramon Llull; Muriel Casals, 

presidenta d’Òmnium Cultural; el presi-

dent de la Generalitat, Artur Mas, i el 

president de l’IEC, Salvador Giner. Acte 

organitzat per Òmnium Cultural.

— IEC, 5 de maig. Celebració del 

Dia de la Terra a l’IEC. La presentació 

fou a càrrec de David Serrat, president de 

la Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC. 

Hi intervingueren Tomàs Molina, cap de 

Meteorologia de Televisió de Catalunya; 

Emma Suriñach, directora del Laborato-

ri d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè 

(LEGEF) de l’IEC; Rafel Simó, de l’Ins-

titut de Ciències del Mar (CSIC); Raymond 

S. Bradley, director del Climate System 

Researh Center (Universitat de Massa- 

chusetts-Amherst), i Ricard Guerrero, co- 

missari de l’exposició i membre de l’IEC. 

L’acte fou presidit per Josep Enric Llebot, 

secretari de Medi Ambient i Sostenibili- 

tat de la Generalitat de Catalunya i mem-

bre de l’Institut.

— Facultat de Filosofia de la 

Universitat de Barcelona, 10 de maig. 

Homenatge al filòsof Jaume Bofill i Bofill. 

Amb motiu del centenari del seu naixe-

ment es presentà el llibre Homenatge a 

Jaume Bofill, publicat per la Universitat 

de Barcelona i un portal web dedicat a la 

seva figura, amb informació sobre la seva 

obra i trajectòria vital. Acte organitzat per 

la Societat Catalana de Filosofia (IEC), la 

Fundació Jaume Bofill i la Universitat de 

Barcelona.

— Biblioteca Enric Valor, 18 de 

maig. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. En aques-

ta sessió es revisà l’article de Vicent Ro-

mans Noguera titulat «La llengua catala-

na a l’ensenyament al País Valencià», 

publicat a llengua i ensenyament (Bar-

celona, IEC, 2003).

— Biblioteca Enric Valor, 25 de 

maig. Setena Tertúlia Valoriana a Alacant: 

«Enric Valor: estudi i compromís per la 

llengua». Hi participà el fill d’Enric Valor. 

— Biblioteca Enric Valor, 27 de 

maig. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. En aques-

ta sessió es revisà l’article de Bernat Ripoll 

Capilla: «Reflexions sobre la naturalesa, 

l’origen i l’evolució del llenguatge oral», 

publicat a la revista omnis cellula (núm. 

23, desembre 2009).

— IEC, 31 de maig. Projecció de 

l’audiovisual: «El riu és viu. El Llobregat 

des d’Abrera fins al Delta», a càrrec de 

Joan Guillamat, fotògraf.

— Cines Yelmo Porta d’Alacant, 

7 de juny. Projecció de la pel·lícula com 

ensinistrar un drac, de Chris Sanders i Dean 

DeBlois. Aquesta activitat s’emmarcà dins 

el cicle «Cinema en valencià a Alacant», 

organitzat per la Universitat d’Alacant, 

Escola Valenciana i La Cívica, amb el pa-

trocini de la Delegació d’Alacant de l’IEC.
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— Biblioteca Enric Valor, 8 de 

juny. Aula de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor. En aquesta sessió es va trac-

tar l’article de Martí Domínguez: «Josep 

Pla i la natura», publicat a la revista 

mètode (núm. 68, hivern 2010).

— Solsona, del 24 al 26 de juny. 

Divuitena edició de la Trobada d’Escrip-

tors al Pirineu, organitzada pel Grup 

d’Estudis de Llengua i Literatura de 

Ponent i del Pirineu, l’Institut d’Estudis 

Catalans, el Consell Cultural de les Valls 

d’Àneu i la Diputació de Lleida.

— Liceu Renouvier de Prada de 

Conflent, 19 d’agost. Sessió de la Univer-

sitat Catalana d’Estiu: «Llengua i vida: el 

País Valencià avui, en el centenari de 

Sanchis Guarner». Hi assistiren Joan 

Peytaví, membre de la Secció Filològica 

de l’IEC; Joan Alegret, professor de la 

Universitat de les Illes Balears, i els pro-

fessors de la Universitat de València  

Miquel Nicolàs, del Departament de Filo-

logia Catalana, i Josep Guia, del Depar-

tament d’Àlgebra.
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Difusió

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

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’entitats i arxius personals de membres de l’Institut i de personalitats destacades de la 

cultura 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 

de recerca, tant per a l’activitat interna de l’Institut com per als investigadors externs.

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 

Fons Josep M. Batista i Roca [pendent d’inventari complet] 

Fons del Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica (XIV, Tarragona, 1993) 
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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 2010-2011

Fons Ramon d’Alòs-Moner i de Dou (2010)

Fons Ferrater i Mora (2011)

Consultes rebudes

Durant l’any 2010 es van dur a terme 435 consultes al Servei de Documentació i Arxiu i, 

durant el 2011, 373.

Material digitalitzat per a la preservació i difusió

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.

L’any 2011 s’han digitalitzat 1.200 imatges de la Sèrie Patrimoni, 10.300 imatges 

del Fons Alòs-Moner (correspondència), 9.500 imatges de correspondència de la Presi-

dència, 8.700 imatges de correspondència de la Secretaria General i 3.000 imatges de la 

correspondència del secretari adjunt.

Materials publicats a l’Arxiu Digital de l’IEC 

sèries de l’Arxiu de l’iec

— 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

— Fotografies de membres

Altres fons

— Fons Esteve Terradas (inventari)

— Fons Mercè Rodoreda (mostra)
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