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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2012

Premi IEC d’Història Moderna Joan Reglà

Ponència: Manuel Ardit i Lucas, Eva Serra i Puig i Antoni Simon i Tarrés (membres 

de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Francesc Amorós i Gonell pel treball La Guerra de Successió i l’orde de 

Malta a Catalunya (1700-1714).

Premi IEC d’Història Literària Manuel Milà i Fontanals

Ponència: Tomàs Martínez Romero, Joan Mas i Vives i Josep Massot i Muntaner 

(membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Ramon Panyella i Ferreres pel treball Francesc Pelai Briz: entre la lite-

ratura i l’activisme patriòtic.

Premi IEC de Ciències Químiques Antoni de Martí i Franquès

Ponència: Salvador Alegret i Sanromà, Damià Barceló i Cullerés i Pilar González 

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

Atorgat a Anna Serra Clusellas pel treball Estratègies per al tractament d’aigües 

biorecalcitrants mitjançant processos d’oxidació avançada.

Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria Rafael Campalans

Ponència: Josep Amat i Girbau, Alícia Casals i Gelpí i Francesc Serra i Mestres 

(membres de la Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Ferran Paredes Marco pel treball Aplicació de les tecnologies metamate-

rials per a l’optimització de components per a sistemes d’identificació per radiofreqüència 

RFID.

Premi IEC de Comunicació Social Joan Givanel i Mas

Ponència: Josep M. Casasús i Guri, Maria Corominas i Piulats i Miquel de Moragas 

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

Atorgat a Marcel Mauri i de los Ríos pel treball Premsa de transició. La funció i 

evolució dels diaris de Barcelona durant la transició democràtica (1975-1978).
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Premi IEC de Geografia Lluís Solé i Sabarís

Ponència: Maria Dolors Garcia Ramon, Josep M. Panareda Clopés i Vicenç M. 

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

Atorgat a Maria Barrachina Jiménez pel treball Perspectives per a la ramaderia 

del Pirineu català. Anàlisi multidimensional dels seus condicionants a partir de l’exemple 

de la vall Fosca (Pallars Jussà).

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Ponència: Alejandro Ádem (Universitat de la Colúmbia Britànica), Núria Fagella 

(Universitat de Barcelona), Joseph Oesterlé (Universitat de París-IV), Joan Verdera (Uni-

versitat Autònoma de Barcelona) i Alan Weinstein (Universitat de Califòrnia-Berkeley).

Atorgat a Ángel Cano, Juan-Pablo Navarrete i José Seade pel treball Complex 

Kleinian groups.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

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.

Atorgat a Josep Corbella Domènech per la sèrie d’articles «El cervell matemàtic», de 

la secció «Viure a l’estiu» de La Vanguardia, publicats del 24 de juliol al 4 de setembre  

de 2011.

Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

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

Atorgat a Eva Bru-Domínguez pel treball Beyond containment: corporeality in 

Mercè Rodoreda’s literatura.

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

Ponència: Jaume Reventós, Joan Seoane, Christof von Kalle, Stefan Karlsson i 

Jordi Barquinero.

Atorgat a Pedro Medina Vico.

Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística

Ponència: Francesc Vallverdú Canes, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Joan A. 

Argenter i Giralt i Josep M. Nadal i Farreras (membres de la Secció Filològica).
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Atorgat a Emili Boix-Fuster i Rosa M. Torrens Guerrini pel llibre titulat Les llengües 

al sofà.

Concurs de Joves Sociòlegs

Ponència: Adela Ros, Joan Jiménez i Sebastià Sarasa.

Atorgat a Albert Martín i Gómez pel treball De la norma social a la dissidència. 

Un procés de transformació epistemològica pertorbador.

Un accèssit atorgat a Albert Julià Cano pel treball Mares sobrecarregades. Factors 

que causen una major dedicació de les mares en el treball domèstic a Catalunya.

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

Ponència: Josep Obiols Salvat i Mercè Raventós Santamaria.

Atorgat a Anna Hereu Soms pel treball Bioconservació i alta pressió hidrostàtica 

com a obstacles per millorar la seguretat del pernil curat llescat amb diferent activitat 

d’aigua.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

Ponència: Josep M. Vives, Joan Anglès, Josep M. Alcañiz, Ester Torres, Santiago 

Pocino, Josep M. Puiggròs, Joan Saus i Assumpta Serra.

Atorgat a Magdalena Gómez González pel treball Dinàmica de la matèria orgàni-

ca i segrest de carboni en un sòl restaurat amb fangs de depuradora.

Un accèssit atorgat a M. Teresa Brufau Bonet pel treball Efecte del Salmosan® 

sobre la morfometria de l’intestí de pollastres inoculats amb Salmonella enterica var. 

enteritidis. Estudi comparatiu amb colistina i parets cel·lulars de Saccharomyces cerevisiae.

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural

Ponència: Òscar Alomar, Xavier Oliver i Joan Pino.

Atorgat a Cristina Rota Moreno pel treball Les plantes endèmiques dels Pirineus. 

Una anàlisi ecològica i biogeogràfica de la flora vascular exclusiva de la serralada.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

Ponència: Mercè Morales, Marta Prevosti i Santiago Izquierdo.

Atorgat a Esther Alsina Galofré pel treball L’aflorament de societats i grups artís-

tics. Vers el foment de les belles arts a la Barcelona del tombant de segle (1846-1923).
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Premi de la Societat Catalana de Biologia

Ponència: Ricard Guerrero, Àurea Navarro i Jordi Barquinero.

Atorgat a Susanna Pomés López pel treball Cancer stem cells en línies cel·lulars 

pancreàtiques i sensibilitat als inhibidors d’EGFR, Her-2 i IGF-IR.

Dos accèssits: l’un atorgat a Cristina Miret Casals i Laura Vera Montoro pel treball 

Efectes del canvi global sobre el gènere Molva, i l’altre, a Elena Vicario Orri pel treball Noves 

estratègies terapèutiques per a malalties neurodegeneratives. Malalties de Parkinson i Hun-

tington.

Premi de la Societat Catalana de Química

Ponència: Josep Bonjoch Sesé, Pere Clapés Saborit i Jaume Granell Sanvicente.

Atorgat a Mónica Raduán Doménech pel treball Síntesi de derivats de tiofè i 

benzo[b]tiofè mitjançant reaccions de formació d’enllaços C-C catalitzades per Pd.

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori

Ponència: Jordi Oliver, Xavier Mayor i Margarita Castañer.

Atorgat a Bruna Vila Solà pel treball Downtown Girona.

Premi dels Amics de l’Art Romànic

Ponència: Francesca Español i Bertran, Joaquim Graupera i Graupera i Guadalu-

pe Miras i Bernal.

Atorgat a Sebastià Sánchez Sauleda pel treball El santuari del Tallat: les vicissituds 

d’un edifici del tardogòtic català.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

Ponència: Luis Dieulofait, Joaquim Ortega i Francesc Perera.

Atorgat a Xavier Ros Oton pel treball EDP de reacció-difusió, desigualtats isope-

rimètriques i pesos monomials.

Dos accèssits: l’un atorgat a Jordi Delgado Rodríguez pel treball Problemes algo-

rísmics en grups lliures per lliure-abelià, i l’altre, a Carlos de Vera Piquero pel treball Punts 

racionals en corbes de Shimura sobre cossos quadràtics imaginaris.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

Ponència: Xavier Granados Garcia, Ignasi Juvells Prades i Joaquim Puigdollers 

Gonzàlez.

Atorgat a José Ignacio Valero Moreno pel treball Superconductivitat: somni o futur?
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Dos accèssits: l’un atorgat a Miquel Gómez Umbert pel treball Capes antireflectants 

i texturades per a cèl·lules solars, i l’altre, a Ferran Marsà Samper pel treball Nanses 

hologràfiques altament estables combinades amb mesures de força precises utilitzant in-

terferometria en el pla focal imatge.

Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)

Ponència: Rafael Giménez Capdevila, Roser Serra Coma i Carme Montaner Garcia.

Atorgat a l’Institut Sòl-de-Riu d’Alcanar pel treball Los lligallos canareus.

Premi Catalunya d’Economia

Ponència: Eduard Arruga, Francesc Granell, Guillem López-Casasnovas, Francis-

co Pérez, Joan Ramon Rovira, Xavier Segura i Xavier Cuadras.

Atorgat a Germà Bel i Queralt per l’obra Espanya, capital París.

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).

Atorgat a Enric Saurí Saula, Jordi Solà Ferrer, Montserrat Treserra Pijuan i Marta 

Rovira Martínez pel treball Camins cap a la llengua. Models d’incorporació a l’ús del 

català de les persones d’origen castellanoparlant.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

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

Atorgats a Anna Elgar pel projecte Women and the places and spaces of London 

and Barcelona, i a Andratx Badia Escolà pel projecte Una novel·la per assajar: formes 

narratives de la generació literària dels setanta.

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

Ponència: Enric Argullol i Murgadas (membre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials), Joan Antoni Solans i Huguet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i 

Josep Gifreu i Pinsach (membre de la Secció Filològica).

Atorgada a Joaquim Pont i Muñoz pel projecte Evolució arquitectònica del nucli 

antic de Sabadell.
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Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

Ponència: August Bover i Font (president de la Societat Catalana de Llengua i 

Literatura), Josep Vigo i Bonada (membre de la Secció de Ciències Biològiques) i Santia-

go Riera i Tuèbols (membre de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgada a Aaron López Batlle pel projecte Recull bibliogràfic dels suburbis de les 

ciutats episcopals catalanes (s. iv-x dC).

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

Ponència: Joaquim M. Puyal i Ortiga (membre de la Secció Filològica), Francesca 

Español i Bertran (presidenta dels Amics de l’Art Romànic) i Josep Moran i Ocerinjauregui 

(membre de la Secció Filològica).

Atorgada a Estefanía Jiménez Iglesias pel projecte Audiencia y televisiones públicas: 

ETB y Televisió de Catalunya vistas por sus espectadores. Un análisis comparado de la 

percepción de la ciudadanía sobre la televisión de proximidad.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

Ponència: Gaspar Feliu (en representació de la Secció Històrico-Arqueològica), 

August Bover (en representació de la Secció Filològica), Àlex Susanna (en representació del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en representació  

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

sentació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Atorgades a les persones següents:

— Noémi Mátraházi (Hongria) pel projecte Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu 

a Catalunya i la resta del domini lingüístic català i a Hongria.

— Aleksandra Katarzyna Wiktorowska (Polònia) pel projecte Ryszard Kapuściński 

als Països Catalans.

— Michelangela Di Giacomo (Itàlia) pel projecte Repertori analític i comparat de 

fonts per a l’estudi de la relació entre moviment obrer i migracions internes en contextos 

de desenvolupament industrial (Barcelona-Torí, 1955-1969).

— Katalin Pajer (Hongria) pel projecte Sexisme lingüístic i acceptació dels neolo-

gismes en la vida quotidiana.

Borses d’estudi Països Catalans

Ponència: Ricard Guerrero i Moreno (secretari científic de l’IEC), Anna Cabré i Pla 

(membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), Romà Escalas i Llimona (membre 
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de la Secció Històrico-Arqueològica), Joan Veny i Clar (membre de la Secció Filològica) i 

Joan Antoni Solans i Huguet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia).

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears, una borsa atorgada a Lourdes Melis 

Gomila pel projecte Museus i turisme cultural a Catalunya i les Illes Balears i una altra, 

a Maria-Antònia Massanet Mayol pel projecte Estudi comparatiu de la poesia contempo-

rània de dones a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears des del punt de vista del 

gènere i de la intertextualitat.

En relació amb l’àmbit del País Valencià, una borsa atorgada a Vicent Baydal Sala 

pel projecte Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, València i Palma entre 

els segles xvi i xvii i una altra, a Verònica Roselló Cervera pel projecte L’opinió informativa 

sobre la construcció identitària nacional a Catalunya i al País Valencià durant la tran sició 

democràtica espanyola als periòdics ‘Avui’, ‘La Vanguardia’, ‘LevanteEMV’ i ‘Las Provin-

cias’: estudi de casos.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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.

Atorgades a Jordi Serra i Musach, Míriam Alcalà Vicente, Nuno R. Barroso Freitas, 

Joan Bosa Puigredon i Elona Agora.

Relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans

Premi IEC d’Ecologia Ramon Margalef

Premi IEC de Zoologia Artur Bofill i Poch

Premi IEC de Dialectologia Francesc de B. Moll

Premi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

Premi de la Societat Catalana de Terminologia

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

Premi de Medi Ambient

Premi Torrens-Ibern

Borses d’estudi Països Catalans, en relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord i en 

relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2011-2012, l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha organitzat, promogut o 

acollit 500 activitats científiques, com ara 

sessions acadèmiques, debats, taules rodo-

nes, jornades, trobades, seminaris, col-

loquis, cursos, conferències, presentacions, 

sortides de treball, etc., la relació de les 

quals es detalla a continuació.

Activitats 2011-2012

Seminaris 16

Conferències 154

Presentacions 63

Col·loquis 13

Jornades 68

Sessions 15

Reunions 3

Taules rodones 12

Tertúlies 6

Debats 10

Simposis 5

Fires 2

Lliurament de premis 14

Congressos 11

Exposicions 17

Cursos 6

Homenatges i commemoracions 13

Concerts 3

Altres 69

Total 500

Seminaris

— IEC, 26 de setembre. Seminari de 

Teoria Sociològica Crítica Raimon Bonal. 

En aquesta sessió, finalitzà la lectura del 

llibre Alquimias de la mente, de Jon Elster, 

iniciada el mes de juny. Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 24 d’octubre. Seminari de 

Teoria Sociològica Crítica Raimon Bonal, 

sessió al voltant dels dos últims capítols 

del llibre Alquimias de la mente, de Jon 

Elster, i de l’article d’Ángeles Lizón «En-

crucijadas teóricas en la sociología del 

siglo xx». Organització: Associació Cata-

lana de Sociologia (IEC).

— IEC, 16-18 de novembre. Se-

minari internacional «Ciutats mediterrà-

nies: civilització i desenvolupament». 

Organització: IEC i Institut Europeu de 

la Mediterrània, sota els auspicis de la 

Unió Acadèmica Internacional.

— IEC, 17 de novembre. VI Se-

minari de Terminologia «Terminologia de 

les ciències de la vida: criteris i recursos». 

Organització: Societat Catalana de Ter-

minologia (IEC).

— IEC, 28 de novembre. Semina-

ri de Teoria Sociològica Crítica Raimon 

Bonal. En aquesta sessió es debateren els 

tres primers capítols del llibre de John 

Searle Mente, lenguaje y sociedad. Orga-

nització: Associació Catalana de Sociolo-

gia (IEC).

— Edifici Gifreu Cifré de Colonya 

de la UIB (Palma), 2 de desembre. Semi-

nari de Tardor «Plataformes sociocultu-

rals i identitat nacional». Organització: 

Societat d’Història de l’Educació als Paï - 

sos de Llengua Catalana (IEC) i UIB.
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— Institut de Ciències del Mar, 13 

de gener. Seminari «Nous avenços en 

ecologia microbiana - 2012». Organitza-

ció: Societat Catalana de Biologia (IEC) i 

Institut de Ciències del Mar - CSIC.

— Serveis Cientificotècnics de la 

UIB (Palma), 13 de gener. Seminari: «P. 

stutzeri com a organisme model en espe-

ciació bacteriana». Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Facultat de Filosofia de la UB, 

16 de gener. Seminari «La filosofia de la 

matemàtica en Plató i Aristòtil». Organit-

zació: Societat Catalana de Filosofia (IEC) 

i el grup de recerca Hermenèutica, Plato-

nisme i Modernitat de la UB.

— IEC, 20 de gener. IV Jornada 

Científica del Seminari de Filosofia Lla-

tinoamericana de la Societat Catalana de 

Filosofia. Organització: Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— Serveis Cientificotècnics de la 

UIB (Palma), 27 de gener. Seminari 

«Comparació genòmica del clade Roseo-

bacter: quaranta-un genomes després». 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— Institut Català d’Arqueologia 

Clàssica (ICAC) (Tarragona), 31 de gener. 

Seminari «Hàbitat rural i transformació 

del paisatge a l’antiguitat». Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC) i ICAC.

— ICAC (Tarragona), 20 de març. 

Seminari «L’arqueologia de la mort: una 

perspectiva multidisciplinària». Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Histò-

rics (IEC) i ICAC.

— IEC, 25 de maig. IV Seminari 

de la Llengua de Signes Catalana. Orga-

nització: FESOCA i IEC.

— IEC, 11 de juny. Workshop 

«Synthesis on knowledge on genetic con-

nectivity in Mediterranean and Black 

Sea». Organització: CoCoNet i la Secció 

de Biologia Evolutiva de la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— IEC, 2 de juliol. 8th Annual 

LC/MS/MS Workshop on Environmental 

Applications and Food Safety. Organitza-

ció: CSIC i Institut Català de Recerca de 

l’Aigua.

Conferències

— IEC, 7 de setembre. Conferència 

audio visual «Equador megadivers. De 

l’Amazònia a la costa», a càrrec del fo-

tògraf i biòleg Valentí Zapater. Organit-

zació: Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 23 

de setembre. Conferència «Cold food 

chains in hot water: a case study from 

Greenlandic waters», a càrrec de Torkel 

Gissel Nielsen, de l’Institut Nacional de 

Recursos Aquàtics de la Universitat Poli-

tècnica de Dinamarca. Organització: So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 26 de setembre. Conferèn-

cia «La gestió de la diversitat lingüística en 

un centre educatiu», amb Pere Mayans, cap 

del Servei d’Immersió i Ús de la Llengua 
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del Departament d’Educació de la Genera-

litat de Catalunya i estudiant de la primera 

edició del postgrau «Gestió de la diversitat 

lingüística i cultural» de la UOC, i Maite 

Puigdevall, directora acadèmica del post-

grau i professora d’estudis d’arts i huma-

nitats de la UOC. Organització: Càtedra de 

Multilingüisme Linguamón - UOC.

— IEC, 29 de setembre. Conferèn-

cia «Model sistèmic de l’evolució en l’ús 

del català a Andorra», a càrrec de Miquel 

Nicolau i Carli Bastida, del Grup de Re-

cerca en Llengües de la Universitat d’An-

dorra. Organització: Societat Catalana de 

Sociolingüística (IEC).

— IEC, 3 d’octubre. Conferència 

«Transposició a l’Estat espanyol de la 

Directiva d’ús sostenible de plaguicides», 

a càrrec de Jordi Giné, cap del Servei de 

Sanitat Vegetal del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 3 d’octubre. Conferència 

del cicle Papers de periodistes. Els arxius 

dels periodistes: «Carles Rahola. Escriptor 

i articulista», a càrrec de Lluís Maria de 

Puig, historiador, polític i professor de la 

UdG. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

— IEC, 4 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

de Física (IEC): «Grafè bidimensional: del 

descobriment a les noves tecnologies i 

aplicacions industrials», a càrrec de Ste-

phan Roche, investigador de la ICREA.

— IEC, 6 d’octubre. Conferència 

«Entendre i interrompre aliances hegemò-

niques a l’educació», a càrrec de Michael 

Apple, professor de la Universitat de 

Wisconsin a Madison. Organització: As-

sociació Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 13 d’octubre. Conferència 

del cicle Papers de periodistes. Els arxius 

dels periodistes: «Josep M. Lladó. Brillant 

periodista republicà, reprimit pel fran-

quisme», a càrrec del periodista i investi-

gador de la premsa catalana Josep M. 

Cadena. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

— IEC, 13 d’octubre. Conferència 

«Equality facing the new managerialism 

in education / Igualtat enfront del nou 

managerialisme de l’educació», a càrrec 

de Kathleen Lynch, directora de la Facul-

tat de Justícia Social i fundadora del 

Centre d’Estudis de la Igualtat de la Uni-

versitat de Dublín. Organització: Associa-

ció Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 17 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

d’Economia (IEC): «La crisi i la pedago-

gia econòmica», a càrrec d’Alfred Pastor, 

professor de l’IESE Business School i ti-

tular de la Càtedra IESE - Banc Sabadell 

d’Economies Emergents.

— IEC, 18 d’octubre. Conferència 

«Sulawesi, Borneo i la línia de Wallace. 

Biodiversitat a alguns dels boscos més 

antics del planeta», a càrrec del fotògraf 

Joan de la Malla. Organització: Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura de la 
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Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC 19 d’octubre. Conferència 

«Transició de la tecnologia indígena a la 

tecnologia europea en el Mèxic colonial: 

el cas del tequila», a càrrec de José María 

Murià, de l’Acadèmia Mexicana de la 

Història i d’El Colegio de Jalisco. Orga-

nització: IEC.

— IEC, 20 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC): «Quanta 

aigua tindrem als ecosistemes? Els efectes 

del canvi global sobre el funcionament de 

les conques fluvials mediterrànies», per 

Javier Retana, del CREAF.

— Campus Nord de la UPC, 21 

d’octubre. Conferència «Towards Artifi-

cial/Computational Wisdom», a càrrec de 

Rene V. Mayorga, del WISE Lab., de la 

Universitat de Regina (Canadà). Organit-

zació: Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC).

— Serveis Cientificotècnics de la 

UIB (Palma), 21 d’octubre. Conferència 

«Proposta formal de Pseudomonas ento-

mophila com a nova espècie», a càrrec de 

Magdalena Mulet, del Grup de Microbio-

logia de la UIB. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Centre de Lectura de Reus, 24 

d’octubre. Conferència inaugural de les 

jornades Coneixements humanístics, so-

cials i científics. La cultura cent anys 

després del I Congrés d’Ateneus de Cata-

lunya (1911), a càrrec de Salvador Giner, 

president de l’IEC. Organització: Centre 

de Lectura de Reus.

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la Universitat d’Alacant, 24 d’octubre. 

Conferència «Manuel Sanchis Guarner, 

vida i obra», a càrrec de Santi Cortés. 

Organització: Secció Filològica de l’IEC, 

Universitat de València i Institut Interu-

niversitari de Filologia Valenciana.

— IEC, 24 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs d’Amics de l’Art Ro-

mànic (IEC): «Història de l’art medieval: 

noves vies per a la recerca i la divulgació», 

per Flocel Sabaté, catedràtic d’història 

medieval de la UdL.

— Casa de Cultura de Girona, 25 

d’octubre. Conferència inaugural del curs 

2011-2012 dels centres de la Casa de 

Cultura, dedicada al centenari de la 

Secció Filològica de l’IEC, a càrrec de 

Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta  

de l’IEC i catedràtica de filologia llati- 

na de la UdG. Organització: Casa de 

Cultura de Girona.

— IEC, 25 d’octubre. Conferència 

«Geografia política a Espanya», a càrrec 

d’Enric Juliana, director adjunt de La 

Vanguardia. Organització: Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— IEC, 25 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC): «El nacionalis-

me republicà a Catalunya (1904-1910)», 

per Santiago Izquierdo, doctor en història 

i professor de la UPF i de la UOC.
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— Escola Voramar (Barcelona), 

26 d’octubre. Conferència de Salvador 

Giner: «Escola i família. Una relació de 

confiança i compromís». Organització: 

Escola Voramar.

— Facultat de Ciències Humanes 

i Socials de la UJI (Castelló), 26 d’octubre. 

Conferència «Manuel Sanchis Guarner i 

el seu temps», a càrrec de Santi Cortés. 

Organització: Secció Filològica de l’IEC, 

Universitat de València i Institut Inter-

universitari de Filologia Valenciana.

— IEC, 26 d’octubre. Conferència 

inaugural de la Societat Catalana de Co-

municació (IEC): «El futur de les televi-

sions públiques», a càrrec de Mònica 

Terribas, directora de Televisió de Cata-

lunya.

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 26 d’octubre. Conferència 

«Mirant endavant. Als cent anys de la 

Secció Filològica i als vint-i-cinc del  

II Congrés Internacional de la Llengua 

Catalana», a càrrec d’Isidor Marí, president 

de la Secció Filològica de l’IEC. Organit-

zació: Fundació Congrés de Cultura Cata-

lana, amb la col·laboració de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 27 d’octubre. Conferència 

del cicle Papers de periodistes. Els arxius 

dels periodistes: «Agustí Calvet, Gaziel, 

periodista (1910-1939): noves dades, 

nous documents», a càrrec de Manuel 

Llanas, professor de la UVic. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— Serveis Cientificotècnics de la 

UIB (Palma), 28 d’octubre. Conferència 

«Interaccions antagòniques entre diferents 

mecanismes de resistència de Pseudomonas 

aeruginosa en creixement planctònic, però 

no en forma de biofilm», a càrrec de Xavier 

Mulet, de la Unitat d’Investigació de l’Hos-

pital Son Espases de Palma. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 3 de novembre. Conferèn-

cia del cicle Papers de periodistes. Els 

arxius dels periodistes: «Josep Pla, impac-

tes del primer periodista modern català», 

a càrrec de Josep M. Casasús, catedràtic 

d’història del periodisme de la UPF i 

membre de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC).

— IEC, 10 de novembre. Confe-

rència del cicle Papers de periodistes. Els 

arxius dels periodistes: «Joaquim Ventalló 

i Vergés, el periodisme republicà compro-

mès», a càrrec de Pau Vinyes i Roig, del 

Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i 

dels Intel·lectuals de la UB. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— Institut de Ciències del Mar, 11 

de novembre. Conferència «The Girona 

500, a multipurpose autonomous un-

derwater vehicle», a càrrec de Pere Ridao, 

del Centre d’Investigació en Robòtica 

Submarina de la UdG. Organització: 

Secció d’Ecologia Aquàtica de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 14 de novembre. Confe-

rència del cicle L’art romànic a l’abast: 
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«Josep Puig i Cadafalch: les arrels d’un 

home de la Renaixença», a càrrec de Joa-

quim Graupera i Graupera. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Biblioteca de Catalunya, 16 de 

novembre. Conferència «Ideologies of 

linguistic diversity», a càrrec de Matthias 

Brenzinger, de la Universitat de Colònia. 

Organització: Linguamón, Càtedra 

UNESCO de Llengües i Educació (IEC), 

Linguapax, Centre Internacional Escarré 

per a les Minories Ètniques i les Nacions 

(CIEMEN) i Grup d’Estudi de Llengües 

Amenaçades (GELA).

— Facultat de Lletres de la UdG 

(Girona), 16 de novembre. Conferència 

«L’Institut d’Estudis Catalans, avui: 100 

anys al servei de la llengua», a càrrec 

d’Isidor Marí, president de la Secció Filo-

lògica. Organització: UdG.

— Facultat de Física de la UB, 17 

de novembre. Conferència «Cent anys de 

superconductivitat», a càrrec de Roser 

Valentí Vall, de l’Institut de Física Teòri-

ca de la Universitat de Frankfurt (Alema-

nya). Organització: Societat Catalana de 

Física (IEC).

— IEC, 17 de novembre. Confe-

rència «La llibertat religiosa en el consti-

tucionalisme espanyol. Les creences dis-

sidents», a càrrec de Frederic Vázquez, 

de la UB. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 17 de novembre. Confe-

rència del cicle Papers de periodistes. Els 

arxius dels periodistes: «Just Cabot: el 

periodisme escapçat, la Catalunya impos-

sible», a càrrec del filòleg i escriptor Va-

lentí Soler. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Històrics (IEC).

— Institut Joan Brudieu (Seu 

d’Urgell), 17 de novembre. Conferència 

«Tots els colors del verd: una aproximació 

a la laurisilva», a càrrec d’Emília Gutiér-

rez, professora titular d’ecologia i ecologia 

forestal del Departament d’Ecologia de la 

UB. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC), Institut Joan Brudieu i el 

Parc Natural de l’Alt Pirineu.

— Institut de Ciències del Mar, 18 

de novembre. Conferència «Using profi-

ling floats with Laser Optical Particle 

Counters (LOPCs) to study the interac - 

tion of plankton and particles», a càrrec 

de George Jackson, del Departament 

d’Oceanografia de la Universitat de Texas 

(EUA). Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— Escola Oficial d’Idiomes de 

Castelló de la Plana, 21 de novembre. 

Conferència «Les Normes de Castelló en 

la perspectiva dels 80 anys», per Vicent 

Pitarch, membre de la Secció Filològica, 

dins els actes commemoratius del setanta-

novè aniversari de la signatura de les 

Normes de Castelló. Organització: Plata-

forma Castelló per la Llengua.

— IEC, 21 de novembre. Confe-

rència del cicle L’art romànic a l’abast: 

«Josep Puig i Cadafalch i Sant Pere 

d’Àger», a càrrec de Francesc Fité. Or-
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ganització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 23 de novembre. Confe-

rència «A la llum de la química», a càrrec 

del divulgador científic Marc Boada. Or-

ganització: Secció de Ciències i Tecnologia 

de l’IEC.

— IEC, 23 de novembre. Confe-

rència «La tecnologia química en els su-

perherois», a càrrec d’Alejandro Martínez 

Viturtia, llicenciat en química i director 

editorial de Panini Comics, i Jordi Ojeda, 

doctor en enginyeria industrial i professor 

de la UPC, dins el cicle de lectures Còmic, 

ciència i tecnologia i en el marc de la ce-

lebració de l’Any Internacional de la Quí-

mica. Organització: Societat Catalana de 

Tecnologia (IEC) i la Càtedra UNESCO 

de Tècnica i Cultura de la UPC, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Química (IEC).

— IEC, 23 de novembre. Confe-

rència i projecció de fotografies «Seren-

geti», a càrrec d’Albert Masó, fotògraf. 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— Facultat de Lletres de la UdG 

(Girona), 24 de novembre. Conferència 

del cicle La llengua avui: reptes i propos-

tes actuals: «El diccionari de l’Institut 

d’Estudis Catalans», a càrrec de Joaquim 

Rafel, lexicògraf i membre de l’IEC. Or-

ganització: Universitat de Girona.

— IEC, 24 de novembre. Confe-

rència «L’agricultura ecològica en el sis-

tema agrari actual. Té futur?», a càrrec 

d’Artemi Cerdà i Bolinches, catedràtic de 

geografia física de la Universitat de Va-

lència. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 24 de novembre. Confe-

rència del cicle Papers de periodistes. Els 

arxius dels periodistes: «Josep Maria de 

Sagarra, articulista», a càrrec de Narcís 

Garolera, catedràtic de filologia catalana 

a la UPF. Organització: Societat Catala- 

na d’Estudis Històrics (IEC).

— Societat Coral El Micalet (Va-

lència), 24 de novembre. Conferència «La 

dimensió valenciana en els cent anys de 

la Secció Filològica de l’IEC», per Isidor 

Marí, president de la Secció Filològica, en 

el marc de celebració de la Setmana 

Cultu ral i els Premis Miquelet 2011. Or-

ganització: Societat Coral El Micalet.

— Universitat Queen Mary de 

Londres, 26 de novembre. Conferència  

de Salvador Giner «L’Institut d’Estudis 

Catalans, l’acadèmia de les ciències i les 

humanitats: ahir, avui i demà», en el marc 

de la LVII Conferència de la Societat 

Anglocatalana. Organització: Institut 

Ramon Llull i Universitat Queen Mary de 

Londres.

— Facultat de Lletres de la UdG, 

28 de novembre. Conferència del cicle  

La llengua avui: reptes i propostes ac-

tuals: «El model de llengua a la ràdio», a 

càrrec de Joaquim M. Puyal, periodista i 

membre de l’IEC. Organització: UdG.

— IEC, 28 de novembre. Conferèn-

cia inaugural del curs de la Societat Cata-
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lana de Filosofia (IEC): «Montaigne i Des-

cartes: dues propostes modernes de vida», 

per Joan Lluís Llinàs, president de l’Asso-

ciació Filosòfica de les Illes Balears.

— IEC, 30 de novembre. Confe-

rència «Entre 1 i 100 nanòmetres: una 

dimensió de possibilitats infinites. La 

nanotecnologia i la nanociència avui», a 

càrrec de Boaz Kogon, responsable d’Es-

tratègia i Desenvolupament de l’Institut 

Català de Nanotecnologia. Organització: 

Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Antic Ajuntament de Campanet 

(Mallorca), 1 de desembre. Conferència 

«La Secció Filològica de l’IEC: el cente-

nari de la nostra acadèmia de la llengua», 

a càrrec de Joan Miralles, membre de 

l’IEC i catedràtic de la UIB. Organització: 

Delegació de l’IEC a Palma i Obra Cultu-

ral Balear.

— IEC, 1 de desembre. Conferèn-

cia «Desigualtat lingüística al sistema 

universitari públic valencià», a càrrec de 

Rafael Castelló, vicedegà d’Estudis i In-

novació Educativa de la Universitat de 

València. Organització: Societat Catalana 

de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 1 de desembre. Conferèn-

cia «Què sabem i què no sabem sobre els 

neutrins», a càrrec de Domènec Espriu 

Climent, del Departament d’Estructura i 

Constituents de la Matèria de la UB. Orga-

nització: Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 1 de desembre. Conferèn-

cia del cicle Papers de periodistes. Els 

arxius dels periodistes: «Eugeni Xammar, 

catalanisme i cosmopolitisme. Què és el 

que no hem llegit d’ell encara?», a càrrec 

de Quim Torra, llicenciat en dret, editor i 

fundador d’Acontravent. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— Sala Turró de la Reial Acadè-

mia de Medicina de Catalunya (Barcelo-

na), 1 de desembre. Conferència inaugu-

ral del curs de la Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC): «Encuentros en la 

cultura matemática», per Raúl Ibáñez 

Torres, professor del Departament de 

Matemàtiques de la Universitat del País 

Basc.

— Serveis Cientificotècnics de la 

UIB (Palma), 2 de desembre. Conferència 

«Caracterització dels llevats autòctons que 

participen en l’elaboració dels vins de la 

DO Pla i Llevant (Mallorca)», per Claudia 

Prince, del Grup de Microbiologia de la 

UIB. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— Departament d’Apurímac 

(Perú), 8 de desembre. Conferència «Cultu-

ra i llengua en l’experiència catalana», a 

càrrec de Joan Martí, membre de la Secció 

Filològica, dins el seminari internacional 

«Desempeño docente y cambio educativo». 

Organització: Direcció Regional d’Educació 

d’Apurímac.

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2011: «Thomas Sargent i Christopher 

Sims, premis Nobel d’Economia 2011», 
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a càrrec d’Albert Marcet, professor de la 

ICREA i de la Barcelona Graduate School 

of Economics. Organització: Societat 

Catalana d’Economia i IEC.

— Centre de Cultura Sa Nostra 

(Palma), 13 de desembre. Conferència 

«Tots som Ulisses: llegir l’Odissea amb 

uns altres ulls», a càrrec de Joan Francesc 

Mira, escriptor i membre de l’IEC. Orga-

nització: Obra Social Sa Nostra Caixa de 

Balears i Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 13 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2011: «La cristal·lografia i els premis 

Nobel. Any 2011: Dan Shechtaman», per 

Joan Francesc Piniella, químic i catedrà-

tic de geologia de la UAB. Organització: 

Institut d’Estudis Catalans i Societat 

Catalana de Química (IEC).

— Llotja del Cànem (Castelló de 

la Plana), 13 de desembre. Conferència 

«2011, Any de la Paraula Viva», d’Isidor 

Marí, president de la Secció Filològica de 

l’IEC, dins els actes commemoratius del 

setanta-novè aniversari de la signatura de 

les Normes de Castelló. Organització: 

Plataforma Castelló per la Llengua.

— Can Alcover - Espai de Cultura 

(Palma), 14 de desembre. Conferència 

«Valencians i mallorquins: entre la incerte-

sa i la supervivència nacional», a càrrec de 

Joan Francesc Mira, escriptor i membre 

de l’IEC. Organització: Obra Cultural 

Balear i Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 14 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2011: «Nobels de medicina 2011. Cèl-

lules dendrítiques (DC) i els “seus” recep-

tors de tipus Toll (TLR): elements vitals 

a la base de tota la resposta immunitària 

dels individus», a càrrec de Manel Juan 

Otero, responsable de la Unitat Assisten-

cial d’Immunodeficiències i de l’Àrea 

Tecnològica de Citometria a la Secció 

d’Immunopatologia de l’Hospital Clínic 

de Barcelona. Organització: IEC i Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de desembre. Confe-

rència «L’evolució del paisatge a l’Holocè 

superior: clima / acció antròpica», a 

càrrec de Josep Lluís Peña Monné, pro-

fessor de geografia a la Universitat de 

Saragossa. Organització: Societat Catala-

na de Geografia (IEC).

— IEC, 15 de desembre. Confe-

rència del cicle Papers de periodistes. Els 

arxius dels periodistes: «Lluís Capdevila. 

La passió de l’escriptura i la llibertat», a 

càrrec de Josep M. Figueres, professor 

d’història del periodisme de la UAB. Or-

ganització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC).

— Reial Acadèmia de Medicina de 

Catalunya, 15 de desembre. Conferència 

del cicle Els premis Nobel de l’any 2011: 

«Tomas Tranströmer: un retrat darrere el 

vidre», per Carolina Moreno, professora 

de llengua i literatura sueca a la UB. 

Organització: IEC i Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC).

— IEC, 16 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 
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2011: «L’Univers accelerat», a càrrec 

d’Eduard Massó, del Departament de 

Física de la UAB. Organització: IEC i 

Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 20 de desembre. Confe-

rència dedicada al Premi Abel de Mate-

màtiques 2011, John Milnor: «Viatge a la 

setena dimensió», a càrrec de Joan Porti, 

del Departament de Matemàtiques de la 

UAB. Organització: IEC i Societat Cata-

lana de Matemàtiques (IEC).

— Llotja del Cànem (Castelló de 

la Plana), 20 de desembre. Conferència 

«Les Normes de Castelló, en la perspecti-

va dels 80 anys», de Vicent Pitarch, filò-

leg, sociolingüista i membre de l’IEC, dins 

els actes commemoratius del setanta-

novè aniversari de la signatura de les 

Normes de Castelló. Organització: Plata-

forma Castelló per la Llengua.

— IEC, 22 de desembre. Confe-

rència del cicle Papers de periodistes. Els 

arxius dels periodistes: «Domènec de 

Bellmunt, el primer reporter de Catalu-

nya», a càrrec de Francesc Canosa Farran, 

periodista i professor de la Facultat de 

Comunicació Blanquerna de la URL. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC).

— Facultat de Química de la UB, 

17 de gener. Conferència «Palladium-

catalyzed carbon-carbon and carbon-

halogen bond-forming reactions», a càrrec 

de Stephen L. Buchwald, de l’Institut de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT), dins 

els actes de la Dissetena Conferència Fèlix 

Serratosa. Organització: Societat Catala-

na de Química (IEC) i Real Sociedad 

Española de Química.

— IEC, 17 de gener. Col·loqui «És 

possible el treball conjunt sobre experts 

STS (ciència, tecnologia i societat) i histo-

riadors de la ciència?», a càrrec d’Eduard 

Aibar, de la UOC, i Miquel Domènech, de 

la UAB. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— IEC, 19 de gener. Conferència 

«Il cardinale Bessarione e la miniatura dei 

manoscritti classici: un greco tra Medio-

evo e Rinascimento», per Daniele Guer-

nelli, de la Universitat de Bolonya. Orga-

nització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— IEC, 19 de gener. Conferència 

«Les ciutats, els museus de ciutat i la 

construcció d’Europa», per Joan Roca i 

Albert, director del Museu d’Història de 

la Ciutat de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— Institut de Ciències del Mar 

(Barcelona), 20 de gener. Conferència 

«Regime shifts and fisheries: Is oceano-

graphy useful?», a càrrec de Brad de 

Young, de la Universitat Memorial del 

Canadà i del Departament de Biologia 

Marina i Oceanografia de l’Institut de 

Ciències del Mar. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 23 de gener. Conferència 

del cicle Desendeutament i vectors de 

creixement a l’economia catalana: «Des-
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endeutament i creixement econòmic»,  

per Joan Ramon Rovira, cap del Gabinet 

d’Estudis Econòmics de la Cambra de 

Comerç de Barcelona. Organització: So-

cietat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 23 de gener. Conferència 

del cicle El gòtic a l’abast: «El llinatge 

dels Cabrera i la promoció artística a la 

Catalunya baix medieval», per Joan Va-

lero Molina. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 25 de gener. Conferència 

«Qui diu que el metabolisme és avorrit?», 

a càrrec de Josep Clotet, cap de l’Àrea de 

Biologia Molecular del Departament  

de Ciències Bàsiques de la Universitat 

Internacional de Catalunya. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 25 de gener. Conferència 

del seminari de formació de professorat 

«Deu filòsofes: les seves tesis i arguments»: 

«Nancy Cartwright (1944- ). Ciència: a 

la caça de les causes», per Carl Hoefer, 

doctor en filosofia i investigador de la 

ICREA-UAB. Organització: Societat Ca-

talana de Filosofia (IEC).

— Centre d’Història de la Ciència 

(CEHIC), Facultat de Ciències de la UAB 

(Bellaterra), 26 de gener. Conferència 

«Nutrició i salut: de la ciència experimen-

tal a la política i les pràctiques socials», 

per Josep Lluís Barona, de la Universitat 

de València. Organització: CEHIC, amb 

la col·laboració de la Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— IEC, 27 de gener. Conferència 

«L’exili científic republicà: una reflexió 

historiogràfica», a càrrec de Josep Lluís 

Barona, de la Universitat de València. 

Organització: CEHIC, amb la col·laboració 

de la Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Institut de Ciències del Mar 

(Barcelona), 27 de gener. Conferència 

«Els recursos pesquers al Parc Natural del 

Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 

Modalitats extractives i estat de les espè-

cies objectiu», per Miquel Sacanell Silves-

tre, de la Confraria de Pescadors de 

l’Estartit. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 30 de gener. Conferència 

del cicle Els jueus a Catalunya: «Els 

jueus dins el context català dels segles xiv 

i xv», per Jaume Riera i Sans, antic fa-

cultatiu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 6 de febrer. Conferèn- 

cia del cicle Els jueus a Catalunya: «L’èxo-

de del poble jueu relatat i pintat a la 

Haggadah d’or», per Isabel Escandell 

Proust, professora de la UIB. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 8 de febrer. Conferència inaugural 

del cicle Capitalisme sense alternatives? 

Pensar el segle xxi: «Un nou començament: 

democràcia genuïna a escala local i glo-

bal», a càrrec del polític, diplomàtic i 

membre de l’IEC, Federico Mayor Zara-
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goza. Organització: Universitat d’Alacant, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 13 de febrer. Conferència 

del cicle Els jueus a Catalunya: «Icono-

grafia antisemita», per Francesca Es-

pañol, professora de la UB i presidenta 

d’Amics de l’Art Romànic. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 14 de febrer. Conferència «El 

mètode empíric de Georges Cuvier», per 

Adrià Casinos, professor de la Facultat de 

Biologia de la UB, dins els Seminaris i 

Col·loquis de la Societat Catalana d’His-

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

— IEC, 15 de febrer. Conferència 

«Vacunes preventives, avui. Eficàcia, 

efectivitat i eficiència», per Tomàs Puma-

rola, cap de la Secció de Virologia del 

Servei de Microbiologia de l’Hospital 

Clínic de Barcelona. Organització: Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 15 de febrer. Conferència del cicle 

Capitalisme sense alternatives? Pensar el 

segle xxi: «Reflexionando sobre las alter-

nativas», per Miren Etxezerreta, econo-

mista i catedràtica emèrita d’economia 

aplicada de la UAB. Organització: Uni-

versitat d’Alacant, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— Facultat de Filologia de la UB, 

16 de febrer. Conferència inaugural del 

cicle Història de les teories lingüístiques: 

«Els noms de persona a França. Aspectes 

diacrònics, diatòpics, diastràtics», per 

Denise Boyer, de la Universitat de París 

- La Sorbona i membre corresponent de 

l’IEC. Organització: Societat Catalana  

de Llengua i Literatura (IEC) i el màster 

interuniversitari Estudis Avançats i Apli-

cats en Llengua i Literatura Catalanes 

(UAB i UB).

— IEC, 16 de febrer. Conferència 

«The demographic and economic deve-

lopment of Albania during and after the 

decline of communism (period 1945-

1990)», a càrrec de Sonila Papathimiu, 

de la Universitat de Tirana. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 20 de febrer. Conferència 

«Maria Aurèlia Capmany», a càrrec de 

Guillem Jordi Graells, dins l’homenatge 

amb motiu dels vint anys de la seva mort. 

Organització: IEC.

— IEC, 20 de febrer. Conferència 

del cicle Els jueus a Catalunya: «El call de 

Barcelona. Vida quotidiana», a càrrec  

de Victòria Mora, tècnica superior del 

Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona 

i responsable del Centre d’Interpretació del 

Call. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 22 de febrer. Conferència 

«Un viatge al Perú» i projecció de foto-

grafies, amb Juan Manuel Borrero, fotò-

graf. Organització: Societat Catalana de 

Fotògrafs de la Natura i Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència (IHMC), Universitat 

de València, 23 de febrer. Conferència 
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«Scientific inheritance», a càrrec de Gre-

gory Radick, de la Universitat de Leeds. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

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

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 23 de febrer. Conferència del cicle 

Capitalisme sense alternatives? Pensar el 

segle xxi: «Salida verde de la crisis cons-

truyendo un verdadero federalismo euro-

peo», per Mónica Frassoni, política italia-

na i presidenta del Partit Verd Europeu. 

Organització: Universitat d’Alacant, amb 

la col·laboració de l’IEC.

— Centre de Cultura Sa Nostra 

(Palma), 24 de febrer. Conferència «Avui 

com fa cent anys: avançar junts cap a la 

plenitud i la igualtat de la llengua», per 

Isidor Marí, president de la Secció Filolò-

gica de l’IEC. Organització: Obra Social 

Sa Nostra Caixa de Balears i l’IEC.

— IEC, 27 de febrer. Conferència 

del cicle Desendeutament i vectors de 

creixement en l’economia catalana: «Cri-

si del finançament i de la gestió munici-

pals: fets i comportaments», a càrrec de 

Joaquim Solé Vilanova, catedràtic d’Hi-

senda Pública de la UB. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 28 de febrer. Conferència 

del poeta Joan Margarit dins el cicle Dià-

legs, sessions de reflexió sobre el diàleg que 

les obres de diversos autors mantenen amb 

els clàssics grecollatins. Organització: So-

cietat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— Facultat d’Econòmiques de la 

Universitat d’Alacant, 29 de febrer. Con-

ferència del cicle Capitalisme sense alter-

natives? Pensar el segle xxi: «El capitalis-

me més enllà de la crisi», per Josep 

Fontana, historiador i professor emèrit de 

la UPF. Organització: Universitat d’Ala-

cant, amb la col·laboració de l’IEC.

— Seu de l’Acadèmia de Ciències 

Mèdiques (Barcelona), 1 de març. Con-

ferència «Comparativa de inmunopato-

génesis de la gripe pandémica y postpan-

démica en pacientes críticos», per Jesús 

Bermejo, de l’Hospital Clínic Universita-

ri de Valladolid i de l’Institut de Ciènci-

es de la Salut de Castella i Lleó. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 5 de març. Conferència «Rè-

gim de béns i sistemes de protecció dels 

cònjuges en els casos de crisis matrimo-

nial», a càrrec d’Encarna Roca, magistra-

da del Tribunal Suprem i membre de 

l’IEC. Organització: Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona i Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 6 de març. Conferència 

del cicle Museus d’història i ciències na-

turals: «¿Museos y ciencia o museos y 

censura?», per Sophia Vackimes, de la 

UdG. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC) i Institució Milà i Fontanals (IMF).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 7 de març. Conferència «El futur del 

capitalisme: teories i realitats», de Salva-

dor Giner, president de l’IEC. Organitza-
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ció: Universitat d’Alacant, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 8 de març. Conferència 

del cicle Cinema i ciència: «Bestias, 

hombres y mutantes: un panorama cine-

matográfico», a càrrec de Sophia Vacki-

mes, de la UdG. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC) i Centre d’Història de  

la Ciència.

— IEC, 13 de març. Conferència 

«The aesthetics of experiment of Hermann 

Helmholtz», per Norton Wise, de la Uni-

versitat de Califòrnia. Organització: So-

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— Facultat de Filologia de la UB, 

15 de març. Conferència del cicle Història 

de les teories lingüístiques: «Port-Royal i 

la visibilitat de la història de la lingüísti-

ca», a càrrec de Xavier Laborda Gil, de 

la UB. Organització: Societat Catalana  

de Llengua i Literatura (IEC) i el màster 

interuniversitari Estudis Avançats i Apli-

cats en Llengua i Literatura Catalanes 

(UAB i UB).

— IEC, 15 de març. Conferència 

del poeta i narrador Josep Piera, dins el 

cicle Diàlegs, sessions de reflexió sobre  

el diàleg que les obres de diversos autors 

mantenen amb els clàssics grecollatins. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— IEC, 16 de març. Conferència 

«Darwin and the “sin” of slavery», per 

James Moore, de la Universitat Oberta 

(Regne Unit). Organització: Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC) i Institució Milà i Fonta-

nals.

— IEC, 20 de març. Conferència 

del cicle Desendeutament i vectors de 

creixement a l’economia catalana: «Des-

endeutament i altres reequilibris», a 

càrrec de Joan Tugores Ques, catedràtic 

d’economia a la UB. Organització: Socie-

tat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 21 de març. Conferència 

«En les mans dels nadons: el futur de les 

llengües de signes», a càrrec de Gary Mor-

gan, membre del Centre de Recerca de 

Sordesa, Cognició i Llenguatge de l’Escola 

Universitària de Londres i professor de la 

Universitat City de Londres. Organització: 

Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades 

(GELA) i la Càtedra UNESCO de Llengües 

i Educació de l’IEC.

— Institut Municipal de Promoció 

de la Ciutat d’Olot, 21 de març. Confe-

rència a Olot «L’Any de la Paraula Viva. 

100 anys de la Secció Filològica de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans», a càrrec de 

Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta  

de l’IEC, dins la commemoració del cen-

tenari de la Secció Filològica de l’Institut. 

Organització: Aules de Difusió Cultural 

Garrotxa.

— IEC, 22 de març. Conferència 

«L’Observatori de projectes i debats ter-

ritorials de Catalunya», a càrrec de l’am-

bientòleg Moisès Jordi i del geògraf Néstor 

Cabañas, coordinadors de l’Observatori, 
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un instrument de divulgació i recerca 

cien tífica que informa sobre els plans i els 

projectes territorials de Catalunya.

— Museu d’Història de Catalunya, 

22 de març. Conferència «La fi de l’orde 

del Temple, ara fa 700 anys», a càrrec de 

Josep M. Sans i Travé, director de l’Arxiu 

Nacional de Catalunya. Organització: 

Secció Històrico-Arqueològica, Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC) i Mu-

seu d’Història de Catalunya.

— IEC, 23 de març. Conferència 

«Empowered youth for social change: 

reflecting on the occupy movement», a 

càrrec de Shirley Steinberg, de la Univer-

sitat de Calgary. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— Serveis Cientificotècnics de la 

UIB (Palma), 23 de març. Conferència 

«Diversitat de Pseudomonas del río Wo-

luwe», per David Sánchez, del Grup de 

Microbiologia de la UIB. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 26 de març. Conferència 

del cicle El romànic a l’abast: «La com-

tessa Guisla de Cerdanya», a càrrec de 

Rosa M. Martín i Ros, conservadora del 

Disseny Hub Barcelona - Museu Tèxtil i 

d’Indumentària de Barcelona. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Casa dels Països Catalans de la 

Universitat de Perpinyà, 28 de març. 

Conferència del cicle Aspectes actuals 

d’Andorra: «Escola andorrana: un sistema 

educatiu plurilingüe i una pedagogia 

original», a càrrec del professor Rossend 

Areny. Organització: Delegació de l’IEC a 

Perpinyà i Universitat de Perpinyà.

— Acadèmia de Ciències Mèdi-

ques de Barcelona, 12 d’abril. Conferèn-

cia «SLAMF1 controls innate immune 

responses relevant to chronic enterocoli-

tis», a càrrec de Xavier Romero, del Beth 

Israel Deaconess Medical Center. Organit-

zació: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 12 d’abril. Conferència 

«Coneixements i usos lingüístics al País 

Valencià l’any 2010. Anàlisi de la darrera 

enquesta sociolingüística del SIES», a 

càrrec de Xavier Sanjuan, col·laborador 

de la Conselleria d’Educació de la Gene-

ralitat Valenciana. Organització: Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 12 d’abril. Conferència 

«Invisible others: Muslims in European 

cities in the time of burqa ban», a càrrec 

de Claire Hancock, de la Universitat de 

París-Vall de Marne. Organització: Socie-

tat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 12 d’abril. Conferència 

«Museus d’història i ciències naturals», 

per Ricard Guerrero, secretari científic de 

l’IEC, i Mercè Piqueras, vocal de la 

SCHCT. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— Institut de Ciències del Mar 

(Barcelona), 13 d’abril. Conferència «Bio-

diversity protection and dispersion: ap-

plication to the Gulf of Lions», per Katell 

Guizien, de l’Observatori Oceanogràfic de 
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Banyuls de la Marenda (França). Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 16 d’abril. Conferència del 

cicle Desendeutament i vectors de creixe-

ment a l’economia catalana: «La reforma 

de les caixes d’estalvi: una visió crítica», 

a càrrec d’Antoni Serra Ramoneda, cate-

dràtic emèrit de la UAB i membre de 

l’IEC. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— IEC, 17 d’abril. Conferència de 

l’escriptora Susanna Rafart, dins el cicle 

Diàlegs, sessions de reflexió sobre el diàleg 

que les obres de diversos autors mantenen 

amb els clàssics grecollatins. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 19 d’abril. Conferència 

«Food geographies in an anxious age», a 

càrrec de Peter Jackson, de la Universitat 

de Sheffield. Organització: Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— IEC, 20 d’abril. Conferència 

«¿Qué nos dice la secuenciación de pro-

teínas de las relaciones entre historia, 

cien cia y sociedad?», a càrrec de Miguel 

García Sancho, del CSIC. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— Institut de Ciències del Mar 

(Barcelona), 20 d’abril. Conferència 

«Sàhara-2: un viatge als orígens de les 

nostres campanyes oceanogràfiques», a 

càrrec de Jordi Camp, del Departament 

de Biologia Marina i Oceanografia de 

l’Institut de Ciències del Mar. Organitza-

ció: Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Serveis Cientificotècnics de la 

UIB (Palma), 20 d’abril. Conferència 

«Virulència i resistència a antimicrobians 

en Pseudomonas aeruginosa», a càrrec 

d’Immaculada Martínez, del grup de re-

cerca Infecció i Immunitat de la UIB. 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 24 d’abril. Conferència i 

projecció de fotografies: «Estels i píxels, 

el firmament a la càmera», a càrrec del 

fotògraf Jaume Sacasas. Organització: 

Societat Catalana de Fotògrafs de Natura 

de la Institució Catalana d’Història Na-

tural (IEC).

— Casa dels Països Catalans de 

la Universitat de Perpinyà, 25 d’abril. 

Conferència del cicle Aspectes actuals 

d’Andorra: «El mercat de l’ensenyament 

a Andorra: tres ofertes oficials i les pri-

vades», per Myriam Almarcha París, 

professora de català de la Universitat  

de Perpinyà. Organització: Delegació de 

l’IEC a Perpinyà i Universitat de Per-

pinyà.

— IEC, 2 de maig. Conferència 

«La llengua dels catalans: cultura, estat, 

nació», a càrrec del conseller de Cultura, 

Ferran Mascarell. Organització: Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 2 de maig. Conferència 

«Orlando Ribeiro (1911-1977): el Medi-

terráneo y el Atlántico», per João Carlos 

Garcia, professor de geografia de la Uni-
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versitat de Porto. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 2 de maig. Conferència 

del cicle Tecnologia i societat: «La con-

taminació acústica», a càrrec de Josep 

Arnau i Figueroa, catedràtic de l’Escola 

Politècnica Superior de la UdG. Organit-

zació: Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC).

— Acadèmia de Ciències Mèdi-

ques de Barcelona, 3 de maig. Conferèn-

cia «Regulation of adaptive T cell respon-

ses by NK cells», a càrrec d’Alfonso 

Martín-Fontecha, del MRC Centre for 

Transplantation del King’s College de 

Londres. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— Facultat de Filologia de la UB, 

3 de maig. Conferència del cicle Història 

de les teories lingüístiques: «Passat i pre-

sent del comparatisme lingüístic», a càrrec 

d’Ignasi-Xavier Adiego, de la UB. Organit-

zació: Societat Catalana de Llengua i Li-

teratura (IEC) i el màster interuniversita-

ri Estudis Avançats i Aplicats en Llengua 

i Literatura Catalanes (UAB i UB).

— Casa dels Països Catalans de la 

Universitat de Perpinyà, 9 de maig. Con-

ferència del cicle Aspectes actuals d’An-

dorra: «Andorra és un paradís fiscal? 

Evolució actual de l’economia andorra-

na», per l’economista Yago Parellada. 

Organització: Delegació de l’IEC a Perpi-

nyà i Universitat de Perpinyà.

— IEC, 9 de maig. Conferència 

«Un repàs de la cuina d’autor», a càrrec 

del cuiner Joan Roca, cloenda del semi-

nari «La cuina catalana a la cruïlla: entre 

la cuina d’autor i la desaparició de la 

cuina casolana». Organització: Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC i 

Acadèmia Catalana de Gastronomia.

— IEC, 10 de maig. Conferència 

«El nuevo Madrid: infraestructuras contra 

naturaleza», per Manuel Mollá Ruiz-

Gómez, professor titular d’anàlisi geogrà-

fica regional de la Universitat Autònoma 

de Madrid. Organització: Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— IEC, 10 de maig. Conferència 

de l’escriptora Teresa Costa-Gramunt, 

dins el cicle Diàlegs, sessions de reflexió 

sobre el diàleg que les obres de diversos 

autors mantenen amb els clàssics greco-

llatins. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 15 de maig. Conferència 

«La catalanitat de Colom. Estat de la 

qüestió i noves proves inèdites», a càrrec 

de Francesc Albardaner, investigador dels 

orígens de Colom des de 1986. Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Histò-

rics (IEC).

— IEC, 17 de maig. Conferència 

del cicle sobre l’astrobiologia: «Què és 

l’astrobiologia?», per Francesc Lozano 

Winterhalder, professor de la URL. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 22 de maig. Conferència 

«Obres inèdites de Francesco Foggia per a 

instruments de corda. Un conjunt de com-
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posicions copiat en el manuscrit 387 de la 

Biblioteca de Catalunya», a càrrec de Nuno 

Mendes, violinista portuguès investigador 

de la música ibèrica del segle xvii. Organit-

zació: Societat Catalana de Musicologia 

(IEC).

— IEC, 31 de maig. Conferència 

«Gestionar el plurilingüisme: amenaces i 

oportunitats», a càrrec d’Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica de l’IEC. 

Organització: Societat Catalana de Socio-

lingüística (IEC).

— IEC, 5 de juny. Conferència 

«Les compositores catalanes: de la segona 

meitat del segle xix a l’inici del segle xx», 

a càrrec de Maria Teresa Garrigosa, can-

tant i pedagoga. Organització: Societat 

Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 11 de juny. Conferència 

«Energia vital, nutrició i exercici físic», a 

càrrec de Ramon Segura, catedràtic emè-

rit de Fisiologia de la UB. Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC).

— IEC, 11 de juny. Conferència 

«La meva experiència amb la Titan De-

sert: una cursa amb bicicleta pel desert, 

en sis etapes, amb una elevada despesa 

energètica», per Josep M. Dalmau, doctor 

en ciències de l’activitat física i l’esport i 

professor de la Universitat de La Rioja. 

Organització: Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (IEC).

— IEC, 19 de juny. Conferència: 

«La transformació històrica del paisatge, 

entre l’economia i ecologia: Podem posar 

a prova la hipòtesi de Margalef?», a càrrec 

d’Enric Tello Aragay, professor d’història 

econòmica de la UB. Organització: Socie-

tat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 21 de juny. Conferència 

«Els diputats catalans i la Constitució de 

Cadis», per Lluís Ferran Toledano, pro-

fessor del Departament d’Història Moder-

na i Contemporània de la UAB, en com-

memoració del dos-centè aniversari de la 

Constitució de Cadis. Organització: Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 26 de juny. Conferència i 

projecció de fotografies «Camerun: un 

destí amb moltes Àfriques. Des de les 

platges tropicals al desert, passant per 

selves primigènies», amb els fotògrafs 

Àlex Martín i Joan Riera. Organització: 

Societat Catalana de Fotògrafs de Natura 

de la Institució Catalana d’Història Na-

tural (IEC).

— IEC, 27 de juny. Conferència «In 

every chaos there is an order», d’Endre 

Szemerédi, professor de ciències de la com-

putació a la Universitat de Rutgers, guar-

donat amb el Premi Abel 2012. Organitza-

ció: Societat Catalana de Matemàtiques 

(IEC) i Centre de Recerca Matemàtica.

— Institut de Ciències del Mar 

(Barcelona), 29 de juny. Conferència 

«Epigenètica en la recerca en ecologia i 

biologia evolutiva», a càrrec de Francesc 

Piferrer, del Departament de Recursos 

Marins Renovables de l’Institut de Cièn-

cies del Mar. Organització: Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).
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Presentacions

— IEC, 19 de setembre. Presentació del 

llibre Valors tous en temps durs. La socie-

tat catalana a l’Enquesta Europea de 

Valors de 2009, de Teo Mellén i Lluís Sáez 

(dir.: Àngel Castiñeira), a càrrec de Josep 

M. Rotger, president de l’ACS. Organit-

zació: Associació Catalana de Sociologia 

(IEC).

— IEC, 29 de setembre. Presen-

tació del llibre Josep M. Puig Salellas. En 

homenatge, amb les intervencions del 

president de l’IEC, Salvador Giner, i  

el president de la Societat Catalana d’Es-

tudis Jurídics, Josep Cruanyes. L’acte fou 

presidit per Irene Rigau, consellera d’En-

senyament de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i IEC.

— Ateneu Barcelonès (Barcelona), 

4 d’octubre. Presentació del Journal of 

Catalan Intellectual History / Revista 

d’Història de la Filosofia Catalana, amb 

les intervencions de Salvador Giner, pre-

sident de l’IEC, i Vicenç Villatoro, director 

de l’Institut Ramon Llull, i la coordinació 

a càrrec de Ramon Alcoberro, biblioteca-

ri de l’Ateneu Barcelonès. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC), 

Institut Ramon Llull i Ateneu Barcelonès.

— IEC, 18 d’octubre. Presentació 

del Diccionari d’educació, amb Joan 

Mallart, que explicà la coordinació cien-

tífica del diccionari, i Sebastià Serrano, 

que pronuncià la conferència «Comuni-

cació, llengua i educació». Organització: 

TERMCAT, Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat, Societat Catalana de 

Pedagogia (IEC) i Ministeri d’Educació 

del Govern d’Andorra.

— IEC, 18 d’octubre. Presentació 

del llibre Des del rovellet de l’ou d’Elx, de 

Joan-Carles Martí i Casanova, a càrrec  

de Vicent Pitarch, membre de l’IEC i 

delegat de l’Institut a Castelló, dins la 

celebració de l’Any de la Paraula Viva. 

Organització: Secció Filològica de l’IEC i 

Voliana Edicions.

— IEC, 25 d’octubre. Presentació 

de l’informe d’avaluació d’ICREA, a càr-

rec d’Erik Arnold, president de Techno-

polis i autor de l’informe. En l’acte es 

lliuraren els premis de la tercera convo-

catòria ICREA Acadèmia. Organització: 

Institució Catalana de Recerca i Estudis 

Avançats (ICREA).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 26 d’octubre. Presentació del llibre 

Des del rovellet de l’ou d’Elx, amb les 

intervencions de l’autor, Emili Rodríguez 

Bernabeu, i el delegat de l’IEC a Alacant, 

Brauli Montoya. Organització: Delegació 

de l’IEC a Alacant.

— IEC, 27 d’octubre. Presentació 

del Diccionari de la traducció catalana. 

Organització: Universitat de Vic.

— IEC, 9 de novembre. Presenta-

ció del llibre Llum entre ombres. 6 bibli-

oteques singulars a la Catalunya contem-

porània, a càrrec de Salvador Giner, 

president de l’IEC, i Marijó Riba, regido-

ra de Cultura de l’Ajuntament de Vilano-
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va i la Geltrú. Organització: IEC i Ajun-

tament de Vilanova i la Geltrú.

— IEC, 29 de novembre. Presen-

tació de la reedició del llibre El valor 

geo gráfico de España (1921), d’Emilio 

Huguet de Villar, a càrrec de Jordi Martí-

Henneberg, catedràtic de geografia hu-

mana de la UdL, i Carles Sudrià i Enric 

Tello, catedràtics d’història econòmica de 

la UB. Organització: Societat Catalana  

de Geografia (IEC).

— Can Alcover - Obra Cultural 

Balear (Palma), 30 de novembre. Presen-

tació de la Societat Catalana de Sociolin-

güística a les Illes Balears, amb les inter-

vencions de Joaquim Torres, president de 

la Societat Catalana de Sociolingüística 

(SOCS), i Joan Melià, de la UIB. Organit-

zació: SOCS (IEC).

— IEC, 30 de novembre. Jornada 

de presentació de la Xarxa d’Anàlisi de la 

Llengua Oral Catalana (XALOC), amb 

tres taules rodones. Isidor Marí, president 

de la Secció Filològica de l’IEC, participà 

en l’obertura i la cloenda de l’acte. Orga-

nització: UPF, amb el suport de Televisió 

de Catalunya i la col·laboració de la 

Secció Filològica de l’IEC.

— Palau de la Generalitat, 30 de 

novembre. Presentació del llibre Història 

de la Generalitat de Catalunya. Dels 

orígens medievals a l’actualitat, 650 anys, 

elaborat per la Secció Històrico-Arqueo-

lògica de l’IEC per encàrrec de la Gene-

ralitat. L’acte fou presidit pel secretari 

general del Departament de la Presidència 

i portaveu del Govern, Francesc Homs, i 

el president de l’IEC, Salvador Giner. 

Organització: Generalitat de Catalunya i 

IEC.

— IEC, 1 de desembre. Presenta-

ció del llibre La transición en Cuadernos 

de Ruedo Ibérico, amb Juan Martínez 

Alier, Salvador Giner i Marianne Brull, 

antics col·laboradors de l’editorial, que 

conversaren amb Xavier Díez, responsable 

de l’edició crítica. Organització: Backlist, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 12 de desembre. Presen-

tació dels estudis La incorporació dels 

joves al mercat de treball i la formació i 

Previsió de les necessitats d’ocupació i 

formació a Catalunya 2010-2020 (elabo-

rats per la Fundació CIREM), a càrrec 

d’Oriol Homs, director de la Fundació 

CIREM, i Josep M. Rotger, president de 

l’Associació Catalana de Sociologia (IEC). 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 14 de desembre. Presen-

tació del llibre Vi, cos i cervell, de Ramon 

Viader, amb la participació de Manel del 

Valle, de la UAB, que oferí la conferència 

«Llengua artificial i vi». Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC).

— IEC, 14 de desembre. Presen-

tació del volum 21 de Treballs de Socio-

lingüística Catalana, a càrrec de Miquel 

Àngel Pradilla, coordinador de la revista. 

Organització: Societat Catalana de Socio-

lingüística (IEC).

Memoria 2011-2012.indb   328 20/1/17   13:09



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

329

— IEC, 15 de desembre. Acte de 

presentació del centenari de la Societat 

Catalana de Biologia (SCB), amb les inter-

vencions de Francesc Vallverdú, delegat 

del president de l’IEC per a les societats 

filials; Francesc Gonzàlez Sastre, president 

de la Secció de Ciències Biològiques, i 

Lluís Tort, president de la SCB.

— IEC, 20 de desembre. Presen-

tació de l’obra Organismes model en bio-

logia, amb la ponència «El llevat com a 

organisme model per al segle xxi», per 

Joaquín Ariño, de l’Institut de Biotecno-

logia i Biomedicina de la UAB. Organit-

zació: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 21 de desembre. Presen-

tació de la Revista Catalana de Pedagogia 

(núm. 7), a càrrec de Josep Palau i Orta, 

responsable de publicacions de la Societat 

Catalana de Pedagogia; Joan Teixidó 

Saballs, coordinador del tema monogràfic 

de la revista, i Jaume Sarramona, cate-

dràtic emèrit de pedagogia de la UAB. 

Organització: Societat Catalana de Peda-

gogia (IEC).

— IEC, 12 de gener. Presentació 

del llibre Llorenç Garcias Font, científic i 

promotor cultural, de la col·lecció «La 

Ciència de les Illes Balears». Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— Ajuntament de Porrera, 17 de 

gener. Presentació del llibre Onomàstica 

del terme municipal de Porrera, de Ramon 

Amigó, membre corresponent de l’IEC 

que va morir el setembre de 2011. Pre-

sentat per Teresa Fernández, regidora de 

l’Ajuntament de Porrera; Òscar Borràs, 

geògraf i veí de Porrera, i Josep Moran, 

director de l’Oficina d’Onomàstica de 

l’IEC. Organització: Oficina d’Onomàsti-

ca de l’IEC i Ajuntament de Porrera.

— IEC, 19 de gener. Presentació 

del llibre Pompeu Fabra, l’autoritat ad-

mirada pel valencianisme, de Vicent Pi-

tarch, delegat de l’IEC a Castelló. Orga-

nització: Secció Filològica de l’IEC, 

Delegació de l’IEC a Castelló i Fundació 

Carles Salvador.

— IEC, 30 de gener. Presentació 

dels llibres El vintiuncentisme, de Marina 

Geli, i Per mirar endavant, la meva part 

de veritat, d’Antoni Castells, amb els 

autors i Joan Armangué, assessor d’EDXS 

Edicions. Organització: Fundació Rafael 

Campalans, EDXS Edicions i Fundació 

Catalunya Europa.

— IEC, 1 de febrer. Presentació 

del llibre Fichte. De la consciència a 

l’absolut, de Salvi Turró, amb l’autor i el 

president de la Societat Catalana de Filo-

sofia, Ignasi Roviró. Organització: Socie-

tat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 7 de febrer. Presentació 

del llibre Ancient coinage of the Iberian 

Peninsula / Les monedes de l’edat antiga 

a la península Ibèrica, de Leandre Villa-

ronga i Jaume Benages, a càrrec de Xavier 

Sanahuja, professor de la UdL. Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Numis-

màtics (IEC).
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— Palau de la Generalitat, 14 de 

febrer. Presentació de la campanya «Cui-

na catalana, patrimoni de la humanitat. 

Candidatura UNESCO 2013», promogu-

da per l’Institut Català de la Cuina amb 

el suport de l’IEC. Acte presidit per Artur 

Mas, president de la Generalitat, amb la 

intervenció de Salvador Giner, president 

de l’IEC. Organització: Generalitat de 

Catalunya.

— Palau de la Generalitat, 15 de 

febrer. Presentació del Primer Rànquing 

de Mitjans Digitals en Català, elaborat per 

les empreses Nielsen i OJD Interactiva. 

Acte presidit per Francesc Homs, secre-

tari general de la Presidència de la Gene-

ralitat de Catalunya, i amb la intervenció 

del president de l’IEC. Organització: 

ACPG, ACPC i APPEC.

— UB, 20 de febrer. Presentació 

del volum 21 de Treballs de Sociolingüís-

tica Catalana, a càrrec de Miquel Àngel 

Pradilla, coordinador de la revista. Orga-

nització: Societat Catalana de Sociolin-

güística (IEC).

— IEC, 22 de febrer. Presentació 

dels cinc primers volums de la col·lecció 

d’autors clàssics del pensament social, en 

què participaren Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC; Francesc Torralba, director 

de la Càtedra Ethos de la URL, i Jordi 

Busquets, director de la col·lecció. Orga-

nització: IEC, Associació Catalana de 

Sociologia (IEC) i Editorial UOC.

— IEC, 24 de febrer. Presentació 

de la publicació Primavera pedagògica, 

que recull les actes del seminari «Prima-

vera pedagògica», a càrrec de Josep-

Lluís Rodríguez i Bosch, coordinador de 

l’obra. Durant l’acte es presentà el lloc 

web de la Revista Catalana de Pedagogia 

i el nou sistema de gestió i edició electrò-

niques implementat (Open Journal 

System). Organització: Societat Catalana 

de Pedagogia (IEC).

— IEC, 28 de febrer. Presentació 

de l’obra Manual d’heràldica i tècnica del 

blasó, d’Armand de Fluvià, conseller 

heràldic de Catalunya, a càrrec de Salva-

dor Giner, president de l’IEC; Antoni 

Pladevall, membre de l’IEC; Joan Malu-

quer, director de l’editorial Galerada, i 

l’autor del llibre. Organització: IEC  

i editorial Galerada.

— IEC, 29 de febrer. Presentació 

del llibre Concepció Carreras Pau o la 

sublimació de la paraula, de Carme Ra-

milo, a càrrec del poeta i lingüista Carles 

Duarte. Organització: Societat Catalana 

de Llengua i Literatura (IEC), Curbet 

Edicions i Fundació Valvi.

— IEC, 6 de març. Presentació de 

l’anuari Societat catalana 2011, a càrrec 

de Joan Majó, president del Cercle per al 

Coneixement i exministre d’Indústria, que 

oferí la conferència «Els punts calents 

aquí i a Europa, en aquest moment». 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— Biblioteca Enric Valor de 

l’IEC, Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 14 de març. Presentació del llibre 
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Rondalles de l’alacantí, amb l’autor, 

Joaquim González Caturla, i Lliris Picó, 

de la Delegació de l’IEC a Alacant. Or-

ganització: La Cívica i Escola Valencia-

na, Universitat d’Alacant i Llibreria 26 

Lletres, amb la col·laboració de la Dele-

gació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 28 de març. Presentació 

del llibre Viatge, de Marta Prunés-Bosch, 

a càrrec d’August Bover, president de la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(SCLL). Organització: SCLL (IEC) i 

Stonberg Editorial.

— IEC, 11 d’abril. Presentació 

del llibre Manual del picapedrer, de Pere 

Ramírez i Molas, a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’IEC, i August Bover, 

president de la SCLL, filial de l’IEC, i 

amb les intervencions dels poetes Jordi 

Cornudella, Feliu Formosa i Vinyet Pa-

nyella. Organització: IEC, SCLL (IEC) i 

Edicions 62.

— Casa de Cultura de Girona, 12 

d’abril. Presentació del llibre Un país que 

fa camí, de David Pagès, a càrrec d’Isidor 

Marí, president de la Secció Filològica; 

Jordi Xargayó, director del Diari de Giro-

na, i l’editor Quim Curbet. Organització: 

Curbet Edicions i llibreria Empúries, amb 

la col·laboració de la Secció Filològica de 

l’IEC.

— IEC, 16 d’abril. Presentació del 

llibre El monestir de Sant Joan de les Aba-

desses (a cura de M. Crispí i M. Montrabe-

ta), per Pepe Serra, director del MNAC; 

Josep M. Farrès, president del Consorci 

Ripollès Desenvolupament, i David 

Compte, president de la Junta del Mones-

tir. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— Llotja del Cànem, Universitat 

Jaume I (UJI) (Castelló), 18 d’abril. Pre-

sentació del llibre Pompeu Fabra, l’auto-

ritat admirada pel valencianisme, de 

Vicent Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló, 

a càrrec del rector de la UJI, Vicent Cli-

ment, en el marc de la commemoració del 

vuitantè aniversari de les Normes de 

Castelló. Organització: UJI.

— IEC, 3 de maig. Presentació del 

llibre Urbanalización. Paisajes comunes, 

lugares globales, de Francesc Muñoz, per 

Joan Nogué, director de l’Observatori del 

Paisatge i catedràtic de geografia humana 

de la UdG, i Rafael Mata Olmo, catedrà-

tic d’anàlisi geogràfica i regional de la 

Universitat Autònoma de Madrid. Orga-

nització: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— IEC, 9 de maig. Presentació de 

l’estudi El català, al 2011: capacitat 

d’atracció i llengua de consum als mèdia, 

elaborat per la Xarxa CRUSCAT, amb les 

intervencions de Joaquim Torres, presi-

dent de la SOCS (IEC); Mariàngela Vila-

llonga, vicepresidenta de l’IEC, i Carles 

Duarte, president de la Fundació Audièn-

cies de la Comunicació i la Cultura. Or-

ganització: Secció Filològica, Xarxa 

CRUSCAT de l’IEC, amb la col·laboració 

de la Fundació Audiències de la Comuni-

cació i la Cultura.
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— IEC, 10 de maig. Presentació 

de la Fundació Enciclopèdia de Menorca 

i del tom onzè de l’Enciclopèdia de Me-

norca: De la Menorca britànica a la 

consolidació de l’Estat liberal (1712-

1854), amb Maria Teresa Ferrer, presi-

denta de la Secció Històrico-Arqueològi-

ca (SHA); Isidor Marí, president de la 

Secció Filològica (SF); Cristòfol Vidal, 

director de l’Institut d’Estudis Baleàrics; 

Josep Miquel Vidal, president de la Fun-

dació Enciclopèdia de Menorca; Jaume 

Mascaró, membre del Patronat de la 

Fundació, i Miquel Àngel Casasnovas 

Camps, autor de l’obra. Organització: 

Secció Històrico-Arqueològica i Secció 

Filològica de l’IEC i Fundació Enciclo-

pèdia de Menorca.

— IEC, 17 de maig. «Curial e 

Güelfa, poliglota. Presentació de les tra-

duccions i edicions de Curial e Güelfa i de 

l’edició filològica de l’original». Organit-

zació: Secció Filològica de l’IEC i Institut 

Superior d’Investigació Cooperativa 

IVITRA de la Universitat d’Alacant.

— IEC, 17 de maig. Presentació 

del llibre De política i planificació lingüís-

tica. Mirades contemporànies a l’ecosis-

tema comunicatiu català, de Miquel 

Àngel Pradilla, membre de l’IEC. Orga-

nització: Societat Catalana de Sociolin-

güística (IEC).

— IEC, 21 de maig. Presentació 

del volum xxii de la revista Lambard. 

Estudis d’Art Medieval, a càrrec de Carles 

Xarrié Sánchez, president del Gremi 

d’Antiquaris de Catalunya. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 23 de maig. Presentació 

del llibre El ágora compartida. Democra-

cia y asociacionismo de inmigrantes, per 

Salvador Giner, president de l’IEC, amb 

la presència de Josep M. Rotger, president 

de l’ACS; Lluís Pagès, director d’Edito - 

rial Milenio; Joaquim Prats, director de la 

col·lecció «Milenio Educación», i Paquita 

Sanvicén, de la UdL. Organització: Asso-

ciació Catalana de Sociologia (IEC) i 

Editorial Milenio.

— IEC, 24 de maig. Presentació 

del llibre Origen etimològic dels verbs 

làmed-he de l’hebreu masorètic, d’Eulàlia 

Vernet, a càrrec de Gregorio del Olmo, de 

la Societat Catalana d’Estudis Hebraics 

(IEC).

— Auditori del Pati Manning 

(Barcelona), 31 de maig. Presentació del 

llibre Ordenar el territorio. La experien-

cia de Barcelona y Catalunya, d’Oriol 

Nel·lo, amb les intervencions de Joan 

Vicente, professor de la UdG; Francesco 

Indovina, professor emèrit de l’Institut 

Universitari d’Arquitectura de Venècia, 

i l’autor, Oriol Nel·lo, membre de l’IEC. 

Organització: Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (IEC) i Editorial Ti-

rant lo Blanch.

— IEC, 31 de maig. Presentació 

del llibre Un futur incert, de l’economista 

Francesc Raventós, que pronuncià la 

conferència «Economia, geopolítica i 

governança mundial en el segle xxi». 
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Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia i IEC.

— Òmnium Cultural (Barcelona), 

6 de juny. Presentació del llibre Un país 

que fa camí, de David Pagès, a càrrec de 

Salvador Giner, president de l’IEC, i el 

metge i humanista Moisès Broggi. Orga-

nització: Òmnium Cultural i Curbet 

Edicions.

— IEC, 7 de juny. Presentació del 

llibre Estadística territorial de la provín-

cia de Barcelona, de Pedro Moreno Ra-

mírez, a cura de José Ignacio Muro i 

Francesc Nadal. Hi intervingueren Vicenç 

M. Rosselló, catedràtic emèrit de geogra-

fia física de la UV, i José Luis Urteaga, 

catedràtic de geografia humana de la UB. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 12 de juny. Presentació 

del llibre Selecta Ferran Sunyer i Bala-

guer, presidida pel conseller d’Economia 

i Coneixement, Andreu Mas-Colell, amb 

les intervencions de Salvador Giner, pre-

sident de l’IEC i de la Fundació Ferran 

Sunyer i Balaguer; Manuel Castellet, di-

rector de la Fundació, i els coautors de 

l’anàlisi dels treballs de Ferran Sunyer. 

Organització: Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer i IEC.

— IEC, 12 de juny. Presentació 

del llibre Ta zôia. L’espai a Grècia II 

(editat per Montserrat Jufresa i Montser-

rat Reig), a càrrec de Mariàngela Vilallon-

ga, vicepresidenta de l’IEC, i Joaquín Ruiz 

de Arbulo i Joana Zaragoza, de la URV. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— Universitat de Barcelona, 18 de 

juny. Presentació del llibre Actes del III 

Simposi de Carles Riba, amb les interven-

cions de Carles Miralles, catedràtic de 

filologia grega de la UB, membre de l’IEC 

i president de l’Aula Carles Riba de la UB; 

Jordi Malé, professor de la UdL i secreta-

ri de l’Aula Carles Riba, i Francesc Par-

cerisas, professor de la UAB i degà de la 

Institució de les Lletres Catalanes. Orga-

nització: UB i IEC.

— IEC, 19 de juny. Presentació 

del llibre Història de la moneda de l’Oc-

citània catalana (segles xi-xiii), de Miquel 

Crusafont, a càrrec de Flocel Sabaté, 

catedràtic d’història medieval de la UdL. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Numismàtics (IEC).

— IEC, 19 de juny. Presentació 

del llibre El lèxic alguerès de l’agricultu-

ra i la ramaderia entre els segles xvii i xviii, 

d’Andreu Bosch, per Isidor Marí, presi-

dent de la Secció Filològica, i Lídia Pons, 

professora de la UB. Organització: Secció 

Filològica de l’IEC.

— IEC, 20 de juny. Presentació del 

llibre En cap cap cap. Dites i refranys sobre 

el cap, de Víctor Pàmies, a càrrec d’Isidor 

Marí, president de la Secció Filològica; 

Joan Veny, membre de la Secció Filològi- 

ca; Joan Vilaseca, director de l’Escola 

Francesc Macià de Vilassar de Dalt, i Joan 

Sala, promotor del portal Verkami. Orga-

nització: Secció Filològica de l’IEC.
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— IEC, 26 de juny. Presentació del 

llibre Valencians contra la fil·loxera, de 

Joan Martín i Martínez, a càrrec de Josep 

M. Puiggròs, coordinador de la Secció de 

Viticultura i Enologia de la Institució  

Catalana d’Estudis Agraris, filial de l’IEC.

— IEC, 27 de juny. Presentació de 

l’obra editada per la UOC Resultats del 

model lingüístic escolar de Catalunya. 

L’evidència empírica. Organització: IEC i 

UOC, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC) i el Depar-

tament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya.

— IEC, 28 de juny. Presentació 

del número 100 de la revista de poesia 

Reduccions, amb la intervenció «Llen-

gua, territori i poesia», per Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica; el par-

lament de Lluís Solà, director de Reduc-

cions; la lectura de poemes, per Núria 

Martínez-Vernis i Elies Barberà, i de la 

«Declaració sobre la llengua», publicada 

en el número 100, per l’actriu Rosa Ca-

dafalch. Organització: IEC, Eumogràfic 

i UVic.

— IEC, 5 de juliol. Presentació del 

llibre El planejament territorial a Cata-

lunya a inici del segle xxi. Una nova in-

terpretació i projecció del país, a càrrec 

de Margarida Castañer, geògrafa i editora 

del llibre, i de Ricard Pié, arquitecte. 

Organització: Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (IEC).

— IEC, 17 de juliol. Presentació 

de l’Anuari polític de Catalunya 2011, 

amb les intervencions de Salvador Giner, 

president de l’IEC; Quim Brugué, director 

de l’Institut de Govern i Polítiques Públi-

ques; Jaume Magre, director de la Funda-

ció Carles Pi i Sunyer, i Joan Marcet, di-

rector de l’Institut de Ciències Polítiques 

i Socials. Organització: Institut de Cièn-

cies Polítiques i Socials i IEC.

Col·loquis

— Consell Comarcal d’Osona (Vic), 7 de 

setembre. Col·loquis de Vic. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC), 

Ajuntament de Vic, Consell Comarcal 

d’Osona, Societat de Filosofia del País 

Valencià, Associació Filosòfica de les Illes 

Balears, Institut de Dret i Tecnologia 

(UAB) i UVic.

— IEC, 22 de setembre. Col·loqui 

«Easily cracked: instruments in a state of 

disrepair», a càrrec de Simon Schaffer, de 

la Universitat de Cambridge. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC) i Centre 

d’Història de la Ciència (UAB).

— IEC, 23 de setembre. Col·loqui 

amb Gene Mosca, coautor del tractat Fí-

sica per a la ciència i la tecnologia, en el 

marc de la publicació d’aquesta obra en 

català. Organització: IEC.

— Residència d’Investigadors 

(Barcelona), 30 de setembre. Col·loqui del 

cicle Cine i ciència: «The Toad Kisser and 

the Bear Cave. Revisiting the case of Paul 

Kammerer», amb Klaus Taschwer, perio-

dista del diari vienès Der Standard. Or-
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ganització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 5 d’octubre. Col·loqui 

«Aprendre en català, un objectiu educatiu 

i social irrenunciable. Fonamentació pe-

dagògica», amb Joaquim Arenas, exdirec-

tor del Servei d’Ensenyament del Català; 

Diego Gómez, expresident d’Escola Va-

lenciana; Ramon Bassa, exdirector del 

Servei Lingüístic de les Illes Balears; Isidor 

Marí, president de la Secció Filològica, i 

Joan Mallart, catedràtic de didàctica de 

la UB. Acte inaugural del curs de la Socie-

tat Catalana de Pedagogia (IEC).

— IEC, 10 de novembre. Inaugu-

ració del VIII Col·loqui Internacional 

Verdaguer «La mirada social de Verda-

guer». Organització: Societat Verdaguer i 

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de 

la UVic, amb la col·laboració de la Soci-

etat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC).

— IEC, 12 de gener. Col·loqui del 

cicle Cine i ciència: «Llums i ombres de 

la tecnologia: les tecnocràcies dels anys 

trenta a la llum del documental The City 

de Lewis Mumford», amb Juan Carlos 

García Reyes, Jaume Sastre Juan i Jaume 

Valentines Álvarez, del Centre d’Història 

de la Ciència de la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 9 de febrer. Col·loqui del 

cicle Cine i ciència: «Natural history 

filmmaking / Science on television», a 

càrrec de Tim Boon, del Museu de la  

Ciència de Londres. Organització: Socie-

tat Catalana d’Història de la Ciència i de 

la Tècnica (IEC) i CEHIC.

— Agrupació Astronòmica d’Osona 

(Vic), 20 de març. Col·loqui «Haciendo 

una montaña mágica. Los fósiles de Ata-

puerca y el nuevo inicio de la historia de 

España», conduït per Oliver Hochadel,  

de la Institució Milà i Fontanals - CSIC. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i Agru-

pació Astronòmica d’Osona.

— IEC, 27 de març. Col·loqui del 

cicle Museus d’història i ciències naturals: 

«Teodolitos, aerolitos e ídolos. El Museo 

Nacional de México en el siglo xix», con-

duït per Miruna Achim, de la Universitat 

Autònoma Metropolitana de Mèxic. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 18 d’abril. Col·loqui del 

cicle Cine i ciència: «L’enemic a la sang: 

medicina i ordre a l’Europa d’entreguer-

res». Projecció de la pel·lícula L’enemic a 

la sang (1931), presentada per Alfons 

Zarzoso, del CEHIC i el Museu d’Història 

de la Medicina de Catalunya. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 25 d’abril. Col·loqui del 

cicle Cine i ciència: «Geología y paleon-

tología españolas, del museo a la pantalla. 

Un tema inédito en el cine español de la 

primera mitad del siglo xx». Projecció 

d’Historia de un mundo perdido (1951), 

presentada per Carlos Acosta, del CEHIC. 
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Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 17 de maig. Col·loqui del 

cicle Cine i ciència: «Documentales sobre 

vida salvaje para tiempos salvajes: Félix 

Rodríguez de la Fuente y El hombre y la 

tierra en la España de los años 70», a 

càrrec de Carlos Tabernero, del CEHIC. 

Organització: Societat Catalana d’Histò-

ria de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i 

CEHIC, amb la col·laboració de la Fun-

dació Félix Rodríguez de la Fuente.

Jornades

— IEC, 17 de setembre. Vuitena Jornada 

d’Ensenyament de les Matemàtiques 

«L’avaluació a l’aula, des de l’educació 

infantil fins a la Universitat: una eina per 

a millorar l’aprenentatge de l’alumnat». 

Organització: Societat Catalana de Mate-

màtiques (IEC).

— Fira de Lleida, 29 de setembre. 

7a Jornada AGROPRÉS - ICEA - ETSEA 

- UdL, dins la 57a Fira Agrària de Sant 

Miquel. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— Institut Menorquí d’Estudis 

(Maó), 29-31 de setembre. XXVII Troba-

des Científiques de la Mediterrània. Or-

ganització: Societat Catalana de Física 

(IEC) i la Secció de Ciència i Tècnica de 

l’Institut Menorquí d’Estudis.

— Diversos espais de Tortosa, 30 

de setembre. VII Jornades d’Intercanvi 

Cultural. Organització: Societat Verdaguer, 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC) i Càtedra Verdaguer d’Estudis Lite-

raris de la UVic.

— Seminari Conciliar de Barcelo-

na, 7 d’octubre. Inauguració de la  

III Trobada Internacional d’Estudis sobre 

Arnau de Vilanova. Organització: IEC i 

Facultat de Teologia de Catalunya.

— IEC, 14 d’octubre. Segona 

Jornada de Joves Investigadors en Mate-

màtiques. Organització: Societat Catalana 

de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 19 d’octubre. VIII Jorna-

des de Física i Química. Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC), Socie-

tat Catalana de Química (IEC) i Associa-

ció de Professors de Física i Química de 

Catalunya.

— Temple Romà de Vic, 22 d’octu-

bre. IV Jornada d’Història de l’Astronomia 

i de la Meteorologia. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC), Patronat d’Estudis Osonencs 

i Agrupació Astronòmica d’Osona.

— Facultat de Biologia de la UB, 

26 d’octubre. Jornada científica Podem 

fer compatible l’aprofitament dels recur-

sos marins amb la conservació dels oce-

ans?, amb motiu del Premi Ramon Mar-

galef d’Ecologia 2011, atorgat a Juan 

Carlos Castilla, de la Pontifícia Universi-

tat Catòlica de Xile. Hi participaren, 

també, Jordi Lleonart, professor d’inves-

tigació de l’Institut de Ciències del Mar i 

membre de l’IEC, i Joandomènec Ros, 

vicepresident de l’IEC, que moderà l’acte. 

Organització: UB.
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— IEC, 4 de novembre. «La idea 

del teatre a la Grècia antiga: de la inserció 

en la polis a les especulacions filosòfi-

ques», dins el congrés del Pôle Alpin pour 

la Recherche sur les Sociétés Anciennes 

(PARSA). Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC) i Departament 

de Filologia Grega de la UB.

— IEC, 11 de novembre. Jornada 

Innovacions en l’agricultura catalana en 

els darrers cent anys, dins la commemora-

ció del centenari de la Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC. Organització: Institu-

ció Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 14 de novembre. Jornada 

d’estudi de les relacions entre Catalunya i 

Sardenya. Organització: Càtedra UNESCO 

de Llengües i Educació de l’IEC, provín-

cia de Càller i Cambra de Comerç Italia-

na de Barcelona.

— Institut de Bioenginyeria de la 

Universitat Miguel Hernández (Campus 

d’Elx), 14 de novembre. Jornada Avenços 

en diabetis i obesitat. Organització: Soci-

etat Catalana de Biologia (IEC), Institut 

de Bioenginyeria i Universitat Miguel 

Hernández.

— IEC, 15 de novembre. VIII 

Jornada CREAF-SCB-ICHN «Boscos 

singulars: una riquesa del nostre territo-

ri». Organització: Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals, Societat 

Catalana de Biologia i Institució Catalana 

d’Història Natural.

— IEC, 18 de novembre. IX Jor-

nada sobre la Història de la Ciència i 

l’Ensenyament. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (OCCC) (València), 19 

de novembre. X Matinal de l’Evolució «El 

llarg viatge de l’espècie humana». Orga-

nització: Universitat de València, Societat 

Catalana de Biologia (IEC), IEC i Acció 

Cultural del País Valencià.

— UVic, 21 de novembre. Jornada 

científica a Vic Els ratpenats forestals: uns 

grans desconeguts. Noves descobertes a 

Catalunya. Organització: Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 24 de novembre. Jornada 

La fragmentació dels hàbitats: de l’adap-

tació local al deute d’extinció. Organit-

zació: Societat Catalana de Biologia (IEC) 

i Institució Catalana d’Història Natural 

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

— IEC, 25 de novembre. Jornada 

de Química de Catalunya i del Gran Sud-

oest Francès. Organització: Societat 

Francesa de Química i Societat Catalana 

de Química (IEC).

— IEC, 26 de novembre. XI Jor-

nades de la FOCIR. Organització: Fede-

ració d’Organitzacions Catalanes Interna-

cionalment Reconegudes (FOCIR), amb 

la col·laboració de l’IEC.

— Institut Català de Recerca de 

l’Aigua, UdG, 20 de desembre. XI Memo-

rial Enric Casassas. Organització: Institut 

Català de Recerca de l’Aigua, UdG i So-

cietat Catalana de Química (IEC).
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— Centre de Convencions de la 

Casa de Convalescència de l’Hospital de 

Sant Pau, 29 de novembre. Jornada taller 

MALDI.MS-Imaging for Tissues & Biome-

dical Proteomics. Organització: Secció de 

Genòmica i Proteòmica de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC), amb la col-

laboració de ProteoRed i l’empresa 

Bruker.

— IEC, 29 de novembre. Jornada 

tècnica La llengua catalana a la primera 

dècada del segle xxi. Organització: Gene-

ralitat de Catalunya, IEC i Observatori de 

la Llengua Catalana.

— IEC, 12 de desembre. XI Jor-

nada de Virologia. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 14 de desembre. III Jor-

nada de Recerca en Comunicació als 

Països Catalans. Organització: Societat 

Catalana de Comunicació (IEC).

— IEC, 14 de desembre. Jornada 

El 2012, de què parlarem? De neurocièn-

cies. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC), Fundació Ciència en So-

cietat i Associació Catalana de Comuni-

cació Científica.

— IEC, 18 de gener. Jornada inau-

gural del centenari de la Societat Catala-

na de Biologia, amb la participació d’Ellis 

Rubinstein, president de l’Acadèmia de 

Ciències de Nova York, i Jordi Camí, di-

rector del Parc de Recerca Biomèdica de 

Barcelona.

— IEC, 20 de gener. IV Jornada 

Científica del Seminari de Filosofia Lla-

tinoamericana de la Societat Catalana de 

Filosofia. Organització: Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— Escola Superior d’Agricultura 

de Barcelona (ESAB) (Castelldefels), 10 de 

febrer. X Jornada de Protecció Vegetal. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC), amb la col·laboració de 

l’ESAB.

— Cercle Sport (Figueres), 10 de 

febrer. Jornades Història de les ciències 

exactes. Noves aportacions i projectes. 

Organització: Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer - IEC.

— Institut de Ciències de l’Edu-

cació de la UAB (Barcelona), 16 de març. 

VI Jornades de Didàctica de les Llengües 

Clàssiques. Organització: Col·legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya, amb 

la col·laboració de l’IEC.

— Centre de Formació Integrat de 

Figueres, 25 de febrer. Dissabte de les 

Matemàtiques a l’Alt Empordà. Organit-

zació: Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 

i Fundació Príncep de Girona.

— IEC, 29 de febrer. Jornada Vint 

anys després de Rio: perspectives del 

canvi climàtic. Organització: Grup d’Ex-

perts en Canvi Climàtic a Catalunya i 

Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 1 i 2 de març. Jornades 

Precolombart, centrades en l’exposició 

«Camí de l’Inca. El passat dels Andes». 

Organització: Museu Barbier-Mueller d’Art 
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Precolombí de Barcelona i el Centre d’Es-

tudis Precolombins, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— Teatre Cívic de l’Alguer, 9 de 

març. Jornada Cent anys de la Secció 

Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Organització: IEC, la regió autònoma de 

Sardenya i la ciutat de l’Alguer, amb la 

col·laboració de l’Espai Llull a l’Alguer 

de la Generalitat de Catalunya.

— IEC, 12 de març. Jornada sobre 

la Reforma de la PAC El primer pilar: 

l’ajut a les rendes. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— CX la Pedrera (Barcelona), 17 

de març. I Jornada de Biologia a l’Ense-

nyament. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC), amb la col·laboració de 

l’Obra Social de Catalunya Caixa.

— IEC, 23 de març. Jornades 

ARDIT de Networking en Recerca Inter-

disciplinària. Organització: Societat Ca-

talana de Filosofia (IEC).

— Universitat Politècnica de Va-

lència (campus d’Alcoi), 24 de març. XVII 

Jornada Sociolingüística d’Alcoi «Educa-

ció i plurilingüisme». Organització: Uni-

versitat Politècnica de València, amb la 

col·laboració de la Delegació de l’IEC a 

Alacant.

— Centre d’Estudis Catalans de 

la Universitat de París - La Sorbona, 29 

de març. Jornada Les 100 ans de la Sec-

tion Philologique de l’Institut d’Estudis 

Catalans. Organització: Centre d’Estudis 

Catalans de París i IEC.

— IEC, 12 d’abril. Primeres Jor-

nades sobre Gestió de la Informació Cien-

tífica (JGIC-2012). Organització: Obser-

vatori de la Recerca (IEC).

— IEC, 13 d’abril. Jornada Po-

dem, des d’Europa, reduir la tala il·legal 

de fusta i la desforestació global?. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC) i Institut Forestal Europeu, amb la 

col·laboració del Centre de Recerca Eco-

lògica i Aplicacions Forestals i el Centre 

Tecnològic Forestal de Catalunya.

— Palau Moja (Barcelona), 14 

d’abril. Jornada Un país de lletres. Hi 

participà el president de l’IEC. Organit-

zació: Institució de les Lletres Catalanes.

— IEC, 16 d’abril. Jornades d’His-

tòria de la Matemàtica Grega. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC), Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC), Societat Catalana  

de Filosofia (IEC) i Societat Catalana d’Es-

tudis Clàssics (IEC).

— IEC, 19 d’abril. Jornada Dia de 

la Terra a l’IEC. Organització: IEC.

— Centre de Lectura de Reus, 20 

d’abril. Jornades de la Secció Filològica de 

l’IEC a Reus. Organització: Secció Filolò-

gica de l’IEC i Centre de Lectura de Reus.

— Edifici històric La Nau (Uni-

versitat de València), 20 d’abril. Jornada 

País Valencià: societat, cultura i econo-

mia. Organització: Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC.

— IEC, 25 d’abril. Jornada de 

celebració del Dia de la Immunologia: 
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«Immunologia i Nobels de Medicina: 2011 

com a darrer exemple», amb dues confe-

rències a càrrec de Julià Panés, de l’Hos-

pital Clínic de Barcelona, i de Federica 

Sallusto, de l’Institut de Recerca Biomè-

dica de Bellinzona (Suïssa), i amb la 

taula rodona «Immunologia i premis 

Nobel», a càrrec de Manel Juan, de l’Hos-

pital Clínic; Sílvia Vidal, de l’Hospital de 

Sant Pau, i Daniel Benítez, de l’Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 

Sunyer. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC) i Societat Catalana d’Im-

munologia.

— IEC, 25 d’abril. Jornada sobre 

la Reforma de la PAC (II). Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— Cercle d’Economia (Barcelo-

na), 26 d’abril. Jornada Temps de crisi. 

Una perspectiva transversal en la història 

de Catalunya. Organització: Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya, 

Departament de la Presidència de la Ge-

neralitat de Catalunya i Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

— Reial Acadèmia de Medicina 

(Barcelona), 2 de maig. Jornada Estadís-

tica i música. Organització: Societat Ca-

talana d’Estadística.

— IEC, 8 de maig. I Jornada de 

Correcció i Assessorament Lingüístic. 

Organització: Màster de Correcció i As-

sessorament Lingüístic i Grup d’Estàn-

dard Oral de la UAB, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— IEC, 10 de maig. Jornades In-

ternacionals sobre la Controvèrsia Cientí-

fica i Social en els Mèdia. Organització: 

Grup Llengua i Mèdia de la UAB, Institut 

de la Comunicació (InCom-UAB) i Labo-

ratoire Communication et Politique, amb 

la col·laboració de la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC) i la Societat 

Catalana de Comunicació (IEC).

— IEC, 11 de maig. I Jornada 

LITCAT d’Intergrups de Recerca (LITCAT 

1). Organització: UAB, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 16 de maig. Jornada sobre 

la Sociologia del Treball. Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 18 de maig. Jornada  

Crear i recrear: els sentits espirituals, de 

l’Atri dels Gentils. Organització: Consell 

Pontifici per a la Cultura, Arquebisbat de 

Barcelona, Facultat de Teologia de Cata-

lunya i IEC.

— IEC, 24 de maig. 5es Jornades 

Catalanes de Revistes Científiques (5JCRC). 

Organització: IEC.

— IEC, 24 de maig. X Jornada de 

la SCATERM «Els manlleus en la termi-

nologia musical». Organització: Societat 

Catalana de Terminologia (IEC), amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Musicologia (IEC).

— Facultat d’Educació de la Uni-

versitat Internacional de Catalunya (Bar-

celona), 25 de maig. III Jornades sobre 

l’Estrès en els Professionals del Món 

Educatiu. Organització: Universitat Inter-
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nacional de Catalunya, Grup de Recer- 

ca sobre Estressors Laborals Docents 

(GRELDO) del Col·legi Oficial de Psicò-

legs de Catalunya, Secció Professional de 

Psicologia de l’Educació, amb la col-

laboració de la Societat Catalana de Pe-

dagogia (IEC), entre d’altres.

— IEC, 5 de juny. Tercera jornada 

«Medi ambient i societat: pautes per a la 

gestió ambiental». Organització: Depar-

tament de Química Ambiental de l’Institut 

de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Ai-

gua (CSIC), amb la col·laboració de Dones 

d’Avui.cat, l’Institut Català de la Dona, 

CETaqua Centre Tecnològic de l’Aigua i 

Societat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 6 de juny. I Jornada Te-

màtica de la Xarxa CRUSCAT: «La socio-

lingüística de la variació en l’àmbit de la 

llengua catalana». Organització: Xarxa 

CRUSCAT de l’IEC.

— Institut de Ciències de l’Edu-

cació de la Universitat d’Alacant (Valèn-

cia), 7 de juny. Jornada La difusió de 

l’activitat científica en llengua catalana 

i els processos d’avaluació. Organització: 

Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana, amb la col·laboració del Vi-

cerectorat d’Investigació, Desenvolupa-

ment i Innovació, Servei de Promoció del 

Valencià.

— Cellers Sella & Mosca (l’Al-

guer), 8 de juny. Jornada La varietat 

torbato, malvasia del Rosselló, trobat. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (ICEA).

— IEC, 25 de juny. Jornada sobre 

Costa Rica. Organització: Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris (IEC).

— Aula Magna de la UB, 28 de 

juny. Espais Terminològics 2012: «Difusió 

i ús dels termes». Organització: TERMCAT, 

amb la col·laboració del Departament de 

Filologia Catalana de la UB i el suport  

de l’IEC.

— Centre de Cultures i Cooperació 

Transfronterera (Campus de Cappont, 

Lleida), 13 de juliol. Jornada Arquesòls 

2012. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— Liceu Renouvier (Prada de 

Conflent), 18 d’agost. XXVII Jornada 

d’Agricultura a Prada «Els joves i la di-

namització del sector agrari». Organitza-

ció: Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC), amb la col·laboració de la Secció 

de Ciències Biològiques de l’IEC.

— Liceu Renouvier (Prada de 

Conflent), 19 d’agost. IX Jornada de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans a la Universitat 

Catalana d’Estiu. Organització: Delegació 

de l’IEC a Perpinyà, Associació per a l’En-

senyament del Català (APLEC) i Grup 

Transfronterer de Recerca (GTR).

Sessions

— La Porta del Delta (Prat de Llobregat), 

1 de desembre. Sessió «La comunicació 

del risc en la gestió dels desastres: el cas 

de les inundacions», a càrrec d’Anna 

Serra Llober, del Departament d’Arqui-

tectura del Paisatge i Planificació Ambien-
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tal de la Universitat de Califòrnia a Ber-

keley. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— La Porta del Delta (Prat de 

Llobregat), 15 de desembre. Sessió «Im-

portància quiropterològica del delta del 

Llobregat», a càrrec de Jordi Serra-Cobo, 

director del Centre de Recerca en Infec-

cions Víriques de les Illes Balears i respon-

sable d’Areambiental. Organització: Insti-

tució Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 19 de desembre. Sessió de 

treball d’Amics de l’Art Romànic (AAR): 

«L’escenari litúrgic de la catedral de Gi-

rona: un patrimoni moble desmantellat?», 

coordinada per Francesca Español, pre-

sidenta d’AAR (IEC).

— Facultat de Biologia de la UB, 

19 de desembre. Sessió «L’espermatogè-

nesi en els mol·luscs gasteròpodes», en què 

es dictaren dues conferències, l’una, a 

càrrec de M. José Amor, i l’altra, a càrrec 

d’Enric Riber, tots dos del Departament 

de Biologia Cel·lular de la UB. Organitza-

ció: Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Museu de les Terres de l’Ebre 

(Amposta), 27 de gener. Sessió científica 

«Fa cent vint-i-cinc milions d’anys: quan 

els Ports eren un litoral poblat per dino-

saures», a càrrec d’Àngel Galonart, cap 

del Grup de Recerca del Mesozoic de 

l’Institut Català de Paleontologia Miquel 

Crusafont. Organització: Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 8 de febrer. 

Sessió «Som esclaus dels nostres gens?», 

dins la commemoració del Dia de Darwin 

2012, a càrrec de David Bueno, de la UB, 

i d’Ester Desfilis, de la Universitat Com-

plutense de Madrid. Moderadora: Núria 

Cadenes, periodista d’El Temps. Organit-

zació: Institut Cavanilles de Biodiversitat 

i Biologia Evolutiva, Facultat de Ciències 

Biològiques i càtedra de divulgació de la 

ciència de la Universitat de València i 

Acció Cultural del País Valencià, amb el 

patrocini de l’IEC, la Societat Catalana 

de Biologia i la Caixa d’Estalvis del Me-

diterrani (CAM).

— Campus de Burjassot-Paterna, 

Universitat de València, 9 de febrer.  

Sessió «Autocatàlisi, RNA i l’origen de  

la vida», a càrrec de Mauro Santos, de la 

UAB, dins la commemoració del Dia de 

Darwin 2012. Organització: Institut Ca-

vanilles de Biodiversitat i Biologia Evolu-

tiva, Facultat de Ciències Biològiques i 

càtedra de divulgació de la ciència de la 

Universitat de València i Acció Cultural 

del País Valencià, amb el patrocini de 

l’IEC, la Societat Catalana de Biologia i 

la Caixa d’Estalvis del Mediterrani 

(CAM).

— Fundació d’Estudis Superiors 

d’Olot, 9 de febrer. Sessió científica «Com 

influeix el clima en la selecció dels hàbitats 

en les papallones», a càrrec de Constantí 

Stefanescu, investigador del Pla de Segui-

ment de Ropalòcers de Catalunya (Cata-

lan Monitoring Buterrfly Scheme, CBMS) 

del Museu de Ciències Naturals de Gra-
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nollers. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— Facultat de Biologia de la UB, 

22 de febrer. Sessió científica «Canvi 

climàtic i declivi de les poblacions d’am-

fibis», a càrrec de David Green, de la 

Universitat McGill, de Montreal (Quebec). 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— IEC, 23 de febrer. Sessió «El 

nou reglament d’informació al consumi-

dor i la nova llista comunitària d’additius 

alimentaris», dirigida per Carolina Padu-

la, tecnòloga d’aliments de l’Associació 

d’Indústries d’Aliments i Begudes de 

Catalunya, i Antoni García Gabarra, 

consultor de regulació alimentària. Orga-

nització: Associació Catalana de Ciències 

de l’Alimentació (IEC).

— ETSEA, UdL, 24 de febrer. 

Sessió científica «Canvi climàtic i declivi 

de les poblacions d’amfibis», a càrrec de 

David Green, de la Universitat McGill,  

de Montreal (Quebec). Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 14 de març. XXIII Sessió 

de Fotografia de Natura «Fotos de fauna 

des de l’altre costat del visor. Aventures i 

desventures d’un fotògraf a la natura», a 

càrrec de Jordi Bas. Organització: Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura, de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— La Porta del Delta (Prat de 

Llobregat), 15 de març. Sessió científica 

«30 anys de gavina corsa a Catalunya», 

a càrrec d’Albert Bertolero, de l’Institut 

de Recerca i Tecnologies Agroalimentà-

ries. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— Facultat de Ciències de la UAB, 

18 d’abril. Sessió científica «Les micori-

zes: una relació de conveniència entre 

plantes i fongs. Principals línies de recer-

ca actuals», a càrrec de Xavier Parladé, 

de l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 13 de juliol. Sessió del 

GRITIM-UPF / IMISCOE PhD Summer 

School. Organització: Grup de Recerca 

Interdisciplinari sobre Immigració de la 

UPF, amb la col·laboració de l’IEC.

Reunions

— IEC, 4 de setembre. Inauguració de la 

Reunió Estatal de Ciència del Sòl. Orga-

nització: Secció de Sòls de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC) i Socie-

dad Española de la Ciencia del Suelo.

— IEC, 10 de novembre. RECAM 

2011, Reunió Científica Anual de la Sec-

ció de Microbiologia de la Societat Cata-

lana de Biologia. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 8 de juliol. Catorzena 

Reunió Internacional de Micromorfologia 

de Sòls. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC), Sociedad Es-

pañola de la Ciencia del Suelo i Unió In-

ternacional de Ciències del Sòl.
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Taules rodones

— IEC, 15 de setembre. Taula rodona 

Álvaro Cunqueiro i la cultura catalana. 

Ponents: Pere Gimferrer, Jordi Garcia, 

Basilio Losada i Fernando Valls. Organit-

zació: IEC i Consello da Cultura Galego.

— Recinte firal Gran Via de Bar-

celona, 15 de novembre. Taula rodona 

sobre química alimentària, en el marc de 

la Fira Expoquimia. Organització: Asso-

ciació Catalana de Ciències de l’Alimen-

tació (IEC), Societat Catalana de Quími-

ca (IEC) i Expoquimia 2011.

— IEC, 28 de novembre. Taula 

rodona i lectures del cicle commemoratiu 

Llegir i no llegir Sagarra, a càrrec de 

Vinyet Panyella i Vicenç Pagès, sobre la 

llengua viva de Sagarra. Jaume Pla féu  

la lectura de textos de Sagarra. Organit-

zació: Institució de les Lletres Catalanes, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 29 de novembre. Taula 

rodona i lectures del cicle commemoratiu 

Llegir i no llegir Sagarra, a càrrec de 

Narcís Comadira i Jordi Galves, que dis-

sertaren sobre Sagarra i el seu país. Rosa 

Cadafalch féu la lectura de textos de Sa-

garra. Organització: Institució de les 

Lletres Catalanes, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 30 de novembre. Taula 

rodona i lectures del cicle commemoratiu 

Llegir i no llegir Sagarra, a càrrec de 

Josep M. Benet i Jornet i Sergi Pàmies, que 

parlaren sobre la popularitat de Josep M. 

de Sagarra. Carles Canut féu la lectura de 

textos de Sagarra. Organització: Institució 

de les Lletres Catalanes, amb la col-

laboració de l’IEC.

— Edifici històric La Nau (Uni-

versitat de València), 16 de febrer. Taula 

rodona «50 anys de Nosaltres els valen-

cians (1962-2012)». Ponents: Joaquim 

Molas, membre de l’IEC; Francesc de 

Paula Burguera, periodista i escriptor; 

Vicent Pitarch, membre de l’IEC, i Anto-

ni Furió, catedràtic d’història de la UV. 

Organització: Càtedra Joan Fuster de la 

UV, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 22 de febrer. Taula rodo-

na El front exterior: les polítiques lin-

güístiques explicades als estrangers, a 

càrrec d’Emili Boix i Miquel Strubell, 

curadors del volum Democratic policies 

for language revitalisation: the case of 

Catalan. Organització: Societat Catalana 

de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 7 de març. Taula rodona 

Equitat a l’accés i sortides professionals 

dels universitaris en temps de crisi. Po-

nents: Xavier Martínez Celorio, de la UB; 

Marina Subirats, de la UAB; Julio Cara-

baña, de la Universitat Complutense de 

Madrid; Néstor López, del Sistema d’In-

formació de Tendències Educatives a 

l’Amèrica Llatina; Jean François Germe, 

del Conservatori Nacional d’Arts i Oficis 

de París, i Adrián Acosta, de la Universi-

tat de Guadalajara (Mèxic). Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC).

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Cièn-
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cies de Catalunya (Barcelona), 8 de març. 

Taula rodona Estàndard i correcció en el 

català actual. Repercussions en el model 

de llengua de l’ensenyament. Ponents: 

Isidor Marí, president de la Secció Filolò-

gica de l’IEC; Joan Badia, professor de 

llengua i literatura catalanes; Llorenç 

Comajoan, professor de filologia a la UVic; 

Albert Pla Nualart, responsable lingüístic 

del diari Ara, i Ernest Rusinés, cap del 

Servei Lingüístic de TV3.

— IEC, 15 de març. Taula rodona 

La despatologizadora que lo despatolo-

gize, conduïda per Rosa María Medina 

Doménech, de la Universitat de Granada. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 3 de maig. Taula rodona 

Conseqüències de la reducció de la pro-

ducció pròpia de les cadenes de televisió, 

amb Francesc Escribano, director de 

Minoria Absoluta SL, i Núria García 

Muñoz, professora titular de comunicació 

audiovisual i publicitat i investigadora del 

Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi 

de la UAB. Organització: Societat Cata-

lana de Comunicació (IEC).

— IEC, 5 de juny. Taula rodona En 

quina mesura reclamen noves polítiques 

els nous comportaments residencials a les 

llars catalanes?. Ponents: Cristina López, 

autora de l’informe Nous comportaments 

residencials a les llars catalanes; Carme 

Trilla, de Cáritas; Lydia Paredes, de la 

Fundació SER.GI, Servei Gironí de Peda-

gogia Social, i Pau Serracant, de l’Obser-

vatori Català de la Joventut. Organització: 

Associació Catalana de Socio logia (IEC), 

Panel de Desigualtats Socials (PaD) de la 

Fundació Jaume Bofill.

Tertúlies

— IEC, 12 de setembre. Tertúlia «La 

veritat sobre la crisi del cogombre», amb 

Josep M. Espelta, antic coordinador de  

la Secció de Protecció dels Vegetals de la 

ICEA (IEC), i Jordi Ferrés i Padró, cap de 

l’Àrea de Gestió de Riscos del Servei Re-

gional de Barcelona de l’Agència de Pro-

tecció de la Salut de la Generalitat. Orga-

nització: Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).

— IEC, 25 d’octubre. Tertúlia «La 

nova reforma de la PAC en un context de 

turbulències», dirigida per Germani Rin-

cón, economista. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 15 de novembre. Tertúlia 

«Situació actual de la confusió sexual en 

vinya del Penedès», amb Joan Reyes, del 

Servei de Protecció Vegetal de Vilafranca 

del Penedès. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 9 de gener. Tertúlia «La 

investigació en fitoplasmes: perspectiva 

històrica i estat actual», a càrrec d’As-

sumpció Batlle i Amparo Laviña, de 

l’Institut de Recerca en Tecnologies Ali-

mentàries. Organització: Institució Cata-

lana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 7 de maig. Tertúlia «Aven-

ços en el maneig integrat de plagues en 
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indústria agroalimentària», a càrrec de 

Jordi Riudavets, director de projectes  

de recerca i desenvolupament (R + D) del 

Departament d’Entomologia de l’Institut 

de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— IEC, 4 de juny. Tertúlia «Noves 

plagues en la nostra agricultura: el cas de 

la Drosophila suzukii», a càrrec de Ricard 

Sorribas, tècnic del Servei de Sanitat 

Vegetal del Departament d’Agricultura, i 

Jordi Giné, responsable del Servei de 

Sanitat Vegetal. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

Debats

— Banc Internacional Banca Mora (An-

dorra la Vella), 15 de novembre. 4ts De-

bats de Recerca «La llengua catalana i 

Andorra». Organització: Societat Andor-

rana de Ciències.

— UVic, 19 de desembre. Debat 

«L’efecte CSI. La genètica forense al se - 

gle xxi». Organització: UVic, amb la col-

laboració de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— UVic, 20 de desembre. Debat 

amb l’autor de Ciencia para Nicolás, 

Carlos Chorda. Organització: UVic, amb 

la col·laboració de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— UVic, 20 de desembre. Debat 

«Esport i ciència» Organització: UVic, 

amb la col·laboració de la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC), entre d’altres.

— IEC, 18 d’abril. XXIV Debat 

de Química a l’Institut d’Estudis Catalans. 

Organització: Societat Catalana de Quí-

mica (IEC).

— IEC, 24 de maig. Debat «Pro-

tegir la costa surt a compte?», amb els 

geògrafs Oriol Nel·lo i José Antonio Do-

naire, dins el cicle Diàlegs ambientals 

2012. Quartes jornades d’anàlisi i debat 

sobre les ciències ambientals. Organitza-

ció: Associació Catalana de Ciències 

Ambientals i Societat Catalana d’Ordena-

ció del Territori (IEC).

— IEC, 31 de maig. Debat «Reva-

lorització dels entorns naturals o massifi-

cació?», amb Xavier Basora, consultor 

d’Espai TReS Territori i Responsabilitat 

Social, i Josep M. Prats, responsable de 

l’Àrea d’Ús Públic i Turisme del Parc 

Natural de la Zona Volcànica de la Gar-

rotxa, dins el cicle Diàlegs ambientals 

2012. Organització: Associació Catalana 

de Ciències Ambientals i Societat Catala-

na d’Ordenació del Territori (IEC).

— IEC, 14 de juny. Debat «Turis-

me comunitari. Entre el mite i la realitat», 

amb Jordi Gascón, doctor en antropologia 

social, i Diego Barrado Timón, professor 

titular de la Universitat Autònoma de 

Madrid, dins el cicle Diàlegs ambientals 

2012. Organització: Associació Catalana 

de Ciències Ambientals i Societat Catala-

na d’Ordenació del Territori (IEC).

— IEC, 21 de juny. Debat «La 

candidatura Barcelona-Pirineu 2022. Una 

oportunitat per a dinamitzar turística-
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ment el Pirineu?», amb Enric Truñó, 

comissionat de l’Alcaldia pel projecte de 

la candidatura Barcelona- Pirineu 2022, 

i Francesc López Palomeque, catedràtic 

d’anàlisi geogràfica regional de la UB, dins 

el cicle Diàlegs ambientals 2012. Orga-

nització: Associació Catalana de Ciències 

Ambientals i Societat Catalana d’Ordena-

ció del Territori (IEC).

— IEC, 28 de juny. Debat «Turis-

me i canvi climàtic. Riscos i oportunitats 

en un escenari de canvi», amb M. Belén 

Gómez Martín, doctora en geografia de la 

UB, i Jorge Olcina Cantos, de la Univer-

sitat d’Alacant, dins el cicle Diàlegs am-

bientals 2012. Organització: Associació 

Catalana de Ciències Ambientals i Socie-

tat Catalana d’Ordenació del Territori 

(IEC).

Simposis

— IEC, 21 de novembre. Simposi L’ideal 

científic de Catalunya 1911-2011. Cen-

tenari de la creació de la Secció de Cièn-

cies de l’Institut d’Estudis Catalans. Or-

ganització: Secció de Ciències Biològiques 

i Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— IEC, 1 i 2 de desembre. Sim-

posi Història de la física a Espanya en el 

segle xx: balanç i perspectives. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i la Tecnologia (IEC).

— IEC, 20 de desembre. Primer 

Simposi Anual de l’Institut de Biologia 

Molecular de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 16 d’abril. Simposi From 

cells to organs. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i Institut de 

Biologia Molecular de Barcelona (CSIC).

— IEC, 25 de juny. Tretzè Simpo-

si de la Fundació La Marató de TV3. 

Organització: Fundació La Marató de 

TV3, amb la col·laboració de l’IEC, 

l’Agència d’Informació, Avaluació i Qua-

litat en Salut i la Fundació Institució 

Catalana de Suport a la Recerca.

Fires

— Fira de Madrid (IFEMA), 5-7 d’octu-

bre. L’IEC participà en la Fira Internacio-

nal del Llibre, LIBER 2011, i compartí 

estand amb l’Euskaltzaindia (Reial Aca-

dèmia de la Llengua Basca), el Consello 

da Cultura Galega i la plataforma Textos 

Medievals Catalans. Organització: Institut 

d’Estudis Catalans.

— Móra d’Ebre, 2 de juny. Salvador 

Giner inaugura la Novena Fira del Llibre 

Ebrenc, a Móra d’Ebre. Organització: Lit-

terarum, Ajuntament de Móra d’Ebre, 

Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre i 

Institució de les Lletres Catalanes.

Lliurament de premis

— IEC, 20 de setembre. Acte de lliura-

ment del Premi Internacional Geocrítica 

2010, atorgat a Maria Dolors Garcia 

Ramon, membre de l’IEC. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 25 d’octubre. Lliurament 

dels premis de la tercera convocatòria 
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ICREA Acadèmia. Organització: Institució 

Catalana de Recerca i Estudis Avançats 

(ICREA).

— IEC, 14 de novembre. Acte de 

lliurament del X Premi Ferran Armengol 

i Tubau, atorgat al treball «Sistemes 

d’atenció de llarga durada per a la co-

bertura i el finançament de les situacions 

de dependència: assegurança privada i 

hipoteca inversa», de Daniel Blay Berrue-

ta. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC) i Fundació Armengol 

i Mir.

— Facultat de Medicina i Ciències 

de la Salut de la URV (Reus), 17 de no-

vembre. Lliurament dels Premis CCNIEC 

2011. Organització: Centre Català de la 

Nutrició de l’IEC (CCNIEC).

— Palau de la Generalitat de Ca-

talunya, 17 de novembre. Lliurament de 

la menció honorífica a la Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics de l’IEC per l’elabo-

ració del Diccionari jurídic català. Orga-

nització: Generalitat de Catalunya.

— IEC, 28 de novembre. Lliura-

ment de premis del concurs «Un mar de 

paraules». Organització: Fundació Anna 

Lindh i Institut Europeu de la Mediterrà-

nia.

— CX La Pedrera (Barcelona), 29 

de novembre. Lliurament del XIII Premi 

Catalunya d’Economia, atorgat a Germà 

Bel, catedràtic de la UB, per l’obra Espa-

nya, capital París. Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC) i Catalunya 

Caixa.

— IEC, 14 de desembre. Acte de 

celebració del cinquè aniversari del domi-

ni .cat i lliurament dels Ajuts puntCAT 

2011, presidit per Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC, i amb la cloenda a càrrec 

de Francesc Xavier Mena, conseller 

d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 

de Catalunya. Organització: Fundació 

puntCAT, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 21 de febrer. Acte de lliu-

rament de premis de la II Olimpíada de 

Biologia de Catalunya. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC), 

Centre de Documentació i Experimentació 

en Ciències, Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat, Col·legi de Biòlegs de 

Catalunya, Seminari Permanent de Cièn-

cies Naturals, Societat Espanyola de Bio-

química i Biologia Molecular, Oficina de 

Coordinació de les Proves d’Accés a la 

Universitat, Campus d’Excel·lència Inter-

nacional de la UAB i de la UB, UdG, URV 

i UPF.

— IEC, 16 de març. Lliurament 

dels premis de la fase catalana de l’Olim-

píada Internacional de Física i dels premis 

als millors treballs de batxillerat sobre 

física. Organització: Societat Catalana de 

Física (IEC).

— IEC, 26 d’abril. Acte de lliura-

ment dels Premis Sant Jordi 2012 de 

l’IEC. Organització: IEC.

— Palau de Congressos d’Eivissa, 

28 d’abril. Lliurament de les Mencions 

Sant Jordi 2012. Acte inclòs dins els actes 

de cloenda de l’Any de la Paraula Viva a 
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les Illes Balears, que comptà amb l’assis-

tència del president de la Secció Filològi-

ca de l’IEC. Organització: Institut d’Es-

tudis Eivissencs.

— IEC / CSIC, 18 de maig. Acte 

de lliurament de premis dels Problemes a 

l’Esprint. Organització: Societat Catalana 

de Matemàtiques (IEC), Federació d’En-

titats per a l’Ensenyament de les Mate-

màtiques a Catalunya (FEEMCAT) i 

Centre de Recursos per Ensenyar i Apren-

dre Matemàtiques (CREAMAT).

— Rectorat de la UAB (Bellater-

ra), 29 de maig. Acte de lliurament dels 

premis de les proves Cangur. L’acte comp-

tà amb la presència d’Anna Ripoll, recto-

ra de la UAB; Salvador Giner, president 

de l’IEC; Pere Puig, director del Departa-

ment de Matemàtiques de la UAB, i Joan 

de Solà-Morales, president de la Societat 

Catalana de Matemàtiques. Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

Congressos

— Facultat de Filologia de la UB, 5 de 

setembre. XXIV Congrés Internacional  

de l’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. 

Organització: Generalitat de Catalunya i 

UB, conjuntament amb el Consell Inter-

nacional de Ciències Onomàstiques.

— IEC, 8 de setembre. Congrés 

internacional «“Nulla dies sine littera”. 

La escritura cotidiana en la casa romana». 

Organització: UB, Reial Acadèmia de 

Bones Lletres i Secció Històrico-Arqueo-

lògica de l’IEC.

— IEC, 19-21 de setembre. Con-

ferència «Signal Rewiring and addiction 

in cancer». Benvinguda a càrrec de Joan 

J. Guinovart, membre de l’IEC, i amb una 

intervenció de Joan Massagué, amb la 

ponència «A poised chromatin platform 

for Smad access to master regulators of 

differentiation». Organització: Institut de 

Recerca Biomèdica.

— IEC, 21 de setembre. Congrés 

internacional «Nitrogen in planetary 

systems: the early evolution of the at-

mospheres of terrestrial planets». Organit-

zació: Secretaria Científica de l’IEC, CSIC 

i Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.

— IEC, 10 de novembre. Congrés 

internacional «Construcció i projecció de 

la memòria personal a l’Europa moder-

na». Organització: IEC, UAB i Casa de 

Velázquez, entre d’altres.

— Institut Català d’Investigació 

Química (Tarragona), 16 de gener. Con-

ferència Fèlix Serratosa 2012. Organitza-

ció: Societat Catalana de Química (IEC) 

i Real Sociedad Española de Química.

— Rectorat de la UdL, 19 d’abril. 

XXX Congrés de l’Associació Espanyola 

de Lingüística Aplicada. Organització: 

UdL, amb la col·laboració de l’IEC.

— Institut d’Estudis Gironins 

(Girona), 8 de juny. XXII Conferència 

Anual de la Societat Catalana de Comu-

nicació. Organització: Societat Catalana 

de Comunicació (IEC).

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 9 de juliol. Internatio n- 
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al Conference on Cultural Policy Research 

2012. Inauguració a càrrec de Salvador 

Giner. Organització: Centre d’Estudis sobre 

Cultura, Política i Societat (CECUPS) de 

la UB.

— IEC / Conservatori de Música 

del Liceu, 9-12 de juliol. I Congrés Inter-

nacional de Biologia de Catalunya. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Residència d’Investigadors 

(Barcelona), 12 i 13 de juliol. Congrés 

«Dynamics of memory: what is the evi-

dence?». Organització: Centre de Recerca 

Matemàtica, IEC i Departament d’Econo-

mia i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya.

Exposicions

— Biblioteca de Física i Química de la UB, 

5 d’octubre. «L’utillatge químic en llibres 

i catàlegs», del Fons Antic de la Bibliote-

ca. Organització: Facultat de Química i 

Facultat de Física de la UB, Societat 

Catalana de Física (IEC) i Societat Cata-

lana de Química (IEC).

— Campus de Sant Vicent del 

Raspeig de la Universitat d’Alacant, 22-

31 d’octubre. «Els Gaetà Huguet, dos  

líders castellonencs». Organització: Dele-

gació de l’IEC a Alacant, amb la col-

laboració de la Universitat d’Alacant.

— Biblioteca de Catalunya (Bar-

celona), 5 de novembre - 4 de desembre. 

«Cent anys de la Secció Filològica de 

l’Institut d’Estudis Catalans (1911-

2011)». Organització: Biblioteca de Ca-

talunya.

— IEC, 19-21 de novembre. 

«Ments abstractes. Un projecte fotogràfic 

entorn de les matemàtiques», emmarcada 

dins les activitats de la Setmana de la 

Ciència 2011. Organització: Centre de 

Recerca Matemàtica, IEC i Ingenio Ma-

thematica (i-Math).

— IEC, 23 de novembre - 9 de 

desembre. Exposició «Els elements quí-

mics, joies imprescindibles». Organització: 

Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 2 de desembre - 12 de gener. «El 

Carxe, territori de frontera». Organitza-

ció: Delegació de l’IEC a Alacant, amb la 

col·laboració de la Generalitat de Catalu-

nya, la Fundació Lluís Carulla, la Univer-

sitat d’Alacant, l’Institut Interuniversita-

ri de Filologia Valenciana i la Fundació 

La Caixa.

— Museu de la Vida Rural (Esplu-

ga de Francolí), 13 de gener - 19 de febrer. 

«El Carxe, territori de frontera». Organit-

zació: Delegació de l’IEC a Alacant, amb 

la col·laboració de la Generalitat de Ca-

talunya, la Fundació Lluís Carulla, la 

Universitat d’Alacant, l’Institut Interuni-

versitari de Filologia Valenciana i la 

Fundació La Caixa.

— IEC, gener-març. «Imatges de 

Nicolau d’Olwer. Als cinquanta anys  

de la seva mort», formada per fotografies, 

documents personals i publicacions. Or-

ganització: Secció Filològica de l’IEC.

Memoria 2011-2012.indb   350 20/1/17   13:09



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

351

— IEC, 24 de gener - 29 de febrer. 

«Natura catalana, rica i plena». Organit-

zació: Societat Catalana de Fotògrafs de 

Natura (ICHN-IEC).

— IEC, 20 de febrer - 15 de març. 

«Maria Aurèlia Capmany: dona, escripto-

ra i ciutadana», amb motiu dels vint anys 

de la seva mort. Organització: Diputació de 

Barcelona amb la col·laboració de la 

Fundació Maria Aurèlia Capmany.

— IEC, 20 de febrer - 15 de març. 

«El Carxe, territori de frontera». Organit-

zació: Delegació de l’IEC a Alacant, amb 

la col·laboració de la Generalitat de Ca-

talunya, la Fundació Lluís Carulla, la 

Universitat d’Alacant, l’Institut Interuni-

versitari de Filologia Valenciana i la 

Fundació La Caixa.

— Museu d’Història de Barcelona, 

16 de març - 6 de maig. «Imaginary/BCN. 

La mirada matemàtica, les arts i el patri-

moni». Organització: Museu d’Història de 

Barcelona, Real Sociedad Matemática 

Española i Societat Catalana de Matemà-

tiques (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 30 de març - 4 de maig. «Pintures 

per a cecs». Organització: Delegació de 

l’IEC a Alacant.

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la Universitat d’Alacant, 3 d’abril - 3 de 

maig. «El Carxe, territori de frontera». 

Organització: Delegació de l’IEC a Ala-

cant i Universitat d’Alacant.

— Centre de Recursos Casa del Vi 

(Pinós), 4 de maig - 18 de maig. «El 

Carxe, territori de frontera». Organitza-

ció: Delegació de l’IEC a Alacant, Univer-

sitat d’Alacant i Ajuntament del Pinós.

— IEC, 30 de maig - 21 de juny. 

«Montphoto 2012. Per què serveix un 

concurs fotogràfic?». Organització: Socie-

tat Catalana de Fotògrafs de Natura de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

Cursos

— Sala de cultura Sa Nostra (Eivissa), 

7-12 de novembre. XXXVII Curs Eivissenc 

de Cultura «Eivissa i Formentera en els 

cent anys de la Secció Filològica de l’IEC». 

Conferència inaugural: «Eivissa i Formen-

tera en l’obra d’Antoni Maria Alcover», a 

càrrec de M. Pilar Perea, de la UB. Orga-

nització: Institut d’Estudis Eivissencs.

— IEC, 9 i 16 de novembre. Curs 

«La geografia a l’accés a la Universitat». 

La primera sessió fou «Ensenyar geogra-

fia a secundària» i la segona, «Perspecti-

ves, eines, recursos i xarxes en l’ensenya-

ment de la geografia». Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 21, 22, 24 i 29 de novem-

bre i 1 de desembre. Curs «Introducció a 

la indústria alimentària». Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 17 de maig. Curs «Geo-

grafia i esports d’aventura». Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 22 i 29 de maig. Curs 

«L’Antàrtida i els geògrafs». Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).
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— IEC, 2 de juliol. Curs «Les 

energies sostenibles: nous recursos». Or-

ganització: Societat Catalana de Tecnolo-

gia (IEC), CESIRE AULATEC Aula de 

Recursos de Tecnologia i l’Associació del 

Professorat de Tecnologia de Catalunya.

Homenatges i commemoracions

— IEC, 6 de setembre. Homenatge a 

Antoni M. Badia i Margarit, en el marc de 

la vint-i-quatrena edició del Congrés In-

ternacional del Consell Internacional de 

Ciències Onomàstiques (ICOS), per la 

seva aportació en l’àmbit de l’onomàstica. 

Organització: IEC.

— IEC, 25 d’octubre. Sessió en 

homenatge a Jordi Monés i Pujol-Bus-

quets, amb motiu de la publicació de la 

seva obra La pedagogia catalana al se- 

gle xx. Organització: Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC i Societat d’His-

tòria de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana (IEC).

— IEC, 27 d’octubre. Jornada 

d’homenatge a Josep M. de Sagarra, que 

fou escriptor i membre de l’IEC, en el 

marc de les activitats del centenari de la 

Secció Filològica de l’IEC, amb les ponèn-

cies de Lluís Permanyer i Josep M. Casa-

sús, i dues taules rodones. Organització: 

IEC.

— IEC, 3 de novembre. «Joan 

Solà, de viva veu», acte d’homenatge a 

Joan Solà, que va ser vicepresident de 

l’IEC des de 2009 fins que va morir, el 27 

d’octubre de 2010. Hi participaren el 

president de l’IEC; el president de la 

Secció Filològica; Albert Soler, director 

del Departament de Filologia Catalana de 

la UB; Jordi Suïls, director del Departa-

ment de Filologia Catalana i Comunicació 

de la UdL; Muriel Casals, presidenta 

d’Òmnium Cultural, i el Cor la Fontana, 

del qual Solà formava part. Organització: 

IEC, UB, UdL i Òmnium Cultural.

— IEC, 7 de novembre. Acte de 

celebració del desè aniversari de la Fun-

dació Ajudant Ajudar. Organització: 

Fundació Ajudant Ajudar, amb la col-

laboració de l’IEC.

— Facultat de Geologia de la UB, 

13 de desembre. Acte d’homenatge al  

Dr. Oriol Riba, membre de l’IEC mort  

el 31 de maig passat. Hi intervingueren 

Lluís Cabrera, degà de la Facultat de la 

Geologia de la UB; Miquel Canals, cap del 

Departament d’Estratigrafia, Paleontolo-

gia i Geociències Marines de la UB; Maria-

no Marzo, catedràtic d’estratigrafia de  

la UB; Ferran Colombo, catedràtic d’es-

tratigrafia de la UB, i Carmina Virgili, 

catedràtica emèrita d’estratigrafia de la 

Universitat Complutense de Madrid. Or-

ganització: UB.

— Campus Catalunya de la URV 

(Tarragona), 20 de desembre. Homenat-

ge a Ramon Amigó, membre corresponent 

de l’IEC, que va morir el setembre passat. 

Intervencions: «Perfil humà i intel·lectual 

de Ramon Amigó», a càrrec d’Eugeni 

Perea; «Ramon Amigó, un mestratge en 

onomàstica», a càrrec de Joan Anton 
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Rabella, i «Ramon Amigó i els estudis 

onomàstics a les comarques meridionals 

del Principat de Catalunya», a càrrec de 

Pere Navarro. Organització: URV.

— Edifici Ramon Llull (UIB) i 

Can Alcover Espai de Cultura (Palma), 

23 de febrer. «Homenatge al lingüista 

Joan Solà (1940-2010)», amb les confe-

rències «Joan Solà, el llegat i l’exemple», 

a càrrec d’Isidor Marí, president de la 

Secció Filològica; «Joan Solà, l’entusiasta 

científic de la llengua», a càrrec de Jaume 

Corbera, i «Les idees sociolingüístiques 

de Joan Solà», a càrrec de Gabriel Bibilo-

ni —tots dos professors de la UIB. Orga-

nització: IEC, Departament de Filologia 

Catalana i Lingüística General de la UIB, 

amb la col·laboració d’Obra Cultural 

Balear.

— IEC, 5 de març. Acte d’home-

natge «Lynn Margulis (1938-2011): la 

voluntat d’ésser, l’impuls de fer», amb 

motiu del Dia Internacional de la Dona. 

Organització: IEC.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), 

12 de març. Homenatge a l’enginyer in-

dustrial Enric Freixa i Pedrals —que fou 

membre de l’IEC— en el centenari del seu 

naixement. Organització: ETSEIB, el Col-

legi i l’Associació d’Enginyers Industrials 

de Catalunya i Mútua d’Enginyers.

— IEC, 22 de març. Acte d’home-

natge a Teodor Llorente (1836-1911), 

amb motiu del centenari de la seva mort. 

Organització: Secció Històrico-Arqueolò-

gica i Secció Filològica de l’IEC, Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC) i 

Societat Verdaguer.

— Paranimf de la UB, 22 de març. 

Acte d’homenatge a Oriol Riba i Arderiu 

(1923-2011). Presidit per Ramon Pascu-

al de Sans, president de la Reial Acadèmia 

de Ciències i Arts de Barcelona; Dídac 

Ramírez, rector de la UB, i Salvador Giner, 

president de l’IEC. Organització: Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 

UB i IEC.

— IEC, 25 de juny. «La repressió 

franquista dels historiadors catalans. 

Homenatge a Josep de C. Serra i Ràfols 

(1902-1971)». Organització: Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya 

i Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

Concerts

— IEC, 19 de gener. El pianista i compo-

sitor Albert Guinovart i el violoncel·lista 

Oriol Aymat van oferir un concert a la 

Sala Prat de la Riba, que fou l’obertura 

d’un cicle regular de concerts que se ce-

lebrà al claustre de l’Institut les nits 

d’estiu. Amb aquest concert també es 

commemorà l’aniversari del lliurament de 

la Medalla de la Pau de les Nacions Unides 

a Pau Casals (1971) i el centenari del 

naixement de Xavier Montsalvatge (1912-

2002). Amb motiu d’aquestes efemèrides, 

la programació es basà en el so del vio-

loncel i el piano, els dos instruments que 

tocava Pau Casals, i el piano que va tocar 
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Guinovart fou el del mateix Montsalvatge, 

cedit en préstec a l’IEC pel Museu de la 

Música de Barcelona i l’Auditori.

Música al claustre

Els mesos de juliol i setembre de 2012, el 

claustre barroc de la Casa de Convales-

cència, seu de l’IEC, acollí un cicle estival 

de concerts, a fi de recuperar la tradició 

musical entre les activitats de les antigues 

acadèmies de Barcelona. Els concerts es 

feren amb instruments històrics cedits pel 

Museu de la Música.

— 5 de juliol. «Les veus del cata-

là», amb Lídia Pujol, Pau Figueres i Mi-

quel À. Cordero.

— 19 de juliol. «L’escola catalana 

de guitarra», amb Stefano Grondona i 

Laura Mondiello.

Paral·lelament, el Museu de la 

Música també acollí dos concerts dins el 

cicle La música del Museu, els dies 8 i 15 

de juliol, dedicats a Frederic Mompou 

(1893-1987), amb motiu del vint-i-cin-

què aniversari de la seva mort, amb el 

pianista Adolf Pla i el piano que va per-

tànyer al compositor.

Altres

— Parc Arqueològic de Guissona (carrer 

del Tint, 2, de Guissona), 10 de setembre. 

Inauguració del parc arqueològic i del 

centre d’interpretació de la ciutat roma-

na de Iesso al Museu de Guissona Eduard 

Camps. Organització: Patronat d’Arqueo-

logia de Guissona (IEC, Ajuntament de 

Guissona, Consell Comarcal de la Segar-

ra, Diputació de Lleida i UAB Barce-

lona).

— Barcelona, 11 de setembre. 

Ofrena floral de l’IEC al monument de 

Rafael Casanova. Organització: IEC.

— IEC, 14 de setembre. «Fer cièn-

cia oberta», diàleg públic amb el científic 

nord-americà Michael Nielsen. Organit-

zació: Institut de Ciència i Tecnologia 

Ambientals (ICTA-UAB) i Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 14 de setembre. Aula de conversa 

de la Biblioteca Enric Valor de l’IEC. 

Lectura i debat de la publicació de l’IEC 

Quins models de llengua escrita per als 

mitjans de comunicació? Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 19 de setembre. Aula de conversa 

de la Biblioteca Enric Valor, amb l’obra 

Els intel·lectuals avui, de Jordi Berrio i 

Enric Saperas (IEC, 1993). Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 28 de setembre. Aula de conversa 

de la Biblioteca Enric Valor, amb l’obra 

Mirades creuades: Miquel Martí i Pol i 

Antoni Miró (IEC, 2009), de Carles Cor-

tés. Organització: Delegació de l’IEC a 

Alacant.

— Jardí Mercè Rodoreda de l’IEC, 

30 de setembre. Celebració del Dia Inter-

nacional de la Traducció, amb lectures de 

traduccions a càrrec dels autors. Organit-
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zació: Associació d’Escriptors en Llengua 

Catalana i IEC.

— IEC, 11 d’octubre. Inauguració 

del curs 2011-2012 de l’IEC. Organitza-

ció: Institut d’Estudis Catalans.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 14 d’octubre. Aula de conversa de 

la Biblioteca Enric Valor, centrada en la 

lectura i el debat del text de Carlota Solé 

«Immigració. Debat sobre la ciutadania 

pluricultural», publicat a Una societat en 

crisi? Reptes d’un món globalitzat (Eumo 

i IEC, 2008). Organització: Delegació de 

l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 19 d’octubre. Aula de conversa de 

la Biblioteca Enric Valor, centrada en la 

lectura i el debat del text «La situació 

jurídica de la llengua catalana, avui», el 

discurs de Josep M. Puig Salellas llegit 

durant la sessió inaugural del curs 1989-

1990 de l’IEC. Organització: Delegació de 

l’IEC a Alacant.

— IEC, 21 d’octubre. Sessió de 

recepció de Miquela Valls com a membre 

corresponent de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 26 d’octubre. Aula de conversa de 

la Biblioteca Enric Valor, centrada en la 

lectura i el debat de l’article «Parlar, i 

llegir i escriure», de Joan Martí i Castell, 

publicat a El llibre i la lectura: una revo-

lució en la història de la humanitat (IEC, 

2007). Organització: Delegació de l’IEC 

a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 2 de novembre. Aula de conversa de 

la Biblioteca Enric Valor, centrada en la 

lectura i el debat de l’article «L’anarquis-

me als països de parla catalana: entre el 

sindicalisme i la propaganda (1868-

1931)», de Teresa Abelló i Güell, publicat 

en la revista de l’IEC Catalan Historical 

Review de l’any 2010. Organització: De-

legació de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 16 de novembre. Aula de conversa 

de la Biblioteca Enric Valor, centrada en 

l’article «Colònies en la Lluna, ciutats a 

Mart», de Fernando Ballesteros, publicat 

en la revista Mètode l’estiu de 2011. Or-

ganització: Delegació de l’IEC a Alacant.

— Caixa Fòrum de Madrid, 21 de 

novembre. Classes magistrals de Salvador 

Giner: «La producción social de la moral. 

Economía, poder, cultura». Organització: 

La Caixa.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 23 de novembre. Aula de conversa 

de la Biblioteca Enric Valor, centrada en 

l’obra Els elements. Una exploració vi sual 

de tots els àtoms coneguts de l’Univers, de 

Theodor Gray. Organització: Delegació  

de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 30 de novembre. Aula de conversa 

de la Biblioteca Enric Valor, centrada en 

l’article de Brauli Montoya «El castellà 

actual a les comarques del Vinalopó i el 

Segura com a exponent del valencià an-

tic», publicat dins Els altres parlars va-
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lencians. I Jornada de Parlars Valencians 

de Base Castellano-Aragonesa (València, 

2010). Organització: Delegació de l’IEC 

a Alacant.

— IEC, 15 de desembre. Sessió de 

recepció de Joan Sanmartí com a membre 

numerari de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica de l’IEC.

— Seu Universitària d’Alacant, 19 

de desembre. Aula de conversa de la Bi-

blioteca Enric Valor. Es traslladà a l’ex-

posició «El Carxe, territori de frontera» 

per a parlar del català a València. Orga-

nització: Delegació de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 21 de desembre. Aula de conversa 

de la Biblioteca Enric Valor. Sessió lliure. 

Organització: Delegació de l’IEC a Ala-

cant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 25 de gener. Aula de conversa de  

la Biblioteca Enric Valor, centrada en la 

lectura i el debat del text de Josep Lluís 

Barona «Determinisme climàtic», publicat 

en la revista Mètode, número 70 (estiu 

2011). Organització: Delegació de l’IEC 

a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 1 de febrer. Aula de conversa de  

la Biblioteca Enric Valor, centrada en la 

lectura i el debat del text de Tudi Torró i 

Ferrer «El català a l’escola del País Valen-

cià: dades i reflexions», publicat en la re-

vista Treballs de Sociolingüística Catala-

na. Llengua i ensenyament, núm. 20. 

Organització: Delegació de l’IEC a Alacant.

— UPC, 9 de febrer. VI Encuentro 

de Cátedras UNESCO de España. Orga-

nització: Centre Internacional de Mètodes 

Numèrics en Enginyeria (CIMNE), Co-

missió Espanyola de Cooperació amb la 

UNESCO i Xarxa de Càtedres UNESCO 

Catalanes, amb la col·laboració del Centre 

UNESCO de Catalunya (UNESCOCAT).

— Filmoteca de Catalunya (Bar-

celona), 10 de febrer. Signatura de l’acord 

de col·laboració entre les institucions 

culturals del barri del Raval, entre les 

quals, l’IEC. Organització: Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

— Facultat de Biociències de la 

UAB, 11 de febrer. II Olimpíada de Bio-

logia de Catalunya. Organització: Societat 

Catalana de Biologia.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 15 de febrer. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en l’arti-

cle «Thoreau i el canvi climàtic», de 

Mercè Piqueras, publicat en el número 19 

de la revista Omnis Cellula. Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— UIB (Palma), 16 de febrer. Se-

tena Trobada de Joves Investigadors dels 

Països Catalans, a Palma. Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC).

— Basílica de l’abadia de Mont-

serrat, 19 de febrer. 43a Renovació de la 

Flama de la Llengua Catalana. Organit-

zació: Centre Excursionista de Castelló, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 21 de febrer. XI Assemblea 

General Extraordinària de la Xarxa de 
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Custòdia del Territori: «Amb els peus a 

terra, estenent les mans». Organització: 

Xarxa de Custòdia del Territori i Institu-

ció Catalana d’Història Natural (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 22 de febrer. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en el text 

«La promoció del valencià des de l’Admi-

nistració local valenciana», de Brauli 

Montoya, publicat a A Alacant, en valen-

cià. Organització: Delegació de l’IEC a 

Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 29 de febrer. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en l’arti-

cle «Notes per a un debat sobre el lloc  

de l’educació moral i cívica a l’escola», de 

Josep M. Puig Rovira, publicat en la Re-

vista Catalana de Pedagogia (2005). 

Organització: Delegació de l’IEC a Ala-

cant.

— Satèl·lit del Palau de les Expo-

sicions (Perpinyà), 3 de març. Dictat en 

català, a Perpinyà. Organització: Regido-

ria dels Afers Catalans de l’Ajuntament 

de Perpinyà, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 7 de març. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en l’arti-

cle «Democràcia emocional», de Salvador 

Giner, publicat a El Periódico de Catalu-

nya (20 maig 2011). Organització: Dele-

gació de l’IEC a Alacant.

— Figueres, 9 de març. Inaugura-

ció del Centre de Formació Integrat Fer-

ran Sunyer i Balaguer. Organització: 

Ajuntament de Figueres i Fundació Fer-

ran Sunyer i Balaguer

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 14 de març. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en el text 

«Per a una sociologia de la literatura al 

País Valencià», de Joan Oleza, publicat en 

la revista L’Espill, núm. 3 (tardor de 

1979). Organització: Delegació de l’IEC 

a Alacant.

— IEC, 15 de març. Celebració de 

les XVII Proves Cangur de Matemàtiques. 

Organització: Societat Catalana de Mate-

màtiques (IEC).

— IEC, 19 de març. Sessió de 

recepció d’Àngel Messeguer com a mem-

bre numerari de la Secció de Ciències i 

Tecnologia de l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 21 de març. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en el 

documental Sendes i carenes, el món 

d’Enric Valor, publicat per Escola Valen-

ciana - Federació d’Associacions per la 

Llengua. Organització: Delegació de l’IEC 

a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 28 de març. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en l’arti-

cle «Plurilingüisme educatiu i immersió 

lingüística», de Vicent Brotons, publicat 

en el diari Levante (14 març 2012). Or-

ganització: Delegació de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 4 d’abril. Aula de conversa de la 
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Biblioteca Enric Valor, centrada en el text 

de Lluís Nicolau d’Olwer «Els límits de la 

democràcia», publicat en el llibre Demo-

cràcia contra dictadura. Escrits polítics, 

1915-1960. Organització: Delegació de 

l’IEC a Alacant.

— IEC, 23 d’abril. Diada de Sant 

Jordi a l’IEC: visites guiades al jardí Mer-

cè Rodoreda, jornada de portes obertes i 

venda de llibres al pati de la Casa de 

Convalescència i a la Rambla. Organitza-

ció: IEC i Fundació Mercè Rodoreda.

— IEC, 25 d’abril. Sessió de re-

cepció de Miquel Canals com a membre 

numerari de la Secció de Ciències i Tec-

nologia de l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 25 d’abril. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en el 

comentari dels poemes de Javier Torres de 

l’exposició «Pintures per a cecs». Orga-

nització: Delegació de l’IEC a Alacant.

— Ajuntament de Vila-Real / 

Caixa Rural, 27 d’abril. Acte de cloenda 

de l’Any de la Paraula Viva. Organització: 

Delegació de l’IEC a Castelló i Secció 

Filològica de l’IEC.

— El Pinar del Grau (Castelló de 

la Plana), 29 d’abril. Vint-i-cinquena 

Festa per la Llengua. Organització: Col-

lectius per la Llengua i la Cultura, amb 

la col·laboració de la Secció Filològica de 

l’IEC i la Delegació de l’IEC a Castelló.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 2 de maig. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en l’arti-

cle de Pep Coll «Els Pirineus: màgia i 

fantasies», publicat en la revista Mètode, 

núm. 69 (primavera 2011). Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— Petit Palau del Palau de la 

Música Catalana (Barcelona), 5 de maig. 

Acte de cloenda de l’Any de la Paraula 

Viva, centenari de la Secció Filològica. 

Organització: IEC i Departament de 

Cultu ra de la Generalitat de Catalunya.

— UOC, 8 de maig. Acte d’inves-

tidura d’Aina Moll com a doctora honoris 

causa de la Universitat Oberta de Cata-

lunya.

— IEC, 8 i 9 de maig. Jornada de 

portes obertes, amb visites guiades a la 

Casa de Convalescència, seu de l’IEC, i 

presentació dels projectes de la Secció 

Filològica, dins els actes de cloenda de 

l’Any de la Paraula Viva, amb què s’ha 

commemorat el centenari de la Secció.

— IEC, 9 de maig. Festa de cloen-

da de l’Any de la Paraula Viva, centenari 

de la Secció Filològica de l’IEC.

— Facultat de Filologia de la UB, 

14 de maig. Trobada iberoromànica de 

poesia. Organització: Facultat de Filologia 

Romànica de la UB, amb el suport de la 

Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 16 de maig. Trobades 

Francocatalanes sobre l’Antiguitat Clàssi-

ca. Organització: Universitat de París IV, 

UB i Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 16 de maig. Aula de conversa de la 
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Biblioteca Enric Valor, centrada en el text 

de Modest Prats «La singularitat de les 

llengües», publicat a Engrunes i retalls. 

Escrits de llengua i literatura catalanes, 

de CCG Edicions. Organització: Delega-

ció de l’IEC a Alacant.

— IEC, 21 de maig. Sessió de re-

cepció de Marta Estrada com a membre 

numerària de la Secció de Ciències Biolò-

giques de l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 23 de maig. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en el 

Diccionari nàutic i marítim, de Francisco 

Javier Torres Ribelles. Organització: De-

legació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 25 de maig. Quinzena 

Trobada Matemàtica. Organització: Socie-

tat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 30 de maig. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en l’article 

«Política i manipulació del llenguatge», 

publicat dins de Comunicació. Revista de 

Recerca i d’Anàlisi, de la Societat Catalana 

de Comunicació (novembre 2010). Orga-

nització: Delegació de l’IEC a Alacant.

— IEC i Facultat de Pedagogia de 

la UB, 31 de maig. Cinquena edició de la 

Primavera Pedagògica. Organització: 

Societat Catalana de Pedagogia (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 5 de juny. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en el text 

de Fernando Martín «El pas de la ciència 

i el solatge de la religió», publicat en la 

revista Mètode, núm. 68. Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 13 de juny. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en l’article 

de Josep Rovirosa i Olivé «Rendiment i 

lecturabilitat tipogràfica a la premsa escri-

ta. L’evolució del disseny de les tipografies 

de premsa, entre la preocupació per l’espai 

i la comoditat de lectura». Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 14 de juny. Cafès Cientí-

fics d’Immunologia: «Trasplantaments: 

present i futur». Organització: Societat 

Catalana d’Immunologia i Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).

— IEC, 18 de juny. Sessió de re-

cepció d’Antoni Olivé com a membre 

numerari de la Secció de Ciències i Tec-

nologia de l’IEC.

— IEC, 20 de juny. Assemblea de 

la Societat Catalana de Pedagogia, filial 

de l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 20 de juny. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en les 

fogueres d’Alacant, les festes i tradicions 

dels llocs d’origen dels assistents. Orga-

nització: Delegació de l’IEC a Alacant.

— Parc lo Torrent, de Sant Vicent 

del Raspeig (Alacant), 22 de juny. Aula 

de conversa de la Biblioteca Enric Valor, 

dedicada a les fogueres d’Alacant, amb 

un debat sobre el text «Exotisme lingüís-

tic», de Lliris Picó. Organització: Delega-

ció de l’IEC a Alacant.
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— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 27 de juny. Aula de conversa de la 

Biblioteca Enric Valor, centrada en el 

conte de Mercè Rodoreda «L’hora més 

silenciosa en el diari d’un soldat», dins Un 

cafè i altres narracions (Barcelona, 1999). 

Organització: Delegació de l’IEC a Ala-

cant.

— IEC, 9 de juliol. Cloenda del 

centenari de l’Escola Superior d’Agri-

cultura de Barcelona (ESAB). Organitza-

ció: Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC) i ESAB (UPC).

— Reial Acadèmia de Medicina de 

Barcelona, 9 de juliol. Acte «Els Congres-

sos de Metges i Biòlegs de Llengua Cata-

lana: passat, present i futur». Organitza-

ció: Fundació Alsina i Bofill, Col·legi 

Oficial de Metges de Barcelona, Reial 

Acadèmia de Medicina de Catalunya i 

IEC.

— Liceu Renouvier (Prada de 

Conflent), 17-23 d’agost. XLIV Univer-

sitat Catalana d’Estiu.
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