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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2013

Premi Prat de la Riba

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

mona (secretari general de l’IEC) i Josep Guitart i Duran, Antoni Pladevall i Font i Anto-

ni Riera i Melis (membres de la Secció Històrico-Arqueològica). 

Atorgat a Santi Torras Tilló per l’obra Pintura catalana del Barroc. L’auge col·

leccionista i l’ofici de pintor al segle xvii.

Premi de Medi Ambient 

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

mona (secretari general de l’IEC) i Jaume Terradas i Serra i Marta Estrada i Miyares 

(membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Jordi Catalan Aguilà.

Premi Internacional Catalònia 

Ponència: Romà Escalas i Llimona (secretari general de l’IEC), M. Teresa Ferrer i 

Mallol (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), Josep Vigo i Bonada (membre de la 

Secció de Ciències Biològiques), Pilar González Duarte (membre de la Secció de Ciències 

i Tecnologia), Joan Martí i Castell (membre de la Secció Filològica) i Àngels Pascual de 

Sans (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Giuseppe Grilli (Alvito, Frosinone, Itàlia, 1946).

Premi IEC d’Història Contemporània Jaume Vicens i Vives

Ponència: Albert Balcells i González, Jordi Casassas i Ymbert i Santiago Riera i 

Tuèbols (membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Giovanni C. Cattini pel treball Regeneracionisme i descentralització a 

l’Europa mediterrània. El projecte català de ‘La España Regional’ (1886·1893).

Premi IEC d’Història de les Arts Josep Pijoan

Ponència: Núria de Dalmases i Balañà, Francesc Fontbona i de Vallescar i Joaquim 

Garriga i Riera (membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Fàtima López Pérez pel treball Ornamentació vegetal i arquitectures de 

l’oci a la Barcelona del 1900.
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Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer

Ponència: Josep Carreras i Barnés, Joan Josep Guinovart i Cirera i Francesc Gon-

zàlez i Sastre (membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Eulàlia Puigdecanet i Riubugent pel treball Anàlisi de l’expressió gènica 

en la trombocitèmia essencial. Relació amb la policitèmia vera.

Premi IEC de Geologia Josep R. Bataller

Ponència: Pere Santanach i Prat, Jordi Corominas i Dulcet i Salvador Reguant i 

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

Atorgat a David Amblàs Novellas pel treball Morfodinàmica sedimentària de mar·

ges continentals passius silicoclàstics.

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d’Olwer

Ponència: Germà Colón Domènech, Josep Gifreu i Pinsach i Mariàngela Vilallonga 

Vives (membres de la Secció Filològica).

Atorgat a Joan Mahiques Climent pel treball Fonts i transmissió de la poesia ca·

talana medieval.

Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner

Ponència: Jaume Cabré i Fabré, Joaquim Mallafrè i Gavaldà i Carles Miralles i Solà 

(membres de la Secció Filològica).

Atorgat a Caterina Riba Sanmartí pel treball L’obra poètica de Maria·Mercè Mar·

çal. Una aproximació des dels estudis de gènere i la literatura comparada.

Premi IEC de Filosofia Joaquim Carreras i Artau

Ponència: Jaume Casals i Pons, Pere Lluís Font i Jaume de Puig i Oliver (membres 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Josep Monserrat Molas pel treball El ‘De homine’ de Thomas Hobbes.

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Ponència: Alejandro Adem, Núria Fagella, Joseph Oesterlé, Eero Saksman i Alan 

Weinstein. 

Atorgat a Xavier Tolsa pel treball Analytic capacity, the Cauchy transform, and 

non·homogeneous Calderón·Zigmund theory.

Premi Matemàtiques i Societat

Ponència: Salvador Giner, David Serrat, Romà Escalas, Joan de Solà-Morales, Joaquim 
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Bruna, Josep Amat, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Joan Girbau, Pere Pascual i Nú-

ria Vila.

Atorgat a Alfons Petit pel reportatge «Cervell privilegiat», publicat en el suplement 

Dominical del Diari de Girona del 17 de febrer de 2013, i a Mónica López Ferrado pels 

treballs dedicats a la difusió de les matemàtiques publicats al diari Ara: l’article «Una mi-

rada matemàtica sobre la ciutat» (22 març 2012), l’article «Matemàtiques per a dits petits 

i ments genials» (23 juny 2012) i l’entrevista al professor Carles Simó (17 març 2013).

Premi Albert Dou (Societat Catalana de Matemàtiques)

Ponència: Pilar Bayer i Isant, Ildefonso Díaz, Joan Girbau i Badó, Adolfo Quirós i 

Xavier Mora.

Atorgat a Arturo Valdivia pel treball Matemática financiera en tiempos de crisis.

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

Ponència: Albert Cortina i Ramos, Josep A. Báguena Latorre, Jordi Bellmunt, Agàpit 

Borràs i Plana, Robert Juvé i Morillo, Gisela Lorán i Benavent i Josep M. Vilanova i Claret.

Atorgat a Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes, pel projecte Modificació puntual 

del pla d’ordenació urbanística municipal de Tortosa en el barri de Sant Jaume.

Així mateix, s’atorgaren accèssits a Vilanova-Moya, arquitectes, pel projecte Pla 

especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleon·

tològic, geològic i paisatgístic de Manresa, i a Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes, pel 

projecte Pla de millora urbana del centre històric de la Seu d’Urgell.

Premi Catalunya de Sociologia

Ponència: Mònica Badia, Anna Parés, Andreu Peix, Josep M. Rotger, Carlota Solé, 

Albert Sòria i Marina Subirats.

Atorgat a Fausto Miguélez Lobo.

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

Ponència: Jaume Reventós, Joan Seoane, Christof von Kalle, Albert Jordan i Jordi 

Barquinero.

Atorgat a Núria Sánchez Coll.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

Ponència: Josep M. Nadal i Farreras, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Francesc 

Vallverdú Canes i Joaquim Torres.
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Atorgat a August Rafanell per l’obra Notícies d’abans d’ahir. Llengua i cultura 

catalanes al segle xx.

Concurs de Joves Sociòlegs

Ponència: Joan Miquel Verd, Joan Jiménez i Montserrat Simó.

Atorgat a Santiago Eizaguirre Anglada pel treball Innovació social i governança 

urbana. Entitats socialment creatives a Barcelona i Bilbao.

Així mateix, s’atorgà un accèssit a Berta Güell Torrent pel treball Els negocis dels 

pakistanesos al barri del Raval a Barcelona. Motius i estratègies per a l’autoocupació.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

Ponència: Joan Anglès, Josep M. Alcañiz, Josep M. Espelta, Josep M. Puiggròs i 

Assumpta Serra.

Atorgat a Josep Marfull Oromí pel treball La séquia de Torres (Lleida), un sistema 

hidràulic a la vall del Segre. Poblament i espais agraris a la plana de Lleida a l’edat 

mitjana.

Premi de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

Ponència: Jaume Sobrequés, Mercè Morales i Alfred Pérez-Bastardas.

Atorgat a Ricard Torra i Prat pel treball La visita del general (1542·1705): una 

aproximació històrica.

Així mateix, s’atorgà un accèssit a Gabriel Mayol Arbona pel treball La premsa 

republicana a Mallorca a la darreria del segle xix: ‘El Demócrata’, ‘El Republicano’ i ‘La 

República’. 

Premi de la Societat Catalana de Biologia

Ponència: Ricard Guerrero, Àurea Navarro i Joan Duran.

Atorgat a Marta de Castro i Català pel treball Estudi d’associació genètica al locus 

1q21·23, una regió candidata per a les psicosis.

Així mateix, s’atorgà un accèssit a Alba Millanes Romero pel treball Snail1 i la 

regulació de l’heterocromatina.

Premi de la Societat Catalana de Química

Ponència: Josep Bonjoch Sesé, Jordi Llorca Piqué i Pilar Salagre Carnero.

Atorgat a Guillem Valero González pel treball Emergència i evolució a l’homoqui·

ralitat.
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Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

Ponència: Marc Barracó, Alícia Casals i Gemma Roca.

Atorgat a Oriol Gallemí i Rovira pel treball Aportacions a la transferència de tec·

nologia energètica aeroespacial cap al vehicle verd construïble a Catalunya.

Premi dels Amics de l’Art Romànic

Ponència: Francesca Español i Bertran, Joaquim Graupera i Graupera i Joan Va-

lero Molina.

Atorgat a Margarida Muñoz Milán pel treball Les pintures murals romàniques de 

l’absis de Santa Maria d’Àneu. Debats entorn d’una imatge singular.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

Ponència: Martín Sombra, Joaquim Ortega i Enric Ventura.

Atorgat a Esther Ibáñez Marcelo pel treball Expectation Maximization per a arbres 

filogenètics.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

Ponència: Núria Benach, Xavier Úbeda i Francesc Nadal.

Atorgat a Anna Segura Beltrán pel treball Construccions en sòl no urbanitzable. 

Aproximació al procés urbanitzador del medi rural: el cas de les Terres de l’Ebre (2002·

2012).

Així mateix, es féu una menció especial Aleix Porta Alonso pel treball Adolescència, 

quotidianitat i espais urbans a Sant Martí de Provençals (Barcelona).

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

Ponència: Roser Serra Coma, Anna Ortiz i Guitart i Jordi Royo Climent.

Atorgat a l’Institut Can Jofresa de Terrassa pel treball Les fronteres europees: se· 

gles xx i xxi. De l’Europa dels grans imperis als Estats Units d’Europa.

Així mateix, es féu una menció especial a l’Institut Manuel de Cabanyes de Vila-

nova i la Geltrú pel treball La influència del massís del Garraf en el clima de Vilanova.

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

Ponència: Joaquim Torres (president de la Societat Catalana de Sociolingüística), 

Xavier Moral (representant d’Òmnium del Vallès Oriental) i Miquel Àngel Pradilla Car-

dona (membre de la Secció Filològica).

Atorgat a Francesc Xavier Vila i Moreno pel treball Entre la cohesió i el plurilin·
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güisme socials. Algunes lliçons internacionals per a les polítiques lingüístiques educatives 

catalanes.

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 les persones següents: 

— Jordi Marrugat Domènech pel projecte Les relacions entre l’obra narrativa de 

Mercè Rodoreda i l’obra narrativa de William Faulkner.

— Noemí Llanas-Gómez pel projecte La influència d’Andreu Nin en la narrativa 

de preguerra de Mercè Rodoreda: arguments, literatura russa i política.

— Neus Penalba Suárez pel projecte L’última narrativa de Mercè Rodoreda.

— Meritxell Talavera i Muntané pel projecte ‘La plaça del Diamant’: edició genè·

tica. Escriptura i estil.

— Maria Rosa Villanueva i Puig pel projecte Realització d’un catàleg raonat on·

line de l’obra plàstica de Mercè Rodoreda.

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

Ponència: Josep Massot i Muntaner i Antoni Riera i Melis (membres de la Secció 

Històrico-Arqueològica) i Àngels Pascual de Sans (membre de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials).

Atorgada a Sebastià Serra Busquets pel projecte Plataformes i moviment associatiu 

entre Catalunya, les Illes Balears, la Catalunya del Nord i el País Valencià i les seves 

publicacions en el temps present.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

Ponència: Mariàngela Vilallonga Vives (membre de la Secció Filològica), Pere 

Lluís Font (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Josep Guitart i Duran 

(membre de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgada a Jordi Aguelo Mas pel projecte Fonts bibliogràfiques per a l’estudi de la 

història i l’arqueologia medieval al Solsonès. Aportacions i mancances al coneixement.

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

Ponència: Carlota Solé i Puig i Joan-Francesc Mira i Casterà (membres de la Sec-

ció de Filosofia i Ciències Socials) i Josep Moran i Ocerinjauregui (membre de la Secció 

Filològica).
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Atorgada a Laura Viayna Graells pel projecte Adequació al català d’un material 

d’aprenentatge de basc: 50 hores.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

Ponència: Josep Massot i Muntaner (en representació de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica), Antoni Ferrando i Francès (en representació de la Secció Filològica), Àlex Susan- 

na (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 

Miquel Strubell (en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Atorgades a les persones següents:

— Vincenzo Ferraro (Itàlia) pel projecte Recepció i fortuna crítica de Joan Miró a 

Itàlia: verificació dels fons i arxius mallorquins.

— Maria Serena Vinci (Itàlia) pel projecte Estudi arquitectònic·constructiu de la 

basílica paleocristiana i de l’església romànica de l’amfiteatre romà de Tarragona.

— Rogerio R. Tostes (Brasil) pel projecte Els canvis de vocabulari polític i la seva 

posició institucional dins les Corts catalanes de Pere el Cerimoniós.

Borses d’estudi Països Catalans

Ponència: Eva Serra i Puig i Antoni Riera i Melis (membres de la Secció Històrico-

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

Vicenç M. Rosselló i Verger (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Ricard 

Guerrero i Moreno (secretari científic de l’IEC).

En relació amb l’àmbit de les Illes Balears: 

— Catalina Maria Martorell Fullana pel projecte El republicanisme federal a les 

Illes Balears durant el Sexenni Democràtic i les seves relacions amb el republicanisme 

federal català (1868·1874).

— Pere Josep Garcia Munar pel projecte Anarcosindicalisme a Catalunya i Ba lears 

en perspectiva comparada (1976·1982).

En relació amb l’àmbit del País Valencià:

— Miquel Cruz i Morente pel projecte Interaccions entre pintura i literatura, 

Antoni Miró i els escriptors catalans.

En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord:

— Montserrat Valls Mora pel projecte L’arquitectura eclesiàstica dels segles iv al x 

als comtats d’Empúries·Peralada, Rosselló, Conflent, Vallespir, Perapertusés i Fenollet. 

Estudi comparatiu de la seva modulació.
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Borses Ferran Sunyer i Balaguer

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

Joaquim Bruna, Marta Casanellas, Josep Amat, Manuel Castellet, Joan Girbau, Pere Pas-

cual i Núria Vila.

Atorgades a Abel Gargallo Peiró, Anna Deluca Silberberg, Romero Barbieri Solha 

i Anna Bosch Camós.

Premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre Cervera

Premi IEC de Matemàtiques Josep Teixidor

Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs

Premi Fundació Mercè Rodoreda

Premi Territori (Societat Catalana d’Ordenació del Territori)

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

Premi de la Institució Catalana d’Història Natural

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

Una borsa d’estudi Generalitat de Catalunya

Una borsa d’estudi Països Catalans, 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 2012-2013, l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha organitzat, promogut o 

acollit 418 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 2012·2013

Seminaris 18

Conferències 171

Presentacions 34

Col·loquis 4

Jornades 59

Reunions 2

Taules rodones 8

Tertúlies 9

Debats 10

Simposis 7

Fires 1

Lliurament de premis 15

Congressos 13

Exposicions 10

Cursos 3

Homenatges i commemoracions 29

Concerts 5

Lectures públiques 3

Altres 17

Total 418

Seminaris

— IEC, 28 de setembre. Seminari acadè-

mic «El batxillerat. Contribució a la seva 

definició integrant les perspectives cultu-

ral, professional i pedagògica», amb es-

tudiosos i professionals de diferents àm-

bits. Organització: Societat Catalana de 

Pedagogia (IEC), Secció de Filosofia i 

Ciències Socials (IEC) i Col·legi Oficial de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

i en Ciències de Catalunya.

— Facultat de Química de la UB, 

16 de novembre. VII Seminari de Termi-

nologia de la SCATERM: «La nomencla-

tura química de la IUPAC en català», 

impartit per Salvador Alegret i Àngel 

Messeguer, de la Secció de Ciències i Tec-

nologia de l’IEC; Joaquim Sales, de la 

Societat Catalana de Química; Josep M. 

Mestres, del Servei de Correcció Lingüís-

tica de l’IEC, i Òscar Aznar, de la Societat 

Catalana de Terminologia. Organització: 

SCATERM (IEC).

— Institut de Ciències del Mar 

(ICM) (Barcelona), 22 de gener. Semina-

ri: «Nous avenços en ecologia microbiana 

2013», amb la conferència d’obertura «De 

com les idees científiques necessiten un 

“caliu” (o paradigma): El primer i l’últim 

article de Lynn Margulis», per Ricard 

Guerrero, secretari científic de l’IEC. 

Organització: Secció de Microbiologia  

de la Societat Catalana de Biologia (IEC), 

amb la col·laboració de la Secció d’Eco-

logia de la Societat Catalana de Biologia 

i l’ICM (CSIC).

— IEC, 29 de gener. Seminari 

«Infància i TDAH. Anàlisi multifactorial», 

adreçat a mestres, professors, pedagogs, 

psicopedagogs i professionals de l’ense-
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nyament en general. Organització: Socie-

tat Catalana de Pedagogia (IEC).

— FIB, campus nord de la UPC, 

20 de febrer. Seminari del cicle de FIB 

Alumni: «De l’empresa tradicional a la 

2.0», a càrrec de Dídac Lee, conseller de-

legat d’Inspirit. Organització: FIB Alum-

ni amb la col·laboració de la Societat 

Ca talana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 27 de febrer. Seminari de 

formació del professorat del cicle Perspec·

tives en filosofia: «Ètica de la virtut i èti ca 

de l’acció», a càrrec de Genoveva Martí 

(ICREA-UB). Organització: Grup de Fi-

losofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 13 de març. Seminari de 

formació del professorat del cicle Perspec·

tives en filosofia: «Perspectives sobre el 

temps i el futur: Ockham, Peirce i Bel-

nap», a càrrec de Sven Rosenkranz 

(ICREA-UB). Organització: Grup de Fi-

losofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 20 de març. Seminari del 

cicle de formació del professorat Perspec·

tives en filosofia: «Identitat personal: John 

Locke versus Bernard Williams», a càrrec 

de Josep Macià, de la UB. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 20 i 21 de març. 3rd Eu-

ropean Bois Noir Workshop. Organització: 

IRTA, Laboratori de Sanitat Vegetal de la 

Generalitat de Catalunya i Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris (ICEA-IEC).

— IEC, 11 d’abril. Seminari «Is 

there a world beyond Shannon? - Entro-

pies for complex systems», amb Stefan 

Thurner, professor de ciència de sistemes 

complexos de la Universitat Mèdica de 

Viena. Organització: Centre de Recerca 

Matemàtica (IEC).

— IEC, 17 d’abril. Seminari de 

formació del professorat del cicle Perspec·

tives en filosofia: «Relativisme versus 

absolutisme moral», a càrrec de Max 

Kölbel (ICREA-UB). Organització: Grup 

de Filosofia Analítica de la Societat Cata-

lana de Filosofia (IEC).

— IEC, 24 d’abril. Seminari de 

formació del professorat del cicle Perspec·

tives en filosofia: «Quan la veritat és 

mentida? Perspectives sobre les paradoxes 

semàntiques», a càrrec d’Elia Zardini, de 

la UB i la Universitat d’Aberdeen. Orga-

nització: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 8 de maig. Seminari de 

formació del professorat del cicle Pers·

pectives en filosofia: «El cogito en Des-

cartes i Husserl: convergències i diver-

gències», a càrrec de Carlota Serrahima, 

de la UB. Organització: Grup de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Fi-

losofia (IEC).

— Institució Milà i Fontanals - 

CSIC (Barcelona), 15-17 de maig. Semi-

nari «XML-TEI per a obres lexicogràfi-

ques de l’antiguitat i de l’edat mitjana». 

Organització: Institució Milà i Fontanals 

- CSIC, UB i IEC.
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— Espai Cívic Centre d’Igualada, 

18 de maig. III Seminari sobre Coses que 

Cal Saber de la Llengua Catalana: «La 

petita història de la correcció de textos a 

l’Institut d’Estudis Catalans (1907-

2007)», impartit per Josep M. Mestres, 

cap del Servei de Correcció de l’IEC, amb 

la col·laboració de Carme Kellner. Orga-

nització: Associació Promotora de la 

Llengua Catalana (APLEC).

— IEC, 22 de maig. Seminari de 

formació del professorat del cicle Perspec·

tives en filosofia: «Hi ha una sola lògica? 

Universalisme o relativisme», a càrrec de 

José Martínez, de la UB. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— UIB (Palma), 24 de maig. Se-

minari «Freinet, història i modernitat», 

dedicat al pedagog francès Célestin Freinet. 

Inclogué una conferència i dues ponències 

sobre la seva influència a Espanya, a Me-

norca i al País Valencià, i la taula rodona 

«L’ahir i l’avui de Freinet als territoris de 

parla catalana». Organització: Grup d’Es-

tudis d’Història de l’Educació (UIB), So-

cietat d’Història de l’Educació dels Països 

de Llengua Catalana (IEC).

— IEC, 29-30 de maig. VI Prima-

vera Pedagògica: «Diàlegs de pedagogs i 

pedagogues joves amb sèniors». Organitza-

ció: Societat Catalana de Pedagogia (IEC).

Conferències

— IEC, 19 de setembre. Conferència del 

cicle La recerca en sociologia a Catalu·

nya: «Sociologia de la cultura i de la re-

ligió», a càrrec d’Arturo Rodríguez Mora-

tó, del Centre d’Estudis sobre Cultura, 

Política i Societat de la UB, i Maria del 

Mar Griera, del Centre d’Investigacions 

en Sociologia de la Religió de la UAB. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 19 de setembre. Confe-

rència «Un projecte per a projectar el 

futur de les llengües», a càrrec de Raquel 

Casesnoves, de la UPF. Organització: 

Societat Catalana de Sociolingüística 

(IEC).

— IEC, 2 d’octubre. Conferència 

«La fotografia macro aplicada a la mine-

ralogia. El món dels minerals, les tècni-

ques fotogràfiques i la il·luminació», a 

càrrec de Joan Astor, amb la projecció de 

Món mineral i Atrapats en ambre. Orga-

nització: Societat Catalana de Fotògrafs 

de Natural i Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— IEC, 3 d’octubre. Conferència 

del cicle La recerca en sociologia a Cata·

lunya: «Territori, població i desigualtats», 

a càrrec d’Isabel Pujadas, del Grup de 

Recerca en Territori, Població i Ciutada-

nia de la UB, i Sebastià Sarasa, del Grup 

de Recerca en Sociologia i Demografia de 

la UPF. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC).

— IEC, 3 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs 2012-2013 de la Ins-

titució Catalana d’Història Natural: «His-

tòria natural dels canvis actuals en este-
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quiometria i metabolisme global», a càr- 

rec de Josep Peñuelas, ecòleg del Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals (CREAF-CSIC).

— IEC, 4 d’octubre. Conferència 

«El Parlament de Catalunya, la represen-

tació d’un poble mil·lenari», a càrrec de 

Marcel Mateu Vilaseca, professor de dret 

constitucional de la UAB i assessor a la 

UOC, dins el cicle que commemora els 

vuitanta anys de la instauració del Parla-

ment de Catalunya. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC), amb 

la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 8 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs 2012-2013 d’Amics de 

l’Art Romànic: «El Museu Nacional d’Art 

de Catalunya. Estratègia nacional i inter-

nacional», a càrrec de Pep Serra, director 

del MNAC. 

— IEC, 9 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs 2012-2013 de la Soci-

etat Catalana de Micologia (entitat adhe-

rida de la Institució Catalana d’Història 

Natural de l’IEC): «El coneixement mico-

lògic a Catalunya», a càrrec de Xavier 

Llimona, membre de l’IEC. 

— IEC, 10 d’octubre. Conferèn-

cia «The radicalization of geography», a 

càrrec de Richard Peet, professor de geo-

grafia de la Universitat de Clark, a Wor-

cester. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 10 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2012-2013 de la 

Societat Catalana de Física (IEC): «El 

bosó de Higgs», a càrrec d’Albert Bramon, 

catedràtic de física teòrica de la UAB. 

— IEC, 17 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle La recerca en sociologia a 

Catalunya: «Sociologia de l’educació», a 

càrrec de Rafael Merino, del Grup de 

Recerca en Educació i Treball de la UAB, 

i Natàlia Cantó, del Grup d’Estudis en 

Cultura i Societat (GRECS) de la UOC. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 22 d’octubre. Conferèn-

cia «An Overview of the R-Project & R-

Commander», a càrrec de John Fox, ca-

tedràtic del Departament de Sociologia de 

la Universitat McMaster, d’Ontario (Ca-

nadà). Organització: Societat Catalana 

d’Estadística, amb la col·laboració de 

l’Idescat.

— IEC, 22 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle L’art romànic a l’abast: «Els 

edificis de Terra Santa i el seu ressò a 

Occident», a càrrec de Francesca Español, 

presidenta d’Amics de l’Art Romànic 

(IEC). Organització: Amics de l’Art Ro-

mànic (IEC).

— IEC, 22 d’octubre. Conferència 

del cicle Sobirania i drets de les na cions: 

«Drets i sobirania a l’època contemporà-

nia», a càrrec de Samuel Moyn. Organit-

zació: IEC. 

— IEC, 23 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2012-2013 de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC): «L’anarquisme en el tombant dels 
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segles xix-xx: l’acció de Tarrida del Már-

mol», a càrrec de l’historiador Antoni 

Dalmau. 

— IEC, 24 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2012-2013 de la 

Societat Catalana de Pedagogia (IEC): «El 

batxillerat: sentit i valors», a càrrec de Joan 

Manuel del Pozo, professor de la UdG. 

Organització: Societat Catalana de Peda-

gogia (IEC).

— IEC, 29 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2012-2013 de la 

Societat Catalana d’Economia (IEC): 

«Apunts per a una nova Guia de Keynes 

(i implicacions per a la situació econòmi-

ca actual)», a càrrec de Jordi Galí, mem-

bre de l’IEC, i professor del Centre de 

Recerca en Economia Internacional de la 

UPF i de la Barcelona Graduate School of 

Economics.

— IEC, 30 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle La vida social de pedres i 

ossos: «From Las Vegas to the Bosnian 

Pyramids. Archaeology as popular cultu-

re», a càrrec de Cornelius Holtorf, de la 

Universitat Linnaeus (Suècia). Organit-

zació: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i la Tècnica (IEC).

— IEC, 31 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle La vida social de pedres i 

ossos: «In James Joule’s laboratory: Ges-

tural knowledge and experimentation in 

the nineteenth century», a càrrec d’Otto 

Sibum, de la Universitat d’Uppsala (Suè-

cia). Organització: Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i la Tècnica (IEC).

— IEC, 5 de novembre. Confe-

rència del cicle L’art gòtic a l’abast: «Els 

abats promotors de Sant Joan de les 

Abadesses», a càrrec de Marta Crispí, de 

la Universitat Internacional de Catalunya. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 7 de novembre. Confe-

rència «La Generalitat de Catalunya fins 

a la Nova Planta del 1716», a càrrec 

d’Albert Estrada-Rius, professor de la 

UAB, dins la commemoració dels vuitan-

ta anys de la instauració del Parlament de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics, amb la col·la-

boració de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona.

— IEC, 8 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Comunicació (IEC): «El 

paper dels mitjans de comunicació en els 

processos democràtics», a càrrec d’Enric 

Marín, expresident de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, i de 

Josep M. Casasús, periodista i membre 

de l’IEC. 

— IEC, 12 de novembre. Confe-

rència del cicle Sobirania i drets de les 

nacions: «Qui decideix realment? A pro-

pòsit de la naturalesa del jo», a càrrec  

de Manuel Cruz Rodríguez, catedràtic de 

filosofia contemporània de la UB. Orga-

nització: IEC.

— Reial Acadèmia de Medicina 

(Barcelona), 12 de novembre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 
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de Filosofia (IEC): «Notícia i elogi de fi-

losofar amb joves», a càrrec de Jordi Bel-

tran del Rey. 

— IEC, 13 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC): «Entre 

el test de Turing i la ciència-ficció: els 

reptes actuals de la robòtica», a càrrec de 

Carme Torras (CSIC-UPC). 

— IEC, 15 de novembre. Confe-

rència «De la ciutat difusa a l’arxipèlag 

metropolità», a càrrec de Francesco Indo-

vina, professor d’urbanisme de l’Institut 

d’Urbanisme i Arquitectura de Venècia. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 15 de novembre. Confe-

rència inaugural de la Setmana de la Ci-

ència 2012: «L’enginyeria i el cervell: del 

control de les crisis convulsives a la reduc-

ció de les infeccions infantils a l’Àfrica», 

per Steven J. Schiff, director del Penn 

State Center for Neural Engineering. 

Organització: Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació.

— Abadia de Montserrat, 16 de 

novembre. Conferència «El poder de l’eco-

nomia o l’economia del poder?», de Sal-

vador Giner, dins les XV Jornades Uni-

versitàries de Cultura Humanista: «El(s) 

valor(s) de la política. Repensar el poder 

públic en temps de crisi». Organització: 

Abadia de Montserrat i UB.

— IEC, 19 de novembre. Confe-

rència «Sense Espanya: els efectes econò-

mics d’un boicot comercial a les empreses 

catalanes», a càrrec de Xavier Cuadras 

Morató i Modest Guinjoan, del Departa-

ment d’Economia i Empresa de la UPF. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC).

— IEC, 20 de novembre. Confe-

rència «El telescopi Fabra-ROA Montsec 

(TFRM): un instrument per a la cerca 

d’escombraries espacials, exoplanetes, 

NEO i fonts d’alta energia», a càrrec de 

Jorge Núñez de Murga, catedràtic d’astro-

nomia de la Facultat de Física de la UB. 

Organització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— Centre Comarcal Lleidatà 

(Barcelona), 20 de novembre. Conferència 

«El regne de Navarra i el vescomtat de 

Castellbò (amb Andorra) el 1512», a 

càrrec de Josep Moran, membre de la 

Secció Filològica i director de l’Oficina 

d’Onomàstica. Organització: Centre Co-

marcal Lleidatà.

— Edifici Ramon Llull (UIB, 

Palma), 20 de novembre. Conferència 

col·loqui «La plaça del Diamant, de Mer-

cè Rodoreda», a càrrec de Margarida 

Casacuberta, professora de la UdG. Or-

ganització: Universitat de les Illes Balears 

i delegació de l’IEC a Palma.

— IEC, 20 de novembre. Confe-

rència «Avenços científics i la revolució al 

sector alimentari», a càrrec de David Jou, 

catedràtic de la UAB i membre de l’IEC. 

Organització: Facultat de Veterinària de 

la UAB i Associació Catalana de Ciències 

de l’Alimentació (IEC).
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— Can Alcover Espai de Cultura 

(Palma), 21 de novembre. Conferència 

«Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster, 

50 anys després», a càrrec de Josep M. 

Muñoz, director de L’Avenç i historiador. 

Organització: delegació de l’IEC a Palma 

i Obra Cultural Balear.

— IEC, 21 de novembre. Confe-

rència «Implicaciones de los microARNs 

en el desarrollo tumoral», a càrrec de 

Pedro Medina, del Centre de Genòmica i 

Investigació Oncològica de la Universitat 

de Granada, guanyador del Premi Sala-

Trepat 2012. Organització: Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— IEC, 21 de novembre. Confe-

rència dins el cicle La recerca en sociolo·

gia a Catalunya: «Anàlisi de les insti-

tucions», a càrrec de Josep Rodríguez, 

d’Estudis de Poder i Privilegi de la UB, i 

José A. Noguera, del Grup de Sociologia 

Analítica i Disseny Institucional de la 

UAB. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC).

— Facultat de Dret de la UB, 26 

de novembre. Conferència dins el cicle 

commemoratiu del vuitantè aniversari de 

la instauració del Parlament de Catalu-

nya: «Els censos a Catalunya», a càrrec 

de Lluís Jou i Mirabent, notari. Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

(IEC), amb la col·laboració de l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 27 de novembre. Confe-

rència: «Ni totes les xarxes són per a 

pescar ni tots els models van per una 

passarel·la: cap a una biologia predictiva, 

sense oblidar Darwin!», a càrrec d’Albert 

Sorribas, del Departament de Ciències 

Mèdiques Bàsiques de l’Institut de Recer-

ca Biomèdica de Lleida. Organització: 

Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Seu de la Penya Setrill de Be-

nicarló, 28 de novembre. Conferència «Les 

Normes de Castelló fan 80 anys. Home-

natge a Pompeu Fabra, Antoni M. Alcover 

i Josep Pascual i Tirado», a càrrec de Vicent 

Pitarch, membre de la Secció Filològica i 

delegat de l’IEC a Castelló. Organització: 

delegació de l’IEC a Castelló.

— IEC, 29 de novembre. Confe-

rència del cicle Pedres i ossos: «Una di-

mensió diferent: la controvèrsia pública 

de l’Home d’Orce», per Miquel Carandell 

(CEHIC-UAB). Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 4 de desembre. Conferèn-

cia del cicle El valor social de la recerca: 

«La pobresa és només conseqüència de la 

crisi?», a càrrec del sociòleg Lluís Sáez i 

Giol, amb motiu de la celebració dels deu 

anys del Panel de Desigualtats Socials de 

Catalunya (PaD). Organització: Fundació 

Jaume Bofill, Associació Catalana de 

Sociologia (IEC) i Entitats Catalanes 

d’Acció Social.

— IEC, 10 de desembre. Confe-

rència del curs «Una mirada filosòfica a 

la crisi»: «La filosofia de la crisi i la crisi 

de la filosofia», a càrrec de Salvador Gi-
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ner, president de l’IEC. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Casa de Cultura de Girona, 11 

de desembre. Conferència «Tres escripto-

res catalanes a Suïssa: Aurora Bertrana, 

Cèlia Suñol i Mercè Rodoreda», a càrrec 

de Mariàngela Vilallonga, vicepresiden- 

ta de l’IEC. Organització: Aules d’Exten-

sió Universitària per a la Gent Gran.

— IEC, 11 de desembre. Confe-

rència «Sobre el concepte d’anàlisi refle-

xiva», a càrrec de Lester Embree, del 

Departament de Filosofia de la Universi-

tat de l’Atlàntic de Florida i president de 

l’Organisation of Phenomenological Or-

ganisations (OPO). Organització: Grup 

d’Estudis Fenomenològics de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 11 de desembre. Conferèn-

cia del cicle La dona i el seu cos: cultu ra 

sexual i reproducció entre el franquisme 

i la transició democràtica: «Anticoncep-

ción, medicina y feminismo en España. 

Derechos políticos y prácticas de salud», 

a càrrec de Teresa Ortiz Gómez, de la Uni-

versitat de Granada. Organització: Socie-

tat Catalana d’Història de la Ciència i de 

la Tècnica (IEC).

— Seminari Conciliar de Barce-

lona, 11 de desembre. Conferència «El 

context socioeconòmic i cultural (1960-

1970)», a càrrec de Salvador Giner, dins 

el Simposi Internacional sobre el Concili 

Vaticà II: «La paraula, revelació de Déu 

en Crist». Organització: Facultat de Teo-

logia de Catalunya.

— Universitat Jaume I (Castelló), 

11 de desembre. Conferència «El català, 

llengua global», a càrrec de Vicent Partal, 

director de VilaWeb, en el cicle comme-

moratiu del vuitantè aniversari de les 

Normes de Castelló. Organització: dele-

gació de l’Institut d’Estudis Catalans a 

Castelló i Castelló per la Llengua.

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència del cicle La dona i el seu cos: cultu·

ra sexual i reproducció entre el franquis·

me i la transició democràtica: «Hormonas 

de síntesis y prevención del embarazo. 

Una discusión científica y dogmática en 

la España franquista», a càrrec d’Esteban 

Rodríguez Ocaña, de la Universitat de 

Granada. Organització: Societat Catala- 

na d’Història de la Ciència i de la Tècni-

ca (IEC).

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència del cicle La recerca en sociologia 

a Catalunya: «Estudis de gènere», a 

càrrec d’Elisabet Almeda, de Benestar, 

Comunitat i Control Social de la UB; 

Marta Soler, del Grup de Recerca en Gè-

nere, Identitat i Societat de la UB, i Olga 

Serradell, del Grup d’Estudis en Immi-

gració i Minories Ètniques de la UAB. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència inaugural de les Jornades d’Espi-

ritualitat Medieval: «El filòsof autodidac-

te: un Robinson filosòfic», per Miguel 

Candel. Organització: Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).
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— Universitat Jaume I (Castelló), 

12 de desembre. Conferència «Pompeu 

Fabra i les Normes de Castelló», a càrrec 

de Josep Murgades, professor de la UB, en 

el cicle commemoratiu del vuitantè ani-

versari de les Normes de Castelló. Orga-

nització: delegació de l’IEC a Castelló i 

Castelló per la Llengua.

— IEC, 13 de desembre. Confe-

rència del cicle Pedres i ossos: «Arqueo-

logía y sociedad, una relación de pareja», 

a càrrec de Margarita Díaz-Andreu, de la 

UB. Organització: Societat Catalana d’His- 

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

— Universitat Internacional de 

Catalunya (Barcelona), 13 de desembre. 

Conferència «Els advocats al sud de Fran-

ça i a Catalunya», a càrrec de Thomas 

Gergen, de la Universitat de Sarre i de 

l’Institut Max Planck d’Història del Dret 

Europeu, dins el cicle commemoratiu del 

vuitantè aniversari de la instauració del Par- 

lament de Catalunya. Organització: Socie-

tat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC), 

amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 14 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2012: «El Premi Nobel de Química 2012 

i els receptors intel·ligents de la superfície 

de les cèl·lules», a càrrec de Rafael Fran-

co, del Departament de Bioquímica i Bio-

logia Molecular de la UB. Organització: 

IEC i Societat Catalana de Química.

— Facultat de Biologia de la UB, 

18 de desembre. Conferència «Can we 

save marine fish stocks?», a càrrec de 

Philippe Cury, director del Centre de Re- 

cherche Halieutique Méditerranéenne et 

Tropicale (Universitat de Montpeller II). 

Organització: Facultat de Biologia de la 

UB i IEC.

— IEC, 18 de desembre. Confe-

rència «Els mapamundis en català de la 

baixa edat mitjana: orígens, caracterís- 

tiques i difusió d’un nou patró cartogrà-

fic», a càrrec de Ramon Pujades, cap de 

la Secció d’Arxius del Reial Patrimoni  

de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— IEC, 18 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2012: «Premi Nobel de Física 2012: ob-

servació i manipulació de sistemes quàn-

tics individuals», a càrrec de Jordi Mom-

part Penina, del Departament de Física 

de la UAB. Organització: IEC i Societat 

Catalana de Física.

— IES Ifach, de Calp (Alacant), 

18 de desembre. Conferència «Les Nor-

mes de Castelló fan 80 anys. Homenatge 

a Pompeu Fabra, Antoni M. Alcover i 

Josep Pascual i Tirado», a càrrec de Vicent 

Pitarch, membre de la Secció Filològica i 

delegat de l’IEC a Castelló. Organització: 

Institut d’Estudis Calpins i IES Ifach, amb 

la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 19 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2012: «Reprogramant el destí de les cèl-

lules», a càrrec d’Ángel Raya, professor 

00 Memoria 2012-2013.indb   314 13/2/17   10:38



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

315

d’investigació de l’ICREA. Organització: 

IEC i Societat Catalana de Biologia.

— IEC, 20 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2012: «La teoria de les assignacions esta-

bles i la pràctica del disseny de mercats», 

a càrrec de Jordi Massó, professor d’eco-

nomia a la UAB, sobre el Premi Nobel 

d’Economia 2012. Organització: IEC i 

Societat Catalana d’Economia.

— Ermita de Sant Sebastià (Cer-

vera del Maestrat), 21 de desembre. Con- 

ferència «Les Normes de Castelló i la fi-

gura de Llorenç Sorlí Ballester», a càrrec 

de Vicent Pitarch, membre de la Secció 

Filològica de l’IEC i delegat de l’Insti- 

tut a Castelló, i Casto Sorlí Moliner, del 

Consorci Memorial Espais de la Batalla 

de l’Ebre - Centre d’Estudis del Maestrat. 

Organització: Ajuntament de Cervera, 

Plataforma Castelló per la Llengua -  

Maestrat Viu i delegació de l’IEC a Cas-

telló.

— IEC, 21 de desembre. Confe-

rència del cicle Els premis Nobel de l’any 

2012: «Premi Nobel de Literatura 2012: 

Dir sense parlar», a càrrec de Valeria 

Gaillard, periodista d’El Punt Avui. Orga-

nització: IEC i Societat Catalana de Llen- 

gua i Literatura.

— IEC, 14 de gener. Conferència 

del cicle Sobirania i drets de les nacions: 

«Sobirania al segle xxi. És possible? Té 

sentit?», a càrrec de Joan Subirats, de 

l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 

de la UAB. Organització: IEC.

— Biblioteca Joan Coromines del 

Masnou, 15 de gener. Conferència «Cata-

lunya i Europa», a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’IEC. Organització: 

Aula d’Extensió Universitària del Masnou.

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 15 de gener. Conferència «Ali-

ments entre parents: anàlisi de la juris-

prudència i novetats del CCCat», a càrrec 

de Jordi Ribot Igualada, de la UdG, dins 

el cicle commemoratiu del vuitantè ani-

versari de la instauració del Parlament de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC), amb la 

col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona.

— IEC, 17 de gener. Conferència 

«Allò que ens ha ensenyat la geolingüís-

tica», a càrrec de Carlos Valcárcel Riveiro, 

de la Universitat de Vigo. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 17 de gener. Conferència 

de cicle Pedres i ossos: «Hacer una mon-

taña mágica», a càrrec d’Oliver Hochadel, 

de l’Institut Milà i Fontanals del CSIC, 

que presentà el llibre sobre el projecte 

d’Atapuerca. Organització: Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 22 de gener. Conferència 

del cicle Objectes perduts: explicar i ex·

posar ciència a museus i altres llocs pú·

blics: «El asco y el ojo inexperto: retórica 

visual del museo anatómico de Gustav 

Zeiller», a càrrec de Nike Fakiner, de 

l’Institut de Filosofia del CSIC. Organit-
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zació: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 23 de gener. Conferència 

«Antibiòtics: passat, present i futur», a 

càrrec de Mercè Berlanga, del Departament 

de Microbiologia i Parasitologia Sanità- 

ries de la Facultat de Farmàcia de la UB. 

Organització: Secció d’Ensenyament de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 23 de gener. Presentació 

de l’anuari Societat Catalana 2012, pre-

sidida per Salvador Giner, president de 

l’IEC, i amb les intervencions de Josep M. 

Masjuan, coordinador de l’anuari; Enric 

Juliana, corresponsal de La Vanguardia a 

Madrid, i Josep M. Rotger, president de 

l’Associació Catalana de Sociologia. Or-

ganització: Associació Catalana de Socio-

logia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (OCCC) (València), 23 

de gener. Conferència del cicle Els premis 

Nobel de l’any 2012: «Premi Nobel de 

Literatura 2012: Dir sense parlar», a 

càrrec de Valeria Gaillard, periodista d’El 

Punt Avui. Organització: IEC i Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC).

— Fundació Bosch i Cardellach 

(Sabadell), 25 de gener. Conferència «La 

teoria de control i la independència de 

Catalunya», a càrrec de Josep Amat, 

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia. Organització: Secció de Ciència i 

Tecnologia de la Fundació Bosch i Carde-

llach i Secció de Ciències i Tecnologia de 

l’IEC.

— IEC, 28 de gener. Conferència 

«Arquitectura financera: el sabater i el 

banquer», a càrrec d’Antoni Gasol Ma-

griñà, doctor en economia i autor del llibre 

Arquitectura financera internacional i 

europea. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— IEC, 28 de gener. Conferència 

del cicle Els jueus a Catalunya: «Els jueus 

catalans en positiu», a càrrec de Jaume 

Riera i Sans, antic facultatiu de l’Arxiu de 

la Corona d’Aragó. Organització: Amics 

de l’Art Romànic (IEC).

— OCCC (València), 28 de gener. 

Conferència del cicle Els premis Nobel de 

l’any 2012: «Premi Nobel de Física 2012: 

observació i manipulació de sistemes 

quàntics individuals», a càrrec de Jordi 

Mompart Penina, del Departament de 

Física de la UAB. Organització: IEC i 

Societat Catalana de Física (IEC). 

— OCCC (València), 30 de gener. 

Conferència del cicle Els premis Nobel de 

l’any 2012: «El Premi Nobel de Química 

2012 i els receptors intel·ligents de la 

superfície de les cèl·lules», a càrrec de 

Rafael Franco, del Departament de Bio-

química i Biologia Molecular de la UB. 

Organització: IEC i Societat Catalana de 

Química (IEC).

— IEC, 4 de febrer. Conferència 

«Agricultura: el pas de la visió simple a la 

visió complexa del sector agrari», a càrrec 

d’Andreu Vila, de l’Escola Superior d’Agri-

cultura de Barcelona. Organització: Insti-

tució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).
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— OCCC (València), 4 de febrer. 

Conferència del cicle Els premis Nobel de 

l’any 2012: «La teoria de les assignacions 

estables i la pràctica del disseny de mer-

cats», per Jordi Massó, professor d’econo-

mia a la UAB, sobre el Premi Nobel 

d’Economia 2012. Organització: IEC i 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— Universitat Politècnica de Va- 

lència (UPV), campus d’Alcoi, 4 de febrer. 

Conferència «La comunicació: un pro- 

blema i una solució», a càrrec de Joaquim  

M. Puyal, periodista i membre de la Sec-

ció Filològica. Organització: UPV, Ajun-

tament d’Alcoi i IEC.

— IEC, 5 de febrer. Conferèn- 

cia del cicle Els jueus a Catalunya: «Un 

model arquitectònic polivalent: algunes 

sinagogues catalanes i la seva tipologia», 

a càrrec de Francesca Español, presiden-

ta d’Amics de l’Art Romànic. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 5 de febrer. Conferència 

del cicle Objectes perduts: explicar i ex·

posar ciència a museus i altres llocs pú·

blics: «Una història evanescent vs. el re-

torn del Museu Roca: un espectacle 

d’anatomia humana a la Barcelona del 

primer terç del s. xx», a càrrec d’Alfons 

Zarzoso, del Museu d’Història de la Me-

dicina de Catalunya i del Centre d’Histò-

ria de la Ciència de la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— Universitat d’Alacant, 5 de fe- 

brer. Conferència «La transmissió de dis- 

cursos des dels mitjans de masses», a càr- 

rec de Joaquim M. Puyal, periodista i 

membre de la Secció Filològica. Organit-

zació: delegació de l’IEC a Alacant i Uni- 

versitat d’Alacant.

— IEC, 7 de febrer. Conferència 

del cicle Les atmosferes tòxiques de la 

societat industrial: «Urbanity spoiled. 

Pollution in the city in and beyond the age 

of smoke», a càrrec de Frank Uekoetter, 

del Rachel Carson Center. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 11 de febrer. Conferència 

del cicle Els jueus a Catalunya: «La visió 

de l’altre. Moros, jueus i cristians a la 

Corona catalanoaragonesa», a càrrec de 

Dolors Bramon, del Departament de Fi-

lologia Semítica de la UB i membre de 

l’IEC. Organització: Amics de l’Art Ro-

mànic (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 12 de febrer. Conferència «Els 

terminis de prescripció en la nova legis-

lació civil catalana», a càrrec d’Albert 

Lamarca i Marquès, de la UPF, dins el 

cicle commemoratiu del vuitantè aniver-

sari de la instauració del Parlament de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC), amb la 

col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona.

— IEC, 13 de febrer. Conferència 

«La nutrició i la capacitat cognitiva», a 

càrrec de Mercè Unzeta, de l’Institut de 

Neurociències de la UAB. Organització: 
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Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Casa dels Països Catalans 

(Perpinyà), 14 de febrer. Conferència del 

cicle Mirades creuades sobre la Catalunya 

del Nord i Catalunya: «Le crépuscule des 

cultures? Anthropologie, droit et histoire», 

a càrrec de Louis Assier-Andrieu, director 

de recerca al Centre Nacional de Recerca 

Científica. Organització: delegació de 

l’IEC a Perpinyà.

— IEC, 14 de febrer. Conferència 

«La cuina catalana és l’aparador cultural 

del país», a càrrec de la cuinera Carme 

Ruscalleda. Organització: Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials i Acadèmia Cata-

lana de Gastronomia.

— IEC, 14 de febrer. Conferència 

del cicle Pedres i ossos: «Caos, orden y 

dinosaurios: las ciencias de Jurassic 

Park», a càrrec de Carlos Tabernero 

(CEHIC-UAB). Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 20 de febrer. Conferència 

«El rescat de dades al Servei Meteorològic 

de Catalunya. La sèrie climàtica de Bar-

celona (1780-2011)», a càrrec d’Anna 

Rius Ventosa, cap de l’Àrea de Climato-

logia del Servei Meteorològic de Catalu-

nya. Organització: Societat Catalana de 

Física (IEC).

— IEC, 26 de febrer. Conferència 

del cicle Objectes perduts: explicar i ex·

posar ciència a museus i altres llocs pú·

blics: «Experiències arran de la trobada 

entre ciència i art a Barcelona», a càrrec 

de Josep Perelló, de la UB. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 28 de febrer. Conferència 

«Incendios forestales: pasos de acerca- 

miento entre ciencia y gestión», a càrrec 

de Jorge Mataix-Solera, del Departament 

d’Agroquímica i Medi Ambient de la 

Universitat Miguel Hernández. Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— IEC, 28 de febrer. Conferència 

«Riesgos climáticos y cambio climático en 

el litoral mediterráneo español: un esce-

nario de incertidumbres», a càrrec de 

Jorge Olcina Cantos, catedràtic d’anàlisi 

geogràfica regional de la Universitat 

d’Alacant. Organització: Societat Catala-

na de Geografia (IEC).

— IEC, 28 de febrer. Conferència 

del cicle Les atmosferes tòxiques de la 

societat industrial: «Agricultural pesti- 

cides & public health in the Twentieth 

Century», a càrrec de Nathalie Jas (RiT-

ME, INRA). Organització: Societat Cata-

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

nica (IEC).

— IEC, 1 de març. Conferència 

del cicle Més enllà de Grècia: cap a una 

visió multicultural de les matemàtiques: 

«Egipte versus Babilònia: una comparació 

matemàtica», a càrrec de Josep Pla, de la 

UB. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).
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— IEC, 4 de març. Conferència 

del cicle L’excursionisme científic i la 

descoberta de l’art medieval. Centenari 

de Mn. Antoni M. Alcover: «Josep Gudiol 

i Cunill, arqueologia i excursionisme», a 

càrrec de Francesc Roma i Casanovas, de 

la UVic. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 5 de març. Conferència 

«Ernest Lluch i els seus estudis sobre 

economia», a càrrec de Francesc Artal, 

doctor en economia i membre del Patronat 

i de la Comissió Acadèmica de la Funda-

ció Ernest Lluch. Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC) i Fundació 

Ernest Lluch.

— Museu Arqueològic d’Eivissa i 

Formentera (Eivissa), 5 de març. Confe-

rència «Marià Villangómez i Bartomeu 

Rosselló-Porcel: dos poetes essencials», a 

càrrec de Joan Mas i Vives, catedràtic de 

literatura catalana de la UIB i membre  

de l’IEC, dins la commemoració del cen-

tenari Marià Villangómez. Organització: 

Institut d’Estudis Eivissencs i IEC.

— IEC, 7 de març. Conferència 

«Protostoria del ritratto tra vi e v secolo 

a. C.: Tiranni, poeti e artisti», a càrrec del 

professor de llengua i literatura grega 

Carmine Catenacci. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 7 de març. Conferència 

del cicle Les atmosferes tòxiques de la 

societat industrial: «Dangerous trade. 

Histories of industrial hazard across a 

globalizing world», a càrrec de Joseph 

Melling, del Centre for Medical History de 

la Universitat d’Exeter. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 11 de març. Conferència 

«L’art medieval en els viatges de Mn. 

Alcover», a càrrec de Francesca Español, 

presidenta d’Amics de l’Art Romànic, dins 

el cicle L’excursionisme científic i la des·

coberta de l’art medieval. Centenari de 

Mn. Antoni M. Alcover. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 11 de març. Conferència 

del cicle El tren d’alta velocitat i la seva 

intermodalitat en ciutats mitjanes: «Re-

cent developments of high-speed rail 

services in Italy: an analysis of major 

achievements and remaining weaknes-

ses», a càrrec d’Alessio Sitran, del TRT 

Trasporti e Territorio de Milà. Organitza-

ció: UdL, amb la col·laboració de la So-

cietat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 11 de març. Conferència 

del cicle Sobirania i drets de les nacions: 

«Westfàlia, postWestfàlia i sobiranies nacio-

nals», a càrrec de Carles Boix, de la Uni-

versitat de Princeton. Organització: IEC.

— IEC, 12 de març. Conferència 

del cicle El tren d’alta velocitat i la seva 

intermodalitat en ciutats mitjanes: «The 

intermodal connection in medium-sized 

cities. The example of Italy and France», 

a càrrec d’Oliver Klein, de LET ENTPE 

de Lió. Organització: UdL, amb la col-

laboració de la Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

00 Memoria 2012-2013.indb   319 13/2/17   10:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

12
-2

01
3

320

— IEC, 12 de març. Conferència 

del cicle Objectes perduts: explicar i ex·

posar ciència a museus i altres llocs pú·

blics: «Experiències arran de la trobada 

entre ciència i art a Barcelona», a càrrec 

de Josep Perelló, de la UB. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Barcelona, 12 de març. Conferència 

«Els pactes amistosos de separació en el 

Llibre II CCC», a càrrec de Susana Navas 

Navarro, de la UAB, en el cicle comme-

moratiu del vuitantè aniversari de la 

instauració del Parlament de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana d’Estu-

dis Jurídics (IEC), amb la col·laboració 

de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Bar-

celona.

— IEC, 13 de març. Conferència 

del cicle El tren d’alta velocitat i la seva 

intermodalitat en ciutats mitjanes: «Con-

necting the high-speed train in German 

cities. Good practices of intermodality», 

a càrrec de Hans-Liudger Dienel, de la 

Universitat Tècnica de Berlín. Organitza-

ció: UdL, amb la col·laboració de la So-

cietat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 13 de març. Conferència 

del cicle El tren d’alta velocitat i la seva 

intermodalitat en ciutats mitjanes: «Es-

taciones del AVE y ciudades: evaluando 

conexiones intermodales para los turis-

tas», a càrrec de José M. Coronado i 

Maddi Garmendia, de la Universitat de 

Castella-la Manxa. Organització: UdL, 

amb la col·laboració de la Societat Cata-

lana de Geografia (IEC). 

— OCCC (València), 13 de març. 

Conferència del cicle Wallace 100. La 

geografia de la vida: «Wallace, un cientí-

fic a l’ombra de Darwin», a càrrec de Ma- 

nuel Costa, catedràtic emèrit de la UV. 

Organització: Càtedra de divulgació de la 

ciència de la UV, Acció Cultural del País 

Valencià, Fundació Espanyola per a la 

Ciència i la Tecnologia, CSIC, Societat 

Catalana de Biologia i IEC.

— Casa dels Països Catalans 

(Perpinyà), 14 de març. Conferència del 

cicle Mirades creuades sobre la Catalu·

nya del Nord i Catalunya: «Qüestions al 

voltant de l’autodeterminació de Catalu-

nya», a càrrec de Joan Becat, membre de 

l’IEC. Organització: delegació de l’IEC a 

Perpinyà i Institut Català de Recerca en 

Ciències Socials de la Universitat de 

Perpinyà.

— IEC, 14 de març. Conferència 

del cicle El tren d’alta velocitat i la seva 

intermodalitat en ciutats mitjanes: «High-

speed rail and regional development: the 

case of intermediate stations», a càrrec de 

Roger W. Vickerman, de la Universitat  

de Kent (Regne Unit). Organització: UdL, 

amb la col·laboració de la Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— IEC, 14 de març. Conferència 

del cicle Pedres i ossos: «La mitología de 

los dinosaurios», a càrrec de José Luis 

Sanz, de la Universitat Autònoma de 

Madrid. Organització: Societat Catalana 
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de la Història de la Ciència i de la Tècni-

ca (IEC).

— IEC, 18 de març. Conferència 

«Carreras Candi i la descoberta del patri-

moni medieval», a càrrec de Joaquim 

Graupera i Graupera, secretari d’Amics 

de l’Art Romànic (IEC), dins el cicle 

L’excursionisme científic i la descoberta 

de l’art medieval. Centenari de Mn. An·

toni M. Alcover. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 18 de març. Conferència 

del cicle Sobiranisme i drets de les na· 

cions: «La nació: pot sobreviure sense el 

seu propi estat?», a càrrec de Montserrat 

Guibernau, catedràtica de política al 

Queen Mary College de la Universitat de 

Londres. Organització: IEC.

— IEC, 19 de març. Presentació 

de l’Aula Carles Riba, de la UAB i l’IEC. 

Participants: Salvador Giner, president  

de l’IEC; Montserrat Jufresa, presidenta de 

la Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC); Carles Miralles, catedràtic de la UB 

i membre de l’IEC; Isidor Marí, president 

de la Secció Filològica; Carles-Jordi Guar-

diola, editor de les Cartes de Carles Riba, 

i Dídac Ramírez, rector de la UB. Orga-

nització: IEC i Societat Catalana d’Es- 

tudis Clàssics, amb la col·laboració de  

la UB.

— Centre Cívic La Geltrú (Vila-

nova i la Geltrú), 20 de març. Conferència 

«La Secció Filològica de l’IEC als cent 

anys de les Normes ortogràfiques», a càr- 

rec d’Isidor Marí, president de la Secció 

Filològica. Organització: Òmnium Garraf 

i Secció Filològica de l’IEC.

— Facultat de Dret de la UAB, 20 

de març. Conferència «La gènesi política 

del dret públic. El cas de Catalunya», a 

càrrec de Xavier Arbós Marín, de la UB, 

dins el cicle commemoratiu del vuitantè 

aniversari de la instauració del Parlament 

de Catalunya. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC), amb 

la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Ad- 

vocats de Barcelona.

— IEC, 4 d’abril. Conferència 

«Mirant més enllà de la crisi», a càrrec de 

Salvador Alemany, president d’Abertis 

Infraestructuras i del Consell Assessor per 

a la Reactivació Econòmica i el Creixe-

ment. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— IEC, 5 d’abril. Conferència del 

cicle Més enllà de Grècia: cap a una visió 

multicultural de les matemàtiques: «Les 

matemàtiques a al-Àndalus», a càrrec de 

Carles Dorce, de la UB. Organització: So- 

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— IEC, 9 d’abril. Conferència del 

cicle La dona i el seu cos: cultura sexual 

i reproducció entre el franquisme i la 

transició democràtica: «Publicitando gé- 

nero y medicamentos: imágenes de mu- 

jeres en la publicidad de la píldora en 

España (1964-1983)», a càrrec d’Ágata 

Ignaciuk, de la Universitat de Granada. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).
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— IEC, 10 d’abril. Conferència 

«Wagner en l’art català», a càrrec de 

Francesc Fontbona, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica, dins la comme-

moració del bicentenari del naixement de 

Richard Wagner. Organització: IEC.

— IEC, 10 d’abril. Conferència 

del cicle Límits de la ciència: «Las estra-

tegias de legitimación científica del hip-

notismo en la España de finales del si- 

glo xix y comienzos del siglo xx», a càrrec 

d’Ángel González de Pablo, de la Univer-

sitat Complutense de Madrid. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Casa dels Països Catalans de 

Perpinyà, 11 d’abril. Conferència del cicle 

Mirades creuades sobre la Catalunya del 

Nord i Catalunya: «Les conséquences en 

Catalogne Nord du phénomène de la 

prostitution de part et d’autre de la fron-

tière», a càrrec de Sophie Avarguez i Aude 

Harlé, membres de l’Institut Català de 

Recerca en Ciències Socials (ICRCS) de la 

Universitat de Perpinyà. Organització: 

delegació de l’IEC a Perpinyà i ICRCS.

— IEC, 11 d’abril. Conferència 

«La situació jurídica del català: límits 

emergents després de la sentència de 

l’Estatut?», a càrrec d’Eva Pons, profes-

sora titular de dret constitucional de la 

UB. Organització: Societat Catalana de 

Sociolingüística (IEC).

— IEC, 11 d’abril. Conferència 

del cicle La dona i el seu cos: cultura 

sexual i reproducció entre el franquisme 

i la transició democràtica: «Movimiento 

feminista y sanitario por la planificación 

familiar en Sevilla durante la transición de- 

mocrática», a càrrec d’Eugenia Gil, de la 

Universitat de Sevilla. Organització: So-

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— Fundació Novessendes, de 

Betxí (Castelló de la Plana), 15 d’abril. 

Conferència «Homenatge a les Normes de 

Castelló», a càrrec de Vicent Pitarch, 

membre de la Secció Filològica i delegat 

de l’IEC a Castelló, en el marc de la XXVI 

Festa per la Llengua. Organització: Acció 

Cultural del País Valencià.

— IEC, 15 d’abril. Conferència 

del cicle El romànic a l’abast: «Sant Ponç 

de Corbera, una església del primer ro-

mànic en el seu context», a càrrec de 

Montserrat Pagès, conservadora de la 

col·lecció d’art romànic del MNAC. Orga-

nització: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 16 d’abril. Conferència «Les 

immissions en el dret civil de Catalunya», 

a càrrec d’Elena Lauroba, de la UB, dins 

el cicle commemoratiu del vuitantè ani-

versari de la instauració del Parlament de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC), amb la 

col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona.

— Institut d’Història de la Cièn-

cia i la Medicina López Piñero (València), 

16 d’abril. Conferència del cicle Les at·

mosferes tòxiques de la societat indus· 
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trial: «Amianto: de problema laboral a 

riesgo ambiental, 1960-1980», a càrrec 

d’Alfredo Menéndez Navarro, de la Uni-

versitat de Granada. Organització: Socie-

tat Catalana d’Història de la Ciència i de 

la Tècnica (IEC).

— IEC, 17 d’abril. Conferència 

«Barcelona-París-Bayreuth: a la recerca 

de les fonts wagnerianes», a càrrec de 

Francesc Cortès, de la UAB, dins la com-

memoració del bicentenari del naixement 

de Richard Wagner. Organització: IEC.

— IEC, 17 d’abril. Conferència 

del cicle Límits de la ciència: «Voyances 

en Europe occidentale de la première 

guerre mondiale à la seconde», a càrrec 

de Nicole Edelman, de la Universitat de 

París Ouest-Nanterre. Organització: So-

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— OCCC (València), 17 d’abril. 

Conferència del cicle Wallace 100. La 

geografia de la vida: «L’amenaça de les 

espècies invasores sobre la biodiversitat 

de les illes Galápagos», a càrrec d’Anna 

Traveset, del CSIC i de la UIB. Organit-

zació: càtedra de divulgació de la ciència 

de la UV, Acció Cultural del País Valencià, 

Fundació Espanyola per a la Ciència i la 

Tecnologia, CSIC, Societat Catalana de 

Biologia i IEC.

— IEC, 18 d’abril. Conferència 

«Gendered spaces of crisis in Greece», a 

càrrec de Fina Vaiou, de la Universitat 

Tècnica Nacional d’Atenes. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 24 d’abril. Conferència 

del cicle Física oberta: «Simuladors quàn-

tics amb àtoms, ions i fotons», a càrrec de 

Juan Ignacio Cirac, director de la Divisió 

de Teoria de l’Institut Max-Planck d’Òp-

tica Quàntica. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— IEC, 24 d’abril. Conferència 

del cicle Límits de la ciència: «La pràcti-

ca de la metapsíquica a Espanya: entre 

ciència i religió», a càrrec de Mònica Ball- 

tondre, de la UAB. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 26 d’abril. Conferència 

del cicle Més enllà de Grècia: cap a una 

visió multicultural de les matemàtiques: 

«Sangakus. Àlgebra i geometria al Japó 

de l’època EDO (1600-1868)», a càrrec de 

Ramon Nolla, de l’IES Pons d’Icart de Tar- 

ragona. Organització: Societat Catala- 

na d’Història de la Ciència i de la Tècni-

ca (IEC).

— IEC, 29 d’abril. Conferència 

«L’espai, motor per a la competitivitat i 

el creixement», a càrrec de Juan de Dal-

mau, membre corresponent de l’IEC. 

Organització: Secció de Ciències i Tecno-

logia de l’IEC.

— IEC, 29 d’abril. Conferència 

«Químiques: determinació de minerals», 

a càrrec de Joan Viñals, professor del 

Departament de Ciència dels Materials  

i Enginyeria Metal·lúrgica de la UB i 

membre del Grup Mineralògic Català. 

Organització: Institució Catalana d’His-
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tòria Natural (IEC) i Grup Mineralògic 

Català.

— IEC, 2 de maig. Conferència 

«Paisatges francocatalans compartits: 

evidències d’un espai viscut comú. La 

bilateralitat com a estratègia d’un tre-

ball», a càrrec de Santiago Riera Mora, de 

la UB, i de Yannik Miras, de la CNRS - 

Universitat de Clermont-Ferrand 2. Or-

ganització: Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— IEC, 6 de maig. Conferència 

«Cultura catalana i filologia clàssica», a 

càrrec de Jaime Siles, catedràtic de filo-

logia llatina de la UV. Organització: Socie-

tat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 6 de maig. Conferència 

«Entorn de l’Atles de la industrialització 

de Catalunya, 1750·2010», a càrrec de 

Jordi Nadal, Josep M. Benaul i Carles 

Sudrià, directors de l’obra. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— Facultat de Dret de la UPF, 7 

de maig. Conferència «L’acció exterior de 

Catalunya», a càrrec de Caterina García 

Segura, de la UPF, dins el cicle commemo-

ratiu del vuitantè aniversari de la instau-

ració del Parlament de Catalunya. Orga-

nització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC), amb la col·laboració de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 7 de maig. Conferència 

«Domènec Terradellas (1713-1751): un 

compositor europeu», a càrrec de Josep 

Dolcet, musicòleg. Organització: Societat 

Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 14 de maig. Conferència 

del cicle Objectes perduts: explicar i  

exposar ciència a museus i altres llocs 

públics: «Explicar objectes, exposar con-

ceptes, evocar històries: apunts sobre 

muntatges efímers en espais públics», a 

càrrec de Dani Freixes, dissenyador. Or-

ganització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 15 de maig. Conferència «El 

régimen jurídico de la vivienda familiar 

en situaciones de crisis matrimonial», a 

càrrec de Santiago Espiau, de la UB, dins 

el cicle commemoratiu del vuitantè ani-

versari de la instauració del Parlament de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC), amb la 

col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona.

— OCCC (València), 15 de maig. 

Conferència del cicle Wallace 100. La 

geografia de la vida: «L’orquídia de Dar-

win, la papallona de Wallace, insectes i 

biomaterials. Una reflexió consumista 

sobre la biodiversitat», a càrrec de Joa-

quim Baixeras, de l’Institut Cavanilles de 

Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la UV. 

Organització: càtedra de divulgació de la 

ciència de la UV, Acció Cultural del País 

Valencià, Fundació Espanyola per a la 

Ciència i la Tecnologia, CSIC, Societat 

Catalana de Biologia i IEC.

— IEC, 16 de maig. Conferència 

«Evolución del sistema de planificación 

en Dinamarca (1950-2010)», a càrrec de 
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Daniel Galland, de la Universitat d’Aal-

borg (Dinamarca). Organització: Socie- 

tat Catalana d’Ordenació del Territori 

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

Catalana de Geografia (IEC) i l’Associa-

ció d’Arquitectes Urbanistes de Catalu-

nya.

— IEC, 22 de maig. Conferència 

«Els manuscrits hebreus de l’Arxiu His-

tòric de Girona: una font per a l’estudi 

històric, literari i lingüístic de les comu-

nitats jueves catalanes», a càrrec d’Espe-

rança Valls, de la UB. Organització: Socie-

tat Catalana d’Estudis Hebraics (IEC).

— IEC, 23 de maig. Conferència 

«Elements de lingüística romànica conve-

nients per a geògrafs catalans», a càrrec 

de Joan Rebagliato i Font, soci honora- 

ri de la Societat Catalana de Geografia. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 23 de maig. Conferència 

«Profeta a la seva terra? La recepció de 

la música de Robert Gerhard durant el 

franquisme (1945-1970)», a càrrec de 

Germán Gan, professor d’art i musicologia 

a la UAB. Organització: Societat Catalana 

de Musicologia (IEC).

— IEC, 24 de maig. Conferència 

del cicle Més enllà de Grècia: cap a una 

visió multicultural de les matemàtiques: 

«Pitàgores a la Xina, o el procediment Gou 

Gu», a càrrec de Iolanda Guevara, de l’IES 

Badalona VII. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 27 de maig. Conferència 

«Viabilitat econòmica d’una Catalunya-

estat», a càrrec de Núria Bosch, catedrà-

tica d’hisenda pública de la UB. Orga- 

nització: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— UIB (Palma), 27 de maig. 

Conferència «L’activitat normativa de la 

Secció Filològica: criteris i orientacions», 

a càrrec d’Isidor Marí, president de la 

Secció Filològica de l’IEC. Organització: 

delegació de l’IEC a Palma.

— Edifici Sa Riera, UIB (Palma), 

28 de maig. Conferència «La Secció Filo-

lògica de l’IEC, en el centenari de les 

Normes ortogràfiques», a càrrec d’Isidor 

Marí, president de la Secció Filològica. 

Organització: delegació de l’IEC a Palma.

— Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, 29 de maig. Conferència 

«La nova regulació de l’etiquetatge dels 

aliments a la UE: estem preparats per al 

dia D, el 13 de desembre de 2014?», a 

càrrec de Lluís González-Vaqué, vicepre-

sident de l’Associació Iberoamericana pel 

Dret Alimentari. Organització: Associació 

Catalana de Ciències de l’Alimentació 

(IEC).

— IEC, 3 de juny. Conferència 

«La problemàtica del canvi climàtic i 

l’agricultura a Catalunya», a càrrec de 

Josefina Plaixats, professora de la UAB i 

membre del Grup d’Experts en Canvi 

Climàtic de Catalunya. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).
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— IEC, 5 de juny. Conferència 

«L’Any de l’Aire: reptes i oportunitats per 

a la salut ambiental a la UE», a càrrec  

de Josep Martí, coordinador del Grup de 

Medi i Salut del Centre d’Anàlisi i Progra-

mes Sanitaris. Organització: Col·legi d’Am- 

bientòlegs de Catalunya amb la col·labo-

ració de l’Associació Catalana de Cièn cies 

Ambientals i la Societat Catalana d’Or-

denació del Territori (IEC).

— La Plana de l’Om (Manresa),  

7 de juny. Conferència «Reconstruint l’am- 

bient dels darrers dinosaures pirinencs», a 

càrrec de Josep Marmi, de l’Institut Català 

de Paleontologia. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC). 

— IEC, 11 de juny. Conferència 

«Del territori al canelobre. Sobre la deci-

siva transformació de Catalunya, 1550-

1774», a càrrec d’Albert Garcia Espuche, 

arquitecte i professor d’història. Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 11 de juny. Conferència «Sobre 

la notaria avui», a càrrec de Joan Carles 

Ollé Favaró, degà de l’Il·lustre Col·legi de 

Notaris de Catalunya, en el cicle dedicat 

a la commemoració del vuitantè aniver-

sari de la instauració del Parlament de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC), amb la 

col·laboració de l’Il·lustre Col·legi d’Ad-

vocats de Barcelona.

— IEC, 17 de juny. Conferència 

«Deficiència d’hormona del creixement 

(GH) i fibromiàlgia: una cruïlla per a 

l’esperança», a càrrec de Guillem Cuatre-

casas, metge especialista en endocrinolo-

gia i nutrició. Organització: Secció de 

Ciències Biològiques de l’IEC.

— IEC, 17 de juny. Conferència 

«Violència i pau de Déu a l’edat mitjana», 

a càrrec de Gaspar Feliu, membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica. Organit-

zació: Màster d’història de Catalunya de 

la UAB i Secció Històrico-Arqueològica 

de l’IEC.

— IEC, 18 de juny. Conferència 

«Allotjaments, fiscalitat i violència militar 

i paramilitar a la Guerra dels Segadors», 

a càrrec de Valentí Gual, de la UB. Orga-

nització: Màster d’història de Catalunya 

de la UAB i Secció Històrico-Arqueològi-

ca de l’IEC.

— IEC, 18 de juny. Conferència 

«Richard Wagner stages Richard Wag-

ner», a càrrec d’Evan Baker. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC). 

— IEC, 19 de juny. Conferència 

«Estat i violència a Catalunya: de l’antic 

règim a la societat liberal 1793-1875», a 

càrrec de Lluís Ferran Toledano, de la 

UAB. Organització: Màster d’història de 

Catalunya de la UAB i Secció Històrico-

Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 20 de juny. Conferència 

«Les actituds i ideologies lingüístiques 

dels joves d’ensenyament secundari a 

Catalunya», a càrrec de Michael Newman, 

del Queens College de Nova York, i Mi- 

reia Trenchs i Parera, de la UPF. Organit-
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zació: Societat Catalana de Sociolingüís-

tica (IEC).

— IEC, 20 de juny. Conferència 

«Lluita de classes i pistolerisme del temps 

de la Primera Guerra Mundial i la seva 

postguerra», a càrrec d’Albert Balcells, 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica. Organització: Màster d’història de 

Catalunya de la UAB i Secció Històrico-

Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 21 de juny. Conferència 

«Violència i política, 1931-1945», a càr-

rec de Francesc Bonamusa i Javier Rodri-

go, de la UAB. Organització: Màster d’his- 

tòria de Catalunya de la UAB i Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 25 de juny. Conferència «El 

punt de vista de Bon Preu sobre la comer-

cialització dels productes agrícoles», a 

càrrec de Joan Font, president i director 

general del grup Bon Preu. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 26 de juny. Conferència 

«La revista Ibérica: acostar la ciència i la 

tecnologia a la societat», a càrrec d’Anto-

ni Roca, professor de la UPC i membre de 

la Societat Catalana d’Història de la Ci-

ència i de la Tècnica. Organització: Secre-

taria Científica de l’IEC.

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 20 d’agost. Conferència «Pompeu 

Fabra: cultura i nació. Amb motiu del 

centenari de les Normes ortogràfiques», a 

càrrec d’Isidor Marí, president de la Sec-

ció Filològica de l’IEC. Organització: 

UCE.

Presentacions

— UB, 2 d’octubre. Presentació de l’edi-

ció bilingüe català-japonès del llibre Vuit 

rondalles mallorquines d’Antoni M. Al· 

cover, amb Lourdes Cirlot, vicerectora 

d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB; 

Isidor Marí, president de la Secció Filolò-

gica; Adolfo Sotelo, degà de la Facultat 

de Filologia de la UB; Maria Pilar Perea, 

professora del Departament de Filologia 

Catalana de la UB; Ko Tazawa, traductor, 

i Yukiko Murata, il·lustradora. Organit-

zació: UB i Secció Filològica de l’IEC.

— Ateneu Barcelonès, 3 d’octu-

bre. Presentació del llibre Universitat, 

valors i societat, de Dídac Ramírez, a 

càrrec de Salvador Giner. Organització: 

La Magrana i Ateneu Barcelonès.

— IEC, 10 d’octubre. Presentació 

de la segona edició del llibre El cas dels 

catalans, amb Salvador Giner, president 

de l’IEC; Amèlia Trueta, historiadora; 

Antoni Simon, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica, i Agustí Soler, 

president de la Fundació Francesc de 

Castellví. Organització: IEC.

— Palau de la Generalitat, 16 

d’octubre. Presentació del vuitè volum de 

les Obres completes de Pompeu Fabra, 

dins la commemoració del centenari de la 

publicació de la Gramática de la lengua 

catalana. Organització: Departament de 

Cultura de la Generalitat, Direcció Gene-

ral de Política Lingüística i IEC.

— IEC, 23 d’octubre. Presentació 

del portal Antoni M. Alcover, a càrrec de 
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Maria Pilar Perea, professora de la UB i 

responsable del portal, dins la commemo-

ració de l’Any Antoni M. Alcover 2012. 

Organització: IEC, amb la col·laboració 

de l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives 

d’Universitats i l’Obra Social La Caixa.

— IEC, 13 de novembre. Presen-

tació del llibre Arrels germàniques de la 

matemàtica contemporània: amb una 

antologia de textos matemàtics de 1850 

a 1950, de Pilar Bayer, Jordi Guàrdia i 

Artur Travesa, dins la sessió inaugural del 

curs de la Societat Catalana de Matemà-

tiques (IEC). 

— IEC, 13 de novembre. Presen-

tació del Portal de la Llengua de Signes 

Catalana, a càrrec de Josep Quer, membre 

corresponent de l’IEC i director del pro-

jecte, i dels investigadors Santiago Frigo-

la i Gemma Barberà. Organització: Secció 

Filològica de l’IEC.

— IEC, 15 de novembre. Presen-

tació del llibre La transmissió familiar del 

valencià, de Brauli Montoya, membre de 

la Secció Filològica de l’IEC, i del mono-

gràfic sobre «La transmissió familiar en 

les llengües recessives i la revernacularit-

zació», de la revista Caplletra. Organit-

zació: Societat Catalana de Sociolingüís-

tica (IEC).

— IEC, 19 de novembre. Presen-

tació del llibre El campanar de la Seu 

Vella de Lleida i els campanars gòtics a 

la Corona d’Aragó, a càrrec de Joan Ra-

mon González Pérez, president de l’Asso-

ciació Amics de la Seu Vella de Lleida. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— Reial Acadèmia de Medicina 

(Barcelona), 22 de novembre. Presentació 

del llibre Filosofía y ciencia en la geogra·

fía contemporánea. Una introducción a 

la geografía. Nueva edición ampliada, 

d’Horacio Capel, per José Manuel Bermu-

do Ávila, catedràtic de filosofia política 

de la UB. Organització: Societat Catala- 

na de Geografia (IEC).

— Seu del Grup d’Estudis Sitge-

tans (Sitges), 24 de novembre. Presentació 

del volum Jornades de la Secció Filològica 

de l’IEC a Sitges. Homenatge a Josep Roca·

Pons (14 i 15 de maig de 2010), amb les 

intervencions d’Isidor Marí, president de 

la Secció Filològica; Vinyet Panyella, pre-

sidenta del Grup d’Estudis Sitgetans; 

Philip D. Rasico, membre corresponent de 

la Secció Filològica, i August Bover, presi-

dent de la Societat Catalana de Llengua i 

Literatura i curador de l’obra. Organitza-

ció: Grup d’Estudis Sitgetans i Secció Fi-

lològica de l’IEC.

— IEC, 27 de novembre. Presen-

tació de l’Epistolari grec, d’Antoni Rubió 

i Lluch, a càrrec de Pedro Bádenas, Albert 

Balcells, Josep Massot —curador de 

l’obra— i Eusebi Ayensa.

— IEC, 14 de desembre. Presen-

tació de la seu de l’Academia Europaea a 

la Casa de Convalescència de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Organització: Acade-

mia Europaea, Ajuntament de Barcelona, 

Conselleria d’Economia i Coneixement de 
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la Generalitat de Catalunya i Obra Social 

La Caixa.

— IEC, 20 de desembre. Presen-

tació dels llibres Nación guaraní i Diccio·

nario etimológico y etnográfico de la 

lengua guaraní hablada en Bolivia, a 

càrrec de Joan Martí i Castell, membre de 

la Secció Filològica, i Joan A. Argenter, 

director de la Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació de l’IEC. Organització: 

Càtedra UNESCO de Llengües i Educació 

de l’IEC i Comité Nacional de Coordina-

ción de los Consejos Educativos de Pue-

blos Originarios (CEPOS).

— UB, 20 de desembre. Presen-

tació del llibre De geolingüística i etimo·

logia romàniques, de Joan Veny. Acte 

inclòs en l’homenatge que li dedicà la 

Universitat de Barcelona.

— IEC, 21 de desembre. Presen-

tació del projecte «La portalada de Ripoll, 

patrimoni de la humanitat», a càrrec de 

Jordi Munell, alcalde de Ripoll, i de Car-

me Polo, assessora del projecte. Organit-

zació: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Museu d’Història de Catalunya 

(Barcelona), 16 de gener. Presentació del 

llibre Història de la moneda de l’Occità·

nia catalana (s. xi-xiii), amb Agustí Alco-

berro, director del Museu d’Història de 

Catalunya; Josep Cardús, vicepresident 

del Centre d’Agermanament Occitano-

Català, i Miquel Crusafont, autor del lli-

bre. Organització: Museu d’Història de 

Catalunya i Centre d’Agermanament 

Occitano-Català.

— Ajuntament de Girona, 17 de 

gener. Presentació del llibre Catàleg dels 

manuscrits de les obres de Francesc Eixi·

menis, OFM, conservats en biblioteques 

públiques. Vol. I: Descripció dels manus·

crits, a càrrec de l’alcalde de Girona, 

Carles Puigdemont, i el president de l’IEC, 

Salvador Giner. Organització: Ajuntament 

de Girona i IEC.

— IEC, 11 de febrer. Presentació 

del llibre Ciència i universitat a Catalu·

nya. Projecció de futur, amb la presidèn-

cia de Joandomènec Ros, vicepresident de 

l’IEC, i les intervencions de Claudi Mans, 

catedràtic emèrit d’enginyeria química de 

la UB, i David Bueno, del Departament 

de Genètica de la UB. Organització: UB  

i IEC.

— IEC, 27 de febrer. Presentació 

del llibre Els bastiments menors catalans 

de construcció artesanal del segle xx, 

d’Alexandre Ribó Golovart, a càrrec de 

Carles Bas, membre de la Secció de Cièn-

cies Biològiques; Salvador Alegret, mem-

bre de la Secció de Ciències i Tecnologia, 

i Joan Veny, membre de la Secció Filolò-

gica. Organització: Secció de Ciències i 

Tecnologia i Secció de Ciències Biològi-

ques de l’IEC.

— Ateneu Barcelonès, 14 de 

març. Presentació del llibre El passat ens 

empaita. Vicissituds d’un fill d’exiliat 

republicà, amb Enric Larreula, escriptor; 

Salvador Giner, president de l’IEC, i 

Gentil Puig, autor del llibre. Organització: 

Ateneu Barcelonès i Pagès Editors.
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— IEC, 8 d’abril. Presentació del 

número de la revista Diàlegs dedicat a 

l’economia social de mercat, amb alguns 

dels autors dels articles publicats en aquest 

número monogràfic. Organització: Socie-

tat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 9 d’abril. Presentació del 

llibre Néixer en una gota, amb Rubén 

Duro, biòleg, divulgador científic i autor 

del llibre, i Ricard Guerrero, secretari 

científic de l’IEC. Organització: IEC i 3.14 

Servicios Editoriales.

— IEC, 15 d’abril. Presentació 

del Projecte de Recerca de les Arts Escè-

niques de Catalunya (PRAEC), dins la 

commemoració del centenari de l’Institut 

del Teatre. Organització: Institut del Tea-

tre, amb la col·laboració de l’IEC i la 

Xarxa Vives d’Universitats.

— IEC, 16 d’abril. Presentació 

del llibre Teresa Llàcer. La descoberta 

expressionista del món, de Joan Martí i 

Castell, membre de la Secció Filològica, 

a càrrec de Francesc Fontbona, mem- 

bre de la Secció Històrico-Arqueològica. 

Organització: IEC i Diputació de Tarra-

gona.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 18 d’abril. Presentació del llibre 

Carrer de pas, d’Octavi Monsonís, a 

càrrec de Josep M. Escolano, de la UA. 

Organització: delegació de l’IEC a Ala-

cant.

— IEC, 25 d’abril. Presentació 

del llibre Percepcions de l’espai agrari 

periurbà, amb Josep M. Vives, president 

de l’ICEA; Joaquim M. Puigvert, vicerec-

tor de Relacions Institucionals, Societat i 

Cultura de la UdG, i Joan Caball, vicepre-

sident de la Fundació Agroterritori. Or-

ganització: ICEA (IEC) i Fundació Agro-

territori.

— Casa de la Cultura de Castelló 

de la Plana, 27 d’abril. Presentació del 

llibre La mà de ningú, de Vicent Usó, dins 

el cicle Vermuts literaris. Organització: 

delegació de l’IEC a Castelló i Castelló per 

la Llengua.

— Facultat d’Economia i Empre-

sa de la UB, 8 de maig. Presentació dels 

treballs guardonats en la dissetena edició 

del Concurs de Joves Sociòlegs. Organit-

zació: Associació Catalana de Sociologia 

(IEC).

— Casa de la Cultura de Castelló 

de la Plana, 25 de maig. Presentació del 

llibre Una singularitat amarga. Joan 

Fuster i el relat de la identitat valenciana, 

de Ferran Archilés, en el marc del cicle 

Vermuts literaris. Organització: delega- 

ció de l’IEC a Castelló i Castelló per la 

Llengua.

— IEC, 29 de maig. Presentació 

del llibre Enric Moles i Ormella. Determi·

nació de pesos moleculars de gasos pel 

mètode de les densitats límit, número 7 

de «Clàssics de la Química», amb Agustí 

Nieto-Galan, del Centre d’Història de la 

Ciència de la UAB, i Joaquim Sales Cabré, 

del Departament de Química Inorgànica 

de la UB. Organització: Secció de Cièn- 

cies i Tecnologia, Societat Catalana de 
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Química i Societat Catalana d’Història  

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 30 de maig. Presentació 

del novè i darrer volum de les Obres com·

pletes de Pompeu Fabra. L’acte inclogué 

la donació del Fons Fabra de Jordi Mir a 

l’IEC i la inauguració de l’Espai Fabra. 

Organització: IEC.

— IEC, 18 de juny. Presentació 

de l’espai web Jardins i Jardiners: Art, 

Ciència i Ofici als Països Catalans, per 

Montse Rivero, historiadora i tècnica es-

pecialista en jardineria. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 18 de juny. Presentació 

del volum Obra poètica completa de 

Marià Villangómez, amb Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica; Laura 

Borràs, directora de la Institució de les 

Lletres Catalanes; Marià Serra, president 

de l’Institut d’Estudis Eivissencs; Josefa 

Costa, consellera d’Educació, Cultura i 

Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa; 

Sònia Cardona, consellera d’Educació i 

Cultura del Consell Insular de Formente-

ra, i Àlex Susanna, poeta i expert en l’obra 

de Villangómez. Organització: Secció Fi-

lològica de l’IEC, Institut d’Estudis Eivis-

sencs i Viena Edicions.

Col·loquis

— IEC, 3 d’octubre. Col·loqui «Turing, 

100 anys», conduït per Ton Sales, profes-

sor jubilat de la UPC, dins el cicle dedicat 

al matemàtic i filòsof Alan Turing en el 

centenari del seu naixement. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Consell Comarcal d’Osona 

(Vic), 4 i 5 d’octubre. Col·loquis de Vic, 

al voltant de dos àmbits: «Calendari i fi-

losofia» i «Calendari, ciència i art». Or-

ganització: Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

— IEC, 25 d’octubre. Col·loqui 

«Turing, 100 anys», amb Ricard V. Solé, 

investigador de la Institució Catalana de 

Recerca i Estudis Avançats (ICREA), 

professor de la UPF i de l’Institut Santa 

Fe, que conduí la darrera sessió del cicle 

dedicat al matemàtic i filòsof Alan Turing 

en el centenari del seu naixement. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 1 de març. Colloquium 

Internacional de Musicologia: «Cataloga-

ció de llibres de polifonia hispana (1450-

1800). Metodologies i propostes de futur». 

Ponents: Emili Ros-Fàbregas (CSIC), Tess 

Knighton (ICREA, CSIC), Kenneth  

Kreitner (Universitat de Kansas), Javier 

Marín López (Universitat de Jaén) i  

Michael Noone (Boston College). Organit-

zació: Societat Catalana de Musicologia 

(IEC) i projecte de recerca I+D Libros de 

Polifonía Hispana (1450-1650), amb la 

col·laboració de la Biblioteca de Cata- 

lunya.

Jornades

— Espai la Catalana de l’Ille sur Tet 

(Rosselló), 7 de setembre. Jornada «La 
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diada ponsiana: Pons, país i llengua», en 

el cinquantè aniversari de la mort de Josep 

Sebastià Pons. Ponents: Miquela Valls, 

membre corresponent de l’IEC; Joan 

Peytaví i Pere Verdaguer, membres de 

l’IEC; Mariàngela Vilallonga, vicepresi-

denta de l’IEC, i August Bover, president 

de la Societat Catalana de Llengua i Li-

teratura (IEC). Organització: Ajuntament 

d’Ille sur Tet, Amis du Vieil Ille, Univer-

sitat de Perpinyà i IEC.

— IEC, 29 de setembre. Novena 

Jornada de l’Ensenyament de les Matemà-

tiques: «La divulgació de les matemàtiques. 

Una eina per a millorar l’aprenentatge de 

l’alumnat?». Organització: Societat Cata-

lana de Matemàtiques.

— IEC, 4 d’octubre. Jornada «La 

diversitat lingüística i cultural com a 

factor de competitivitat». Organització: 

Universitat Oberta de Catalunya, amb el 

suport de la Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 17 d’octubre. VII Jornada 

de Recerca i Immigració. Organització: 

Direcció General per a la Immigració del 

Departament de Benestar Social i Família.

— IEC, 17 d’octubre. IX Jorna- 

da de Física i Química a l’IEC: «Energia 

sostenible per a tothom». Organització: 

Societat Catalana de Física, Societat Ca-

talana de Química (IEC) i Associació de 

Professors de Física i Química de Cata- 

lunya.

— IEC, 19 d’octubre. Tercera 

Jornada SCM de joves investigadors en 

matemàtiques, amb les sessions: «Anàlisi 

matemàtica i equacions en derivades 

parcials», «Anàlisi i EDP», «Teoria de 

nombres», «Àlgebra, geometria i topolo-

gia» i «Probabilitat». Organització: Socie-

tat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— OCCC (València), 20 d’octu-

bre. II Jornada de la Societat d’Onomàs-

tica «L’exonímia: una manifestació més 

de la globalització». Ponents: Joan Anto-

ni Rabella i Mar Batlle, de l’Oficina 

d’Onomàstica de l’IEC, amb la conferèn-

cia «Els principis d’adaptació de l’exoní-

mia catalana». Organització: Societat 

d’Onomàstica, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 24 d’octubre. Jornada 

«La llengua de Sales, Calders, Tísner», en 

la commemoració de l’Any Sales, Calders, 

Tísner. Participants: Xavier Pla, Xavier 

Luna Batlle, Carlos Guzmán, Biel Mes-

quida, Enric Sòria, Joan-Lluís Lluís, 

Claudio Sanna i Màrius Serra. Organitza-

ció: Comissió de Commemoracions de la 

Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 

de Barcelona, amb la col·laboració de la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC).

— UIB (Palma), 25 d’octubre. 

Jornades de Ciència i Tecnologia, amb la 

conferència inaugural «La terminologia 

catalana: consolidació d’un sistema orga-

nitzatiu», a càrrec d’Isidor Marí, president 

de la Secció Filològica de l’IEC. Organit-

zació: delegació de l’IEC a Palma, Secció 

Filològica de l’IEC i Servei Lingüístic de 

la UIB.
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— Andorra, 7-9 de novembre. XX 

Jornades d’Història de l’Educació: «Co-

hesió social i educació: idees, polítiques i 

experiències». Conferència inaugural, ti-

tulada «L’ahir i l’avui de l’educació a 

Andorra», a càrrec de Roser Bastida i 

Roser Suñé, consellera general i ministra 

d’Educació i Joventut d’Andorra, respec-

tivament. Organització: Societat Andor-

rana de Ciències, Universitat d’Andorra i 

Societat d’Història de l’Educació dels 

Països de Llengua Catalana (IEC).

— Casa de Cultura de Girona, 7 

i 8 de novembre. Jornades dedicades al 

filòsof i assagista Josep Ferrater Mora 

(Barcelona 1912-1991), en ocasió dels 

cent anys del seu naixement, amb les 

conferències de Josep-Maria Terricabras, 

membre de l’IEC; Pompeu Casanovas, 

Xavier Serra i Jordi Sales, i una taula 

rodona en què participaren Jordi Garcia, 

Carlos Nieto i Xavier Rubert de Ventós, i 

que moderà Salvador Giner, president de 

l’IEC. Organització: IEC, Càtedra Ferra-

ter Mora i Institució de les Lletres Cata-

lanes, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC) i la Comissió 

de Commemoracions de la Generalitat de 

Catalunya.

— IEC, 9 de novembre. Jornada 

«La normalització lingüística i el procés de 

renovament pedagògic: els models aplicats 

a Catalunya i l’aplicació de la legislació 

sobre minories lingüístiques a Itàlia», en 

què es presentà el projecte elaborat per 

Giuliana Portas, de la Universitat de Sàsser. 

Organització: Càtedra UNESCO de Llen-

gües i Educació de l’IEC.

— Bocairent (València), 9 i 10 de 

novembre. VIII Trobada del Grup d’Es-

tudis Etnopoètics: «Erotisme i tabús en 

l’etnopoètica». Organització: URV, UA, 

UIB i Societat Catalana de Llengua i Li-

teratura (IEC).

— IEC, 10 de novembre. XII Jor- 

nades de la FOCIR: «Diplomàcia econò-

mica: l’hora d’exportar Catalunya», amb 

la ponència inaugural a càrrec de Guillem 

López Casasnovas, catedràtic d’economia 

de la UPF. Organització: Federació d’Or-

ganitzacions Catalanes Internacionalment 

Reconegudes (FOCIR).

— IEC, 15 i 16 de novembre. 

Cinquena Trobada de la Xarxa sobre 

Tràfic de Membranes, Senyalització 

Intracel·lular i Dinàmica del Citoesquelet. 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 21 de novembre. Jornada 

conjunta SCB-ICHN-CREAF: «La fauna 

i el canvi global». Organització: Societat 

Catalana de Biologia, Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC) i CREAF.

— IEC, 22 de novembre. Tretze-

nes Jornades Catalanes d’Informació i 

Documentació. Organització: Biblioteca 

de Catalunya i Col·legi Oficial de Biblio-

tecaris i Documentalistes de Catalunya, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 26 de novembre. Jornada 

«The epigenetic regulation of cellular 

differentiation and tissue regeneration», 
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en el marc de la II Barcelona Chromatin 

Club. Organització: Secció de Biologia 

Molecular de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— IEC, 29 de novembre. Sessió 

de fotografia de natura: «La natura a 

Colòmbia», a càrrec de la fotògrafa Alícia 

Garcia. Organització: Societat Catalana 

de Fotògrafs de Natura de la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Auditori del Museu d’Història 

de Catalunya (Barcelona), 4 de desembre. 

Jornada «La història de Catalunya, avui. 

Una reflexió sobre historiografia catala-

na». Organització: Centre d’Història Con- 

temporània de Catalunya, Generalitat de 

Catalunya i Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC).

— IEC, 17 de desembre. IV Jor-

nades de Recerca en Comunicació dels 

Països Catalans: «Innovació en la recerca 

i en la docència en comunicació». Orga-

nització: Societat Catalana de Comunica-

ció (IEC).

— IEC, 18 de desembre. Jornada 

«Exili i repressió d’historiadors catalans». 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC), Centre d’Història Con-

temporània de Catalunya i Generalitat de 

Catalunya.

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres), 2 de 

febrer. II Dissabte Transfronterer de les 

Matemàtiques a l’Alt Empordà. Organit-

zació: Fundació Ferran Sunyer i Balaguer 

i Fundació Príncep de Girona.

— IEC, 28 i 29 de febrer. Segones 

Jornades sobre Gestió de la Informació 

Científica (JGIC-2013). Organització: 

Observatori de la Recerca de l’IEC.

— IEC, 4 de març. III Jornada de 

Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC) i Bar- 

celona Chromatin Club.

— IEC, 6 de març. Jornada amb 

motiu del Dia Internacional de les Dones 

2013: «Dues cultures, tres cultures o una 

sola cultura?». Ponents: Mercè Berlanga, 

de la Facultat de Farmàcia de la UB, i 

Genoveva Martí, de la ICREA i de la 

Facultat de Filosofia de la UB. Presenta-

dora: Dacha Atienza, cap de Col·leccions, 

Recerca i Documentació del Museu de 

Ciències Naturals de Barcelona. Organit-

zació: Secretaria Científica de l’IEC.

— IEC, 11 de març. Sessió de fo- 

tografia de natura: «Etiòpia, l’arca de l’ali- 

ança entre l’home i la natura», a càrrec 

del fotògraf Fran Trabalón. Organització: 

Societat Catalana de Fotògrafs de la Na-

tura (ICHN-IEC).

— IEC, 12 de març. Jornades de 

Santa Llúcia: «El 2013, de què parlarem? 

De l’aigua». Organització: Societat Cata-

lana de Biologia (IEC), la fundació priva-

da Ciència en Societat i l’Associació Ca-

talana de Comunicació Científica.

— Campus d’Alcoi de la Univer-

sitat Politècnica de València, 23 de març. 

XVIII Jornada Sociolingüística d’Alcoi: «I 

nosaltres què fem pel valencià? El valen-

cià en l’àmbit local». Organització: UPV 
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i delegació de l’IEC a Alacant, entre altres 

entitats.

— IEC, 4 d’abril. Jornada «Pai-

satge i història a Catalunya». Organitza-

ció: Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC), Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya i Institut Català d’Arqueo-

logia Clàssica.

— IEC, 11 d’abril. IV Jornada de 

Filosofia Personalista. La sessió inclogué 

la conferència «El personalisme amorós 

de Joaquim Xirau», a càrrec de Conrad 

Vilanou, catedràtic de teoria i història de 

l’educació de la UB, i un col·loqui entre 

el ponent i els assistents. Organització: 

Grup de Filosofia Personalista de la Socie-

tat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 16 d’abril. Jornada «La 

caducitat dels aliments. Entre la salut i la 

seguretat». Ponents: Rosaura Farré, cate-

dràtica de nutrició i bromatologia; Patrí-

cia Gosàlbez, de l’Agència Catalana de 

Seguretat Alimentària; Agustí Roque,  

de l’Associació d’Indústries d’Alimentació 

i Begudes de Catalunya, i Anna Burgués, 

de la Federació UNAE. Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC).

— IEC, 18 i 19 d’abril. Jornades 

Salvador Espriu: «…per salvar-vos els 

mots…». Ponents: Carles Miralles, cate-

dràtic de filologia grega de la UB i mem-

bre de l’IEC; Francesc Vallverdú, membre 

de l’IEC; Ernest Marcos, professor de fi-

lologia grega de la UB; Agustí Pons, peri-

odista i escriptor; Francesc Parcerisas, 

poeta, traductor i crític literari, i Mariàn-

gela Vilallonga, catedràtica de filologia 

llatina de la UdG i membre de l’IEC. 

Organització: IEC i Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 18 d’abril. Jornada Ten-

dències i models en l’edició de revistes 

científiques. Organització: Grup de recer-

ca consolidat «Cultura i continguts digi-

tals: aspectes documentals, polítics i eco- 

nòmics», Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació de la UB, CBUC, CERCA, 

Biblioteca de Catalunya i IEC.

— Jardí Botànic de la Universitat 

de València, 20 d’abril. II Jornada de la 

Biologia de l’Ensenyament. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC), amb 

la col·laboració de la UV.

— IEC, 24 d’abril. XXIV Troba-

da de l’Associació Espanyola James Joyce. 

Organització: Associació Espanyola de 

James Joyce, amb la col·laboració dels 

Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, 

la Facultat de Traducció i d’Interpretació 

de la UAB i l’IEC.

— UdG, 26 d’abril. Jornada «Gi-

rona i el seu territori, una anàlisi social, 

cultural i econòmica». Reunió del Ple de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials  

de l’IEC. Organització: Secció de Filosofia 

i Ciències Socials de l’IEC.

— IEC, 26 d’abril. Jornada sobre 

Genòmica Translacional. Organització: 

Departament de Biologia de Sistemes, 

Grup de Recerca en Bioinformàtica i Es-

tadística Mèdica de la UVic i Secció de 
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Genòmica i Proteòmica de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 30 d’abril. Jornada «Im-

munologia evolutiva. Evolució de la immu-

nologia», amb motiu del Dia de la Im- 

munologia. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC) i Societat Catalana d’Im- 

munologia.

— IEC, 9 de maig. Jornada «Ber-

nat Metge, en el sisè centenari de la seva 

mort», que inclogué les ponències de Lluís 

Cabré, de la UAB, i Lola Badia, de la UB, 

i una lectura de fragments de les obres de 

Bernat Metge, a càrrec del rapsode Fran-

cesc Ten. Organització: IEC i Fundació 

Bernat Metge.

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Cièn-

cies de Catalunya, 10 i 11 de maig. XI Jor- 

nada de la SCATERM: «La terminologia 

en el món educatiu: didàctica, recursos i 

estratègies». Organització: Societat Cata-

lana de Terminologia (IEC) i Col·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filoso-

fia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

— Jardí Botànic de la Universitat 

de València, 11 de maig. XIII Matinal de 

l’Evolució. Jornada adreçada a l’actualit-

zació científica del professorat de secun-

dària de batxillerat. Organització: Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de maig. I Jornada del 

Grup de Lògica i Filosofia de la Ciència: 

«Kurt Gödel: De la incompletabilitat de 

les matemàtiques a la cerca de nous axio-

mes». Ponents: Josep Pla i Carrera, de la 

UB, i Joan Bagaria i Pigrau, de la UB i 

investigador de la ICREA. Organització: 

Grup de Lògica i Filosofia de la Ciència 

de la Societat Catalana de Filosofia, amb 

la col·laboració de la Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC).

— Institut Menorquí d’Estudis 

(Maó), 16-18 de maig. Jornades de la VII 

Escola Europea de Primavera d’Història 

de la Ciència: «La ciència a la televisió». 

Organització: Institut Menorquí d’Estudis, 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC), Centre d’Història 

de la Ciència (CEHIC-UAB), Institut 

d’Història de la Medicina i de la Ciència 

López Piñero (IHMC-UV/CSIC), Institu-

ció Milà i Fontanals (CSIC) i European 

Society for the History of Science.

— IEC, 27 de maig. Sessió de 

fotografia de natura: «El paisatge geològic 

català», a càrrec del fotògraf Jordi Lluís 

Pi. Organització: Societat Catalana de 

Fotògrafs de Natura de la Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 4 de juny. Jornada «Com-

memoració dels 700 anys de la reintegra-

ció de la Vall d’Aran a Catalunya». Orga-

nització: Secció Filològica de l’IEC, Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC i delega-

ció de l’IEC a Lleida.

— Institut d’Estudis Gironins 

(Girona), 7 de juny. XXIII Conferència 

Anual a Girona de la Societat Catalana de 

Comunicació: «La formació en comuni-

cació: reptes i estratègies per a la captació 

de talents». Organització: Societat Cata-
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lana de Comunicació (IEC), amb la col-

laboració del grup de recerca Comunica-

ció Social i Institucional de la UdG.

— IEC, 11 de juny. XX Jornades 

de Biologia Molecular. Organització: Sec-

ció de Biologia Molecular de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC), amb la col-

laboració de la Secció de Biologia i Indús-

tria.

— Edifici Salvany (Barcelona). 

17 de juny. Jornada «El malbaratament 

d’aliments i la seguretat alimentària». 

Organització: Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (IEC), Agència 

de Salut Pública de Catalunya i Banc dels 

Aliments.

— IEC, 17 de juny. 16a Trobada 

Matemàtica de la Societat Catalana de 

Matemàtiques. Organització: Societat Ca- 

talana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 17 de juny. XXXII Sessió 

de Fotografia de Natura: «La fotografia 

submarina», amb Pere Rubio, fotògraf. 

Organització: Societat Catalana de Fotò-

grafs de Natura de la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC). 

— Facultat de Medicina de la UB, 

18 de juny. XIII Jornada de Biologia de la 

Reproducció. Organització: Secció de 

Biologia de la Reproducció de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 21 de juny. Jornada Eu-

ropea sobre el Càncer d’Endometri, amb 

experts de l’European Network Individua-

lized Treatment in Endometrial Cancer 

(ENITEC), en què es presentaren els re-

sultats de les investigacions al voltant del 

càncer. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC) i ENITEC.

— IEC, 27 de juny. Jornada «La 

regeneració del bosc després d’incendi». 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia, Institució Catalana d’Estudis Agraris 

i Centre de Recerca Ecològica i Aplica- 

cions Forestals (CREAF).

— IEC, 2 de juliol. XIII Jornada 

de Biologia Evolutiva. Organització: So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 10 i 11 de juliol. Jornades 

Internacionals de l’Aula Carles Riba: 

«Tragèdia», amb la conferència d’obertu-

ra «La llengua de la tragèdia», de Carles 

Miralles, membre de la Secció Filològica. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC) i UB. 

— IEC, 11 de juliol. Jornada 

«Vuitè centenari de la batalla de Muret 

1213-2013». Ponents: Antoni Dalmau, 

assagista i escriptor; Felip Martel, de la 

Universitat de Montpeller III Paul Valéry, 

i Jordi Fernández Cuadrench, de la So-

cietat Catalana d’Estudis Històrics (IEC). 

Organització: Centre d’Història Contem-

porània de Catalunya i Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

— Liceu Renouvier de Prada 

(Conflent), 17 d’agost. XXVIII Jornada 

d’Agricultura a Prada: «Agricultura, ali-

mentació i fam». Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Liceu Renouvier de Prada 

(Conflent), 19 d’agost. Jornada «Els Con- 
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gressos de Metges i Biòlegs de Llengua 

Catalana: els primers cent anys». Orga-

nització: Fundació Alsina i Bofill (IEC).

Reunions 

— IEC, 9 de novembre. RECAM 2012: 

Reunió Científica Anual de Microbiologia. 

Organització: Secció de Microbiologia de 

la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero (UV, 

València), 15-18 de novembre. XII Tro-

bada d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

Taules rodones

— Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

(Barcelona), 13 de setembre. Taula rodo-

na dins els actes de la Setmana del Llibre 

en Català: «Antoni M. Alcover: vida, obra 

i influència». Ponents: Maria Pilar Perea, 

de la UB; Isidor Marí, president de la 

Secció Filològica; Joan Veny, membre de 

l’IEC, i Gabriel Janer Manila, de la UIB. 

Organització: Editorial Moll i IEC.

— IEC, 13 de setembre. Taula 

rodona: «Ciència i tecnologia al servei de 

déus i titans: d’Alien a Prometheus». 

Ponents: Àngel Sala, director del Festival 

Internacional de Cinema Fantàstic de 

Catalunya - Sitges 2012; Daniel Fernán-

dez, divulgador i autor del blog Ausente; 

Jordi Sánchez Navarro, professor de la 

UOC, i Jordi Ojeda, director del cicle de 

lectures Còmic, ciència i tecnologia, en 

què s’emmarca la taula rodona. Organit-

zació: Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC), amb la col·laboració de Diábolo 

Ediciones, Festival Internacional de Ci-

nema Fantàstic de Catalunya - Sitges 

2012, Phenomena Experience, la revista 

Scifiworld i la Biblioteca Rector Gabriel 

Ferraté de la UPC.

— Universitat Jaume I (UJI) 

(Castelló de la Plana), 15 d’octubre. 

Taula rodona «Estatut i ciutadania: mi-

rada crítica d’un temps, d’una llengua, 

d’un país». Ponents: Vicent Pitarch, 

membre de la Secció Filològica; Francesc 

Martínez, professor de l’Àrea de Periodis-

me de la UV; Rafa Castelló, professor del 

Departament de Sociologia i Antropologia 

Social de la UV, i Rosa Agost, degana de 

la Facultat de Ciències Humanes i Socials 

de la UJI. Organització: UJI.

— IEC, 29 de novembre. Taula 

rodona: «La repressió i el control judicial 

a Catalunya durant la Guerra Civil», amb 

motiu de la publicació del llibre El jutge 

dels cementiris clandestins. Josep Maria 

Bertran de Quintana, 1884·1960. Po-

nents: Raül Digón, jurista i politòleg de la 

UB; Oriol Dueñas i Queralt Solé, historia-

dors i autors del llibre, i Jaume Sobre- 

qués, president de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC). Organització: 

IEC i Editorial Gregal.

— IEC, 4 de desembre. Taula  

rodona: «50 anys de Silent Spring, de 

Rachel Carson». Ponents: Joandomènec 
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Ros, catedràtic d’ecologia a la UB i vice-

president de l’IEC; Antonio Buj Buj, 

doctor en geografia humana per la UB; 

Joaquim Elcacho, periodista i consultor 

especialitzat en ciència i medi ambient, i 

Miquel Porta, investigador de l’Institut de 

Recerca de l’Hospital del Mar de Barcelo-

na i catedràtic a la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i la Tècnica i l’IEC.

— IEC, 21 de gener. Taula rodo-

na «És la classe social una categoria en-

cara operativa? Debat sobre el llibre 

Barcelona: de la necessitat a la llibertat, 

de Marina Subirats», amb Marina Subi-

rats, catedràtica emèrita de sociologia de 

la UAB; Joaquim Sempere, professor 

emèrit de sociologia de la UB, i Jordi Guiu, 

professor de sociologia de la UPF. Mode-

rador: Josep M. Rotger, president de 

l’Associació Catalana de Sociologia (IEC). 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 8 de maig. Taula rodona 

«L’ofensiva contra el català», amb Josep 

Melià, Miquel Àngel Pradilla, Natxo So-

rolla i Marina Solís. Organització: Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC) i Cer- 

cle XXI.

— ICAB (Barcelona), 27 de maig. 

Taula rodona «La Llei de costes, a debat». 

Ponents: Albert Cortina, advocat, urba-

nista i secretari de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori (SCOT); Pilar 

Marco, responsable de la campanya de 

costes de Greenpeace Espanya; Ferran 

Pons, del Departament de Dret Adminis-

tratiu de la UAB; Dolors Miravet, del 

Servei de Costes de la Generalitat de 

Catalunya, i Joan Pons, coordinador de la 

Comissió de Dret Ambiental del COAMB. 

Moderador: Rafel Audivert, advocat i 

membre de la Secció de Dret Ambiental 

de l’ICAB. Organització: COAMB, ICAB i 

SCOT.

Tertúlies

— IEC, 1 d’octubre. Tertúlia «OGMS: 

criteris per a la interpretació dels resultats. 

Quines modificacions genètiques, en plan- 

tes, estan autoritzades a Europa? Com les 

podem detectar i identificar? I les no 

autoritzades?», a càrrec d’Ester Torres, 

del Laboratori de Sanitat Vegetal del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Ambient. Or-

ganització: Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).

— IEC, 5 de novembre. Tertúlia 

«Les ADV: 30 anys millorant la sanitat 

vegetal a Catalunya», amb Jordi Peix, 

impulsor de les ADV com a director ge-

neral d’Agricultura. Organització: Insti-

tució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 8 d’abril. Tertúlia «El Pla 

de seguretat alimentària 2012-2016», 

conduïda per Alfons Vilarrasa, cap de 

l’Àrea d’Avaluació del Risc de l’Agència 

Catalana de Seguretat Alimentària i res-

ponsable de l’elaboració del Pla. Organit-

zació: Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).
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— Casa de la Cultura de Castelló 

de la Plana, 13 d’abril. Tertúlia literària 

amb Vicent Pitarch, membre de la Secció 

Filològica i delegat de l’IEC a Castelló. 

Acte inaugural del cicle Vermuts literaris. 

Organització: delegació de l’IEC a Caste-

lló i Castelló per la Llengua.

— IEC, 13 de maig. Tertúlia «Ex- 

periències d’una PIME en la recerca,  

desenvolupament, registre i comercialitza-

ció de productes bioplaguicides microbi-

ans», amb Carolina Fernández, presidenta 

d’IBMA-Espanya. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Seu universitària d’Eivissa i 

Formentera (Eivissa), 13 de maig. «Con-

verses sobre Marià Villangómez», amb 

Joan Mas, de la UIB, i Antoni Marí, de la 

UPF, en el marc del centenari Marià Vi-

llangómez. Organització: UIB.

— Edifici de Sa Riera, Palma, 27 

de maig. Converses sobre Marià Villan- 

gómez, amb Damià Pons i Isidor Marí, 

membres de l’IEC, en el marc del cente-

nari Marià Villangómez. Organització: 

UIB.

— Cafeteria de l’OCCC (Valèn-

cia), 29 de maig. Bar de Ciències: «De la 

bellesa a la utilitat, una conversa etnobo-

tànica». En l’acte es presentà la monogra-

fia Herbari, viure amb les plantes, de la 

revista Mètode, de la UV, de Daniel Cli-

ment i Ferran Zurriaga. Organització: IEC 

i Acció Cultural del País Valencià.

— IEC, 29 de maig. Tertúlia sobre 

la projecció del documental Interior de 

paisatge, amb Elisenda Trilla, directora 

del documental; Oriol Marcos, produc- 

tor, i Roser Vernet, membre de la comissió 

per la candidatura del Priorat com a 

Patrimoni de la Humanitat. Organitza- 

ció: Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

Debats

— Museu Blau de Barcelona, 25 d’octu-

bre. «Debat sobre recerca en biologia 

avui», dins la commemoració del cente-

nari de la Societat Catalana de Biologia, 

filial de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC), amb el suport 

del Museu Blau de Barcelona i Biocat.

— IEC, 13 de març. «Conversa 

entre un sociòleg i un filòsof al voltant del 

llibre El origen de la moral», amb Salva-

dor Giner, autor del llibre i president de 

l’IEC, i Josep M. Terricabras, catedràtic 

de la UdG i membre de l’IEC. Moderador: 

Josep M. Rotger, president de l’ACS. Or-

ganització: Associació Catalana de Socio-

logia (IEC).

— IEC, 10 d’abril. XXV Debat de 

Química a l’IEC: «L’ensenyament de la 

química basat en la indagació». Orga- 

nització: Societat Catalana de Química 

(IEC).

— Seu nacional d’Òmnium Cultu- 

ral (Barcelona), 5 de juny. Debat del cicle 

Qüestions d’Estat. Reflexions per al país 

del futur: «Llengua: on som i cap on volem 

anar», amb Francesc Xavier Vila, director 

del Centre Universitari de Sociolingüísti-
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ca i Comunicació de la UB. Organització: 

Òmnium Cultural i IEC.

— OCCC (València), 12 de juny. 

Debat del cicle Wallace 100. La geogra·

fia de la vida: «Què són i per a què ser-

veixen les col·leccions d’història natural? 

Present i futur d’un patrimoni fràgil». 

Ponents: Hèctor Botella, director del 

Departament i del Museu de Geologia de 

la UV; Jesús Català, historiador de la 

ciència de la Universitat Cardenal He- 

rrera - CEU de València, i Anna Omedes, 

directora del Museu de Ciències Naturals 

de Barcelona. Moderadora: Maria Josep 

Picó, de la UV. Organització: càtedra de 

divulgació de la ciència de la UV, Acció 

Cultural del País Valencià, Fundació Es- 

panyola per a la Ciència i la Tecnolo- 

gia, CSIC, Societat Catalana de Biologia 

i IEC.

— Seu nacional d’Òmnium Cultu- 

ral (Barcelona), 13 de juny. Debat del 

cicle Qüestions d’Estat. Reflexions per al 

país del futur: «Bastir una cultura nacio-

nal, ara amb estat», amb Joan Manuel 

Tresserras, exconseller de Cultura de la 

Generalitat. Organització: Òmnium Cultu- 

ral i IEC.

— Seu nacional d’Òmnium Cultu- 

ral (Barcelona), 14 de juny. Debat del 

cicle Qüestions d’Estat. Reflexions per al 

país del futur: «La viabilitat econòmica 

de l’estat català», per Elsa Artadi, direc-

tora general de Tributs i Joc de la Gene-

ralitat de Catalunya. Organització: Òm-

nium Cultural i IEC.

— Seu nacional d’Òmnium Cultu- 

ral (Barcelona), 19 de juny. Debat del 

cicle Qüestions d’Estat. Reflexions per al 

país del futur: «Cap a la independència 

amb una societat més participativa», amb 

els professors Josep M. Reniu i Jordi 

Muñoz. Organització: Òmnium Cultural 

i IEC.

— Seu nacional d’Òmnium Cultu- 

ral (Barcelona), 20 de juny. Debat del 

cicle Qüestions d’Estat. Reflexions per al 

país del futur: «Impotència i límits de la 

política», amb Josep Ramoneda, filòsof i 

exdirector del Centre de Cultura Contem-

porània de Barcelona. Organització: 

Òmnium Cultural i IEC.

— Seu nacional d’Òmnium Cultu- 

ral (Barcelona), 27 de juny. Debat del 

cicle Qüestions d’Estat. Reflexions per al 

país del futur: «L’educació en l’Estat 

propi des de la perspectiva europea», amb 

Enric Prats, que dialogà amb Rita Mar-

zoa. Organització: Òmnium Cultural i 

IEC.

Simposis

— IEC, 20 d’octubre. Simposi sobre la 

Promoció de l’Ús del Català. Organització: 

Xarxa d’Entitats Cíviques i Culturals dels 

Països Catalans, amb la col·laboració de 

la Xarxa CRUSCAT de l’IEC i altres en-

titats i institucions.

— Fundació Ramón Aceres (Ma-

drid), 12 i 13 de novembre. Simposi in-

ternacional «Evolución por cooperación. 

La obra de Lynn Margulis (1938-2011)», 
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en homenatge a la biòloga nord-america-

na en el primer aniversari de la seva mort. 

Conferència inaugural: «L’evolució moral 

de la humanitat», a càrrec de Salvador 

Giner, president de l’IEC. Organització: 

Fundació Ramón Areces, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 16-18 de gener. Simposi 

internacional «Implicacions astrobiolò-

giques i cosmoquímiques del retorn de 

mostres per Marco Polo-R d’un asteroide 

primitiu». Organització: Institut de Cièn-

cies de l’Espai i Institut d’Estudis Espa-

cials de Catalunya, amb la col·laboració 

de la Secretaria Científica de l’IEC.

— IEC, 19 de febrer. «Cell in 

motion», primer simposi conjunt de l’Ins-

titut de Bioenginyeria de Catalunya 

(IBEC), l’Institut de Biologia Molecular 

de Barcelona (IBMB) i la Societat Catala-

na de Biologia (SCB).

— IEC, 15 de març. VII Simposi 

Ensenyament i Història de les Ciències i 

de les Tècniques: Orientació, Metodolo- 

gies i Perspectives. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 28 de maig. VII Simposi 

Europeu: «El laboratori clínic i la indús-

tria del diagnòstic in vitro». Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC) i 

Associació Catalana de Ciències de Labo-

ratori Clínic.

— IEC, 20 de juny. 14è Simpò- 

sium Fundació La Marató de TV3, en què 

es presentaren els resultats de la recerca 

biomèdica finançada per La Marató de 

TV3 de 2007.

Fires

— Fira de Barcelona, 3-5 d’octubre. 

L’IEC participà en la Fira Internacional 

del Llibre, LIBER 2012 i va compartir 

estand amb l’Euskaltzaindia (Reial Aca-

dèmia de la Llengua Basca) i el Consello 

da Cultura Galega.

Lliurament de premis

— Universitat de Lleida, 21 de setembre. 

Acte de lliurament del Segon Premi Inter-

nacional de Recerca en Filologia Catalana 

Joan Solà, amb la conferència de Joaquim 

M. Puyal, membre de l’IEC, «Llengua i 

esport: entre la creativitat i l’adequació». 

Organització: IEC, UdL, Diputació de 

Lleida, Ajuntament de Bell-lloc, Institut 

d’Estudis Ilerdencs, Departament de 

Cultura de la Generalitat i Òmnium  

Cultural.

— IEC, 5 d’octubre. Lliurament 

dels Premis CCNIEC 2012, amb la po-

nència «Salut i innovació alimentària»,  

a càrrec d’Abel Mariné, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques de l’IEC  

i membre de la Junta Permanent del  

CCNIEC.

— IEC, 5 de novembre. Acte de 

lliurament de premis del certamen litera-

ri «Un mar de paraules», amb les inter-

vencions de Salvador Giner, president de 

l’IEC; Andreu Bassols, director general  

de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
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(IEMed); Jordi Cabré, director general de 

Promoció i Cooperació Cultural de la 

Generalitat de Catalunya; Elisabetta 

Bartuli, coordinadora del jurat interna- 

cional del concurs, i Sherine Morad, di-

rectora executiva i assistent de la Funda-

ció Anna Lindh. Organització: IEMed i 

Fundació Anna Lindh, amb la col·labo-

ració de l’IEC.

— IEC, 13 de novembre. Lliura-

ment del Premi Albert Dou a Sarah  

Louise Mitchell i Timothy Myers pel tre-

ball A mathematical analysis of the mo·

tion of an in·flight soccer ball, dins la 

sessió inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC). 

— IEC, 15 de novembre. Lliura-

ment del IX Premi Joan Palau Vera, per 

a treballs de recerca d’estudiants de bat-

xillerat, atorgat a Gerard Català, de 

l’Institut Can Jofresa de Terrassa, pel 

treball Les fronteres europees: segles xx i 

xxi. De l’Europa dels grans imperis als 

Estats Units d’Europa. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 22 de febrer. Lliurament 

de premis de la III Olimpíada de Biolo- 

gia de Catalunya. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Diputació d’Alacant, 23 de 

febrer. Lliurament del Guardó Extraordi-

nari de la X Nit d’Escola Valenciana a 

Vicent Pitarch, membre de la Secció Fi-

lològica de l’IEC i delegat de l’Institut a 

Castelló. Organització: Escola Valenciana 

- Federació d’Associacions per la Llengua.

— IEC, 8 de març. Lliurament 

dels premis de la fase catalana de l’Olim-

píada Internacional de Física. Organitza-

ció: Societat Catalana de Física (IEC).

— Teatre municipal de Perpinyà, 

2 d’abril. Lliurament de premis del Dictat 

en Català. Organització: Federació per a 

la Defensa de la Llengua i Cultura Cata-

lanes i IEC, entre d’altres.

— IEC, 10 d’abril. Lliurament 

dels guardons de la setena edició dels 

Premis als Treballs de Recerca de Batxi-

llerat dins l’Àmbit de la Química, dins el 

XXV Debat de Química a l’IEC. Organit-

zació: Societat Catalana de Química 

(IEC).

— IEC, 22 d’abril. Acte de lliura-

ment dels Premis Sant Jordi 2013, corres-

ponents al LXXXII Cartell de premis i de 

borses d’estudi de l’IEC. Giusseppe Grilli, 

Premi Internacional Catalònia 2013 de 

l’IEC, parlà en nom dels premiats i assis-

tí a l’acte Germà Gordó, conseller de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: IEC. 

— IEC, 10 de maig. Lliurament 

dels premis Vídeo MAT 2013, presidit per 

Joan de Solà-Morales, president de la 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC). 

Organització: CESIRE CREAMAT i Mu-

seu de Matemàtiques de Catalunya.

— Edifici Vèrtex de la UPC, 16 

de maig. Acte de lliurament dels premis de 

les Proves Cangur 2013, presidit per la 

consellera d’Ensenyament, Irene Rigau,  

i amb les intervencions d’Antoni Giró, 
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rector de la UPC; Salvador Giner, presi-

dent de l’IEC; Jordi Quer, degà de la Fa-

cultat de Matemàtiques i Estadística de la 

UPC, i Joan de Solà-Morales, president de 

la Societat Catalana de Matemàtiques. 

Organització: Societat Catalana de Mate-

màtiques (IEC).

— IEC, 2 de juliol. Lliurament del 

VI Premi Antoni Prevosti de Biologia 

Evolutiva a la millor ponència presentada 

per un jove investigador. Acte inclòs dins 

la XIII Jornada de Biologia Evolutiva. 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 8 de juliol. Acte de lliu-

rament dels títols de grau de microbiolo-

gia de la UAB, amb Ricard Guerrero, se-

cretari científic de l’IEC; Josep Vendrell 

Roca, degà de la Facultat de Biociències 

de la UAB; Maira Martínez, coordinadora 

del grau en microbiologia de la UAB, i 

Montserrat Llagostera i Jordi Barbé, pro-

fessors del Departament de Genètica i 

Microbiologia de la UAB. Organització: 

UAB i Secretaria Científica de l’IEC.

Congressos

— IEC, 13-15 de setembre. IX Congrés 

de Microbiologia del Medi Aquàtic. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona 9 d’octubre. X Congrés 

Internacional d’Ontologia: «Physis: de les 

partícules elementals a la naturalesa hu-

mana». Organització: UAB, Universitat 

del País Basc, Fundación Paideia i Chilli-

da-Leku.

— IEC, 14-16 de novembre.  

I Congrés ARDIT de Medievalistes Pre-

doctorals: «Els espais del coneixement: 

aproximació interdisciplinària al pensa-

ment medieval». Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— Casa Masó (Girona), 28 de 

novembre. II Fòrum del Patrimoni Lite-

rari. Organització: Càtedra M. Àngels 

Anglada de Patrimoni Literari, Grup de 

Recerca de Patrimoni Literari UdG i 

Fundació Rafael Masó.

— IEC, 10-12 de desembre. Con-

grés internacional «Portalades gòtiques 

de la Corona d’Aragó». Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Universitat Politècnica de 

Catalunya, 11 de desembre. XII Confe-

rència Enric Casassas: «Química analítica 

i fotònica avançada». Organització: Socie-

tat Catalana de Química (IEC) i Depar-

tament d’Enginyeria Química de la UPC.

— Centre d’Investigació i Desen-

volupament del CSIC (Barcelona) / Insti-

tut Català d’Investigació Química (Tarra-

gona), 21 i 22 de gener. Conferència Fèlix 

Serratosa 2013. Organització: Societat 

Catalana de Química (IEC) i Real Socie-

dad Española de Química. 

— IEC, 26 de febrer. Fòrum Fo-

restal de Barcelona. Organització: Aula de 

Silvicultura Mediterrània de Barcelona  

de la Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris (IEC).
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— Universitat de Perpinyà Via 

Domícia, 25-27 d’abril. VI Congrés Ca-

talà / Internacional de Sociologia: «Socie-

tats i cultures, més enllà de les fronteres». 

Organització: Associació Catalana de So- 

ciologia (IEC).

— IEC, 21 de juny. Tercer Con-

grés Anual de l’Associació Europea de 

Ciències Polítiques. Organització: Associa-

ció Europea de Ciències Polítiques, amb 

la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 25-28 de juny. Congrés 

Internacional de Química i Medi Ambient 

(ICCE2013). Organització: Societat Ca-

talana de Química (IEC) i Real Sociedad 

Española de Química.

— Diversos espais de Lavern, 

Subirats i Vilafranca del Penedès, 27 de 

juny. IV Congrés d’Art, Paisatge Vitiviní-

cola i Enoturisme. Organització: Patronat 

de Turisme de Subirats, URV, UPC, UB i 

ICEA (IEC).

— IEC, 13 de juliol. Cloenda del 

XXIV Congrés de la Societat Espanyola 

de Microbiologia, amb el lliurament de 

premis i la conferència final del Congrés, 

«Aproximación molecular a la seguridad 

alimentaria», a càrrec de David Rodríguez 

Lázaro, de la Universitat de Burgos. Or-

ganització: Sociedad Española de Micro-

biología.

Exposicions

— Sala d’exposicions del districte de 

Gràcia, 26 de setembre - 19 d’octubre. 

«Rodoreda, mirall de llengües. La plaça 

del Diamant, cinquanta anys». Organit-

zació: Fundació Mercè Rodoreda (IEC) i 

districte de Gràcia.

— IEC, 24 d’octubre - 7 de no-

vembre. «Fèlix Martí Alpera, un mestre i 

l’escola del seu temps», produïda per la 

Universitat de Múrcia. Organització: Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

— IEC, 31 d’octubre - 18 de de-

sembre. «Juga amb paraules de la cièn-

cia». Organització: IEC i Universitat 

Pompeu Fabra.

— IEC, 14-25 de novembre. Ex-

posició de cartells de la Setmana de la 

Ciència. Organització: Secretaria Cientí-

fica de l’IEC.

— Teatre El Jardí (Figueres), 10 

de desembre. Inauguració de «La supera-

ció d’un matemàtic, Ferran Sunyer i Ba-

laguer (1912-1967)», i estrena del docu-

mental Ferran Sunyer i Balaguer: història 

d’un exili interior, una coproducció de 

Televisió de Catalunya i Benecé Produc-

cions SL. Organització: Ajuntament de 

Figueres, Fundació Ferran Sunyer i Ba-

laguer de l’IEC i Benecé Produccions SL.

— IEC, 13 de desembre. Inaugu-

ració de «Virgili i nosaltres i Dolç (1912-

2012)», dins l’homenatge a Miquel Dolç 

en el centenari del seu naixement. Orga-

nització: IEC, en col·laboració amb la 

Institució de les Lletres Catalanes, la Reial 

Acadèmia de les Bones Lletres i la Funda-

ció Bernat Metge.

— Antic Hospital de Santa Cate-

rina de Girona, 11 de febrer - 4 de març. 
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«La superació d’un matemàtic, Ferran 

Sunyer i Balaguer (1912-1967)». Orga-

nització: Fundació Ferran Sunyer i Bala-

guer (IEC).

— IEC, 9-22 de març. «Josep 

Sebastià Pons (1886-1962). El seu país, 

la seva obra», en commemoració del cin-

quantè aniversari de la mort del poeta 

rossellonès i membre corresponent de la 

Secció Filològica. Organització: IEC.

— IEC, 29 d’abril - 31 de maig. 

«Montphoto 2013». Organització: Socie-

tat Catalana de Fotògrafs de Natura de la 

ICHN (IEC).

— IEC, 2-20 de juny. «Joan Cade-

vall i la Flora de Catalunya. Centenari de 

l’inici de la publicació de l’obra». Organit-

zació: Secció de Ciències Biològiques (IEC).

— IEC, 26 de juny - 21 de juliol. 

Exposició del centenari de la revista Ibéri·

ca. Organització: Secretaria Científica de 

l’IEC.

Cursos

— IEC, 8-12 de juliol. Curs «La mort en 

el món grecoromà: mites, creences, cos-

tums i literatura». Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 9 i 10 de juliol. Curs 

d’iniciació a la investigació en microbio-

logia, adreçat a estudiants de l’últim curs 

de grau o llicenciatura o de primer curs de 

màster. Organització: Sociedad Española 

de Microbiología i Secció de Microbiolo- 

gia de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Universitat d’Alacant, 23-25 

de juliol. Curs «La ciència pren la parau-

la: els problemes socials de la pseudocièn- 

cia». Organització: Universitat d’Alacant, 

Xarxa Vives d’Universitats i delegació de 

l’IEC a Alacant.

Homenatges i commemoracions

— IEC, 18 d’octubre. Acte commemo-

ratiu: «50 anys de Nosaltres, els valen· 

cians, de Joan Fuster», amb la conferèn-

cia «Fuster, el país i la política», de Joan 

F. Mira, escriptor i membre de l’IEC, i amb 

una taula rodona en què participaren 

Vicent Sanchis, periodista valencià i pro-

fessor de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació de la URL; Víctor Gómez 

Labrado, excoordinador de la Casa Museu 

Joan Fuster, i Romà Escalas, secretari 

general de l’IEC, com a moderador. Or-

ganització: IEC, amb la col·laboració de 

la Institució de les Lletres Catalanes.

— Auditori de Cornellà de Llo-

bregat, 19 d’octubre. Acte d’homenatge a 

Josep Llobera i Ramon (1922-2011), fi-

lòleg i corrector lingüístic de l’IEC entre 

el 1971 i el 1988, amb les intervencions 

de Salvador Giner, president de l’IEC; 

Yvonne Griley, directora general de Polí-

tica Lingüística, i Antoni Balmón, alcalde 

de Cornellà de Llobregat. Organització: 

Generalitat de Catalunya, IEC i Ajunta-

ment de Cornellà de Llobregat.

— OCCC (València), 25 d’octu-

bre. Homenatge a Lynn Margulis: «El 

planeta dels microbis», en què participa-
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ren Ricard Amils, del Centre d’Astrobio-

logia (CSIC-INTA); Ricard Guerrero, se-

cretari científic de l’IEC, i Núria Cadenes, 

periodista d’El Temps. Organització: So-

cietat Catalana de Biologia (IEC), amb la 

col·laboració de la Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC.

— UNED (Vila-real), 9 de no-

vembre. Acte: «Les Normes de Castelló 

fan 80 anys», en què es va retre homenat-

ge a Pompeu Fabra, Antoni M. Alcover i 

Josep Pascual Tirado. Ponents: Manel 

Pitarch i Vicent Pitarch, delegat de l’IEC 

a Castelló. Organització: IEC.

— IEC, 20 de novembre. Acte de 

commemoració del vuitantè aniversari  

de les Normes de Castelló, amb les ponèn-

cies de Germà Colón, membre de la Secció 

Filològica, i Joan-Francesc Mira, membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Organització: Secció Filològica de l’IEC 

amb la col·laboració de la Xarxa Vives 

d’Universitats, Universitat Jaume I, Ins-

titut Interuniversitari de Filologia Valen-

ciana, Escola Valenciana i Obra Social La 

Caixa.

— Facultat de Biologia de la UB, 

22 de novembre. Acte de commemoració 

«L’obra de Joan Cadevall, en el centenari 

de la Flora de Catalunya». Organització: 

Centre de Documentació de Biodiversitat 

Vegetal de la UB, Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC) i Institut Botànic 

de Barcelona.

— Palau de la Música Catalana 

(Barcelona), 4 de desembre. Cloenda de 

l’any del centenari de la Societat Catala-

na de Biologia, amb un concert a càrrec 

dels solistes de l’orquestra Camerata XXI, 

dirigits pel compositor Xavier Pagès, i les 

conferències de Mercè Durfort, membre 

de la Secció de Ciències Biològiques; del 

físic Jorge Wagensberg, i de Lluís Tort, 

president de la SCB. Organització: Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 12 de desembre. Home-

natge a Josep Sebastià Pons en el cinquan-

tenari de la seva mort, amb les interven-

cions de Salvador Giner, president de 

l’IEC, i Oriol Izquierdo, director de la 

Institució de les Lletres Catalanes, i la con- 

ferència de Joan Peytaví, membre de la 

Secció Filològica: «Llegir, rellegir Pons. 

Un escriptor a la mida d’un país». Orga-

nització: IEC i Institució de les Lletres 

Catalanes.

— IEC, 13 de desembre. Home-

natge a Miquel Dolç en el centenari del 

seu naixement, amb les ponències de M. 

del Carme Bosch, de la UIB, i Josep Lluís 

Vidal, de la UB; la inauguració de l’expo-

sició «Virgili i nosaltres i Dolç (1912-

2012)» i la taula rodona, moderada per 

Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta de 

l’IEC, en què intervingueren Francesc 

Cuartero, de la Fundació Bernat Metge i 

la UAB; José Martínez Gázquez, de la UAB 

i la Reial Acadèmia de Bones Lletres, i 

Jordi Pérez Durà, de la UV. L’acte clogué 

amb un recital de poemes de Miquel Dolç 

a càrrec d’Oriol Ponsatí. Organització: 

IEC, Societat Catalana d’Estudis Clàssics 
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(IEC), Institució de les Lletres Catalanes 

i Fundació Bernat Metge.

— UIB/CaixaForum (Palma), 18 

de desembre. Jornada «Antoni Maria 

Alcover en el 150è aniversari del seu 

naixement», cloenda de l’Any Alcover 

2012. Organització: IEC. 

— IEC, 19 de desembre. Acte de 

cloenda de l’Any Antoni M. Alcover 2012. 

Organització: Institut d’Estudis Catalans, 

Generalitat de Catalunya i Xarxa Alcover.

— UB, 20 de desembre. Home-

natge al Dr. Joan Veny, membre de la 

Secció Filològica de l’IEC, amb motiu del 

seu vuitantè aniversari. Organització: UB.

— IEC, 9 de gener. Homenatge 

a Jordi Castellanos i Vila (1946-2012), 

amb les intervencions de Manuel Jorba, 

membre de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica (SHA) i professor de la UAB; Josep 

M. Domingo, professor de la UdL, i Jo- 

sep Murgades, professor de la UB. Orga-

nització: SHA, Departament de Filologia 

Catalana de la UAB, Institució de les 

Lletres Catalanes, Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC) i Societat Ver- 

daguer.

— Cementiri de Palma, 27 de 

gener. Acte en record de l’escriptor Josep 

M. Llompart, escriptor, poeta, assagista i 

membre de la Secció Filològica de l’IEC, 

amb motiu del vintè aniversari de la seva 

mort. 

— IEC, 29 de gener. Homenatge 

a J. V. Foix (1893-1987) en el vint-i-

cinquè aniversari de la seva mort, amb la 

participació de Pere Gimferrer, poeta i 

crític literari, i la interpretació d’un recull 

de poemes musicats per Mariona Sagarra, 

cantant. Organització: IEC i Institució de 

les Lletres Catalanes, amb la col·laboració 

de la Fundació J. V. Foix.

— IEC, 31 de gener. Acte de 

commemoració del centenari de les Nor·

mes ortogràfiques de l’IEC, presidit per 

Salvador Giner, president de l’IEC, amb 

les intervencions de Josep Massot, Mila 

Segarra i Joan Francesc Mira, membres 

de l’IEC. Organització: Secció Filològi- 

ca de l’IEC.

— IEC, 12 de febrer. Homenatge 

a Josep Vallverdú en el seu norantè ani-

versari: «Passeig d’aniversari. Vallverdú 

al món», amb la conversa «La llengua com 

a eina d’ofici». Ponents: Joan Veny i Gem-

ma Rigau, membres de la Secció Filolò-

gica. Moderador: Joaquim M. Puyal, 

membre de la Secció Filològica. Organit-

zació: Institut d’Estudis Ilerdencs, Dipu-

tació de Lleida i IEC.

— Filmoteca de Catalunya, 20 de 

febrer. Acte de celebració «Un any al 

Raval i molts segles d’història», amb Josep 

Guitart, membre de l’IEC, Josep Font i 

Anna Gómez Bach. Organització: Filmo-

teca de la Catalunya amb la col·laboració 

de l’IEC i la UAB.

— IEC, 21 de febrer. Acte en 

memòria del Dr. Anscari Manuel Mundó 

i Marcet (1923-2012), que fou membre 

de l’IEC, amb Joaquim Garrigosa, presi-

dent de la Societat Catalana de Musico-
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logia, i Jesús Alturo, catedràtic de paleo-

grafia i diplomàtica de la UAB. Organit- 

zació: Societat Catalana de Musicologia 

(IEC).

— IEC, 27 de febrer. Acte acadè-

mic d’homenatge a Oriol Casassas i Simó 

(1923-2012), membre de l’IEC. Ponents: 

Jacint Corbella, Màrius Foz, Carles Her-

vàs, Francesc Asensi i Josep M. Camarasa. 

Organització: Secció de Ciències Biològi-

ques de l’IEC i Acadèmia de Ciències 

Mèdiques de Catalunya i de Balears.

— IEC, 9 d’abril. Sessió en me-

mòria d’Antoni Prevosti (1919-2011), 

genetista i membre de l’IEC, amb les in-

tervencions de Ramon Parés, Montserrat 

Aguadé, Jaume Baguñà, Antonio Fonte-

vila, Roser González i Duarte, Pere Puig- 

domènech, Lluís Serra i Mercè Durfort. 

Organització: IEC i Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts de Barcelona.

— IEC, 16 d’abril. Acte de reco-

neixement i elogi a Sara M. Blasi a l’edu-

cació del país entre el 1968 i el 2012, amb 

motiu de la seva jubilació. Ponent: Josep 

González-Agàpito, president de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials. Organitza-

ció: Aula Maria Rúbies, Axia, Col·legi de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

i en Ciències de Catalunya, Fòrum Euro-

peu d’Administradors de l’Educació, Rosa 

Sensat i Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC).

— IEC, 16 de maig. «Vint anys 

sense Josep M. Llompart: un homenatge», 

amb motiu del vintè aniversari de la seva 

mort. La sessió fou a càrrec de Pilar Ar-

nau, filòloga i biògrafa de l’escriptor, i 

Joana Sureda, que llegí textos de Llom-

part. Organització: Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 17 de maig. «Homenatge a Estellés. 

La veu d’un poble», acte en què es pre-

sentà el llibre Els hòmens primer, si és 

home, i després les dones, i al contrari, de 

Josep Vicent Cabrera, i hi hagué un reci-

tal poeticomusical a càrrec de Natxo Gi-

ronés. Organització: delegació de l’IEC 

Alacant, La Cívica - Escola Valenciana i 

Plataforma d’Iniciatives Ciutadanes.

— IEC, 4 de juny. Acte d’home-

natge a Enric Lluch (1928-2012), geò- 

graf i membre de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC. Organització: 

IEC, Societat Catalana de Geografia i 

Societat Catalana d’Ordenació del Terri-

tori (IEC), Departament de Geografia de 

la UAB i Associació Catalana de Ciència 

Regional.

— Facultat de Filologia de la UB, 

17 de juny. Sessió científica amb motiu 

del centenari de l’aprovació de les Normes 

ortogràfiques (1913-2013), dins el Màster 

oficial interuniversitari d’estudis avançats 

de llengua i literatura catalanes. Organit-

zació: UB, UAB, IEC i Direcció General 

de Política Lingüística de la Generalitat de 

Catalunya.

— IEC, 19 de juny. Acte de reco-

neixement i elogi a Núria Borrell i Felip, 

sòcia, mestra, pedagoga i professora emè-

00 Memoria 2012-2013.indb   349 13/2/17   10:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

12
-2

01
3

350

rita d’organització escolar de la UB durant 

més de quaranta anys. Organització: Socie-

tat Catalana de Pedagogia (IEC). 

— IEC, 19 de juny. «Lliçó de 

mestre», homenatge amb motiu de la 

jubilació de Joan Estruch, catedràtic de 

sociologia de la UAB i membre de la Sec-

ció de Filosofia i Ciències Socials. Orga-

nització: grup de recerca ISOR (Investi-

gacions en Sociologia de la Religió) de la 

UAB.

— IEC, 20 de juny. Homenatge a 

Manuel Carrasco i Formiguera, en el se-

tanta-cinquè aniversari de l’afusellament. 

Organització: Centre d’Història Contem-

porània de Catalunya i Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

Concerts

— IEC, 6 de setembre. Concert «Capric-

cio. El conjunt barroc de vent fusta», amb 

Montserrat Gascón, Josep Borràs i Heidi 

Tsai, dins el cicle Música al claustre. 

Organització: IEC, amb la col·laboració 

del Museu de la Música.

— IEC, 20 de setembre. Concert 

«El trio clàssic de piano i corda», amb 

Albert Guinovart, Sergi Alpiste i Oriol 

Aymat, dins el cicle Música al claustre. 

Organització: IEC, amb la col·laboració 

del Museu de la Música.

— IEC, 18 de febrer. Concert de 

música sefardita, a càrrec de Vanessa 

Paloma, del Centre de Recherches Moyen-

Orient Mediterranée, Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales, dins 

el cicle Els jueus a Catalunya. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 4 de juliol. Inauguració 

del cicle estival de concerts Música al 

claustre a l’IEC, amb el concert titulat 

«Catalunya, acollida de cultures». Orga-

nització: IEC i Museu de la Música.

— IEC, 11 de juliol. Concert «Ca-

talunya, terra de cultura», del violoncel-

lista Pau Codina i del pianista Jean-Paul 

Pruna, dins el cicle Música al claustre. 

Organització: IEC i Museu de la Música.

Lectures públiques

— Avinguda de la Catedral (Barcelona), 

10 de setembre. Lectura pública de La 

plaça del Diamant, a càrrec de Sílvia Bel, 

en el cinquantè aniversari de la novel·la i 

dins la Setmana del Llibre en Català. 

Organització: Fundació Mercè Rodoreda 

(IEC) i Espais Escrits.

— Jardí Mercè Rodoreda de l’IEC, 

28 de setembre. Celebració del Dia Inter-

nacional de la Traducció, amb lectures de 

textos a càrrec dels traductors. Organit-

zació: Associació d’Escriptors en Llengua 

Catalana i l’IEC.

— IEC, 2 de juliol. Lectura dra-

matitzada d’El somni, de Bernat Metge, 

protagonitzada pels actors Toni Sevilla, 

Jordi Brau, Joan Pera, Jordi Boixaderas i 

Miquel Pujadó, sota la direcció de Carles 

Canut, emmarcada dins de la commemo-

ració del sis-centè aniversari de la mort 

de Bernat Metge. Organització: IEC, 

Fundació Romea i Amics dels Clàssics.
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Altres

— IEC, 11 de setembre. Celebració de 

l’Onze de Setembre amb la tradicional 

ofrena floral al monument de Rafael Ca-

sanova, l’assistència de l’equip de la Pre- 

sidència a l’acte institucional del parc de 

la Ciutadella i l’organització d’un acte 

acadèmic a la Casa de Convalescència, 

seu de l’IEC.

— IEC, 27 de setembre. Inaugu-

ració del curs 2012-2013 de l’Institut 

d’Estudis Catalans.

— IEC, 18 d’octubre. Sessió de 

recepció de Vicenç Beltran i Pepió com a 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica de l’IEC.

— IEC, 12 de novembre. Discurs 

d’ingrés d’Àngel Llàcer com a membre 

de la Secció de Ciències Biològiques de 

l’IEC.

— IEC, 20 de novembre. Sessió 

de recepció de Dolors Bramon com a 

membre numerària de la Secció Històrico-

Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 24 de gener. Sessió de 

recepció de Manuel Jorba com a membre 

numerari de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica de l’IEC.

— Facultat de Biologia de la UB, 

9 de febrer. Olimpíada de Biologia de 

Catalunya 2013. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 18 de febrer. Sessió de 

recepció de Ramon Bartrons com a mem-

bre numerari de la Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC.

— Satèl·lit del Palau de les Expo-

sicions de Perpinyà, 2 de març. Catorzena 

edició del Dictat en Català de Perpinyà. 

Organització: Federació per a la Defensa 

de la Llengua i Cultura Catalanes i IEC, 

entre altres entitats.

— IEC, 5 de març. Sessió de re-

cepció de Jaume Casals com a membre 

numerari de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’IEC.

— Cinemes Girona (Barcelona), 

20 de març. Estrena del documental Fer·

ran Sunyer i Balaguer. Història d’un exi· 

li interior. Organització: Fundació Ferran 

Sunyer i Balaguer (IEC), Televisió de Ca- 

talunya i Benecé Produccions SL. 

— IEC, 21 de març. Celebració 

de les XVIII Proves Cangur de Matemà-

tiques. Organització: Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC).

— IEC, 23 d’abril. Diada de Sant 

Jordi a l’IEC: jornada de portes obertes, 

lectura pública de l’obra Lo somni, de 

Bernat Metge, i exposició i venda de llibres 

de l’IEC al pati de l’Institut i a la Rambla. 

Organització: IEC.

— IEC, 21 de maig. Joan Grimalt 

pronuncia el discurs d’ingrés com a mem-

bre de la Secció de Ciències i Tecnologia 

de l’IEC.

— IEC, 17 de juny. Discurs d’in-

grés de Joan de Solà-Morales com a mem- 

bre de la Secció de Ciències i Tecnologia 

de l’IEC.

— IEC, 15 de juliol. Acte de 

constitució del Consell Directiu d’Agrofò-
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rum, presidit pel conseller d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural de la Generalitat de Catalunya, 

Josep M. Pelegrí, i pel president electe de 

l’IEC, Joandomènec Ros. Organització: 

ICEA (IEC) i Fundació Món Rural.

— Liceu Renouvier de Prada 

(Conflent), 16-22 d’agost. Universitat 

Catalana d’Estiu.
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