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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2015

Premi Prat de la Riba 

ponència: Joandomènec Ros (president de l’IEC), Romà Escalas (secretari general 

de l’IEC) i Joan Girbau, Ferran Sagarra i Miquel Canals (membres de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia).

Atorgat a Mariona Losantos i Sistach, Isabel Ticó i Duran i Xavier Berástegui i 

Batalla per l’obra Atles geològic de catalunya.

Premi de Medi Ambient

ponència: Joandomènec Ros (president de l’IEC), Romà Escalas (secretari general 

de l’IEC), Joan Pino (president de la Institució Catalana d’Història Natural), Jaume Ter-

radas (membre de la Secció de Ciències Biològiques) i Pere Santanach (membre de la 

Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a la Societat d’Història Natural de les Balears.

Premi Internacional Catalònia 

ponència: Romà Escalas (secretari general de l’IEC), Albert Balcells (membre  

de la Secció Històrico-Arqueològica), Francesc Gonzàlez i Sastre (membre de la Secció de 

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

M. Teresa Cabré (membre de la Secció Filològica) i Josep González-Agàpito (membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Anthony Bonner.

Premi IEC d’Història Moderna Joan Reglà

ponència: Ernest Belenguer, Eva Serra i Antoni Simon (membres de la Secció 

Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Pau Castell Granados pel treball orígens i evolució de la cacera de 

bruixes a catalunya (segles xi-xvi).

Premi IEC d’Història Literària Manuel Milà i Fontanals

ponència: Manuel Jorba, Ramon Pinyol i Albert Rossich (membres de la Secció 

Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Maria Dasca Batalla pel treball la representació de la bogeria en la 

narrativa catalana contemporània (1882-1939).
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Premi IEC de Ciències Químiques Antoni de Martí i Franquès

ponència: Àngel Messeguer, Damià Barceló i Salvador Alegret (membres de la 

Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Màrius Tarrés Schüler pel treball explorant noves propietats electro-

químiques dels metal·lacarborans. estratègies per a l’heterofuncionalització i aplicacions 

en biologia molecular.

Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria Rafael Campalans

ponència: Jordi Corominas, David Jou i Josep Enric Llebot (membres de la Secció 

de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a David Arcos Gutiérrez pel treball Aplicacions quàntiques: simulació 

d’algorismes quàntics generals.

Premi IEC de Dialectologia Francesc de B. Moll

ponència: Antoni Ferrando, Joan Peytaví i Ramon Sistac (membres de la Secció 

Filològica).

Atorgat a Esteve Valls i Alecha pel treball direccionalitat, ritme, abast i natura-

lesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental.

Premi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra 

ponència: Joan Martí i Castell, Vicent Pascual i Mila Segarra (membres de la Sec-

ció Filològica).

Atorgat a Olga Fullana Noell pel treball la gramàtica inèdita de pau cardellach 

i Busquets.

Premi IEC de Comunicació Social Joan Givanel i Mas

ponència: Miquel de Moragas, Maria Corominas i Josepa Cucó (membres la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Anna Teixidor Colomer pel treball Josep puig pujades (1883-1949). 

cultura, periodisme i pensament polític en el catalanisme republicà.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

ponència: Xavier Jarque i Ribera, Joaquim Bruna i Floris, Marta Casanellas i Rius, 

Manuel Castellet i Solanes, Joan Girbau i Badó, Pere Pascual i Gainza i Núria Vila.

Atorgat a Jordi Batllori Àguila per la secció «Joc mental», emesa a Barcelona FM 

de BTV, per l’interès a presentar, d’una manera planera i amena, els jocs matemàtics que 
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fomenten el càlcul mental, i també per les altres activitats de divulgació de les possibilitats 

educatives del joc i de foment de les habilitats cognitives.

Premi Fundació Mercè Rodoreda 

ponència: Joaquim Molas, Damià Pons i Joaquim Mallafrè (membres de la Comis-

sió Tècnica de la Fundació Mercè Rodoreda).

Atorgat a Matylda Figlerowicz pel treball la memoria en contrucción. la expe-

riencia dictatorial franquista y comunista en las literaturas catalana, española y polaca.

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

ponència: Pilar Bayer, Ildefons Díaz, Joan Girbau, Adolfo Quirós i Xavier Mora.

Atorgat a Sarah Louise Mitchell i Timothy Myers pel treball A mathematical 

analysis of the motion of an in-flight soccer ball.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística 

ponència: Isidor Marí, Miquel Àngel Pradilla, Joaquim Torres i Emili Boix.

Atorgat a Pere Comellas, M. Carme Junyent, Mònica Barrieras, Montserrat Cortès-

Colomé, Eva Monrós i Mònica Fidalgo pel llibre Què hem de fer amb les llengües dels 

alumnes a l’escola?

Premi Catalunya de Sociologia

ponència: Mònica Badia, Salvador Carrasco, Oriol Homs, Anna Parés, Josep Maria 

Rotger, Marina Subirats i Màrius Domínguez.

Atorgat a Jordi Borja Sebastià per la seva contribució en el camp de la sociologia 

urbana i territorial, des d’una permanent relació dialèctica entre l’anàlisi empírica, la 

reflexió teòrica i la intervenció social.

Premi Ferran Armengol i Tubau

ponència: Eduard Arruga, Humbert Sanz, Mercedes Ayuso, Jordi Parrilla, Josep 

Lluís Pérez, Joan Maria Xiol i Àngels Roqueta. 

Atorgat a Jaume Bellés pel treball new risk measures for solvency purposes in 

insurance companies. 

Premi Catalunya del Nord

ponència: Alà Baylac Ferrer (director de l’Institut Català de Recerca en Ciències 

Socials de la Universitat de Perpinyà), Josep González-Agàpito (president de la Secció de 
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Filosofia i Ciències Socials), Joan Martí (membre de la Secció Filològica), Antoni Simon 

Tarrés (membre de la Secció Històrico-Arqueològica) i Joan Becat (membre de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials i delegat del president de l’IEC a Perpinyà). 

Atorgat a Cecília Caralt Badia per l’obra Adquisició d’una llengua 2 en grup. 

factors influents per l’ús, la motivació i la qualitat de la llengua. Premi lliurat en acte 

públic a Perpinyà durant la Nit Literària de Sant Jordi, el dia 30 d’abril de 2015.

Premi Societat Catalana d’Economia

ponència: Eduard Arruga, Jordi Galí, Jordi Gual, Guillem López, Àngel Pes, Joan 

Tugores i Antoni Montserrat.

Atorgat a Miquel Puig i Raposo pel treball com sortir del laberint, el camí per 

superar la crisi creant llocs de treball decents. Premi lliurat en acte públic al Palau Macaya 

el dia 9 de febrer de 2015.

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

ponència: Maria Rodríguez-Palamero, Rosaura Farré i Pere Castells.

Atorgat ex aequo a Natalia Toro Funes, pel treball Valor nutritiu i biofuncional 

d’un producte mediterrani, la beguda d’ametlla, comparada amb la beguda de soia, i a 

Andrés Díaz López, pel treball consum de productes làctics i risc de diabetis tipus 2 en 

una població mediterrània d’alt risc cardiovascular.

Premi de la Societat Catalana de Biologia 

ponència: Josep Clotet, Joan Duran i Àurea Navarro.

Atorgat a Bàrbara Samper Martín pel treball Anàlisi de marcadors prenatals de 

risc en individus exposats a factors ambientals de risc durant el seu desenvolupament.

Premi de la Societat Catalana de Química

ponència: Joan Granell, Anna de Juan i Jordi Garcia.

Atorgat a Daniel Cassú Ponsatí pel treball nova ruta sintètica per a l’obtenció de 

piridazinones n-arilades a partir de sals d’arildiazoni.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

ponència: Xavier Cufí, Ramon Bragós i M. Núria Salán. 

Atorgat a Xavier Seguí Julià pel treball desenvolupament d’una metodologia per 

a la quantificació de les dispersions tòxiques originades en incendis de magatzem i la 

seva aplicació dins el marc de l’AQr a catalunya.
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Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics

ponència: Montserrat Jufresa, Mariàngela Vilallonga i Àlex Coroleu.

Atorgat a Carlos Ángel Rizos Jiménez pel treball miquel dòria (s. i.): un poeta 

llatí del segle xviii.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

ponència: Albert Bramon, José I. Latorre i Jordi Boronat.

Atorgat a David Arcos Gutiérrez pel treball Quantum Apps: simulació dels algo-

rismes de shor i Grover.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

ponència: Núria Benach, Albert Pèlachs i Joan Alberich.

Atorgat a Xavier Delclòs Alió pel treball Boom immobiliari i crisi de l’habitatge 

en el context d’una ciutat intermèdia. el cas del sistema urbà de tarragona. 

Així mateix, ha acordat atorgar una menció honorífica a Eduard Montesinos i 

Ciuró, pel treball Agents i estratègies locals en una vella ciutat industrial. el cas de 

manresa, i a Kelly Milena Quiroz Sierra, pel treball Valoració de la qualitat visual del 

paisatge a la península de paria, estat de sucre, Veneçuela.

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

ponència: Roser Serra, Anna Ortiz i Jordi Royo.

Atorgat a l’Institut Salvador Vilaseca de Reus pel treball escurcem distàncies, 

apropem persones. l’àrea central del camp de tarragona: infraestructures ferroviàries 

i desenvolupament local.

Premi Jaume Camp de Sociolingüística

ponència: Xavier Moral (representant d’Òmnium del Vallès Oriental), Joaquim 

Torres (expresident de la Societat Catalana de Sociolingüística) i Joan A. Argenter (mem-

bre de la Secció Filològica).

Atorgat a Eugeni Casanova i Solanes pel treball identificació i localització de les 

poblacions de gitanos catalans a frança, llengua, cultura i itineraris migratoris.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Molas, Damià Pons i Joaquim Mallafrè (membres de la Comis-

sió Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda).
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Atorgats a Laura Bolo Martínez pel projecte mecanismes narratius en la construc-

ció de la interioritat dels personatges en la novel·lística rodorediana i a Noemí Llamas 

Gómez pel projecte mercè rodoreda’s exile in france: chekhov, mansfield and the early 

short stories (1945-1953).

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Jaume de Puig (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), 

Antoni Riera i Gaspar Feliu (membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgada a Noemi Barrera Gómez pel projecte la circulació del saber durant la 

baixa edat mitjana: un estudi bibliogràfic comparatiu sobre la recepció i la producció 

d’obres enciclopèdiques als territoris catalans entre els segles xii i xv.

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

ponència: Joan Martí i Castell, Josep Moran i Mariàngela Vilallonga (membres de 

la Secció Filològica).

Atorgada a Marc Colomer Planes pel projecte diccionari català-basc. euskara-

katalana hiztegia (segona part).

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

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

Jaume Martí (en representació de la Secció Filològica), Andreu Bosch (en representació 

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

l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Miquel Strubell (en repre-

sentació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Atorgada a Cornel-Peter Rodenbusch (Alemanya) pel projecte estudi del maneig de 

conflictes i les diverses aparences de violència a catalunya entre els segles xi i xii, des del punt 

de vista de les fonts bibliogràfiques de la historiografia catalana per tal d’enllaçar-lo amb un 

doctorat que analitzi els conflictes a partir de la consulta directa de les fonts històriques.

Atorgada a Antonio Ruiz Caballero (Mèxic) pel projecte tras las huellas de Baltasar 

samper: influencia de un músico e investigador catalán en la investigación musical mexi-

cana.

Atorgada a Natasha Tanna (Regne Unit) pel projecte la genealogia literària i la 

identitat catalana a la narrativa de maria-mercè marçal.

Atorgada a Kata Varju (Hongria) pel projecte estudi sobre Jaume cabré.
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Borses d’estudi Països Catalans

ponència: David Serrat (secretari científic de l’IEC), Pilar González (membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia), Isidor Marí (membre de la Secció Filològica), Joan 

Francesc Mira (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Joan A. Argenter 

(membre de la Secció Filològica).

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

Atorgada a Laia Ramis Escanelles pel projecte estudi lingüístic d’un aplec d’inter- 

rogatoris criminals fets a sóller durant el segle xv.

2) En relació amb l’àmbit del País Valencià

Atorgada a Núria Téllez i Rodero pel projecte tractament arxivístic integral del 

fons documental de l’estudi de la masia catalana i a Elies Boscà Monzó pel projecte la 

discriminació lingüística als països catalans: una anàlisi del discurs.

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

Atorgada a Marta Palacín Mejías pel projecte la parla de la vall de Barravés com 

a font històrica oral. una proposta de registre.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Xavier Jarque i Ribera, Joaquim Bruna i Floris, Marta Casanellas i Rius, 

Manuel Castellet i Solanes, Joan Girbau i Badó, Pere Pascual i Gainza i Núria Vila. 

Atorgades a Carlos Domingo Salazar, per endpoint estimates via extrapolation 

theory; Adina Alexandra Iftimi, per nous mètodes de detecció de clústers de malal-

ties; Chainarong Kesamoon, per Volatility forecasting with latent information and ex- 

ogenous variable; Payman Mosafa, per cell-centre model for multi-cellular systems; David 

Rojas Pérez, per center-focus problem and the period function; Adrià Simón López, per 

mètodes geomètrics dels sistemes dinàmics aplicats a equacions en derivades parcials 

d’evolució, i Marina Vegué, per A study of cortical network models with realistic connec-

tivity.

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

Premi IEC d’Ecologia Ramon Margalef 

Premi IEC de Zoologia Artur Bofill i Poch 

Premi IEC de Pedagogia Alexandre Galí 

Premi Ferran Sunyer i Balaguer 

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales 

Premi Catalunya Territori Enric Lluch 

Concurs de Joves Sociòlegs
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Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris 

Premi dels Amics de l’Art Romànic 

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques 

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega 

Una borsa d’estudi Països Catalans, en relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2014-2015, l’Institut d’Es- 

tudis Catalans ha organitzat, promogut o 

acollit 456 activitats científiques, com ara 

sessions acadèmiques, debats, taules ro-

dones, jornades, trobades, seminaris, 

col·loquis, cursos, conferències, presenta-

cions, sortides de treball, etc., la relació 

de les quals es detalla a continuació.

Activitats 2014-2015

Seminaris 10

Conferències 150

Presentacions 53

Col·loquis 16

Jornades 80

Sessions científiques 7

Reunions 3

Taules rodones 9

Debats 25

Simposis 11

Fires 1

Lliuraments de premis 15

Congressos 8

Exposicions 12

Cursos 2

Homenatges 20

Concerts 5

Altres 29

Total 456

Seminaris

— IEC, 3 d’octubre. 10th Workshop on 

Genomics and Proteomics. Ponents: Jero-

en Krijgsveld, del Laboratori Europeu de 

Biologia Molecular (Alemanya), i Jeffrey 

Barrett, de l’Institut Wellcome Trust San-

ger (Regne Unit), entre d’altres. Organit-

zació: Secció de Genòmica i Proteòmica 

de la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 26 i 27 de gener. Seminari: 

«Noves aproximacions a l’estudi de la 

Mediterrània. 20 anys de canvis, una regió 

diferent». Ignacio Rupérez, diplomàtic i 

antic ambaixador d’Espanya a l’Iraq, 

pronuncià la conferència inaugural «Un 

món ric i complex el 2015». Organitza- 

ció: Institut Europeu de la Mediterrània 

(IEMed).

— IEC, 6 de febrer. Seminari de 

Filosofia Grega, format per les sessions 

«Los presocráticos, ¿inicio de qué?», 

«Autoritat, persuasió i comunicació a 

Parmènides», «Xenòfanes i els pitagòrics: 

un comentari a Diògenes Laerci (IX, 20)» 

i «Correspondencias entre el discurso 

físico y el catártico en el poema de Em- 

pédocles». Organització: Societat Ibèrica 

de Filosofia Grega, Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics i Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— Centre cultural Els Catòlics 

(Olot), 21 de febrer. IX Seminari sobre 

Patrimoni Natural de la Comarca de la 

Garrotxa, en la celebració del desè ani-

versari de la creació de la Delegació de la 

Garrotxa de la Institució Catalana d’His- 

tòria Natural (IEC).

— IEC, 4 de març. InterSection 

Workshop: «Women and the academic 

ladder», dins la commemoració del Dia 

Internacional de les Dones. Organització: 
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Barcelona Knowledge Hub de l’Academia 

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

— IEC, 5 de març. Computational 

Neurosciences Seminar, adreçat a inves-

tigadors i estudiants de doctorat i de 

màster. Organització: Centre de Recerca 

Matemàtica.

— IEC, 15 d’abril. Seminari: «La 

Mancomunitat de Catalunya: aspectes 

històrics i competencials». Organitza- 

ció: Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

(IEC).

— IEC, 27 d’abril. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, al vol- 

tant de l’obra escritos históricos y políti-

cos, de Weil Simone. Organització: Socie- 

tat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 21 de maig. Seminari: 

«Ciència, gènere i il·lustració», a càrrec 

d’Elena Serrano, de l’Institut Max Planck 

d’Història de la Ciència de Berlín. Orga- 

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 28 i 29 de maig. VIII Pri- 

mavera Pedagògica. Organització: Socie- 

tat Catalana de Pedagogia (IEC).

Conferències

— IEC, 4 de setembre. «Dansa, comuni-

cació i univers simbòlic», a càrrec de Se- 

bastià Serrano, de la UB. Organització: 

Coordinadora d’Entitats Sardanistes de 

Barcelona i IEC.

— Patronat d’Estudis Osonencs 

de Vic, 26 de setembre. «La indústria  

a Catalunya: passat, present i futur», a 

càrrec d’Alícia Casals, membre de l’IEC. 

Organització: Secció de Ciències i Tecno- 

logia (IEC). 

— IEC, 1 d’octubre. «L’ordenació 

del territori, requeriments tècnics i com-

promís cívic. Els reptes de la gestió del 

territori a Menorca», a càrrec de Joana 

Barceló, geògrafa i diputada al Parlament 

de les Illes Balears. Organització: Societat 

Catalana d’Ordenació del Territori (IEC) 

i Departament de Geografia de la UAB.

— IEC, 2 d’octubre. «Sardanisme 

i tradició», a càrrec d’Antoni Dalmau, 

dins la celebració del cicle Barcelona, 

capital de la sardana 2014. Organització: 

Coordinadora d’Entitats Sardanistes de 

Barcelona i IEC.

— IEC, 2 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

de Geografia: «Cronologia de l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya: l’ambició de la 

mesura (1982-2014)», a càrrec de Jaume 

Miranda, director de l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya. 

— IEC, 6 d’octubre. Conferència: 

«L’economia d’un futur Estat català», a 

càrrec de Marta Espasa Queralt, de la UB 

i de l’Institut d’Economia de Barcelona. 

Organització: Societat Catalana d’Eco- 

nomia (IEC).

— IEC, 8 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

de Física: «Nanofotònica: quan la llum 

ens obre les portes del món nano», a càrrec 

de Romain Quidant, de l’Institut de Cièn- 

cies Fotòniques.
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— IEC, 8 d’octubre. Conferència 

inaugural del cicle institucions del nostre 

dret: «Lleida, 1214: evolució cap a les 

Corts, a la recerca del consens», a càrrec 

de Stefano Cingolani, director de la col- 

lecció «Monuments d’Història de la Coro- 

na d’Aragó». Organització: Societat Cata- 

lana d’Estudis Jurídics (IEC) i Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 8 d’octubre. Conferència: 

«Miquel dels Sants Oliver, historiador», 

a càrrec de Jordi Casassas, membre de 

l’IEC; en la commemoració del 150è 

aniversari del naixement de Miquel dels 

Sants Oliver, membre fundador de l’IEC. 

Organització: Secció Històrico-Arqueo- 

lògica, Secció Filològica i Secció de Filo- 

sofia i Ciències Socials de l’IEC i Societat 

Catalana de Llengua i Literatura, amb la 

col·laboració de la UIB, el Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, l’Ateneu Barce- 

lonès i la Vanguardia.

— IEC, 13 d’octubre. Conferèn- 

cia: «El mar d’ahir, d’avui i de demà», a 

càrrec de Joandomènec Ros, catedràtic 

d’ecologia de la UB i president de l’IEC. 

Organització: Aula d’Extensió Univer- 

sitària Ciutat Vella per a la Gent Gran, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 14 d’octubre. Conferència: 

«La tecnologia del 1714», a càrrec de Marc 

Boada, divulgador científic, escriptor i 

constructor d’instruments. Organització: 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 14 d’octubre. Conferència: 

«Noves directrius del Programa de Desen- 

volupament Rural (PDR) de Catalunya 

2014-2020», a càrrec de Jordi Sala, di- 

rector general de Desenvolupament Rural 

del Departament d’Agricultura, Rama- 

deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

Organització: Institució Catalana d’Estu- 

dis Agraris (IEC). 

— UdG, 14 d’octubre. Conferèn- 

cia del cicle institucions del nostre dret: 

«La protecció jurídica de la llengua cata-

lana: una lectura crítica de la darrera 

jurisprudència constitucional», a càrrec 

d’Anna Maria Pla Boix, de la UdG. Orga- 

nització: Societat Catalana d’Estudis 

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

cats de Barcelona.

— Col·legi de Periodistes de Ca- 

talunya (Barcelona), 15 d’octubre. Confe- 

rència: «Miquel dels Sants Oliver i el 

diario de Barcelona (1904-1906)», a 

càrrec de Josep M. Casasús, membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials  

de l’IEC, dins la commemoració del 150è 

aniversari del naixement de Miquel dels 

Sants Oliver.

— Club Diario de Mallorca (Pal- 

ma), 21 d’octubre. Conferència: «Cata- 

lunya i la Guerra de Successió», a càrrec 

d’Agustí Alcoberro, professor d’Història 

Moderna de la UB. Organització: IEC i 

Obra Cultural Balear.

— Col·legi de Periodistes de Ca- 

talunya (Barcelona), 22 d’octubre. Con- 

ferència: «Miquel dels Sants Oliver i la 

Vanguardia», a càrrec del periodista Enric 

Juliana i l’historiador de la cultura Jordi 
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Amat, dins la commemoració del 150è 

aniversari del naixement de Miquel dels 

Sants Oliver, membre fundador de l’Ins- 

titut.

— Octubre Centre de Cultura Con- 

temporània (OCCC) (València), 23 d’oc- 

tubre. Conferència: «Debats europeus sobre 

l’ús de les biotecnologies», a càrrec de Pere 

Puigdomènech, membre de l’IEC. Em- 

marcada dins la celebració de la Setma- 

na dels Premis Octubre i de l’Any de la 

Biotecnologia. Organització: Espai Ciència 

de l’OCCC-IEC, Societat Catalana de 

Biologia (IEC), Acció Cultural del País 

Valencià i CSIC.

— OCCC (València), 24 d’octu- 

bre. Conferència al bar de ciències: «Men- 

geu sense por», a càrrec de J. M. Mulet, 

professor de biotecnologia a la Universitat 

Politècnica de València i divulgador de 

temes relacionats amb la biotecnologia i 

l’alimentació. Emmarcada en la celebra-

ció de la Setmana dels Premis Octubre i 

de l’Any de la Biotecnologia. Organització: 

Espai Ciència de l’OCCC-IEC, Societat 

Catalana de Biologia (IEC), Acció Cultural 

del País Valencià i CSIC.

— OCCC (València), 25 d’oc- 

tubre. XV Matinal de l’Evolució: «Com  

i per què fabricar vida?», emmarcada  

dins la celebració de la Setmana dels 

Premis Octubre i de l’Any de la Biotec- 

nologia. Organització: Espai Ciència de 

l’OCCC-IEC, Societat Catalana de Bio- 

logia (IEC), Acció Cultural del País Va- 

lencià i CSIC.

— IEC, 27 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs 2014-2015 de l’IEC: 

«L’ordenació conjunta de la successió 

hereditària en el Codi civil de Catalunya», 

a càrrec de Joan Egea, membre de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials i 

president del Consell de Garanties Estatu- 

tàries. 

— IEC, 28 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

de Filosofia: «Tres-cents anys de la mona- 

dologia», a càrrec de Maria Ramon Cubells, 

professora de la URV.

— IEC, 29 d’octubre. Conferència: 

«La Llei d’espais agraris», a càrrec d’An- 

toni Enjuanes, subdirector general d’In- 

fraestructures Rurals del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen- 

tació i Medi Natural. Organització: Insti- 

tució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 29 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics: «L’humor polític 

durant la dictadura de Primo de Rivera», 

a càrrec de l’historiador Josep Maria Roig 

Rosich. 

— IEC, 29 d’octubre. Conferència: 

«Miquel dels Sants Oliver, escriptor mo- 

dernista», a càrrec de Pere Rosselló, pro-

fessor de la UIB, dins la commemoració 

del 150è aniversari del naixement de 

Miquel dels Sants Oliver, membre funda-

dor de l’Institut.

— IEC, 29 d’octubre. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «Als 

75 anys de l’abolició del Tribunal de 
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Cassació de Catalunya», a càrrec d’Antoni 

Milian Massana, de la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) 

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

— IEC, 30 d’octubre. Conferència: 

«Ensenyar geografia en un món digital», 

a càrrec de Jesús Granados, professor de 

geografia. Organització: Societat Catalana 

de Geografia (IEC).

— IEC, 3 de novembre. Confe- 

rència tertúlia: «Eines 2.0 per comunicar 

la recerca», a càrrec de Xavier Lasauca, 

responsable de Gestió del Coneixement i 

Sistemes d’Informació en R+D a la 

Secretaria d’Universitats i Recerca del 

Departament d’Economia i Coneixement. 

Organització: Institució Catalana d’Es- 

tudis Agraris i Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (IEC).

— IEC, 4 de novembre. Confe- 

rència sobre la tecnologia energètica a 

Catalunya, estructurada en dues parts: 

«De les màquines a un sistema», per l’en- 

ginyer Joaquim Corominas, i «L’impasse 

sense una reglamentació adient», per 

l’economista Mariàngels Pérez Lato- 

rre. Organització: Societat Catalana de 

Tecnologia (IEC).

— Societat Arqueològica Lul·lia- 

na (Palma), 4 de novembre. Conferència: 

«L’activitat periodística de Miquel dels 

Sants Oliver: de la Almudaina a la 

Vanguardia», a càrrec de Sebastià Serra, 

dins la commemoració del 150è aniver-

sari del naixement de Miquel dels Sants 

Oliver. 

— IEC, 5 de novembre. Confe- 

rència inaugural de la Societat Catalana 

de Biologia (IEC): «Tribut al mestre», a 

càrrec de Mercè Durfort, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques. La sessió 

inclogué una lectura dramatitzada titu-

lada obra de cajal, amb motiu del 80è 

aniversari de la mort de Santiago Ramón 

y Cajal, soci honorari d’aquesta societat. 

Organització: SCB i Fundació Ciència en 

Societat.

— Ateneu Barcelonès, 5 de no- 

vembre. Conferència: «Miquel dels Sants 

Oliver i l’Ateneu Barcelonès», a càrrec de 

Damià Pons, delegat de l’IEC a Palma, 

dins la commemoració del 150è aniver-

sari del naixement de Miquel dels Sants 

Oliver, membre fundador de l’Institut.

— IEC, 6 de novembre. Confe- 

rència: «La sardana comunica emocions», 

a càrrec de Josep M. Casasús, membre de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 

dins la celebració Barcelona, capital de 

la sardana 2014. Organització: Coordi- 

nadora d’Entitats Sardanistes de Barce- 

lona i IEC.

— IEC, 6 de novembre. Confe- 

rència: «La física a Catalunya abans i 

després de 1714», a càrrec de Joan Garin 

Casanovas, catedràtic de física i química 

d’ensenyament secundari. Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 10 de novembre. Confe- 

rència del cicle el gòtic a l’abast: «Els 

hospitals medievals a la Corona d’Aragó: 

entre la cura del cos i la cura de l’ànima», 
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a càrrec de Francesca Español, presiden-

ta d’Amics de l’Art Romànic (IEC). 

— Edifici Sa Riera (Palma), 11 

de novembre. Conferència: «La relació de 

Miquel dels Sants Oliver amb Josep M. 

Quadrado, Marian Aguiló i Antoni  

M. Alcover», a càrrec de Josep Massot i 

Muntaner, president de la Secció His- 

tòrico-Arqueològica. Sessió inclosa en la 

commemoració del 150è aniversari del 

naixement de Miquel dels Sants Oliver.

— IEC, 12 de novembre. Confe- 

rència: «Les malalties infeccioses lligades 

a l’aigua», a càrrec de Joan Jofre, cate-

dràtic emèrit de microbiologia de la UB i 

membre de la Secció de Ciències Biolò- 

giques. Organització: Secció d’Ensenya- 

ment de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Universitat de Perpinyà, 12 de 

novembre. Conferència del cicle Vint anys 

de recerca en l’espai Vives: «Mol·luscs 

opistobranquis: un món d’adaptacions», 

a càrrec de Joandomènec Ros, catedràtic 

de biologia de la UB i president de l’IEC. 

Organització: Xarxa Vives i Universitat 

de Perpinyà Via Domitia. 

— Universitat Internacional de 

Catalunya, 13 de novembre. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: 

«Jaume I i l’herètica pravitat», a càrrec 

de Sergi Grau Torras, de l’Institut d’Es- 

tudis Medievals de la UAB. Organitza- 

ció: Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

(IEC) i Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona.

— Parlament de Catalunya, 17 

de novembre. Inauguració de la 19a Set- 

mana de la Ciència a Catalunya i de la 

jornada Vacunes, ciència i societat, amb 

la conferència «Podrem eradicar la infec-

ció per VIH en les persones infectades? 

Paper de la vacuna terapèutica», a càrrec 

de Bonaventura Clotet, director de l’Ins- 

titut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i cap 

de la Unitat de VIH de l’Hospital Germans 

Trias i Pujol. Organització: IEC i Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació, 

amb la col·laboració de l’Academia Eu- 

ropaea i el Consell Assessor del Parlament 

sobre Ciència i Tecnologia.

— IEC, 17 de novembre. Confe- 

rència sobre el llibre el capital al se- 

gle xxi, de Thomas Piketty, a càrrec de 

Joan Ramon Rovira Homs, cap del Gabi- 

net d’Estudis Econòmics i Infraestructures 

de la Cambra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Barcelona i vicepresi- 

dent de la Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 18 de novembre. Confe- 

rència: «Materials i tecnologia des del 

1714 fins a l’actualitat: un llarg camí», a 

càrrec de Marc Boada, divulgador cientí-

fic, escriptor i constructor d’instruments. 

— IEC, 19 de novembre. Confe- 

rència inaugural del curs de la Institució 

Catalana d’Història Natural: «Espacios 

naturales protegidos en el siglo xxi. ¿Para 

qué?», a càrrec de Marta Múgica, biòloga 

i directora de l’Oficina Tècnica d’Euro- 

parc-España.
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— IEC, 20 de novembre. Confe- 

rència: «De la sociolingüística del conflic-

te a la sociolingüística del multilingüisme: 

visions passades, presents i futures del 

contacte de llengües», a càrrec de F. Xa- 

vier Vila, de la UB, i Isidor Marí, membre 

de la Secció Filològica. Acte inclòs en el 

simposi internacional nous parlants en 

una europa multilingüe: reptes i opor- 

tunitats, que clogué els actes de comme-

moració del quarantè aniversari de la 

fundació de la Societat Catalana de So- 

ciolingüística.

— Universitat d’Alacant, 20 de 

novembre. Conferència: «Marie Curie: 

una combinació excepcional de capacitat 

científica i qualitat humana», a càrrec de 

Pilar González, membre de l’IEC. Orga- 

nització: Delegació d’Alacant de l’IEC.

— Benassal, 22 de novembre. 

Presentació de l’Any Carles Salvador 

Gimeno amb la conferència «El valencia-

nisme de la primera meitat del segle xx. 

Societat, cultura i llengua», a càrrec de 

Fernando Archilés, i un homenatge a 

l’escriptor Carles Salvador a la plaça de 

l’Ajuntament de Benassal. Organització: 

Fundació Carles Salvador, Acadèmia 

Valenciana de la Llengua i Ajuntament 

de Benassal.

— IEC, 24 de novembre. Confe- 

rència del cicle el romànic a l’abast: «Fer 

visible l’invisible: matèria i tècnica de la 

pintura sobre taula romànica catalana», 

a càrrec de Judith Verdaguer, conser- 

vadora del Museu Episcopal de Vic. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 26 de novembre. Confe- 

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Matemàtiques: «La història 

de la matemàtica com a eina docent», a 

càrrec de Josep Pla, de la UB.

— IEC, 27 de novembre. Con- 

ferència: «Música simfònica i òpera a la 

Vilafranca del segle xviii», a càrrec de 

Joan Cuscó. Organització: Societat Cata- 

lana de Musicologia (IEC).

— IEC, 27 de novembre. Confe- 

rència: «Ramon Jardí: meteorologia i 

instrumentació», a càrrec de Josep Batlló, 

professor de la Universitat de Lisboa. 

Organització: IEC i Associació Catalana 

de Meteorologia.

— UAB, 28 de novembre. Confe- 

rència del cicle institucions del nostre dret: 

«Origen i evolució del catalanisme polític. 

Principals propostes i textos jurídics», a 

càrrec de Joan Lluís Pérez Francesch, de 

la UAB. Organització: Societat Catalana 

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

d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 1 de desembre. Confe- 

rència del cicle el romànic a l’abast: «Els 

exteriors oblidats: el color en l’edifici 

romànic», a càrrec de Marc Sureda Ju- 

bany, conservador del Museu Episcopal 

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

mànic (IEC). 

— IEC, 2 de desembre. Confe- 

rència: «El poblament tradicional de Me- 

norca», a càrrec de Tomàs Vidal i Bendito, 
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catedràtic jubilat de geografia humana de 

la UB, i presentació del llibre nomenclátor 

que comprende las poblaciones… de 

españa (1860). edició de la informació 

referida a les terres de parla catalana, 

editat per la Societat Catalana de Geo- 

grafia, amb la col·laboració de la Biblioteca 

de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona.

— Universitat d’Alacant (UA), 3 

de desembre. Conferència: «Un ecòleg 

genial: Ramon Margalef (1919-2004) i 

la seva influència a la Universitat d’Ala- 

cant», a càrrec de Joandomènec Ros, ca- 

tedràtic d’ecologia de la UB i president de 

l’IEC, dins el desè aniversari de la mort 

de Ramon Margalef. Organització: UA.

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 3 de desembre. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «Les 

causes comunes de la vida en societat com 

a exoneradores de la responsabilitat 

patrimonial de les administracions públi-

ques», a càrrec de Javier Junceda Moreno, 

de la Universitat Internacional de Cata- 

lunya. Organització: Societat Catalana 

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

d’Advocats de Barcelona.

— IEC, 9 de desembre. Confe- 

rència: «La Confraria del Roser de Vila- 

nova de Palafolls, s. xviii-xix», a càrrec 

d’Anna Maria Anglada. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).

— Facultat de Química de la URV 

(Tarragona), 11 de desembre. XIV Confe- 

rència Enric Casassas: «Innovació: noves 

eines per a afrontar el gran nou repte». 

Organització: Societat Catalana de Quí- 

mica (IEC), Secció de Ciències i Tecnologia 

de l’IEC, Departament de Química Ana- 

lítica i Química Orgànica de la URV i 

Innovation Hub de la Catalunya Sud.

— IEC, 12 de desembre. Confe- 

rència: «Independentism and the EU», 

a càrrec de Graham Avery, professor 

emèrit del Saint Antony’s College de la 

Universitat d’Oxford i director general 

honorari de la Comissió Europea. Orga- 

nització: CIDOB, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 15 de desembre. Confe- 

rència sobre el Premi Nobel d’Economia 

2014, atorgat a Jean Tirole: «Jean Tirole 

i la seva aportació a la teoria econòmica», 

a càrrec de Xavier Freixas, catedràtic 

d’economia financera a la UPF i a la 

Barcelona Graduate School of Economics. 

Organització: Societat Catalana d’Eco- 

nomia (IEC).

— IEC, 18 de desembre. Confe- 

rència sobre el Premi Nobel de Física 

2014: «El LED blau, Premi Nobel de 

Física 2014», a càrrec de Joan Esteve 

Pujol, catedràtic de física del Departament 

de Física Aplicada i Òptica de la UB. 

Organització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— IEC, 17 de desembre. Confe- 

rència sobre el Premi Nobel de Química 

2014: «La microscòpia de fluorescència 

amb superresolució: portant la llum a 

escala nanomètrica», a càrrec de Jordi 
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Hernando, de la UAB. Organització: So- 

cietat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 22 de desembre. Confe- 

rència: «El teginat del castell de Vilassar. 

Notes per a una redescoberta», a càrrec de 

Joaquim Graupera, doctor en història  

de l’art per la UB. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— Casa dels Països Catalans (Per- 

pinyà), 13 de gener. Conferència del cicle 

estudis catalans: «Lexicologia i lexicogra-

fia», a càrrec de M. Teresa Cabré, presi-

denta de la Secció Filològica. Organització: 

Institut Franco-Català Transfronterer, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 16 de gener. Conferència: 

«El passat, el present i el futur de la 

indústria a Catalunya en un estat inde-

pendent», a càrrec de Josep Amat, mem-

bre de l’IEC. Organització: Societat Ca- 

talana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 19 de gener. Conferència: 

«Transició energètica: anàlisi i solucions», 

a càrrec de Carles Riba i Romeva, engi- 

nyer industrial i professor de la UPC, i 

Ramon Sans i Rovira, enginyer industrial 

i màster en tècniques de gestió empresa-

rial per la UB. Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC).

— OCCC (València), 19 de gener. 

Conferència sobre el Premi Nobel de 

Fisiologia o Medicina 2014: «El nostre 

GPS intern: com aconseguim trobar el 

cotxe en un pàrquing?», a càrrec de Nuria 

Flames, de l’Institut de Biomedicina de 

València del CSIC. Organització: Acció 

Cultural del País Valencià amb el suport 

de l’IEC, la Càtedra de Divulgació de la 

Ciència de la UV, la Red de Unidades de 

Cultura Científica i el CSIC.

— IEC, 20 de gener. Conferència: 

«El urbanismo de las nuevas poblaciones 

italianas de después de la Segunda Guerra 

Mundial», a càrrec d’Alessandra Casu, 

professora d’urbanisme de la Universitat 

de Sàsser. Organització: Societat Catala- 

na de Geografia (IEC).

— IEC, 21 de gener. Conferència: 

«L’ebola», a càrrec de Miguel J. Martínez, 

de l’Hospital Clínic de Barcelona. Orga- 

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— OCCC (València), 21 de gener. 

Conferència sobre el Premi Nobel d’Eco- 

nomia 2014: «Tirole: incentius, regula- 

ció dels mercats i benestar», a càrrec de 

Gonzalo Olcina, del Departament d’Anà- 

lisi Econòmica de la UV. Organitza- 

ció: Acció Cultural del País Valencià  

amb el suport de l’IEC, la Càtedra de 

Divulgació de la Ciència de la UV, la Red 

de Unidades de Cultura Científica i el 

CSIC.

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 21 de gener. Conferència del 

cicle institucions del nostre dret: «El dret 

de retenció al Codi civil de Catalunya», 

a càrrec de Salvador Durany Pich, de la 

Universitat Internacional de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

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

cats de Barcelona.
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— Club Diario de Mallorca, 22 

de gener. Conferència: «El País Valencià 

i la Guerra de Successió», a càrrec 

d’Antoni Furió, catedràtic d’Història 

Medieval de la UV. Organització: IEC i 

Obra Cultural Balear.

— OCCC (València), 26 de gener. 

Conferència sobre el Premi Nobel de 

Química 2014: «Combinant òptica i quí-

mica per a veure l’invisible», a càrrec de 

Manuel Martínez, del Departament d’Òp- 

tica de la UV. Organització: Acció Cultu- 

ral del País Valencià amb el suport de 

l’IEC, la Càtedra de Divulgació de la 

Ciència de la UV, la Red de Unidades de 

Cultura Científica i el CSIC.

— Llibreria 3i4, de l’OCCC 

(València), 28 de gener. Conferència 

sobre el Premi Nobel de Literatura 2014, 

amb un diàleg entre Mercè Ubach, tra-

ductora de Modiano al català, i Manuel 

Peris, periodista i lector de Modiano, sobre 

Patrick Modiano, autor guardonat amb 

el Premi Nobel de Literatura 2014. Or- 

ganització: Acció Cultural del País Va- 

lencià amb el suport de l’IEC, la Càtedra 

de Divulgació de la Ciència de la UV, la 

Red de Unidades de Cultura Científica i 

el CSIC.

— IEC, 28 de gener. Conferència: 

«Agricultura i boscos, on som, cap on 

anem?», a càrrec de Martí Boada, geògraf 

i naturalista. Organització: Institució Ca- 

talana d’Estudis Agraris (IEC), en el marc 

de la plataforma Agrofòrum Catalunya 

2050.

— IEC, 29 de gener. Conferència: 

«Comportament informatiu del professo-

rat de les universitats catalanes», a càrrec 

d’Ángel Borrego, professor de la UB. 

Organització: Coneixement i Recerca, 

grup de treball impulsat pel Col·legi 

Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes 

de Catalunya i Observatori de la Recer- 

ca de l’IEC.

— Club Diario de Mallorca, 29 de 

gener. Conferència: «Menorca i la Guerra 

de Successió», a càrrec de Miquel Àngel 

Casasnovas, doctor en història. Organit- 

zació: Delegació de l’IEC a Palma i Obra 

Cultural Balear, amb la col·laboració del 

Diario de Mallorca i la comissió cívica 

Tricentenari 1715-2015.

— IEC, 2 de febrer. Conferència: 

«Crisi econòmica i crisi ecològica: cap on 

anar?», a càrrec de Jordi Roca Jusmet, 

catedràtic de teoria econòmica de la UB. 

Organització: Societat Catalana d’Econo- 

mia (IEC).

— IEC, 4 de febrer. Conferència: 

«La tercera dimensió del genoma», a 

càrrec de Marc A. Martí-Renom, investi-

gador del Centre Nacional d’Anàlisi 

Genòmica i del Centre de Regulació Ge- 

nòmica. Organització: Secció d’Ensenya- 

ment de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— OCCC (València), 4 de febrer. 

Conferència sobre el Premi Nobel de 

Física 2014: «… I es va fer la llum!», a 

càrrec d’Ana Cros, de l’Institut de Ciència 

dels Materials de la UV. Organització: 
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Acció Cultural del País Valencià amb el 

suport de l’IEC, la Càtedra de Divulgació de 

la Ciència de la UV, la Red de Unidades 

de Cultura Científica i el CSIC.

— Universitat Internacional de 

Catalunya, 4 de febrer. Conferència del 

cicle institucions del nostre dret: «La 

política real i la conversió dels jueus al 

cristianisme al segle xiii a Europa: Jau- 

me I i Enric III d’Anglaterra», a càrrec de 

John Tolan, de la Universitat de Nantes. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

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

cats de Barcelona.

— Biblioteca municipal de Mont- 

fort (Alacant), 5 de febrer. Conferència: 

«De la Rambla al Cid: en torno a los 

nombres de Monforte», a càrrec de Carmel 

Navarro Belmonte, llicenciat en història 

i doctor en filologia. Organització: Ajun- 

tament de Montfort del Cid, amb la col·la- 

boració de Terres del Vinalopó i la Seu 

d’Alacant de l’IEC.

— OCCC (València), 11 de fe- 

brer. Conferència: «Pandèmies, epidè-

mies, contagis: com lluitar contra els nos- 

tres enemics invisibles, de la legionel·la a 

l’ebola», a càrrec de Fernando González-

Candelas, de l’Institut Cavanilles de Bio- 

diversitat i Biologia Evolutiva (UV) i de 

la Fundació per al Foment de la Inves- 

tigació Sanitària i Biomèdica de la Co- 

munitat Valenciana. Moderador: Reis Juan, 

periodista. Organització: Delegació de l’IEC 

a València, Acció Cultural del País Va- 

lencià, Càtedra de Divulgació de la Cièn- 

cia de la UV, Fundació Espanyola per a 

la Ciència i la Tecnologia i OCCC.

— IEC, 11 de febrer. Conferència 

del seminari filosofia i cinema: «Aprendre 

de la ficció?», a càrrec de Manuel García-

Carpintero, de la UB. Organització: Grup 

de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 11 de febrer. Conferència del 

cicle institucions del nostre dret: «El nou 

reglament comunitari en matèria de suc-

cessions», a càrrec de Rafael Arenas Gar- 

cía, de la UAB. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i Il·lus- 

tre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

— Campus de Burjassot-Paterna 

de la UV, 12 de febrer. Conferència: 

«L’origen de la pluricel·lularitat», a càrrec 

d’Iñaki Ruiz-Trillo, investigador ICREA 

de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-

UPF). Organització: Delegació de l’IEC a 

València, Acció Cultural del País Valencià, 

Càtedra de Divulgació de la Ciència de la 

UV, Fundació Espanyola per a la Ciència 

i la Tecnologia i OCCC.

— Club Diario de Mallorca, 16 

de febrer. Conferència: «La política fiscal 

implantada a Mallorca per la monarquia 

borbònica (1715-1850)», a càrrec de 

Guillem Morro, inclosa en els actes del 

Tricentenari 1715-2015. Organització: 

Delegació de l’IEC a Palma i Obra Cultu- 

ral Balear, amb la col·laboració del Club 

Diario de Mallorca i la comissió cívica 

Tricentenari 1715-2015.
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— IEC, 16 de febrer. Conferència 

del cicle el gòtic a l’abast: «La portada 

de les cadenas de la catedral de Ciudad 

Rodrigo. Promoció reial, caràcter urbà i 

vents avantguardistes», a càrrec de Diego 

Isidro Mesa de Lozar, historiador de l’art. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 19 de febrer. Conferència: 

«Energies renovables i desenvolupament 

territorial a Mauritània: oportunitats, 

reptes i impactes», a càrrec d’Oriol Porcel, 

tècnic de projectes geogràfics. Orga- 

nització: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— IEC, 19 de febrer. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «Les 

idees jurídiques de Ramon Llull», a càrrec 

de Rafael Ramis Barceló, de la UIB. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

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

cats de Barcelona. 

— IEC, 23 de febrer. Conferència 

del cicle el concili de constança (1414-

1418) i el seu marc humà i cultural: «El 

concili de Constança i el seu paisatge 

humà segons la crònica d’Ulrich Richen- 

tal», a càrrec de Joan Valero Molina, 

historiador de l’art. Organització: Amics 

de l’Art Romànic (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 25 de febrer. Conferència del 

cicle institucions del nostre dret: «La 

ineficàcia dels llegats al Codi civil de 

Catalunya», a càrrec de l’advocat Joan 

M. Raduà Hostench. Organització: So- 

cietat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) 

i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barce- 

lona.

— IEC, 26 de febrer. Conferència: 

«Barcelona i l’aigua», a càrrec de Joan 

Gaya Fuertes, exgerent del Consorci per 

a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 

i autor del llibre Barcelona i l’aigua. 

l’abastament d’aigua a la Barcelona 

moderna i la seva projecció al futur. 

Organització: Societat Catalana d’Eco- 

nomia (IEC).

— Facultat de Filosofia de la UB, 

27 de febrer. Conferència: «La difícil to- 

lerància», a càrrec d’Yves-Charles Zarka, 

professor de filosofia a la Universitat René 

Descartes (París V). Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 2 de març. Conferència 

del cicle el concili de constança (1414-

1418) i el seu marc humà i cultural: «Els 

ornaments a la cort papal d’Avinyó», a 

càrrec de Rosa M. Martín Ros, historia-

dora de l’art. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— Club Diario de Mallorca, 2 de 

març. Conferència: «El decreto de nueva 

planta i les mesures repressives contra  

la llengua catalana», a càrrec de Joan 

Miralles, catedràtic de filologia catalana 

de la UIB i membre de l’IEC. Organització: 

Delegació de l’IEC a Palma i Obra 

Cultural Balear, amb la col·laboració del 

Club Diario de Mallorca i la comissió 

cívica Tricentenari 1715-2015.
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— IEC, 5 de març. Conferència: 

«L’obra d’August a Catalunya», a càrrec 

d’Isabel Rodà, de la UAB, dins el cicle 

amb motiu de la commemoració del 

bimil·lenari de la mort d’August. Organit- 

zació: Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— Seu Universitària Ciutat d’Ala- 

cant, 6 de març. Conferència: «Escriptores 

valencianes de l’edat moderna, del des-

coneixement a la visibilitat en l’era digi-

tal», a càrrec de Maria Àngels Herrero, 

especialista en autobiografia espiritual 

femenina de l’edat moderna. Organització: 

Delegació d’Alacant de l’IEC i Aula de la 

Ciència de la UA.

— IEC, 9 de març. Conferència 

del cicle el concili de constança (1414-

1418) i el seu marc humà i cultural: 

«Benet XIII, un bibliòfil excepcional», a 

càrrec d’Isabel Escandell Proust, de la 

UIB. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC). 

— IEC, 12 de març. Conferència: 

«Elements augusteus en la poesia de 

l’època d’August: Tibul i Properci», a 

càrrec de Josep Lluís Vidal, de la UB, amb 

motiu de la commemoració del bimil·le- 

nari de la mort d’August. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 9 de març. Tertúlia: «La 

fruita congelada: una revolució!», a càrrec 

de Miquel Pastor, soci fundador i conse-

ller de Nice Fruit SA. Organització: Ins- 

titució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Barcelona, 11 de març. Conferència del 

cicle institucions del nostre dret: «La 

modificació dels llibres i, ii, iv i v del Codi 

civil de Catalunya», a càrrec d’Antoni 

Vaquer Aloy, de la UdL. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) 

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

— IEC, 16 de març. Conferència: 

«Conflictes ètnics i desigualtats socials», 

a càrrec de Joan M. Esteban Marquillas, 

de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del CSIC 

i de la Barcelona Graduate School of 

Economics. Organització: Societat Cata- 

lana d’Economia (IEC).

— IEC, 16 de març. Conferència 

del cicle el romànic a l’abast: «Art i 

arqueologia a la ruta de la seda», a càrrec 

de la historiadora de l’art Laura Calzada 

Reig. Organització: Amics de l’Art Ro- 

mànic (IEC).

— IEC, 17 de març. Conferència: 

«L’ètica dels descobriments en neurocièn-

cia», a càrrec de José Ramón Amor, de la 

Universitat de la Corunya. Organització: 

Centre de Regulació Genòmica, amb la 

col·laboració de l’Academia Europaea.

— IEC, 17 de març. Conferència: 

«Les missions Dawn i New Horizons de 

NASA a punt de fer història a Ceres i 

Plutó», a càrrec de Josep M. Trigo-

Rodríguez, de l’Institut de Ciències de 

l’Espai del CSIC. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— Col·legi d’Advocats de Barce- 

lona, 18 de març. Conferència del cicle 
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institucions del nostre dret: «El testament 

merament revocatori, segons el llibre iv 

del Codi civil de Catalunya», a càrrec de 

Sandra Camacho Clavijo, de la UAB. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

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

cats de Barcelona.

— IEC, 19 de març. Conferència: 

«El paper de les dones en la ciència: 

avançant o retrocedint?», a càrrec de 

Teresa Paramio, de la UAB. Organització: 

Centre de Regulació Genòmica, amb la 

col·laboració de l’Academia Europaea.

— IEC, 19 de març. Conferència: 

«Augusto escritor», a càrrec d’Antonio 

Alvar, de la Universitat d’Alcalá de  

Henares, amb motiu de la commemoració 

del bimil·lenari de la mort d’August. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— IEC, 20 de març. Conferència: 

«El Human Brain Project: llums i ombres 

dels megaprojectes», a càrrec de Javier  

de Felipe, investigador de la Universitat 

Politècnica de Madrid i del CSIC. Orga- 

nització: Centre de Regulació Genòmica, 

amb la col·laboració de l’Academia Euro- 

paea.

— IEC, 20 de març. Conferència: 

«The experimental self: the characters of 

Humphry Davy», a càrrec de Jan Golinski, 

director del Departament d’Història de la 

Universitat de Nou Hampshire. Organit- 

zació: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC) i Centre d’His- 

tòria de la Ciència (UAB).

— IEC, 24 de març. Conferència: 

«Investigación en geografía ambiental: 

experiencias y retos futuros», a càrrec 

d’Hugo Romero, de la Universitat de Xile. 

Organització: Societat Catalana de Geo- 

grafia (IEC).

— IEC, 26 de març. Conferència: 

«Joves 2.0: Llengua i vida a les xarxes 

socials», a càrrec de Cristina Aliagas, 

investigadora postdoctoral del progra- 

ma Beatriu de Pinós a la Universitat de 

Sheffield (Regne Unit). Organització: So- 

cietat Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 9 d’abril. Conferència: 

«Estudi i preservació dels rotlles de pia-

nola a Catalunya», a càrrec de Jordi 

Roquer, de la UAB. Organització: Societat 

Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 13 d’abril. Conferència 

del cicle el romànic a l’abast: «Imaginar 

monstruos en la corte de Fernando I y 

Sancha. Un periplo mediterráneo», a 

càrrec de Gerardo Boto Varela, de la UdG. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 14 d’abril. Conferència: 

«La missió Rosetta, la clau per a entendre 

els cometes», a càrrec de Carme Jordi, del 

Departament d’Astronomia de la UB. 

Organització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— IEC, 15 d’abril. Conferència: 

«Scene di euphemia nel teatro di Aris- 

tofane», a càrrec de Luigi Bravi, de la 

Universitat Chieti-Pescara. Organització: 
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Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 16 d’abril. Conferència: 

«Geografies de la intersectorialitat: l’accés 

de la joventut a l’espai públic urbà», a càr- 

rec de la geògrafa Maria Rodó. Organit- 

zació: Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 20 d’abril. Conferència 

del cicle el romànic a l’abast: «El sacri-

fici d’Isaac vist per l’art català fins al se- 

gle xii: un viatge iconogràfic», a càrrec de 

la historiadora de l’art Begoña Cayuela 

Vellido. Organització: Amics de l’Art Ro- 

mànic (IEC).

— IEC, 20 d’abril. Conferència 

del cicle convencions unesco, prima-

vera 2015: «Més de mil llocs a la llista 

del patrimoni mundial de la UNESCO. 

Convenció sobre la protecció del patrimo-

ni mundial, cultural i natural (UNESCO, 

1972)», a càrrec d’Àngel Morillas, mem-

bre del Consell Internacional de Monu- 

ments i Llocs. Organització: Federació 

Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO 

i Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüís- 

tica i Cultural de l’IEC.

— IEC, 29 d’abril. Conferència 

de cloenda del cicle institucions del nos-

tre dret: «Una política constitucional per 

a Catalunya: inventari de recursos», a 

càrrec de Xavier Arbós Marín, de la UB. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

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

cats de Barcelona.

— IEC, 5 de maig. Conferència: 

«Enargeia e tragedia: visualizzazione e 

costruzione dell’evidenza nelle rheseis dei 

messaggeri», a càrrec de Daria Franco- 

bandiera, de la Universitat de Lilla. Or- 

ganització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— Facultat de Filologia, Traduc- 

ció i Comunicació de la UV, 5 de maig. 

Conferència dins la III Setmana per la 

Llengua: «Carles Salvador i el seu llegat», 

a càrrec de Vicent Pitarch, membre de la 

Secció Filològica i delegat del president 

de l’IEC a Castelló. Organització: Bloc 

d’Estudiants Agermanats, amb la col·la- 

boració de l’IEC.

— IEC, 7 de maig. Conferència: 

«Nano-Energia: bateries i refineries solars 

com a alternatives per a l’emmagatzematge 

d’energia i l’ús integral distribuït d’ener- 

gies renovables», a càrrec de Joan Ramon 

Morante, cap de l’Àrea de Materials 

Avançats per a l’Energia de l’Institut de 

Recerca en Energia de Catalunya. Orga- 

nització: Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 11 de maig. Conferència: 

«De l’scriptorium al MacBook. Les tribu-

lacions d’un medievalista reconvertit en 

novel·lista a temps parcial», a càrrec 

d’Albert Villaró Boix, escriptor i medie-

valista. Organització: Amics de l’Art Ro- 

mànic (IEC).

— Universitat Ca’Foscari (Ve- 

nècia), 11 de maig. Conferència: «Neces- 

siten normes les llengües?», a càrrec de 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica de l’IEC. Organització: Uni- 

versitat Ca’Foscari.
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— IEC, 11 de maig. Conferència: 

«Parole e immagini: ritrati di personaggi 

in Luciano di Samosata», a càrrec de 

Francesco Berardi, de la Universitat 

Gabriele d’Annunzio Chieti Pescara. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

— IEC, 18 de maig. Conferència 

del cicle el romànic a l’abast: «D’Armènia 

a Hajastan. Les esglésies llunyanes», a 

càrrec de Marc Escolà Pons, degà del Cela 

Open Institute, i Francesc Fité Llevot, 

professor d’història de l’art antic i medie-

val de la UdL. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 21 de maig. Conferència: 

«Diversitat cultural i creativitat: el gran 

repte de la UNESCO. Convenció sobre la 

protecció i la promoció de la diversitat de 

les expressions culturals (UNESCO, 2005)», 

a càrrec de Gemma Carbó, directora de la 

Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals 

i Cooperació de la UdG. Organització: 

Federació Catalana d’Associacions i Clubs 

UNESCO i Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural de l’IEC.

— IEC, 25 de maig. Conferència: 

«Lideratge empresarial per al segle xxi», 

a càrrec d’Àngel Pes Guixa, director de res- 

ponsabilitat social corporativa de Caixa- 

Bank i president de la Xarxa Espanyola 

del Pacte Mundial de les Nacions Unides. 

Organització: Societat Catalana d’Eco- 

nomia (IEC).

— IEC, 2 de juny. Conferència: 

«Ramon Llull i la música», a càrrec de 

Marcel Camprubí. Organització: Societat 

Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 2 de juny. Conferència: 

«lex super os vel in ore: la traducció del 

Talmud (תורה שבעל פה) al llatí durant el 

s. xiii», a càrrec d’Óscar de la Cruz, Ulisse 

Cecini i Eulàlia Vernet, professors de la 

UAB. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Hebraics (IEC).

— Seu del Districte de l’Eixam- 

ple de Barcelona, 3 de juny. Conferència: 

«L’Univers Patxot», a càrrec de Manuel 

Castellet, membre de l’IEC i comissari de 

l’exposició «Rafael Patxot. Mecenes, cien- 

tífic…, l’home». Organització: Ajuntament 

de Barcelona i Univers Patxot.

— IEC, 11 de juny. Conferència: 

«Dels espais dels fluxos als espais de vida; 

els reptes per a una nova geografia regio-

nal», a càrrec de Joaquim Farinós, de la 

UV. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 11 de juny. Conferència: 

«Els gitanos catalans de França», a càrrec 

d’Eugeni Casanova, de la UdL. Organit- 

zació: Societat Catalana de Sociolingüística 

(IEC).

— IEC, 15 de juny. Conferència 

del cicle la situació de la dona al llarg 

de la història de catalunya: «Memòria, 

escriptura i autoritat femenina en els 

espais d’espiritualitat de la Catalunya 

medieval», a càrrec de Núria Jornet, de 

la UB. Organització: Màster d’Història  

de Catalunya de la UAB i IEC.
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— IEC, 15 de juny. Conferència: 

«Els neutrins. Els nous missatgers de 

l’espai», a càrrec de Juan José Hernández 

Rey, de l’Institut de Física Corpuscular 

(UV-CSIC). Organització: Secció de 

Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— IEC, 16 de juny. Conferència 

del cicle la situació de la dona al llarg 

de la història de catalunya: «Història de 

les dones i dones que fan història: la dona 

de l’època moderna a través de la docu-

mentació», a càrrec de Mercè Gras, arxi-

vera de l’Arxiu dels Carmelites Descalços 

de Catalunya i Balears. Organització: 

Màster d’Història de Catalunya de la UAB 

i IEC.

— IEC, 17 de juny. Conferència 

del cicle la situació de la dona al llarg 

de la història de catalunya: «Negociant 

l’erudició: les dones i la cultura escrita a 

la Catalunya moderna», a càrrec de Ve- 

rònica Zaragoza, de la UdG i la UOC. 

Organització: Màster d’Història de Cata- 

lunya de la UAB i IEC.

— IEC, 18 de juny. Conferència 

del cicle la situació de la dona al llarg 

de la història de catalunya: «Identitats 

en traducció: exiliades catalanes a Mèxic», 

a càrrec d’Helena Buffery, de la University 

College Cork. Organització: Màster d’His- 

tòria de Catalunya de la UAB i IEC.

— IEC, 19 de juny. Conferència 

del cicle la situació de la dona al llarg 

de la història de catalunya: «Les dones 

obreres entre el segle xix i el primer terç 

del segle xx», a càrrec d’Albert Balcells, 

membre de l’IEC. Organització: Màster 

d’Història de Catalunya de la UAB i 

IEC.

— IEC, 22 de juny. Conferència: 

«Cent anys d’innovacions pedagògiques 

a l’Escola Pia de Sant Antoni de Barcelona 

(1815-1915)», a càrrec de Joan Florensa, 

arxiver de l’Escola Pia. Organització: Es- 

cola Pia de Catalunya, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona, 1 de juliol. Conferència: 

«L’aigua com a aliment i els seus possibles 

maridatges gastronòmics», a càrrec d’Abel 

Mariné, membre de l’IEC, i de Magda 

Carlas, nutricionista. Organització: IEC i 

Acadèmia Catalana de Gastronomia.

— IEC, 2 de juliol. Conferència: 

«1996-2016: de la Declaració de Barce- 

lona al Protocol de Donostia. Traçant un 

camí per garantir els drets lingüístics», a 

càrrec d’Oriol Ramon, secretari general 

del primer Comitè de Seguiment de la 

Declaració Universal dels Drets Lingüís- 

tics; Carme Arenas, presidenta de Linguapax 

International, i Paul Bilbao, secretari 

general de Kontseilua. Organització: 

Euskararen Gizarte Erakundeen Kont- 

seilua i San Sebastián 2016 European 

Capital of Culture.

— Museu de Guissona, 13 de 

juliol. Conferència: «El projecte interna-

cional tabula imperi romani / forma 

orbis romani», a càrrec de Josep Guitart, 

membre de l’IEC i director del projecte. 

Organització: Museu de Guissona.
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— Museu de Guissona, 17 de ju- 

liol. Conferència: «Menjar a la romana. 

De l’austeritat republicana a la neoaus-

teritat ostrogoda», a càrrec d’Antoni Riera 

i Melis, membre de l’IEC. Organització: 

Museu de Guissona.

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 18 d’agost. Conferència: «L’Institut 

d’Estudis Catalans, acadèmia nacional de 

Catalunya i dels Països Catalans. L’Institut 

d’Estudis Catalans avui, situació i pers-

pectives», a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, dins les XI Jornades 

de l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE de 

Prada.

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 19 d’agost. Conferència: «Els cent 

anys d’existència de l’Institut d’Estudis 

Catalans», a càrrec d’Enric Pujol, dins les 

XI Jornades de l’Institut d’Estudis Cata- 

lans a l’UCE de Prada.

— Liceu Renouvier de Prada 

(Conflent), 20 d’agost. Conferència: «L’Ins- 

titut d’Estudis Catalans i l’Alguer», a 

càrrec d’Antoni Torre, membre correspo-

nent de l’IEC, dins les XI Jornades de 

l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE  

de Prada.

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 20 d’agost. Conferència: «L’Institut 

d’Estudis Catalans i Andorra», a càrrec 

d’Àngels Mach, dins les XI Jornades de 

l’Institut d’Estudis Catalans a l’UCE  

de Prada.

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 21 d’agost. Conferència: «L’Institut 

d’Estudis Catalans, la Catalunya del Nord 

i França», a càrrec de Joan Becat, dele- 

gat de l’IEC a Perpinyà, dins les XI Jor- 

nades de l’Institut d’Estudis Catalans a 

l’UCE de Prada.

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 21 d’agost. Conferència: «L’Insti- 

tut d’Estudis Catalans i la Franja de Po- 

nent», a càrrec de Joaquim Montclús, dins 

les XI Jornades de l’Institut d’Estudis 

Catalans a l’UCE de Prada.

Presentacions

— IEC, 8 de setembre. Presentació del 

llibre medicamentos que matan y crimen 

organizado, de Peter C. Gøtzsche, a càrrec 

de Joan-Ramon Laporte, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques. Organit-

zació: Los Libros del Lince i IEC. 

— IEC, 25 de setembre. Pre- 

sentació del llibre l’arquitectura domès-

tica d’època tardorepublicana i altimpe-

rial a les ciutats romanes de catalunya, 

d’Ada Cortés, amb les intervencions de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Teresa Cabré, degana de la Facultat de 

Filosofia i Lletres de la UAB; Luisa 

Migliorati, professora de la Universitat de 

Roma, La Sapienza; Marta Santos, direc-

tora del Museu Arqueològic de Catalunya 

Empúries, i l’autora del llibre. Organit- 

zació: IEC i UAB.

— IEC, 27 de setembre. Presen- 

tació del document d’alternatives en 

l’àmbit del territori i l’urbanisme, resultat 

del Fòrum Territori i Urbanisme: «Estat 
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i alternatives». Organització: Societat Ca- 

talana d’Ordenació del Territori (IEC).

— UB, 2 d’octubre. Presentació 

del llibre noms de plantes. corpus de 

fitonímia catalana, amb les intervencions 

de Dídac Ramírez, rector de la UB; Ester 

Franquesa, directora general de Política 

Lingüística; Jordi Bover, director del 

TERMCAT; Josep Vigo, membre de l’IEC; 

Joan Veny, membre de l’IEC; Joan Vallès, 

director de l’obra; Ramon M. Masalles, 

botànic de la UB, i Ramon Solsona, 

escriptor. Organització: UB, Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

i TERMCAT, amb la col·laboració de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Tellet (Rosselló), 4 d’octubre. 

Presentació del llibre els noms de tellet, 

de Jean-Paul Escudero i Montserrat Cailà, 

amb Alain Raymond, alcalde de Tellet; 

Robert Garrabé, president del Consell 

General dels Pirineus Orientals; Josep 

Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica 

de l’IEC, i Jordi Joaquim Costa, membre 

corresponent de l’IEC de la Catalunya del 

Nord. Organització: Oficina d’Onomàstica 

de l’IEC.

— IEC, 14 d’octubre. Presentació 

del llibre la mirada d’un pedagog. la 

necessitat de la ciència i la professió 

pedagògiques, de Jaume Sarramona. Po- 

nents: Josep Manuel Rafí, de l’Editorial 

Barcanova; Rosa Rodríguez, presidenta 

del Col·legi de Pedagogs de Catalunya; 

Jordi Riera, vicerector de la URL; Joan 

Mateo, president del Consell Superior 

d’Avaluació del Sistema Educatiu, i Martí 

Teixidó, president de la Societat Catalana 

de Pedagogia (IEC). Organització: Socie- 

tat Catalana de Pedagogia (IEC).

— IEC, 3 de novembre. Presen- 

tació dels manifestos a favor del 9N i del 

procés d’independència, a càrrec dels 

coordinadors de les sectorials d’Educació, 

d’Universitats i de Recerca de l’ANC i de 

Lluís Ribes de Pouplana, investigador  

de la ICREA. Organització: Sectorials 

d’Educació, d’Universitats i de Recerca 

de l’ANC.

— IEC, 5 de novembre. Presen- 

tació del llibre la tragicomèdia del com- 

promís de casp: invent i imposició de 

Benet Xiii (cur.: Josep Perarnau), a càrrec 

d’Antoni Riera, membre de l’IEC. Orga- 

nització: IEC i Facultat de Teologia de 

Catalunya.

— IEC, 11 de novembre. Presen- 

tació del llibre per què en sóc?, de José 

M. Murià, a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Josep-Lluís Carod-

Rovira, director de la Càtedra de Diversitat 

Social de la UPF; Lluís Pagès, director de 

Pagès Editors, i l’autor. Organització: IEC 

i Pagès Editors.

— IEC, 14 de novembre. Presen- 

tació del web ExperiencingMaths en ca- 

talà. Organització: Centre de Recerca Ma- 

temàtica.

— UPF, 18 de novembre. Acte de 

presentació de la Càtedra Pompeu Fabra, 

dirigida per M. Teresa Cabré, presidenta 
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de la Secció Filològica, amb la lliçó inau-

gural «Filosofia de les identitats», a càrrec 

Josep Ramoneda, periodista i filòsof.

— IEC, 18 de novembre. Presen- 

tació del tercer volum de la morfologia 

de las ciudades, d’Horacio Capel, a càrrec 

d’Oriol Nel·lo, membre de l’IEC.

— IEC, 25 de novembre. Presen- 

tació de l’obra paraula i pintura sobre 

setze poesies de màrius torres, de Mont- 

serrat Badia, amb les intervencions de  

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica; Carles Duarte, poeta, i Pere 

Mir, editor. Organització: Secció Filològica 

de l’IEC i Cegaop Press, amb la col·labo- 

ració de la Delegació a Lleida de l’IEC i 

l’Obra Social La Caixa.

— Biblioteca de Catalunya, 27 de 

novembre. Presentació de l’estudi de Pere 

Villalba, ramon llull. Vida i obres, pro-

jecte de l’IEC i la Fundació Elsa Peretti. 

Hi intervingueren Jaume de Puig, vicepre-

sident de l’IEC; Eugènia Serra, directora 

de la Biblioteca de Catalunya; Cristina 

Homs, de la Fundació Elsa Peretti; Ales- 

sandro Tessari, de la Universitat de Pàdua; 

Fernando Domínguez Roboiras, del Rai- 

mundus Lullus Institut de Friburg, i Pere 

Villalba, autor de l’estudi.

— IEC, 4 de desembre. Presen- 

tació del llibre la sardana a Barcelona 

i del CD-ROM 100 anys de música cata-

lana, de Jesús Ventura, compositor i 

president de l’Agrupació Cultural Folklò- 

rica de Barcelona, amb l’assistència de 

Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de Cultu- 

ra, Coneixement, Creativitat i Innovació 

de l’Ajuntament de Barcelona, i Joan- 

domènec Ros, president de l’IEC.

— IEC, 9 de desembre. Presen- 

tació del llibre coneixement i situació, de 

Jordi Sales, a càrrec de Joan González-

Guardiola, Xavier Ibáñez, Miquel Mont- 

serrat i Jordi Ramírez. Organització: So- 

cietat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 9 de desembre. Presen- 

tació del llibre Quina educació volem?, de 

Pilar Benejam, a càrrec de Martí Teixidó, 

president de la Societat Catalana de 

Pedagogia; Irene Balaguer, presidenta  

de l’Associació de Mestres Rosa Sensat; 

Joan Pagès, de la UAB, i Toni Tort, de la 

UVic. Organització: Societat Catalana de 

Pedagogia (IEC) i Associació de Mestres 

Rosa Sensat.

— IEC, 10 de desembre. Presen- 

tació del llibre notícies sobre evolució: la 

teoria i nous coneixements, de Jaume 

Terradas, a càrrec de Ricard Guerrero, 

membre de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— OCCC (València), 11 de de- 

sembre. Presentació del Vii informe sobre 

la situació de la llengua catalana (2013), 

a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, direc-

tor de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC i 

coordinador de l’informe. Organització: 

IEC, Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana i Acció Cultural del País 

Valencià.

— IEC, 16 de desembre. Presen- 

tació del llibre de frança a mèxic, d’Artur 
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Bladé i Desumvila, amb Joan Martí i 

Castell, membre de la Secció Filològica, 

l’editor Josep M. Vall i el fill de l’autor, 

curador de l’obra. Organització: IEC. 

— IEC, 17 de desembre. Presen- 

tació del llibre Beabà, d’August Bover i 

Pere Capellà, a cura del poeta Josep 

Pedrals i amb les intervencions dels 

autors, l’editor Alfred Arola i la soprano 

i violoncel·lista Eulàlia Ara. Organització: 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC) i Arola Editors.

— Can Alcover (Palma), 17 de 

desembre. Presentació del Vii informe 

sobre la situació de la llengua catalana 

(2013), a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, 

director de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC 

i coordinador de l’informe, i amb les in- 

tervencions de Damià Pons, delegat de 

l’IEC a Palma, i Joan Melià Garí, coordi-

nador del Grup de Recerca Sociolingüística 

de les Illes Balears. Organització: Xarxa 

CRUSCAT de l’IEC i delegació de l’IEC 

a Palma.

— IEC, 15 de gener. Presentació 

del llibre mots nous en català / new words 

in catalan, de M. Teresa Cabré, Ona 

Domènech i Rosa Estopà, a càrrec de 

Josep Martines, Jordi Ginebra i Joan Julià-

Muné. Organització: Secció Filològica de 

l’IEC.

— IEC, 9 de febrer. Presentació 

dels projectes TEMPLA i ARS PICTA, a 

càrrec de Gerardo Boto Varela i Milagros 

Guardia Pons, directors dels projectes 

TEMPLA (UdG) i ARS PICTA (UB), dins 

el cicle l’art medieval i la recerca. Orga- 

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

— IEC, 10 de febrer. Presentació 

del llibre espacios públicos, género y 

diversidad. Geografías para unas ciudades 

inclusivas, editat per M. Dolors Garcia 

Ramon, Anna Ortiz i Maria Prats (UAB), 

a càrrec de Carme Bellet, de la UdL, Núria 

Benach, de la UB, i Maria Prats, de la UAB.

— Museu d’Art Modern de la Di- 

putació de Tarragona, 19 de febrer. Pre- 

sentació del llibre Aportacions a l’estudi 

de la filologia i la lingüística catalanes, 

de Joan Martí i Castell, a càrrec de Joan 

Veny, membre de l’IEC. Organització: 

Diputació de Tarragona.

— IEC, 24 de febrer. Presentació 

dels primers resultats del projecte de 

recerca «Noves percepcions del patrimo-

ni artístic», a càrrec de Romà Escalas, 

secretari general de l’IEC i director del 

projecte. 

— IEC, 3 de març. Presentació 

de la publicació recerca al parc natural 

de la serra de collserola 1983-2013, a 

càrrec de Marià Martí, director gerent del 

Consorci del Parc Natural de la Serra de 

Collserola; Martí Boada, investigador  

de l’Institut de Ciència i Tecnologia 

Aplicada de la UAB, i Carles Flaquer, 

investigador del Museu de Granollers. 

Organització: Institució Catalana d’Histò- 

ria Natural (IEC).

— IEC, 4 de març. Presentació 

del llibre el bosc, patrimoni col·lectiu i 

privat. la política forestal de la Gene- 
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ralitat republicana (1931-1939), de Ri- 

card Estrada i Arimon, a càrrec de Manuel 

Costa, l’editor, i Francesc Canosa, perio-

dista i escriptor. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC) i Fun- 

dació Ars.

— Can Palauet (Mataró), 11 de 

març. Presentació de la Delegació de la 

Serralada Litoral Central de la ICHN, 

amb la conferència «Història, ciència i 

meravella de la metamorfosi dels insec-

tes», a càrrec de Xavier Bellés, director 

de l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-

UPF). Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 17 de març. Presentació 

de l’Atles de la catalunya senyorial. els 

ens locals en el canvi de règim (1800-

1860), de Jesús Burgueño i M. Mercè Gras, 

a càrrec de Josep Oliveras, president de 

la Societat Catalana de Geografia (SCG). 

Organització: SCG (IEC).

— IEC, 19 de març. Presentació 

del llibre deu anys d’Anuari territorial 

de catalunya (2003-2012). Organització: 

Societat Catalana d’Ordenació del Terri- 

tori (IEC).

— IEC, 23 de març. Presentació 

del projecte catalonia sacra. Acollir i 

donar raó, a càrrec de Dani Font Mon- 

tanyà, del Bisbat de Vic i coordinador del 

projecte, i Marc Sureda Jubany, del Museu 

Episcopal de Vic. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 8 d’abril. Presentació de 

la nova etapa de la revista treballs de la 

societat catalana de Biologia, amb les 

intervencions de Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC; Josep Clotet, president de 

la Societat Catalana de Biologia (SCB), i 

Dolors Vaqué, vocal de publicacions de 

la SCB. 

— IEC, 9 d’abril. Presentació del 

llibre Ahir-Avui, 1914-2014. Àlbum foto-

gràfic de la mancomunitat de catalunya, 

amb Xavier Forcadell, coordinador general 

de la Diputació de Barcelona; Josep M. Solé 

i Sabaté, director de l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs; Clàudia Pujol, directora de 

sàpiens, i Francesc Canosa, autor dels 

textos del llibre. Organització: Diputació de 

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

— URV (Tarragona), 14 d’abril. 

Presentació del llibre la catalanofonia. 

una comunitat del segle xxi a la recerca 

de la normalitat lingüística, amb les 

intervencions de Francesc Massip, direc-

tor del Departament de Filologia Catalana 

de la URV; Josep Gifreu, membre de 

l’IEC; Miquel Àngel Pradilla, membre  

de l’IEC i autor del llibre; Josep Poblet, 

president de la Diputació de Tarragona, 

i Josep Anton Ferré, rector de la URV. 

Organització: IEC.

— IEC, 16 d’abril. Presentació 

del llibre l’home de la campana, de Joan 

Girbau, membre de l’IEC, amb les inter-

vencions de Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; Xavier Jarque, president de la 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC); 

l’editor, Jordi Albertí, i l’autor. Organit- 

zació: IEC i Editorial Gregal. 
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— Museu d’Història de Catalunya, 

29 d’abril. Presentació del llibre Vàrem 

mirar ben al lluny del desert. Actes del 

simposi «espanya contra catalunya: una 

mirada històrica (1714-2014)», amb 

Manuel Cuyàs, periodista; Agustí Colo- 

mines, director acadèmic de la Càtedra 

UB Josep Termes, i Jaume Sobrequés, 

director del Centre d’Història Contem- 

porània de Catalunya i president de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— IEC, 4 de maig. Presentació 

del llibre la Vera creu d’Anglesola i les 

peregrinacions de catalunya a terra 

santa, a càrrec de Francesca Español, 

autora del llibre. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 12 de maig. Presentació 

del llibre Història de la moneda de la 

corona catalanoaragonesa medieval, de 

Miquel Crusafont, a càrrec de Flocel 

Sabaté, membre de l’IEC. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 

(IEC).

— IEC, 14 de maig. Presentació 

del número 24 de la revista treballs de 

sociolingüística, a càrrec d’Emili Boix, 

editor, i amb les intervencions de Carles 

de Rosselló i David Ginebra sobre l’estudi 

«Com han evolucionat les tries lingüísti-

ques d’un grup d’alumnes a l’escola en 

vuit anys?», publicat en aquest volum. 

— IEC, 15 de maig. Presentació 

del número vuit de mirmanda. revista de 

cultura, a càrrec d’Òscar Jané, director 

de la revista, i Ramon Sistac, José Enrique 

Gargallo i Joan Peytaví, membres de l’IEC, 

que han participat en aquest número.

— Acadèmia de Ciències Mèdi- 

ques i de la Salut de Catalunya i de Ba- 

lears (ACMSCB) (Barcelona), 19 de maig. 

Presentació del projecte Diccionari En- 

ciclopèdic de Medicina (DEMCAT), dins 

la cloenda del curs acadèmic. Organitza- 

ció: ACMSCB, amb la col·laboració de 

l’IEC, el TERMCAT i Enciclopèdia Ca- 

talana. 

— IEC, 25 de maig. Presentació 

de la revista lambard. estudis d’art me- 

dieval. Volum XXiV - 2012-2013. Orga- 

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

— IEC, 26 de maig. Presentació 

del llibre la franja de ponent: aspectes 

històrics i jurídics, de Joaquim Montclús, 

amb les intervencions de Germà Gordó, 

conseller de Justícia de la Generalitat; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i 

Josep Cruanyes, president de la Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC). Orga- 

nització: IEC.

— IEC, 2 de juny. Presentació del 

llibre Anàlisi històrica de la identitat 

catalana, amb la presidència del conseller 

de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya, Francesc Homs, i les interven-

cions de Flocel Sabaté, director de l’obra, 

i Salvador Giner, membre de l’IEC. Or- 

ganització: IEC.

— IEC, 9 de juny. Presentació de 

la llengua catalana del present al futur, 

00 Memoria 2014-2015.indb   337 21/04/17   08:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

14
-2

01
5

338

monogràfic de la revista digital divÈrsia, 

amb Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Josep-Lluís Carod-Rovira, director 

de la Càtedra UPF sobre Diversitat Social; 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica; Josep Murgades, de la UB, i 

Bernat Joan, sociolingüista. Organització: 

IEC i Càtedra UPF sobre Diversitat Social.

— IEC, 17 de juny. Presentació 

de l’obra Josep pijoan. la vida errant 

d’un català universal, de Pol Pijoan i Pere 

Maragall, amb Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC; Francesc Fontbona, mem-

bre de l’IEC; Francesc Roca, de la UB; 

Joan Maluquer, director d’Edicions Gale- 

rada, i els autors. Organització: IEC i 

Edicions Galerada.

— IEC, 18 de juny. Presentació 

del llibre Vida i regnat de pere el ceri- 

moniós (1319-1387), d’Ernest Belenguer, 

a càrrec de Flocel Sabaté, membre de 

l’IEC; l’editor, Lluís Pagès, i l’autor. Or- 

ganització: Pagès Editors, amb la col·la- 

boració de l’IEC.

— Centre de Turisme Cultural 

Sant Domènec de Peralada, 20 de juny. 

Presentació del llibre la crònica de 

ramon muntaner: edició i estudi, de Josep 

A. Aguilar, a càrrec d’Albert G. Hauf, 

membre de l’IEC. Organització: Ajun- 

tament de Peralada i IEC.

— IEC, 22 de juny. Presentació 

del llibre l’effet Guyau, obra coordinada 

per Jordi Riba i publicada per Éditions 

L’Harmattan el 2014 a París, a càrrec de 

Jaume Casals, rector de la UPF i membre 

de l’IEC. Organització: Societat Catala- 

na de Filosofia (IEC).

— IEC, 25 de juny. Presentació 

del llibre diàleg epistolar il·lustrat (1959-

1982). Joan oliver - Joaquim molas, 

editat per Xavier Garcia, a càrrec d’Àlex 

Broch i Josep M. Benet i Jornet. Orga- 

nització: IEC i Pagès Editors.

— IEC, 6 de juliol. Presentació 

del Viii informe sobre la situació de la 

llengua catalana (2014), coordinat per 

Miquel Àngel Pradilla, director de la 

Xarxa CRUSCAT de l’IEC. Organització: 

IEC, Òmnium Cultural i Plataforma per 

la Llengua.

Col·loquis

— Consell Comarcal d’Osona, 2 i 3 d’oc-

tubre. XIX Col·loquis de Vic. Organitza- 

ció: Societat Catalana de Filosofia (IEC), 

Ajuntament de Vic, Consell Comarcal 

d’Osona, Societat de Filosofia del País 

Valencià, Associació Filosòfica de les Illes 

Balears, Institut de Dret i Tecnologia de 

la UAB i UVic.

— IEC, 16 d’octubre. Col·loqui: 

els estudis de llengua i dret durant els 

quaranta anys del Grup català de socio- 

lingüística, amb Antoni Milian Massana 

i Carles Duarte i Montserrat. Organització: 

Societat Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 28 d’octubre. Col·loqui: 

l’ensenyament formal i públic de la física 

experimental a Barcelona (1814-2014). 

commemoració del 200 aniversari, a 

càrrec de Carles Puig Pla, de la UPC. 
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Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 6 de novembre. IX Col- 

loqui Internacional Verdaguer (Barce- 

lona-Vic-Folgueroles) 1714: «Del conflic-

te a la història i el mite, la literatura i 

l’art». Organització: Societat Verdaguer, 

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de 

la UVic i Societat Catalana de Llengua i 

Literatura (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso- 

na (Vic), 2 de desembre. Col·loquis de la 

Societat Catalana d’Història de la Cièn- 

cia i de la Tècnica, amb la conferència 

«Bentham a la presó Model de Barcelona: 

disciplina, correcció i resistència», d’Òscar 

Montero (CEHIC-UAB). Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 16 de desembre. Col·lo- 

qui: «Reconstruint el Martorell. Donants 

i col·leccions del primer museu públic de 

Barcelona al tombant del segle xx», dins 

el cicle natura i ciència al parc: conti-

nuïtats i discontinuïtats de les ciències 

naturals a la ciutadella. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 15 de gener. Col·loqui: 

«El primer parc científic de Barcelona? 

La transformació de la Ciutadella», dins 

el cicle natura i ciència al parc: conti-

nuïtats i discontinuïtats de les ciències 

naturals a la ciutadella. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 12 de febrer. Col·loqui: 

«Under water in the park. Cultures of 

oceanography in Vienna’s Prater, ca. 

1900», a càrrec de Christina Wessely, de 

la Universitat de Lüneburg (Alemanya), 

inclòs en el cicle natura i ciència al parc: 

continuïtats i discontinuïtats de les cièn-

cies naturals a la ciutadella. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC). 

— IEC, 10 d’abril. «Sobre indi-

visibles e infinitesimales. De Pitágoras y 

Arquímedes a Newton y Leibniz», a càrrec 

de Pedro M. González Urbaneja, dins els 

Col·loquis 2015. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 24 d’abril. «El càlcul en 

Arquímedes: equilibri i rigor», a càrrec 

d’Eduard Recasens Gallart, dins els 

Col·loquis 2015. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 8 de maig. «El camí cap 

a la integral: la resposta de Fermat», a 

càrrec de Josep Pla i Pelegrí Viader, dins 

els Col·loquis 2015. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 15 de maig. «Una passe-

jada per la Xina i l’Índia: algunes idees 

no occidentals sobre quadratures i recti-

ficacions», a càrrec de Mònica Blanco i 

Iolanda Guevara, dins els Col·loquis 2015. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC). 
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— IEC, 5 de juny. «El geni d’Isaac 

Newton i la invenció del càlcul diferen-

cial», a càrrec de Carles Dorce, dins els 

Col·loquis 2015. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 29 de juny. 15è Col·loqui 

Internacional de la North American Ca- 

talan Society (NACS). Inauguració a càr- 

rec de Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Lourdes Manyé, presidenta de la 

NACS; Àlex Susanna, director de l’Institut 

Ramon Llull; Josep Massot, president de 

la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, 

i Elisa Martí-López, coordinadora del 

col·loqui. Organització: NACS, amb la 

col·laboració de l’IEC i l’Institut Ramon 

Llull.

— Facultat de Filologia, Traduc- 

ció i Comunicació de la UV, 7 de juliol. 

17è Col·loqui Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes, organitzat per 

l’Associació Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes, la UV i l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana, 

amb el patrocini de l’IEC, la Generalitat 

Valenciana, la Generalitat de Catalunya 

i IVITRA.

— UVic, 8 de juliol. XVIII Colo- 

quio de Historia de la Educación. Orga- 

nització: Societat Catalana d’Història de 

l’Educació dels Països de Llengua Catalana 

(IEC), Societat Espanyola d’Història de 

l’Educació, UVic-UCC, Museu Universitari 

Visual de Pedagogia i Centre d’Innovació 

i Formació en Educació.

Jornades

— Museu d’Història de Sant Feliu de 

Guíxols, 26 de setembre. XIII Trobada 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

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

el suport del Museu d’Història de Sant 

Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Sant Fe- 

liu de Guíxols, la UdG i les seccions de 

Ciències Biològiques i de Ciències i Tec-

nologia de l’IEC.

— Museu dels Instruments Musi- 

cals de Ceret, 27 de setembre. 14a edició 

de la Festa del Joglar. La jornada inclogué 

dues conferències dedicades als nous 

models d’instruments de la cobla a càrrec 

de Romà Escalas, musicòleg i secretari 

general de l’IEC, i de Joaquim Agulló, 

enginyer i vicepresident de l’IEC. 

— Saló de Congressos de la Fira 

de Lleida, 27 de setembre. Desena Jor- 

nada AGROPRES - ICEA - ETSEA - UdL: 

«Els fruits secs: ametller, noguer i avella-

ner com a alternativa o complement a la 

fruita dolça a Catalunya i l’Aragó», dins 

la celebració de la Fira Agrària de Sant 

Miquel. Organització: Associació de Pe- 

riodistes i Escriptors Agraris de Catalu- 

nya, Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC) i Escola Tècnica Superior d’Engi- 

nyeria Agrària (UdL).

— IEC, 4 d’octubre. Onzena Jor- 

nada d’Ensenyament de les Matemàtiques: 

«Cent anys de matemàtiques amb tots els 

sentits», dedicada a Emma Castelnuovo, 

matemàtica que traspassà el 13 d’abril 
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de 2014, a l’edat de 101 anys. Organit- 

zació: Societat Catalana de Matemàtiques 

(IEC), Federació d’Entitats per a l’En- 

senyament de les Matemàtiques a Ca- 

talunya, Societat Balear de Matemàti- 

ques i Societat d’Educació Matemàtica 

Al-Khwarizmi.

— IEC, 8 d’octubre. Jornada: 

identitat(s) a catalunya, 2014, amb la 

conferència inaugural a càrrec de Josep 

Ramoneda. Organització: Institut de la 

Comunicació i grup Llengua i Mèdia de 

la UAB, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura i la 

Societat Catalana de Comunicació (IEC), 

el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el 

Departament de Filologia Catalana de la 

UAB.

— IEC, 9 d’octubre. Jornada: 

crisi econòmica i reconstrucció nacional 

(s. xv-xx). Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC) i Centre d’His- 

tòria Contemporània de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya.

— IEC, 10 d’octubre. Segona 

Jornada Internacional sobre Fisiologia de 

la Natació en Peixos (FitFish). Organit- 

zació: Secció d’Aqüicultura de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Centre de Cultura Contem- 

porània de Barcelona, 14 d’octubre. Se- 

gona Jornada sobre Estadística i Big Data. 

Organització: Societat Catalana d’Esta- 

dística.

— IEC, 16 d’octubre. II Jornada: 

«Els clàssics i la llengua literària: s. xviii-

xx». Ponents: Eulàlia Miralles, de la UV; 

Pep Valsalobre, de la UdG; M. Àngels 

Verdaguer, de la UVic; Rafael Roca, de 

la UV; Francesc Montero, de la UdG, i 

Montserrat Jufresa, presidenta de la So- 

cietat Catalana d’Estudis Clàssics (SCEC), 

filial de l’IEC. Organització: SCEC.

— IEC, 16 d’octubre. Jornada en 

commemoració del Dia Mundial de l’Ali- 

mentació. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC), Institució Catalana d’Es- 

tudis Agraris (IEC), Col·legi Oficial d’Engi- 

nyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles 

de Catalunya i Fundació Banc dels Ali- 

ments.

— Móra la Nova, 17 d’octubre. 

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC. 

Organització: Secció Filològica de l’IEC, 

Institut Ramon Muntaner i Ajuntament 

de Móra la Nova, amb la col·laboració, 

entre d’altres, del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, i amb el 

patrocini de l’Obra Social La Caixa i la 

Fundació Privada Mútua Catalana.

— Institut Català de la Vinya i el 

Vi (Reus), 17 d’octubre. Jornada: la 

producció de l’aiguardent a catalunya i 

la seva relació amb la Guerra de succes- 

sió. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes (CEAB), 24 d’octubre. XI Jornada 

d’Avenços en Ecologia. Ponents: Antoni 

Margalida, de la UdL; Helena Guasch, de 

l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la UdG; 

Jordi Dachs, de l’Institut de Diagnosi 
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Ambiental i Estudis de l’Aigua (CSIC); 

Joan Vallès, del Laboratori de Botànica 

de la Facultat de Farmàcia de la UB, i 

Salvador Carranza, de l’Institut de Bio- 

logia Evolutiva (CSIC-UPF). Moderador: 

Jordi Catalan. Organització: CEAB i SCB.

— IEC, 24 d’octubre. Jornada: 

pi3K: paper en fisiologia i patologia. 

Organització: Secció de Senyalització 

Cel·lular i Metabolisme de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC). 

—  Acadèmia de Medicina de Ca- 

talunya (Barcelona), 27 d’octubre. Jorna- 

da: la indústria agroalimentària catala-

na davant el repte de la independència. 

Organització: Institució Catalana d’Estu- 

dis Agraris (IEC).

— IEC, 29 d’octubre. Primera 

Jornada sobre Documentació Ambiental 

a Catalunya: «Gestió, difusió i coopera-

ció». Organització: Generalitat de Cata- 

lunya i Diputació de Barcelona, amb la 

col·laboració de l’IEC i el Col·legi Oficial 

de Bibliotecaris i Documentalistes de 

Catalunya.

— UIB, 31 d’octubre. Jornada 

d’estudi sobre Miquel dels Sants Oliver, 

en el marc de la commemoració del 150è 

aniversari del seu naixement. Ponents: 

Joan Mas i Vives, Pere Rosselló Bover, 

Antoni Marimon, Pere Fullana, Damià 

Pons i Jordi Casassas. Organització: IEC 

i UIB.

— IEC, 3 de novembre. XIII Jor- 

nada de Virologia. Ponents: Ian Good-

fellow, de la Universitat de Cambridge; 

Javier Martínez-Picado, de l’Institut de 

Recerca de la Sida IrsiCaixa, i Sofía Pérez 

del Pulgar, de l’Hospital Clínic de Barce- 

lona. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 5 de novembre. X Jornada 

de Física i Química a l’IEC: «2015 Any 

Internacional de la Llum i de les Tecno- 

logies basades en la Llum». Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC), So- 

cietat Catalana de Física (IEC) i Associa- 

ció de Professors de Física i Química de 

Catalunya.

— IEC, 10 de novembre. III Jor- 

nada Tècnica d’Espais Escrits: «La didàc-

tica de la literatura». Organització: Espais 

Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Ca- 

talà i Institució de les Lletres Catalanes, 

amb la col·laboració de la Fundació Mercè 

Rodoreda de l’IEC, la Fundació Joan 

Brossa, el Museu Picasso, l’Ajuntament 

de Girona i la Fundació Lluís Carulla.

— IEC, 15 de novembre. XIV 

Jornades de la FOCIR: «Quin model de 

diplomàcia per a una Catalunya Estat?». 

Organització: Federació d’Organitzacions 

Catalanes Internacionalment Reconegudes 

(FOCIR), amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 26 de novembre. Espais 

Terminològics 2014: «Terminologia i 

coneixement compartit». Organització: 

TERMCAT i Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, amb la col·la- 

boració de l’IEC.
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— IEC, 26 de novembre. els 

espais de la pedagogia avui, jornada en 

commemoració del trentè aniversari de la 

Societat Catalana de Pedagogia (SCP). 

— IEC, 27 de novembre. V Jor- 

nada de Biofísica. Organització: Secció de 

Biofísica de la Societat Catalana de Bio- 

logia (IEC).

— Facultat d’Economia i Empre- 

sa de la UB, 27 de novembre. Jornada de 

debat: cap al iV congrés universitari 

català. Organització: Tribuna Universi- 

tària de Catalunya.

— IEC, 28 de novembre. III Jor- 

nada sobre Edició de Textos Literaris 

Catalans. Organització: Societat Catalana 

de Llengua i Literatura (IEC), Fundació 

Lluís Carulla, Grup de Recerca Textos 

Literaris Contemporanis, Càtedra Verda- 

guer d’Estudis Literaris i Societat Ver- 

daguer (UVic) i Grup d’Estudi de la Lite- 

ratura del Vuit-cents. 

— IEC, 28 de novembre. Jornada 

the mediterranean in the crossroad. past, 

present and future, en el marc de la 

Disputatio 2014. Ponents: Jean-Pierre 

Brun, M. Dolors Garcia Ramon, Isabelle 

Anguelovski, Alessandro Tessari, Marc 

Mayer i Salvador Giner, entre d’altres. 

Organització: Barcelona Knowledge Hub 

de l’Academia Europaea i l’IEC. 

— IEC, 11 de desembre. Jornada 

de Santa Llúcia: Aliments per a la ciutat. 

Organització: Secció de Biologia i Societat 

de la Societat Catalana de Biologia (IEC), 

amb la col·laboració de l’Associació 

Catalana de Comunicació Científica i la 

Fundació Ciència en Societat.

— IEC, 12 de desembre. II Jor- 

nada de Bioinformàtica i Biologia Com- 

putacional. Organització: Societat Cata- 

lana de Biologia (IEC) i Bioinformàtics 

Barcelona.

— IEC, 15 de desembre. VI Jor- 

nada de Recerca en Comunicació dels 

Països Catalans i lliurament dels XXVI 

Premis CAC a la investigació sobre comu-

nicació audiovisual. Organització: Societat 

Catalana de Comunicació (IEC).

— IEC, 17 de desembre. Jornada 

sobre la Divulgació de la Normativa als 

Mitjans de Comunicació. Organització: 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC) i Departament de Filologia Cata- 

lana de la UAB, amb la col·laboració del 

Grup de Recerca en Història de la Llengua 

Catalana de l’Època Contemporània de 

la UAB.

— Facultat de Química de la UB, 

19 de gener. Conferència Fèlix Serratosa 

2015. Ponències: «Novel directing groups 

in C-H activation and alkyne functiona-

lization», a càrrec de Juan Carlos Carre- 

tero, de la Universitat Autònoma de Ma- 

drid, i «The hydrolytic kinetic resolution 

reaction», a càrrec d’Eric N. Jacobsen, de 

la Universitat Harvard (Cambridge, Massa- 

chusetts). Organització: Societat Catalana 

de Química (IEC) i Real Sociedad Espa- 

ñola de Química.

— Centre de Recerca Matemàtica 

(UAB, Bellaterra), 20 de gener. Confe- 
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rència Fèlix Serratosa 2015, amb la po- 

nència «Anion-binding catalysis», a càrrec 

d’Eric N. Jacobsen, de la Universitat 

Harvard (Cambridge, Massachusetts). 

Organització: Societat Catalana de Quími- 

ca (IEC) i Real Sociedad Española de 

Química.

— IEC, 23 de gener. Jornada: 

cossos i memòries exhumades: el paper 

de l’antropologia, amb un cinefòrum al 

voltant de la pel·lícula A conversation with 

clyde snow i una taula rodona titula- 

da «Investigar a peu de fossa: forenses, 

antropòlegs socials i historiadors davant 

les exhumacions contemporànies de la 

Guerra Civil». Organització: Institut Ca- 

talà d’Antropologia i Laboratori Coo- 

peratiu de Socioantropologia, amb la 

col·laboració de l’IEC, l’Institut Ramon 

Muntaner i el Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya.

— IEC, 28 de gener. Jornada: els 

espais de la pedagogia avui, amb les 

ponències: «Família i famílies associades», 

«Agrupació religiosa i llibertat d’esperit» 

i «Joventut: valors i llibertat». Organització: 

Societat Catalana de Pedagogia (IEC).

— IEC, 2 de febrer. XLI Sessió 

de Fotografia de Natura: «La conservació 

en la fotografia de natura», a càrrec de 

Joan de la Malla, biòleg i fotògraf. Orga- 

nització: Societat Catalana de Fotògrafs 

de Natura - Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— IEC, 7 de febrer. Jornada: 

termòmetre lingüístic. diagnòstic peda-

gògic de la competència lingüística a cinc 

anys. Organització: Societat Catalana de 

Pedagogia (IEC).

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres, 7 

de febrer. dissabte transfronterer de les 

matemàtiques a l’Alt empordà. Orga- 

nització: Fundació Princesa de Girona, 

Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (IEC) 

i Ajuntament de Figueres.

— Escola Superior d’Agricultura 

de Barcelona (Castelldefels), 18 de febrer. 

I Jornades de Millora Genètica de Cata- 

lunya. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya (Barcelona), 18 de febrer. 

Jornada: Arqueologia de l’aigua ii. Orga- 

nització: Institut de Recerca de l’Aigua  

de la UB, Reial Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya, Asociación Española de Abas- 

tecimientos de Agua y Saneamiento i 

Asociación para la Defensa de la Calidad 

de las Aguas.

— IEC, 21 de febrer. Jornada 

sobre el Futur de la Recerca a Catalunya. 

Organització: Sectorial de Recerca de 

l’Assemblea Nacional Catalana, amb la 

col·laboració de l’IEC. 

— Parc Tecnològic del Vi (VITEC), 

de Falset, 20 de febrer. Jornada sobre la 

Varietat Garnatxa Negra. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 5 de març. Jornada en 

commemoració del Dia Internacional de 

les Dones. «International Women’s Day 
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Lecture: “Empowerment of women in the 

academic world”», a càrrec de Lynn 

Kamerlin, de la Universitat d’Uppsala i 

directora de la Young Academy of Europe; 

projecció de la pel·lícula in search of truth. 

in memory of lynn margulis, i concert 

Women’s sephardic songs, a càrrec de la 

soprano Olga G. Miracle. Organització: 

Barcelona Knowledge Hub de l’Academia 

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

— Museu Blau (Barcelona), 7 de 

març. IV Jornada de la Biologia de l’En- 

senyament. Organització: Secció d’Ense- 

nyament de la Societat Catalana de Biolo- 

gia (IEC) i Museu de Ciències Naturals 

de Barcelona.

— IEC, 10 de març. V Jornada 

de Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Secció de Biologia Molecular de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i Barcelona 

Chromatin Club.

— IEC, 18 de març. Jornada: els 

espais de la pedagogia avui, amb les 

ponències «Televisió i Internet», «Escola, 

entorn i ciutadania: balanç d’experiències 

i perspectives de futur» i «Natura, joc, 

esport, club/esplai». Organització: Socie- 

tat Catalana de Pedagogia (IEC). 

— IEC, 23 de març. XVII Sessió 

de Fotografia de Natura: «Nicaragua, un 

país de verge natura», a càrrec de Tato 

Rosés, i presentació del concurs interna-

cional de fotografia Montphoto 2015. 

Organització: Societat Catalana de Fotò- 

grafs de Natura de la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— Universitat Politècnica de Va- 

lència (UPV), 27 de març. XX Jornada 

de Sociolingüística d’Alcoi. Organització: 

UPV, Seu d’Alacant (IEC), Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, Ajuntament 

d’Alcoi, Centre Ovidi Montllor i Coordi- 

nadora Alcoià i Comtat pel Valencià.

— UVic-UCC, 11 d’abril. Troba- 

da Pedagògica i Intercanvi d’Experiències: 

«Propostes per a millorar la pràctica 

docent». Organització: Societat Catalana 

de Pedagogia (IEC) i Centre d’Innovació 

i Formació en Educació (CIFE) de la 

UVic-UCC.

— IEC, 15 d’abril. Jornada: car- 

gol poma: el delta en perill! Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— IEC, 16 d’abril. XII Jornada 

de la SCATERM: «Presència del català 

en l’espai cientificotècnic. Quina termi-

nologia tenim, sense textos especialit-

zats?». Organització: Societat Catalana 

de Terminologia (IEC) i Fundació Tor- 

rens-Ibern.

— IEC, 17 d’abril. III Jornades 

d’Història: «Els manuals d’història de 

primària i secundària». Organització: 

Centre d’Història Contemporània de Ca- 

talunya i Societat Catalana d’Estudis His- 

tòrics (IEC).

— IEC, 27 d’abril. Jornada sobre 

la gestió integrada de l’aigua: «L’expe- 

riència pràctica de quatre anys de seque-

ra a Califòrnia», a càrrec de Rafael Muje- 

riego, catedràtic d’enginyeria ambiental 
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de la UPC i president de l’Associació 

Espanyola de Reutilització Sostenible de 

l’Aigua (ASERSA). Organització: Insti- 

tució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (Barcelona), 29 

d’abril. Jornada tècnica: el nou reglament 

1169/2011 d’informació alimentària al 

consumidor. on som i on anem?, amb la 

intervenció d’Abel Mariné, president  

de l’Associació Catalana de Ciències de 

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

Organització: Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, amb la col·laboració de l’Agència 

Catalana de Consum i l’ACCA (IEC).

— IEC, 29 d’abril. Jornada: 

l’aportació de les òmiques a la immuno-

logia, organitzada per la Societat Catalana 

de Biologia (IEC) amb motiu del Dia de 

la Immunologia. Ponents: Eduard Sabidó, 

del Centre de Regulació Genòmica, i Àlex 

Sànchez Pla, de la UB i l’Institut de 

Recerca de la Vall d’Hebron. Moderador: 

Cándido Juárez. 

— IEC, 4 de maig. XLIII Sessió 

de Fotografia de Natura: «Màrqueting per 

a fotògrafs: construint una marca», a 

càrrec de Mònica Busquets. Organització: 

Societat Catalana de Fotògrafs de Natura 

(ICHN-IEC).

— IEC, 12 de maig. II Jornada 

Mengem Sa?: «La carn en l’alimentació». 

Organització: Institució Catalana d’Es- 

tudis Agraris i Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació, filials de l’IEC.

— IEC, 12 de maig. II Jornada 

d’Experiències de Treball de Joves Geò- 

grafs, amb les intervencions de Marc Vila, 

geògraf i soci fundador de Solucions 

Geogràfiques, i Montserrat Bustos, geò-

grafa becària de recerca a la URV. Orga- 

nització: delegació a Catalunya del Col·legi 

de Geògrafs, Associació de Geògrafs Pro- 

fessionals de Catalunya i Societat Catalana 

de Geografia (IEC).

— IEC, 15 de maig. Jornada anual 

de la Secció de Senyalització Cel·lular i 

Metabolisme de la Societat Catalana de 

Biologia: patofisiologia molecular de la 

diabetis i l’obesitat.

— IEC, 21 de maig. Quartes Jor- 

nades sobre la Gestió de la Informació 

Científica (JGIC-2015). Organització: 

Observatori de la Recerca (IEC).

— UV, 23 de maig. XVI Matinal 

de l’Evolució. Organització: delegació del 

rector per a la Incorporació a la UV, 

Institut Cavanilles de Biodiversitat i Bio- 

logia Evolutiva de la UV, Facultat de 

Ciències Biològiques de la UV, Jardí 

Botànic de la UV, Societat Catalana de 

Biologia (IEC) i delegació de l’IEC a 

València i VLC-Campus: Microclúster de 

Biologia Evolutiva i Integrativa.

— IEC, 28 de maig. Jornada: 

eugeni d’ors. potència i resistència, amb 

motiu de la publicació del llibre eugeni 

d’ors. potència i resistència, de Xavier 

Pla, amb les intervencions de Ferran 

Mascarell, conseller de Cultura; Joando- 

mènec Ros, president de l’IEC; Laura 
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Borràs, directora de la Institució de les 

Lletres Catalanes, i Xavier Pla, de la UdG. 

Organització: ILC.

— IEC, 29 de maig. Jornada sobre 

la Recerca en Sòls a Catalunya, inclosa 

dins l’Any Internacional dels Sòls. Orga- 

nització: Secció de Sòls de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC) i Socie- 

tat Espanyola de la Ciència del Sòl.

— IEC, 2 de juny. XXII Jornades 

de Biologia Molecular. Organització: Sec- 

ció de Biologia Molecular de la Societat 

Catalana de Biologia amb la col·laboració 

de la Secció de Biologia i Indústria (IEC).

— IEC, 2 de juny. Jornada sobre 

la situació actual i les perspectives de futur 

de la generació d’energia distribuïda en 

el medi rural, impartida per Pep Puig 

Boix, vicepresident de la cooperativa Som 

Energia i president de la Secció Espanyola 

d’Eurosolar. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Facultat de Lletres de la UdG, 

5 de juny. Jornada: 30 anys de la llei 

d’espais naturals: balanç i reptes. Or- 

ganització: Càtedra de Geografia i Pensa- 

ment Territorial i Institut de Medi Am- 

bient (UdG), Centre d’Estudis de Dret 

Ambiental de Tarragona (URV) i Insti- 

tució Catalana d’Història Natural i So- 

cietat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 8 de juny. Cinquena jor- 

nada medi ambient i societat: pautes 

per a la gestió ambiental, en comme-

moració del Dia Internacional del Medi 

Ambient. Organització: Societat Cata- 

lana de Química (IEC), Dones d’Avui.

Cat i CETaqua.

— Facultat de Ciències Jurídiques 

de la URV (Tarragona), 8 de juny. 

Jornada: 30 anys de la llei d’espais 

naturals: aspectes jurídics. Organització: 

Càtedra de Geografia i Pensament Terri- 

torial i Institut de Medi Ambient (UdG), 

Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 

Tarragona (URV) i Institució Catalana 

d’Història Natural i Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 9 de juny. III Tarda de 

Jardins i Jardiners. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 12 de juny. Jornada: 

Avenços en recerca en aqüicultura. Orga- 

nització: Secció d’Aqüicultura de la So- 

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 18 de juny. Jornada: 30 

anys de la llei d’espais naturals: gestió, 

recerca i governament. Organització: 

Càtedra de Geografia i Pensament Terri- 

torial i Institut de Medi Ambient (UdG), 

Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 

Tarragona (URV) i Institució Catalana 

d’Història Natural i Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— Museu d’Història de Catalunya 

(Barcelona), 18 de juny. Jornada: cata- 

lunya i frança. mirades creuades. Orga- 

nització: Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya, Diàleg - Associació d’Amis- 

tat Catalano-Francesa i Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).
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— IEC, 23 de juny. XV Jornada 

de Biologia Evolutiva i lliurament del VIII 

Premi Antoni Prevosti de Biologia Evo- 

lutiva a la millor comunicació oral d’un 

jove investigador. Organització: Secció de 

Biologia Evolutiva de la Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 25 de juny. 18a Trobada 

Matemàtica: «Matemàtiques: sistemes de 

votació i processos electorals». Ponents: 

Xavier Mora, de la UAB; Marta Berini, de 

l’IES Joanot Martorell, i Dolors Berga,  

de la UdG. Organització: Societat Catala- 

na de Matemàtiques (IEC).

— Facultat de Veterinària de la 

UAB, 2 de juliol. XIV Jornada de Biologia 

de la Reproducció. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Casa Museu Colet (Barcelona), 

14 de juliol. Jornada: el medi ambient a 

catalunya i a europa: estat i perspectives 

de futur, amb un debat sobre les perspec-

tives pel medi ambient a Europa, en què 

participà Joandomènec Ros, president de 

l’IEC i del Consell de Protecció de la 

Natura. Organització: Departament de 

Territori i Sostenibilitat i Consell Assessor 

per al Desenvolupament Sostenible de 

Catalunya.

— Facultat d’Economia i Empresa 

de la UB, 14 de juliol. Jornada: cap al  

iV congrés universitari català, en què es 

presentà el document Qualitat, autonomia 

i compromís social per a una universitat 

al servei i a l’abast de tota la societat. 

Organització: Tribuna Universitària.

— IEC, 15 de juliol. TEMPLA 

Summer School, trobada de joves inves-

tigadors en el marc del projecte TEMPLA, 

sobre art, arquitectura i litúrgia: recursos 

per a la memòria episcopal i canonical en 

les catedrals medievals. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 20 de juliol. Jornada 

d’estudi sobre el Corpus Vitrearum Medii 

Aevi (CVMA) - Catalunya i presentació 

pública del darrer volum del corpus cata-

là: 1. Vitralls de la catedral de la seu 

d’urgell i de santa maria de cervera i  

2. estudis entorn del vitrall a catalunya

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 22 d’agost. XXX Jornada d’Agri- 

cultura a Prada: «El sòl agrari i la seva 

problemàtica». Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC), amb 

la col·laboració de la Secció de Ciències 

Biològiques.

Sessions científiques i acadèmiques

— IEC, 17 de setembre. Sessió: l’explo-

ració de l’oceà global al segle xxi. Ponents: 

Joandomènec Ros, president de l’Institut; 

Sílvia G. Acinas, de l’Institut de Ciències 

del Mar, i Carlos M. Duarte, de l’Institut 

Mediterrani d’Estudis Avançats i la Uni-

versitat d’Austràlia Occidental.

— IEC, 11 de novembre. Sessió 

conjunta SCB-ICHN-CREAF: Què hem 

après dels grans incendis del 1994?

— IEC, 19 de novembre. Sessió: 

reptes per a la planificació, la gestió i 

l’ús sostenible de la biodiversitat a ca- 
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talunya, a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Xavier Bellés, con-

seller del Consell Assessor per al Desen- 

volupament Sostenible (CADS). A conti-

nuació, Xavier Mayor Farguell pronuncià 

la conferència «Reptes per a la planifica-

ció, la gestió i l’ús sostenible de la biodi-

versitat a Catalunya», seguida d’un debat 

amb els participants a la sessió.

— IEC, 2 de desembre. Sessió 

científica: font i Quer, llavor de futur. els 

reptes de la botànica catalana per al se- 

gle xxi, en commemoració del cinquan- 

tenari de la mort de Pius Font i Quer 

(1964-2014). Organització: IEC, amb la 

col·laboració de la Institució Catalana 

d’Història Natural i la Societat Catala- 

na de Biologia.

— IEC, 7 d’abril. Sessió científi-

ca del Centre Català de la Nutrició (IEC) 

del 2015: nutrició, alimentació i síndro-

me metabòlica.

— Món Sant Benet (Sant Fruitós 

de Bages), 24 d’abril. Sessió científica: 

renaturalització d’hàbitats a catalunya. 

Organització: Institució Catalana d’Histò- 

ria Natural (ICHN) i Fundació Catalunya 

La Pedrera.

— IEC, 28 d’abril. Sessió científica 

del CCNIEC del 2015: nutrició, alimenta-

ció i síndrome metabòlica, amb diferents 

ponències d’experts i una taula rodona.

Reunions

— IEC, 21 de novembre. RECAM 2014: 

Reunió Científica Anual de Microbiologia, 

organitzada per la Secció de Microbiologia 

de la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 22-23 de novembre. Reu- 

nió del Comitè Executiu de l’European 

Mathematical Society, presidida per Mar- 

ta Sanz-Solé, catedràtica de la UB. 

— IEC, 26 de novembre. Reunió 

de treball per a l’elaboració del tercer 

informe sobre el canvi climàtic a cata- 

lunya, entre membres del Grup d’Experts 

en Canvi Climàtic de Catalunya i del 

consell editorial del tercer informe sobre 

el canvi climàtic.

Taules rodones

— IEC, 17 de setembre. Sessió acadèmi-

ca croata-catalana: taula rodona amb 

escriptors i professors croats i catalans. 

Organització: IEC i Institució de les Lle-

tres Catalanes.

— Club de Opinión Diario de 

Mallorca (Palma), 18 de novembre. Taula 

rodona en el 150è aniversari del naixe-

ment de Miquel dels Sants Oliver: «De la 

indústria turística imaginada per Miquel 

dels Sants Oliver fins als onze milions de 

visitants anuals». Ponents: Eugeni Aguiló, 

Celestí Alomar, Bartomeu Deià, Jaume 

Garau i Antoni Riera Font. Moderador: 

Antoni Vives Reus. Organització: UIB i 

IEC.

— IEC, 25 de novembre. Taula 

rodona: «250 anys d’un espai de ciència. 

Orígens, construcció i evolució històrica 

de l’edifici de la Reial Acadèmia de Cièn- 

cies i Arts de Barcelona». Ponents: Joan 
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Puig-Pey Saurí, de l’ETSAB; Judith 

Ramírez, de la UPC; Xavier Simón, de 

l’Ajuntament de Barcelona, i Carles Puig-

Pla, de la UPC. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— Col·legi de Periodistes de Cata- 

lunya, 1 d’octubre. Taula rodona: «Les 

prioritats de normalització del català als 

mèdia avui», amb motiu de la presentació 

del llibre el català a l’espai de comuni-

cació, de Josep Gifreu, membre de la 

Secció Filològica. Participants: Joan 

Manuel Tresserras, comunicòleg i excon-

seller de Cultura i Mitjans de Comunicació; 

Isidor Marí, membre de la Secció Filolò- 

gica; Vicent Partal, fundador i director 

del diari Vilaweb, i Joaquim Maria Puyal, 

membre de la Secció Filològica. Organit- 

zació: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

— IEC, 1 de desembre. Taula 

rodona: «Informació econòmica als mit-

jans i presa de decisions d’inversió». 

Ponents: Joaquim Perramon, membre del 

grup de recerca Investigació en Anàlisi 

Financera i de la Incertesa, i Josep Prats 

Orriols, advocat i màster per l’IESE. 

Organització: Societat Catalana d’Eco- 

nomia (IEC).

— Club de Opinión Diario de 

Mallorca, 2 de desembre. Taula rodona: 

«Les aportacions del mallorquinisme 

polític: de Miquel dels Sants Oliver a 

l’actualitat». Ponents: Joan Lladó, Joan 

March, Josep Melià, Pere Sampol i Cris- 

tòfol Soler. Moderador: Antoni Marimon. 

Acte inclòs dins la commemoració del 

150è aniversari del naixement de Miquel 

dels Sants Oliver. 

— Caixa Fòrum (Palma), 9 de 

desembre. Taula rodona: «La pràctica del 

periodisme: de l’època de Miquel dels 

Sants Oliver a la premsa digital». Ponents: 

Andreu Manresa, Miquel Payeras, Joan 

Riera Munar, Cristina Ros i Miquel Serra 

Magraner. Moderador: Sebastià Serra. 

Acte de cloenda de la commemoració del 

150è aniversari del naixement de Miquel 

dels Sants Oliver.

— IEC, 21 d’abril. Taula rodona: 

«Banca pública i pimes». Ponents: Josep 

González i Sala, president de PIMEC; 

Guillem López Casasnovas, conseller 

independent del Consell de Govern del 

Banc d’Espanya, i Josep-Ramon Sanromà, 

conseller delegat de l’Institut Català de 

Finances. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— Institut d’Estudis Gironins 

(Girona), 5 de juny. XXV Conferència 

Anual de la Societat Catalana de Co- 

municació: «L’estudi de les audiències en 

el sistema comunicatiu complex actual. 

Les fonts d’informació, qualitat informa-

tiva i qualitat democràtica en l’àmbit 

local». Ponents: Jordi Xargayó, director 

del diari de Girona; Jordi Grau, direc- 

tor adjunt del diari el punt Avui; Àlex 

Martí, director de Televisió de Girona; 

Eduard Cid, de la Xarxa de Comunicació 

Local; Joan Ventura, president de la de- 

marcació de Girona del Col·legi de Perio- 
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distes; Carles Puigdemont, alcalde de 

Girona i periodista, i Jordi Hernández, 

del Grup de Recerca Comunicació Social 

i Institucional. Moderador: Lluís Costa, 

de la UdG. Organització: Societat Catala- 

na de Comunicació (IEC).

Debats

— Palau Macaya, 8 de setembre. Debat: 

«Créixer sense consumir». Ponents: Fran-

cesc Granell i Joan Trullén, economistes; 

Joandomènec Ros, ecòleg i president de 

l’IEC; Pere Torres, secretari d’Empresa i 

Competitivitat de la Generalitat de Ca- 

talunya; Josep Maria Tost, director de 

l’Agència de Residus de Catalunya, i aca- 

dèmics com Joan Subirats i Albert Cuchí. 

Organització: Obra Social La Caixa.

— IEC, 15 de setembre. Debat: 

«Avantatges i inconvenients econòmics de 

la independència de Catalunya». Ponents: 

Germà Bel, catedràtic d’economia aplica-

da de la UB; Francesc Granell, catedràtic 

d’organització econòmica internacional 

de la UB, i Guillem López i Casasnovas, 

catedràtic d’economia de la UPF. Orga- 

nització: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 28 d’octubre. Debat: 

«Com podem garantir un subministra-

ment sostenible d’aliments?». Ponents: 

Josep M. Coll, responsable de qualitat i 

seguretat alimentària de la Unió de Pa- 

gesos de Catalunya, i Pep Tusón, enginyer 

tècnic agrícola. Emmarcat en els diàlegs 

ambientals 2014. És sostenible la nostra 

alimentació? Organització: Associació 

Catalana de Ciències Ambientals (IEC) i 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, 

amb el suport de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori (IEC) i l’Ajunta- 

ment de Barcelona.

— IEC, 4 de novembre. Debat: 

«La producció alimentària i les polítiques 

de desenvolupament rural». Ponents: 

Jordi Sala, director general de Desenvo- 

lupament Rural del Departament d’Agri- 

cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural, i Vanessa Freixa, sòcia 

fundadora de Montanyanes, impulsora 

del projecte Grípia i responsable de l’Es- 

cola de Pastors de Catalunya. Emmarcat 

en els diàlegs ambientals 2014. És sos-

tenible la nostra alimentació?

— IEC, 11 de novembre. Debat: 

«Consum responsable d’aliments: quin 

model de distribució serà el més beneficiós 

a llarg termini?», a càrrec d’Eva Villama- 

yor, responsable de màrqueting de Veri- 

tas, i Álvaro Porro, membre del Centre 

de Recerca i Informació en Consum. 

Emmarcat en els diàlegs ambientals 

2014. És sostenible la nostra alimentació?

— IEC, 18 de novembre. Debat: 

«Accions contra el malbaratament». Po- 

nents: Anna González, responsable d’asses- 

sorament i estudis a la Fundació Banc 

dels Aliments, i Maria Mestre, ambien-

tòloga i membre de la Fundació ENT. 

Sessió inclosa dins el cicle diàlegs ambien-

tals 2014. És sostenible la nostra alimen-

tació?
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— IEC, 25 de novembre. Debat: 

«Alimentació i medi ambient». Ponents: 

Henk Hobbelink, enginyer agrònom i 

coordinador a l’organització GRAIN; 

Esther Vivas, periodista i investigadora 

en moviments socials i polítiques agríco-

les i alimentàries, i Gustavo Duch, coor-

dinador de la revista soberanía Alimen- 

taria, Biodiversidad y culturas. Sessió de 

cloenda del cicle diàlegs ambientals 

2014. És sostenible la nostra alimentació?

— IEC, 9 de desembre. Debat: 

«La revisió del concepte de sòl no urba-

nitzable», moderat per Josep M. Llop, 

president de la Societat Catalana d’Orde- 

nació del Territori, filial de l’IEC.

— IEC, 10 de febrer. Debat col- 

loqui: «Ciutat, territori. Territori, ciutat», 

del cicle de debats emmarcats en l’expo- 

sició «Catalunya ciutat(s)». Conferenciant: 

Agustí Serra, director general d’Ordenació 

del Territori i Urbanisme. Ponents de la 

taula rodona: Francesc Muñoz, professor 

de geografia urbana; Albert Cortina, 

director de l’Estudi DTUM (Dret, Terri- 

tori, Urbanisme, Medi Ambient), i Enric 

Batlle, arquitecte i paisatgista. Mode- 

radora: Cristina Buesa, periodista. Orga- 

nització: Departament de Territori i Sos- 

tenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

amb la col·laboració de l’IEC i l’Observatori 

del Paisatge.

— Ateneu Barcelonès, 4 de març. 

Debat: «L’aportació del pensament eco-

logista a l’Estat propi», a càrrec de Joan- 

domènec Ros, president de l’IEC, i Josep 

Puig, president del Consell Assessor 

d’Eurosolar. Moderador: Santiago Vilano- 

va. Organització: Ateneu Barcelonès.

— IEC, 26 de març. Conversa al 

voltant del primer volum de Geografia de 

catalunya, amb motiu del cinquantè 

aniversari de la seva publicació, amb 

Núria Benach, Maria Dolors Garcia Ra- 

mon, Abel Albet i Joan Tort. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 7 d’abril. Diàleg dia: 

«Telecomunicacions, territori i urbanis-

me», en el marc del Fòrum Territori i Ur- 

banisme. Participants: Gonçal Bonhomme, 

gerent territorial de Relacions Institu- 

cionals de la zona nord-est d’Orange 

Espanya; Jordi López Benasat, director 

de Telecomunicacions de Barcelona Re- 

gional, i Pere Alemany, director d’Aggaros, 

consultoria de telecomunicacions. Orga- 

nització: Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori (IEC).

— IEC, 9 d’abril. Diàleg dia: 

«Energia, territori i urbanisme», en el 

marc del Fòrum Territori i Urbanisme, 

amb Joaquim Corominas, doctor en 

enginyeria per la UPC, màster en engi-

nyeria elèctrica (UC Berkeley) i president 

de l’Associació Congrés d’Energia de 

Catalunya. Organització: Societat Cata- 

lana d’Ordenació del Territori (IEC). 

— IEC, 15 d’abril. Debat: «Ca- 

talunya, cap on vas?», amb Jordi Sauret, 

doctor en sociologia i director gerent de 

Feedback EIS, i Marta Rovira, doctora en 

sociologia. Moderador: Màrius Domínguez, 
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de la UB. Organització: Associació Cata- 

lana de Sociologia (IEC).

— IEC, 29 d’abril. XXVII Debat 

de Química, dedicat monogràficament a 

la divulgació de la química, i lliurament 

dels guardons de la convocatòria als 

premis als Treballs de Recerca de Bat- 

xillerat dins l’Àmbit de la Química. Orga- 

nització: Societat Catalana de Química 

(IEC).

— Palau Macaya, Barcelona, 13 

de maig. Debat: «L’impacte de la crisi en 

la qualitat de l’ocupació», dins el cicle 

debats per entendre la societat d’avui. 

Ponents: Carlos Obeso, professor del 

Departament de Direcció de Persones i 

Organització d’ESADE i director de l’Ins-

titut d’Estudis Laborals, i David Garrofé, 

secretari general de la Confederació 

Empresarial Comarcal de Terrassa. Orga- 

nització: Associació Catalana de Sociologia 

(IEC) i Obra Social La Caixa.

— IEC, 20 de maig. Debat: «Què 

és la ciència?», amb motiu de la publica-

ció del número 85 de la revista mètode. 

Ponents: Esteban Morcillo, rector de la 

UV; Martí Domínguez, director de mèto- 

de; Ramon Folch, membre de l’IEC; Pere 

Estupinyà, divulgador científic, i Jorge 

Wagensberg, professor de física de la UB. 

Organització: IEC, UV i mètode.

— Palau Macaya (Barcelona), 27 

de maig. Debat: «L’emigració dels joves 

en temps de crisi», del cicle debats per 

entendre la societat d’avui. Ponents: Pau 

Serracant, investigador de l’Observatori 

Català de la Joventut, de l’Agència Ca- 

talana de la Joventut, i del grup de recer-

ca Globalisation, Education and Social 

Policies de la UAB, i Andreu Domingo, 

sotsdirector del Centre d’Estudis Demo- 

gràfics i professor associat del Departament 

de Geografia de la UAB. Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC) 

i Obra Social La Caixa.

— IEC, 3 de juny. Debat: «Pro- 

ducció de béns i creació de serveis en un 

context d’economia circular», dins el cicle 

diàlegs ambientals 15. Ponents: Verónica 

Kuchinow, fundadora i directora de Sóm- 

biosy, i Anna Esteve, coordinadora de l’Es- 

tratègia Catalana d’Ecodisseny. Mode- 

rador: Ignasi Cubiñà, d’Eco Intelligent 

Growth. Organització: Associació Catala- 

na de Ciències Ambientals, Col·legi d’Am-

bientòlegs de Catalunya, amb la col·labo-

ració de la Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori (IEC), l’Ajuntament de Bar- 

celona i l’IEC.

— IEC, 3 de juny. Debat: «Eco- 

nomia circular: hem començat la transi-

ció?», inclòs en el cicle diàlegs ambientals 

15. Ponents: Joan Marc Simon, coordi-

nador de la xarxa Zero Waste Europe, i 

un representant del sector empresarial. 

Moderadora: Marta Jofra, de l’empresa 

de serveis ambientals ENT. Organitza- 

ció: Associació Catalana de Ciències Am- 

bientals, Col·legi d’Ambientòlegs de Cata- 

lunya, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana d’Ordenació del Territori (IEC), 

l’Ajuntament de Barcelona i l’IEC.
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— IEC, 10 de juny. Debat: «Noves 

maneres de consumir», inclòs en el cicle 

diàlegs ambientals 15. Ponents: Eusebi 

R. Vidiella, vicepresident de l’Organització 

de Consumidors i Usuaris de Catalunya, 

i Ruben Suriñach, responsable de Balanç 

Social de la Xarxa d’Economia Solidària. 

Moderadora: Rosa Garcia, de la Fundació 

Residus i Consum. Organització: Asso- 

ciació Catalana de Ciències Ambientals, 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, 

amb la col·laboració de la Societat Cata- 

lana d’Ordenació del Territori (IEC) i 

l’Ajuntament de Barcelona.

— Debat: «Tancant el cicle: polí-

tiques per a un canvi de model real», 

última sessió del cicle diàlegs ambien- 

tals 15. Ponents: Josep Maria Tost, direc-

tor de l’Agència de Residus de Catalunya, 

i Alba Cabañas, directora del Departa- 

ment de Medi Ambient de Foment del 

Treball Nacional. Moderadora: Rosa 

Garcia, de la Fundació Residus i Consum. 

Organització: Associació Catalana de 

Ciències Ambientals, Col·legi d’Am- 

bientòlegs de Catalunya, amb la col·la- 

boració de la Societat Catalana d’Orde- 

nació del Territori (IEC) i l’Ajuntament 

de Barcelona.

— Palau Macaya (Barcelona), 10 

de juny. Debat: «La solidaritat cívica», 

inclòs en el cicle debats per entendre la 

societat d’avui. Ponents: Pau Vidal, coor-

dinador de l’Observatori del Tercer 

Sector, i Maria Assumpció Vila, síndica 

de greuges de Barcelona. Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC) 

i Obra Social La Caixa.

— IEC, 19 de juny. Debat sobre 

la projecció del documental el moment, 

un viatge a la terra del cerç. Ponents: 

Elisenda Trilla, directora del documental, 

i Oriol Pérez de Tudela, de l’equip de 

producció. Moderadors: Gemma Francès, 

coordinadora de la Secció d’Estudis 

Rurals, i Salvador Puig, de la Secció de 

Viticultura i Enologia de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (ICEA). Orga- 

nització: ICEA (IEC).

— Palau Macaya (Barcelona),  

1 de juliol. Debat: «Les classes socials a 

Catalunya en temps de crisi», dins el cicle 

debats per entendre la societat d’avui. 

Ponents: Marina Subirats, catedràtica 

emèrita del Departament de Sociologia de 

la UAB, i Oriol Nel·lo, membre de l’IEC i 

professor del Departament de Geografia 

de la UAB. Organització: Associació Ca- 

talana de Sociologia (IEC) i Obra Social 

La Caixa.

Simposis

— IEC, 22-24 d’octubre. Simposi: 1914. 

la mancomunitat de catalunya, cente-

nari del primer pas vers l’autogovern. 

Organització: Secció Històrico-Arqueolò-

gica de l’IEC i Diputació de Barcelona.

— IEC, 22 d’octubre. IX Simposi 

de Neurobiologia. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 30 d’octubre. Simposi: 

federalisme. Autonomisme. indepen- 
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dentisme: el pensament catalanista des 

dels orígens fins al segle xxi. Ponents: 

Isidre Molas, Borja de Riquer, Jordi Ca- 

sassas, Josep M. Solé i Sabaté, Carles Boix 

i Montserrat Guibernau, entre d’altres. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC) i Centre d’Història Con- 

temporània de Catalunya.

— IEC, 20-22 de novembre.  

2n Simposi Internacional: «Nous parlants 

en una Europa multilingüe: reptes i opor-

tunitats». Organització: UOC i Xarxa 

Europea sobre Nous Parlants en una Eu- 

ropa Multilingüe, amb el patrocini de la 

SOCS (IEC), l’Obra Social La Caixa i el 

Ministeri d’Economia i Competitivitat.

— IEC, 28 de novembre. I Simpo- 

si Internacional sobre el Noucentisme. 

Organització: Consorci del Patrimoni de 

Sitges, amb la col·laboració de la Diputació 

de Barcelona i l’IEC.

— Facultat d’Educació de la Uni- 

versitat d’Alacant, 6 i 7 de març. II Sim- 

posi d’Ensenyament de la Literatura i de 

la Llengua, a Alacant. Organització: 

Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat d’Alacant, amb la col·laboració 

de la Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 5 de maig. VIII 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, 11 de maig. Simposi: una 

nueva Historia natural. primeras noticias 

ibéricas sobre la naturaleza de las indias. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

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

Botànic de Barcelona (Centre Superior 

d’Investigacions Científiques), UB i Fun- 

dación Jorge Juan.

— Institut Menorquí d’Estudis, 

14-16 de maig. 8th European Spring 

School on History of Science and Popu- 

larization: «Living in a toxic world (1800-

2000). Experts, activism, industry and 

regulation». Organització: Institut Menor- 

quí d’Estudis, Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC), Euro- 

pean Society for the History of Science i 

Institut d’Història de la Medicina i de la 

Ciència López Piñero (UV).

— IEC, 8 de juny. XVI Simpòsium 

Fundació La Marató de TV3; presentació 

dels resultats de la recerca biomèdica 

finançada per La Marató de TV3 del 

2009, dedicada a les malalties minori-

tàries. Assistents: Boi Ruiz, conseller de 

Salut; Brauli Duart, president de la Cor- 

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 

i de la Fundació La Marató de TV3, i 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

— IEC, 10-12 de juliol. Simposi: 

A 40 anys de la mort de franco (1975-

2015). Què hem fet? on som? cap a on 

anem?, amb la conferència inaugural de 

Borja de Riquer, catedràtic d’Història 

Contemporània de la UAB. Organització: 

Centre d’Història Contemporània de Ca- 

talunya i Societat Catalana d’Estudis His- 

tòrics (IEC).
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Fires

— Fira de Barcelona, recinte de Mont- 

juïc (Barcelona), 1 d’octubre. Fira Inter-

nacional del Llibre, LIBER 2014, on l’IEC 

exposà obres del fons bibliogràfic, nove-

tats editorials i llibres científics. 

Lliuraments de premis

— IEC, 27 d’octubre. Lliurament de l’XI 

Premi Ferran Armengol i Tubau, atorgat 

per la Societat Catalana d’Economia 

(IEC) i concedit a Jaume Bellés pel treball 

«Noves mesures del risc als efectes de 

solvència a les companyies d’asseguran-

ces». 

— Ajuntament de Barcelona, 28 

de novembre. Lliurament del Premi a les 

Iniciatives Renovadores a l’IEC, atorgat 

per la comissió formada per la Federació 

Sardanista de Catalunya, la Unió de 

Colles Sardanistes de Catalunya i l’Obra 

del Ballet Popular, en el marc de la com-

memoració Barcelona, capital de la sar- 

dana 2014.

— IEC, 16 de gener. Acte de 

lliurament dels Premis CCNIEC 2014:  

V Premi CCNIEC, a la millor iniciativa 

de la indústria alimentària, a La Fageda; 

el III Premi CCNIEC Marc Viader, a la 

innovació en productes alimentaris, al 

Grup Cacaolat, i el V Premi CCNIEC 

Ramon Turró, en reconeixement d’una 

trajectòria d’excel·lència en el camp de la 

nutrició, a Maria Isabel Covas Planell. 

— Palau Macaya (Barcelona), 9 

de febrer. Lliurament del IX Premi 

Societat Catalana d’Economia, atorgat a 

Miquel Puig per l’obra la sortida del 

laberint. el camí per superar la crisi 

creant llocs de treball decents, publicada 

per Edicions 62. Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 20 de febrer. Lliurament 

de premis de l’Olimpíada de Biologia de 

Catalunya, organitzada per la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 6 de març. Acte de lliu-

rament dels premis de la fase catalana de 

l’Olimpíada de Física 2015 i dels Premis 

per als Treballs de Recerca de Batxillerat 

(TREC) del 2014, amb la conferència 

«2015: l’Any Internacional de la Llum», 

a càrrec de Ramon Vilaseca.

— IEC, 22 d’abril. Lliurament 

dels Premis Sant Jordi 2015 de l’IEC, 

presidit per Josep A. Planell, president de 

la Xarxa Vives d’Universitats i rector  

de la UOC.

— Palau de Congressos de Per- 

pinyà, 30 d’abril. Lliurament de premis 

d’Òmnium Cultural Catalunya Nord a la 

Nit de Sant Jordi de Perpinyà. 

— IEC, 13 de maig. Acte de lliu-

rament del XXV Premi Joan Profitós 

d’Assaig Pedagògic, amb la conferència 

«Quan l’escola esdevé un lloc d’experiència 

compartida», per Anna de Monserrat  

i Vallvè, vicedegana d’Educació i de 

Programes Internacionals de la Facultat 

de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 

l’Esport (Blanquerna-URL). Organització: 

Fundació Joan Profitós de l’Escola Pia de 
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Catalunya i Societat Catalana de Pedago- 

gia (IEC).

— Paranimf de la UB, 26 de maig. 

Acte de lliurament de premis de les proves 

Cangur 2015, presidit per Irene Rigau, 

consellera d’Ensenyament, i amb les in- 

tervencions de Dídac Ramírez, rector de 

la UB, Joaquim Agulló, vicepresident  

de l’IEC, i Carme Cascante, degana de la 

Facultat de Matemàtiques de la UB. Orga- 

nització: Societat Catalana de Matemàti- 

ques (IEC).

— Palau de la Generalitat (Barce- 

lona), 3 de juny. Acte de lliurament del  

I Premi de Foment de la Llengua de Signes 

Catalana. 

— Castell de Peralada, 5 de juny. 

Lliurament del Premi Manel Xifra Boa- 

da a la transmissió del coneixement cien-

tificotècnic a la Societat Catalana de  

Tecnologia (IEC). Organització: Col·legi 

d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics 

Industrials de Girona.

— Palau de la Música Catalana, 

8 de juny. Acte de lliurament del Premi 

d’Honor de les Lletres Catalanes 2015 a 

Joan Veny, membre de l’IEC. Organització: 

Òmnium Cultural.

— IEC, 10 de juny. Cloenda i 

lliurament del Premi Sala-Trepat i anun-

ci dels nous premis de la Societat Catalana 

de Biologia (IEC). 

— Universitat Jaume I (Castelló 

de la Plana), 15 de juliol. Lliurament de 

la Distinció de Soci d’Honor del Col·lectiu 

Universitat Jaume I per la Llengua i la 

Cultura a Germà Colón, membre de la 

Secció Filològica de l’IEC.

Congressos 

— IEC, 7 de novembre. Congrés de la 

Societat Catalana de Matemàtiques: Bar-

celona mathematical days. 

— Ajuntament de Castelló d’Em- 

púries, 27 de novembre. IV Fòrum del 

Patrimoni Literari: «Llegir i després,  

si de cas, escriure». Organització: Càtedra 

de Patrimoni Literari Maria Àngels An- 

glada - Carles Fages de Climent i Grup 

de Recerca de Patrimoni Literari de la 

UdG, juntament amb la Institució de les 

Lletres Catalanes i l’IEC.

— Edifici Sa Riera (Palma), 21 

de gener. III Congrés Català de Filosofia. 

Organització: Societat Catalana de Filo- 

sofia (IEC), Societat de Filosofia del País 

Valencià i Associació Filosòfica de les Illes 

Balears.

— Campus de Poblenou de la UPF 

(Barcelona), 27 de febrer. 1st International 

Conference on Academic Communication 

Journals / Primer Congrés Internacional 

sobre Revistes Acadèmiques de Comu- 

nicació. Organització: Facultat de Co- 

municació de la UPF, amb la col·laboració 

de la Societat Catalana de Comunicació 

(IEC).

— IEC, 11 de març. I Congrés del 

Món de la Masia: «Passat, present i futur 

del territori català». Organització: Secció 

d’Història Rural de la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).
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— IEC, 20-22 de maig. Segon 

Congrés Internacional ARDIT de Medie- 

valistes: «Senses and Sensuality in the 

Middle Ages». Organització: Societat Ca- 

talana de Filosofia (IEC).

— IEC, 27 de maig. Fòrum con-

grés: Alternatives al territori i l’urbanisme 

de catalunya. Acte final del Fòrum 2012 

Catalunya 21: territori i urbanisme. estat 

i alternatives. Organització: Societat Ca- 

talana d’Ordenació del Territori (IEC).

— IEC, 28 de maig. Congrés de 

la Societat Matemàtica d’Edimburg i la 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

Exposicions

— IEC, 14 d’octubre - 18 de novembre. 

«Materials i tecnologia el 1714», organit-

zada per la Societat Catalana de Tecno-

logia. 

— IEC, 4-28 de novembre. «Et 

prenc la paraula. 1714: El català ahir, 

avui i demà», organitzada pel Consorci 

per a la Normalització Lingüística.

— Arxiu Històric de Lleida, 9 de 

desembre - 15 de febrer. «Els orígens  

de la llengua catalana: Jo fideles vos seré», 

organitzada pel Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, la Di- 

putació de Lleida, l’IEC, l’Ajuntament de 

Tremp, l’Ajuntament d’Areny i el Consorci 

per a la Normalització Lingüística.

— IEC, 15 de desembre - 17 

d’abril. «Ramon Casanova i Danés (1892-

1968), el Boig de l’Hispano», organitza-

da per la Presidència de l’IEC, la Gene- 

ralitat de Catalunya, la Diputació de Gi- 

rona, l’Ajuntament de Campdevànol, el 

Consell Comarcal del Ripollès, la Fun- 

dació Eduard Soler, el Museu Etnogràfic 

de Ripoll, el Museu de la Ciència i de  

la Tècnica de Catalunya, l’Obra Social La 

Caixa i Comforsa. 

— IEC, 19 de gener - 17 d’abril. 

«Les primeres tesis doctorals escrites en 

català a la Facultat d’Economia i Empresa 

de la UB (1954-1984)», organitzada per 

la Societat Catalana d’Economia (IEC), 

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

nomia i Empresa de la UB.

— Espai Santa Caterina de la 

Delegació de la Generalitat a Girona, 27 

de febrer - 30 d’abril. «Rafael Patxot. 

Mecenes, científic…, l’home», organitzada 

per la Diputació de Barcelona, la Gene- 

ralitat de Catalunya, el Consell Assessor 

de la Masia Mariona i l’IEC.

— IEC, 2-6 de març. «Els invents 

que han revolucionat el món», mostra de 

maquetes d’invents a l’IEC adreçada a 

estudiants de batxillerat de física o quí-

mica, a càrrec del constructor Ramon 

Magem, organitzada per la Societat Cata- 

lana de Física (IEC).

— IEC, 3-31 de març. «La vida 

a pagès. L’Estudi de la Masia Catalana», 

cedida per la Fundació Antiga Caixa 

Sabadell 1859, segons el programa d’ex- 

posicions itinerants que la Fundació Anti- 

gues Caixes Catalanes i el BBVA porten 

a diverses poblacions d’arreu de Cata- 

lunya.
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— IEC, 10-31 de maig. «L’Hos- 

pital Sueco-Noruec d’Alcoi. Antoni Miró», 

promoguda per la Presidència de l’IEC, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament 

d’Alcoi.

— IEC, 8-25 de juny. «Montphoto 

2015», organitzada per la Societat Cata- 

lana de Fotògrafs de Natura de la Insti- 

tució Catalana d’Història Natural (IEC) 

i l’Associació MontPhoto, de Lloret de 

Mar.

— IEC, 9-25 de juny. «Pius Font 

i Quer. Farmacèutic i botànic», organit-

zada per la UB, la UPC, el Jardí Botànic 

Marimurtra, l’Institut Botànic de Barce- 

lona - Jardí Botànic de Barcelona, la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

i l’IEC.

— IEC, 29 de juny - 1 de juliol. 

«Mercè Rodoreda, mirall de llengües», 

organitzada per la Fundació Mercè Ro- 

doreda de l’IEC i inclosa en la celebració 

del 15è Col·loqui Internacional de la 

NACS.

Cursos

— IEC, 16 de setembre. Inauguració del 

«Curs de coneixement superior de Ca- 

talunya», a càrrec de Jordi Casassas, 

membre de l’IEC i director del curs. Or-

ganització: Universitat Catalana d’Estiu 

(UCE).

— IEC, 6-10 de juliol. Curs d’ac- 

tualització: «Menjar i beure al món antic». 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

Commemoracions i homenatges

—  Col·legi Oficial de Farmacèutics de 

Tarragona, 15 de setembre. Acte: «50 anys 

de la farmàcia Font-Quer a Tarragona 

(1963-2014)». Organització: Col·legi Ofi- 

cial de Farmacèutics de Tarragona.

— Aula Magna de la UB, 30 de 

setembre. Acte d’homenatge a Carles 

Miralles, membre de la Secció Filològica, 

amb motiu de la seva jubilació. Presidit 

pel rector de la Universitat de Barcelona, 

Dídac Ramírez. Ponents: Joan Martí i 

Castell, membre de la Secció Filològica, 

i Pau Gilabert, professor de la UB.

— IEC, 1 d’octubre. Acte inau-

gural de la commemoració del 150è 

aniversari del naixement de Miquel dels 

Sants Oliver, amb les intervencions de 

Josep Massot, president de la Secció His- 

tòrico-Arqueològica; Damià Pons, delegat 

de l’IEC a Palma, i Joaquim Molas, mem- 

bre de la Secció Històrico-Arqueològica.

— IEC, 15 d’octubre. Sessió au- 

diovisual i acte en record de l’ecòleg Ra- 

mon Margalef (1919-2004) amb motiu 

del desè aniversari de la seva mort. Po- 

nents: Albert Masó, biòleg, fotògraf i 

divulgador científic; Mercè Durfort, biòlo-

ga i membre de l’IEC, i Ramon Folch, 

doctor en biologia, sociòleg i membre de 

l’IEC. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 15 d’octubre. Acte d’ho- 

menatge a Francesc Vallverdú († 12.6.2014), 

en què participaren, entre d’altres, el 

president de l’IEC, Joandomènec Ros; la 

00 Memoria 2014-2015.indb   359 21/04/17   08:38



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

14
-2

01
5

360

nova presidenta de la Fundació Congrés 

de Cultura Catalana, Marta Rovira; el 

periodista i membre de l’IEC Joaquim M. 

Puyal; l’editor Xavier Folch; els membres 

de la Secció Filològica Joan Martí i Castell 

i Isidor Marí, i els poetes Joan Margarit, 

Jordi Valls i Sergi Jover. Organització: 

Fundació Congrés de Cultura Catalana i 

IEC.

— UB, 15 d’octubre. Inauguració 

de l’exposició «Pius Font i Quer (1888-

1964). Un nou paradigma de la botànica 

catalana», en commemoració del cinquan-

tè aniversari de la mort del botànic cata-

là Pius Font i Quer (1888-1964). Hi 

intervingueren Lourdes Cirlot, vicerecto-

ra de Relacions Institucionals i Cultura 

de la UB, i Josep Vigo, catedràtic emèrit 

del Departament de Biologia Vegetal de 

la UB i membre de l’IEC.

— IEC, 16-18 d’octubre. Jorna- 

des: ferran sor i el seu temps. sor sym- 

posium Barcelona (en el 175è aniversari 

de la seva mort), organitzades per la So- 

cietat Catalana de Musicologia (IEC) i la 

Societat Sor de Barcelona.

— UB, 27 de novembre. Home- 

natge al professor Germà Colón, membre 

de la Secció Filològica. Hi participaren 

Santiago Fortuño, vocal i tresorer de la 

Fundació Germà Colón i catedràtic de 

literatura espanyola de la UJI; Antoni 

Ferrando, membre de la Secció Filològi- 

ca; Beatrice Schmid, catedràtica de lin- 

güística iberoromànica de la Universitat  

de Basilea; Glòria Claveria, catedràtica 

de llengua espanyola de la UAB, i Anna 

M. Mussons, catedràtica de filologia romà- 

nica de la UB.

— IEC, 3 de desembre. Acte de 

testimoniatge de la figura de Jordi Peix i 

Massip (1944-2014), fundador i actiu 

col·laborador de la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’IEC, 

i fundador de la Fundació Banc dels 

Aliments. Organització: ICEA i Col·legi 

Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 

Perits Agrícoles de Catalunya.

— IEC, 11 de desembre. Com- 

memoració dels cinquanta anys de la pu- 

blicació del primer volum de la Geogra- 

fia de catalunya de l’editorial AEDOS 

(1964-1974), a càrrec de Joan Vilà-Va- 

lentí, membre de l’IEC; Antoni F. Tulla, 

catedràtic de la UAB; Josep M. Panareda, 

membre de l’IEC, i Enric Bertran, de la 

Societat Catalana de Geografia (IEC). Or- 

ganització: Societat Catalana de Geogra- 

fia (IEC).

— UIB / Edifici Sa Riera, 18 de 

febrer. Jornada d’homenatge a Antoni M. 

Badia i Margarit († 16.11.2014), amb la 

ponència «Semblança humana i científi-

ca del Dr. Badia i Margarit», per Joan 

Veny, i la sessió «Badia i Margarit: llengua 

i vida», en què intervingueren Joan Mi- 

ralles, Jaume Corbera, Gabriel Bibiloni, 

Joan Melià i Isidor Marí. Organització: 

Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la UIB i IEC.

— Museu d’Història de Catalunya 

(Barcelona), 3 de març. Homenatge a 
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Marc Taxonera († 19.12.2014) i a Pere 

Carbonell († 18.12.2014). Conferències: 

«Pere Carbonell, l’exemple d’una gene-

ració escindida», per Agustí Colomines, i 

«Marc Taxonera: monjo, Església, cultu-

ra i país», per Jordi López Camps. Orga- 

nització: Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya i Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC).

— Auditori d’Els Costals (Castell- 

bisbal), 13 de març. Acte de record i 

homenatge a Antoni M. Badia i Margarit 

(† 16.11.2014). Ponents: Josep Moran, 

membre de l’IEC; Denise Boyer, membre 

corresponent de l’IEC; Albert Ruiz, his-

toriador, i Gemma Tribó, professora de 

la UB. Organització: Ajuntament de Cas- 

tellbisbal, amb la col·laboració de la Sec- 

ció Filològica de l’IEC.

— IEC, 24 de març. Sessió en 

memòria de Modest Prats i Domingo  

(† 29.3.2014), conduïda per Josep M. 

Nadal, membre de l’IEC. Ponències:  

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica; Francesc Feliu, professor; 

Narcís Comadira, poeta i pintor; Xavier 

Folch, editor; Josep M. Fonalleras, escrip-

tor, i Mariàngela Vilallonga, de la Secció 

Filològica. Organització: IEC, amb la 

col·laboració de l’Obra Social La Caixa.

— IEC, 13 d’abril. Commemoració 

del primer centenari de la Càtedra de 

Política Econòmica, amb una presentació 

a càrrec d’Antonio Sánchez Andrés, pro-

fessor de la UV, i la presentació de l’obra 

Víctor pío Brugada, primer catedrático 

de política económica, publicada per la 

Facultat d’Economia i Empresa de la UB, 

en col·laboració amb la Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— IEC, 14 d’abril. Acte d’home- 

natge al doctor Josep M. Font i Rius, amb 

motiu del seu centè aniversari, amb les 

intervencions de Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC; Pere Molas, president  

de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona; Josep D. Guàrdia, president 

de l’Acadèmia de Jurisprudència i Le- 

gislació de Catalunya; Enoch Albertí,  

degà de la Facultat de Dret de la UB; 

Germà Gordó, conseller de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya; Tomàs de Mon- 

tagut, catedràtic d’història del dret i de 

les institucions de la UPF, i l’homenatjat.

—  Universitat de Roma III, 22 

d’abril. Homenatge a Carles Miralles 

(† 29.1.2015). 

— Ajuntament de Catí (Alt Maes- 

trat), 13 de juny. Homenatge a Pere-Enric 

Barreda i Edo, mort l’any 2014. Vicent 

Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló, 

impartí la conferència «El Catí de Pere-

Enric, el jove savi», entre altres ponències. 

Organització: Associació Cultural Tossal 

de la Nevera, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— Centre d’Estudis Catalans de 

la Universitat de París-Sorbona, 15 de 

juny. Homenatge a Antoni M. Badia i 

Margarit i a Marc Taxonera i Comas. 

Ponents: Barthélémy Jobert, president de 

la Universitat de París-Sorbona; Josep 
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Maria Soler, abat de Montserrat; Mònica 

Güell, directora del Centre d’Estudis 

Catalans de París, i Joan Martí i Castell, 

membre de la Secció Filològica de l’IEC. 

— Teatre de Sarrià (Barcelona), 

23 de juliol. Acte de celebració del trentè 

aniversari del TERMCAT, Centre de 

Terminologia de la Llengua Catalana, 

amb la col·laboració del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya i 

l’IEC.

Concerts

— IEC, 18 de setembre. «Concert amb la 

barítona», amb la cobla La Principal del 

Llobregat i els baritonistes Jordi Campos 

i Jordi Figaró, en el marc de la celebració 

Barcelona, capital de la sardana 2014. 

Organització: IEC i Coordinadora d’En-

titats Sardanistes de Barcelona.

— IEC, 27 d’octubre. Concert 

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

mànic (IEC): «El cor és un castell. Des- 

fermant fragments del laberint poètic dels 

trobadors», a càrrec d’Antoni Madueño 

Ranchal, musicòleg i intèrpret de música 

antiga.

— IEC, 26 de juny. Concert: 

«Poesia i música del segle xx a Catalunya», 

a càrrec de Josep-Ramon Olivé, baríton, 

i de Maria Mauri, piano, dins el cicle es- 

tival música al claustre, organitzat per 

l’IEC.

— IEC, 2 de juliol. Concert: «La 

veu de la viola», a càrrec d’In Nomine, 

grup format per tres instrumentistes 

especialitzats en música antiga, inclòs dins 

el cicle estival música al claustre, orga-

nitzat per l’IEC.

— IEC, 9 de juliol. Concert: «Poe- 

tes mallorquins i catalans», a càrrec d’En- 

treveus, un trio vocal femení que s’acom- 

panya amb un piano i un contrabaix; 

darrer del cicle estival música al claustre, 

organitzat per l’IEC. 

Altres

— IEC, 10 de setembre. Celebració de  

la Diada Nacional de Catalunya, amb  

el discurs patriòtic «…i un posat ferm  

menysprea angoixes importunes…», per 

Josep M. Terricabras, membre de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, i 

l’actuació musical d’Àurea Quartet. 

— Barcelona, 11 de setembre. 

Ofrena floral al peu del monument de 

Rafael Casanova per part d’una represen-

tació de l’IEC encapçalada pel president, 

i participació a la Via Catalana 2014.

— IEC, 30 de setembre. Celebra- 

ció del Dia Internacional de la Traducció, 

amb lectures de fragments de traduccions 

i una conferència de Bel Olid sobre la 

traducció literària. Organització: IEC i 

Associació d’Escriptors en Llengua Ca- 

talana.

— IEC, 1 d’octubre. Lectura del 

manifest de poetes catalans per la inde-

pendència de catalunya. Màrius Sampere 

i David Jou, entre d’altres, llegiren di- 

versos poemes. Organització: Poetes ca- 

talans.
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— IEC, 9 d’octubre. Sopar a l’IEC 

en suport a la campanya «Ara és l’hora», 

preparat pel servei d’àpats de Nandu 

Jubany i promogut pels membres de l’IEC 

Jaume Cabré, Salvador Cardús, Manuel 

Castellet, Mercè Durfort, Pilar González 

i Jaume Sobrequés.

— IEC, 10 de novembre. Discurs 

de recepció de Joan Viñas i Salas com a 

membre de la Secció de Ciències Bio- 

lògiques de l’IEC: «El professional de la 

cirurgia i la medicina: evolució i estat 

actual en situació de crisi. Importància 

de l’humanisme i l’ètica».

— IEC, 27 de novembre. Discurs 

de recepció de Christer Laurén com a 

membre corresponent de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials: «Són similars 

les diferents llengües? Tots els aprenents 

d’una segona llengua treballen en situa-

cions similars?». 

— Sant Pau Recinte Modernista, 

27 de novembre. Disputa dialèctica: dispu- 

tatio 2014: the mediterranean, bridge of 

cultures, entre Maria Paradiso, catedràtica 

de geografia de la Universitat de Sannio, i 

Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència 

i Medi Ambient de la Fundació La Caixa. 

Organització: Barcelona Knowledge Hub 

de l’Academia Europaea i Institut de Glo- 

balització, Cultura i Mobilitat de la Uni- 

versitat de les Nacions Unides, amb la 

col·laboració de l’IEC, l’Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la 

Fundació La Caixa i la Fundació Catalana 

per a la Recerca i la Innovació.

— IEC, 27 de novembre. Sessió 

audiovisual: «Els pous de neu i de glaç als 

Països Catalans», a càrrec d’Ernest Costa, 

expert en fotografia antropològica i de 

paisatge. Organització: Societat Catalana 

de Fotògrafs de Natura (ICHN-IEC).

— UdG, 10 de desembre. Acte 

d’investidura de David Jou, membre de 

l’IEC, com a doctor honoris causa de la 

Universitat de Girona. Ponents en l’elogi 

de mèrits: Elena Roget i Xavier Casa- 

mitjana, professors del Departament de 

Física de la UdG. 

— Seu de l’Euskaltzaindia (Bil- 

bao), 19 de desembre. Sessió de recepció 

de Joan Martí i Castell, membre de la 

Secció Filològica de l’IEC, com a acadèmic 

d’honor de la Reial Acadèmia de la Llen- 

gua Basca, l’Euskaltzaindia. 

— Diversos espais de Barcelona, 

Tarragona, Girona i Lleida, 6 de febrer. 

Fase catalana de la XXVI Olimpíada 

Internacional de Física. Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC).

— Diverses seus, 7 de febrer. Olim- 

píada de Biologia de Catalunya 2015. 

Organització: Societat Catalana de Bio- 

logia (IEC).

— Ajuntament de Barcelona, 15 

de febrer. Inauguració dels jardins de 

Ramon Aramon i Serra (que fou secreta-

ri general de l’IEC del 1942 al 1989), nou 

espai públic enjardinat al barri d’Hosta- 

francs de Barcelona.

— IEC, 20 de febrer. Acte de 

balanç del primer aniversari de la fede-
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ració de la Universitat de Vic i la Univer- 

sitat Central de Catalunya (UVic-UCC), 

presidit per Andreu Mas-Colell, conseller 

d’Economia i Coneixement de la Gene- 

ralitat de Catalunya, i amb la participació 

del rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña; 

l’alcalde de Manresa i president de la 

Fundació Universitària del Bages, Valentí 

Junyent, i l’alcalde de Vic i president de 

la Fundació Universitària Balmes, Josep 

M. Vila d’Abadal. Organització: UVic-

UCC.

— Centre de Cultura Contempo- 

rània de Barcelona, 21 de febrer. II Olim- 

píada de Filosofia de Catalunya, organit-

zada per la Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

— IEC, 27 de febrer. Primera 

Viquimarató de Bioinformàtica, organit-

zada per la Secció de Biologia Compu- 

tacional i Bioinformàtica de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC), amb la col·la- 

boració d’Amical Wikimedia i el Centre 

de Regulació Genòmica.

— Barcelona, 2 de març. Itinerari: 

«Ciència i tecnologia a l’Exposició Inter- 

nacional de 1929», organitzat per la So- 

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— Barcelona, 16 de març. Itine- 

rari «Indústria i ciència a Sant Andreu», 

organitzat per la Societat Catalana d’His- 

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

— Diversos espais, entre els quals 

l’IEC, 19 de març. XX Prova Cangur de 

Matemàtiques, organitzada per la Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Barcelona, 23 de març. Itine- 

rari: «En els límits de la ciència: espiri-

tisme a Barcelona», organitzat per la So- 

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— IEC, 23 d’abril. Diada de Sant 

Jordi a l’IEC: lectura pública al claustre, 

portes obertes i venda de llibres al pati i 

a la Rambla.

— IEC, 28 d’abril. Discurs de 

recepció de Jaume Miranda com a mem-

bre de la Secció de Ciències i Tecnologia 

de l’IEC: «La geoinformació a Catalunya. 

Una perspectiva històrica: situacions i 

reflexions».

— IEC, 11 de maig. Discurs de 

presentació de Montserrat Aguadé com a 

membre de la Secció de Ciències Biolò- 

giques de l’IEC: «Pinzellades sobre evo-

lució molecular i adaptació». 

— Edifici Històric de la UB, 8 de 

juny. Itinerari de la llum per Barcelona, 

organitzat per la Societat Catalana d’His- 

tòria de la Ciència i de la Tècnica i la 

Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 9 de juny. Espectacle 

teatral de divulgació científica: ramon 

margalef i l’aventura de la vida, a càrrec 

de Theatrum Sapientiae. Organització: 

Unitat de Cultura Científica i Innovació 

(UCC+i) de l’Àrea de Comunicació de la 

UB i Grup de Recerca Aula Música Poètica 

de la Facultat de Filologia, amb el suport de 

la Fundació Espanyola per a la Ciència i 
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la Tecnologia del Ministeri d’Economia i 

Competitivitat i la Secretaria d’Universi- 

tats i Recerca de la Generalitat de Cata- 

lunya, i la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 18 de juny. Espectacle 

teatral de divulgació científica: Jordi 

rubió i l’esperit del llibre, a càrrec de Thea- 

trum Sapientiae. Organització: Unitat de 

Cultura Científica i Innovació (UCC+i)  

de l’Àrea de Comunicació de la UB i  

Grup de Recerca Aula Música Poètica de 

la Facultat de Filologia, amb el suport  

de la Fundació Espanyola per a la Ciència  

i la Tecnologia del Ministeri d’Economia i 

Competitivitat i la Secretaria d’Univer- 

sitats i Recerca de la Generalitat de Cata- 

lunya, i la col·laboració de l’IEC.

— Campus de l’Alimentació de 

Torribera (Barcelona), 29 de juny. Taller 

sobre avaluació del risc a la cadena ali-

mentària: «De l’avaluació a la comunica-

ció», a càrrec d’Abel Mariné, membre de 

l’IEC i president de l’Associació Catalana 

de Ciències de l’Alimentació (ACCA), 

filial de l’IEC. Organització: Agència de 

Salut Pública de Catalunya, amb la col- 

laboració de l’ACCA, el Campus de l’Ali- 

mentació de la UB, Ordesa, la URV i 

«Junts, aliments amb garantia».

— Liceu Renouvier de Prada (Con- 

flent), 17-23 d’agost. XLVII Universitat 

Catalana d’Estiu (UCE).
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