
Delegacions

Delegació de Perpinyà

Delegat del president per a la seu de l’IEC

a Perpinyà: Joan Becat i Rajaut

Secretari: Jeroni Parrilla

Adreça: Universitat de Perpinyà

Bâtiment P3

Casa dels Països Catalans

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iecat.net

Delegació de Castelló

Delegat del president per a la seu de l’IEC

a Castelló: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Centre Municipal de Cultura

Carrer d’Antoni Maura, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iecat.net

La seu de Castelló s’ha encarregat de

l’organització o ha intervingut en les ac-

tivitats següents:

— Diada del Llibre a Vinaròs:

participació en la Fira del Llibre, mit-

jançant un estand amb publicacions i fu-

llets informatius de l’IEC.

— Col.laboració en el programa

d’actes commemoratius del cinquantè

aniversari de la fundació del Centre Ex-

cursionista de Castelló de la Plana. De

març a novembre de 2005.

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

04
-2

00
5

326

— Col.laboració en les jornades

«La llengua a Europa i la integració lin-

güística a la Plana»; Universitat Jaume I,

de Castelló de la Plana. Abril de 2005.

— Col.laboració en els actes de la

Festa per la Llengua (comarques del

nord del País Valencià) i presència pú-

blica en la celebració de la diada mit-

jançant un estand amb publicacions i fu-

llets informatius de l’IEC. Maig de 2005.

— Promoció del cinquantè ani-

versari de la mort de Carles Salvador:

• En col.laboració amb la Fun-

dació Carles Salvador, presentació del

programa previst per al cinquantenari,

al Fòrum Babel, de Castelló de la Plana.

El 7 de juny de 2005.

• Participació de l’IEC, mit-

jançant la presència del senyor Vicent

Pitarch, en l’acte cívic d’homenatge al

gran fabrista valencià, davant la seva

tomba, el dia del cinquantenari, al ce-

mentiri de Benimacletm (València). El 7

de juliol de 2005.

• Publicació de l’article de Vi-

cent Pitarch a El País sobre la significa-

ció de la vida i l’obra de Carles Salvador.

El 7 de juliol de 2005.

• Copatrocini, juntament amb la

Fundació Huguet, de l’obra editada per

Vicent Pitarch, Carles Salvador: A l’om-

bra del Penyagolosa.

• Programació, en col.laboració

amb la Fundació Carles Salvador, de Be-
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nassal, de la conferència «Carles Salvador,

l’acadèmic i l’excursionista», la qual ha es-

tat pronunciada pel senyor Vicent Pitarch,

a les localitats següents: Castelló de la Pla-

na (Centre Social Sant Isidre, el 9 de juny

de 2005), i Benimaclet (València) (As-

semblea Popular de Benimaclet, el 7 de ju-

liol de 2005). Aquesta mateixa conferèn-

cia està programada, per la tardor i hivern

vinents, en deu municipis valencians més.

— Col.laboració amb la Funda-

ció Huguet i amb el Casal Jaume I en

l’intercanvi d’informació i l’organitza-

ció d’actes conjunts, com els cursos de

llengua catalana realitzats al Casal Jau-

me I, de Castelló.

— Participació en la difusió dels

congressos i les activitats realitzades per

la Fundació Germà Colón, de la Univer-

sitat Jaume I.

— Procés de consolidació de la

Fundació Carles Salvador, de Benassal.

— Col.laboració amb la Univer-

sitat de València i la Fundació Universi-

tat i Empresa. Durant aquest curs l’IEC

ha iniciat un conveni de col.laboració

amb la Universitat de València dins el

programa de pràctiques formatives d’em-

presa de la llicenciatura en filologia cata-

lana, les quals han estat realitzades per

alumnes dels últims cursos amb una du-

rada de dues-centes hores, equivalents a

deu crèdits optatius dins l’expedient

acadèmic. Tot això, sota la supervisió del

senyor Vicent Pitarch, com a tutor per

part de l’IEC, i del senyor Miquel Nicolàs

i Amorós, del Departament de Filologia

Catalana de la Universitat de València

(UV), com a tutor de la UV.

Delegació de Lleida

Delegat del president per a la seu de l’IEC

a Lleida: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Avinguda de Jaume II, 71

25001 Lleida

A/e: lleida@iecat.net
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