
Delegacions

Delegació de Perpinyà

Delegat: 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

Des de la seu de Castelló o amb el seu su-

port s’han organitzat les activitats se-

güents o s’hi ha intervingut:

— Aplec de la Plana (Borriana,

27 de setembre de 2003). Participació

de Vicent Pitarch, membre de la Secció

Filològica, en representació de l’Institut

d’Estudis Catalans, en la taula rodona

«Cultura, motor de participació ciuta-

dana».

— Participació com a entitat pro-

motora del Grup de Treball Llengua i
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País, juntament amb Valencians pel Can-

vi i l’Institut Interuniversitari de Filologia

Valenciana. Les reunions de treball es va

fer a les dependències de la Universitat de

València, amb la participació de repre-

sentants de sindicats i diverses entitats cí-

viques. Primavera de 2004.

— Coordinació de les conferèn-

cies organitzades pel Festival de Música

Folk d’Ares del Maestre, Guirigall. Des

de fa tres anys, la seu de l’IEC a Castelló

n’és entitat col.laboradora. En aquesta

ocasió, la col.laboració ha consistit en la

conferència «Sobre la música tradicional

i territori», a càrrec d’Óscar Briz i Gis-

bert i del professor Rafael Xambó Ol-

mos, del col.lectiu de Músics i Cantants

en València i membre de la Societat Ca-

talana de Comunicació, filial de l’Institut

d’Estudis Catalans.

— Participació, conjuntament

amb la Institució Catalana d’Estudis

Agraris (ICEA), filial de l’Institut d’Estu-

dis Catalans, i la Universitat Jaume I en

la coordinació de la jornada La ICEA,

Institució Catalana d’Estudis Agraris.

Enemics naturals de les plagues als prin-

cipals conreus, tinguda a la Universitat

Jaume I, de Castelló de la Plana, el dia 2

de desembre de 2003. Hi participaren el

president de la ICEA, Joan Ràfols i Casa-

mada; el coordinador de la Secció de Pro-

tecció Vegetal, Josep M. Espelta; l’autor

del llibre Els enemics naturals de les pla-
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gues als conreus, Jordi Ticó, i el professor

de Protecció Vegetal de la Universitat

Jaume I, Josep Jacas.

— Col.laboració amb la Funda-

ció Huguet i amb el Casal Jaume I, en

l’intercanvi d’informació i l’organització

d’actes conjunts, com els cursos de llen-

gua catalana realitzats al Casal Jaume I

de Castelló.

— Participació en la difusió dels

congressos i les activitats realitzades per

la Fundació Germà Colón, i, en concret,

del Seminari d’Escriptura Documental i

Cultura a València de la baixa edat mit-

jana, que es va fer a la Universitat Jau-

me I els dies 6 i 7 de maig de 2004.

— Col.laboració en tasques de

distribució del setmanari gratuït en llen-

gua catalana L’Accent.

— 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. L’IEC inicià un conveni

de col.laboració amb la Universitat de

València dins el programa de pràctiques

formatives d’empresa de la llicenciatu-

ra en filologia catalana, 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 de

Vicent Pitarch, com a tutor per part 

de l’IEC, i Miquel Nicolàs i Amorós, del

Departament de Filologia Catalana de la

Universitat de València (UV), com a tu-

tor de la UV.

Delegació de Lleida

L’Institut d’Estudis Catalans i la Uni-

versitat de Lleida signaren el dia 5 de

maig de 2001 un conveni pel qual la

Universitat posaria a disposició de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans un espai situat

a l’edifici Centre de Cultures Estudi-Ge-

neral-Biblioteca del 700 Aniversari, que

s’estava construint al nou campus uni-

versitari de Cappont, al marge esquerre

del riu Segre.

Es preveu que durant el curs

2004-2005 serà nomenat el delegat, s’ha-

bilitarà l’espai i s’iniciarà l’activitat.
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