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II.  Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

1 . . Selecció .d’activitats .ordenades .cronològicament

Setembre de 2009
Publicació .del .quart .volum .de .l’Atles lingüístic del domini català
Obra .de .referència .per .a .estudiosos, .l’Atles .forma .part .d’un .projecte .de .reconegut .valor .etnogràfic .i .de .gran .utilitat .per .a .la .

normativització .de .la .llengua . .El .quart .volum .és .dedicat .al .camp .i .als .cultius . .Aquest .projecte .es .completa .amb .el Petit atles 

lingüístic del domini català, .del .qual .s’han .publicat .dos .volums .

11 de setembre de 2009
L’IEC .celebra .la .Diada .Nacional .de .Catalunya
Una .representació .de .l’Institut, .encapçalada .per .l’Equip .de .Govern, .diposità .l’ofrena .floral .al .peu .del .monument .de .Rafael .

Casanova .com .a .homenatge .als .patriotes .màrtirs .de .1714 . .El .president, .Salvador .Giner, .participà .en .els .actes .

commemoratius .de .l’Onze .de .Setembre .organitzats .per .l’Ajuntament .de .Terrassa, .amb .la .conferència .«Catalunya: .la .tradició .

de .la .modernitat» .

17 al 27 de setembre de 2009
L’IEC, .en .l’homenatge .de .Mèxic .a .la .cultura .catalana
L’Institut .fou .present .a .la .XXI .Feria .del .Libro .de .Antropología .e .Historia .de .Mèxic, .que .homenatjà .la .cultura .catalana, .

organitzada .per .l’Instituto .Nacional .de .Antropología .e .Historia .de .Mèxic .i .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona . .L’IEC .hi .

mostrà .l’exposició .«El .Institut .d’Estudis .Catalans .a .través .de .sus .publicaciones», .que .relatà .la .història .de .l’Institut .i .la .

il·lustrà .amb .les .publicacions .més .representatives .de .cada .període .(fotografia .1) .

1 d’octubre de 2009
Inauguració .de .l’exposició .«Darwin: .el .seu .temps . .La .seua .obra . .La .seua .influència»
Amb .motiu .de .la .celebració .de .l’Any .Darwin, .l’IEC .i .la .Universitat .de .València .organitzaren .una .exposició, .que .es .mostrà .a .

València .i .a .Barcelona, .amb .l’objectiu .d’acostar .al .públic .la .figura .i .l’obra .del .científic, .tot .situant-lo .en .el .context .de .la .seva .

època .i .tractant .de .presentar .la .influència .que .exercí . .L’exposició .formà .part .dels .actes .de .l’Any .Darwin .

FotoGraFia .1 . . Vitrina .de .l’exposició .de .l’IEC .

a .Mèxic .
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3 i 4 d’octubre de 2009
25 .anys .de .trobades .científiques .de .la .Mediterrània
La .Societat .Catalana .de .Física .organitzà .les .jornades .«25 .anys .de .física .als .Països .Catalans», .que .se .celebraren .a .Maó .

(Menorca) .amb .la .participació .de .diversos .experts .que .analitzaren .les .correlacions .en .gasos .quàntics . .Les .jornades .es .feren .

amb .l’objectiu .de .posar .en .contacte .els .investigadors .de .la .matèria .per .tal .d’impulsar .col·laboracions .futures .

5 d’octubre de 2009
Sessió .inaugural .del .curs .2009-2010
Joan .Majó, .comissionat .per .a .Universitats .i .Recerca .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .presidí .l’acte .d’inauguració .d’un .curs .

marcat .per .la .voluntat .que .la .institució .esdevingui .un .centre .de .recerca .cada .vegada .més .present .en .el .mapa .de .la .

investigació .a .Catalunya .(fotografia .2) . .El .discurs .reglamentari .fou .a .càrrec .de .Joan .Mas .i .Vives, .membre .numerari .de .la .

Secció .Històrico-Arqueològica .

7 al 9 d’octubre de 2009
Fira .Internacional .del .Llibre, .Liber .2009
L’IEC .hi .participà .amb .un .centenar .de .publicacions .en .un .estand .compartit .amb .l’Euskaltzaindia .(Reial .Acadèmia .de .la .

Llengua .Basca) . .La .Liber .se .celebra .anualment .i .és .una .de .les .trobades .internacionals .més .importants .de .la .indústria .

editorial . .En .aquesta .vint-i-setena .edició, .a .Madrid, .aplegà .prop .de .cinc-centes .empreses .procedents .de .dotze .països .diferents .

i .la .visitaren .prop .de .dotze .mil .professionals .

8 d’octubre de 2009
Explicar .l’IEC
Dins .d’un .programa .de .divulgació .sobre .l’IEC .i .d’apropament .a .la .societat, .el .president, .Salvador .Giner, .pronuncià .a .la .seu .

d’Òmnium .Cultural .de .Barcelona .la .conferència .«L’IEC .i .el .seu .paper .en .la .creació .i .difusió .del .coneixement .científic .als .

Països .Catalans», .en .què .repassà .la .trajectòria .de .l’acadèmia .catalana .i .la .seva .incidència .en .el .desenvolupament .científic .i .

moral .de .la .societat .

FotoGraFia .2 . . Joan .Majó .i .Salvador .Giner .
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9 d’octubre de 2009
Jornada .forestal .a .l’IEC
La .Jornada .Forestal .de .Sant .Francesc .2009, .«L’activitat .silvícola .i .la .seva .influència .social .i .ambiental», .organitzada .pel .

Departament .de .Medi .Ambient .i .Habitatge .de .la .Generalitat .de .Catalunya .i .el .Centre .de .la .Propietat .Forestal, .es .dugué .a .

terme .a .la .seu .de .l’IEC .amb .la .finalitat .de .promoure .el .debat .sobre .el .desenvolupament .de .l’activitat .forestal .i .la .seva .

influència .social .i .ambiental .

15 d’octubre de 2009
Presentació .de La carta de Gabriel de Vallseca de 1439
L’edició .facsímil .i .l’estudi .La carta de Gabriel de Vallseca de 1439, .un .projecte .conjunt .de .l’IEC, .la .Biblioteca .de .Catalunya, .

el .Govern .de .les .Illes .Balears .i .Lumenartis, .posà .a .l’abast .del .públic .l’única .carta .nàutica .medieval .hispànica .que .es .conserva . .

16 d’octubre de 2009
L’IEC .i .la .normalització .lingüística
El .president, .Salvador .Giner, .pronuncià .una .conferència .sobre .el .paper .de .l’IEC .en .el .procés .de .normalització .lingüística .des .

de .la .II .República .fins .avui .en .el .si .de .la .sisena .jornada .de .l’Associació .de .Juristes .en .Defensa .de .la .Llengua .Pròpia, .dins .del .

programa .d’actes .per .a .donar .a .conèixer .l’IEC .i .la .seva .tasca .a .la .societat .

16 i 17 d’octubre de 2009
Jornades .de .la .Secció .Filològica .als .límits .meridionals .del .territori .lingüístic
La .Secció .Filològica .visità .la .Delegació .de .l’IEC .a .Alacant, .la .Torre .del .Rico .(Jumella, .el .Carxe), .Novelda .i .Guardamar, .i .hi .

féu .dues .sessions .acadèmiques . .En .la .primera .intervingueren .Ester .Limorti .i .Artur .Quintana .(«La .literatura .de .tradició .oral .

al .Carxe») .i .hi .actuà .l’Orfeó .Solidaritat . .La .segona .comptà .amb .els .parlaments .de .Vicent .Beltran .(«Les .parles .dels .extrems .

meridionals .del .català: .el .Carxe .i .Guardamar»), .Joan .Veny .(«Enquesta .a .Guardamar») .i .Antoni .Mas .(«La .interrupció .de .la .

transmissió .i .la .revernacularització .del .català .a .Guardamar») . .

29 d’octubre de 2009
La .identitat .mediterrània, .a .debat
La .jornada .de .la .Càtedra .UNESCO .de .Llengües .i .Educació .de .l’IEC .«Identitat, .Europa, .Mediterrània» .sobre .la .Mediterrània, .

Europa .i .les .identitats .que .hi .conviuen .se .celebrà .a .la .Casa .de .Convalescència .amb .la .participació .d’experts, .professors .i .

personalitats .polítiques .vingudes .d’Itàlia, .França .i .d’altres .països .mediterranis . .Hi .contribuí .la .Regió .Autònoma .del .Friül .- .

Venècia .Júlia .(fotografia .3) .

FotoGraFia .3 . . D’esquerra .a .dreta, .Joan .

Manuel .Tresserras, .conseller .de .Cultura .i .

Mitjans .de .Comunicació; .Salvador .Giner; .

Massimo .Cacciari, .alcalde .de .Venècia, .i .Joan .

A . .Argenter, .director .de .la .Càtedra .UNESCO .
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Novembre de 2009
L’IEC .i .el .Consell .Superior .d’Investigacions .Científiques
Amb .l’estreta .col·laboració .també .de .l’Istituto .Italiano .di .Cultura .i .la .Residència .d’Estudiants .es .dugué .a .terme .la .celebració .

del .centenari .de .l’Escuela .Española .de .Historia .y .Arqueología .en .Roma .amb .l’objectiu .de .recordar .que .la .seva .creació .fou .

l’aposta .decidida .d’uns .intel·lectuals, .a .cavall .de .Madrid .i .Barcelona, .per .a .crear .un .centre .que .eixamplés .les .fronteres .del .

coneixement .a .partir .de .la .col·laboració .entre .la .Junta .para .Ampliación .de .Estudios .i .l’Institut .d’Estudis .Catalans .

2 i 3 de novembre de 2009
El .canvi .climàtic, .en .el .punt .de .mira
En .el .marc .de .les .«Barcelona .Climate .Change .Talks», .l’IEC .acollí .el .seminari .«Canvi .climàtic .i .pau» .per .analitzar .les .

dimensions .social, .econòmica .i .humanitària .del .fenomen . .Organitzat .per .la .Fundació .Cultura .de .Pau, .amb .la .col·laboració .de .

la .Generalitat .de .Catalunya, .el .Patronat .Catalunya .Món .i .el .Consell .Assessor .per .al .Desenvolupament .Sostenible, .serví .per .a .

analitzar .els .efectes .del .canvi .climàtic .en .la .seguretat .mundial .

3 de novembre de 2009
Obertura .del .curs .de .la .Societat .Catalana .d’Economia
«Autogovern .i .ambició .de .país» .fou .la .conferència .que .pronuncià .el .conseller .d’Economia .i .Finances .de .la .Generalitat .de .

Catalunya, .Antoni .Castells, .per .obrir .el .curs .de .la .Societat .Catalana .d’Economia .(fotografia .4) .

5 i 6 de novembre de 2009
Curs .«Introducció .als .boscos .de .la .Mediterrània: .situació .actual .i .perspectives»
La .Institució .Catalana .d’Estudis .Agraris .organitzà .un .curs .per .tractar .de .temes .de .geografia .general .i .de .política, .geografia . .

i .economia .forestals . .El .curs .oferí .als .participants .una .visió .global .dels .boscos .mediterranis, .que .difereixen .dels .del .centre .i .

nord .d’Europa .per .les .seves .característiques, .problemàtiques .i .perspectives .de .futur .

19 i 20 de novembre de 2009
RECAM .2009: .«Unitat .i .diversitat .en .microbiologia-6»
La .Reunió .Científica .Anual .de .Microbiologia .de .l’any .2009 .reuní .microbiòlegs .de .diverses .universitats .i .centres .de .recerca .

catalans .per .tal .de .debatre .alguns .dels .avenços .recents .en .microbiologia, .presentar .i .posar .en .contacte .diversos .grups .

dedicats .a .les .ciències .microbiològiques .i .promoure .activitats .de .col·laboració .entre .laboratoris, .centres .de .recerca .i .

universitats .

FotoGraFia .4 . . D’esquerra .a .dreta, .Salvador .

Giner, .Antoni .Castells .i .Pere .Puig, .president .de .

la .SCE .

01-52 SM 09-10.indd   14 07/10/10   08:41



15

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
0

9
-2

0
1

0

20 de novembre al 18 de desembre de 2009
Jornades .sobre .llengua .i .acollida
Les .jornades .«Llengua .i .acollida . .Responsabilitat .social .a .tres .bandes», .organitzades .per .la .Càtedra .UNESCO .de .Llengües .i .

Educació .de .l’IEC, .van .tenir .com .a .objectiu .final .l’elaboració .d’un .decàleg .de .bones .pràctiques .culturals . .

23 de novembre de 2009
L’IEC .i .l’Institut .de .Recerca .Biomèdica
El .congrés .«Expanding .the .frontiers .of .molecular .dynamics .simulations .in .biology» .trobà .aixopluc .a .la .seu .de .l’IEC .en .un .

esforç .de .col·laboració .entre .l’Institut, .l’Institut .de .Recerca .Biomèdica .i .el .Barcelona .Supercomputing .Center . .Experts .de .tot .

el .món .d’aquest .camp .de .la .recerca .es .reuniren .amb .l’IEC .com .a .amfitrió .

25 de novembre de 2009
XII .Premi .Catalunya .d’Economia
Ramon .Caminal .rebé .el .premi .que .la .Societat .Catalana .d’Economia .convoca .dins .el .Cartell de premis de .l’IEC .i .que .la .Caixa .

de .Catalunya .sosté .des .de .fa .dotze .convocatòries .(fotografia .5) .

26 de novembre de 2009
L’origen .català .de .la .primera .versió .en .hebreu .dels .quatre .evangelis
Amb .el .títol .d’«Els .evangelis .en .hebreu .traduïts .del .català», .el .professor .Harvey .Hames .pronuncià .una .conferència .a .la .

Universitat .de .Barcelona .patrocinada .per .l’Associació .Bíblica .de .Catalunya, .l’Institut .d’Estudis .Món .Juïc .i .la .Societat .

Catalana .d’Estudis .Hebraics .

27 de novembre de 2009
L’IEC, .amb .les .matemàtiques
Ari .Laptev, .president .de .la .European .Mathematical .Society, .visità .l’IEC .convidat .pel .Centre .de .Recerca .Matemàtica .(CRM) .i .

participà .al .CRM .Open .Day .

27 i 28 de novembre de 2009
Intercanvis .de .coneixement .iberoflamenc
La .jornada .de .treball, .organitzada .amb .el .suport .de .la .Societat .Catalana .d’Història .de .la .Ciència .i .de .la .Tècnica, .la .Institució .

Milà .i .Fontanals .- .CSIC .i .la .Universitat .de .Gant, .reuní .nombrosos .experts .internacionals .per .analitzar .les .aportacions .

ibèriques .i .holandeses .a .la .revolució .científica .

FotoGraFia .5 . . Ramon .Caminal .rep .el .premi .

de .mans .de .Narcís .Serra, .president .de .Caixa .

Catalunya, .en .presència .de .Salvador .Giner .
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30 de novembre de 2009
El .català .antic, .en .xarxa
El .Diccionari de textos catalans antics .(DTCA), .projecte .desenvolupat .per .l’IEC, .la .Fundació .Lluís .Carulla, .la .Fundació .

Noguera, .la .Facultat .de .Teologia .de .Catalunya .i .el .Centre .de .Documentació .Ramon .Llull .de .la .Universitat .de .Barcelona, .s’ha .

posat .a .disposició .dels .estudiosos .per .mitjà .de .la .xarxa .d’Internet . .El .DTCA .és .el .resultat .del .tractament .informatitzat .d’un .

corpus .significatiu .de .textos .catalans .de .l’edat .mitjana .i .del .Renaixement .

30 de novembre al 2 de desembre de 2009
La .vigència .de .Carles .Riba
En .complir-se .cinquanta .anys .de .la .mort .de .l’escriptor, .l’IEC .recordà .en .un .cicle .de .diàlegs .la .figura .del .poeta, .crític, .

traductor .i .intel·lectual, .i .organitzà .el .III .Simposi .Carles .Riba, .dedicat .a .revisar .la .vigència .i .la .influència .de .la .seva .obra . .Les .

conferències .s’aplegaren .en .diversos .àmbits .temàtics: .«Riba .en .la .literatura .europea», .«Irradiació», .«Poesia», .«Llengua .i .

gèneres .literaris» .i .«L’home» .(fotografia .6) .

2 de desembre de 2009
IX .Memorial .Enric .Casassas
La .Societat .Catalana .de .Química .organitzà .a .l’Institut .Químic .de .Sarrià .el .IX .Memorial .Enric .Casassas .amb .el .títol .«La .

quimiometria: .perspectives .de .futur» . .La .sessió .posà .de .manifest .la .necessitat .de .donar .una .embranzida .a .la .quimiometria .

com .a .disciplina .imprescindible .per .al .progrés .de .les .diverses .branques .de .la .química .i .advocà .per .consolidar-la .en .tots .els .

camps .que .li .són .propis .i .per .promoure’n .la .sinergia .amb .nous .camps .d’aplicació .

9 de desembre de 2009
Presentació .de .Societat catalana 2009
Societat catalana 2009, .l’anuari .que .publica .l’Associació .Catalana .de .Sociologia, .es .presentà .acompanyat .d’un .debat .públic .

sobre .la .societat .i .les .conseqüències .de .la .crisi .econòmica .

10 de desembre de 2009
«Els .premis .Nobel .de .l’any .2009»
L’IEC .organitzà, .per .onzena .vegada .a .Barcelona .i .tercera .a .València, .un .cicle .de .conferències .a .càrrec .de .diversos .experts .per .

explicar .i .debatre .els .treballs .guardonats .amb .els .premis .Nobel .que .concedeix .l’Acadèmia .Sueca . .El .cicle, .iniciat .el .desembre, .

es .dugué .a .terme .amb .la .col·laboració .de .la .Societat .Catalana .d’Economia, .la .Societat .Catalana .de .Biologia, .la .Societat .

Catalana .de .Física, .la .Societat .Catalana .de .Química .i .la .Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura . . . .

FotoGraFia .6 . . D’esquerra .a .dreta, .Oriol .

Izquierdo, .director .de .la .Institució .de .les .

Lletres .Catalanes; .el .poeta .Carles .Miralles, .

membre .de .la .SF; .Salvador .Giner, .i .Francesc .

Guardans, .president .del .Consell .Nacional .de .la .

Cultura .i .de .les .Arts .
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15 de desembre de 2009
Catalunya i les Ciències, .a .l’IEC
El .grup .escultòric .de .Josep .Llimona .que .fou .creat .per .a .la .Biblioteca .Nacional .de .Catalunya .s’ha .restaurat .i .col·locat .al .

vestíbul .central .de .la .Casa .de .Convalescència, .seu .de .l’IEC .(fotografia .7) . .L’acte .d’inauguració .comptà .amb .la .publicació .

d’un .estudi .del .grup .a .càrrec .de .Francesc .Fontbona .

16 i 17 de desembre de 2009
Eiximenis, .un .pensador .avançat .del .segle .xiv

Un .cicle .de .conferències .sobre .el .context .històric .i .el .llegat .de .Francesc .Eiximenis, .un .dels .grans .pensadors .medievals .

catalans, .mort .ara .fa .sis-cents .anys, .reuní .a .l’IEC .experts .de .la .seva .obra .sota .la .direcció .i .organització .de .la .Secció .Històrico-

Arqueològica .

12 al 15 de gener de 2010
Seminari .«Platon .and .Heidegger .on .Truth .and .Dialogue»
La .Societat .Catalana .de .Filosofia .organitzà .un .curs .seminari .sobre .els .filòsofs .Plató .i .Heidegger .a .càrrec .del .professor .

Francisco .J . .González . .Es .féu .conjuntament .amb .el .Grup .de .Recerca .Hermenèutica .i .Platonisme .de .la .Universitat .de .

Barcelona . .

20 de gener de 2010
Fabra .en .anglès
El .llibre .The architect of modern Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948), .una .selecció .de .textos .de .Pompeu .Fabra .traduïts .a .

l’anglès, .publicat .per .l’editorial .John .Benjamins .Publishing .Company, .es .presentà .amb .la .col·laboració .de .l’IEC .a .la .

Universitat .Pompeu .Fabra, .impulsora .del .projecte, .en .una .taula .rodona .sobre .la .projecció .internacional .de .Fabra . .

25 de gener de 2010
Debats .sobre .l’energia
La .Secció .de .Ciències .i .Tecnologia .abordà .el .tema .dels .recursos .energètics .a .Catalunya .a .fi .d’obtenir-ne .una .visió .àmplia .i .

real .amb .un .cicle .que .tingué .en .compte .diverses .perspectives . .Començà .amb .la .presentació .del .Pla .de .l’Energia .de .Catalunya .

2006-2015, .a .càrrec .d’Agustí .Maure, .de .la .Direcció .General .d’Energia .i .Mines, .i .Joan .Esteve, .de .l’Institut .Català .d’Energia . .

Les .sessions .següents .se .centraren .en .diferents .fonts .d’energia .(nuclear, .combustibles .fòssils, .geotèrmia) .i .foren .a .càrrec .

d’especialistes .de .cada .àrea .

FotoGraFia .7 . . Grup .escultòric .Catalunya i 

les Ciències, .de .Josep .Llimona .
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25 de gener al 12 d’abril de 2010
Cicle .«Martí .l’Humà .i .les .formes .artístiques .(1356-1410)»
Els .Amics .de .l’Art .Romànic .organitzaren .un .cicle .de .conferències .amb .motiu .del .sisè .centenari .de .la .mort .del .rei .Martí .I .

l’Humà . .Les .sessions, .a .càrrec .d’experts .en .la .matèria, .analitzaren .aspectes .diversos .de .l’art .en .temps .de .l’últim .rei .de .la .

dinastia .de .Barcelona, .com .ara .els .palaus .reials, .la .capella .àulica, .els .llibres .del .rei .i .l’Hospital .de .la .Santa .Creu . .

3 i 4 de febrer de 2010
La .llengua .catalana, .convidada .d’honor .a .París
L’Institut .d’Estudis .Catalans, .amb .l’Institut .Ramon .Llull, .participà .en .el .saló .Expolangues .2010 .de .París, .que .estava .dedicat .

a .la .llengua .catalana . .Sota .el .títol .«Le .catalan, .la .langue .de .10 .millions .d’européens», .el .saló .acollí .diverses .conferències .i .

activitats .culturals .per .tal .de .fer .conèixer .la .llengua .catalana . .

16 de febrer al 13 de maig de 2010
Curs .«Grans .temes .de .la .tradició .clàssica»
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Clàssics .organitzà .un .curs .per .analitzar .les .grans .aportacions .de .la .tradició .clàssica, .com .ara .

el .Roman d’Énéas .i .l’Eneida, .de .Virgili; .Hipòcrates .i .la .seva .tradició; .la .tradició .clàssica .en .la .poesia .anglesa .contemporània, .

o .el .mite .d’Orfeu .en .la .literatura .catalana .

18 de febrer de 2010
Vicens .Vives, .l’historiador, .l’editor .i .el .polític .
L’IEC .organitzà .la .sessió .«Vicens .Vives, .més .enllà .de .l’historiador», .en .què .s’exploraren .diversos .aspectes .de .la .vida .i .l’obra .

de .l’intel·lectual, .a .més .de .la .seva .faceta .d’historiador . .La .jornada .s’emmarcà .en .els .actes .de .commemoració .del .cinquantè .

aniversari .de .la .mort .i .del .centenari .del .naixement .de .l’historiador .català .(fotografia .8) .

23 de febrer de 2010
Presentació .del .Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
Una .nova .versió .del .Nomenclàtor .es .publicà .amb .la .incorporació .de .la .transcripció .fonètica .de .prop .de .cinquanta-tres .mil .

topònims .catalans, .incloent-hi .les .formes .araneses .de .la .Vall .d’Aran .

24 de febrer de 2010
Presentació .de .la .revista .Terminàlia
La .Societat .Catalana .de .Terminologia .ha .fundat .una .revista .d’àmbit .local .amb .clara .projecció .exterior . .Està .estructurada .en .

cinc .seccions .fixes .que .pretenen .reflectir .l’actualitat .de .les .diverses .activitats .de .terminologia .

FotoGraFia .8 . . D’esquerra .a .dreta, .Enric .

Pujol, .professor .de .la .UAB; .Albert .Balcells, .

membre .de .la .SHA; .Salvador .Giner; .Jaume .

Sobrequés, .president .de .la .SCEH, .i .Antoni .

Simon, .membre .de .la .SHA .
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24 de febrer al 19 de maig de 2010
«L’oxidació .i .la .seva .repercussió .en .la .gènesi .de .malalties .degeneratives .de .l’organisme»
L’Associació .Catalana .de .Ciències .de .l’Alimentació .organitzà .un .cicle .de .conferències .per .tal .de .conèixer .millor .l’equilibri .

benefici-risc .dels .processos .oxidatius .a .l’organisme .

24 de febrer a l’1 de juny de 2010
Commemoració .del .50è .aniversari .de .la .Compilació .del .dret .civil .català .(1960-2010)
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Jurídics .organitzà .un .cicle .de .conferències .per .analitzar .el .Codi .civil .de .Catalunya, .el .dret .

civil .català .i .el .procés .de .codificació .civil .a .l’Estat .espanyol .

1 al 31 de març de 2010
Curs .«Poblaments .i .despoblaments .a .Catalunya: .de .l’antiguitat .al .segle .xx»
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Històrics .organitzà .aquest .curs .per .tal .de .contribuir .al .coneixement .dels .processos .de .

poblament .i .despoblament .de .Catalunya .des .de .l’antiguitat .clàssica .fins .al .segle .passat . .

4 de març de 2010
Les .xarxes .elèctriques, .avui
La .Societat .Catalana .de .Tecnologia .organitzà .la .conferència .«Generació .distribuïda .d’energia: .cap .a .una .xarxa .elèctrica .més .

intel·ligent», .a .càrrec .de .Josep .M . .Guerrero, .per .analitzar .el .concepte .de .microxarxa flexible . .

4 i 5 de març de 2010
Internet, .el .futur .de .les .revistes .científiques .
Les .Jornades .Catalanes .de .Revistes .Científiques, .centrades .en .l’edició .electrònica .de .les .publicacions .periòdiques .i .les .

iniciatives .d’accés .obert, .celebraren .la .seva .tercera .edició .a .iniciativa .de .l’IEC . .L’anàlisi .del .funcionament .de .l’Hemeroteca .

Científica .Catalana .i .la .presència .de .les .revistes .en .el .context .internacional .centraren .les .exposicions .a .càrrec .dels .experts .

(fotografia .9) .

7 d’abril de 2010
L’IEC .i .el .Govern .de .les .Illes .Balears
Dins .de .les .activitats .fruit .de .la .col·laboració .entre .ambdues .institucions, .fou .presentat .el .llibre .Margalida Comas Camps 

(1892-1972), científica i pedagoga, .que .relata .la .vida .intel·lectual .i .científica .d’aquesta .menorquina .

FotoGraFia .9 . . Assistents .a .les .Jornades .a .la .

Sala .Prat .de .la .Riba .
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8 d’abril de 2010
Conferències .magistrals
El .professor .Jorge .Mira .pronuncià .la .conferència .«Llengua .i .ciència .a .Galícia» .en .el .marc .del .cicle .de .conferències .magistrals .

del .curs .2009-2010 . .En .diverses .sessions, .el .cicle .també .tractà .de .«Grans .espectacles .celestes: .eclipsis, .aurores .i .pluges .

d’estels», .a .càrrec .de .Miquel .Serra-Ricart; .«El .uso .de .las .matemáticas .para .leer .el .libro .de .la .naturaleza . .Sobre .Kepler .y .los .

copos .de .nieve», .a .càrrec .de .Capi .Corrales; .«La .missió .Gaia .de .l’Agència .Espacial .Europea», .a .càrrec .de .Carme .Jordi; .

«Darwin .i .els .orígens .dels .humans», .a .càrrec .de .Jordi .Serrallonga, .i .«La .ciència .a .l’Islam .occidental: .la .circulació .del .

coneixement .a .la .Mediterrània», .a .càrrec .de .Mònica .Rius . .

9 d’abril de 2010
Jornada .a .Perpinyà
Amb .l’objectiu .de .visitar .diferents .indrets .de .l’àmbit .d’actuació .de .l’IEC .per .conèixer-ne .la .realitat, .la .Secció .de .Filosofia .i .

Ciències .Socials .féu .una .reunió .a .Perpinyà .que .comptà .amb .les .ponències .d’Enric .Vilanova, .advocat .i .polític; .Alà .Baylac-

Ferrer, .professor .de .català .a .la .Universitat .de .Perpinyà .i .vicepresident .de .l’Associació .per .a .l’Ensenyament .del .Català, .i .Rita .

Peix, .professora .de .català .i .formadora .a .l’Institut .Universitari .de .Formació .dels .Mestres .de .Perpinyà . .

13 d’abril de 2010
Presentació .de .l’Atles del turisme a Catalunya .i .del .visor .cartogràfic
L’acte, .organitzat .per .la .Societat .Catalana .de .Geografia, .presentà .una .obra .que .recull .estudis .sobre .geografia .del .turisme .a .

Catalunya . .

16 d’abril de 2010
Reunió .dels .Premis .de .la .Crítica .a .l’IEC
Trenta .crítics .literaris .de .comunicació .de .l’Estat .espanyol .participaren .en .les .deliberacions .dels .premis .de .la .crítica .literària . .

El .president, .Salvador .Giner, .els .convidà .a .conèixer .l’IEC .(fotografia .10) .

19 i 20 d’abril de 2010
Transformacions .territorials .a .banda .i .banda .dels .Pirineus
El .col·loqui .internacional .«Les .transformacions .territorials .a .banda .i .banda .dels .Pirineus», .organitzat .per .la .Societat .

Catalana .de .Geografia, .a .iniciativa .de .la .Casa .de .Velázquez, .es .dugué .a .terme .amb .l’objectiu .d’aprofundir .en .l’anàlisi .dels .

processos .de .transformació .i .recomposició .territorials .de .l’àrea .francoespanyola . .

FotoGraFia .10 . . Salvador .Giner .amb .

representants .de .l’Asociación .de .Críticos .

Españoles . .A .la .seva .dreta, .Àlex .Broch, .i .a .la .

seva .esquerra, .Ángel .Basanta .i .Lluïsa .Julià .
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22 d’abril de 2010
Premis .Sant .Jordi .de .l’IEC
Un .acte .amb .la .presència .de .la .consellera .de .Justícia .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .Montserrat .Tura, .congregà .a .l’IEC .

seixanta-vuit .premiats .amb .els .guardons .corresponents .a .la .79a .edició .del .Cartell de premis i .obrí .la .nova .convocatòria .amb .

quaranta-nou .modalitats .dels .premis . .

26 d’abril al 7 de juny de 2010
Cicle .«L’acció .institucional .actual .a .favor .del .català» .
La .Societat .Catalana .de .Sociolingüística .organitzà .un .cicle .de .conferències .amb .una .primera .conferència .sobre .«L’espai .de .

cultura .i .comunicació .de .la .llengua .catalana», .a .càrrec .del .conseller .de .Cultura .i .Mitjans .de .Comunicació, .Joan .Manuel .

Tresserras . .El .cicle .també .tractà .d’«El .català .i .l’ensenyament», .«El .català .i .la .Llei .d’acollida» .i .de .«L’acció .de .la .Secretaria .

de .Política .Lingüística» .

30 d’abril de 2010
L’IEC .i .el .Govern
El .president, .Salvador .Giner, .s’entrevistà .al .Palau .de .la .Generalitat .amb .el .president .del .Govern, .José .Montilla, .per .tal .de .

tractar .de .les .relacions .entre .l’IEC .i .el .Govern .de .la .Generalitat .(fotografia .11) .

3 de maig de 2010
L’IEC .i .la .Cambra .de .Comerç .de .Barcelona
El .president .de .l’IEC .fou .el .convidat .d’honor .a .l’acte .acadèmic .en .commemoració .de .la .festivitat .de .Sant .Marc, .patró .del .

Consolat .de .Mar . .Juntament .amb .el .president .de .la .Cambra, .hi .féu .una .glossa .sobre .el .paper .històric .del .Consolat .de .Mar .

7 de maig de 2010
Seminari .«La .identitat .nacional .i .la .llengua .escolar»
Dins .l’àmbit .de .la .reflexió .iniciada .el .2009 .sobre .«L’educació .i .la .construcció .de .la .identitat .nacional .al .llarg .del .segle .xx», la .

Societat .d’Història .de .l’Educació .dels .Països .de .Llengua .Catalana .organitzà .conjuntament .amb .el .Grup .de .Recerca .en .

Història .de .la .Llengua .de .la .Universitat .de .Girona .un .seminari .per .analitzar .la .relació .entre .la .identitat .nacional .i .la .llengua .

vehicular .a .l’escola . .

FotoGraFia .11 .
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13 de maig de 2010
Jornada .«El .valor .dels .projectes .de .voluntariat .en .el .coneixement .i .la .gestió .de .la .
biodiversitat»
Organitzada .conjuntament .pel .Museu .de .Ciències .Naturals .de .Barcelona .i .la .Institució .Catalana .d’Història .Natural, .tingué .

com .a .objectiu .reflexionar .sobre .com .els .ciutadans .poden .integrar-se .en .projectes .de .recerca .sobre .biodiversitat .i .així .

contribuir .a .la .millora .del .coneixement .i .la .conservació .dels .diferents .components .del .medi .natural .i .sobre .els .protocols .que .

s’han .de .seguir .per .tal .que .les .dades .que .es .generin .tinguin .validesa .científica .i .siguin .aplicables .

17 de maig de 2010
Homenatge .a .Joan .Bastardas
L’IEC .reté .a .Joan .Bastardas .i .Parera .(1919-2009), .que .havia .estat .membre .de .la .Secció .Filològica .i .vicepresident .de .l’IEC, .

una .sessió .d’homenatge .organitzada .per .la .Secció .Filològica .que .reuní .personalitats .que .glossaren .la .seva .persona .i .la .seva .

obra .

18 de maig de 2010
Proves .de .matemàtiques
La .XV .edició .de .les .proves .Cangur .de .matemàtiques, .promogudes .per .la .Societat .Catalana .de .Matemàtiques .per .estimular .

l’aprenentatge .de .les .matemàtiques .entre .els .estudiants .de .secundària .i .de .batxillerat, .comptaren .amb .més .de .22 .500 .joves .

participants . .La .Universitat .Ramon .Llull .acollí .l’acte .de .lliurament .dels .guardons .(fotografia .12) .

20 i 21 de maig de 2010
«Primavera .pedagògica»
La .Societat .Catalana .de .Pedagogia .organitzà .un .seminari .per .apropar .a .la .comunitat .pedagògica .les .últimes .aportacions .dels .

joves .investigadors .catalans .

24 al 29 de maig de 2010
L’IEC .a .la .Unió .Acadèmica .Internacional
Els .delegats .de .l’Institut .a .la .Unió .Acadèmica .Internacional, .Josep .Guitart .i .Antoni .Riera, .presentaren .a .Budapest .els .

resultats .dels .treballs .de .l’IEC .juntament .amb .les .altres .acadèmies .que .en .formen .part .

FotoGraFia .11 . . Cartell .de .les .proves .Cangur .

2010 .
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27 de maig de 2010
Jornada .«European .Research .Council»
Sota .els .auspicis .de .la .Unió .Europea, .l’Institut .de .Recerca .Biomèdica .organitzà .a .l’IEC .la .jornada .«European .Research .

Council», .que .reuní .investigadors .d’àmbit .internacional, .que .tingueren .l’oportunitat .de .conèixer .l’activitat .de .l’IEC .amb .el .

parlament .del .president, .Salvador .Giner .

31 de maig al 4 de juny de 2010
Martí .I .l’Humà
El .sisè .centenari .de .la .mort .del .rei .Martí .I .l’Humà, .el .darrer .rei .de .la .dinastia .de .Barcelona .(1396-1410), .serví .a .la .Secció .

Històrico-Arqueològica .per .a .organitzar .un .congrés .sobre .la .seva .figura .(fotografia .13) .

2 de juny de 2010
L’IEC .i .la .Fundació .Bosch .i .Cardellach
El .llibre .Miquel Carreras i Costajussà i la filosofia catalana d’entreguerres (1918-1939) .fou .presentat .a .la .seu .de .la .

Fundació .Bosch .i .Cardellach, .que .ha .patrocinat .la .publicació .del .text .sobre .aquest .escriptor, .filòsof .i .filòleg .sabadellenc .

8 de juny de 2010
Inauguració .de .la .Biblioteca .Enric .Valor .
Amb .el .fons .bibliogràfic .de .l’IEC .donat .a .la .Universitat .d’Alacant .es .constituí .la .Biblioteca .Enric .Valor, .que .aixopluga .i .

gestiona .la .delegació .de .l’IEC .a .la .ciutat .d’Alacant .

9 de juny de 2010
Homenatge .a .Jordi .Mir .i .Parache
Organitzat .per .la .Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura, .fou .un .acte .d’agraïment .col·lectiu .al .treball .infatigable .

d’aquesta .persona . .Comptà .amb .nombroses .intervencions .que .feren .un .repàs .de .la .seva .tasca .

10 de juny de 2010
Presentació .del .Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009)
L’IEC .presentà .aquest .llibre, .elaborat .per .Manuel .Castellet, .Joan .del .Castillo, .Xavier .Jarque .i .Margarida .Mitjana, .que .ofereix .

una .visió .objectiva .i .exhaustiva .de .l’estat .actual .de .la .recerca .en .matemàtiques .a .Catalunya . .El .llibre .ha .estat .editat .en .línia .

FotoGraFia .13 . . Maria .Teresa .Ferrer, .

presidenta .de .la .SHA, .i .Salvador .Giner, .

presidint .el .congrés .a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .
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11 de juny de 2010
XX .Conferència .Anual .de .la .Societat .Catalana .de .Comunicació
Amb .motiu .de .la .cloenda .del .curs .2009-2010, .la .Societat .Catalana .de .Comunicació .organitzà .a .Girona .la .conferència .«Les .

transformacions .de .les .indústries .culturals», .que .repassà .l’estat .de .la .comunicació .a .Catalunya .amb .diversos .experts .en .

mitjans .de .comunicació, .producció .audiovisual .i .cinematogràfica .i .representants .d’institucions .culturals .

14 i 17 de juny de 2010
Nou .volum .de .La ciència en la història dels Països Catalans
Els .actes .de .presentació, .a .València .i .Barcelona, .del .darrer .volum .de .La ciència en la història dels Països Catalans .clouen .

l’estudi .i .l’edició .d’una .important .obra .de .referència .coeditada .per .l’IEC .i .la .Universitat .de .València .(fotografia .14) .

28 de juny de 2010
Presentació .del .Segon informe del canvi climàtic a Catalunya
L’obra .col·lectiva .del .Consell .Assessor .per .al .Desenvolupament .Sostenible, .l’IEC, .el .Servei .Meteorològic .de .Catalunya .i .el .

Departament .de .Medi .Ambient .i .Habitatge .dóna .continuïtat .al .primer .informe, .elaborat .de .manera .pionera .a .tot .l’Estat .

espanyol .l’any .2005 . .Fou .presentat .a .CosmoCaixa .

30 de juny de 2010
L’IEC .i .la .sentència .del .Tribunal .Constitucional .sobre .l’Estatut
L’Institut .féu .una .declaració .institucional .a .propòsit .de .la .sentència .del .Tribunal .Constitucional .sobre .l’Estatut .d’autonomia .

de .Catalunya .per .expressar .el .rebuig .davant .la .resolució .i .per .cridar .la .ciutadania .a .defensar .cívicament .el .dret .del .poble .

català .

8 de juliol de 2010
V .Jornada .de .Recerca .i .Immigració
L’IEC .acollí .la .V .Jornada .de .Recerca .i .Immigració .que .organitzà .la .Secretaria .per .a .la .Immigració .amb .la .Direcció .General .

de .Recerca .

17 al 24 d’agost de 2010
L’Institut .d’Estudis .Catalans .i .la .Universitat .Catalana .d’Estiu
El .president .i .membres .de .l’IEC .participaren .en .la .XLII .edició .de .la .Universitat .Catalana .d’Estiu .que .se .celebrà .a .Prada .de .

Conflent, .en .un .espai .de .trobada .d’estudiants, .professors, .professionals, .especialistes, .polítics .i .assistents .en .general . .

FotoGraFia .14
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2 . . Visites .institucionals

Durant .el .curs, .han .visitat .l’IEC .(per .ordre .cronològic):

• .  .Joan .Majó, .comissionat .per .a .Universitats .i .Recerca .de .la .Generalitat .de .Catalunya

• . Federico .Mayor .Zaragoza, .president .de .la .Fundació .Cultura .de .Pau

• . Josep .Lluís .Carod-Rovira, .vicepresident .de .la .Generalitat .de .Catalunya

• . Antoni .Castells, .conseller .d’Economia .i .Finances .de .la .Generalitat .de .Catalunya

• . Ari .Laptev, .president .de .la .European .Mathematical .Society

• . Josep .Huguet, .conseller .d’Innovació, .Universitats .i .Empresa .de .la .Generalitat .de .Catalunya

• . Montserrat .Tura, .consellera .de .Justícia .de .la .Generalitat .de .Catalunya

• . Bartomeu .Llinàs, .conseller .de .Cultura .i .Educació .del .Govern .de .les .Illes .Balears

• . Marta .Sanz-Solé, .presidenta .de .l’European .Mathematical .Society
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3 . .  .Premis .Sant .Jordi

Atorgats .en .un .acte .públic .el .22 .d’abril .a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .de .l’IEC:

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Premi .Prat .de .la .Riba L’electricitat a Catalunya. De 1875 a 1935 Joan .Carles .Alayo .i .Manubens

Premi .de .Medi .Ambient Josep-Maria .Gili .Sardà

Premi .Jaume .Camp . .
de .Sociolingüística

Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana. 
Comunitat, llengües i ideologies

Makiko .Fukuda

Premi .Jaume .Vicens .i .Vives .d’Història .
Contemporània

Política, liberalisme i revolució. Barcelona, 1820-1823 Jordi .Roca .Vernet

Premi .Josep .Pijoan .d’Història . .
de .les .Arts

Els precedents de la catedral de Santa Maria de Girona. 
De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt 
arquitectònic de la seu romànica (segles i aC - xiv dC)

Marc .Sureda .i .Jubany

Premi .August .Pi .i .Sunyer . .
de .Bioquímica .o .Ciències . .
Fisiològiques

Estudi dels mecanismes moleculars implicats en la 
sensibilització a l’apoptosi en cèl·lules de carcinoma 
d’endometri

David .Llobet .Navàs

Premi .Josep .R . .Bataller .de .Geologia Inversió tectònica i evolució estructural de la Cordillera 
Oriental meridional (Valls Calchaquís, NW de 
l’Argentina)

Núria .Carrera .Garcia . .
de .Cortazar

Premi .Josep .Teixidor .de .Matemàtiques Sobre la teoria d’intersecció aritmètica superior Elisenda .Feliu .i .Trijueque

Premi .Lluís .Nicolau .d’Olwer . .
de .Filologia

La revolució silenciosa: prosa i narrativa 
cinematogràfiques dels silent .days

Teresa .Iribarren .i .Donadeu

Premi .Joaquim .Carreras .i .Artau . .
de .Filosofia

Els teoremes de Gödel i la incompletabilitat de les 
matemàtiques

Joan .Roselló .Moya

Premi .Ferran .Sunyer .i .Balaguer . .
de .Matemàtiques

Lecture notes on mean curvature flow Carlo .Mantegazza

Premi .Fundació .Mercè .Rodoreda Mercè Rodoreda, l’obra de postguerra: exili i escriptura Carme .Arnau .i .Faidella

Premi .Matemàtiques .i .Societat «Un .lenguaje .llamado .matemáticas», article .de .la .secció 
«Opinión . .Temas .de .debate», dirigit .per .Pau .Baquero .i .
publicat .a .La Vanguardia el .17 .de .maig .de .2009

Premi .Catalunya .d’Economia Markets and linguistic diversity Ramon .Caminal

Premi .Josep .M . .Sala-Trepat Tomàs .Marquès .Bonet

Premi .Catalunya .del .Nord Llengua i ensenyament del català a la Catalunya del 
Nord al segle xxi

Alà .Baylac-Ferrer
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Concurs .de .Joves .Sociòlegs La civilització de la socialització: els nous processos  
de socialització familiar a Catalunya 

Jordi .Collet .i .Sabé

Accèssit Els immigrants qualificats romanesos a Barcelona:  
la configuració del projecte migratori i les trajectòries 
laborals

Alisa .Petroff

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

Crioconcentració de fluids alimentaris en un refredador 
de pel·lícula descendent

Eduard .Hernández .Yáñez

Accèssit Escriptura de les magnituds i de les seves unitats Xavier .Bulbena .Ortiz

Premi .de .la .Institució .Catalana .
d’Estudis .Agraris

Influència de diferents alternatives de tractaments amb 
productes fitoreguladors i bioestimulants en el procés de 
quallat i producció final en perera ( Pyrus .communis .L .) 
cv. Alexandrina

Josep .Papió .Toda

Accèssit Depredació de l’àcar Blattisocius .tarsalis .(Berlese) sobre 
els lepidòpters Ephestia .kuehniella Zeller i Plodia .
interpunctella (Hübner) i avaluació dels danys produïts 
per aquests lepidòpters en farina de blat

M . .José .Pons .i .Veiga

Premi .de .la .Societat .Catalana . .
d’Estudis .Històrics

La figura de la modista i els inicis de l’alta costura a 
Catalunya. Proposta metodològica per a l’estudi d’una 
peça d’indumentària

Laura .Casal .i .Valls

Premi .de .la .Societat .Catalana .
d’Ordenació .del .Territori

Oportunitats d’integració territorial de la connexió 
ferroviària d’Andorra a la línia internacional 
Barcelona-Puigcerdà-Toulouse

M . .Àngels .Seuba .Donaire

Premi .de .la .Societat .Catalana . .
de .Biologia

Caracterització de la interacció entre la ubiquitina 
lligasa HERC2 i la proteïna p53

Mónica .Patricia .Cubillos .Rojas

Accèssit Diversitat bacteriana en el gel marí Patricia .Alvarez .Barrales

Premi .de .la .Societat .Catalana . .
de .Química

Síntesi de productes amb interès biològic mitjançant 
reaccions de cicloaddició [2 + 2 + 2] catalitzades per 
Rh(I)

Lídia .Garcia .López

Accèssits Materials moleculars multifuncionals basats en sistemes 
donador-pont-acceptor

Judith .Guash .Camell

Antrones: llurs aplicacions i com l’organocatàlisi ens 
permet modificar-les

Andrea-Nekane .Roig .Alba

Premi .de .la .Societat .Catalana . .
de .Tecnologia

Desenvolupament d’una metodologia basada en 
termografia infraroja per a l’anàlisi de l’eficàcia  
de l’extinció aèria d’incendis forestals

Miquel .Cubells .i .Gonzalvo
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Accèssit Disseny d’una planta DELOS per a l’obtenció de 
materials moleculars microparticulats d’interès 
farmacèutic

Alba .Córdoba .Insensé

Premi .Évariste .Galois .de .la .Societat .
Catalana .de .Matemàtiques

Complecions de semigrups. Aplicacions al semigrup  
de Cuntz

Joan .Bosa .Puigredon

Accèssits No anul·lació de funcions L en valors crítics i resultats 
d’equidistribució en aritmètica

David .Arazo .Marin

Gèrmens polars i invariants de singularitats Víctor .González .Alonso

Premi .Jordi .Porta .i .Jué .de .la .Societat .
Catalana .de .Física

Estudi d’un polarímetre de Stokes amb làmines de 
cristall líquid

Alba .Peinado .Capdevila

Accèssit Llenguatges de programació quàntica Eric .Marcos .Pitarch

Premi .Lluís .Casassas .i .Simó . .
de .la .Societat .Catalana .de .Geografia

Aportació metodològica a la delimitació 
d’aglomeracions urbanes. Aplicació a la Gran Bretanya

Laia .Mojica .Gasol

Ajuts .Fundació .Mercè .Rodoreda L’obra de Quim Monzó en els setanta Antoni .Maestre .Brotons

La poesia d’exili de Mercè Rodoreda Jordi .Julià .Garriga

Borsa .d’estudi .Ramon .d’Alòs-Moner Vint anys de recerca en comunicació a Catalunya.  
Anàlisi temàtica de les revistes de la Societat Catalana 
de Comunicació (1989-2009)

David .Fernández .Quijada

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

‘Els segadors’, ‘Eusko Gudariak’ y ‘Cara al sol’: música, 
identidad nacional y violencia simbólica en Cataluña y 
el País Vasco a través de tres himnos 

Antonio .Ruiz .Caballero

Borses .d’estudi .Generalitat . .
de .Catalunya

L’edició crítica dels llibres d’expòsits de l’Hospital de la 
Santa Creu de Barcelona (1401-1498)

Salvatore .Marino .(Itàlia)

Llengua catalana i ingressos a Catalunya Antonio .Di .Paolo .(Itàlia)

Liguri e Ispani: nuove prospettive di ricerca Maria .Tramunto .(Itàlia)

Noms propis a la poesia catalana medieval Michela .Letizia .(Itàlia)

Borses .d’estudi .Països .Catalans Caracterització de la composició d’olis essencials de les 
principals sàlvies emprades en la medicina tradicional 
del País Valencià

Vanessa .Martínez .Francés

L’ensenyament del català a l’Alguer: el sistema català 
del Principat, punt de referència?

Irene .Coghene

Borses .Ferran .Sunyer .i .Balaguer Oriol .Farràs .Ventura

Ismael .González .Yero

Santiago .Molina .Blanco

Set .Pérez .González
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4 . . Convenis .de .col·laboració

Durant .el .curs .2009-2010, .l’Institut .d’Estudis .Catalans .ha .establert .els .convenis .de .col·laboració .següents .(per .ordre .

cronològic .de .signatura):

• .  .El .9 .de .setembre .de .2009, .amb .la .Universitat .de .les .Illes .Balears, .una .pròrroga .al .conveni .de .col·laboració .del .12 .de .

setembre .de .2008 .

• .  .El .15 .de .setembre .de .2009, .amb .la .Institució .de .les .Lletres .Catalanes, .per .a .l’intercanvi .d’informació .estadística .en .

matèria .de .recerca .

• .  .L’1 .d’octubre .de .2009, .amb .la .Fundació .Tot .Raval, .per .a .la .col·laboració .en .el .projecte .«Xarxa .de .lectura .del .Raval» .

• .  .El .13 .d’octubre .de .2009, .amb .la .Universitat .Pompeu .Fabra, .un .conveni .específic .per .a .l’accés .al .Corpus .textual .

informatitzat .de .la .llengua .catalana .en .el .marc .del .projecte .«CLARIN» .

• .  .El .23 .d’octubre .de .2009, .amb .la .Universitat .de .Barcelona, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .l’intercanvi .d’informació .

estadística .en .matèria .de .recerca .

• .  .El .26 .d’octubre .de .2009, .amb .el .Departament .de .Cultura .i .Mitjans .de .Comunicació .de .la .Generalitat .de .Catalunya .i .la .

Universitat .Autònoma .de .Barcelona, .una .addenda .per .a .l’any .2009 .al .conveni, .per .a .la .col·laboració .en .el .projecte . .

«Servei .d’Arxius .de .Ciència» .

• .  .El .26 .d’octubre .de .2009, .amb .l’Ajuntament .de .Girona, .per .a .la .cessió .indefinida .de .la .col·lecció .bibliogràfica .de .Mercè .

Rodoreda .de .l’Ajuntament .de .Girona .a .la .Fundació .Mercè .Rodoreda .per .tal .d’unificar .els .fons .

• .  .El .28 .d’octubre .de .2009, .amb .la .Conselleria .d’Educació .i .Cultura .del .Govern .de .les .Illes .Balears, .un .conveni .instrumental .

de .subvenció .per .a .l’elaboració .de .l’Atles lingüístic del domini català .

• .  .L’1 .de .novembre .de .2009, .amb .l’Observatori .de .la .Llengua .Catalana, .un .conveni .específic .de .col·laboració .

• .  .El .3 .de .novembre .de .2009, .amb .la .Universitat .Pompeu .Fabra, .un .acord .per .a .la .col·laboració .en .l’Observatori .de .

Neologia .

• .  .El .4 .de .novembre .de .2009, .amb .Pagès .Editors, .SL, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .la .coedició .de .l’obra L’escoltisme, un 

moviment de formació humana i de ciutadania activa .

• .  .El .12 .de .novembre .de .2009, .amb .l’Associació .Catalana .d’Escoles .de .Música, .per .a .la .col·laboració .en .el .programa .de .

disseny .del .baríton .

• .  .El .18 .de .novembre .de .2009, .amb .la .Fundació .Lluís .Carulla, .un .conveni .marc .de .col·laboració .i .una .addenda .al .conveni .

marc .per .a .l’edició .en .línia .de .l’obra .Novetat i llenguatge, .de .Lluís .Marquet .

• .  .El .18 .de .novembre .de .2009, .amb .la .Fondazione .Ezio .Franceschini, .un .conveni .per .a .l’edició .de .la .col·lecció .«Corpus .des .

Troubadours . .Etudes .et .Éditions» .
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• .  .El .23 .de .novembre .de .2009, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .la .coedició .

de .la .col·lecció .«Pensament .Científic» .

• .  .El .26 .de .novembre .de .2009, .per .mitjà .de .la .Societat .Catalana .d’Estudis .Jurídics, .amb .Caixa .Catalunya .Obra .Social, .un .

conveni .de .col·laboració .per .a .l’elaboració .del .Diccionari jurídic català .

• .  .El .30 .de .novembre .de .2009, .amb .la .Universitat .Pompeu .Fabra, .un .acord .per .a .la .col·laboració .en .el .projecte .«NEOXOC: .

desenvolupament .d’una .xarxa .d’observatoris .de .neologia .de .les .varietats .geolectals .del .català» .

• .  .L’1 .de .desembre .de .2009, .amb .EUMO .Editorial, .SAU, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .la .publicació .del .llibre .Història 

de la divulgació científica .

• .  .El .10 .de .desembre .de .2009, .amb .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .l’elaboració .i .la .

publicació .dels .successius .volums .de .la .sèrie .catalana .del .«Corpus .Antiquitatum .Americanensium» .

• .  .El .16 .de .desembre .de .2009, .amb .la .Facultat .de .Teologia .de .Catalunya, .l’Ajuntament .de .Vilafranca .del .Penedès .i .l’Istituto .

Storico .Italiano .per .il .Medioevo, .un .conveni .de .coedició .de .l’obra .Beguins de Vilafranca del Penedès davant el Tribunal 

d’Inquisició (1345-1346): De captaires a banquers?, .de .Josep .Perarnau .

• .  .El .23 .de .desembre .de .2009, .amb .la .Diputació .de .Barcelona .i .els .departaments .de .Política .Territorial .i .Obres .Públiques, .

Governació .i .Administracions .Públiques, .Medi .Ambient .i .Habitatge, .i .Interior, .Relacions .Institucionals .i .Participació .de .la .

Generalitat .de .Catalunya, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .l’edició .de .l’Anuari territorial de Catalunya .de .2008 .i .2009 .

• .  .El .28 .de .desembre .de .2009, .amb .Lleonard .Muntaner .Editor, .SL, .un .conveni .de .coedició .de .l’obra .La renovació educativa 

a Mallorca: Assaig de síntesi .

• .  .L’1 .de .gener .de .2010, .amb .l’Institut .Geològic .de .Catalunya, .un .conveni .de .col·laboració .en .matèria .de .sismologia .

• .  .El .4 .de .gener .de .2010, .amb .la .Universitat .de .les .Illes .Balears, .un .conveni .de .coedició .de .la .revista .Educació i Història .

• .  .L’11 .de .gener .de .2010, .amb .el .Consorci .de .l’Auditori .i .l’Orquestra .(Museu .de .la .Música), .un .conveni .de .col·laboració .

• .  .L’11 .de .febrer .de .2010, .amb .el .Departament .d’Educació .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .un .contracte .per .a .l’edició, .la .

correcció .lingüística .i .la .impressió .de .les .proves .d’accés .a .cicles .formatius .de .formació .professional .de .grau .mitjà .i .superior .

2010 .

• .  .El .25 .de .febrer .de .2010, .amb .el .Departament .d’Educació .de .la .Generalitat .de .Catalunya .i .la .Fundació .Àngels .Garriga, .un .

acord .de .col·laboració .per .a .la .constitució .d’una .comissió .per .a .estudiar .la .viabilitat .d’un .consorci .que .permeti .crear .i .

gestionar .un .centre .de .recerca .i .activitats .sobre .l’educació .i .la .pedagogia .a .Catalunya .

• .  .El .22 .de .març .de .2010, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .de .coedició .en .llengua .catalana .de .

l’obra .Una exploració visual de tot àtom conegut en l’Univers, .de .Theodore .Gray .

• .  .El .26 .de .març .de .2010, .amb .la .Casa .de .Velázquez, .un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .El .26 .de .març .de .2010, .amb .el .Departament .d’Innovació, .Universitats .i .Empresa .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .un .

conveni .per .a .la .transferència .a .favor .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans .per .al .finançament .de .les .despeses .de .l’any .2010 .
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• .  .El .10 .de .maig .de .2010, .amb .la .Fundació .Carles .Salvador, .un .acord .de .col·laboració .

• .  .El .28 .de .maig .de .2010, .amb .l’Obra .Social .«La .Caixa», .un .conveni .de .col·laboració .per .a .l’edició .del .projecte .Segon .

Informe .sobre .el .Canvi .Climàtic .a .Catalunya .

• .  .El .2 .de .juny .de .2010, .amb .la .Societat .Andorrana .de .Ciències, .un .conveni .marc .de .reconeixement .i .col·laboració .

• .  .El .7 .de .juny .de .2010, .amb .el .TERMCAT .i .la .Sociedad .Española .de .la .Ciencia .del .Suelo, .un .conveni .de .col·laboració .

específic .per .al .desenvolupament .del .Glosario de ciencia del suelo .

• .  .El .7 .de .juny .de .2010, .amb .la .Universitat .Pompeu .Fabra, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .la .celebració .de .la .prova .

Cangur .

• .  .El .21 .de .juny .de .2010, .amb .el .Col·legi .de .Politòlegs .i .Sociòlegs .de .Catalunya, .un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .El .5 .de .juliol .de .2010, .amb .l’Àrea .de .Cultura .de .la .Diputació .de .Barcelona, .un .conveni .específic .de .col·laboració .per .a .les .

publicacions .i .activitats .de .difusió .cultural .i .científica .de .l’IEC .per .a .l’any .2010 .

• .  .El .9 .de .juliol .de .2010, .amb .l’Institut .d’Estadística .de .Catalunya, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .la .normalització .de .la .

toponímia .

• .  .El .12 .de .juliol .de .2010, .amb .el .TERMCAT, .l’Acadèmia .de .Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .i .de .Balears .- .

Fundació .Acadèmia .de .Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .i .de .Balears .i .Enciclopèdia .Catalana, .SAU, .un .

conveni .de .cessió .al .TERMCAT .de .les .dades .terminològiques .del .Diccionari enciclopèdic de medicina .(DEM) .
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