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II.   Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

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

4 de setembre de 2011
Reunió .de .Ciència .del .Sòl, .a .l’IEC
La .vint-i-vuitena .edició .d’aquesta .reunió .de .l’Estat .espanyol, .organitzada .per .la .Secció .de .Sòls .de .la .Institució .Catalana .

d’Estudis .Agraris .de .l’IEC .i .la .Societat .Espanyola .de .la .Ciència .del .Sòl, .tingué .per .objectiu .donar .a .conèixer .les .

característiques .del .sòl .i .del .medi .ambient .d’àrees .geogràfiques .diferents .i .tractar .sobre .els .problemes .que .els .afecten . .Per .a .

aquesta .edició, .s’escolliren .tres .visites .a .indrets .que .presenten .unes .particularitats .interessants .des .del .punt .de .vista .científic, .

tècnic .i .cultural: .el .Priorat, .la .Cerdanya .i .el .Penedès . .

6 de setembre de 2011
Homenatge .a .Antoni .M . .Badia .i .Margarit
Sota .el .tema .«Els .noms .de .la .vida .quotidiana» .es .desenvolupà .el .XXIV .Congrés .Internacional .de .Ciències .Onomàstiques .amb .

l’aportació .de .l’Oficina .d’Onomàstica .de .l’IEC . .Durant .el .congrés, .que .aplegà .els .especialistes, .es .reté .homenatge .al .lingüista .

Antoni .M . .Badia, .estudiós .de .la .toponímia .catalana .

11 de setembre de 2011
L’IEC .celebra .la .Diada .Nacional .de .Catalunya
Una .representació .de .l’Institut, .encapçalada .per .l’Equip .de .Govern, .diposità .l’ofrena .al .peu .del .monument .de .Rafael .

Casanova .com .a .homenatge .als .patriotes .màrtirs .del .1714 .(fotografia .1) .

15 de setembre de 2011
Connexions .galaicocatalanes
La .figura .d’Álvaro .Cunqueiro .—dramaturg, .novel·lista, .poeta .i .gastrònom .gallec— .protagonitzà .una .taula .rodona .a .l’IEC .

amb .el .títol .«Cunqueiro .e .a .cultura .catalá», .presidida .per .Salvador .Giner .i .per .Ramón .Villares, .president .del .Consello .da .

Cultura .Galega . .L’acte .s’emmarcà .dins .la .celebració .del .centenari .del .naixement .de .l’escriptor .gallec .i .comptà .amb .la .

participació .de .Pere .Gimferrer, .Jordi .Garcia, .Basilio .Losada .i .Fernando .Valls .

FotoGraFia .1 . . L’Equip .de .Govern .de .l’IEC .

participà .en .l’ofrena .floral .al .monument .de .

Rafel .Casanova .
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21 de setembre de 2011
Josep .M . .Puig .Salellas, .en .homenatge
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Jurídics .de .l’IEC .publicà .en .un .volum .les .intervencions .que .es .feren .durant .l’acte .

d’homenatge .retut .al .notari .Puig .Salellas .el .2009 . .El .Col·legi .de .Notaris .i .la .Fundació .Noguera .acompanyaren .la .família .en .

un .acte .presidit .per .la .consellera .d’Ensenyament, .Irene .Rigau .(fotografia .2) .

30 de setembre de 2011
L’IEC, .amb .els .traductors
Un .fragment .d’Els elements, .de .Theodore .Gray, .i .un .de .Los dos campanars, .de .Jacint .Verdaguer, .entre .d’altres, .foren .llegits .

en .veu .alta .al .Jardí .Mercè .Rodoreda .de .l’IEC .durant .el .Dia .Internacional .de .la .Traducció, .promogut .per .l’Associació .

d’Escriptors .en .Llengua .Catalana .(AELC) .

30 de setembre de 2011
VII .Jornades .d’Intercanvi .Cultural
Les .jornades .foren .organitzades .conjuntament .per .la .Societat .Catalana .de .Llengua .i .Literatura .de .l’IEC, .la .Societat .

Verdaguer .i .la .Càtedra .Verdaguer .d’Estudis .Literaris .de .la .Universitat .de .Vic, .i .estigueren .integrades .per .les .conferències .de .

Llorenç .Soldevila, .«Verdaguer .i .Sebastià .Juan .Arbó»; .Josep .Sebastià .Cid, .«Autors .ebrencs», .i .Miquel .Àngel .Pradilla, .«La .

diòcesi .de .Tortosa .com .a .espai .transfronterer» .

3 d’octubre al 22 de desembre de 2011
Cicle .«Papers .de .periodistes . .Els .arxius .dels .periodistes»
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Històrics .de .l’IEC, .la .Fundació .Moret .i .Marguí .i .l’Associació .dels .Arxius .Personals .i .dels .

Avantpassats .organitzaren .un .cicle .de .conferències .titulat .«Papers .de .periodistes . .Els .arxius .dels .periodistes . .Deu .periodistes .

dels .anys .trenta» .dedicat .a .analitzar .la .funció .dels .arxius .recollits .per .destacats .periodistes .catalans .dels .anys .trenta .del .

segle .xx .

5 d’octubre de 2011
Els .fonaments .pedagògics .de .l’aprenentatge .en .català
El .col·loqui .«Aprendre .en .català, .un .objectiu .educatiu .i .social .irrenunciable . .Fonamentació .pedagògica» .fou .l’acte .inaugural .

del .curs .de .la .Societat .Catalana .de .Pedagogia .de .l’IEC . .Durant .l’acte .es .lliurà .als .assistents .un .exemplar .del .nou .Diccionari 

de pedagogia, .publicat .pel .TERMCAT .amb .la .col·laboració .de .la .Societat .

FotoGraFia .2 . . Taula .presidencial .de .l’acte .

d’homenatge .a .Josep .M . .Puig .Salellas . .Sala .

Prat .de .la .Riba .de .l’IEC .
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7 d’octubre de 2011
III .Trobada .Internacional .d’Estudis .Arnau .de .Vilanova
En .el .marc .de .la .III .Jornada .d’Estudis .Internacionals .sobre .Arnau .de .Vilanova, .l’IEC .i .la .Facultat .de .Teologia .de .Catalunya .

inauguraren .un .centre .que .aplegarà .el .fons .bibliogràfic .i .documental .publicat .al .voltant .del .que .va .ser .un .dels .referents .

intel·lectuals .i .científics .a .Catalunya .en .els .segles .xiii .i .xiv . .El .centre .té .la .seu .al .Seminari .Conciliar .de .Barcelona .

11 d’octubre de 2011
Inauguració .solemne .del .curs .2011-2012
El .president .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .Artur .Mas, .fou .el .convidat .de .l’IEC .per .a .presidir .l’acte .d’inauguració .d’un .curs .

marcat .per .la .voluntat .d’impulsar .la .recerca, .les .trobades .científiques .i .les .conferències .internacionals .en .un .temps .de .

dificultats .econòmiques . .El .discurs .reglamentari .fou .a .càrrec .d’Alícia .Casals .i .Gelpí, .enginyera .industrial .i .membre .de .la .

Secció .de .Ciències .i .Tecnologia, .qui .parlà .de .«Neurorobòtica, .el .repte .de .la .robòtica .assistencial» . .Durant .l’acte .s’interpretà .

també .el .concert .Les veus del català, .a .càrrec .de .Lídia .Pujol .(fotografia .3) .

20 i 21 d’octubre de 2012
Jornades .de .la .Secció .Filològica .a .València .i .Alcoi
Amb .motiu .del .seu .centenari, .la .Secció .Filològica .participà .en .l’homenatge .a .Manuel .Sanchis .Guarner .a .la .Universitat .de .

València, .i .a .Alcoi .en .una .jornada .commemorativa .de .tots .els .centenaris .(la .mort .de .Teodor .Lorente .i .Joan .Maragall, .i .el .

naixement .d’Enric .Valor .i .Manuel .Sanchis .Guarner) . .Ambdós .actes .constituïren .l’obertura .formal .del .centenari .de .la .Secció .

Filològica .en .terres .valencianes, .després .dels .actes .a .Palma, .Barcelona .i .Perpinyà . .

24 d’octubre de 2011
Conferència .sobre .l’IEC .a .Reus
La .conferència .del .president .de .l’IEC, .Salvador .Giner, .«L’Institut .d’Estudis .Catalans, .ahir, .avui .i .demà» .inaugurà .el .curs .

acadèmic .2011-2012 .del .Centre .de .Lectura .de .Reus . .L’acte .s’emmarcà .en .les .jornades .«Coneixements .humanístics, .socials .i .

científics . .La .cultura .cent .anys .després .del .I .Congrés .d’Ateneus .de .Catalunya .(1911)», .una .reflexió .sobre .el .món .de .la .

cultura .i .l’evolució .del .pensament .amb .la .finalitat .de .destacar .la .funció .important .de .les .acadèmies .de .ciències .i .lletres .en .la .

societat .actual .

FotoGraFia .3 . . El .president .de .la .Generalitat .

de .Catalunya, .Artur .Mas, .i .el .president .de .

l’IEC, .Salvador .Giner, .a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .

de .l’IEC .
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27 d’octubre de 2011
Homenatge .a .Josep .M . .de .Sagarra
Amb .motiu .del .cinquantenari .de .la .seva .mort, .l’IEC .li .dedicà .una .jornada .d’homenatge .amb .conferències .dels .periodistes .

Lluís .Permanyer .i .Josep .M . .Casasús, .i .dues .taules .rodones, .una .sobre .l’obra .literària .de .Sagarra .i .l’altra .sobre .la .seva .

activitat .periodística . .Josep .M . .de .Sagarra .fou .president .de .l’IEC .del .1959 .al .1961 . .A .l’acte .assistí .l’escriptor .Joan .de .

Sagarra, .fill .de .l’homenatjat .(fotografia .4) .

29 d’octubre de 2011
Sortida .d’estudi .a .Cardona
La .Societat .Catalana .de .Geografia .de .l’IEC .féu .una .sortida .d’estudi .a .Cardona .amb .l’objectiu .de .conèixer .de .primera .mà .la .

tasca .de .recuperació .del .patrimoni .i .la .memòria .històrica .que .la .vila .ha .emprès .en .els .darrers .anys, .conscient .d’un .passat .

amb .un .important .pes .sociopolític .i .davant .l’evidència .d’un .llegat .monumental .i .patrimonial .de .primer .ordre .

3 de novembre de 2011
Joan .Solà, .in memoriam
La .veu .del .lingüista .Joan .Solà .es .pogué .tornar .a .sentir, .un .any .després .de .la .seva .mort, .en .l’acte .d’homenatge .que .se .celebrà .

a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .de .l’IEC, .organitzat .per .l’Institut, .la .Universitat .de .Barcelona, .la .Universitat .de .Lleida .i .Òmnium .

Cultural, .entitats .a .les .quals .Solà .estigué .vinculat . .Durant .l’acte, .titulat .«Joan .Solà, .de .viva .veu», .es .projectaren .imatges, .

vídeos .i .es .féu .una .lectura .de .textos .del .lingüista .lleidatà, .que .fou .vicepresident .de .l’IEC . .El .cor .La .Fontana, .del .qual .

formava .part .Joan .Solà, .acompanyà .l’acte .

8 al 10 de novembre de 2011
El .Global .Experiment .AIQ .2011 . .L’aigua: .una .solució .química
Alumnes .d’educació .primària, .secundària .i .batxillerat .d’escoles .d’arreu .de .Catalunya .participaren .en .el .Global .Experiment .

de .l’AIQ .per .conèixer .la .naturalesa .i .la .qualitat .de .les .aigües . .Els .resultats .s’enviaren .a .una .base .de .dades .internacional .per .

poder .compartir-los .amb .els .alumnes .de .la .resta .del .món . .L’experiment .fou .organitzat .per .la .Societat .Catalana .de .Química .

de .l’IEC .amb .la .col·laboració .de .l’Obra .Social .de .Catalunya .Caixa .i .la .participació .d’Aigües .de .Barcelona, .el .Centre .

UNESCO .de .Catalunya .- .UNESCOCAT .i .el .Departament .d’Ensenyament .

FotoGraFia .4 . . Taula .presidencial .de .

l’homenatge .a .Josep .M . .de .Sagarra .
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9 de novembre de 2011
Presentació .de .Llum entre ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya contemporània
Editat .en .el .marc .de .la .commemoració .del .centenari .de .la .mort .de .Joan .Oliva .i .Milà .(1911-2011), .el .llibre, .publicat .per .la .

Biblioteca .Museu .Víctor .Balaguer .de .Vilanova .i .la .Geltrú, .recull .la .història .i .les .aportacions .de .sis .biblioteques .creades .per .la .

iniciativa .privada .amb .voluntat .d’esdevenir .servei .públic . .Són .el .Centre .de .Lectura .de .Reus .(1859), .l’Ateneu .Barcelonès .

(1860), .el .Centre .Excursionista .de .Catalunya .(1876), .la .Biblioteca .Museu .Balaguer .(1884), .la .Biblioteca .Pública .Arús .

(1895) .i .la .Biblioteca .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .l’actual .Biblioteca .de .Catalunya .(1907) . .

9, 10 i 11 de novembre de 2011
II .Congrés .Català .de .Filosofia
Organitzat .per .la .Societat .Catalana .de .Filosofia .de .l’IEC, .conjuntament .amb .la .Societat .de .Filosofia .del .País .Valencià .i .

l’Associació .Filosòfica .de .les .Illes .Balears, .en .col·laboració .amb .l’Ajuntament .de .Sueca .i .la .Universitat .de .València . .Els .

àmbits .de .treball .foren .la .història .de .la .filosofia, .la .història .de .la .filosofia .catalana, .la .filosofia .de .l’educació, .l’ensenyament .

de .la .filosofia, .la .lògica, .la .filosofia .del .llenguatge, .la .filosofia .de .la .ciència .i .la .teoria .del .coneixement . .

14 de novembre de 2011
Catalunya .i .Sardenya
La .Càtedra .UNESCO .de .Llengües .i .Educació .de .l’IEC, .amb .la .província .de .Càller .i .la .Cambra .de .Comerç .Italiana .a .

Barcelona .organitzaren .una .jornada .al .voltant .de .«La .història», .«Les .cultures .i .les .tradicions», .«Les .llengües» .i .«El .turisme», .

per .a .analitzar .la .relació .entre .Catalunya .i .Sardenya .(fotografia .5) .

15 de novembre de 2011
Debats .de .recerca .a .Andorra
El .recull .de .textos .de .les .conferències .i .els .debats .de .recerca .sobre .dos-cents .anys .del .naixement .de .Darwin .i .cent .cinquanta .

anys .de .L’origen de les espècies .fou .presentat .al .públic .en .un .acte .amb .participació .del .Govern .d’Andorra .i .l’Acadèmia .de .

Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .

FotoGraFia .5 . . Presidència .de .l’acte . .Sala .

Prat .de .la .Riba .de .l’IEC .
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16 de novembre de 2011
L’evolució .de .les .ciutats .mediterrànies, .a .debat
L’Institut .d’Estudis .Catalans .i .l’Institut .Europeu .de .la .Mediterrània .prepararen .un .seminari .internacional .sobre .la .funció .de .

les .ciutats .en .el .desenvolupament .al .món .mediterrani . .Aquest .seminari, .titulat .«Ciutats .mediterrànies, .civilització .i .

desenvolupament», .se .celebrà .sota .els .auspicis .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .i .la .participació .de .més .de .cinquanta .

especialistes .d’arreu . .La .trobada .considerà .les .ciutats .com .a .nuclis .decisius .de .civilització .al .llarg .de .la .història .i .analitzà .

durant .tres .dies .el .seu .procés .de .canvi .des .de .l’antiguitat .fins .al .segle .xx .(fotografia .6) .

17 de novembre de 2011
Lliurament .dels .premis .CCNIEC .2011
El .Centre .Català .de .la .Nutrició .de .l’IEC .(CCNIEC) .està .format .per .tots .els .grups .de .recerca .reconeguts .dedicats .a .

l’alimentació, .la .nutrició .i .el .metabolisme .dels .Països .Catalans . .En .el .marc .de .les .sessions .científiques .que .cada .any .celebra .el .

centre, .es .lliuraren .els .premis .CCNIEC .2011: .el .Premi .Ramon .Turró .en .reconeixement .d’una .trajectòria .d’excel·lència .en .el .

camp .de .la .nutrició .i .el .Premi .CCNIEC .en .reconeixement .a .la .millor .iniciativa .de .la .indústria .alimentària .

26 de novembre de 2011
L’IEC, .a .Londres
El .president .Salvador .Giner .féu .la .conferència .«L’Institut .d’Estudis .Catalans, .acadèmia .de .les .ciències .i .humanitats: .avui, .

ahir .i .demà» .dins .de .la .LVII .Anglo-Catalan .Society .Conference . .

29 de novembre de 2011
Lliurament .del .Premi .Catalunya .d’Economia
El .XIII .Premi .Catalunya .d’Economia, .que .atorguen .la .Societat .Catalana .d’Economia .de .l’IEC .i .l’Obra .Social .de .Catalunya .

Caixa, .fou .concedit .a .l’economista .Germà .Bel .pel .llibre .Espanya, capital París .per .la .seva .«contribució .a .la .comprensió .dels .

motius .reals .del .desequilibri .secular .entre .el .grau .d’activitat .i .desenvolupament .econòmic .i .el .nivell .de .les .infraestructures .de .

transport .que .hi .ha .a .Catalunya» . .El .premi .es .lliurà .a .la .Sala .Jujol .de .Catalunya .Caixa .La .Pedrera .

FotoGraFia .6 . . Sessió .d’obertura .a .la .Sala .

Prat .de .la .Riba .de .l’IEC . .D’esquerra .a .dreta, .

Andreu .Bassols, .Lluís .Recoder, .Xavier .Trias, .

Salvador .Giner .i .Janusz .Kozlowski .
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30 de novembre de 2011
Presentació .de .la .Història de la Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals 
a l’actualitat
En .commemoració .del .650 .aniversari .de .la .Generalitat, .una .de .les .nostres .institucions .històriques .més .significatives .i .més .

originals .en .el .context .europeu, .la .Generalitat .propicià .la .publicació .de .dos .llibres, .un .dels .quals .és .a .cura .de .la .presidenta .de .

la .Secció .Històrico-Arqueològica, .M . .Teresa .Ferrer . .Ha .estat .publicat .per .la .Generalitat .de .Catalunya .i .l’IEC .i .és .una .obra .

científica .d’alta .divulgació .que .abasta .tota .la .història .de .la .Generalitat . .La .presentació .fou .al .Palau .de .la .Generalitat .en .un .

acte .públic .(fotografia .7) .

2 de desembre de 2011
Seminari .«Plataformes .socioculturals .i .identitat .nacional»
En .el .decurs .de .la .jornada, .Sebastià .Serra .Busquets, .catedràtic .d’història .contemporània .de .la .Universitat .de .les .Illes .Balears, .

pronuncià .la .conferència .«Plataformes .culturals .i .socials, .moviment .associatiu .i .identitat .a .la .contemporaneïtat» . .Se .

celebraren .també .les .taules .rodones .«Identitat .i .plataformes .socioculturals .al .final .del .franquisme» .i .«Recerca .i .identitat: .la .

Societat .d’Història .de .l’Educació .dels .Països .de .Llengua .Catalana» . .El .seminari, .organitzat .per .la .Societat .d’Història .de .

l’Educació .dels .Països .de .Llengua .Catalana .de .l’IEC, .es .féu .a .l’Aula .Magna .de .la .Universitat .de .les .Illes .Balears, .a .Palma .

Desembre de 2011
Premis .de .la .Societat .Catalana .de .Física
La .Societat .Catalana .de .Física, .filial .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .convocà .per .desena .vegada .aquests .premis .amb .

l’objectiu .d’estimular .la .redacció .de .treballs .d’iniciació .a .la .recerca .sobre .temes .de .física .

14 de desembre de 2011
Cinc .anys .de ..cat
La .Fundació .puntCAT, .de .la .qual .l’IEC .és .membre .fundador, .celebrà .el .cinquè .aniversari .del .domini ..cat .amb .un .acte .que .

comptà .amb .la .presència .del .conseller .d’Empresa .i .Ocupació, .Francesc .Xavier .Mena . .En .el .decurs .de .l’acte .es .mostraren .els .

resultats .dels .ajuts .puntCAT .2010 .a .projectes .sense .ànim .de .lucre .que .potencien .la .societat .de .la .informació .i .es .lliuraren .els .

ajuts .puntCAT .2011 .

FotoGraFia .7 . . Presentació .de .la .Història de 

la Generalitat de Catalunya, .presidida .pel .

portaveu .del .Govern, .Francesc .Homs . .Palau .de .

la .Generalitat .
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14 de desembre de 2011
III .Jornades .de .Recerca .en .Comunicació .dels .Països .Catalans
Amb .el .títol .«La .recerca .emergent .en .comunicació: .noves .temàtiques .i .joves .investigadors», .la .jornada, .organitzada .per .la .

Societat .Catalana .de .Comunicació .de .l’IEC, .volgué .ser .un .punt .de .trobada .d’investigadors .de .diferents .indrets .així .com .

contribuir .a .l’articulació .d’un .xarxa .permanent .d’investigadors .dedicats .a .la .comunicació .als .Països .Catalans .

18 de gener de 2012
La .Societat .Catalana .de .Biologia .fa .cent .anys
La .Societat .Catalana .de .Biologia .de .l’IEC .celebra .l’any .2012 .el .centenari .de .la .seva .creació . .En .l’acte .inaugural .de .la .

commemoració, .Ellis .Rubinstein, .president .de .l’Acadèmia .de .Ciències .de .Nova .York, .pronuncià .la .conferència .«Science .

acadèmies .in .the .21st .Century . .Can .they .address .the .world’s .challenges .in .novel .ways?», .i .Jordi .Camí, .director .del .Parc .de .

Recerca .Biomèdica .de .Barcelona, .«Reflexions .sobre .el .present .i .futur .de .la .recerca .a .Catalunya» . .Amb .motiu .del .centenari, .la .

Societat .rebé .la .Creu .de .Sant .Jordi .«per .una .reconeguda .aportació .a .la .recerca, .la .divulgació .i .la .projecció .internacional .de .

les .ciències .de .la .vida .des .dels .territoris .on .es .parla .la .nostra .llengua» .(fotografia .8) .

22 al 28 de gener de 2012
86a .Assemblea .General .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional
L’IEC, .membre .de .la .Unió .Acadèmica .Internacional .des .del .1922, .participà .com .cada .any .a .l’assemblea .general .d’aquella .

corporació, .amb .qui .duu .a .terme .projectes .de .recerca .internacionals . .Els .representants .de .l’IEC, .Josep .Guitart .i .Antoni .Riera, .

es .desplaçaren .a .l’Índia .per .a .retre .comptes .dels .projectes .que .hi .ha .actualment .en .curs .i .per .a .presentar-ne .un .de .nou .sobre .

«Les .ciutats .mediterrànies» .

30 de gener al 25 de febrer de 2012
XXV .Cicle .de .Conferències .sobre .«Els .jueus .a .Catalunya»
Els .Amics .de .l’Art .Romànic .de .l’IEC .dugueren .a .terme .un .cicle .per .a .analitzar .la .comunitat .jueva .en .el .període .medieval .des .

de .diverses .perspectives . .En .diverses .sessions, .es .parlà .d’«Els .jueus .dins .el .context .català .dels .segles .xiv .i .xv», .«L’èxode .del .

poble .jueu .relatat .i .pintat .a .la .Haggadah .d’or», .«La .iconografia .antisemita» .i .«La .vida .quotidiana .del .Call .de .Barcelona» . .

Com .a .darrera .activitat, .es .féu .un .recorregut .pel .barri .del .Call .de .Barcelona .

FotoGraFia .8 . . Jornada .d’inauguració .del .

centenari .de .la .Societat .Catalana .de .Biologia . .

Sala .Prat .de .la .Riba .de .l’IEC .
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7 de febrer de 2012
Presentació .del .Les monedes de l’edat antiga a la península Ibèrica
El .llibre, .dels .investigadors .numismàtics .Leandre .Villaronga .i .Jaume .Benages, .ha .estat .publicat .en .les .versions .catalana .i .

anglesa .per .la .Societat .Catalana .d’Estudis .Numismàtics .de .l’IEC . .Presenta .una .catalogació .exhaustiva .de .totes .les .monedes .

de .l’edat .antiga .a .la .Península .i .comprèn .els .amonedaments .grecs, .púnics, .ibers .i .romans .

10 de febrer de 2012
Acord .de .col·laboració .entre .les .institucions .culturals .del .barri .del .Raval
Vuit .grans .institucions .culturals .del .Raval .treballaran .de .manera .coordinada .per .a .la .difusió .de .la .cultura: .l’Institut .

d’Estudis .Catalans, .la .Filmoteca .de .Catalunya, .el .Gran .Teatre .del .Liceu, .el .Centre .de .Cultura .Contemporània .de .Barcelona, .

el .Museu .d’Art .Contemporani .de .Barcelona, .La .Virreina .Centre .de .la .Imatge, .la .Bilblioteca .de .Catalunya .i .l’Arts .Santa .

Mònica . .L’acord .signat .estableix .la .creació .d’una .comissió .de .seguiment .formada .per .un .representant .de .cadascuna .de .les .

entitats .signants, .que .es .reunirà .amb .l’objectiu .d’intercanviar .estratègies .i .projectes .comuns .(fotografia .9) .

14 de febrer de 2012
L’IEC .dóna .suport .a .la .cuina .catalana
La .presentació .de .la .campanya .«Cuina .catalana .patrimoni .de .la .Humanitat ./ .Candidatura .UNESCO .2013», .promoguda .per .

l’Institut .Català .de .la .Cuina, .se .celebrà .al .Palau .de .la .Generalitat .presidida .per .Artur .Mas, .president .de .la .Generalitat .de .

Catalunya . .El .projecte, .fruit .d’un .llarg .treball .sobre .la .cuina .catalana .fet .per .l’Institut .Català .de .la .Cuina, .la .Universitat .de .

Barcelona .i .la .Universitat .Oberta .de .Catalunya, .pretén .mobilitzar .la .societat, .la .cultura .i .l’economia .catalanes; .assolir .el .

reconeixement .de .la .UNESCO .per .a .la .cuina .tradicional .catalana, .i .acabar .d’embastar .una .història .i .cultura .de .la .cuina .

catalana .ben .fonamentades .

20 de febrer de 2012
Exposició .sobre .el .Carxe
El .Carxe .és .el .fragment .més .petit .de .la .llengua .catalana . .La .situació .geogràfica .que .ocupa .—en .un .extrem .de .la .regió .de .

Múrcia— .i .el .fet .d’haver-se .format .durant .el .segle .xix .han .despertat .l’interès .dels .estudiosos . .La .celebració .del .centenari .de .

la .Secció .Filològica .de .l’IEC, .creada .el .1911, .just .en .el .moment .de .màxima .expansió .del .Carxe, .motivà .l’exposició .«El .Carxe, .

territori .de .frontera», .promoguda .per .la .Delegació .de .l’IEC .a .Alacant . .Aquesta .exposició .es .pogué .veure .a .la .seu .de .l’IEC .a .

Barcelona .i .a .Alacant .

FotoGraFia .9 . . Representants .de .les .

institucions .culturals .del .barri .del .Raval .
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20 de febrer de 2012
Conferència .sobre .Maria .Aurèlia .Capmany
La .conferència, .a .càrrec .de .Guillem .Jordi .Graells, .s’emmarcà .dins .l’homenatge .promogut .per .la .Diputació .de .Barcelona .que .

l’IEC .volgué .retre .a .l’escriptora .amb .motiu .dels .vint .anys .de .la .seva .mort . .Fins .al .15 .de .març .es .pogué .visitar, .a .la .seu .de .

l’Institut, .l’exposició .«Maria .Aurèlia .Capmany: .dona, .escriptora .i .ciutadana» .

23 de febrer de 2012
El .nou .reglament .europeu .d’additius .alimentaris, .a .debat
El .novembre .de .2011 .es .publicà .el .Reglament .comunitari .1169/2011 .per .a .donar .millor .informació .al .consumidor .sobre .

l’etiquetatge, .la .promoció .i .la .publicitat .dels .aliments . .També .es .publicaren .dos .nous .reglaments .comunitaris .per .a .la .

utilització .d’additius .alimentaris .que .permetran .conèixer .les .dosis .d’ús .i .els .tipus .d’aliments .i .ingredients .en .què .es .poden .

utilitzar . .Amb .aquest .motiu, .l’Associació .Catalana .de .Ciències .de .l’Alimentació .de .l’IEC .organitzà .la .sessió .monogràfica .«El .

nou .reglament .d’informació .al .consumidor .i .la .nova .llista .comunitària .d’additius .alimentaris» .

25 de febrer de 2012
Matemàtiques .a .l’Empordà
La .jornada .«Dissabte .de .les .Matemàtiques .a .l’Alt .Empordà», .organitzada .per .la .Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer .de .l’IEC .

i .la .Fundació .Príncep .de .Girona, .s’adreçà .a .estudiants .de .batxillerat .amb .els .objectius .principals .de .fomentar .l’interès .i .la .

vocació .científica, .encoratjar .el .treball .en .equip .i .situar .les .matemàtiques .en .el .context .dels .problemes .actuals . .La .jornada .

s’emmarcà .dins .la .celebració .del .centenari .del .naixement .del .matemàtic .català .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .com .també .la .

inauguració, .el .dia .9 .de .març, .del .Centre .de .Formació .Integrat .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .a .Figueres, .sota .la .presidència .

d’Artur .Mas, .president .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .amb .la .presència .de .l’alcalde .de .Figueres, .Santi .Vila; .el .president .de .

l’IEC .i .de .la .Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .Salvador .Giner, .i .els .membres .del .Patronat .de .la .Fundació .

5 de març de 2012
Homenatge .a .la .científica .Lynn .Margulis
Amb .motiu .del .Dia .Internacional .de .la .Dona, .se .celebrà .un .acte .d’homenatge .a .la .biòloga .Lynn .Margulis .(1938-2011) .

mitjançant .els .testimonis .de .dones .que .la .van .conèixer .personalment, .que .hi .van .treballar .o .hi .van .conviure . .Sota .el .títol .

«Lynn .Margulis: .la .voluntat .d’ésser, .l’impuls .de .fer» .es .presentaren .fragments .de .la .personalitat .d’una .dona .que .ha .deixat .

empremta .en .la .comprensió .de .l’evolució .de .la .vida .i .de .la .Terra, .i .es .revelaren .diversos .aspectes .de .la .seva .vida .personal .

(fotografia .10) .

FotoGraFia .10 . . Intervencions .d’homenatge .a .

Lynn .Margulis .
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6 de març de 2012
Presentació .de .Societat catalana 2011
L’obra, .que .radiografia .l’evolució .social .a .Catalunya .durant .l’any .2010, .és .la .cinquena .edició .de .l’anuari .de .l’Associació .

Catalana .de .Sociologia . .Es .tracta .d’una .publicació .que, .any .rere .any, .aporta .elements .de .coneixement, .d’interpretació .i .de .

debat .sobre .els .fets .més .rellevants .que .han .succeït .en .l’últim .any .a .Catalunya .i .sobre .l’impacte .que .han .tingut .en .la .

ciutadania .

22 de març de 2012
Oriol .Riba, .en .homenatge
La .Universitat .de .Barcelona, .l’Institut .d’Estudis .Catalans .i .la .Reial .Acadèmia .de .Ciències .i .Arts .de .Barcelona .s’uniren .en .

l’homenatge .acadèmic .a .Oriol .Riba .i .Arderiu .(1923-2011), .al .Paranimf .de .la .UB . .Diferents .personalitats .glossaren .la .seva .

obra .i .el .rapsode .Lluís .Soler .recità .poemes .de .Carles .Riba .i .Clementina .Arderiu, .pares .d’Oriol .Riba .(fotografia .11) .

29 de març de 2012
L’IEC, .a .París
El .Centre .d’Estudis .Catalans .de .París .acollí .una .jornada .amb .motiu .del .centenari .de .la .Secció .Filològica . .«L’IEC, .acadèmia .

de .les .ciències .i .les .humanitats», .«La .Secció .Filològica, .avui», .«El .món .clàssic .i .la .Secció .Filològica» .i .«Llengua: .cultura .i .

política» .foren .les .quatre .conferències .que .hi .pronunciaren .Salvador .Giner, .Isidor .Marí, .Mariàngela .Vilallonga .i .Carles .

Miralles, .respectivament .

29, 30 i 31 de març de 2012
XIII .edició .d’Exporecerca .Jove
La .Societat .Catalana .de .Tecnologia .participà .en .aquest .edició, .que .se .celebrà .al .Cosmocaixa .de .Barcelona, .amb .el .lliurament .

del .Premi .de .la .Societat .Catalana .de .Tecnologia . .El .treball .guanyador, .de .l’estudiant .de .segon .de .batxillerat .Víctor .

Fernández .Ramajo, .fou .«Com .veuen .les .màquines? .Una .introducció .a .la .visió .artificial» .

4 d’abril de 2012
Dictat .en .Català .a .Perpinyà
Des .de .l’any .2000 .l’Ajuntament .de .Perpinyà .organitza .el .Dictat .en .Català, .en .què .l’IEC .col·labora .estretament .amb .la .seva .

presència .i .amb .el .lliurament .de .llibres .i .diccionaris .de .l’IEC .com .a .premis .

FotoGraFia .11 . . Homenatge .a .Oriol .Riba, .

presidit .pel .rector .de .la .UB, .Dídac .Ramírez . .

Paranimf .de .la .UB .
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12 i 13 d’abril de 2012
Primeres .Jornades .sobre .Gestió .de .la .Informació .Científica
Mitjançant .conferències .i .taules .rodones .d’especialistes, .les .jornades .debateren .l’accés, .el .processament .i .les .tecnologies .de .la .

informació .científica .a .Catalunya . .Foren .promogudes .per .la .Secretaria .Científica .de .l’IEC .i .despertaren .molt .d’interès, .amb .

un .gran .nombre .de .participants .inscrits .

23 d’abril de 2012
Diada .de .Sant .Jordi .a .l’IEC
En .complir-se .cinquanta .anys .de .La plaça del Diamant, .obra .més .internacional .de .Mercè .Rodoreda, .l’IEC .renovà .les .plantes .

del .jardí .que .porta .el .nom .de .l’escriptora .i .hi .organitzà .una .visita .guiada . .Durant .la .jornada .també .es .féu .una .lectura . .

pública .de .l’obra .i .s’inaugurà .l’exposició .«Rodoreda, .mirall .de .llengües . .La plaça del Diamant, .cinquanta .anys» .amb .la .

participació .de .la .Fundació .Mercè .Rodoreda . .Durant .la .diada .de .Sant .Jordi, .com .ja .és .tradició, .l’IEC .obrí .les .portes . .

a .la .ciutadania .

26 d’abril de 2012
Lliurament .dels .LXXXI .Premis .Sant .Jordi
L’Institut .d’Estudis .Catalans .lliurà .els .premis .Sant .Jordi .2012 . .El .cartell .el .formaven .trenta-sis .premis .i .set .borses .d’estudi .

que .els .guardonats .tingueren .ocasió .de .rebre .en .la .cerimònia .solemne . .En .nom .dels .premiats .intervingué .Marcel .Mauri, .

Premi .IEC .de .Comunicació .Social .Joan .Givanel .i .Mas .(fotografia .12) .

2 de maig de 2012
Llengua, .cultura, .estat .i .nació
La .Societat .Catalana .de .Sociolingüística .organitzà .un .acte .en .què .el .conseller .de .Cultura, .Ferran .Mascarell, .pronuncià .la .

conferència .«La .llengua .dels .catalans: .cultura, .estat, .nació» . .El .conseller .afirmà .que .el .català .és .una .llengua .sòlida, .moderna .

i .de .ciutadania . .També .indicà .que .cal .tenir .en .compte .que .si .l’objectiu .de .la .generació .noucentista .fou .relligar .els .conceptes .

de .llengua, .cultura i .nació, .ara .és .el .moment .d’introduir-hi .la .idea .de .estat .

FotoGraFia .12 . . Guardonats .amb .els .Premis .

Sant .Jordi .
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5 i 9 de maig de 2012
Cloenda .de .l’Any .de .la .Paraula .Viva
La .Secció .Filològica .de .l’Institut .d’Estudis .Catalans .clogué .l’Any .de .la .Paraula .Viva, .títol .sota .el .qual .ha .commemorat .el .seu .

centenari . .Al .llarg .de .tot .un .any .s’han .desplegat .un .seguit .d’activitats .amb .una .notable .participació .social . .En .l’acte .final, .el .

Petit .Palau .de .la .Música .Catalana .acollí .l’acte .institucional .de .cloenda .de .lliurament .dels .premis .Pompeu .Fabra .i .Robèrt .

Lafont, .organitzat .per .la .Direcció .General .de .Política .Lingüística .i .l’IEC . .L’acte .festiu .de .cloenda .tingué .lloc .al .pati .de .la .

Casa .de .Convalescència . .Màrius .Serra .fou .l’encarregat .de .conduir .la .festa, .que .inclogué .les .actuacions .musicals .de .Miquel .

Gil, .Franca .Masu .amb .Fausto .Beccalossi .i .els .glosadors .Mateu .Xurí .i .Maribel .Servera . .En .l’acte .intervingueren .Salvador .

Giner, .president .de .l’IEC; .Isidor .Marí, .president .de .la .Secció .Filològica; .Andreu .Bosch, .director .de .l’Àrea .de .Llengua .i .

Universitats .de .l’Institut .Ramon .Llull; .Oriol .Izquierdo, .director .de .la .Institució .de .les .Lletres .Catalanes, .i .l’escriptor .Joan-

Lluís .Lluís .(fotografia .13) .

9 de maig de 2012
La .cuina .catalana, .a .debat
La .preocupació .que .la .cuina .catalana .va .perdent .cada .vegada .més .terreny .en .l’àmbit .domèstic .dugué .a .la .Secció .de .Filosofia .

i .Ciències .Socials .de .l’IEC, .en .col·laboració .amb .l’Acadèmia .Catalana .de .Gastronomia, .a .organitzar .el .seminari .«La .cuina .

catalana .a .la .cruïlla: .entre .la .cuina .d’autor .i .la .desaparició .de .la .cuina .casolana» . .Hi .foren .convidats .una .vintena .de .

reconeguts .experts .per .a .debatre .sobre .la .paradoxal .situació .que, .en .un .dels .moments .de .màxim .reconeixement .internacional, .

la .cuina .catalana .es .troba .en .franca .decadència .en .l’àmbit .quotidià .i .proper .

9 de maig de 2012
Creix .l’ús .del .català
La .presidenta .de .la .Xarxa .CRUSCAT, .Mariàngela .Vilallonga, .i .el .director, .Miquel .À . .Pradilla, .presentaren .l’estudi .«El .

català, .al .2011: .capacitat .d’atracció .i .llengua .de .consum .als .media» . .L’estudi, .realitzat .a .partir .de .les .dades .més .recents .del .

Baròmetre .de .la .Comunicació .i .la .Cultura, .impulsat .per .la .Fundació .Audiències .de .la .Comunicació .i .la .Cultura .(FUNDACC), .

revela .que .l’ús .del .català .creix .entre .les .persones .que .no .el .tenen .com .a .primera .llengua .i .augmenta .el .consum .de .mitjans .en .

català .

18 de maig de 2012
L’Atri .dels .Gentils
Creients .i .agnòstics .es .trobaren .en .un .esdeveniment .cultural .i .de .diàleg .intel·lectual .a .l’IEC, .al .Museu .Nacional .d’Art .de .

Catalunya, .a .la .Universitat .de .Barcelona .i .a .la .basílica .de .la .Sagrada .Família, .promogut .pel .Consell .Pontifici .de .la .Cultura .

FotoGraFia .13 . . Cloenda .de .l’Any .de .la .

Paraula .Viva . .Pati .de .la .Casa .de .

Convalescència .de .l’IEC .
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21 al 24 de maig de 2012
Visita .de .la .Càtedra .UNESCO .a .Xipre
El .director .de .la .Càtedra .de .Llengües .i .Educació, .Joan .A . .Argenter, .participà .a .Nicòsia .en .el .col·loqui .Llengües amenaçades 

de la Mediterrània oriental: reptes actuals, .organitzat .per .la .Universitat .de .Xipre .i .l’Institut .National .des .Langues .et .

Civilisations .Orientales .(INALCO, .París), .amb .la .conferència .inaugural .«Enclavaments .lingüístics .i .comunitats .

d’enclavament .a .la .Mediterrània» . .També .visità .la .comunitat .maronita .de .Xipre .Kormakitis, .on .viuen .parlants .nadius .del .

sanna .o .àrab .maronita .xipriota, .una .llengua .greument .amenaçada .

22 de maig de 2012
Estratègia .catalana .de .conservació .de .flora
Per .encàrrec .de .la .Direcció .General .de .Medi .Natural .i .Biodiversitat .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .la .Institució .Catalana .

d’Història .Natural .de .l’IEC .està .elaborant .l’«Estratègia .catalana .de .conservació .de .la .flora», .la .qual .s’estructura .en .cinc .

àmbits: .comprensió .i .documentació .de .la .diversitat .vegetal; .conservació; .ús .sostenible; .educació .i .conscienciació, .i .formació . .

Està .previst .realitzar .un .ampli .procés .participatiu .en .què .puguin .intervenir .tots .els .botànics .interessats .

24 de maig de 2012
Cinquenes .Jornades .de .Revistes .Científiques
Les .jornades .se .celebren .amb .l’objectiu .de .donar .suport .als .editors .de .revistes .científiques .en .la .millora .de .les .publicacions . .

Són .un .espai .de .trobada .perquè .editors, .investigadors .i .professionals .de .la .informació .comparteixin .les .seves .experiències, .

n’analitzin .l’evolució .i .comentin .els .punts .forts .i .febles .de .la .tasca .que .desenvolupen . .El .vicepresident .Joandomènec .Ros .hi .

pronuncià .la .conferència .«Revistes .nacionals .en .un .context .internacional . .La .selecció .natural .en .la .difusió .de .la .ciència» .

(fotografia .14) .

24 de maig de 2012
Cloenda .de .la .X .Jornada .de .la .SCATERM
La .X .Jornada .de .la .Societat .Catalana .de .Terminologia .de .l’IEC, .sota .el .títol .«Els .manlleus .en .la .terminologia .musical», .

analitzà .les .aportacions .que .altres .llengües .han .fet .al .llarg .de .la .història .al .lèxic .musical .català . .S’hi .discutiren .formes .i .usos .

en .la .terminologia .musical, .tant .des .de .la .creació .i .la .interpretació, .com .des .de .la .indústria .i .la .circulació .dels .productes .

relacionats .amb .la .música .

FotoGraFia .14 . . . D’esquerra .a .dreta, .Ricard .

Guerrero, .Joandomènec .Ros, .Salvador .Giner .i .

Salvador .Alegret .
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24 de maig de 2012
Llibre .sobre .les .arrels .verbals .semítiques
La .Societat .Catalana .d’Estudis .Hebraics .de .l’IEC .presentà .el .llibre .Origen etimològic dels verbs làmed-he de l’hebreu 

masorètic. Un estudi sobre la formació de les arrels verbals en semític, .d’Eulàlia .Vernet .i .Pons, .a .càrrec .de .Gregorio .del .

Olmo, .catedràtic .emèrit .de .filologia .hebrea .de .la .Universitat .de .Barcelona, .i .de .la .mateixa .autora .

29 de maig de 2012
Premis .de .les .XVII .Proves .Cangur .de .Matemàtiques .
Els .premis .de .les .proves, .en .què .participen .estudiants .d’entre .tercer .de .secundària .i .segon .de .batxillerat, .es .lliuraren .a .la .sala .

d’actes .de .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona . .En .aquesta .convocatòria .participaren .gairebé .28 .000 .nois .i .noies .d’arreu .

de .les .terres .de .llengua .catalana . .Els .alumnes .provenien .de .562 .centres .pertanyents .a .202 .municipis, .de .36 .comarques .a .més .

d’Andorra .i, .per .l’agrupació .de .diversos .centres .en .un .mateix .lloc, .hi .van .haver .seus .del .Cangur .en .31 .comarques .de .

Catalunya . .S’atorgaren .seixanta .premis .de .quatre .categories .(fotografia .15) .

2 de juny de 2012
Novena .Fira .del .Llibre .Ebrenc
El .president .de .l’IEC, .Salvador .Giner, .inaugurà .la .9a .Fira .del .Llibre .Ebrenc, .organitzada .pel .Centre .d’Estudis .de .la .Ribera .

d’Ebre, .l’Ajuntament .de .Móra .d’Ebre .i .l’Institut .Ramon .Muntaner, .una .fira .que .fomenta .el .món .del .llibre .a .la .zona .de .l’Ebre .

amb .una .visió .que .supera .les .fronteres .catalanes .

6 de juny de 2012
I .Jornada .Temàtica .de .la .Xarxa .CRUSCAT
Sota .el .títol .«La .sociolingüística .de .la .variació .en .l’àmbit .de .la .llengua .catalana», .aquesta .primera .jornada .tractà .de .

l’enfocament .variacionista, .el .qual .ha .permès .d’avançar .en .la .caracterització .social .del .llenguatge .i .en .l’ordenació .i .

l’explicació .de .la .diversitat .lingüística .

FotoGraFia .15 . . Guardonats .amb .els .premis .

Cangur .
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11 de juny de 2012
Placa .commemorativa .de .Ramon .Aramon .(1907-2000)
En .un .acte .emotiu, .l’IEC .col·locà .una .placa .en .memòria .de .Ramon .Aramon .i .Serra .al .despatx .de .la .Casa .de .Convalescència .

on .treballava, .per .honorar .la .memòria .de .qui .fou .secretari .general .de .l’IEC .durant .els .anys .més .durs .de .la .corporació . .La .

família .Aramon .féu .donació .del .bust .original .en .bronze, .obra .de .Joaquim .Ros .i .Bofarull, .que .ha .quedat .instal·lat .en .la .

mateixa .sala . .Els .antics .secretaris .generals, .els .presidents .que .ha .tingut .la .Secció .Filològica, .els .membres .del .Consell .

Permanent .i .els .de .la .Comissió .d’Homenatge .a .Aramon, .assistiren .a .l’acte .que, .ultra .el .parlament .del .president, .constà .d’una .

glossa .sobre .l’homenatjat .per .Oriol .Casassas, .un .parlament .de .Núria .Aramon .en .nom .de .la .família .i .la .lectura .de .Mariàngela .

Vilallonga .del .poema .escrit .per .Miquel .Dolç .dedicat .a .Ramon .Aramon .(fotografia .16) .

12 de juny de 2012
Presentació .de .Selecta Ferran Sunyer i Balaguer
El .llibre .és .un .homenatge .al .matemàtic .català .Ferran .Sunyer .i .Balaguer .en .el .centenari .del .seu .naixement . .L’obra .recull .en .

una .edició .facsímil .els .principals .articles .publicats .per .Sunyer .i .l’anàlisi .que .en .fan .els .professors .Joaquim .Bruna .i .Julià .Cufí . .

L’acte .de .presentació .fou .presidit .pel .conseller .d’Economia .i .Coneixement, .Andreu .Mas-Colell . .

12 de juny de 2012
Presentació .de .Ta zôia. L’espai a Grècia
Acte .de .presentació .del .llibre .Ta zôia. L’espai a Grècia II: els animals i l’espai, .editat .per .Montserrat .Jufresa .i .Montserrat .

Reig, .organitzat .per .l’Institut .Català .d’Arqueologia .Clàssica .i .la .Societat .Catalana .d’Estudis .Clàssics .de .l’IEC .

18 de juny de 2012
Actes .del .III .Simposi .sobre .Carles .Riba
L’Aula .Magna .de .la .Universitat .de .Barcelona .acollí .la .presentació .de .les .Actes del III Simposi Carles Riba, .que .se .celebrà .a .

Barcelona .entre .el .30 .de .novembre .i .el .2 .de .desembre .de .2009, .organitzada .per .la .Secció .Filològica .de .l’IEC .i .l’Aula .Carles .

Riba .de .la .Universitat .de .Barcelona . .Amb .la .presentació .de .les .Actes .es .va .cloure .l’homenatge .a .Carles .Riba .iniciat .amb .la .

commemoració .del .cinquantè .aniversari .de .la .seva .mort .

FotoGraFia .16 . . Acte .d’homenatge .a .Ramon .

Aramon . .Sala .de .la .Presidència .de .l’IEC .
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20 de juny de 2012
Adjudicació .de .premis .de .Física .per .a .estudiants
El .jurat .nomenat .per .la .Societat .Catalana .de .Física .de .l’IEC .per .avaluar .els .treballs .presentats .a .la .novena .convocatòria .dels .

Premis .per .als .Treballs .de .Recerca .de .Batxillerat .de .la .Societat .Catalana .de .Física .atorgà .els .guardons .a .sengles .treballs .sobre .

les .pinces .òptiques .amb .materials .reciclats .i .la .radioactivitat .per .Rn .a .les .fonts .de .la .Serralada .Litoral . .Així .mateix, .concedí .

dos .accèssits .

25 de juny de 2012
Tretzè .Simposi .de .la .Fundació .La .Marató .de .TV3
El .simposi, .celebrat .a .la .seu .de .l’IEC, .donà .a .conèixer .la .recerca .biomèdica .sobre .el .dolor .crònic .finançada .amb .els .fons .

recaptats .en .La .Marató .de .TV3 .l’any .2006 . .El .president .de .la .Corporació .Catalana .de .Mitjans .Audiovisuals .i .de .la .Fundació .

La .Marató .de .TV3, .Brauli .Duart, .i .el .conseller .de .Salut .de .la .Generalitat .de .Catalunya, .Boi .Ruiz, .clogueren .l’acte .

5 de juliol de 2012
El .planejament .territorial .a .Catalunya
La .Societat .Catalana .d’Ordenació .del .Territori .de .l’IEC .presentà .el .llibre .El planejament territorial a Catalunya a inici del 

segle xxi. Una nova interpretació i projecció del país, .a .càrrec .de .Margarida .Castañer, .geògrafa .i .editora .del .llibre, .i .de .Ricard .

Pié, .arquitecte . .En .l’acte, .celebrat .a .la .Casa .de .Convalescència, .intervingueren .els .autors .de .l’obra .

5 i 9 de juliol de 2012
Música .al .claustre
L’IEC, .en .col·laboració .amb .el .Museu .de .la .Música, .organitzà .un .cicle .d’estiu .de .concerts .per .tal .de .recuperar .la .tradició .

musical .entre .les .activitats .de .les .antigues .acadèmies .de .Barcelona . .El .cicle .«Música .al .claustre» .s’inicià .el .5 .de .juliol .amb .el .

concert .Les veus del català, .amb .Lídia .Pujol, .Pau .Figueres .i .Miquel .À . .Cordero . .El .19 .de .juliol, .Stefano .Grondona .i .Laura .

Mondiello .oferiren .el .concert .L’escola catalana de guitarra .(fotografia .17) .

9 de juliol de 2012
Congrés .de .Biologia
El .Congrés .Internacional .«Global .questions .on .advanced .Biology» .se .celebrà .en .el .marc .del .primer .centenari .de .la .Societat .

Catalana .de .Biologia, .filial .de .l’IEC . .L’objectiu .fou .analitzar .el .món .de .la .biologia .des .d’un .enfocament .multidisciplinari .i .

transversal .i .afavorir .el .diàleg .entre .biòlegs .de .diferents .disciplines .i .entre .científics .joves .i .científics .reconeguts . .Hi .

participaren .més .de .vuit-cents .experts .d’arreu .del .món .

FotoGraFia .17 . . El .guitarrista .Stefano .

Grondona .
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16 al 23 d’agost de 2012
XLIV .Universitat .Catalana .d’Estiu
La .Universitat .Catalana .d’Estiu .se .celebra .a .Prada, .a .la .comarca .del .Conflent .(Catalunya .del .Nord), .des .de .fa .quaranta-

quatre .anys .i .ha .estat .un .espai .de .llibertat .i .de .trobada .d’estudiants, .professors, .professionals, .especialistes, .polítics .i .

assistents .en .general .dels .vuit .territoris .que .formen .els .Països .Catalans . .Durant .nou .dies .Prada .acollí .una .de .les .

manifestacions .culturals .de .més .projecció .de .la .Catalunya .del .Nord .i .s’hi .pogueren .sentir .tots .els .accents .de .la .nostra .llengua .
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2 . . Declaracions .i .adhesions

— . Declaració arran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre el model educatiu català (5 .de .setembre .de .2011)

Amb .aquesta .declaració .l’IEC .volgué .expressar .amb .fermesa .el .seu .suport .al .manteniment .i .la .millora .del .model .educatiu .

actual .de .Catalunya, .tot .confiant .que .els .tribunals .no .cediran .davant .les .pretensions .de .provocar .un .conflicte .lingüístic .a .

Catalunya .

— . Nota de suport de l’Institut d’Estudis Catalans al moviment per la llengua (Illes Balears) (19 .de .març .de .2012)

L’IEC, .conscient .de .les .greus .conseqüències .que .poden .comportar .per .al .futur .de .la .llengua .catalana .les .mesures .legislatives .

anunciades .pel .Govern .actual .de .les .Illes .Balears, .assumí .com .a .pròpies .les .al·legacions .presentades .per .la .Universitat .de .les .

Illes .Balears .contra .l’avantprojecte .de .Llei .de .funció .pública .

— . Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant l’anunci del Govern d’Aragó de derogar la Llei de llengües (20 .de .

juny .de .2012)

L’IEC .donà .suport .a .la .declaració .que .les .entitats .agrupades .sota .el .nom .d’Iniciativa .Cultural .de .la .Franja .feren .sobre .la .

derogació .de .la .Llei .de .llengües .d’Aragó .

Declaracions de les societats filials

— . Declaració de la Societat Catalana de Pedagogia .en relació amb les bases científiques, pedagògiques i socials de 

l’escola catalana i la immersió lingüística .(5 .d’octubre .de .2011)

— . Document conjunt de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori de l’IEC i altres associacions sobre el projecte 

denominat Eurovegas .(1 .de .juny .de .2012)

— . Declaració de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics de l’IEC arran de la sentència del Tribunal Suprem (12 .de .juny .

de .2012)
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3 . . Visites .institucionals

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

• . Ramón .Villares, .president .del .Consello .da .Cultura .Galega .(15 .de .setembre .de .2011)

• . Pere .Gimferrer, .escriptor .(15 .de .setembre .de .2011)

• . Diversos .notaris .nord-catalans, .acompanyats .per .Joan .Peytaví, .membre .de .la .Secció .Filològica .(16 .de .setembre .de .2011)

• . Carlos .Andradas, .president .de .la .Confederación .de .Sociedades .Científicas .de .España .(23 .de .setembre .de .2011)

• .  .Diversos .membres .de .la .Casa .de .Velázquez, .acompanyats .per .Stéphane .Michonneau, .director .d’Estudis .per .a .les .Èpoques .

Moderna .i .Contemporània, .i .Xavier .Baudoin, .director .d’Estudis .Artístics .(29 .de .setembre .de .2011)

• . Ferran .Ruiz .Tarragó, .president .del .Consell .Escolar .de .Catalunya .(6 .d’octubre .de .2011)

• . Artur .Mas .i .Gavarró, .president .de .la .Generalitat .de .Catalunya .(11 .d’octubre .de .2011)

• . José .M . .Murià, .historiador .de .la .Universitat .de .Guadalajara .(Mèxic) .(19 .d’octubre .de .2011)

• . Pedro .Menéndez, .director .de .l’IES .Miquel .Tarradell .(23 .de .gener .de .2012)

• . Jaume .Martín .Puchol, .cònsol .honorari .de .la .República .Txeca .(25 .gener .de .2012)

• .  .Delegació .del .poble .aromà, .acompanyada .per .Jaume .de .Puig .i .Oliver, .membre .de .la .Secció .de .Filosofia .i .Ciències .Socials .

(8 .de .febrer .de .2012)

• .  .Lars .Walloe, .Roger .Elliott .i .Dan .Coates, .president, .tresorer .i .secretari .executiu .respectivament .de .l’Academia .Europaea .

(10 .de .febrer .de .2012)

• . Josep .Romeu .i .Castell, .president .del .Centre .d’Estudis .d’Ulldecona .(13 .de .febrer .de .2012) .

• . Marçal .Sintes, .director .del .Centre .de .Cultura .Contemporània .de .Barcelona .(18 .d’abril .de .2012)

• . Andreu .Mas-Colell, .conseller .d’Economia .i .Coneixement .(12 .de .juny .de .2012)

• . Francesc .Monjo, .president .de .l’Institut .d’Estudis .Calpins .(13 .de .juny .de .2012)

• . Boi .Ruiz, .conseller .de .Salut .de .la .Generalitat .de .Catalunya .(25 .de .juny .de .2012)
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4 . . Premis .Sant .Jordi

Atorgats .en .un .acte .públic .el .26 .d’abril .a .la .Sala .Prat .de .la .Riba .de .l’IEC:

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Premi .IEC .d’Història .Moderna .Joan .
Reglà

La Guerra de Successió i l’orde de Malta a Catalunya 
(1700-1714)

Francesc .Amorós .i .Gonell

Premi .IEC .d’Història .Literària .
Manuel .Milà .i .Fontanals

Francesc Pelai Briz: entre la literatura i l’activisme 
patriòtic

Ramon .Panyella .i .Ferreres

Premi .IEC .de .Ciències .Químiques .
Antoni .de .Martí .i .Franquès

Estratègies per al tractament d’aigües biorecalcitrants 
mitjançant processos d’oxidació avançada

Anna .Serra .Clusellas

Premi .IEC .de .Ciències .de .l’Enginyeria .
Rafael .Campalans

Aplicació de les tecnologies metamaterials per a 
l’optimització de components per a sistemes 
d’identificació per radiofreqüència RFID

Ferran .Paredes .Marco

Premi .IEC .de .Comunicació .Social .
Joan .Givanel .i .Mas

Premsa de transició. La funció i evolució dels diaris de 
Barcelona durant la transició democràtica (1975-1978)

Marcel .Mauri .i .de .los .Rios

Premi .IEC .de .Geografia .Lluís .Solé .i .
Sabarís

Perspectives per a la ramaderia del Pirineu català. 
Anàlisi multidimensional dels seus condicionants a 
partir de l’exemple de la vall Fosca (Pallars Jussà)

Maria .Barrachina .Jiménez

Premi .Ferran .Sunyer .i .Balaguer Complex Kleinian groups Angel .Cano, .Juan-Pablo .
Navarrete .i .José .Seade

Premi .Matemàtiques .i .Societat .
(Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer)

Josep .Corbella .Domènech, .per .la .sèrie .d’articles .«El .
cervell .matemàtic», .de .la .secció .«Viure .a .l’estiu» .de .La 
Vanguardia, .publicats .del .24 .de .juliol .al .4 .de .setembre .
de .2011

Premi .Fundació .Mercè .Rodoreda Beyond containment: corporeality in Mercè Rodoreda’s 
literature

Eva .Bru-Domínguez

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

Pedro .Medina .Vico

Premi .Lupa .d’Or .de .la .Societat .
Catalana .de .Sociolingüística

Les llengües al sofà Emili .Boix-Fuster .i .Rosa .M . .
Torrens .Guerrini

Concurs .de .Joves .Sociòlegs De la norma social a la dissidència. Un procés de 
transformació epistemològica pertorbador

Albert .Martín .i .Gómez

Accèssit Mares sobrecarregades. Factors que causen una major 
dedicació de les mares en el treball domèstic a 
Catalunya

Albert .Julià .Cano
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Premi .de .l’Associació .Catalana .de .
Ciències .de .l’Alimentació

Bioconservació i alta pressió hidrostàtica com a 
obstacles per millorar la seguretat del pernil curat 
llescat amb diferent activitat d’aigua

Anna .Hereu .Soms

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

Dinàmica de la matèria orgànica i segrest de carboni 
en un sòl restaurat amb fangs de depuradora

Magdalena .Gómez .González

Accèssit Efecte del Salmosan® sobre la morfometria de l’intestí 
de pollastres inoculats amb Salmonella .enterica var. 
enteritidis. Estudi comparatiu amb colistina i parets 
cel·lulars de Saccharomyces .cerevisiae

M . .Teresa .Brufau .Bonet

Premi .de .la .Institució .Catalana .
d’Història .Natural

Les plantes endèmiques dels Pirineus. Una anàlisi 
ecològica i biogeogràfica de la flora vascular exclusiva 
de la serralada

Cristina .Rota .Moreno

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

L’aflorament de societats i grups artístics. Vers el 
foment de les belles arts a la Barcelona del tombant de 
segle (1846-1923)

Esther .Alsina .Galofré

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

Cancer .stem .cells en línies cel·lulars pancreàtiques i 
sensibilitat als inhibidors d’EGFR, Her-2 i IGF-IR

Susanna .Pomés .López

Accèssits Efectes del canvi global sobre el gènere Molva Cristina .Miret .Casals .i . .
Laura .Vera .Montoro

Noves estratègies terapèutiques per a malalties 
neurodegeneratives. Malalties de Parkinson i 
Huntington

Elena .Vicario .Orri

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

Síntesi de derivats de tiofè i benzo[b]tiofè mitjançant 
reaccions de formació d’enllaços C-C catalitzades per 
Pd

Mónica .Raduán .Doménech

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

Downtown Girona Bruna .Vila .Solà

Premi .dels .Amics .de .l’Art .Romànic El santuari del Tallat: les vicissituds d’un edifici del 
tardogòtic català

Sebastià .Sánchez .Sauleda

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

EDP de reacció-difusió, desigualtats isoperimètriques i 
pesos monomials

Xavier .Ros .Oton

Problemes algorísmics en grups lliures per lliure-abelià Jordi .Delgado .Rodríguez

Accèssits Punts racionals en corbes de Shimura sobre cossos 
quadràtics imaginaris

Carlos .de .Vera .Piquero

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

Superconductivitat: somni o futur? José .Ignacio .Valero .Moreno
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Capes antireflectants i texturades per a cèl·lules solars Miquel .Gomez .Umbert

Accèssits
Nanses hologràfiques altament estables combinades 
amb mesures de força precises utilitzant interferometria 
en el pla focal imatge

Ferran .Marsà .Samper

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

Los lligallos canareus Institut .Sòl-de-Riu .d’Alcanar

Premi .Catalunya .d’Economia Espanya, capital París Germà .Bel .i .Queralt

Premi .Jaume .Camp .de .
Sociolingüística

Camins cap a la llengua. Models d’incorporació a l’ús 
del català de les persones d’origen castellanoparlant

Enric .Saurí .Saula, .Jordi .Solà .
Ferrer, .Montserrat .Treserra .
Pijuan .i .Marta .Rovira .Martínez

Ajuts .Fundació .Mercè .Rodoreda Women and the places and spaces of London and 
Barcelona

Anna .Elgar

Una novel·la per assajar: formes narratives de la 
generació literària dels setanta

Andratx .Badia .Escolà

Borsa .d’estudi .Abelard .Fàbrega Evolució arquitectònica del nucli antic de Sabadell Joaquim .Pont .i .Muñoz

Borsa .d’estudi .Ramon .d’Alòs-Moner Recull bibliogràfic dels suburbis de les ciutats 
episcopals catalanes (s. iv-x dC)

Aaron .López .Batlle

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

Audiencia y televisiones públicas: ETB y Televisió de 
Catalunya vistas por sus espectadores. Un análisis 
comparado de la percepción de la ciudadanía sobre la 
televisión de proximidad

Estefanía .Jiménez .Iglesias

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

Els mètodes d’aprenentatge cooperatiu a Catalunya i la 
resta del domini lingüístic català i a Hongria

Noémi .Mátraházi .(Hongria)

Ryszard Kapuściński als Països Catalans Aleksandra .Katarzyna .
Wiktorowska .(Polònia)

Repertori analític i comparat de fonts per a l’estudi de 
la relació entre moviment obrer i migracions internes en 
contextos de desenvolupament industrial (Barcelona-
Torí, 1955-1969)

Michelangela .Di .Giacomo .
(Itàlia)

Sexisme lingüístic i acceptació dels neologismes en la 
vida quotidiana

Katalin .Pajer .(Hongria)

Borses .d’estudi .Països .Catalans Museus i turisme cultural a Catalunya i les Illes 
Balears

Lourdes .Melis .Gomila

Estudi comparatiu de la poesia contemporània de 
dones a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears 
des del punt de vista del gènere i de la intertextualitat

Maria-Antònia .Massanet .Mayol
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Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, 
València i Palma entre els segles xvi i xvii

Vicent .Baydal .Sala

L’opinió informativa sobre la construcció identitària 
nacional a Catalunya i al País Valencià durant la 
transició democràtica espanyola als periòdics ‘Avui’, 
‘La Vanguardia’, ‘Levante-EMV’ i ‘Las Provincias’: 
estudi de casos

Verònica .Roselló .Cervera

Borses .Ferran .Sunyer .i .Balaguer Jordi .Serra .i .Musach

Míriam .Alcalà .Vicente

Nuno .R . .Barroso .Freitas

Joan .Bosa .Puigredon

Elona .Agora
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5 . . Convenis .de .col·laboració

Durant .el .curs .2011-2012, .l’Institut .d’Estudis .Catalans .ha .establert .els .convenis .de .col·laboració .següents .(per .ordre .

cronològic .de .signatura):

• .  .L’1 .de .setembre .de .2011, .amb .la .Universitat .de .Barcelona, .per .al .projecte .«Ciència, .tecnologia .i .ètica» .

• .  .El .8 .de .setembre .de .2011, .amb .la .Fundació .Ferran .Sunyer .i .Balaguer, .per .a .la .celebració .dels .actes .commemoratius .del .

centenari .del .naixement .de .Ferran .Sunyer .i .Balaguer .

• .  .El .21 .de .setembre .de .2011, .amb .la .Universitat .Jaume .I .de .Castelló, .per .a .l’intercanvi .d’informació .estadística .en .matèria .

de .recerca .

• .  .El .22 .de .setembre .de .2011, .amb .l’Ajuntament .de .Guissona, .l’Institut .d’Estudis .Ilerdencs .de .la .Diputació .de .Lleida, .el .

Consell .Comarcal .de .la .Segarra, .la .Universitat .Autònoma .de .Barcelona .i .el .Patronat .d’Arqueologia .de .Guissona, .un .

conveni .de .cooperació .per .a .les .actuacions .del .Patronat .d’Arqueologia .de .Guissona .al .Parc .Arqueològic .i .al .Museu .de .

Guissona .

• .  .El .28 .de .setembre .de .2011, .amb .l’Acadèmia .de .Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .i .de .Balears .i .la .seva .

Fundació .Privada, .un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .El .5 .d’octubre .de .2011, .amb .la .Universitat .Pompeu .Fabra, .un .acord .de .col·laboració .per .al .desenvolupament .d’una .xarxa .

d’observatoris .de .neologia .de .les .varietats .geolectals .del .català .i .un .conveni .específic .de .col·laboració .per .al .suport .a .les .

activitats .de .l’Observatori .de .Neologia .

• .  .El .3 .de .novembre .de .2011, .amb .la .Fundació .Noguera, .per .al .finançament .i .la .difusió .de .l’obra .Miscel·lània Puig 

Salellas .

• .  .El .10 .de .novembre .de .2011, .amb .la .Universitat .de .Lleida .mitjançant .la .Càtedra .Màrius .Torres, .un .conveni .de .cooperació .

per .a .la .realització .del .projecte .«Corpus .Literari .Digital» .

• .  .El .14 .de .desembre .de .2011, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .específic .per .a .la .coedició .de .la .

traducció .al .català .de .l’obra .Our biosphere .

• .  .El .15 .de .desembre .de .2011, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .específic .per .a .la .coedició .de .

l’obra .Del 1640 al 1705. L’autogovern de Catalunya i la classe dirigent catalana en el joc de la política internacional 

europea, .d’Antoni .Simon .

• .  .El .20 .de .desembre .de .2011, .amb .el .Col·legi .Oficial .de .Doctors .i .Llicenciats .en .Filosofia .i .Lletres .i .Ciències .de .Catalunya, .

un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .L’11 .de .gener .de .2012, .amb .Publicacions .de .la .Universitat .de .València, .un .conveni .per .a .la .coedició .de .l’obra .Jeroni 

Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566), .editada .per .Vicenç .Rosselló .
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• .  .El .27 .de .gener .de .2012, .amb .l’Institut .Català .d’Arqueologia .Clàssica, .un .conveni .de .coedició .de .l’obra .Ta zôia. L’espai a 

Grècia II: els animals i l’espai .

• .  .El .30 .de .gener .de .2012, .amb .la .Fundació .Privada .Acadèmia .de .Ciències .Mèdiques .i .de .la .Salut .de .Catalunya .i .de .Balears, .

una .addenda .al .conveni .marc .de .col·laboració .per .a .desenvolupar .projectes .i .activitats .científiques .en .matèria .

d’immunologia .

• .  .El .10 .de .febrer .de .2012, .amb .el .Departament .de .Cultura, .l’Institut .Català .de .les .Empreses .Culturals .(Filmoteca .de .

Catalunya), .la .Biblioteca .de .Catalunya, .el .Gran .Teatre .del .Liceu, .el .Centre .de .Cultura .Contemporània .de .Barcelona, .el .

Museu .d’Art .Contemporani .de .Barcelona .i .l’Institut .de .Cultura .de .Barcelona, .un .conveni .marc .de .col·laboració .entre .les .

institucions .culturals .del .barri .del .Raval .per .a .la .difusió .de .la .cultura .

• .  .El .28 .de .febrer .de .2012, .amb .l’Institut .Geològic .de .Catalunya, .un .conveni .de .col·laboració .en .matèria .de .sismologia .

• .  .L’1 .de .març .de .2012, .amb .la .Federació .d’Entitats .per .a .l’Ensenyament .de .les .Matemàtiques .a .Catalunya, .una .addenda .al .

conveni .per .a .la .coedició .de .la .revista .Nou Biaix .

• .  .L’1 .de .març .de .2012, .amb .la .Fundació .Catalunya .Caixa, .per .a .la .celebració .de .la .prova .Cangur .de .matemàtiques .

• .  .El .3 .d’abril .de .2012, .amb .la .Fundació .Carles .Salvador, .un .acord .de .col·laboració .per .a .la .promoció .i .difusió .de .la .llengua .

catalana .

• .  .El .18 .d’abril .de .2012, .amb .PRIORITAT, .paisatge .cultural .patrimoni .mundial, .un .conveni .de .col·laboració .per .a .l’estudi, .

preservació .i .difusió .de .la .toponímia .del .Priorat .

• .  .El .23 .de .maig .de .2012, .amb .l’Institut .Joan .Lluís .Vives, .un .conveni .marc .de .col·laboració .

• .  .El .29 .de .maig .de .2012, .amb .l’Obra .Social .de .la .Caixa .d’Estalvis .i .Pensions .de .Barcelona, .per .a .l’atorgament .del .Premi .

Catalunya .de .Sociologia .

• .  .El .5 .de .juny .de .2012, .amb .la .Càtedra .Màrius .Torres .de .la .Universitat .de .Lleida, .una .addenda .al .conveni .de .cooperació .per .

a .la .realització .del .projecte .«Corpus .Literari .Digital» . .

• .  .El .15 .de .juny .de .2012, .amb .l’Arxiu .de .Tradicions .de .l’Alguer .i .l’Institut .Alacantí .de .Cultura .Juan .Gil-Albert, .per .a .la .

coedició .de .l’obra .La recerca folklòrica: persones i institucions .
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6 . . Fons .d’art

Durant .el .curs .s’ha .incorporat .al .fons .d’art .l’obra .següent:

• . Bust de Ramon Aramon i Serra, .de .Joaquim .Ros .i .Bofarull .(Barcelona, .1906-1991) .

Bust .original .en .bronze, .esculpit .l’any .1982, .amb .les .mides .següents: .17 .× .22 .× .30 .cm .

El .bust, .propietat .de .la .família .Aramon .i .Stein, .ha .estat .donat .a .l’Institut .d’Estudis .Catalans, .a .qui .n’han .cedit .també .els .

drets .d’explotació . .L’escultura .es .troba .a .la .Sala .de .la .Presidència .
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