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FotogRaFia 1 . Josep Maria Terricabras, 

membre de l’IEC, que féu el discurs patriòtic  

al pati de la Casa de Convalescència .

1 . Selecció d’activitats ordenades cronològicament

11 de setembre de 2014
L’IEC celebra la Diada Nacional de Catalunya
L’Institut celebrà l’Onze de Setembre amb el discurs patriòtic de Josep Maria Terricabras « . . .i un posat ferm menysprea 

angoixes importunes . . .» i una interpretació vocal d’Àurea Quartet, i se sumà a la tradicional ofrena floral al monument  

de Rafael Casanova . La Presidència de l’IEC participà en la Via Catalana 2014, organitzada per l’ANC (fotografia 1) .

25 de setembre de 2014
«Serie Studia Archaeologica»
El llibre L’arquitectura domèstica d’època tardorepublicana i altimperial a les ciutats romanes de Catalunya, d’Ada Cortés, 

és la primera publicació de les sèries paral·leles que la Comissió Internacional per a la Tabula Imperii Romani - Forma Orbis 

Romani ha començat a impulsar en les diverses regions del món romà on es desenvolupa aquest projecte amb l’objectiu 

d’aprofundir en el coneixement del territori antic . En l’acte de presentació intervingueren el president de l’IEC; Teresa Cabré 

Monné, degana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB; Luisa Migliorati, professora de la Universitat La Sapienza de 

Roma; Marta Santos, directora del Museu Arqueològic de Catalunya Empúries, i l’autora del llibre .

30 de setembre de 2014
Dia Internacional de la Traducció
Per reivindicar l’ofici dels traductors literaris, l’IEC acollí la celebració del Dia Internacional de la Traducció, organitzada 

per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) . Hi tingué lloc una lectura pública de fragments de textos a càrrec 

dels traductors Dolors Udina, Antoni Clapés i Màriam Serrà, entre d’altres . Guillem-Jordi Graells, president de l’AELC, 

dirigí unes paraules als assistents, i Bel Olid, vocal de l’AELC i presidenta del Consell Europeu d’Associacions de Traductors 

Literaris (CEATL), va llegir el discurs «La traducció literària», amb l’acompanyament musical d’Ale Castellano . L’acte 

finalitzà amb l’anunci del vídeo guanyador de la tercera edició del concurs internacional Spot the Translator: «Portraits  

of Literary Translators», convocat pel CEATL .

II.  Activitats 
acadèmiques  
i institucionals
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FotogRaFia 2 . Estand de l’IEC i el Consello 

da Cultura Galega a la Fira Internacional del 

Llibre, LIBER 2014, situada al recinte  

de Montjuïc de la Fira de Barcelona .

1-3 d’octubre de 2014
LIBER 2014
L’IEC participà en la trenta-dosena edició de la Fira Internacional del Llibre, que enguany tingué lloc a Barcelona, al recinte 

Fira de Montjuïc, i comptà amb la participació de més de quatre-centes cinquanta editorials i empreses del sector, procedents 

de seixanta països . L’IEC compartí estand amb el Consello da Cultura Galega, i hi exposà obres del fons bibliogràfic, entre 

les quals destaquen les darreres novetats editorials i els llibres sobre llengua (fotografia 2) .

1 d’octubre de 2014 - 15 de juny de 2015
Comunicacions científiques de la SECCB
Amb l’objectiu de contribuir a la difusió, l’anàlisi i el desenvolupament de la recerca, la SECCB planificà les comunicacions 

científiques següents: «Un atles genètic i lingüístic dels cognoms catalans», per Francesc Calafell, de l’Institut de Biologia 

Evolutiva, del CSIC i la UPF; «El professional de la cirurgia i la medicina: evolució i estat actual en situació de crisi . 

Importància de l’humanisme i l’ètica», discurs de presentació de Joan Viñas; «Càncer cutani», per M . Teresa Estrach, de 

l’Hospital Clínic de Barcelona; «Ecologia global: dels gens a la biosfera», per Josep Peñuelas, de la UAB; «Migranya i 

alimentació», per Carme Vidal, de la UB; «El ciutadà i l’accés a la informació en salut», per Gemma Revuelta, de la UPF; 

«Pinzellades sobre evolució molecular i adaptació», discurs de presentació de Montserrat Aguadé, i «Ciència mèdica i salut  

a la Renaixença valenciana», per Josep Lluís Barona, de la UV .

2 i 3 d’octubre de 2014
Col·loquis de Vic
Són una trobada anual entre els professionals de les humanitats i altres especialistes universitaris per a aprofundir en un 

tema comú i debatre les diverses aportacions i punts de vista . Aquesta dinovena edició s’ha dedicat a la guerra, des de dos 

àmbits diferents: «La guerra i les arts» i «La guerra, la ciència i la filosofia» . La jornada, que tingué lloc a l’Edifici del Sucre 

de Vic, comptà amb la participació de Giuseppe di Giacomo, de la Universitat La Sapienza de Roma, i Salvador Giner, 

membre de l’IEC, i fou organitzada per la SCF, en col·laboració amb la UB, la URL, la UVic, l’Ajuntament de Vic, el Consell 

Comarcal d’Osona, el Patronat d’Estudis Osonencs i el Centre d’Estudis Carles Cardó .
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FotogRaFia 3 . Presentació de les Jornades  

de la Secció Filològica al Casal Municipal de 

Móra la Nova .

8 d’octubre de 2014
Cicle Institucions del nostre dret
La SCEJ programà, conjuntament amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, un cicle de conferències dedicat al dret 

català i a les seves institucions en el context del vuitè centenari de la celebració de les primeres Corts Generals de Catalunya . 

La conferència «Lleida, 1214: evolució cap a les Corts, a la recerca del consens», de Stefano Cingolani, director de la 

col·lecció «Monuments d’Història de la Corona d’Aragó», obrí el cicle . Entre les diverses aportacions, destaca la ponència 

dedicada a la commemoració del 75è aniversari de l’abolició del Tribunal de Cassació de Catalunya, a càrrec d’Antoni Milian 

Massana, professor de la UAB .

15-17 d’octubre de 2014
Trobades Científiques de la Mediterrània Josep Miquel Vidal
La SCFIS, la UPC, l’Institut Menorquí d’Estudis i l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia organitzaren la trentena 

edició de les Trobades Científiques de la Mediterrània Josep Miquel Vidal, titulades «Grafè i materials relacionats . 

Producció, caracterització, aplicacions», que tingueren lloc a Maó i reuniren una vuitantena de participants . S’hi tractaren 

els reptes de la producció de materials relacionats amb el grafè per a aplicacions, tant actuals com futures, en materials 

compostos híbrids reforçats, energia (bateries, supercondensadors, fotovoltaica), (bio)sensors i electrònica flexible .

17 i 18 d’octubre de 2014
Jornades de la Secció Filològica
Enguany se celebraren a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) i serviren per a abordar aspectes com els parlars de frontera, la 

diglòssia, les xarxes i la substitució lingüística en temps real a la Franja, i els escriptors de l’Ebre . S’estructuraren en dues 

sessions acadèmiques en què participaren Olga Cubells, de la URV; Natxo Sorolla, de la Xarxa CRUSCAT; M . Teresa Cabré, 

de la SF; els escriptors Miquel Esteve i Toni Orensanz; Núria Grau, filòloga i editora; Albert Pujol, de Litterarum Fira 

d’Espectacles Literaris; Josep Sebastià Cid, de l’INS Julio Antonio de Móra d’Ebre; el musicòleg Ramon Vila; Josep Moran, 

membre de la SF; Roser Vernet, del Centre Quim Soler, i Carles M . Castellà, de l’INS Camarles . Foren organitzades amb la 

col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, l’Ajuntament de Móra la Nova, el Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Associació 

Cultural Artur Bladé i Desumvila, la Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la 

Diputació de Tarragona (fotografia 3) .
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FotogRaFia 4 . Joan Egea, membre de l’IEC, 

que pronuncià la lliçó inaugural del curs  

2014-2015, a la Sala Prat de la Riba .

20 d’octubre de 2014
L’IEMed i l’IEC
L’IEC ha acollit la setena edició del concurs Mar de Paraules, que l’IEMed i la Fundació Anna Lindh convoquen des  

del 2008 per premiar l’obra d’escriptors de fins a trenta anys residents en qualsevol dels quaranta-dos països de l’àrea 

euromediterrània . En relació amb la campanya «Young people combating hate speech online» del Consell d’Europa, el tema 

del certamen fou la recerca de vies per a contrarestar els discursos que fomenten el racisme i la discriminació . Catorze joves 

autors de quinze països assistiren al lliurament de premis, que fou presentat per Senén Florensa, president executiu de 

l’IEMed; Joandomènec Ros, president de l’IEC; Bruno del Mazo de Unamuno, de l’Instituto de la Juventud i coordinador  

de la campanya «No hate speech» del Consell d’Europa a Espanya, i Elisabetta Bartuli, crítica literària i coordinadora del 

jurat internacional .

22-25 d’octubre de 2014
La Mancomunitat de Catalunya. 1914. Centenari del primer pas vers l’autogovern
La SHA i la Diputació de Barcelona promogueren aquest simposi en què s’estudiaren les principals aportacions de la 

Mancomunitat a la vertebració del país (desenvolupament d’infraestructura telefònica, carreteres, serveis sanitaris, escoles 

tècniques i biblioteques, i assentament de les bases de la normalització lingüística) . Hi participaren, entre d’altres, Albert 

Balcells, membre de la SHA; Santiago Izquierdo, de la UPF; Enric Pujol, de la UAB; Josep Muntaner i Pasqual, de la SFCS,  

i Ferran Sabaté i Andreu Mayayo, de la UB, els quals aportaren una visió actualitzada d’aquesta institució precursora de la 

Generalitat del 1931 i el 1977 . El simposi es complementà amb la visita de l’exposició «Prat de la Riba i la Mancomunitat»  

a l’edifici de Can Serra, seu de la Diputació de Barcelona .

27 d’octubre de 2014
Inauguració del curs 2014-2015
L’Institut obrí el curs acadèmic amb la lliçó «L’ordenació conjunta de la successió hereditària en el Codi civil de Catalunya», 

pronunciada per Joan Egea, president del Consell de Garanties Estatutàries i membre de la SFCS . L’acte fou presidit per 

l’Equip de Govern i tingué com a convidat especial Ramon Pascual, president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona . La sessió es clogué amb l’actuació musical de la soprano Olga Miracle i el pianista Jordi Tomàs (fotografia 4) .
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FotogRaFia 5 . D’esquerra a dreta: 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; Núria de 

Gispert, presidenta del Parlament de 

Catalunya; Andreu Mas-Colell, conseller 

d’Economia de la Generalitat de Catalunya, i 

Enric Claverol, director general de la FCRi, a 

la seu del Parlament de Catalunya .

28 d’octubre de 2014 - 8 de juny de 2015
Col·loquis de la SCHCT
La SCHCT organitzà un cicle de col·loquis que s’obrí amb la conferència «L’ensenyament formal i públic de la física 

experimental a Barcelona (1814-2014) . Commemoració del 200 aniversari», a càrrec de Carles Puig Pla, de la UPC, i 

continuà amb la taula rodona «Diàlegs interdisciplinaris . 250 anys d’un espai de ciència . Orígens, construcció i evolució 

històrica de l’edifici de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona»; els cicles Toxic Atmospheres II, Col·loqui de la 

SCHCT a Osona: «Dominació i llibertat espiritual: l’exercici psicològic com a instrument polític i social», Natura i ciència  

al parc: continuïtats i discontinuïtats de les ciències naturals a la Ciutadella, Medical Internationalism in Interwar Years, 

Tres nous itineraris d’història de la ciència per Barcelona, Les trifulgues del càlcul: de reptes, dualitats i gegants, i finalment 

clogué amb l’«Itinerari de la llum per Barcelona», a càrrec de Miquel Carandell, de la SCHCT .

29 d’octubre de 2014
Primera Jornada sobre Documentació Ambiental a Catalunya
El president de l’IEC inaugurà aquesta jornada, titulada «Gestió, difusió i cooperació», organitzada per la Generalitat  

de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de 

Catalunya i l’IEC . S’hi tractaren tres temes fonamentals: la millora de la visibilitat dels fons i els serveis dels centres de 

documentació, biblioteques i centres amb informació ambiental a Catalunya; el foment de la cooperació i els intercanvis 

entre les diferents administracions, entitats, organismes i col·lectius que disposen de fons i d’informació de temàtica 

mediambiental, i les experiències i bones pràctiques que es fan en centres de documentació, biblioteques i altres entitats .

17 de novembre de 2014
Vacunes, ciència i societat
Aquesta jornada, inclosa en els actes de la 19a Setmana de la Ciència a Catalunya, fou organitzada per l’IEC i la FCRi,  

amb el suport del CAPCIT i el Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Europaea . En l’acte inaugural, que tingué lloc al 

Parlament de Catalunya, participaren Núria de Gispert, presidenta del Parlament; Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia; 

Enric Claverol, director general de la FCRi, i Joandomènec Ros, president de l’IEC . S’hi analitzà la transcendència social de 

la vacunació des d’un punt de vista científic, divulgatiu i polític, amb la participació d’investigadors, professionals mèdics, 

periodistes i diputats dels diferents grups parlamentaris . Xavier Bosch, de l’Institut Català d’Oncologia, oferí la conferència 

«La vacuna del papil·loma i la salut de la població», que fou seguida de dues taules rodones: «Perspectives socials, mèdiques 

i farmacèutiques de les vacunes» i «Vacunes, percepció legislativa» (fotografia 5) .
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FotogRaFia 6 . D’esquerra a dreta: M . Teresa 

Cabré, presidenta de la SF i directora de la 

Càtedra; Jaume Casals, rector de la UPF; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Ester 

Franquesa, directora general de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en 

l’acte de presentació de la Càtedra Pompeu 

Fabra a la seu de la UPF .

17 de novembre de 2014 - 22 de juny de 2015
Propostes per una societat en procés de reconstrucció. Una anàlisi social i econòmica
La SFCS programà aquest cicle per analitzar la repercussió social que ha tingut la crisi dels últims anys i buscar alternatives 

de futur . S’hi abordaren els principals àmbits d’actuació sobre els quals caldrà edificar la nova societat per mitjà de les 

comunicacions següents: «El planejament territorial de Catalunya», per Juli Esteban, de la UPC; «Les migracions a la 

Catalunya del segle xxi . Deconstruir i reconstruir la nació», per Andreu Domingo, de la UAB; «L’esdevenidor previsible  

de Catalunya», per Salvador Giner; «Un mercat de treball més eficient i just», per Jordi Galí; «Democràcies liberals, 

federalismes i pluralisme nacional . Caminant entre Kant i Hegel», per Ferran Requejo; «Propostes per una societat en  

procés de reconstrucció . Una anàlisi des del punt de vista sociològic», per Salvador Cardús, i «Propostes per una societat  

en procés de reconstrucció . Una anàlisi des del punt de vista de la filosofia i de l’ètica», per Jaume Casals —tots cinc,  

de la SFCS .

18 de novembre de 2014
Càtedra Pompeu Fabra
M . Teresa Cabré, presidenta de la SF i professora emèrita de la UPF, és la directora de la Càtedra, que rep el patrocini de 

l’IEC i el Departament de Cultura de la Generalitat i s’orienta en quatre àmbits fonamentals: la promoció del coneixement  

i l’ús de la llengua entre els docents i l’alumnat; la producció de recursos de suport a l’aprenentatge i la millora de la qualitat 

lingüística; la dinamització de la promoció de l’ús del català, i l’extensió cultural . En l’acte de presentació, a la seu de la UPF, 

intervingueren Jaume Casals, rector de la UPF; Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Ester Franquesa, directora general de 

Política Lingüística . Josep Ramoneda, periodista i filòsof, pronuncià la lliçó «Filosofia de les identitats» (fotografia 6) .

20 de novembre de 2014
40è aniversari de la SOCS
La taula rodona «De la sociolingüística del conflicte a la sociolingüística del multilingüisme: visions passades, presents i 

futures del contacte de llengües», inclosa en el II Simposi Internacional sobre Nous Parlants en l’Europa Multilingüe, serví 

per a cloure el quarantè aniversari fundacional de la SOCS (1974, aleshores Grup Català de Sociolingüística) . Hi 

intervingueren Isidor Marí, de la SF; Xavier Vila, de la UB, i Elvira Riera, de la UPF, que va moderar el debat posterior .
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FotogRaFia 7 . Josep Batlló, professor de la 

Universitat de Lisboa, impartint la conferència 

sobre Ramon Jardí a la Sala Prat de la Riba .

26-28 de novembre de 2014
XXI Jornades d’Història de l’Educació, a Palma
La SHEPLC i el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació, amb el suport del Departament de Pedagogia i Didàctiques 

Específiques, la Facultat d’Educació i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UIB, convocaren aquestes jornades, titulades 

Imatges de l’escola, imatge de l’educació i que tingueren lloc a l’edifici Sa Riera de la UIB . Les comunicacions s’estructuraren 

en quatre seccions: «L’escola imaginada», «L’escola recordada», «L’escola pensada» i «La recerca i docència en història de 

l’educació» .

27 de novembre de 2014
Ramon Llull. Vida i Obres
Fruit de la col·laboració amb la Fundació Elsa Peretti, l’edició d’aquesta obra de Pere Villalba, membre del Raimundus 

Lullus Institut, és una de les contribucions de l’IEC a la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull (1316) . 

És un estudi de divulgació cultural —format per tres volums de més de mil pàgines cadascun— que engloba els darrers cent 

cinquanta anys d’investigació sobre la persona, el pensament i les obres de Llull . La presentació tingué lloc a la Biblioteca de 

Catalunya i hi intervingueren Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC; Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya; 

Alessandro Tessari, de la Fundació Elsa Peretti; Fernando Domínguez Reboiras, del Raimundus Lullus Institut de Friburg, i 

Joandomènec Ros, president de l’IEC .

27 de novembre de 2014
«Ramon Jardí: meteorologia i instrumentació»
En aquesta conferència, organitzada per l’IEC i l’Associació Catalana de Meteorologia, el professor de la Universitat de 

Lisboa Josep Batlló versà sobre la figura de Ramon Jardí (Tivissa, 1881 - Barcelona, 1972), físic i membre de l’IEC, que fou 

col·laborador amb Esteve Terradas i Eduard Fontserè en el Servei Meteorològic de Catalunya i en la Secció Meteorològica i 

Sísmica de l’Observatori Fabra, i inventor del pluviòmetre d’intensitats i de l’anemòmetre d’aspiració (fotografia 7) .
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FotogRaFia 8 . Els guardonats dels Premis 

Capital de la Sardana 2014, amb Xavier Trias, 

alcalde de Barcelona, i Jaume Ciurana, regidor 

de Cultura, al Saló de Cent de l’Ajuntament de 

Barcelona .

28 de novembre de 2014
Premi Capital de la Sardana a les Iniciatives Renovadores
L’IEC fou guardonat pel programa de recerca «Disseny d’una xeremia barítona —baríton— que complementi el tible i la 

tenora», dirigit per Joaquim Agulló, membre de la SECCT, en un acte que tingué lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de 

Barcelona . Amb motiu del nomenament de Barcelona, Capital de la Sardana 2014, l’IEC i la Coordinadora d’Entitats 

Sardanistes de Barcelona organitzaren un cicle sobre la sardana que inclogué les ponències «Dansa, comunicació i univers 

simbòlic», per Sebastià Serrano; «Sardanisme i tradició . Punts dèbils i forts», per Antoni Dalmau, i «La sardana comunica 

emocions», per Josep Maria Casasús, de la SFCS . També es presentà a l’IEC el llibre La sardana a Barcelona, de Jesús 

Ventura, i el CD-ROM 100 anys de música catalana, de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per Salvador Brotons 

(fotografia 8) .

11 de desembre de 2014
El Termòmetre Lingüístic (TL)
És una prova, dissenyada per la SCP, de diagnòstic pedagògic de la competència lingüística de cada infant i de pronòstic 

sobre l’amplitud de llengües apreses . La SCP ha desplegat el TL en un segon pilotatge, aplicat ja a cent cinquanta escoles, i 

ha dissenyat el Marc d’Ensenyament de Llengües Vives, amb models diversos, a fi que cada escola pugui elaborar el seu 

projecte plurilingüe i orientar el català i les llengües romàniques amb l’anglès com a llengua transnacional per a fer itineraris 

personalitzats en grups flexibles .

17 de desembre de 2014
La divulgació de la normativa als mitjans de comunicació
La SCLL i el Departament de Filologia Catalana de la UAB, amb la col·laboració del Grup de Recerca en Història de la 

Llengua Catalana de l’Època Contemporània, organitzaren aquesta jornada per aproximar la normativa a algunes seccions 

dels mitjans de comunicació dedicades a la llengua . Josep Gifreu, de la SF, pronuncià la conferència inaugural «Centralitat i 

responsabilitat dels mèdia en la fixació i la difusió de la llengua» . Joan A . Argenter, de la SF, tractà les Converses filològiques 

de Pompeu Fabra publicades a La Publicitat; Georgina Jordana Carreres, de la UAB, la llengua de C . A . Jordana en els 

articles publicats a L’Opinió; Daniel Casals i Neus Faura, de la UAB, els Aclariments lingüístics de J . Ibàñez Senserrich a 

Tele/Estel; Albert Jané, de la SF, els seus articles a Tele/Estel i a l’Avui, i Emili Casanova, de l’AVL i de la UV, l’espai 

radiofònic «Qüestions de llengua», del primer programa de ràdio en valencià De dalt a baix . Núria Puyuelo, filòloga 

catalana i col·laboradora d’El Punt Avui, clogué l’acte .
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FotogRaFia 9 . Els premiats pel Centre Català 

de la Nutrició de l’IEC, amb Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Jordi Salas-Salvadó, 

director del CCNIEC, al claustre de l’IEC .

17 de desembre de 2014
Commemoració del Premi Nobel de Química 2014
La SCQ planificà aquest acte sobre el premi atorgat a Eric Betzig, Stefan W . Hell i William E . Moerner pel desenvolupament 

de la microscòpia de fluorescència súperresolutiva . Jordi Hernando, de la UAB, impartí la conferència «La microscòpia de 

fluorescència amb superresolució: portant la llum a escala nanomètrica» . En el decurs de la sessió es féu també un 

reconeixement als joves nous doctors del curs acadèmic 2013-2014 .

16 de gener de 2015
Premis CCNIEC 2014
El Centre Català de la Nutrició atorgà el V Premi Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria d’excel·lència en el camp 

de la nutrició, a Maria Isabel Covas Planells, biòloga, farmacèutica i especialista en bioquímica clínica; el V Premi CCNIEC  

a la millor iniciativa de la indústria alimentària, a La Fageda, i el III Premi CCNIEC Marc Viader a la innovació en productes 

alimentaris, al Grup Cacaolat . El lliurament de premis fou presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC; Carmen 

Cabezas, subdirectora de Promoció de la Salut Pública de la Generalitat, i Glòria Cugat, subdirectora general de la Inspecció 

i Control Agroalimentari del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya . L’obertura fou a càrrec de Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC (fotografia 9) .

6 de febrer de 2015
Nou projecte «Les ciutats mediterrànies: els factors de desenvolupament i de progrés»
L’IEC i l’IEMed tingueren una reunió internacional amb participants de Portugal, Itàlia, França, Alemanya i Catalunya, en 

què es presentà aquest projecte, que pretén assolir una visió diacrònica de la realitat social partint del cas català i obtenir, 

alhora, una visió completa dins el conjunt mediterrani . El president de l’IEC i el president de l’IEMed, Sénen Florensa, 

obriren l’acte, i els membres de l’IEC Josep Guitart, Antoni Riera i Flocel Sabaté presentaren el projecte .

10 de febrer de 2015
L’IEC i la Casa de Velázquez
La Casa de Velázquez, centre de recerca i creació artística de la cultura francesa a Madrid, comparteix projectes amb l’IEC 

des del 2010, any en què es va signar un conveni de col·laboració . Durant aquest temps l’IEC ha acollit l’activitat de la Casa 

de Velázquez a Barcelona . El president de l’IEC assistí a l’acte d’inauguració de la nova oficina de la Casa de Velázquez a 

Barcelona, a l’edifici Jaume I del campus de la Ciutadella de la UPF, que col·laborarà i compartirà l’organització d’activitats 

amb l’IEC .
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FotogRaFia 10 . Núria Aramon, filla de 

Ramon Aramon i Serra, i Xavier Trias, alcalde  

de Barcelona, en la inauguració dels Jardins,  

al barri d’Hostafrancs .

15 de febrer de 2015
Jardins de Ramon Aramon i Serra
L’Ajuntament de Barcelona ha dedicat uns jardins a Ramon Aramon i Serra (1907-2000), filòleg, historiador, col·laborador 

de Pompeu Fabra i una figura clau en l’impuls de l’IEC, on ocupà el càrrec de secretari general (1942-1989) i honorari 

(1989-2000) . En l’acte d’inauguració assistiren Xavier Trias, alcalde de Barcelona; Jordi Martí, regidor de Sants-Montjuïc; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; Núria Aramon, filla de Ramon Aramon i Serra, d’altres familiars i veïns del barri 

(fotografia 10) .

22 de febrer de 2015
El futur de la recerca a Catalunya
L’IEC acollí aquesta jornada, organitzada per la Sectorial de Recerca de l’ANC, en què s’analitzà l’organització de la recerca 

a Catalunya i la configuració del període de transició cap a una Catalunya independent, amb l’objectiu de traslladar les 

conclusions del debat als responsables polítics perquè considerin la recerca com a prioritat en el disseny del nou Estat .  

Hi assistiren científics, directors de centres de recerca i responsables de recerca de les universitats del país, que analitzaren  

la situació des de diferents àmbits: «Gestió del sistema de recerca», «Estructures de recerca», «Finançament», «Carrera 

professional i aspectes laborals» i «Innovació i transferència a la societat» .

5, 12 i 19 de març de 2015
Bimil·lenari de la mort d’August
La SCEC programà una sèrie de tres conferències sobre la figura de l’emperador August (63 aC - 14 dC): «L’obra d’August a 

Catalunya», per Isabel Rodà, de la UAB; «Elements augusteus en la poesia de l’època d’August: Tibul i Properci», per 

Antonio Alvar, de la Universitat d’Alcalá de Henares, i «Augusto escritor», per José Luis Vidal, de la UB .

11 de març de 2015
Delegació de la Serralada Litoral Central
La sala d’actes de Can Palauet, de Mataró, acollí la presentació d’aquesta nova delegació, filial de la ICHN i antiga Secció de 

Ciències Naturals del Museu de Mataró, que fou creada amb la voluntat de continuar col·laborant amb la Direcció de Cultura 

i el Museu de Mataró en projectes emblemàtics com l’exposició de bolets, la revista L’Atzavara —a partir d’ara es coeditarà 

entre l’Ajuntament de Mataró i la Delegació— o els seminaris científics . Joaquim Fernàndez, regidor de Cultura de 

l’Ajuntament de Mataró, i Roser Campeny, membre de la Delegació, presentaren l’acte, i Xavier Bellés, de la SECCB, impartí 

la conferència «Història, ciència i meravella de la metamorfosi dels insectes» .
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FotogRaFia 11 . D’esquerra a dreta: 

Joandomènec Ros, president de l’IEC;  

Josep M . Pelegrí, conseller d’Agricultura de la 

Generalitat de Catalunya, i Josep M . Vives, 

president de la ICEA, durant l’acte inaugural 

del I Congrés del Món de la Masia, a la Sala 

Pere i Joan Coromines de l’IEC .

11-13 de març de 2015
I Congrés del Món de la Masia: «Passat, present i futur del territori català»
Organitzat per la Secció d’Història Rural de la ICEA, aplegà professionals de diferents sectors i representants del territori que 

van debatre sobre la transformació social, econòmica i cultural del món rural a partir de l’estudi de l’evolució de la masia 

catalana . S’estructurà en quatre blocs temàtics: «La masia com a edificació», «L’economia i els usos lligats a la masia»,  

«La masia i l’evolució territorial» i «La masia i l’organització social» (fotografia 11) .

12 de març de 2015
Consell Assessor Internacional de la Càtedra UNESCO de l’IEC
La Càtedra reféu la seva organització en dos nivells de participació per a la programació i el desplegament de les activitats:  

la constitució d’un comitè local i d’un consell assessor internacional, per mitjà del qual s’avalaran les activitats i es podran 

establir relacions de col·laboració entre institucions dels diversos continents . El nou web de la Càtedra reflecteix aquesta 

estructura organitzativa i aplega treballs i col·laboracions d’estudiosos locals i estrangers .

19 de març de 2015
Deu anys d’‘Anuari territorial de Catalunya’ (2003-2012)
L’obra sintetitza, analitza i interpreta els projectes i debats territorials que s’han desenvolupat entre els anys 2003 i 2012, i 

utilitza com a base documental els 1 .495 articles, sobre 894 temes diferents, que es van publicar en els diversos anuaris . En 

l’acte de presentació intervingueren Josep M . Llop, president de la SCOT; Oriol Nel·lo, de la UAB i de l’IEC; Mita Castañer, 

expresidenta de la SCOT i directora de l’edició, i Moisès Jordi Pinatella, coordinador de l’edició . Jordi Julià, enginyer de 

camins, canals i ports, clogué la presentació amb una conferència sobre planificació i gestió d’infraestructures .

16 d’abril de 2015
XII Jornada de la SCATERM
La SCATERM i la Fundació Torrens-Ibern organitzaren la jornada titulada «Presència del català en l’espai cientificotècnic . 

Quina terminologia tenim, sense textos especialitzats?», que tractà la utilització i presència del català en la recerca, sobretot 

en la creació de coneixement altament especialitzat que duen a terme centres de recerca i universitats . L’acte inclogué una 

conferència de F . Xavier Vila, professor de filologia de la UB; les comunicacions de F . Xavier Álvarez, de la UAB; David 

Casals, dels Serveis Lingüístics de la UB, i Núria Castells, dels Serveis Lingüístics de la UB, i una taula rodona titulada «Fer 

o no fer recerca en català?», en què participaren Jaume Bertranpetit, director de la ICREA i membre de l’IEC; Xavier 

Fuentes i Arderiu, de l’Associació Catalana de Ciències del Laboratori Clínic, i Jordi Matas, de la UB . Moderà la taula rodona 

i el debat posterior Rosa Mateu, de la Fundació Torrens-Ibern .
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FotogRaFia 12 . Cornel-Peter Rodenbusch, 

guanyador d’una borsa d’estudi Generalitat  

de Catalunya, en la seva intervenció a la Sala 

Prat de la Riba .

17 d’abril de 2015
La SFCS a Tortosa
Sota el títol «Les Terres de l’Ebre, una anàlisi social, cultural i econòmica», la SFCS celebrà una sessió plenària amb 

l’objectiu de compartir la realitat del territori sota el guiatge d’agents destacats de la gestió social, cultural i política . En 

l’acte d’obertura de la jornada intervingueren Francesc Xavier Pallarès, delegat territorial de la Generalitat a les Terres de 

l’Ebre, i Ferran Bel, alcalde de Tortosa . Juan Antonio Duro, director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, 

parlà sobre el territori, l’economia i la societat; i Victòria Almuni, professora de secundària, i Miquel Àngel Pradilla, membre 

de la SF i professor de la URV, sobre la cultura i la llengua a les Terres de l’Ebre .

18 d’abril de 2015
Sortida d’estudi a Figueres
La SCG organitzà quinze conferències i presentacions de publicacions, dos cursos i sis sortides . Entre aquestes activitats 

destaca la sortida d’estudi a Figueres, inclosa dins la sèrie Ciutats d’alta velocitat, amb una visita al castell de Sant Ferran i 

una taula rodona sobre les estratègies figuerenques en relació amb les noves infraestructures ferroviàries i la seva dimensió 

transfronterera .

22 d’abril de 2015
LXXXIV Premis Sant Jordi de l’IEC
El cartell el formaven trenta-set premis i set ajuts i borses d’estudi . L’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 2015 tingué 

lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, en una cerimònia solemne en què la catedràtica de literatura catalana de la UB Lola 

Badia dirigí unes paraules en nom d’Anthony Bonner, guanyador del Premi Catalònia, i Cornel-Peter Rodenbusch, 

guanyador d’una borsa de la Generalitat de Catalunya, féu una intervenció en representació dels joves investigadors 

guardonats . El discurs de cloenda fou a càrrec de Josep A . Planell, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de  

la UOC (fotografia 12) .

23 d’abril de 2015
Diada de Sant Jordi a l’IEC
En record de les víctimes del genocidi armeni d’ara fa cent anys, l’IEC i la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada - Carles Fages de Climent de la UdG programaren una lectura pública en veu alta de l’obra Quadern d’Aram, de 

Maria Àngels Anglada, al pati de la Casa de Convalescència . L’IEC obrí les portes al públic i es col·locà una parada de venda 

de llibres de l’IEC al pati de l’Institut i a les Rambles .
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FotogRaFia 13 . Coberta del llibre .

23 i 24 d’abril de 2015
L’IEC, membre de l’ALLEA
La federació europea d’acadèmies de ciències i humanitats aprovà la incorporació de l’IEC com a nou membre d’aquesta 

organització l’abril de 2014 . Enguany, el president de l’IEC, Joandomènec Ros, assistí a l’Assemblea General de l’ALLEA, 

que tingué lloc a l’Academia das Ciências de Lisboa .

26 d’abril de 2015
VI Trobada d’Amics de l’Art Romànic de Catalunya
La societat AAR organitzà aquesta sisena trobada a la Seu d’Urgell, que s’inicià amb una presentació institucional a càrrec 

de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla; el representant del copríncep d’Andorra, mossèn Josep Maria Mauri, i la 

presidenta d’AAR, Francesca Español . La jornada inclogué una visita pels diferents punts de la ciutat medieval, la catedral i 

el museu diocesà, i una conferència a càrrec de Francesca Español sobre l’evolució de la catedral romànica de la Seu d’Urgell 

i el seu mobiliari litúrgic . Com a colofó, el grup musical Ministrers del Sabre oferí un concert de música medieval . Hi 

participaren els associats d’AAR del Bages, del Berguedà, de Sabadell, i el Centre d’Estudis Penedesencs .

28 d’abril de 2015
La catalanofonia. Una comunitat del segle xxi a la recerca de la normalitat lingüística
Miquel Àngel Pradilla, membre de la SF i director de la Xarxa CRUSCAT, és l’autor d’aquest llibre, que presenta una anàlisi 

sociolingüística sobre l’estat de la llengua catalana i la pugna de la comunitat lingüística catalana per a aconseguir un estatus 

normal entre les llengües europees . L’acte de presentació fou presidit per Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la 

Generalitat, i hi intervingueren, a més de l’autor, el president de l’IEC i Isidor Marí, membre de la SF i autor del pròleg 

(fotografia 13) .

29 d’abril de 2015
Actes del simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)
Vàrem mirar ben al lluny del desert, obra que recull les actes del simposi, es presentà a l’Auditori del Museu d’Història de 

Catalunya . L’acte comptà amb les intervencions de Manuel Cuyàs, periodista; Agustí Colomines, director acadèmic de la 

Càtedra Josep Termes de la UB, i Jaume Sobrequés, director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya i president 

de la SCEH .

01-86 Sintesi memoria 2014-2015.indd   32 07/10/15   10:48



33

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
1

4
-2

0
1

5

FotogRaFia 14 . Coberta del llibre .

29 d’abril de 2015
El president de l’IEC, a Els matins de TV3
Lídia Heredia entrevistà Joandomènec Ros sobre l’estat de salut de la llengua catalana, amb motiu de la publicació de l’IEC 

La catalanofonia. Una comunitat del segle xxi a la recerca de la normalitat lingüística, de Miquel Àngel Pradilla, i sobre 

qüestions mediambientals, tractades amb detall en el seu llibre Més de quaranta senyals. Noves reflexions sobre medi 

ambient (Pagès, 2014) .

29 d’abril de 2015
El nou Reglament (UE) 1169/2011 d’informació alimentària al consumidor. On som i on 
anem?
El Reglament estableix de quina manera ha de figurar la informació en l’etiquetatge dels productes perquè els consumidors 

puguin fer una opció de compra responsable . L’ACCA i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Natural 

de la Generalitat de Catalunya dugueren a terme aquesta jornada amb l’objectiu d’analitzar les implicacions de l’entrada en 

vigor del Reglament per a les empreses que han d’incorporar les noves exigències a l’etiquetatge, per a les administracions 

públiques que fan el control oficial de l’etiquetatge i per als consumidors, que són els destinataris d’aquesta informació .

12 de maig de 2015
La primera obra sobre la història monetària de tot l’Estat català medieval
Història de la moneda de la Corona Catalano-aragonesa medieval (excepte els comtats catalans) (1067/1162-1516), de 

Miquel de Crusafont i Sabater, president de la SCEN, traça una panoràmica general dels amonedaments catalans i les seves 

característiques bàsiques i segueix una cadència cronològica regnat per regnat . La presentació d’aquet tercer volum de la 

col·lecció «Història Monetària Catalana» fou a càrrec de Flocel Sabaté, membre de l’IEC i catedràtic de la UdL  

(fotografia 14) .

12 de maig de 2015
II Jornada Mengem Sa?: «La carn en l’alimentació»
Per estudiar el valor de la carn com a aliment sobre la base del coneixement científic i professional, la ICEA i l’ACCA 

dugueren a terme la II Jornada Mengem Sa?, titulada «La carn en l’alimentació» . Les diverses aportacions es van dividir en 

tres blocs: el primer tractà sobre producció i s’hi debateren temes relacionats amb la seguretat, la traçabilitat i la 

sostenibilitat; el segon, sobre la relació entre el consum de carn i l’estat de salut, i el tercer, sobre la percepció que tenen els 

consumidors de les estratègies de producció i en llur grau de confiança en la carn i els productes carnis . Com a acte de 

cloenda, el xef Nandu Jubany pronuncià una conferència en què analitzà el valor gastronòmic de la carn .
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FotogRaFia 15 . D’esquerra a dreta:  

ester Franquesa, directora general de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya; 

Oriol Morera, en representació del conseller  

del Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya; Àlvar Net, president de l’Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i de Balears; Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Albert Pèlach, president 

d’Enciclopèdia Catalana, a la seu de 

l’Acadèmia .

13 de maig - 1 de juliol de 2015
Debats per a entendre la societat d’avui
Amb motiu de l’aparició de l’anuari Societat catalana 2014, el Palau Macaya de l’Obra Social La Caixa i l’ACS 

coorganitzaren la segona edició del cicle amb l’objectiu de traslladar a la ciutadania les anàlisis i les reflexions que es 

desprenen d’aquest estudi . Les sessions s’estructuraren en forma de diàlegs, amb la intervenció d’un ponent, autor d’un dels 

capítols de l’anuari: «L’impacte de la crisi en la qualitat de l’ocupació», per Carlos Obeso; «L’emigració dels joves en temps 

de crisi», per Pau Serracant; «La solidaritat cívica», per Pau Vidal, i «Les classes socials a Catalunya en temps de crisi», per 

Marina Subirats . A continuació, un ponent convidat del món de la universitat, l’Administració o l’àmbit social hi introduí un 

element de contrast . El sociòleg Oriol Homs, coordinador de l’anuari, fou l’encarregat de moderar les sessions .

14-16 de maig de 2015
8a Escola Europea de Primavera d’Història de la Ciència i la Popularització
La SCHCT participà en l’organització —juntament amb l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Institut d’Història de la Medicina i 

de la Ciència López Piñero i l’European Society for the History of Science— de la vuitena edició de l’European Spring School 

on History of Science and Popularization, titulada «Living in a Toxic World (1800-2000): Experts, Activism, Industry and 

Regulation», que girà al voltant dels tòxics i tingué lloc a Maó .

19 de maig de 2015
Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT)
Durant l’acte de cloenda del curs acadèmic 2014-2015 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 

Balears (ACMSCB), que tingué lloc a l’auditori de l’Acadèmia, es féu el lliurament de premis d’aquesta institució i la 

presentació del DEMCAT, l’actualització en línia d’una eina de referència com és el Diccionari enciclopèdic de medicina . Els 

presentadors foren Odette Viñas, del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic, i Oriol Ramis, de TBReach 

Monitoring & Evaluation Independent Agency, ambdós membres del Consell Editorial que treballa en aquest projecte 

promogut per l’ACMSCB, Enciclopèdia Catalana, el TERMCAT i l’IEC (fotografia 15) .
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FotogRaFia 16 . Presentació de l’obra a la 

Sala Prat de la Riba, amb Joaquim Montclús, 

l’autor (esquerra); Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; Germà Gordó, conseller de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya; Josep Cruanyes, 

president de la SCEJ, i Romà Escalas, secretari 

general de l’IEC .

21 i 22 de maig de 2015
Quartes Jornades sobre la Gestió de la Informació Científica (JGIC-2015)
El principal objectiu de les JGIC-2015, organitzades per l’Observatori de la Recerca de l’IEC, fou debatre els aspectes més 

rellevants de la gestió de la informació científica, així com presentar i posar en contacte diverses iniciatives dedicades als 

nous escenaris, tecnologies i agents de la informació científica per generar una visió integral i cooperativa d’aquest àmbit, 

més enllà de les àrees més consolidades . Aquestes jornades s’adrecen als responsables, gestors i documentalistes dels sistemes 

d’informació de les universitats i dels centres de recerca, i també als investigadors especialitzats . S’estructuraren en 

conferències i taules rodones, que van reunir responsables i experts de diverses institucions: la Generalitat de Catalunya, 

l’IEC, les universitats, els centres públics de recerca, les biblioteques, les empreses i les fundacions .

24-28 de maig de 2015
88a Assemblea General de la UAI
Des de l’any 1922, l’IEC és membre de la UAI, una federació d’acadèmies d’àmbit nacional dedicades a les ciències 

filològiques, arqueològiques, històriques i socials, amb vocació de cooperar internacionalment . En l’Assemblea, que tingué 

lloc a Brussel·les, hi assistiren Josep Guitart i Antoni Riera, delegats permanents de l’IEC a la UAI, que donaren compte dels 

programes de recerca de l’IEC realitzats sota el seu patronatge . Flocel Sabaté, de la SHA, hi presentà el projecte de recerca 

«Les ciutats mediterrànies: els factors de desenvolupament i progrés . Ciutat i articulació territorial», nascut arran de la 

celebració del seminari internacional sobre ciutats mediterrànies organitzat per l’IEC i l’IEMed, que es va celebrar el 

novembre de 2011 a l’Institut i del qual sorgí Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament (2015), obra que recull 

les ponències que s’hi presentaren .

26 de maig de 2015
La Franja de Ponent: aspectes històrics i jurídics
L’obra, de Joaquim Montclús, publicada amb l’ajut de la Conselleria de Justícia, recull per primera vegada la història 

conjunta de les quatre comarques principals que componen la Franja de Ponent: el Baix Cinca, la Llitera, el Matarranya i la 

Ribagorça . Es presentà a la seu de l’IEC en un acte presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Germà Gordó, 

conseller de Justícia de la Generalitat, i en què intervingueren també Josep Cruanyes, president de la SCEJ, i l’autor 

(fotografia 16) .
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FotogRaFia 17 . Laura Borràs, directora de la 

ILC; Ferran Mascarell, conseller de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya, i Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, durant la presentació 

de la jornada, a la Sala Pere i Joan Coromines .

27 de maig de 2015
Fòrum 2012 Catalunya 21. Territori i Urbanisme
Amb l’objectiu de formular propostes de futur en relació amb el model territorial i urbanístic de Catalunya, la SCOT va 

posar en marxa el Fòrum, una plataforma de pensament, debat i proposta en què van participar tres-cents experts, aplegats 

en dotze grups de diàleg . El resultat és el Document d’alternatives, que recull dues-centes cinquanta-cinc propostes, 

estructurades en cinc línies estratègiques i trenta propostes prioritàries . La jornada es clogué amb la celebració del congrés 

Alternatives al territori i l’urbanisme de Catalunya, una sessió participativa en la qual es van discutir les trenta propostes 

principals i se’n va establir la prioritat . Els moderadors van ésser Josep Maria Llop, president de la SCOT; Juli Esteban, 

arquitecte i urbanista, i Irene Navarro, ambientòloga i consultora en paisatge, participació i sostenibilitat local .

27 de maig de 2015
20è aniversari de la Prova Cangur de Matemàtiques
La SCM convoca, des del 1995, aquesta activitat de divulgació de les matemàtiques adreçada als alumnes de tercer i quart 

d’ESO i primer i segon de batxillerat, que se celebra a cinquanta-tres països d’Europa, Àsia i Amèrica simultàniament . La 

filial de l’IEC és qui organitza la prova a Catalunya, Andorra i la Franja de Ponent; i també la promou a les Illes Balears i al 

País Valencià, on l’organització és a càrrec de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX i la Societat d’Educació 

Matemàtica Al-Khwarizmi, respectivament . Els premis es lliuraren al Paranimf de la UB en un acte presidit per Irene Rigau, 

consellera d’Ensenyament, i en què intervingueren Dídac Ramírez, rector de la UB; Joaquim Agulló, vicepresident de l’IEC, i 

Xavier Jarque, president de la SCM .

28 de maig de 2015
La Institució de les Lletres Catalanes i l’IEC recorden Eugeni d’Ors
La ILC publicà el llibre Eugeni d’Ors. Potència i resistència, un recull de més de trenta textos editats per Xavier Pla en què 

s’aborda la trajectòria intel·lectual d’Eugeni d’Ors des de diferents vinculacions polítiques, estètiques i intel·lectuals . Amb 

motiu d’aquesta publicació, tingué lloc a l’Institut una jornada dedicada a Eugeni d’Ors i la seva obra amb Ferran Mascarell, 

conseller de Cultura de la Generalitat; Joandomènec Ros, president de l’IEC; Laura Borràs, directora de la ILC, i Xavier Pla, 

professor de la UdG . Les ponències que es pronunciaren foren «Catalanisme, falangisme i altres ismes», per Josep Murgades i 

Maximiliano Fuentes; «Identitats, miralls, màscares», per Maria Rosell, Teresa Costa-Gramunt i Joaquim Sala-Sanahuja; 

«Teresa, Gualba, Sijé, Lídia», per Josep Playà, Raül Garrigasait, Carlos d’Ors i Cristina Masanés, i «L’últim Ors a 

Catalunya», per Oriol Pi de Cabanyes . També es van projectar alguns fragments d’entrevistes sobre Eugeni d’Ors  

(fotografia 17) .
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FotogRaFia 18 . D’esquerra a dreta: 

l’expresident del Parlament de Catalunya Joan 

Rigol; el president de l’IEC, Joandomènec Ros, 

i el conseller de la Presidència, Francesc Homs, 

amb l’equip d’historiadors del projecte dirigit 

per Flocel Sabaté durant la presentació de 

l’obra, al claustre de l’IEC .

2 de juny de 2015
Anàlisi històrica de la identitat catalana
És el primer número de la nova col·lecció de l’IEC «Publicacions de la Presidència . Sèrie Major», dedicada a estudis, treballs, 

assajos i reflexions d’investigadors qualificats sobre qüestions d’una àmplia varietat temàtica: política, història, cultura i 

ciència des d’un àmbit català i amb una clara projecció internacional . L’obra és fruit d’un projecte de recerca internacional 

promogut per l’IEC i l’European Science Foundation, i també l’ha publicat en anglès l’editorial Peter Lang - International 

Academic Publishers amb l’ajut de la Generalitat de Catalunya . Es presentà en un acte presidit per Francesc Homs, conseller 

de la Presidència de la Generalitat, en què intervingueren el president de l’IEC; Flocel Sabaté, membre de l’IEC i director del 

projecte, i Salvador Giner, sociòleg i membre de l’IEC (fotografia 18) .

2 de juny de 2015
Sobre la traducció del Talmud al llatí al segle xiii

La SCEHB organitzà la conferència «Lex super os vel in ore: la traducció del Talmud (תורה שבעל פה) al llatí durant el s. xiii», 

a càrrec dels professors de la UAB Óscar de la Cruz, Ulisse Cecini i Eulàlia Vernet . La traducció llatina del Talmud es  

dugué a terme en el context de la condemna i crema d’aquesta obra a París (1240-1242) . En la conferència es van descriure 

els textos i els manuscrits i també se’n subratllà la importància històrica, filològica i teològica .

5 de juny de 2015
El Premi Manel Xifra Boada per a la SCT
La SCT ha estat una de les guanyadores de la desena edició en la modalitat de Premi a la Transmissió del Coneixement 

Cientificotècnic, que atorga el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i Comexi Group . Els 

guardons es lliuraren al Castell de Peralada, coincidint amb l’Engidiada, la trobada anual d’enginyers graduats i d’enginyers 

tècnics industrials gironins . La SCT promou la recerca i la divulgació dels avenços tecnològics —especialment, dels que 

afecten l’àmbit de la societat catalana—, els contactes entre tècnics i investigadors de la universitat i la indústria, així com les 

publicacions de tema tecnològic en llengua catalana .
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FotogRaFia 19 . Núria Sánchez Coll, 

guardonada de la darrera edició del Premi 

Josep M . Sala-Trepat, que pronuncià una 

conferència durant l’acte d’homenatge del 

Premi, a la Sala Pere i Joan Coromines . 

5 de juny de 2015
XXV Conferència Anual de la SCC a Girona
La conferència, titulada «L’estudi de les audiències en el sistema comunicatiu complex actual . Les fonts d’informació, 

qualitat informativa i qualitat democràtica en l’àmbit local», versà sobre les fonts periodístiques i la comunicació local .  

Hi participaren Jordi Xargayó, director del Diari de Girona; Jordi Grau, director adjunt del diari El Punt Avui; Àlex Martí, 

director de Televisió de Girona; Eduard Cid, de la Xarxa de Comunicació Local; Joan Ventura, president de la demarcació de 

Girona del Col·legi de Periodistes; Carles Puigdemont, alcalde de Girona i periodista, i Jordi Hernández, del Grup de Recerca 

Comunicació Social i Institucional . Lluís Costa, professor de la UdG, moderà l’acte .

8 de juny de 2015
XVI Simpòsium Fundació La Marató de TV3, a l’IEC
Amb el títol «Ciència, música i art» s’hi presentaren els resultats de la recerca biomèdica finançada per La Marató de TV3 

del 2009, dedicada a les malalties minoritàries . El simposi també oferí un espai ciutadà de divulgació científica i social 

entorn de La Marató de TV3 . En l’acte de cloenda assistiren Roser Fernández, secretària general del Departament de Salut; 

Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la Fundació La Marató de TV3, i 

Joandomènec Ros, president de l’IEC .

10 de juny de 2015
Premi Josep M . Sala-Trepat
Fou instituït l’any 1990 per la Fundació de França . Des del 2003 ha estat convocat dins el Cartell de premis de l’IEC per la 

SCB, i ofert a un investigador que treballi en l’àrea de bioquímica o biologia molecular i el treball del qual tingui relació amb 

la regulació de l’expressió gènica . Amb motiu de l’última convocatòria d’aquest guardó, la SCB celebrà un acte d’homenatge 

que comptà amb la presència i les intervencions de personalitats clau de la seva història . Entre d’altres, Núria Sánchez Coll, 

investigadora del Centre de Recerca en Agrigenòmica i darrera guardonada (2013), pronuncià una conferència científica, i 

Pere Puigdomènech, expresident de la SCB, desgranà els més de vint anys d’història del Premi . El president de la SCB, Josep 

Clotet, anuncià la creació d’un nou conjunt de premis, que promourà i atorgarà la SCB, els quals inclouran diverses 

categories dirigides al reconeixement i a la incentivació de la vocació i la perseverança en diversos àmbits de la professió de 

biòleg (fotografia 19) .
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FotogRaFia 20 . El president de l’IEC en 

l’homenatge dedicat a Josep Roca-Pons dins el 

Congrés de la NACS, al jardí Mercè Rodoreda . 

20 de juny de 2015
La ‘Crònica’ de Ramon Muntaner: edició i estudi, a Peralada
Dins els actes de celebració de l’Any Muntaner a Peralada, en commemoració del 750è aniversari del naixement del militar i 

cronista Ramon Muntaner (Peralada, 1265), l’Ajuntament de Peralada organitzà la presentació de La ‘Crònica’ de Ramon 

Muntaner: edició i estudi, de Josep Antoni Aguilar Àvila, obra que obtingué el Premi R . Aramon i Serra de l’IEC el 2011 .

25 de juny de 2015
91a sessió de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics
En el context de les sessions acadèmiques sobre l’estudi de la litúrgia que organitza la SCEL, Marc Sureda, conservador del 

Museu Episcopal de Vic i secretari de la SCEL, impartí la conferència «El funcionament de les catedrals romàniques de Vic, 

Girona, Urgell i Tarragona segons els costumaris: la litúrgia estacional» . En la sessió anterior, Francesc Fité, de la UdL, 

pronuncià la ponència «El santoral de la consueta de la catedral de Lleida, ACL ms . 0031» .

27 de juny de 2015
L’Acadèmia Oberta
És un espai virtual d’intercanvi entre els assessors lingüístics i la SF destinat a avançar i compartir alguns dels treballs 

normatius que elabora la Secció . La reunió de presentació fou presidida per M . Teresa Cabré, presidenta de la SF, i hi van 

participar els membres Màrius Serra, Joaquim M . Puyal, Gemma Rigau, Josep Gifreu, Isidor Marí, Miquel À . Pradilla i Mila 

Segarra . El coordinador d’aquest espai és Oriol Camps, col·laborador de la SF . Les pròximes reunions previstes se celebraran 

amb els representants dels col·lectius d’ensenyants i dels escriptors, traductors i correctors .

29 de juny i 1-2 de juliol de 2015
Congrés de la NACS, a l’IEC
El 15è Col·loqui Internacional de la NACS —associació dels Estats Units i Canadà que agrupa investigadors, estudiants i 

persones que comparteixen un interès general per la cultura catalana, amb seu social a l’IEC— aplegà especialistes en 

catalanística que van debatre al voltant de tres eixos principals: el malestar de la traducció, els estudis catalans i la nova 

sobirania, i els règims de visibilitat i cultura visuals . A més de les sessions plenàries, s’organitzaren sessions sobre lingüística i 

sociolingüística, com per exemple una taula rodona en què es parlà de l’ensenyament del català com a segona llengua . 

També es lliurà el Premi NACS, que reconeix l’obra d’un professional que es dediqui a la catalanística a l’Amèrica del Nord . 

La trobada rebé el suport de l’Institut Ramon Llull (fotografia 20) .
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FotogRaFia 21 . Presentació de l’Informe, 

amb Mireia Plana, de Plataforma per la 

Llengua; el president de l’IEC, Joandomènec 

Ros; Muriel Casals, presidenta d’Òmnium 

Cultural, i Miquel Àngel Pradilla, director de la 

Xarxa CRUSCAT .

6 de juliol de 2015
Neix Bioinformàtics Barcelona
L’IEC forma part de les vint-i-cinc entitats membres que signaren l’acord per a la creació de Bioinformàtics Barcelona, una 

plataforma per a impulsar la formació, la recerca i la transferència tecnològica en bioinformàtica, i posicionar l’àrea de 

Barcelona com a pol de referència mundial en aquest àmbit . La primera Junta Directiva es constituí amb Ana Ripoll, de la 

UAB, com a presidenta; Arcadi Navarro, de la UPF, com a secretari, i Alfons Nonell, de Mind the Byte, com a tresorer . Ferran 

Sanz, catedràtic d’informàtica biomèdica de la UPF, n’és el director científic .

6 de juliol de 2015
VIII Informe sobre la situació de la llengua catalana (2014)
La Xarxa CRUSCAT de l’IEC, amb el suport d’Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua, elaborà el VIII Informe 

sobre la situació de la llengua catalana (2014), que analitza quina és la situació del català en els diferents territoris i el 

context social, jurídic i polític que afecta la llengua . L’Informe constata la involució de l’estatus jurídic del català en el darrer 

any i alerta d’alguns retrocessos en l’evolució sociolingüística de la llengua a Catalunya . En la conferència de premsa 

intervingueren Joandomènec Ros, president de l’IEC; Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural; Mireia Plana, membre 

de la junta executiva de la Plataforma per la Llengua, i Miquel Àngel Pradilla, director de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC i 

coordinador de l’Informe, que exposaren les conclusions de l’estudi (fotografia 21) .

8-10 de juliol de 2015
Simposi en el 40è aniversari de la mort de Franco
El Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC) i la SCEH planejaren el simposi A 40 anys de la mort de Franco 

(1975-2015). Què hem fet? On som? Cap a on anem? per fer un balanç d’aquests quatre decennis en els aspectes de la vida 

política, social i econòmica, de les mentalitats i de les llibertats individuals i col·lectives tant a Catalunya com a l’Estat 

espanyol . La presentació fou a càrrec del president de l’IEC i de Jaume Sobrequés, director del CHCC i president de la 

SCEH . Borja de Riquer, catedràtic d’història contemporània de la UAB, pronuncià la conferència inaugural .
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FotogRaFia 22 . Josep Massot i Muntaner, 

president de la SHA (dreta); Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Xavier Barral i Altet, 

membre de l’IEC i president del CVMA-

Catalunya, que presidiren la jornada a la Sala 

Pere i Joan Coromines .

20 de juliol de 2015
El vitrall a Catalunya
Amb motiu de l’acabament del cinquè i darrer volum del Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA): Catalunya se celebrà una 

jornada en què es tractà sobre els vitralls de la catedral de la Seu d’Urgell i de Santa Maria de Cervera i sobre els estudis 

entorn del vitrall a Catalunya . L’acte fou presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC; Josep Massot i Muntaner, 

president de la SHA, i Xavier Barral i Altet, membre de l’IEC i president del CVMA-Catalunya . En la jornada es dugué  

a terme una sessió científica, a càrrec de Xavier Barral i Altet, i diverses comunicacions i ponències, en què intervingueren 

Rosa Alcoy, catedràtica d’història de l’art de la UB; Carme Domínguez, historiadora de l’art i documentalista; Josefa Huertas 

i Montserrat Pugès, del Servei d’Arqueologia de Barcelona, i Lorena Valldepérez i Pere Valldepérez, del Taller Valldepérez 

de Barcelona . Joan Vila-Grau, president honorari del Comitè Nacional del CVMA-Catalunya i artista creador dels vitralls de 

la Sagrada Família, oferí la conferència de cloenda (fotografia 22) . 

23 de juliol de 2015
30è aniversari del TERMCAT
Fundat el 1985 per la Generalitat i l’IEC, és un consorci que coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua 

catalana . La celebració tingué lloc al Teatre de Sarrià i comptà amb la presència de Ferran Mascarell, conseller de Cultura  

de la Generalitat; Joandomènec Ros, president de l’IEC; Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, i Jordi 

Bover, director del TERMCAT . Marc Boada, divulgador científic, obrí l’acte amb una reflexió sobre la presència dels termes 

en l’àmbit de la paleontologia; Pau Nin, expert en robòtica educativa, presentà un robot humanoide i un gos que sap felicitar 

l’aniversari per a comentar la terminologia emprada en àmbits tecnològics . Martí de Borja oferí un tast il·lustrat de 

terminologia musical, acompanyat dels balladors de lindy-hop Núria Bonet i Aitor Leniz, de SwingCats . L’acte es clogué 

amb un vídeo sobre les principals línies de treball del Centre .

16-23 d’agost de 2015
L’IEC a la UCE
El Liceu Renouvier de Prada (Conflent) acollí la quaranta-setena edició de la UCE amb el lema «Dinamismes de 

coneixement i esperances d’alliberament» . Hi tingueren lloc les Jornades de l’Institut, enguany titulades «L’IEC, acadèmia 

nacional de Catalunya i dels Països Catalans», i la XXX Jornada d’Agricultura a Prada, organitzada per la ICEA amb la 

col·laboració de la SECCB, que tractà sobre el Projecte de llei del sòl d’ús agrari, de les dificultats d’accés al sòl agrari i 

d’iniciatives com el Banc de Terres del Garraf .
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2 . Homenatges

Ferran Sor (1778-1839)
Músic i compositor

175è aniversari de la seva mort
La SCMUS i la Societat Sor de Barcelona organitzaren conjuntament les jornades Ferran Sor i el seu temps. Sor Symposium 

Barcelona . Amb l’objectiu de revisar, reivindicar i difondre l’obra de Sor, es reuniren acadèmics i experts en la seva música i 

època, com ara Brian Jeffery i Lluís Gàsser, i intèrprets com Jaume Torrent, Josep M . Roger i Sergi Casademunt . Les 

jornades combinaren ponències i comunicacions breus amb debats, recitals, concerts i mostres de danses . En el marc 

d’aquesta trobada es feren públiques les recerques i descobertes més recents al voltant de la seva figura i obra, part cabdal 

del patrimoni musical català .

16-18 d’octubre de 2014

Miquel dels Sants Oliver i Tolrà (1864-1920)
Membre fundador de l’IEC

150è aniversari del seu naixement
Per iniciativa de la UIB i l’IEC, es desenvolupà a Palma i a Barcelona un programa dedicat a l’anàlisi de la personalitat i 

l’obra d’Oliver .

A Barcelona es féu la sessió inaugural i un cicle de conferències que s’impartiren en tres escenaris . L’IEC acollí les ponències 

«Miquel dels Sants Oliver, historiador», per Jordi Casassas, de l’IEC, i «Miquel dels Sants Oliver, escriptor modernista», per 

Pere Rosselló, de la UIB; el Col·legi de Periodistes de Catalunya: «Miquel dels Sants Oliver i el Diario de Barcelona (1904-

1906)», per Josep M . Casasús, membre de l’IEC, i «Miquel dels Sants Oliver i La Vanguardia», pel periodista Enric Juliana i 

l’historiador de la cultura Jordi Amat, i l’Ateneu Barcelonès: «Miquel dels Sants Oliver i l’Ateneu Barcelonès», per Damià 

Pons, de l’IEC i la UIB .

8 d’octubre - 5 de novembre de 2014

A Palma es féu una jornada d’estudi a fi de promoure els nous coneixements sobre la seva obra literària i historiogràfica i el 

seu pensament polític . Els ponents foren els professors de la UIB Joan Mas i Vives, Pere Rosselló Bover, Antoni Marimon, 

Pere Fullana, Damià Pons, i el professor de la UB Jordi Casassas . S’impartiren dues conferències: l’una a càrrec de Sebastià 

Serra, de la UIB, a la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana, i l’altra de Josep Massot i Muntaner, membre de l’IEC, a 
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l’edifici Sa Riera . Hi hagué tres taules rodones (sobre el turisme, el mallorquinisme polític i la premsa), en què 

intervingueren quinze especialistes en cada un dels diferents camps . També es feren dues sessions de presentació de 

comunicacions per investigadors consolidats, graduats recents i professors de secundària que es dediquen a la recerca .

31 d’octubre - 9 de desembre de 2014

Pius Font i Quer (1888-1964)
President de la ICHN (1931-1934) i president de l’IEC (1958-1964, rotativament)

50è aniversari de la seva mort
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona organitzà l’homenatge 50 anys de la farmàcia Font-Quer a Tarragona 

(1964-2014), que tingué lloc a la sala d’actes del Col·legi i fou presidit pel president de l’IEC . Cèsar Blanché, catedràtic de 

botànica farmacèutica de la UB, pronuncià la conferència «Els paisatges de Font i Quer . Una aproximació històrica» .

15 de setembre de 2014

Se celebrà a l’IEC la sessió científica Font i Quer, llavor de futur. Els reptes de la botànica catalana per al segle xxi, 

organitzada per la ICHN i la SCB, amb l’objectiu d’analitzar l’estat de progrés de diversos àmbits de la botànica actual, a 

partir de les iniciatives impulsades per Font Quer, i obrir un espai de reflexió i propostes de futur amb un debat obert a tots 

els participants .

12 de desembre de 2014

Josep Roca i Pons (1914-2000)
Membre de la SF i fundador de la North American Catalan Society

Reconeixement a la seva figura
Dins els actes del 15è Col·loqui Internacional de la NACS, que tingué lloc a l’IEC, se li féu un acte de reconeixement en què 

participà M . Teresa Cabré, presidenta de la SF, i Lourdes Manyé, presidenta de la NACS .

29 de juny de 2015
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Francesc Vallverdú i Canes (1935-2014)
Membre de la SF i president de la Fundació Congrés de Cultura Catalana

Jornada en recordança
En l’acte participaren el president de l’IEC, Joandomènec Ros; la presidenta de la Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

Marta Rovira; el periodista i membre de l’IEC Joaquim M . Puyal; l’editor Xavier Folch; Joan Martí i Castell i Isidor Marí, 

membres de la SF de l’IEC, i els poetes Joan Margarit, Jordi Valls i Sergi Jover .

15 d’octubre de 2014

Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014)
Membre de la SF i rector de la UB

Jornades en recordança
La jornada, organitzada per la UIB i l’IEC, tingué lloc a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull de la UIB i a l’edifici Sa 

Riera . En la conferència inaugural, Joan Veny, membre de la SF, oferí una semblança humana i científica de Badia i 

Margarit . L’acte comptà també amb la presència de dos membres de la SF: Joan Miralles, professor de la UIB, i Isidor Marí, 

professor de la UOC, els quals també participaren, juntament amb els professors de la UIB Jaume Corbera, Gabriel Bibiloni i 

Joan Melià, en una taula rodona titulada «Badia i Margarit: llengua i vida» .

18 de febrer de 2015

La Universitat de París-Sorbona dedicà un acte d’homenatge a Antoni Badia Maria i Margarit, que fou doctor honoris causa 

d’aquesta Universitat (1986), i a Marc Taxonera i Comas (1919-2014), monjo benedictí de l’abadia de Montserrat . Hi 

assistiren el president de l’IEC, Joandomènec Ros, i la presidenta de la Secció Filològica de l’IEC, M . Teresa Cabré, i hi 

intervingueren Barthélémy Jobert, president de la Universitat de París-Sorbona; Josep Maria Soler, abat de Montserrat; 

Mònica Güell, directora del Centre d’Estudis Catalans de París, i Joan Martí i Castell, membre de la SF .

15 de juny de 2015
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Modest Prats i Domingo (1936-2014)
Membre de la SF

Sessió en memòria del primer aniversari de la seva mort
L’IEC acollí l’acte d’homenatge, que consistí en diverses ponències i la lectura, per part de Mariàngela Vilallonga, de la SF, 

d’un fragment de l’última lliçó de Modest Prats: «La Paraula i les paraules» . Les ponències foren «Modest Prats, l’amic», a 

càrrec de Josep M . Nadal, de la SF; «Modest Prats i la llengua catalana», de Francesc Feliu; «Modest Prats, amicus atque 

magister», de Narcís Comadira, i, finalment, «Un llibre: Homilies de Medinyà» i «“Oració de les mans”, poema de Modest 

Prats», a càrrec de Xavier Folch i Josep Maria Fonalleras, respectivament .

24 de març de 2015, a l’IEC

Carles Miralles i Solà
Membre de la SF i catedràtic de filologia grega de la UB

L’acte, amb motiu de la seva jubilació, fou presidit pel rector de la UB, Dídac Ramírez, i hi intervingueren Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Adolfo Sotelo, degà de la Facultat de Filologia de la UB, i Francesca Mestre, directora del Departament de 

Filologia Grega de la UB . Joan Martí i Castell, de la URV i membre de la SF, i Pau Gilabert, de la UB, van presentar dos 

volums en reconeixement de la tasca docent i la trajectòria acadèmica i humana de Miralles, titulats Som per mirar . 

Malauradament, Carles Miralles traspassà al cap de pocs mesos (29 .1 .2015) .

30 de setembre de 2014, a la UB

Germà Colón Domènech
Membre de la SF . Antic alumne de la UB, el 1951 hi fou professor ajudant d’Antoni M . Badia i Margarit, i el 1973, professor 

visitant .

L’acte, en reconeixement a la seva tasca acadèmica, fou presidit pel vicerector de Comunicació i Projecció de la UB, Pere 

Quetglas, i hi intervingueren el director de la Reial Acadèmia Espanyola, José Manuel Blecua; el president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, i el degà de la Facultat de Filologia de la UB, Adolfo Sotelo . L’homenatge inclogué les aportacions de 

diversos càrrecs del món acadèmic que glossaren la figura de Germà Colón i la seva contribució a la filologia .

27 de novembre de 2014, a la UB
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Josep M. Font i Rius
Membre de la SHA

Font i Rius va complir cent anys el 12 d’abril i s’organitzà un acte d’homenatge a l’IEC en què participaren Núria de Gispert, 

presidenta del Parlament de Catalunya; Germà Gordó, conseller de Justícia de la Generalitat; Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Pere Molas, president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona; Josep D . Guàrdia, president de l’Acadèmia 

de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; Enoch Albertí, degà de la Facultat de Dret de la UB; Tomàs de Montagut, 

catedràtic d’història del dret i de les institucions a la UPF i membre de la RABLB i de l’IEC, i l’homenatjat . A l’acte, hi 

assistiren alumnes i familiars (fotografia 23) .

14 d’abril de 2015, a l’IEC

FotogRaFia 23 . Participants en l’acte d’homenatge amb motiu  

del centè aniversari de Josep M . Font i Rius (segon a l’esquerra de  

la imatge), a la Sala Prat de la Riba .
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FotogRaFia 24 . Portada del catàleg de 

l’exposició .

FotogRaFia 25 . Cartells i fulls informatius de 

l’exposició .

3 . Exposicions i interpretacions teatralitzades

«Materials i tecnologia el 1714»
14 d’octubre - 18 de novembre de 2014

La mostra presentà els materials utilitzats en ple segle xviii, amb algunes de les aplicacions tecnològiques per a les quals es 

feien servir i comparats amb els materials actuals . Cada peça —de la col·lecció del divulgador Marc Boada— constà d’un text 

explicatiu i els materials s’exhibiren en dues vitrines on es distribuïren els continguts següents: introducció, matèria mineral, 

matèria lígnia, matèria metàl·lica, matèria orgànica, i matèria i energia .

Organitzada per la Societat Catalana de Tecnologia .

«“Et prenc la paraula”. 1714: El català ahir, avui i demà»
4-28 de novembre de 2014

L’exposició mostrà les conseqüències de la implantació de la monarquia borbònica en la llengua catalana . Constà de catorze 

plafons i d’un documental titulat Tres-cents anys de fidelitat a la llengua, un homenatge a la vitalitat de Barcelona, que ha 

superat les prohibicions del passat i ha acollit la Declaració Universal dels Drets Lingüístics . L’exposició formà part de les 

diverses iniciatives institucionals en commemoració del Tricentenari (fotografia 24) .

Organitzada pel Consorci per a la Normalització Lingüística .

«Ramon Casanova i Danés (1892-1968), el Boig de l’Hispano»
15 de desembre de 2014 - 27 de febrer de 2015

La mostra girà al voltant de la figura de Ramon Casanova, empresari industrial i apassionat de l’aviació, que el 1917 va 

patentar un dels primers motors de reacció de la història, fet pel qual ha estat reconegut internacionalment .

Organitzada per la Presidència de l’IEC, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Campdevànol, 

el Consell Comarcal del Ripollès, la Fundació Eduard Soler, el Museu Etnogràfic de Ripoll, el Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya, l’Obra Social La Caixa i Comforsa (fotografia 25) .
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FotogRaFia 26 . Invitació per a 

l’exposició sobre Rafael Patxot .

«Les primeres tesis doctorals escrites en català a la Facultat d’Economia i Empresa de 
la UB (1954-1984)»
19 de gener - 17 d’abril de 2015

L’exposició mostrà les primeres tesis doctorals en economia presentades a la Universitat de Barcelona i escrites en català, la 

primera de les quals fou El concepte de ‘cultura política’ segons Almond: a la recerca de l’especificitat política dels pobles, de 

Rafael Ribó i Massó, l’any 1974 .

Organitzada per la Societat Catalana d’Economia, amb la col·laboració de la Facultat d’Economia i Empresa de la 

Universitat de Barcelona .

Exposició «Rafael Patxot. Mecenes, científic..., l’home», a Girona
27 de febrer - 30 d’abril de 2015

L’espai Santa Caterina de Girona acollí l’exposició «Rafael Patxot . Mecenes, científic . . ., l’home», inclosa en el programa 

commemoratiu Univers Patxot, amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort (1872-1964) . Fou comissariada per 

Manuel Castellet, membre de l’IEC, i Jordi Soler, de la Diputació de Barcelona, i presentà les obres de cinc artistes visuals: 

Ana Garcia-Pineda, Roc Parés i Burguès, Jaume Pitarch, Job Ramos i Carles Santos, organitzades en set blocs: «La família», 

«El llegat», «Mecenatge», «Catalanitat», «Renúncia», «Tot un caràcter» i «Exili» (fotografia 26) .

Organitzada per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Assessor de la Masia Mariona i l’IEC .

«Els invents que han revolucionat el món»
2-6 de març de 2015

L’exposició de maquetes d’invents realitzats al llarg de la història, adreçada a estudiants de batxillerat de física o química, 

inclogué la demostració del funcionament de les maquetes (la màquina de vapor, el parallamps o l’ariet hidràulic, entre 

d’altres) per part del seu constructor, Ramon Magem .

Organitzada per la Societat Catalana de Física .
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FotogRaFia 27 . El president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, amb Juan Daniel Roman, 

del BBVA; Josep Font, comissari de l’exposició, 

i Josep M . Vives, president de la ICEA, al pati 

de la Casa de Convalescència .

FotogRaFia 28 . Cartell 

commemoratiu dels cinquanta anys

de la mort de Pius Font i Quer. 

«La vida a pagès. L’Estudi de la Masia Catalana»
3-31 de març de 2015

La mostra donà a conèixer els continguts del gran projecte Estudi de la Masia Catalana, que, entre els anys 1923 i 1936, va 

dur a terme el Centre Excursionista de Catalunya sota l’impuls del mecenes Rafel Patxot . Promoguda per la Presidència de 

l’IEC, s’inscriu dins els actes de celebració de l’Any Patxot en commemoració del cinquantè aniversari de la seva mort .

Cedida per la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859, segons el programa d’exposicions itinerants que la Fundació Antigues 

Caixes Catalanes i el BBVA porten a diverses poblacions d’arreu de Catalunya (fotografia 27) .

«L’Hospital Sueconoruec d’Alcoi. Antoni Miró»
10-31 de maig de 2015

És una exposició plàstica de la sèrie de quaranta-tres llenços d’Antoni Miró titulada L’Hospital Sueconoruec d’Alcoi, en 

commemoració del setanta-cinquè aniversari d’aquesta iniciativa solidària internacional —cap al poble d’Alcoi i cap al 

bàndol republicà durant la Guerra Civil— per a la creació d’un hospital finançat amb les aportacions voluntàries dels 

treballadors escandinaus .

Promoguda per la Presidència de l’IEC, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoi .

«MontPhoto 2015»
8-25 de juny de 2015

L’exposició fotogràfica constà d’una selecció de les vuitanta obres premiades en el Concurs Internacional de Fotografia de 

Natura MontPhoto 2014: fotografies de la natura, de muntanya i de conservació .

Organitzada per la ICHN i l’Associació MontPhoto, de Lloret de Mar .

«Pius Font i Quer. Farmacèutic i botànic»
9-25 de juny de 2015

L’exposició es féu amb motiu del cinquantè aniversari de la mort de Pius Font i Quer, que fou membre de l’IEC entre el 1942 

i el 1964 . A través de deu panells el visitant pogué recórrer la seva trajectòria científica . Fou botànic, farmacèutic i químic . 

Per encàrrec de l’IEC, inicià la preparació d’una flora descriptiva i il·lustrada de Catalunya, creà la primera revista botànica 

del país i contribuí a fundar l’Institut Botànic de Barcelona (fotografia 28) .

Organitzada per la UB, la UPC, el Jardí Botànic Marimurtra, l’Institut Botànic de Barcelona - Jardí Botànic de Barcelona, la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i l’IEC .
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«Mercè Rodoreda, mirall de llengües»
29-30 de juny i 1 de juliol de 2015

L’exposició presentà les traduccions més recents d’obres literàries catalanes a l’anglès, com ara Uncertain glory o The gray 

notebook, traduïdes per Peter Bush, i estudis de catalanística publicats per professionals nord-americans, amb una secció 

dedicada a les obres de Josep-Miquel Sobrer .

Organitzada per la Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC, s’inclogué en la celebració del 15è Col·loqui Internacional de la 

NACS .

Theatrum Sapientiae, a l’IEC
9 i 18 de juny de 2015

La Casa de Convalescència de l’IEC es convertí en l’escenari de dues representacions teatrals de divulgació científica al 

voltant de dos membres de l’IEC: Ramon Margalef i l’aventura de la vida i Jordi Rubió i l’esperit del llibre . L’objectiu 

d’aquestes obres teatrals representades per Theatrum Sapientiae és acostar personatges destacats de la ciència catalana a la 

societat . El primer espectacle fou dedicat a Ramon Margalef (1919-2004), un dels principals estudiosos i pensadors de la 

ciència de l’ecologia, i el segon a Jordi Rubió (1887-1982), un dels grans humanistes del segle xx (fotografia 29) .

Organitzat per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de l’Àrea de Comunicació i el Grup de Recerca Aula 

Música Poètica de la Facultat de Filologia de la UB .

FotogRaFia 29 . Escena de la representació teatral dedicada a 

Ramon Margalef, al jardí Mercè Rodoreda .
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4 . Concerts

La Diada Nacional de Catalunya
L’IEC va commemorar l’Onze de Setembre amb un acte públic al pati de la Casa de Convalescència, que inclogué un concert 

a càrrec d’Àurea Quartet .

Peces musicals
«Vistes al mar» (1920), d’Eduard Toldrà

«La ginesta altra vegada» (allegro con brio)

«Allà a les llunyanies de la mar» (lento)

(dos poemes de Joan Maragall)

«Els segadors»

Intèrprets
Marta Cardona, violí

Laia Besalduch, violí

Anna Mayné, viola

Oleguer Aymamí, violoncel

Laura Sintes, rapsoda

Música al claustre
El cicle estival de concerts acollí, de nou, una activitat musical a l’espai barroc de la Casa de Convalescència, amb la 

col·laboració del Museu de la Música de Barcelona, que aporta instruments històrics de les seves col·leccions .

Música i poesia

26 de juny de 2015
Poesia i música del segle xx a Catalunya
A càrrec dels músics Josep-Ramon Olivé (baríton) i Maria Mauri (piano), fou dedicat al lied català: poesia i música del 

segle xx a Catalunya (fotografia 30) .
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2 de juliol de 2015
La veu de la viola
Polifonia instrumental dels segles xvi i xvii sobre textos poètics

Fou interpretat pel conjunt In Nomine, format per tres instrumentistes especialitzats en música antiga de gran recorregut 

concertístic i amb un repertori que es basa en el gènere de la fantasia que es conreà arreu d’Europa durant els segles xvi  

i xvii, i també en l’adaptació per a un conjunt de violes d’altres gèneres com el madrigal, la cançó i el villancet  

(fotografia 31) .

Sergi Casademunt, viola d’arc soprano

Anna Casademunt, violes d’arc tenor i baixa

Xavier Puertas, violó

9 de juliol de 2015
Poetes mallorquins i catalans
El trio vocal Entreveus, acompanyat de piano i contrabaix, musicà poemes d’autors mallorquins i inclogué adaptacions de 

temes tradicionals d’arrel mediterrània i versions de cantautors (fotografia 32) .

Francesca Suau Artigues, piano, veu i composició

Antònia Suau Sbert, veu

Silke Hamann, veu

Christian Hoel Skjønhaug, contrabaix

FotogRaFia 31 . Sergi Casademunt, Anna 

Casademunt i Xavier Puertas interpretant 

peces del seu repertori al pati de l’IEC .

FotogRaFia 32 . El trio vocal Entreveus, 

acompanyat de piano i contrabaix, al pati de 

l’IEC .

FotogRaFia 30 . Josep-Ramon Olivé (baríton) 

i Maria Mauri (piano), durant la seva actuació 

al pati de l’IEC .

01-86 Sintesi memoria 2014-2015.indd   52 07/10/15   10:48



53

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
1

4
-2

0
1

5

5 . Declaracions i adhesions

— Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la constitucionalitat de la Llei 10/2014 i la congruència legal del Decret 

129/2014 (6 d’octubre de 2014)

L’Institut d’Estudis Catalans es declara sorprès davant les manifestacions d’alguns partits polítics, entitats i mitjans de 

comunicació, els quals, abans que el Tribunal Constitucional dictamini, han gosat qualificar d’inconstitucional la Llei 

10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana . L’Institut 

d’Estudis Catalans comparteix el criteri del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya expressat en el Dictamen 

19/2014 que, sobre la plena constitucionalitat de la dita Llei, aquesta institució va emetre el dia 19 d’agost . Així mateix, 

l’IEC considera congruent amb aquesta Llei el Decret 129/2014, del 27 de setembre, de convocatòria de la consulta popular 

no referendària sobre el futur polític de Catalunya .

— Comunicat públic davant la negativa del Govern espanyol a incloure el català en les proves d’accés a l’advocacia (29 de 

maig de 2015)

Amb motiu de la decisió del Govern espanyol d’utilitzar només l’espanyol en els exàmens d’accés a l’advocacia que han de fer 

els graduats en dret catalans i excloure el dret català dins les matèries avaluables, el Col·legi d’Advocats de Barcelona, el 

Consell de l’Advocacia Catalana i la SCEJ manifestaren que no usar el català en aquest àmbit és una vulneració de la 

Constitució —la qual estableix l’oficialitat de les llengües en relació amb els estatuts d’autonomia i el deure de protegir i tenir 

un especial respecte per les llengües oficials diferents de l’espanyol—, de l’Estatut —que estableix el dret d’opció 

lingüística— i de la Carta Europea de les Llengües —en concret l’article 7 .2, en què els estats es comprometen a garantir el 

dret d’ús i a «eliminar tota distinció, exclusió, restricció en l’ús de les llengües minoritzades» .
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FotogRaFia 33 . A l’esquerra, el vicepresident 

Jaume de Puig i el president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, acompanyats del Grup 

Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de 

l’ALLEA, al jardí Mercè Rodoreda .

6 . Visites institucionals

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

 • Göran Hermerén, president del Grup Permanent de Treball sobre Ciències i Ètica de la federació All European Academies 

(ALLEA) (17 d’octubre de 2014) (fotografia 33)

 • Ramon Pascual de Sans, president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (27 d’octubre de 2014)

 • Miguel Ángel Gimeno Jubero, president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (29 d’octubre de 2014)

 • Elisenda Vives, presidenta de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) (14 de novembre de 2014)

 • Christer Laurén, membre corresponent de la Secció de Filosofia i Ciències Socials (27 de novembre de 2014)

 • Jordi Munell i Garcia, alcalde de Ripoll (15 de desembre de 2014)

 • Carmen Cabezas Peña, subdirectora de Promoció de la Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya (16 de 

gener de 2015)

 • Glòria Cugat i Pujol, subdirectora general de la Inspecció i Control Agroalimentari del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya (16 de gener de 2015)

 • Valentí Junyent Torras, alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages (20 de febrer de 2015)

 • Josep M . Vila d’Abadal, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes (20 de febrer de 2015)

 • Jordi Montaña i Matosas, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) (20 de febrer de 

2015)

 • Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (20 de febrer de 2015)

 • Núria de Gispert i Català, presidenta del Parlament de Catalunya (14 d’abril de 2015)

 • Pere Molas i Ribalta, president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (14 d’abril de 2015)

 • Enoch Albertí i Rovira, degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (14 d’abril de 2015)

 • Josep D . Guàrdia i Canela, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (14 d’abril de 2015)

 • Germà Gordó i Aubarell, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya (14 d’abril i 26 de maig de 2015)

 • Josep A . Planell i Estany, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Oberta de Catalunya (22 

d’abril de 2015)

 • Anthony Bonner, traductor i lul·lista mallorquí (guanyador del Premi Catalònia de l’IEC) (22 d’abril de 2015)

 • Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya (28 d’abril de 2015)

 • Paul Macé, director de MúSIC, Museu dels Instruments de Ceret (30 d’abril de 2015)

 • Alejandro Maluquer Solá, secretari del Patronat de la Fundació la Fontana (30 d’abril de 2015)

 • Elena Martínez-Jacquet, directora de la Fundació la Fontana (30 d’abril de 2015)
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 • Jaume Ayats i Abeyà, director del Museu de la Música de Barcelona (30 d’abril de 2015)

 • Núria Ballester Valveny, directora de la Vil·la Museu Pau Casals (30 d’abril de 2015)

 • Oriol Rusca i Nadal, degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona (29 de maig de 2015)

 • Francesc Homs i Molist, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (2 de juny de 2015)

 • Marta Casals Istomin, vídua de Pau Casals i vicepresidenta de la Fundació Pau Casals (19 de juny de 2015) (fotografia 34) 

 • Martina Camiade, presidenta del Consorci dels Estudis Catalans de Perpinyà (13 de juliol de 2015)

L’Equip de Govern de l’IEC ha dut a terme les visites institucionals següents:

 • El Consell Permanent assistí a l’acte d’inauguració del Centre Transfronterer d’Estudis Pau Casals, situat a la finca 

anomenada Vall-Roc de Prada (9 d’abril de 2015) .

 • El Consell de Govern visità l’Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, convidat pel seu director, el senyor 

Josep Maria Sans i Travé (14 d’abril de 2015) .

 • El Consell Permanent visità la Vil·la Museu Pau Casals a Sant Salvador (Tarragona) (4 de juny de 2015) .

FotogRaFia 34 . Marta Casals Istomin, vídua de Pau Casals, 

firma el llibre d’honor de l’IEC, acompanyada de Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, a la sala de la Presidència de l’IEC .
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7 . Premis Sant Jordi

Atorgats en un acte públic el 22 d’abril de 2015 a la Sala Prat de la Riba de l’IEC:

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

Premi Prat de la Riba
de l’Institut d’Estudis Catalans

Atles geològic de Catalunya Mariona Losantos i Sistach, 
Isabel Ticó i Duran i  
Xavier Berástegui i Batalla

Premi de Medi Ambient
de l’Institut d’Estudis Catalans

Societat d’Història Natural  
de les Balears

Premi Internacional Catalònia
de l’Institut d’Estudis Catalans

Anthony Bonner

Premi IEC d’Història Moderna
Joan Reglà

Orígens i evolució de la cacera de bruixes a Catalunya 
(segles xv-xvi)

Pau Castell Granados

Premi IEC d’Història Literària  
Manuel Milà i Fontanals

La representació de la bogeria en la narrativa catalana 
contemporània (1882-1939)

Maria Dasca Batalla

Premi IEC de Ciències Químiques 
Antoni de Martí i Franquès

Explorant noves propietats electroquímiques dels 
metal·lacarborans. Estratègies per a 
l’heterofuncionalització i aplicacions en biologia 
molecular

Màrius Tarrés Schüler

Premi IEC de Ciències
de l’Enginyeria Rafael Campalans

Aplicacions quàntiques: simulació d’algorismes  
quàntics generals

David Arcos Gutiérrez

Premi IEC de Dialectologia Francesc 
de B . Moll

Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi 
lingüístic en curs en català nord-occidental

Esteve Valls i Alecha

Premi IEC de Gramàtica Pompeu 
Fabra

La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets Olga Fullana Noell

Premi IEC de Comunicació Social  
Joan Givanel i Mas

Josep Puig Pujades (1883-1949). Cultura, periodisme  
i pensament polític en el catalanisme republicà

Anna Teixidor Colomer

Premi Matemàtiques i Societat 
(Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

Per la secció «Joc mental», emesa a Barcelona FM de 
BTV, per l’interès a presentar d’una manera planera  
i amena els jocs matemàtics que fomenten el càlcul 
mental, i també per les altres activitats de divulgació  
de les possibilitats educatives del joc i de foment de les 
habilitats cognitives

Jordi Batllori Àguila
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Premi Fundació Mercè Rodoreda La memoria en construcción. La experiencia  
dictatorial franquista y comunista en las literaturas 
catalana, española y polaca

Matylda Figlerowicz

Premi Modest Reixach 
de la Societat Catalana 
de Sociolingüística

Què hem de fer amb les llengües dels alumnes  
a l’escola?

Pere Comellas, M . Carme 
Junyent, Mònica Barrieras, 
Montserrat Cortès-Colomé,  
Eva Monrós i Mònica Fidalgo

Premi Catalunya de Sociologia Per la seva contribució en el camp de la sociologia 
urbana i territorial, des d’una permanent relació 
dialèctica entre l’anàlisi empírica, la reflexió teòrica i la 
intervenció social

Jordi Borja Sebastià

Premi de l’Associació Catalana
de Ciències de l’Alimentació
(ex aequo)

Valor nutritiu i biofuncional d’un producte mediterrani, 
la beguda d’ametlla, comparada amb la beguda de soia

Natalia Toro Funes

Consum de productes làctics i risc de diabetis tipus 2  
en una població mediterrània d’alt risc cardiovascular

Andrés Díaz López

Premi de la Societat Catalana
de Biologia

Anàlisi de marcadors prenatals de risc en individus 
exposats a factors ambientals de risc durant el seu 
desenvolupament

Bàrbara Samper Martín

Premi de la Societat Catalana  
de Química

Nova ruta sintètica per a l’obtenció de piridazinones 
N-arilades a partir de sals d’arildiazoni

Daniel Cassú Ponsatí

Premi de la Societat Catalana
de Tecnologia

Desenvolupament d’una metodologia per a la 
quantificació de les dispersions tòxiques originades en 
incendis de magatzem i la seva aplicació dins el marc  
de l’AQR a Catalunya

Xavier Seguí Julià

Premi Eduard Valentí de la Societat 
Catalana d’Estudis Clàssics

Miquel Dòria (S. I.): un poeta llatí del segle xviii Carlos Ángel Rizos Jiménez

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat 
Catalana de Física

Quantum Apps: simulació dels algorismes de Shor  
i Grover

David Arcos Gutiérrez

Premi Lluís Casassas i Simó de la 
Societat Catalana de Geografia

Boom immobiliari i crisi de l’habitatge en el context 
d’una ciutat intermèdia. El cas del Sistema Urbà de 
Tarragona

Xavier Delclòs Alió

Menció honorífica Agents i estratègies locals en una vella ciutat industrial. 
El cas de Manresa

Eduard Montesinos i Ciuró

Menció honorífica Valoració de la qualitat visual del paisatge a la 
península de Paria, estat de Sucre, Veneçuela

Kelly Milena Quiroz Sierra
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Premi Jaume Camp
de Sociolingüística

Identificació i localització de les poblacions de gitanos 
catalans a França, llengua, cultura i itineraris 
migratoris

Eugeni Casanova i Solanes

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda Mecanismes narratius en la construcció de la  
interioritat dels personatges en la novel·lística 
rodorediana

Laura Bolo Martínez

Mercè Rodoreda’s exile in France: Chekhov, Mansfield 
and the early short stories (1945-1953)

Noemí Llamas Gómez

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner La circulació del saber durant la baixa edat mitjana: 
un estudi bibliogràfic comparatiu sobre la recepció  
i la producció d’obres enciclopèdiques als territoris 
catalans entre els segles xii i xv

Noemi Barrera Gómez

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

Diccionari català-basc. Euskara-katalana hiztegia 
(segona part)

Marc Colomer Planes 

Borses d’estudi Generalitat
de Catalunya

Estudi del maneig de conflictes i les diverses aparences 
de violència a Catalunya entre els segles xi i xii, des  
del punt de vista de les fonts bibliogràfiques de la 
historiografia catalana per tal d’enllaçar-lo amb un 
doctorat que analitzi els conflictes a partir de la 
consulta directa de les fonts històriques

Cornel-Peter Rodenbusch 
(Alemanya)

Tras las huellas de Baltasar Samper: influencia de  
un músico e investigador catalán en la investigación 
musical mexicana

Antonio Ruiz Caballero 
(Mèxic)

La genealogia literària i la identitat catalana en la 
narrativa de Maria-Mercè Marçal

Natasha Tanna (Regne Unit)

Estudi sobre Jaume Cabré Kata Varju (Hongria)

Borses d’estudi Països Catalans

Illes Balears Estudi lingüístic d’un aplec d’interrogatoris criminals 
fets a Sóller durant el segle xv

Laia Ramis Escanelles 

País Valencià Tractament arxivístic integral del fons documental  
de l’estudi de la masia catalana

Núria Téllez i Rodero 

País Valencià La discriminació lingüística als Països Catalans: una 
anàlisi del discurs

Elies Boscà Monzó 

La Franja de Ponent, Andorra  
i l’Alguer

La parla de la vall de Barravés com a font històrica 
oral. Una proposta de registre

Marta Palacín Mejías 
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Borses Ferran Sunyer i Balaguer Endpoint estimates via extrapolation theory Carlos Domingo Salazar

Nous mètodes de detecció de clústers de malalties Adina Alexandra Iftimi

Volatility forecasting with latent information and 
exogenous variable

Chainarong Kesamoon

Cell-centre model for multi-cellular systems Payman Mosaffa

Center-focus problem and the period function David Rojas Pérez

Mètodes geomètrics dels sistemes dinàmics aplicats a 
equacions en derivades parcials d’evolució

Adrià Simón López

A study of cortical network models with realistic 
connectivity

Marina Vegué

FotogRaFia 35 . Els premiats en la convocatòria amb l’Equip  

de Govern de l’IEC, amb el rector de la UOC, Josep A . Planell,  

i el professor Anthony Bonner a la primera fila, al pati de la Casa  

de Convalescència de la seu de l’IEC .
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8 . Convenis de col·laboració

Durant el curs 2014-2015, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

 • L’1 de setembre de 2014, amb Lleonard Muntaner Editor SL, un conveni per a la coedició de les obres Historias de los 

tiempos terribles (Hojas del Sábado; 5) i Algunos ensayos (Hojas del Sábado; 6).

 • L’1 de setembre de 2014, entre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica i la Universitat Autònoma de Barcelona, un 

conveni regulador del procés d’incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consorci Centre de Recerca 

Matemàtica .

 • L’1 de setembre de 2014, entre el Consorci Centre de Recerca Matemàtica i la Universitat Autònoma de Barcelona, un 

conveni de col·laboració sobre cessió d’ús d’espais i béns .

 • L’1 d’octubre de 2014, amb el Parlament de Catalunya, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i 

l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, un conveni de col·laboració per a l’execució 

del projecte «Terminologia multilingüe del Codi civil de Catalunya» .

 • El 7 d’octubre de 2014, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, una addenda al conveni de col·laboració per a la 

confecció d’una guia d’estil de termes d’origen xinès en català .

 • El 20 d’octubre de 2014, amb la Diputació de Barcelona, un conveni de col·laboració per a realitzar una valoració 

conjunta dels plans de seguiment de la Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona .

 • El 21 d’octubre de 2014, amb la Casa de Velázquez, un conveni de col·laboració per a la publicació de l’obra Memòria 

personal. Construcció i projecció de la memòria personal a l’època moderna .

 • El 28 d’octubre de 2014, amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears - Fundació Acadèmia 

de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, Enciclopèdia Catalana i el Consorci del Centre de Terminologia 

TERMCAT, un conveni marc de col·laboració per a impulsar l’actualització i la difusió de les dades terminològiques del 

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT) .

 • El 30 d’octubre de 2014, amb l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, un conveni de vinculació .

 • L’1 de novembre de 2014, amb la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, mitjançant la Societat Catalana de 

Musicologia, un conveni de col·laboració per a l’organització de la jornada ICREA Workshop on Hearing the City: Musical 

Experience as Portal to Urban Soundscapes .

 • El 5 de novembre de 2014, amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), un acord de col·laboració per a 

organitzar conjuntament dues activitats en el marc de la commemoració del 25è aniversari del CNL a Lleida .

 • El 8 de novembre de 2014, amb la Institució Milà i Fontanals (CSIC), una addenda número 3 al conveni signat el 20 de 

juny de 2007 per a l’elaboració i edició del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae .
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FotogRaFia 36 . Salvador Esteve, president 

de la Diputació de Barcelona, i Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, durant la signatura del 

conveni de col·laboració a la seu de la 

Diputació de Barcelona .

 • L’11 de novembre de 2014, amb la Fundació Bancària La Caixa, un conveni de col·laboració per al desenvolupament del 

projecte d’anàlisi d’indicadors i la seva aplicació en la selecció d’entitats i projectes de recerca en què col·labora la 

Fundació Bancària La Caixa .

 • El 25 de novembre de 2014, amb la Fundació Catalunya - La Pedrera i la Federació d’Entitats per l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, un conveni de col·laboració per al finançament del programa «Bojos per les matemàtiques 

2015» .

 • El 28 de novembre de 2014, amb la Universitat Pompeu Fabra, un acord de col·laboració per al projecte «ExtractCIT . 

Extracció Terminològica de Ciències i Tecnologia» .

 • El 28 de novembre de 2014, amb la Universitat Pompeu Fabra, un acord de col·laboració per al projecte «La dimensió 

geolectal de la llengua catalana a través de la neologia . Anàlisi de la influència de l’anglès» .

 • El 28 de novembre de 2014, amb la Universitat Pompeu Fabra, un conveni específic de col·laboració per al suport a les 

activitats de l’Observatori de Neologia per a l’any 2014 .

 • El 19 de desembre de 2014, amb Job Ramos, un contracte d’encàrrec i adquisició d’una obra d’art i cessió de determinats 

drets d’explotació per a l’exposició dedicada a Rafael Patxot .

 • El 8 de gener de 2015, amb Ana García Pineda, un contracte d’encàrrec i adquisició d’una obra d’art i cessió de 

determinats drets d’explotació per a l’exposició dedicada a Rafael Patxot .

 • El 13 de gener de 2015, amb Carlos Santos, un contracte d’encàrrec i adquisició d’una obra d’art i cessió de determinats 

drets d’explotació per a l’exposició dedicada a Rafael Patxot .

 • El 15 de gener de 2015, amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, un conveni específic de col·laboració en el projecte 

de recerca internacional Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani (TIR-FOR) .

 • El 16 de gener de 2015, amb Roc Parés i Burgués, un contracte d’encàrrec i adquisició d’una obra d’art i cessió de 

determinats drets d’explotació per a l’exposició dedicada a Rafael Patxot .

 • El 19 de gener de 2015, amb Jaume Pitarch, un contracte d’encàrrec i adquisició d’una obra d’art i cessió de determinats 

drets d’explotació per a l’exposició dedicada a Rafael Patxot .

 • El 28 de gener de 2015, amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, un conveni per a la coedició de l’obra Atles ornitonímic de les 

Illes Balears .

 • L’1 de febrer de 2015, amb el Consell Cultural de les Valls d’Àneu, un acord de col·laboració per a l’edició del llibre Aïna. 

Vocabulari temàtic del dialecte pallarès .

 • El 18 de febrer de 2015, amb la Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, un conveni per a la coedició de l’obra Martí 

l’Humà, el darrer rei de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’interregne i el Compromís de Casp .

 • El 10 de març de 2015, amb la Diputació de Barcelona, un conveni de col·laboració per a la subvenció de les activitats de 

l’IEC de l’any 2015 (fotografia 36) .
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 • El 17 de març de 2015, amb la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, una addenda al conveni signat el 21 de 

juliol del 2014 per al traspàs de la gestió de l’AE Barcelona Knowledge Hub .

 • El 19 de març de 2015, amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 

Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellar del Riu, un conveni de col·laboració per a 

la restauració i conservació del Pi de les Tres Branques i del Pi Jove, a Castellar del Riu (Berguedà) .

 • El 23 de març de 2015, amb l’Ajuntament de Girona, un conveni per a la cessió en règim de comodat del fons fotogràfic de 

Joan Subias i Galter i l’establiment de les condicions de digitalització i posterior explotació de les imatges fotogràfiques .

 • El 31 de març de 2015, amb la Fundació Bancària La Caixa, un conveni de col·laboració per a la subvenció de la 

realització de les diverses activitats de la Secció Filològica .

 • El 16 d’abril de 2015, amb el Centre UNESCO de Catalunya, un conveni marc de col·laboració .

 • El 22 d’abril de 2015, amb el Centre de Recerca Matemàtica, una pròrroga del conveni de col·laboració per al programa de 

visitants Lluís Santaló .

 • El 23 d’abril de 2015, amb la Fundació Carles Salvador, un conveni de col·laboració per a l’any 2015 .

 • El 24 d’abril de 2015, amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un conveni de col·laboració en matèria de 

sismologia per a l’any 2015 .

 • El 5 de maig de 2015, amb la Fundació Bancària La Caixa, un conveni de col·laboració per a la realització de l’exposició 

«Els sòls i la biodiversitat forestal» .

 • L’11 de maig de 2015, amb la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, una addenda número 4 al conveni de 

cooperació signat el 10 de novembre de 2011 per a la realització del projecte Corpus Literari Digital .

 • El 12 de maig de 2015, amb Lleonard Muntaner Editor SL, un conveni per a la coedició de l’obra De Barcelona. Crónicas 

fugaces, de Miquel dels Sants Oliver .

 • El 15 de maig de 2015, amb el Centre UNESCO de Catalunya, un conveni de col·laboració per a l’organització del Centre .

 • El 19 de maig de 2015, amb Publicacions de la Universitat de València, un conveni específic per a la coedició de la 

traducció al català de l’obra Chemistry. The Impure Science, de Bernadette Bensaude-Vincent .

 • El 21 de maig de 2015, amb Norbert Tomàs Bilbeny, un contracte de donació a favor de l’Institut d’Estudis Catalans del 

Fons Estanislau Tomàs . La Farga Catalana .

 • El 26 de maig de 2015, amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), un conveni de col·laboració per a la 

cessió d’una col·lecció de llibres de la Societat Catalana de Geografia a la Cartoteca de l’ICGC .

 • El 26 de maig de 2015, amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un conveni específic de col·laboració per a la 

cooperació científica i tècnica en el manteniment de la informació de sòls en els espais web corresponents .

 • El 13 de juliol de 2015, amb el Consorci d’Estudis Catalans de Perpinyà, un conveni de col·laboració per a desenvolupar el 

suport als estudis catalans de la Universitat de Perpinyà .
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9 . Donació de fons

Durant el curs l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els fons i arxius següents:

 • Arxiu de la correspondència de Joan Prat (Armand Obiols) (data de donació: 11 de març de 2015) 

Joaquim Molas i Batllori, membre de l’IEC, fa donació de la correspondència de Joan Prat (Armand Obiols) a la Fundació 

Mercè Rodoreda de l’IEC, formada per més d’un centenar de cartes que va intercanviar Joan Prat amb diversos 

corresponsals, entre els anys 1947 i 1949, per a ésser incorporada al Fons Joan Prat . Malauradament, Joaquim Molas 

traspassà al cap de pocs dies (16 de març de 2015)

 • Fons Estanislau Tomàs . La Farga Catalana (data de donació: 21 de maig de 2015) 

La família d’Estanislau Tomàs fa la donació del material documental, fruit de la investigació i l’activitat acadèmica sobre 

les fargues, format per expedients, fotografies, anotacions, jornades, congressos, articles i llibres, del fons d’Estanislau 

Tomàs (1924-2014), doctor en enginyeria industrial i primer president de la Societat Catalana de Tecnologia (1986-2007) 

(fotografia 37) .

FotogRaFia 37 . Núria Salán, secretària de la SCT; Norbert 

Tomàs, fill d’Estanislau Tomàs; el president de l’IEC, 

Joandomènec Ros; el president de la SCT, Frederic Luque, i el 

vicepresident de l’IEC Jaume de Puig, durant l’acte de donació  

del Fons Estanislau Tomàs a la sala de la Presidència de l’IEC .
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1 . Selecció de programes de recerca

Secció Històrico-Arqueològica

 • Base de dades de manuscrits catalans de l’edat moderna (1474-1814)

Directores: Eulàlia Duran i Grau i Maria Toldrà Sabaté

 • Base de dades de monuments commemoratius

Director: Albert Balcells i González

 • Catalunya Carolíngia

Directors: Gaspar Feliu i Montfort i Josep M . Salrach i Marès

 • Corpus Antiquitatum Americanensium*

Directors: Josep Guitart i Duran i Victòria Solanilla Demestre

 • Corpus de trobadors*

Directors: Tomàs Martínez Romero i Vicenç Beltran i Pepió

 • Corpus des Antiquités phéniciennes et púniques*

Directors: M . Eugènia Aubet Semmler i Josep Guitart i Duran

 • Corpus documental de les relacions internacionals de Catalunya i de la Corona d’Aragó

Directora: M . Teresa Ferrer i Mallol

 • Corpus Inscriptionum Latinarum*

Director: Marc Mayer i Oliver

 • Corpus International des Timbres Amphoriques*

Directors: Josep Guitart i Duran i Cèsar Carreras i Monfort

 • Corpus textual de la Catalunya del Nord: Catàleg d’Impresos Rossellonesos

Directores: Eulàlia Duran i Grau i Eulàlia Miralles i Jori

 • Diccionari dels historiadors de l’art català

Directors: Francesc Fontbona i de Vallescar i Bonaventura Bassegoda i Nonell

 • Llibres de matrícula de les insaculacions (llibres de l’ànima) de la ciutat de Barcelona (1498-1713)

Directora: Eva Serra i Puig

III. Recerca
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 • Percepció del patrimoni artístic

Director: Romà Escalas i Llimona

 • Preparació de l’edició crítica de l’epistolari de Ferran Soldevila

Director: Antoni Simon i Tarrés

 • Preparació de l’edició crítica de la traducció catalana del Breviari d’amor

Director: Josep Massot i Muntaner

 • Recerca arqueològica de la ciutat romana de Iesso (Guissona)

Director: Josep Guitart i Duran

 • Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani*

Director: Josep Guitart i Duran

Secció de Ciències Biològiques

 • Anàlisi dels aspectes socials del fons d’arxiu de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona en el període 1770-1850

Director: Jacint Corbella i Corbella

 • Anàlisi històrica dels efectes de la sequera als boscos dels Països Catalans

Director: Francisco Lloret Maya . Ponent: Jaume Terradas i Serra

 • Distribució de Galeymis pyrenaicus a Catalunya: possibles variacions després de quinze anys

Director: Joaquim Gosálbez i Noguera

 • Els sistemes naturals del delta del Llobregat

Director: Joan Pino i Vilalta . Ponent: Joaquim Gosálbez i Noguera

 • Flora i cartografia de les plantes, els fongs i la vegetació

 • Flora i cartografia de briòfits (Montserrat Brugués i Domènech, Rosa M . Cros i Matas i Josep Peñuelas i Reixach)

 • Biodiversitat dels fongs i líquens dels Països Catalans (Xavier Llimona i Pagès i Claude Roux)

 • Flora i cartografia de les plantes vasculars (Xavier Font i Castell i Jaume Terradas i Serra)

 • Liquènic dels boscos caducifolis de Catalunya (Esteve Llop i Vallverdú i Xavier Llimona i Pagès)

 • Indicadors de l’estat ambiental del mar catalano-balear (interdisciplinari amb la SECCT)

Director: Miquel Canals i Artigas

 • Proposta per a millorar la presència de la llengua catalana dins de recopilacions internacionals de noms de 

plantes. Vocabulari multilingüe de noms de plantes

Directors: Mercè Durfort i Coll i Eduard Parés i Español
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Secció de Ciències i Tecnologia

 • 100 anys de matemàtiques a l’Institut d’Estudis Catalans (1911-2011)

Directors: Manuel Castellet i Solanas i Antoni Roca i Rosell

 • Història de la matemàtica, resultats, contextos i textos. Grècia I, II i III

Directora: Pilar Bayer i Isant

 • Indicadors de l’estat ambiental del mar catalano-balear (interdisciplinari amb la SECCB)

Director: Miquel Canals i Artigas

 • La millora de les condicions d’habitabilitat i la reducció de la demanda energètica en grans conjunts 

residencials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Director: Pere Joan Ravetllat Mira . Ponent: Joan Antoni Solans i Huguet

 • Portal CiT. Edició, publicació i difusió en línia de terminologia de ciències i tecnologia

Director: Salvador Alegret i Sanromà

Secció Filològica

Programes normatius i d’estandardització

Són aquells que tenen per objectiu l’establiment de la normativa explícita o de propostes normatives que responen a 

encàrrecs oficials . Són competència exclusiva de l’IEC, que delega en la Secció Filològica .

 • Diccionari de la llengua catalana, actualització; elaboració del nou diccionari normatiu; redacció de la segona 

edició del Diccionari manual de la llengua catalana, i altres treballs de les Oficines Lexicogràfiques

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

 • Gramàtica normativa essencial de la llengua catalana. Disseny i pla de treball

Directora: Maria Josep Cuenca Ordinyana

 • Ortografia de la llengua catalana

Director: Vicent Pitarch i Almela

 • Projecte de recerca i codificació de la llengua de signes catalana

Director: Josep Quer i Villanueva . Ponent: Joan Martí i Castell

 • Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Compleció i actualització

Directors: Vicent Pitarch i Almela (fascicle de sintaxi), Joan Veny i Clar (fascicle de lèxic), Miquel Àngel Pradilla i 

Cardona (fascicle de fonètica)
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 • Propostes de transcripció del rus i del xinès al català

Director: Lluís B . Polanco i Roig

 • Redacció de la Gramàtica de la llengua catalana i altres treballs de l’Oficina de Gramàtica

Directors: Gemma Rigau i Oliver (presidenta de la Comissió de Gramàtica) i Manuel Pérez Saldanya (director de l’Oficina  

de Gramàtica)

 • Treballs de toponímia i onomàstica

Director: Josep Moran i Ocerinjauregui

Programes de recerca

Són aquells l’objectiu dels quals és constituir o dotar la comunitat científica d’una infraestructura de recerca o d’una obra de 

caràcter fonamental .

 • Atles Lingüístic del Domini Català

Director: Joan Veny i Clar i Lídia Pons i Griera

 • Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm)1

Director: Josep Martines Peres

 • Continuació del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (CTILC2), fase inicial

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

 • Cultura, memòria, llengua: la construcció de la identitat en els territoris fronterers de la llengua catalana

Director: Josep Maria Nadal i Farreras

 • Diccionari descriptiu de la llengua catalana

Director: Joaquim Rafel i Fontanals

 • Els clàssics i la llengua literària: norma i cànon

Directora: Montserrat Jufresa i Muñoz . Ponent: Mariàngela Vilallonga i Vives

 • Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae2

Director: Pere Quetglas i Nicolau . Ponent: Joan A . Argenter i Giralt

1 . Programa en col·laboració amb la Universitat d’Alacant, la Universitat de València i l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa 
IVITRA .
2 . Programa de la Unió Acadèmica Internacional amb la participació de l’IEC i amb la col·laboració del Consell Supervisor 
d’Investigacions Científiques .
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 • Neologismes per a l’actualització del diccionari normatiu

Directora: Judit Freixa Aymerich . Ponent: Josep Martines Peres

 • Obres completes de Pompeu Fabra

Directors: Joan Solà i Cortassa (†) i Jordi Mir i Parache

 • Observatori de Neologia3

Directora: M . Teresa Cabré i Castellví

 • Publicació de l’obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona4

Director: Jordi Carbonell i de Ballester

 • Refranyer Aguiló

Director: Germà Colón Domènech

 • Vocabulari de la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain

Director: Germà Colón Domènech

Secció de Filosofia i Ciències Socials

 • Cartografia històrica i urbana dels Països Catalans

Director: Vicenç M . Rosselló i Verger

 • Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona, 3 v. Ms. 1

Director: Jaume de Puig i Oliver

 • Catàleg històric general de la premsa en català, II. La renovació del periodisme, 1910-1923

Director: Jaume Guillamet Lloveras . Ponent: Josep M . Casasús i Guri

 • Ciutat i territori en l’obra de Gabriel Alomar i Vilallonga

Director: Oriol Nel·lo i Colom

 • Corpus Philosophorum Medii Aevi. Arnaldi de Villanova*

Director: Josep Perarnau i Espelt

 • Dinàmica i evolució del paisatge de ribera

Director: Josep Maria Panareda Clopés

3 . Programa en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra .
4 . Programa en col·laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis .
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 • Dones, treball i ruralitat

Directora: M . Dolors Garcia Ramon

 • El diàleg com a font de dret. Modelització dels fonaments de la filosofia política i jurídica catalana (s. xii-xxi)

Directors: Pompeu Casanovas Romeu i Josep Monserrat i Molas

 • Història de la cartografia dels Països Catalans

Director: Vicenç M . Rosselló i Verger

 • Història del pensament pedagògic occidental. 1. La contemporaneïtat

Director: Josep Gonzàlez-Agàpito i Granell

 • L’emigració de joves catalans a l’espai intraeuropeu

Directora: Carlota Solé i Puig

 • La presència de la pseudociència als mitjans de comunicació i al sector editorial dels Països Catalans

Director: Josep M . Casasús i Guri

 • Les relacions entre Barcelona i el Baix Llobregat

Director: Joan Vilà-Valentí

 • Nois/es i joves parelles binacionals a Catalunya: entre l’elecció i la constricció identitària

Director: Miguel Solana Solana . Ponent: Àngels Pascual de Sans

 • Propostes per a una societat en procés de reconstrucció. Una anàlisi social i econòmica

Director: Josep Gonzàlez-Agàpito i Granell

 • Recull i classificació de polítiques territorials

Director: Josep M . Llop Torné

Presidència

 • La societat catalana al segle xxi

Directors: Salvador Giner de San Julián i Oriol Homs i Ferret

 • Les ciutats mediterrànies: els factors de desenvolupament i progrés. Ciutat i articulació territorial*

Directors: Flocel Sabaté i Curull i Josep Guitart i Duran

* Programes de la Unió Acadèmica Internacional .
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L’Institut compta amb un observatori, un centre, dos laboratoris i una càtedra:

— Observatori de la Recerca, dirigit per David Serrat

— Centre Català de la Nutrició de l’IEC, dirigit per Jordi Salas-Salvadó

— Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè, dirigit per Emma Suriñach

— Laboratori de Fonètica, dirigit per Daniel Recasens

— Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, dirigida per Joan A . Argenter .

L’IEC forma part del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia, encarregat de coordinar tota la informació i 

l’assessorament en matèria científica i tecnològica que necessita el Parlament de Catalunya . També participa en el Centre de 

Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, en el Centre de Recerca Matemàtica i el Centre de Terminologia Catalana .

La informació sobre la recerca és al web de l’IEC: http://www.iec.cat/recerca .
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