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Delegacions

Delegació de Perpinyà

Delegat: Joan Becat i Rajaut

Adreça: Universitat de Perpinyà 

Casa dels Països Catalans

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

La Delegació de Perpinyà s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— L’exposició «Mirades creua-

des», d’Antoni Miró, es va poder visitar a 

l’Institut Franco-Català Transfronterer 

(IFCT) de la Universitat de Perpinyà des 

del mes d’agost fins al novembre del 2009.

— Col·loqui «Identitat, Europa, 

Mediterrània», celebrat el 30 d’octubre  

de 2009. Es va fer una visita a Barcelona 

amb estudiants del Màster de relacions 

transfrontereres, a càrrec del doctor Becat 

i el secretari de la Delegació de Perpinyà. 

— Convocatòria del Premi Cata-

lunya del Nord 2010, que s’inclou en els 

premis d’Òmnium Cultural de la Catalu-

nya del Nord. Fou instituït l’any 2008 i 

s’ofereix al millor estudi, treball o docu-

ment destinat a l’ensenyament del català 

a qualsevol nivell i a la difusió de qualse-

vol aspecte de la Catalunya del Nord. 

L’entrega del guardó fou el 22 d’abril  

de 2010 al treball les organitzacions de 

reivindicació catalana a catalunya nord 

(1960-1981), de Júlia Taurinyà. 

— Conferència a Perpinyà: «Un 

nou marc sociolingüístic per a la llengua 

catalana», a càrrec de Francesc Vallverdú, 

escriptor, traductor, sociolingüista, mem-

bre de la Secció Filològica de l’IEC i dele-

gat del president per a les societats filials 

de l’IEC. L’acte tingué lloc a la sala d’actes 

i conferències de la Universitat de Perpinyà 

el dia 20 de maig de 2010, i fou organitzat 

en col·laboració amb l’Institut Català de 

Recerca en Ciències Socials (ICRECS).

Delegació de castelló

Delegat: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Centre Municipal de Cultura

Carrer d’Antoni Maura, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

La Delegació de Castelló s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Conferència sobre toponímia i 

presentació del llibre Els carrers i les par-

tides rurals de Xàtiva, d’Agustí Ventura. 

Llibreria Babel, 14 de gener de 2010.

— Inauguració de l’exposició 

«Mirades creuades», d’Antoni Miró, que 

es pogué visitar fins al 21 de febrer. Sala 

d’exposició de l’edifici Caixa Rural, 22 de 

gener.

— Conferència «El valencianisme 

a la Plana i el lideratge dels Gaetà Hu-
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guet», a càrrec de Vicent Pitarch. Sala 

d’actes de la UNED Vila-real, 5 de febrer.

— Conferència «La fi del món 

(del llibre). De com els e-books ho canvia-

ran tot (o no)», a càrrec de Joan Carles 

Girbés, editor de Bromera. Sala d’actes de 

la UNED Vila-real, 12 de febrer.

— Representació teatral Bola de 

neu, comèdia en tres actes de Carles Sol-

devila i Zubiburu, realitzada pel grup 

l’Enfilat. Teatre Principal de Castelló, 14 

de febrer.

— Conferència «Cançoníssima, 

50 anys de Cançó vistos des del País Va-

lencià», a càrrec de Jesús Prats, crític 

musical i col·leccionista de discos. Sala 

d’actes de la UNED Vila-real, 19 de febrer.

— Representació teatral Bola de 

neu, comèdia en tres actes de Carles Sol-

devila i Zubiburu, realitzada pel grup 

l’Enfilat. Centre Cultural la Marina de 

Grau de Castelló, 9 de març.

— II Concurs Literari i Fotogràfic 

Carles Salvador. El termini de presentació 

de les obres fou el 30 d’abril, a la Funda-

ció Carles Salvador (carrer de la Mola, 8, 

de Benassal).

— Conferència «Els Gaetà Huguet, 

dos líders del valencianisme». La Barona, 

Vall d’Alba (Plana Alta), 17 de març.

— Conferència «La codificació 

castellonenca, un suport bàsic de la cata-

lanitat», dins el cicle Jornades contra la 

Hipocresia Política. Facultat de Ciències 

Jurídiques i Socials de la Universitat Jau-

me I, 23 de març.

— XXIII Festa per la Llengua. 

Plaça Major de Vila-real, 28 de març.

— Jornades d’homenatge a Vicent 

Andrés Estellés «Assumiràs la veu d’Es-

tellés». IES Joan Coromines de Benicarló, 

del 15 al 30 d’abril.

— Reunió tinguda amb membres 

valencians de les societats filials. Octubre 

Centre de Cultura Contemporània (Va-

lència), 23 d’abril.

— Conferència «Les habilitats 

comunicatives com a solució», a càrrec de 

Joaquim M. Puyal, dins l’acte de lliura-

ment dels Premis de la Crítica, de l’Insti-

tut Interuniversitari de Filologia Valen-

ciana. Universitat Jaume I, 3 de maig.

— Conferència «Atapuerca, 30 

anys», a càrrec d’Eudald Cabonell. Or-

ganitzada per l’IEC i per l’Associació 

Cultural Socarrats. IES Francesc Tàrrega 

(Vila-real), 4 de maig.

— Conferència «L’Associació 

Protectora i la Festa per la Llengua», a 

càrrec de Vicent Pitarch, dins les Trobades 

per la Llengua 2010. IES Carles Salvador 

(Benimaclet, València), 5 de maig.

— Conferència «Les Normes de 

Castelló de cara al segle xxi», a càrrec  

de Vicent Pitarch, dins la 1a Festa per la 

Llengua. Casa de Cultura d’Atzeneta del 

Maestrat, 6 de maig.

— Representació teatral Bola de 

neu, comèdia en tres actes de Carles Sol-

devila i Zubiburu, realitzada pel grup 

l’Enfilat. Plaça d’Armes del Castell de 

Peníscola, 26 de juny.
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— Conferència «El misteri dels 

misteris... Darwin, Galápagos i la gènesi 

de la Humanitat», a càrrec de Jordi Ser-

rallonga. Vinaròs (carrer del Socors, 64), 

6 de juliol.

— Festival Feslloch, que tingué 

lloc a Benlloch (Plana Alta), els dies 8, 9 

i 10 de juliol. La Delegació de Castelló de 

l’Institut d’Estudis Catalans col·laborà en 

la quarta edició del Feslloch, el festival de 

cloenda de la Gira d’Escola Valenciana, 

en què hi hagué tot tipus d’activitats: 

acampada, excursions, trobada d’entitats, 

tallers, fira alternativa, etcètera. El dia 8, 

a partir de les 22 h, hi hagué les actua-

cions dels grups Aluminosis, Benimaclet 

Klub Ska, Atzembla i Skalingrad. El dia 

9, a partir de les 22 h, actuaren els grups 

La Gossa Sorda, Tom Bombadil, Nit de 

Grills, Arròs Caldós, Agraviats, Odi, Sal-

tamartí, Naia i Dj Pasku Selektor. I el dia 

10, a partir de les 22 h, els grups Obrint 

Pas, Orxata Sound System, El Belda i el 

conjunt Babadoc, Mugroman, Bakanal, 

Nabil, In*digna i Dj Biano.

Delegació de lleida

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Avinguda de Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat 

La Delegació de Lleida s’ha encarregat 

d’organitzar o participar en les activitats 

següents: 

— L’11 de setembre tingué lloc a 

Lleida el recital «Cançons del compositor 

català Manuel Garcia Morante sobre poe-

mes de Rafael Caria i Antoni Canu: les 

veus de l’Alguer», organitzat per la Dele-

gació de Lleida de l’IEC i l’Institut d’Es-

tudis Ilerdencs.

— El nou cicle de «Sonets». Des-

prés de l’èxit de la primera edició del cicle 

«Sonets. Música i literatura. Arquitectura 

i territori», la Delegació de Lleida, en col-

laboració amb altres institucions, n’ha 

organitzat una nova edició. El primer 

concert va ser a càrrec de Mirna, el dia 17 

de març de 2010; els següents van ser amb 

Antoni Abad, el 14 d’abril, i amb Claudio 

Gabriel Sanna, el 19 de maig. Va cloure 

el cicle l’actuació de Miquel Gil el dia 16 

de juny. L’activitat va acostar els artistes 

al públic per mitjà d’aquestes actuacions 

que tingueren lloc als indrets més emble-

màtics de Lleida. 

Delegació d’Alacant

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Avinguda de Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat 
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La Delegació d’Alacant s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Els dies 16 i 17 d’octubre, a 

proposta de la Delegació de l’IEC a Ala-

cant, la Secció Filològica visità aquesta 

delegació, la Torre del Rico (el Carxe, 

Jumella), Novelda i Guardamar, gràcies a 

la col·laboració dels ajuntaments corres-

ponents. Ultra la reunió ordinària, cele-

brada a la Delegació de l’IEC, la Secció 

hi féu dues sessions acadèmiques obertes 

al públic. La primera tingué lloc al Centre 

Cultural Gómez-Tortosa de Novelda i hi 

intervingueren Ester Limorti i Artur 

Quintana («La literatura de tradició oral 

al Carxe»); a continuació, hi hagué l’ac-

tuació de l’Orfeó Solidaritat. La segona 

sessió es féu a la sala de plens de l’Ajun-

tament de Guardamar i comptà amb els 

parlaments de Vicent Beltran («Les parles 

dels extrems meridionals del català: el 

Carxe i Guardamar»); Joan Veny («Com 

vam fer l’enquesta a Guardamar per a 

l’Atles Lingüístic del Domini Català en els 

anys seixanta»), i Antoni Mas («Trans-

missió i revernacularització del català a 

Guardamar»); clogué la sessió l’actuació 

de la Rondalla Ja Plora la Nyora. 

— Exposició «Mirades creuades: 

Miquel Martí i Pol i Antoni Miró», sota la 

direcció d’Ignacio Jiménez Raneda, rector 

de la Universitat d’Alacant, i Brauli Mon-

toya Abat, delegat del president de l’IEC 

a Alacant. S’inaugurà el dia 2 de desem-

bre de 2009 i tingué lloc al Centre Cultu-

ral Gómez-Tortosa de Novelda fins al 12 

de gener de 2012.

— II Setmana de l’Educació Plu-

rilingüe: «Del bilingüisme al plurilingüis-

me escolar». Saló de graus de l’Escola 

d’Òptica, del 2 al 9 de febrer de 2010. Les 

jornades es van dur a terme sota la direc-

ció de Vicent Brotons; un comitè organit-

zador format per Josep M. Baldaquí, Joan 

Borja, Jaume Fullana, Gràcia Jiménez, 

Sandra Montserrat, Vicent Romans, Tudi 

Torró i Salvador Valero, i amb la col-

laboració del Vicerectorat d’Extensió 

Universitària, la Facultat d’Educació, 

l’Institut de Ciències de l’Educació, el 

Departament de Filologia Catalana i la 

Delegació de l’IEC a Alacant. Entre els 

actes del programa van presentar confe-

rències Tudi Torró, inspector d’Educació; 

Josep Vallcorba, subdirector general  

de Llengües i Entorn de la Generalitat de 

Catalunya; Vicent Pascual, mestre i asses-

sor especialista en plurilingüisme; Pilar 

Alonso, catedràtica de l’IES Joan Fuster 

de Barcelona; Felip Munar, cap del Servei 

d’Ensenyament del Català del Govern 

balear, i Ignasi Vila, catedràtic de la Uni-

versitat de Girona.

— XV Jornada de Sociolingüísti-

ca d’Alcoi 2010. 15 anys: «El valencià en 

l’era digital». Tingué lloc a la Universitat 

Politècnica de València (UPV), el dia 27 

de març de 2010. La inauguració de la 

jornada fou a càrrec de Juan Julià, rector 

de la UPV, i la presentació, a càrrec de 

Josep Cortés, també de la UPV. Es dugué 
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a terme una taula rodona titulada «Els 

usos lingüístics amb les noves tecnologies 

de la informació i comunicació (TIC)», 

amb les intervencions següents: «Perfils 

dels consumidors i usos lingüístics en les 

TIC a Catalunya», a càrrec de Joan Solé 

Camardons, de la Generalitat de Catalu-

nya; «Les tecnologies de la llengua en la 

normalització lingüística del gallec», a 

càrrec de Xavier Gómez Guinovart, de la 

Universitat de Vigo; «Els usos de les TIC 

entre els estudiants», a càrrec d’Amparo 

Vañó, de la Universitat de València, i 

Joana Silvestre, de la Universitat Politèc-

nica de València. El moderador de la 

taula rodona va ser Josep Miquel Molina, 

de la Universitat Politècnica de València.

— XIV Jornades de l’Associa- 

ció per a l’Ensenyament de la Física i la 

Quí mica - Curie, del 12 al 15 de maig  

de 2010. Organitzades en col·laboració amb 

la Universitat d’Alacant, tingueren lloc al 

Centre Cultural El Teular de Cocentaina.

— Conferència «Plurilingüisme 

educatiu i immigració», a càrrec d’Ignasi 

Vila, dins la XVIII Trobada d’Escoles 

Valencianes del Baix Vinalopó i Baix Se-

gura. La Trobada fou organitzada per El 

Tempir, Associació Cívica per la Llengua; 

patrocinada per l’Ajuntament d’Elx, i duta 

a terme amb la col·laboració de l’IEC, la 

Universitat d’Alacant i la Universitat Mi-

guel Hernández. Tingué lloc al Parc Mu-

nicipal d’Elx, el dia 16 de maig de 2010.

— Cinema en valencià a Alacant, 

de l’11 de març al 27 de maig de 2010. El 

cicle de cinema tingué lloc els dijous als 

cines ABC Gran Via d’Alacant i es projecta-

ren les pel·lícules següents: Millennium 1. 

Els homes que no estimaven les dones, 

dirigida per Niels Arden Oplev (11 de 

març); up, dirigida per Pete Docter i Bob 

Peterson (18 de març); tres dies amb la 

família, dirigida per Mar Coll (25 de març); 

Millennium 2. la noia que somiava un 

llumí i un bidó de gasolina, dirigida per 

Daniel Alfredson (22 d’abril); ice Age 3. 

l’origen dels dinosaures, dirigida per 

Carlos Saldanha i Mike Thurmeier (29 

d’abril); Mapa dels sons de tòquio, diri-

gida per Isabel Coixet (6 de maig); Allà on 

viuen els monstres, dirigida per Spike 

Jonze (13 de maig); Harry Potter i el mis-

teri del príncep, dirigida per David Yates. 

L’organització del cicle fou a càrrec de la 

Universitat d’Alacant, amb la col·laboració 

de la Delegació d’Alacant de l’IEC, La 

Cívica - Escola Valenciana, la Universitat 

de València, la Universitat Politècnica de 

València, la Universitat Jaume I i la Uni-

versitat Miguel Hernández d’Elx.

— Inauguració de la Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC a Alacant. Tingué lloc 

el dia 6 de juny de 2010 a la segona plan-

ta de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant. 

Hi participaren Vicent Pitarch, delegat de 

l’IEC a Castelló; Salvador Alegret, membre 

de l’IEC; Brauli Montoya, delegat de la  

seu de l’IEC a Alacant; Joan Borja, director 

del Departament de Filologia Catalana de 

la Universitat d’Alacant, i Catalina Iliescu, 

coordinadora de la Seu.
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Delegació de valència

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: Octubre Centre de Cultura Con-

temporània

Carrer de Sant Ferran, 12

46001 València

valencia@iec.cat

La Delegació de València s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Cicle de conferències «Els 

premis Nobel de l’any 2009», gener i fe-

brer de 2010. Es tracta d’un seguit de 

conferències divulgatives sobre els premis 

Nobel en les quals els ponents exposaren 

aspectes sobre els premiats i els motius 

que els van fer guanyar aquest premi. El 

cicle va ser organitzat per Acció Cultural 

del País Valencià, la Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència de la Universitat de 

València i l’IEC. Es van dur a terme les 

conferències següents: «La cursa cap  

a l’estructura atòmica del ribosoma», a 

càrrec d’Ignasi Fita, de l’Institut de Re-

cerca Biomèdica, del Parc Científic de 

Barcelona (13 de gener); «Els telòmers: 

el(s) principi(s) del final», a càrrec de 

Laura Tussell, del Departament de Bio-

logia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(20 de gener); «Transmissió de la llum en 

fibres per a les comunicacions òptiques», 

a càrrec de Santiago Vallmitjana, del 

Departament de Física Aplicada i Òptica 

de la Universitat de Barcelona (UB) (27 de 

gener); «Escriure amb els ulls: Herta 

Müller», a càrrec de Maria Lluïsa Siguan, 

del Departament de Filologia Anglesa i 

Alemanya de la UB, i «Empreses, mercats 

i la gestió dels béns comunals», a càrrec 

de F. Xavier Mena, d’ESADE de la Uni-

versitat Ramon Llull. Totes les conferèn-

cies van tenir lloc a l’Octubre Centre de 

Cultura Contemporània, de València.

— Cicle de conferències «Biodiver-

sitat. Què és i com l’afecta el canvi global». 

Emmarcat dins l’Any Internacio nal de la 

Biodiversitat (2010). Es van dur a terme les 

conferències següents: «Biodiversitat i can-

vi global», a càrrec de Xavier Bellés, pro-

fessor d’investigació del CSIC i director de 

l’Institut de Biologia Evolutiva (CSIC-UPF) 

(10 de març); «Efecte del canvi global sobre 

la biodiversitat terrestre», a càrrec d’Anna 

Traveset, professora d’investigació del CSIC 

i de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avan-

çats (CSIC-UIB) (21 d’abril); «L’arquitec-

tura de la biodiversitat», a càrrec de 

Jordi Bascompte, professor d’investigació 

del CSIC i de l’Integrative Ecology Group 

de l’Estación Biológica de Doñana (19 de 

maig), i «Per què tants insectes?», a càrrec 

de Joaquim Baixeras, professor de zoologia 

i investigador de l’Institut Cavanilles de 

Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la 

Universitat de València (9 de juny).

05 Memoria 2009-2010 (157-202).indd   202 30/5/16   14:57


