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1 . Selecció d’activitats ordenades cronològicament

11 de setembre de 2015
L’IEC celebra la Diada Nacional de Catalunya
L’Institut celebrà l’Onze de Setembre amb el discurs patriòtic de Damià Pons «Un futur compartit» i una interpretació 

musical d’El Quartet de la Barítona, i se sumà a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova (fotografia 2) .

15 de setembre de 2015
L’Any Llull
Amb motiu del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull (1232-1316/2016), l’IEC programà dues activitats 

commemoratives . La primera fou la publicació del llibre de Pere Villalba Ramon Llull. Vida i obres (volum i), finançada  

per la Fundació Elsa Peretti, la qual rebé posteriorment el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca 2016 en la categoria 

d’humanitats . L’acte de presentació fou presidit per Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya,  

i inclogué les intervencions del president de l’IEC, de la directora de la Fundació Elsa Peretti, Cristina Homs, i de l’autor .  

Es va cloure amb el programa musical Ramon Llull, poeta i trobador, a càrrec de Lídia Pujol i Pau Figueres, que van 

interpretar cançons tradicionals mallorquines, algunes amb lletra de Ramon Llull . La segona fou la Jornada que el 14 d’abril 

de 2016 tingué lloc a l’IEC: Ramon Llull des de Mallorca, amb la participació de Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC; 

Teodor Suau, canonge de la catedral de Mallorca; Maribel Ripoll, comissionada pel Govern de les Illes Balears per a l’Any 

Llull; Pere Fullana, arxiver de l’Arxiu Capitular de Mallorca, i Joan Santanach, comissionat per la Generalitat de Catalunya 

per a l’Any Llull .

28 de setembre de 2015
Ciutats mediterrànies: civilització i desenvolupament
Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Oriol Nel·lo, membre de l’IEC, presentaren aquesta obra — que recull les ponències 

debatudes en el seminari organitzat per l’IEC i l’IEMed, sota els auspicis de la UAI (16-18 de novembre de 2011)—  

en la reunió científica «Ciutats i regió a la Mediterrània . Comparació diacrònica», del projecte de recerca «Les ciutats 

mediterrànies . Els factors de desenvolupament i de progrés: ciutats i articulació territorial», que duu a terme l’IEC amb  

la UAI .

II.  Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

FotogRaFia 2. Damià Pons, membre de l’IEC, 

pronunciant el discurs patriòtic al pati de la 

Casa de Convalescència .
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30 de setembre de 2015
Dia Internacional de la Traducció
Per tercer any, l’AELC coordinà amb l’IEC una sèrie d’activitats per a fer visible la tasca del traductor: d’una banda, 

diversos traductors van fer una lectura pública al jardí Mercè Rodoreda de fragments d’obres que han traduït i, de l’altra, 

una taula rodona titulada «Teràpia de grup: sóc traductor i no me’n planyo, però…» (fotografia 3) .

7 d’octubre de 2015
Lluís Companys. Un polític com a símbol d’una col·lectivitat
Amb motiu del setanta-cinquè aniversari del seu afusellament (15 d’octubre de 1940), el Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya i la Societat Catalana d’Estudis Històrics programaren a l’IEC una jornada per a aprofundir en la trajectòria de 

Companys i una taula rodona sobre la reivindicació de l’anul·lació del Consell de Guerra del 14 d’octubre de 1940 . Hi 

participaren Josep Cruanyes, president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i de la Comissió de la Dignitat; Gemma 

Calvet, diputada i presidenta de la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya, i Mirta Núñez Díaz-Balart, professora 

titular de la Universitat Complutense de Madrid .

10-12 d’octubre de 2015
X Jornades d’Intercanvi Cultural
Les Jornades són una iniciativa que la Societat Catalana de Llengua i Literatura i la Societat Verdaguer duen a terme des  

del 2006 en col·laboració amb entitats acadèmiques dedicades als estudis lingüístics i culturals . Fins ara s’han celebrat  

en diversos llocs: Mallorca, Menorca, València, Lleida, Terres de l’Ebre, Perpinyà, Eivissa i Formentera, i Atenes, amb 

l’objectiu d’establir contactes amb estudiosos dels llocs visitats per tal de facilitar el tracte mutu i el coneixement directe  

del territori . En aquesta desena edició, celebrada a Tolosa de Llenguadoc i Albi, col·laboraren la Universitat de Tolosa  

Jean-Jaurès (Secció d’Occità) i la Universitat de Lleida (Càtedra d’Estudis Occitans) .

14 d’octubre de 2015
Concurs literari «Un mar de paraules»
En l’edició d’enguany es premiaren els tres relats que millor contribuïren a crear consciència sobre la necessitat d’un 

desenvolupament sostenible . Maria-Àngels Roque, directora de l’àrea Cultura i Societat Civil de l’IEMed, presentà l’acte de 

lliurament de premis, que se celebrà a l’IEC i en què intervingueren Joandomènec Ros, president de l’IEC; Senén Florensa, 

president de l’IEMed, i Elisabetta Bartuli, coordinadora del jurat internacional .

FotogRaFia 3 . Bel Olid, presidenta de l’AELC, 

a la Sala Nicolau d’Olwer .
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15 d’octubre de 2015
La SCC a València
La jornada de presentació de la Societat Catalana de Comunicació a València es va dur a terme a la Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació de la UV i s’estructurà en dues sessions: d’una banda, amb un acte acadèmic en què el periodista i 

professor de la UV Francesc T . Martínez Sanchis pronuncià la conferència «La llengua en els mitjans de comunicació 

valencians» i la secretària de la SCC, Magda Sellés, moderà la taula rodona «Una mirada a la recerca en comunicació al País 

Valencià», formada pels professors universitaris Juan José Bas (CEU-UCH), Mar Iglesias (UA), Francesc Martínez Gallego 

(UV), José Javier Marzal (UJI) i Rafael Xambó (UV); i, de l’altra, l’acte oficial de presentació de la SCC, a la Sala de Juntes 

César Simón, amb les intervencions dels membres de la Junta Directiva i del delegat de l’IEC a València, Juli Peretó . 

22 i 23 d’octubre de 2015
Recerca musical en l’era digital
La Societat Catalana de Musicologia organitzà a l’IEC un congrés internacional sobre recerca musical en l’era digital, centrat 

sobretot en la catalogació i les bases de dades, coordinat per Jordi Ballester . S’hi dugueren a terme diverses ponències, 

comunicacions i un taller titulat «Best practices and tools for cataloguing, encoding and visualizing digital resources for 

musicology», que fou a càrrec de Laurent Pugin, secretari de l’associació Internationales Quellenlexikon der Musik i 

codirector de la RISM Swiss Office . 

26 d’octubre de 2015
Inauguració del curs 2015-2016
L’Institut obrí el curs acadèmic amb la lliçó «Animals, tanmateix», pronunciada per Jordi Casanova, membre de la SECCB . 

L’acte va ser presidit per l’Equip de Govern i tingué com a convidat especial Jusèp Loís Sans, president de l’Institut 

d’Estudis Aranesi . La sessió inclogué l’actuació musical de la pianista Alba Ventura, que interpretà peces d’Enric Granados 

(fotografia 4) .

28 d’octubre de 2015 - 15 de juny de 2016
Xerrades amb M. Teresa Cabré Castellví
L’IEC acollí aquest cicle, titulat Reflexions al voltant de la lingüística aplicada i el lèxic, que serví de comiat a M . Teresa 

Cabré, presidenta de la SF, arran de la seva jubilació com a professora universitària . Constà de cinc sessions i taules rodones: 

«La lingüística aplicada, avui, després de 25 anys», «Planificació i serveis lingüístics», «Norma i diccionari», «Terminologia» 

i «Neologia» . El cicle fou organitzat conjuntament per l’IEC, amb la col·laboració de la filial Societat Catalana de 

Terminologia, el TERMCAT, la UPF i la UB .

FotogRaFia 4 . Jordi Casanova impartint  

la lliçó inaugural del curs a la Sala Prat  

de la Riba .
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5 i 6 de novembre de 2015
I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra
«Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país» és el títol d’aquesta primera jornada, que tingué lloc a l’IEC i 

a la UPF . S’hi tractaren tres aspectes cabdals de la figura de Pompeu Fabra: l’enginyer, el lingüista i el ciutadà compromès . 

La inauguració fou a càrrec de Jaume Casals, rector de la UPF; Joandomènec Ros, president de l’IEC; Ferran Mascarell, 

conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i Jordi Guix, degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de 

Catalunya . La Càtedra Pompeu Fabra fou creada el curs 2014-2015 pel rector de la UPF i compta amb el suport de l’IEC .

11 de novembre de 2015
«Aigua i salut»
L’ACCA organitzà una taula rodona que formà part de l’activitat de les acadèmies catalanes amb el tema monogràfic de 

l’aigua . S’hi van presentar i debatre les relacions entre la qualitat dels diferents tipus d’aigua (potable corrent, depurada 

abans del consum domèstic o industrial, i mineral) i els efectes sobre la salut humana, amb una atenció especial als 

problemes d’hidratació relacionats amb l’activitat física . Hi intervingueren Fernando Valero, d’ATLL Concessionària de la 

Generalitat de Catalunya SA; Antonia Lizarraga, del Campus de l’Alimentació de la UB; Antoni Borrell, director científic i 

d’innovació del Laboratori Oliver-Rodés, i M . Cinta Pastor, directora tècnica del mateix Laboratori .

12 de novembre de 2015
L’IEC i la Societat Andorrana de Ciències (SAC)
La SAC és una societat vinculada a l’IEC des de l’any 2010, amb l’objectiu de col·laborar en el foment i la difusió de la 

recerca en llengua catalana . El president de l’IEC assistí a la presentació del llibre que recull les conferències i els debats  

de recerca celebrats per la SAC els anys 2012 i 2014 . L’acte tingué lloc a la seu de Morabanc, a Andorra la Vella, i fou 

presidit pel ministre d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, Èric Jover (fotografia 5) .

19 de novembre de 2015 i 21 de gener de 2016
Nova activitat científica de la SOCS
La Societat Catalana de Sociolingüística presentà l’acte «Nous talents en sociolingüística catalana», l’objectiu del qual és 

conèixer la recerca sociolingüística de qualitat que els estudiants de grau o màster realitzen a les universitats dels territoris de 

llengua catalana . En les dues sessions es presentaren un total de sis treballs de fi de grau o de fi de màster elaborats durant el 

curs 2014-2015 per estudiants de la UB, la UAB, la UdL i la UPF .

FotogRaFia 5 . D’esquerra a dreta: M . Àngels 

Mach (presidenta de la SAC), Eron Estany 

(cònsol menor d’Andorra la Vella), Èric Jover 

(ministre d’Educació), Joandomènec Ros 

(president de l’IEC) i Mercè Balcells (gerent  

de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques  

i de la Salut de Catalunya i Balears) .
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20 i 21 de novembre de 2015
XIII Jornada sobre la Història de la Ciència i l’Ensenyament
La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica va programar aquesta tretzena jornada amb l’objectiu 

d’afavorir la comunicació i la col·laboració entre docents i historiadors de la ciència, i fer conèixer experiències i recursos 

sobre l’aplicació de la història de la ciència en l’ensenyament . Les àrees temàtiques sobre les quals es presentaren les 

comunicacions van ser «La immersió de la història de la ciència a l’aula», «L’acoblament de la història de la ciència en el 

currículum educatiu», «La cultura material de la ciència en l’ensenyament», «Les TIC en la incorporació de la història de la 

ciència a l’ensenyament», «La història de la ciència en la formació del professorat» i «Les relacions entre divulgació científica 

i l’ensenyament amb el rerefons de la història de la ciència» . La conferència convidada d’aquesta jornada fou «Modos de 

racionalidad en la historia de la ciencia para la enseñanza de las ciencias», d’Agustín Adúriz Bravo, investigador del Centre 

de Formació i Investigació en Ensenyament de les Ciències de la Facultat de Ciències Exactes i Naturals de la Universitat de 

Buenos Aires (Argentina) .

23-26 de novembre de 2015
V Congrés per a l’Estudi dels Jueus en Territoris de Llengua Catalana
La Societat Catalana d’Estudis Hebraics i l’Institut d’Estudis Món Juïc organitzaren el V Congrés, que tingué lloc entre 

Barcelona i Palerm (de manera simultània) . Les sessions celebrades a Barcelona es van fer a la UB i a l’IEC . Les ponències i 

comunicacions es dedicaren a quatre grans temes amb la intenció d’aglutinar tots els aspectes de la presència jueva en els 

territoris de llengua catalana: història, literatura, filosofia i ciència, i a aportacions relatives al paper dels jueus en el comerç 

mediterrani i en les relacions Sicília-Catalunya (fotografia 6) .

25-28 de novembre de 2015 
IV Congrés Català de Filosofia
La Societat Catalana de Filosofia, en col·laboració amb la Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de 

les Illes Balears, organitzà la quarta edició del Congrés amb la voluntat de debatre els problemes que la filosofia té plantejats, 

tant a Catalunya com arreu . En la commemoració del set-centè aniversari de la mort de Ramon Llull i del bicentenari de la 

creació de la Societat Filosòfica, la ciutat de Vilafranca del Penedès acollí la presentació de més de cent comunicacions i 

ponències i dugué a terme un programa d’activitats complementàries (prèviament, un cicle de conferències al claustre de 

Sant Francesc, retransmeses per ràdio i televisió; i durant el transcurs del congrés, un concert musical, una representació 

teatral i una exposició sobre filosofia i neurociència) .

FotogRaFia 6 . Programa del V Congrés  

per a l’Estudi dels Jueus en Territoris  

de Llengua Catalana .
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1 de desembre de 2015
Punt i seguit. Aportacions d’El País que Volem a l’etapa constituent
L’IEC acollí la presentació dels resultats d’un any de treball de l’associació El País que Volem i la nova plataforma Reinicia 

Catalunya i la Convenció Constituent Catalana, i es pogué visitar l’exposició «Art i futur», amb vint-i-quatre obres cedides 

per artistes catalans . El president de l’IEC presidí la sessió, en què intervingueren Salvador Alegret, membre de l’IEC i 

president d’El País que Volem; Marta Rovira, presidenta del Congrés de Cultura Catalana; Jaume López, portaveu de 

Reinicia Catalunya, i Pere Pugés, coordinador de l’acte .

13 de desembre de 2015
92a sessió de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics
El doctor Gerardo Boto, professor d’història de l’art medieval de la UdG i codirector del grup d’investigació Estudis 

Culturals, pronuncià la conferència intitulada «La vida al claustre monàstic segons quatre consuetes ibèriques (s . xii-xiii) . 

Estudi comparatiu» durant la reunió de la Societat .

18 de desembre de 2015
III Jornada de Bioinformàtica i Biologia Computacional
Organitzada per la SCB i Bioinformatics Barcelona (BIB), consistí en quatre comunicacions principals pronunciades per 

Arcadi Navarro (ICREA, UPF, CRG), David Carrera (BSC, UPC), Tim Hubbard (King’s College de Londres) i Modesto 

Orozco (IRB, UB), sobre diferents aspectes de la bioinformàtica a Catalunya, i inclogué tretze intervencions curtes 

d’estudiants de doctorat i postdoctorat que presentaren els seus treballs .

21 de desembre de 2015
Aportacions catalanes universals 
El llibre, publicat per Pagès Editors i traduït en quatre llengües (català, anglès, castellà i francès), és una iniciativa de la 

Fundació Occitano Catalana que reuneix 223 aportacions de Catalunya al llarg de la història en l’àmbit internacional . Fou 

presentat a l’IEC per Joan Amorós, president de la Fundació Occitano Catalana; Joandomènec Ros, president de l’IEC, i 

Lluís Pagès, president de Pagès Editors (fotografia 7) .

FotogRaFia 7 . Interior del llibre  Aportacions 

catalanes universals .
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25 de gener de 2016
«10 anys d’ésAdir: una eina viva per a una llengua viva»
L’IEC acollí la celebració del desè aniversari del portal lingüístic de la CCMA, en què es presentà un avançament del 

documental Primera emissió de TV3 i una taula rodona amb Ernest Rusinés, cap d’assessorament lingüístic de la CCMA; 

Antoni Bassas, director audiovisual del diari Ara; Neus Nogué, professora de filologia catalana de la UB; Sílvia Cóppulo, 

directora de La vida de Catalunya Ràdio, i Bernat Soler, veu del futbol a TV3 .

25 de gener de 2016
Passat i futur de l’economia catalana
La Societat Catalana d’Economia organitzà al llarg del curs diverses conferències per a debatre i analitzar la història i els 

reptes futurs de l’economia a Catalunya . Destaquen la ponència «Pere Duran Farell i l’economia de Catalunya», de Pere-A . 

Fàbregas, historiador i president de la Coordinadora Catalana de Fundacions, organitzada conjuntament amb el Foment del 

Treball Nacional i la Societat d’Estudis Econòmics (fotografia 8), i «L’economia catalana: reptes de futur», impartida el 26 

de març per Pere Aragonès, secretari d’Economia de la Generalitat de Catalunya, el qual va subratllar que alguns reptes de 

futur només els pot afrontar l’Estat espanyol o bé l’estat que s’acabi configurant a Catalunya al final d’aquest procés històric . 

1 de febrer - 31 de març de 2016
Els Trastàmara a la Corona d’Aragó i el seu temps
És el títol del trentè cicle de conferències d’Amics de l’Art Romànic, dut a terme a l’IEC, en què participaren ponents com 

Juan-Vicente García Marsilla, de la Universitat de València; Alberto Velasco González, del Museu de Lleida Diocesà i 

Comarcal; Jesús Criado Mainar, de la Universitat de Saragossa; Olga Pérez Monzún, de la Universitat Complutense de 

Madrid, i Joan Valero Molina, historiador de l’art .

3-5 de febrer de 2016
IX Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, a Perpinyà
La Societat Catalana de Química i la Universitat de Perpinyà organitzaren la novena edició d’aquesta trobada, que té per 

objectiu facilitar el coneixement dels treballs d’investigació dels diferents grups de recerca que treballen en química als 

Països Catalans i estimular els joves investigadors mitjançant la transmissió del seu treball a la resta de la comunitat 

científica . La benvinguda fou a càrrec del batlle de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, i un centenar de persones prengueren part  

en les diverses conferències, taules rodones i simposis . La SCQ atorgà un premi a la millor comunicació de cada simposi, 

consistent en la quota d’inscripció al EuCheMS Congress Seville 2016 (valorada en 275 €) .

FotogRaFia 8 . A l’esquerra, Pere-A . Fàbregas 

durant la seva ponència a la Sala Prat de la 

Riba de l’IEC .
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6 de febrer de 2016
Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà 2016
La jornada vol acostar els joves a les matemàtiques i mostrar-los la importància que tenen en el món actual . Tingué lloc al 

Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, a Figueres, i fou organitzada conjuntament per la Fundació Princesa 

de Girona, l’Ajuntament de Figueres i la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC . Hi assistiren alumnes de quart d’ESO  

i batxillerat de setze centres de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Catalunya del Nord, que participaren en 

diversos tallers en què es vinculà, per exemple, les matemàtiques i l’art digital, o es tractà sobre les matemàtiques de la 

imatge . Al final de la jornada, el president de l’IEC lliurà els premis d’aquesta cinquena edició . 

10-12 de febrer de 2016
Reunió del Bureau de la UAI
Des del 1922, l’IEC és membre de la UAI — una federació d’acadèmies d’àmbit nacional dedicades especialment a les 

ciències filològiques, arqueològiques, històriques i socials, amb vocació de cooperar internacionalment— i forma part  

del seu Buró o Consell Permanent, compost pel president, dos vicepresidents i cinc vocals . Josep Guitart, delegat de l’IEC  

i vicepresident de la UAI, assistí a la reunió del Bureau, celebrada a l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de París .  

S’hi tractà de la celebració del centenari de la UAI que tindrà lloc a París, a l’empara de la reunió de la 90a Assemblea 

General, prevista del 24 al 28 de novembre de 2019, i de la Conferència Mundial de les Humanitats, que tindrà lloc  

a Lieja del 6 al 12 d’agost de 2017 . 

24 de febrer de 2016
El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta
L’obra, de Víctor Ferro i Pomà, reeditada per la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, es va presentar a l’IEC en un acte 

presidit per Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, que inclogué les intervencions d’Ana Messuti, 

advocada i funcionària de l’ONU; Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Josep Cruanyes, president de la SCEJ .

7 d’abril de 2016
L’Institut d’Estudis Aranesi a l’IEC
L’Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana presentà les obres Gramatica basica der occitan aranés i Per escriure l’occitan,  

i els discursos de presentació dels nous membres . Hi intervingueren el president de l’IEC; el president de l’Institut d’Estudis 

Aranesi, Jusèp Loís Sans, i els membres Joan Salas-Lostau, Jèp de Montoya, Jacme Taupiac i Miquèu Segalàs (fotografia 9) .

FotogRaFia 9
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18 i 19 d’abril de 2016
Participació de l’IEC a l’ALLEA
L’IEC és membre de ple dret de l’All European Academies (ALLEA) des del 2014, i el president de l’IEC assistí a la 

Dissetena Assemblea General, que tingué lloc a Viena i en la qual es tractà sobre la llibertat de la recerca científica davant les 

demandes de la societat i la política . 

19 d’abril de 2016
Sessió Científica del CCNIEC 2016 
El CCNIEC, amb la col·laboració del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, 

organitzà la sessió titulada «La importància del greix i els tipus de greix en la salut», en què s’abordaren diferents àmbits en 

relació amb la salut i els àcids grassos a fi de donar un espectre de temes de màxim interès per als assistents, com per exemple 

el risc cardiovascular, el càncer, l’estat cognitiu i l’envelliment .

21 d’abril de 2016
LXXXV Premis Sant Jordi de l’IEC
L’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 2016 — formats per vint-i-vuit premis i disset borses d’estudi— tingué lloc a la 

Sala Prat de la Riba de l’IEC, en una cerimònia solemne en què la lingüista i dialectòloga Mar Massanell, Premi Prat de la 

Riba de l’IEC, parlà en nom dels guardonats . El discurs de cloenda fou a càrrec de Josep Rull, conseller de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que presidí l’acte convidat pel president de l’IEC (fotografia 10) .

21-23 d’abril de 2016
La innovació en la formació del professorat dins d’un context global
La Societat Catalana de Pedagogia participà molt activament en la quarta conferència internacional bianual que la 

Federació Mundial d’Associacions d’Educadors, en col·laboració amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, 

organitzà a Barcelona . La sessió inaugural va ser al Paranimf de la UB, i l’acte de cloenda a l’IEC, coincidint amb la Diada 

de Sant Jordi . Aplegà cent cinquanta educadors, professors universitaris i representants de les màximes institucions 

educatives internacionals . L’objectiu fou reflectir la necessitat de capacitar el professorat per a acompanyar l’alumnat  

en el procés d’adquisició de les habilitats que els permetran donar resposta als reptes de la societat dins un context de 

globalització . S’hi impartiren les sessions plenàries «Innovation in teacher education in a global context . Different 

approaches», «The 21st Century Teacher’s Dilemma: Socializing Students into a rapidly evolving Culture» i «Projecte 

europeu Archaeoschool for the Future» .

FotogRaFia 10 . Els premiats amb l’Equip  

de Govern de l’IEC, acompanyats de Josep 

Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat  

de la Generalitat de Catalunya, i Ruth Mateu  

i Jaume Gomila, consellera i director general 

de Transparència, Cultura i Esports  

del Govern balear, a l’escala de la planta  

noble de la Casa de Convalescència .
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26 d’abril de 2016
El Diccionari d’historiadors de l’art català, Premi ACCA 2015
El DHAC, editat en línia, inventaria els historiadors de l’art català de tots els temps . Aquest projecte de l’IEC, dirigit per 

Francesc Fontbona, de la SHA, i Bonaventura Bassegoda, de la UAB, rebé el Premi ACCA 2015 en la categoria d’iniciatives, 

atorgat per l’Associació Catalana de Crítics d’Art, en un acte que tingué lloc a l’auditori Meier del MACBA .

26 d’abril de 2016
Set membres de l’IEC guardonats amb la Creu de Sant Jordi 2016
En l’acte de lliurament de la Creu de Sant Jordi 2016, al Palau de la Generalitat, foren distingits, entre d’altres, els membres 

de l’IEC Enric Argullol, Bonaventura Clotet, Josep Enric Llebot, Artur Quintana, Josep-Enric Rebés, Joandomènec Ros i 

Mariàngela Vilallonga . Amb aquests set ja són seixanta-dos els membres de l’IEC que han rebut aquesta distinció  

(fotografia 11) .

30 d’abril de 2016
XVII Nit de Sant Jordi, a Perpinyà
El president de l’IEC presidí la festa literària d’Òmnium Catalunya Nord, al Palau de Congressos de Perpinyà, on es lliuraren 

set premis, entre els quals el Premi Catalunya del Nord de l’IEC . El jurat, presidit per Maria Corominas, presidenta de la 

SFCS, atorgà el Premi al treball Les interferències lingüístiques del francès al català a les escoles La Bressola, d’Erola Milego 

i Francesc Franquesa .

7 de maig de 2016
Curs de noves eines per a l’estudi de processos geomorfològics: drons i escàners làser
L’objectiu del curs, organitzat per la Societat Catalana de Geografia a Solsona, fou mostrar alguns exemples en l’ús de les 

noves tècniques lligades a l’ús dels escàners làser i els drons, i posar en comú els avantatges, les limitacions i els aspectes a 

tenir en compte a l’hora de fer servir aquests aparells . Constà d’una sessió teòrica, realitzada a la seu del Centre Tecnològic 

Forestal de Catalunya, i d’una sessió pràctica en què es mostraren tècniques de captura d’imatges per mitjà d’aquests ginys 

en una sortida pels voltants de Solsona . El curs fou impartit per Damià Vericat (UdL) i Joan Estrany i Aleix Calsamiglia 

(UIB) .

FotogRaFia 11 . Alguns dels seixanta-dos 

membres de l’IEC guardonats amb la Creu  

de Sant Jordi, al pati de l’IEC .
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12 de maig de 2016
III Jornada Mengem Sa: «La conservació dels aliments»
Després de l’èxit de les anteriors jornades — l’any 2014 sobre els vegetals, i el 2015 sobre la carn—, la ICEA enfocà l’edició 

d’enguany al món de la conservació dels aliments, que s’analitzà amb una mirada crítica i científica, al Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona . La conferència inaugural, titulada «Passat i present de la conservació d’aliments», fou impartida per 

l’historiador Pau Alcover . Al llarg de la jornada es dugué a terme una taula rodona sobre la tecnologia de la conservació dels 

aliments i les conferències «Higiene, ciència i cuina», de Pere Castells; «Data de caducitat i consum preferent . Dubtes i 

possibles solucions», a càrrec de Lluís Gonzàlez Vaqué; «Riscos associats a una conservació deficient», de Victòria Castell,  

i «Perspectives de la conservació dels aliments», de Narcís Grèbol . També s’hi pogué visitar l’exposició «Nutrició, impuls 

vital», un projecte per a conèixer els conceptes fonamentals en matèria d’alimentació i nutrició (fotografia 12) .

13 de maig de 2016
Seminari de Primavera: «Fer història de l’educació, avui» 
La Universitat de Girona acollí una nova edició d’aquest seminari, organitzat per la Societat d’Història de l’Educació dels 

Països de Llengua Catalana i el Departament de Pedagogia de la UdG, que s’adreça a investigadors en història i història de 

l’educació; a professorat, estudiants i persones interessades en aquest àmbit d’estudi, amb l’objectiu de reflexionar sobre el 

present i el futur de la investigació en aquest àmbit . Inclogué la ponència «L’escriptura de la història a l’era digital», a càrrec 

d’Anaclet Pons, de la UV, i la taula rodona titulada «Línies de recerca en història de l’educació: present i futur», en què 

intervingueren el Grup de Recerca Educativa de la UVic, el Grup d’Estudis i d’Història de l’Educació de la UIB i el Grup  

de Recerca en Pensament Pedagògic i Social de la UB .

16 de maig de 2016
Mercats i cadena alimentària vers el futur
És el títol de la jornada organitzada per la plataforma Agrofòrum 2050 i la ICEA, que es dugué a terme a la seu de l’IEC .  

La inauguració fou a càrrec d’Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural . S’organitzà en dues sessions: 

«Cadena alimentària, asimetries i sinergies» i «Producció local per al mercat local i global», en les quals es presentaren 

diverses ponències i es desenvoluparen dos tallers d’experiències amb un debat posterior . El president de l’IEC i la consellera 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, clogueren l’acte .

FotogRaFia 12 . D’esquerra a dreta: Abel 

Mariné (president de l’ACCA), Josep M . Vives 

(president de la ICEA) i Anna Omedes 

(directora del Museu de Ciències Naturals  

de Barcelona) .
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24 de maig de 2016
La moneda de Sardenya medieval i moderna. Bases documentals
El doctor Jesús Alturo i Perucho, de la UAB, fou l’encarregat de presentar aquest llibre a la seu de l’Istituto Italiano di 

Cultura de Barcelona . És una obra de Vincenzo Dessì (1858-1908), cabdal per a la història monetària de la Corona 

catalanoaragonesa, que havia restat inèdita durant cent anys, fins que finalment ha estat editada per la Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics dins de la col·lecció «Tria de Reedicions», amb una anàlisi de Miquel de Crusafont i el pròleg del 

professor sard Enrico Piras .

25 de maig de 2016
Lliurament de premis de la Prova Cangur de Matemàtiques 2016
La prova forma part del certamen internacional Kangourou 2016, en el qual participen més de sis milions de nens i joves  

de tot Europa, que organitza la Kangourou sans Frontières, una associació que agrupa seixanta-nou països i en la qual 

Catalunya està representada amb la seva pròpia delegació per mitjà de la Societat Catalana de Matemàtiques . Amb un 

augment de més de cinquanta-cinc mil participants inscrits respecte de l’edició del 2015, enguany es va celebrar el 7 d’abril 

la vint-i-unena edició catalana en més de mil centres . Pel que fa als estudiants de quart d’ESO i batxillerat, es van concentrar 

en dues-centes cinquanta seus repartides pel territori, entre les quals l’IEC . Els premis es lliuraren a l’Hotel Campus de la 

UAB, en un acte presidit per la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, en què participaren el rector de la UAB, Ferran 

Sancho; el president de l’IEC, i Albert Ruiz, representant del director del Departament de Matemàtiques de la UAB 

(fotografia 13) .

30 de maig de 2016
Obra completa per a cobla 
La primera edició de l’obra d’Eduard Toldrà (1895-1962), a cura de Salvador Mas i publicada per l’editorial Dinsic, està 

formada per tres volums que es van presentar al pati de la Casa de Convalescència, seu de l’IEC, amb l’acompanyament  

de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, que interpretà diverses peces sota la direcció de Salvador Mas .

FotogRaFia 13 . Lliurament dels premis  

de la Prova Cangur de Matemàtiques 2016 .
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31 de maig i 1 de juny de 2016
III Jornades «La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana»
Amb aquesta tercera trobada d’investigadors, la Xarxa CRUSCAT de l’IEC, amb el suport de la DGPL de la Generalitat de 

Catalunya, consolida una activitat que té per objectiu nuclear mostrar el conjunt de la recerca en curs o acabada de fer, a fi 

d’avançar en el coneixement intern de les temàtiques que s’hi aborden (demolingüística, variacionisme i planificació del 

corpus, psicologia lingüística, paisatge lingüístic, immigració i llengua, treball i llengua, comunitats lingüístiques, dret 

lingüístic i sociolingüística educativa) i, alhora, projectar-les internacionalment . La inauguració tingué lloc a l’IEC i hi 

participaren Joandomènec Ros, president de l’IEC; Miquel Àngel Pradilla, director de la Xarxa CRUSCAT; Marta Xirinachs, 

sotsdirectora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Rubén Trenzano, director general de Política 

Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana; Marta Fuxà, directora general de Política Lingüística 

del Govern de les Illes Balears, i José Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística del Govern d’Aragó .

7 de juny de 2016
La senyera històrica de Rafael Patxot
La senyera que havia encarregat el mecenes Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), fill de Sant Feliu de Guíxols, va ser ocultada 

i va tenir un llarg exili durant la Guerra Civil . El 2014 va ser traslladada a l’IEC, i l’Ajuntament de Sant Feliu, per l’alt valor 

emotiu i patriòtic que representa, va demanar que aquest símbol anés a parar al lloc més noble de Sant Feliu de Guíxols: la 

sala de plens . Amb aquest gest es volen reparar els danys morals que va perpetrar l’Ajuntament franquista contra Rafael 

Patxot . La presentació dels actes que es realitzaren tingué lloc a l’Institut, amb la presència del president de l’IEC, 

l’acadèmic Manuel Castellet i l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, els quals destacaren la importància 

fonamental que Rafael Patxot ha tingut per a la cultura i la ciència catalanes i la conveniència de ressaltar-ne la figura entre 

la ciutadania . L’IEC deu a Patxot ésser un dels impulsors de la seva creació i haver-se fet càrrec de les despeses de les 

publicacions de l’entitat amb l’adveniment de la dictadura de 1923-1929 (fotografia 14) .

Juliol de 2016
Les libèl·lules de Catalunya
La Institució Catalana d’Història Natural, mitjançant el grup de treball Oxygastra - Grup d’Estudi dels Odonats de 

Catalunya, ha elaborat la primera monografia en català sobre els odonats, que omple el buit existent en el coneixement de la 

fauna odonatològica catalana . El treball de camp es va iniciar l’any 2003 i va finalitzar el 2012: es van aconseguir més  

de 34 .400 registres útils i, en total, es registraren setanta espècies d’odonats a Catalunya . El treball ha estat possible gràcies 

a la col·laboració dels membres del grup Oxygastra i de col·laboradors externs, i al suport de l’IEC, el Departament  

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Mascort i altres patrocinadors particulars .

FotogRaFia 14 . D’esquerra a dreta: Carles 

Motas, alcalde de Sant Feliu de Guíxols;  

el president de l’IEC, i Manuel Castellet .
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1 de juliol de 2016
IV Jornada sobre Innovació a l’Ensenyament de la Tecnologia
La jornada, organitzada per la Societat Catalana de Tecnologia en col·laboració amb l’Escola Superior d’Enginyeries 

Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la UPC i el Centre de Recursos Pedagògics Específics de 

Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), amb el lema «Posa’t les piles per la tecno!», es va celebrar a les 

instal·lacions de l’ESEIAAT, amb la participació d’un centenar de persones i professorat de l’àmbit de la tecnologia d’arreu 

del territori, que coincidiren en espais, aules i taules per a compartir iniciatives i debatre en format obert i distès sobre temes 

de docència i continguts de tecnologia en els currículums acadèmics preuniversitaris .

1 i 2 de juliol de 2016
Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural
Joan A . Argenter, director de la Càtedra, participà en el I Simpósio Internacional Línguas e Variedades Linguísticas 

Ameaçadas na Península Ibérica: «Documentação e revitalização», organitzat pel Centre for Social and Language 

Documentation (CIDLeS) i que tingué lloc a Alcanena (Portugal), amb la ponència «Lindes étnicos y conflicto de códigos: su 

influencia en el mantenimiento, substitución y revitalización de una lengua» . 

4 de juliol de 2016
L’altra Rodoreda
Després de la presentació el 26 de gener de l’Obra de joventut de Mercè Rodoreda, l’IEC, la Fundació Mercè Rodoreda i el 

Grup62 presentaren en una conferència de premsa l’Obra plàstica, un catàleg raonat que reuneix per primera vegada més de 

dues-centes obres pictòriques amb l’objectiu de difondre la faceta creativa menys coneguda de l’autora . La catalogació ha 

estat realitzada per Maria Rosa Villanueva i la conceptualització i l’estructuració del catàleg, per Daniel Giralt-Miracle . En 

l’acte hi hagué una exposició de les obres que són propietat de la Fundació, i l’actriu Carme Sansa llegí algunes de les cartes 

que va escriure en relació amb la seva faceta de pintora (fotografia 15) .

FotogRaFia 15 . Imatge de la coberta .
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4-8 de juliol de 2016
Els oficis en el món grecoromà 
Curs organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics en què es van tractar, primer, la valoració que, en general, els 

antics feien del treball i, després, s’analitzaren algunes pràctiques concretes: feines intel·lectuals, com l’ensenyament i la 

creació literària, o pràctiques, com l’agricultura, el subministrament i la preparació d’aliments, i la filatura i el teixit . Es 

dedicà una atenció especial al treball dut a terme per les dones . Una presentació de la concepció dels oficis en la utopia 

platònica va propiciar una reflexió general sobre el treball en les societats posteriors . Les ponències que s’hi presentaren són 

«Actituds envers el treball a Grècia i a Roma», a càrrec de Josep Lluís Vidal; «L’ofici més antic del món: fer de meuca a la 

Grècia antiga», a càrrec de Sergi Grau; «Fortunatus agricola? Les cares de l’agricultura antiga», a càrrec de José-Ignacio 

García Armendáriz; «La importància de l’ofici en la filosofia de Plató», a càrrec de Catalina Aparicio, i «Els oficis de la 

màgia i la bruixeria a l’antiguitat», a càrrec d’Alejandra Guzmán . Com a activitat complementària del curs, el dia 18 de 

juliol, un grup d’estudiants del Departament de Filologia Grega de la UB interpretaren al pati de l’IEC Les granotes 

d’Aristòfanes, en la versió grega original (fotografia 16) . 

7 de juliol de 2016
La Nit de la Biologia
La Societat Catalana de Biologia convocà per primera vegada cinc guardons: a la trajectòria professional, a un article 

científic, a la divulgació, al jove investigador i a un treball de recerca de batxillerat . Es lliuraren en el decurs de la Nit de la 

Biologia, un acte que tingué lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i rebé el suport del Departament de Ciències 

Experimentals i de la Salut de la UPF, institució amfitriona d’aquesta primera edició . Els premiats van ser Joan Massagué, 

director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York i membre de l’IEC, per la seva trajectòria professional; 

David M . Alba, de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (UAB), per l’article «Miocene small-bodied ape from 

Eurasia sheds light on hominoid evolution»; Jaume Llistosella Vidal i Antoni Sànchez-Cuxart, per l’obra divulgativa Guia 

il·lustrada per a conèixer els arbres; Eva M . Novoa Pardo, investigadora del Laboratori de Traducció Genètica de l’IRB de 

Barcelona, pel treball Evolution of the gene translation machinery and its applications to drug discovery, i Robert Cilleros 

Mañé, de l’Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, pel treball de recerca de batxillerat La bioacumulació i 

biomagnificació del mercuri .

FotogRaFia 16
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14 de juliol de 2016
Arquitectura i urbanisme. Els reptes actuals vistos des de les altres professions
La Societat Catalana d’Ordenació del Territori col·laborà en l’organització d’una sèrie d’actes conjuntament amb el Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, en el marc del Congrés d’Arquitectura 2016 . Dins dels actes en què participa la SCOT, hi hagué 

una taula rodona amb quatre perfils diferents de diverses disciplines, com la geografia, la biologia, el medi ambient o el dret, 

que aportaren les demandes i propostes derivades de les seves mirades als problemes i reptes actuals en relació amb el 

territori i l’urbanisme . Els ponents foren Josep M . Llop, Albert Cortina, Josep Báguena, Xavier Mayor i Susana Pascual .

16-23 d’agost de 2016
La Universitat Catalana d’Estiu 2016 
La conferència de presentació als mitjans va tenir lloc a l’IEC i fou a càrrec del seu president i del president de l’Equip Rector 

de l’UCE, Jordi Casassas . Durant l’acte, el president de l’IEC va lliurar a Salvador Giner, membre de l’IEC, el Premi Canigó 

2015 de l’UCE . Amb el lema «L’eix mediterrani: camins de mar, de terra i de cultura», la 48a edició es dugué a terme del 16 

al 23 d’agost, a Prada . A més dels cursos, seminaris i jornades dedicats a diverses àrees del coneixement, enguany s’hi abordà 

el procés constituent, l’estat de la llengua catalana en l’àmbit dels Països Catalans i l’eix mediterrani, i també es reivindicà la 

vigència de Ramon Llull set-cents anys després de la seva mort (fotografia 17) . 

29 i 30 d’agost de 2016
V Congrés Europeu de Teoria Sociològica
Davant l’emergència de nous moviments polítics i la mobilització ciutadana que estan transformant el context en què es va 

crear la teoria sociològica, l’Associació Europea de Sociologia, en col·laboració amb l’Associació Catalana de Sociolingüística, 

enguany organitzà el Congrés, que es titulà «Rethinking social change» i tingué lloc a l’IEC, amb l’objectiu de contribuir a la 

projecció internacional de les aportacions que s’estan fent en la teoria sociològica des de la sociologia catalana .

FotogRaFia 17 . D’esquerra a dreta: Vicent 

Climent, rector de la UJI; Arcadi Navarro, 

secretari d’Universitats i Recerca del Govern  

de Catalunya; Jordi Casassas, rector de la UCE 

i membre de l’IEC; Joandomènec Ros, 

president de la Fundació UCE i de l’IEC,  

i Marta Fuxà, directora general de Política 

Lingüística del Govern balear, en l’acte  

de cloenda .
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2 . Homenatges

Francesc Vallverdú i Canes (1935-2014)
Vicepresident de la SF (2002-2006) i delegat del president de l’IEC a les societats filials (2007-2013)

Sessió en memòria
El president de l’IEC i la presidenta de la SF inauguraren l’acte, en què intervingueren Joan Martí i Castell, Miquel Àngel 

Pradilla, Georg Kremnitz, Joan A . Argenter, Josep Gifreu, Mila Segarra, Joaquim Mallafrè i Josep Piera (membres de la 

Secció), i Emili Boix, professor de la UB i director de la revista Treballs de Sociolingüística Catalana . Carme Vilaginés, 

vídua de Francesc Vallverdú, clogué l’acte .

IEC, 29 de setembre de 2015

Antoni M. Badia i Margarit (1920-2014)
President de la SF (1989-1995)

Sessió en memòria
El president de l’IEC i la presidenta de la SF presentaren l’acte, que comptà amb l’assistència de Maria Teresa Garcia 

Castanyer, comissionada per a Multilingüisme de la UB, i M . Rosa Lloret, directora del Departament de Filologia Catalana 

d’aquesta mateixa Universitat . Hi participaren Montserrat Badia, filla d’Antoni M . Badia i Margarit; els membres de la SF 

Joan Martí i Castell, Jordi Carbonell, Josep Moran, M . Teresa Cabré, Antoni Ferrando, Joan Miralles, Vicent Pitarch, 

Joaquim Rafel i Joan Veny, i el president de la SHA, Josep Massot .

IEC, 12 de novembre de 2015
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Joan Triadú i Font (1921-2010)
President de la SFCS (1988-1992) i president de la SCP (1984-1986)

Sessió en memòria
Joandomènec Ros, president de l’IEC; Josep González-Agàpito, president de la SFCS, i Martí Teixidó, president de la SCP, 

van presidir l’acte, que es va obrir amb l’actuació del cor de la Institució Cultural del CIC . Els ponents foren Josep González-

Agàpito; Salomó Marquès, professor de la UdG i antic president de la SHE; Jordi Cots, pedagog i promotor dels drets dels 

infants; Joaquim Arenas, antic director de l’equip pedagògic de la Delegació d’Ensenyament Català; Jaume Sarramona, antic 

president del Consell Escolar de Catalunya; Margarida Muset, sòcia fundadora de la SCP; Josep M . Casasús, membre de la 

SFCS; Albert Balcells, membre de la SHA, i Joaquim Triadú, fill de l’homenatjat .

IEC, 17 de desembre de 2015

Pompeu Fabra i Poch (1868-1948)
Membre fundador de la SF (1911)

Actes d’homenatge
L’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, en col·laboració amb l’IEC i Òmnium Cultural, organitzà dos actes per a homenatjar 

la figura de Pompeu Fabra . A la Biblioteca Municipal Joan Petit i Aguilar, el lingüista Jordi Mir pronuncià la conferència 

«Pompeu Fabra, pare del català modern», amb la col·laboració de l’historiador Borja de Riquer, i s’inaugurà una placa 

commemorativa al carrer d’Agustí Santacruz, núm . 67, des d’on Fabra sortí cap a l’exili republicà el 24 de gener de 1939 .

Sant Feliu de Codines, 22 i 24 de gener de 2016
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Carles Miralles i Solà (1944-2015)
Secretari general de l’IEC (1998-2002) i secretari de la SF (1995-1998)

Sessió en memòria
La sessió s’obrí amb la presentació de Joandomènec Ros, president de l’IEC, i de Laura Borràs, directora de la Institució de 

les Lletres Catalanes . Hi intervingueren Joan A . Argenter i Jaume Cabré, membres de la SF; Montserrat Jufresa, presidenta 

de la SCEC de l’IEC; Joaquim Mallafrè i Mariàngela Vilallonga, membres de la SF, i Eulàlia Miralles, filla de l’homenatjat i 

professora de la UV . Per acabar, Josep Piera posà veu a la poesia de Carles Miralles, i M . Teresa Cabré, presidenta de la SF, 

clogué l’acte . L’acte inclogué l’actuació musical de Victòria Fernández (violí) i Paul Perera (piano), que interpretaren peces 

de Bach, Gluck, Mozart i Eduard Toldrà .

IEC, 28 de gener de 2016

Gregori Estrada i Gamissans (1918-2015) 
Membre de la SHA

Sessió en memòria
El pare Gregori Estrada, organista, compositor, director de cor i musicòleg, fou homenatjat amb motiu del primer aniversari 

de la seva mort . En l’acte intervingueren el president i el secretari general de l’IEC; Daniel Codina, monjo de Montserrat, i 

Josep Maria Gregori, catedràtic de musicologia de la UAB i vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de 

Musicologia .

IEC, 5 d’abril de 2016

Vicenç Biete i Farré (1921-2015)
President de la SCG de l’IEC (1982-1991) i vicepresident de la SdO (2001-2007)

Acte d’homenatge 
Francesc Nadal, de la SCG, glossà els aspectes més rellevants de l’aportació de Vicenç Biete com a geògraf, i Joan Tort, 

president de la SdO, oferí una visió de la seva personalitat com a toponimista i estudiós dels noms .

IEC, 24 de maig de 2016
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Curt Wittlin
Membre corresponent de la SF

Estudis medievals en homenatge a Curt Wittlin
El llibre fou publicat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, amb l’edició a cura de Lola Badia, Emili 

Casanova i Albert Hauf . En l’acte de presentació intervingueren el president de l’IEC, la presidenta de la SF, el director de 

l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Joan Rafael Ramos, i els estudiosos Germà Colón — membre de la SF—, 

Lola Badia i August Bover .

IEC, 18 de setembre de 2015

Joan Martí i Castell 
Membre de la SF

Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell
La presentació del llibre, editat en dos volums i publicat per la URV, fou a càrrec de Miquel Àngel Pradilla Cardona, membre 

de la SF i curador de l’obra, i hi participaren Joandomènec Ros, president de l’IEC; Josep Anton Ferré Vidal, rector de la 

URV, i Dídac Ramírez, rector de la UB .

IEC, 11 d’abril de 2016
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3 . Exposicions

«Rafael Patxot. Mecenes, científic…, l’home»
4 de setembre - 11 d’octubre de 2015, a Granollers

11 de febrer - 8 de maig de 2016, a Barcelona 

L’exposició itinerant dedicada a Rafael Patxot posa en relleu la magnitud de la seva tasca com a mecenes en els àmbits 

científic, social i cultural a Catalunya i també com a científic i promotor de la cultura, coincidint amb la recent 

commemoració del cinquantè aniversari de la seva mort (1872-1964) . El Museu de Ciències Naturals de Granollers i el Palau 

Robert de Barcelona acolliren l’exposició, comissariada per Manuel Castellet, membre de l’IEC, i Jordi Soler, de la Diputació 

de Barcelona, que inclou 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 18) .

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

«Per Catalunya! Vida i mort de Lluís Companys»
9 de setembre - 30 d’octubre de 2015

La mostra fou dedicada a la trajectòria de Lluís Companys, president de la Generalitat afusellat fa setanta-cinc anys, i als 

valors que van inspirar el seu posicionament vital i polític . Constà de divuit lones expositives i d’un audiovisual de vint 

minuts de durada titulat Lluís Companys, l’home i el mite . S’hi oferiren tallers didàctics dirigits a alumnes de cicle superior 

de primària, d’ensenyament secundari i de batxillerat, amb un guia especialitzat, activitat avalada per la Societat Catalana de 

Pedagogia de l’IEC (fotografia 19) . Fruit de l’exposició, el 20 d’abril de 2016 es presentà a l’IEC l’obra de Montserrat 

Coberó, comissària de l’exposició, titulada Lluís Companys. Una vida pels catalans. Una mort per Catalunya!, publicada 

per Pagès Editors .

Organitzada pel Consell Comarcal de l’Urgell, amb el suport de la Generalitat i la col·laboració de l’IEC .

FotogRaFia 18 . Exposició de Rafael Patxot  

al Palau Robert .

FotogRaFia 19 . Exposició «Per Catalunya! 

Vida i mort de Lluís Companys», al pati  

de l’IEC .
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«Els sòls i la biodiversitat forestal. La ciència del sòl a la bibliografia: un tast»
16 de novembre - 19 de desembre de 2015

Realitzada amb motiu de la commemoració de l’Any Internacional dels Sòls i emmarcada en les activitats programades per la 

Setmana de la Ciència 2015 a l’IEC, mostrà a través de tretze plafons un seguit de sòls desenvolupats en diferents ambients 

forestals de la geografia espanyola . L’exposició inclogué una selecció d’estudis i llibres publicats sobre l’edafologia o ciència 

del sòl — que ha elaborat tota una metodologia d’estudi i una terminologia científica per a descriure els sòls— i la projecció 

d’una entrevista, emesa per Lleida Televisió, a Jaume Porta i Casanellas, membre de l’IEC i catedràtic emèrit de la UdL .

Organitzada per l’IEC i comissariada per Jaume Porta .

«Art i futur»
1 de desembre de 2015

Formada per vint-i-quatre litografies originals inspirades en la projecció del nou país i cedides per vint-i-quatre artistes 

catalans, dotze de consagrats: Jordi Alcaraz, Arranz-Bravo, Perejaume, Alfons Borrell, Joaquim Chancho, Salvador Juanpere, 

Robert Llimós, Francesca Llopis, Albert Porta (Evru, Zush), Josep M . Riera i Aragó, Benet Rossell i Gerard Sala, i dotze 

d’emergents: Albert Arribas, Carles Azcón, Helena Basagañas, David Bonet, Miquel Gelabert, Ariadna Mangrané, Sergi 

Mesa, Gorka Pinyol, Stella Rahola Matutes, Oliver Roura, Àlex Santafé i Rubén Torras . Es pogué visitar al claustre de la 

planta noble de l’IEC amb motiu de l’acte «Punt i seguit . Aportacions d’El País que Volem a l’etapa constituent» . 

Organitzada per l’associació El País que Volem .

«El llibre de les bèsties. Palmira 2015» i «Women/Dones/Mujeres»
1-11 de març de 2016

En la celebració de la Women’s Week 2016, el claustre de l’IEC acollí una doble mostra: Teresa Gironès exposà una col·lecció 

de fotomuntatges titulada «El llibre de les bèsties . Palmira 2015», una interpretació visual actualitzada de l’obra de Ramon 

Llull i inspirada en els horrors de la guerra, i Trini Sotos Bayarri exhibí «Women/Dones/Mujeres», una sèrie de pintures que 

giraren al voltant de la reflexió i l’estètica de les emocions femenines .

Organitzada pel Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Europaea, amb la col·laboració de l’IEC .
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«T’A dones»
7 de març - 14 d’abril de 2016

La Sala Miguel Hernández de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant reuní una selecció d’obres de l’últim treball del pintor 

alacantí Francisco Javier Torres Ribelles, acompanyada d’un recull de relats de l’escriptora iberuda Lliris Picó, d’una 

contundent denúncia contra la violència de gènere i la discriminació que pateixen les dones en la societat actual . 

Organitzada per la Universitat d’Alacant i la Delegació de l’IEC a Alacant .

«Els invents que han canviat la història de la física»
14-18 de març de 2016

L’exposició de maquetes d’invents realitzats al llarg de la història, que ja s’havia fet els anys 2007, 2009 i 2015, s’adreçà 

especialment a alumnes de batxillerat de física o de tecnologia de centres d’ensenyament secundari . Atès que les visites, 

comentades pel mateix constructor, Ramon Magem, foren ben rebudes i valorades per l’alt nombre d’assistents, es decidí 

programar la mostra amb caràcter anual . Enguany inclogué la demostració del funcionament de maquetes com l’eolípila 

d’Heró, la màquina de vapor, l’ariet hidràulic, el generador de Van der Graaf o la pila de Volta, entre d’altres . 

Organitzada per la Societat Catalana de Física, filial de l’IEC .

«20 anys de MontPhoto»
4-29 d’abril de 2016

La mostra fotogràfica constà d’una selecció de les imatges premiades en les darreres vint edicions del Concurs Internacional 

de Fotografia de Natura MontPhoto i de les obres premiades en l’edició del 2015 .

Organitzada per la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura de la ICHN (IEC) i l’Associació MontPhoto .
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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’El Quartet de la Barítona (fotografia 20) .

Peces musicals
Les fulles seques, d’Enric Morera

Lladres que vénen d’Almansa, d’Al Tall / Marcel Casellas

Trigèmins, de Conrad Setó

Els segadors

Intèrprets
Francesc Gregori, tible

Jordi Guixé, tenora

Jordi Figaró, tenora

Jordi Campos, barítona de l’IEC

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 .

Tres aspectes essencials de la música catalana

30 de juny de 2016
La música de cambra a inicis del segle xx

La música de cambra d’Enric Granados 

Coincidint amb la celebració el 2016 del centenari de la mort del pianista i compositor Enric Granados (1867-1916), el Trio 

Granados, format per Josep Colomé (violí), Enrique Bagaría (piano) i Pau Codina (violoncel), interpretà la seva música de 

cambra (fotografia 21) .

FotogRaFia 20
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Peces musicals
Allegro de concierto

Madrigal

Romanza

Tres preludios

-/-

Trio op. 50

I. Poco allegro con espressione

II. Scherzetto

III. Duetto

IV. Finale

6 de juliol de 2016
La cançó popular com a font d’inspiració
Dotze cançons populars catalanes harmonitzades per Miquel Llobet i Narcís Bonet

Els guitarristes Jaume Torrent i Mauricio Díaz oferiren un repertori de dotze cançons catalanes harmonitzades per Miquel 

Llobet i Narcís Bonet, dos dels pilars més sòlids de la guitarrística clàssica del segle xx (fotografia 22):

1a part

La filla del marxant

L’hereu Riera

Cançó del lladre

Lo fill del rei

La filadora

El mestre

2a part

Plany / La presó de Lleida

Lo rossinyol

El testament d’Amèlia

El desembre congelat

El noi de la mare

La pastoreta

FotogRaFia 21

FotogRaFia 22
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14 de juliol de 2016
La identitat històrica
Música a l’entorn de les Homilies d’Organyà 

El quartet Lux et Umbra, format per Robert Armengol (percussió), Lluís Coll (corneta), Edwin García (tiorba) i Sara Parés 

(flauta de bec), junt amb el solista Pau Bordas (baix-baríton), presentaren l’obra Les Homilies d’Organyà en una versió 

especialment adaptada a partir d’una selecció de fragments del conjunt de l’obra (fotografia 23): 

intRoducció

Músiques a l’entorn de les Homilies

Homilia i. «La caritat» (2003)

1 . Si linguis hominum

2 . Vanitas vanitancium

Homilia ii. «La paràbola del sembrador» (2004)

1 . In illo tempore

3 . Primerament

4 . Interrogabant autem

Homilia iii. «La guarició del cec de Jericó» (2005)

2 . Ecce ascendimus

4 . Jhesu fili David

Homilia iv. «La conversió» (2005)

1 . Convertimini ad me

6 . Si res aliena non reditur

7 . E per aizò

Homilia v. «Les temptacions de Jesús al desert» (2006)

8 . Qod ipse praestare

Homilia vi. «La guarició de la filla de la cananea» (2008)

1b . Mas ja veng una femna

2 . Fili David, miserere mei

6 . E per aizò, seinors

FotogRaFia 23
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5 . Declaracions i adhesions

— Manifest per la dignitat (16 de setembre de 2015)

Impulsat per Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat i de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC); per 

Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, i per Joandomènec Ros, president de l’IEC, i signat per la Comissió de la 

Dignitat juntament amb membres destacats dels governs i les institucions de la Generalitat de Catalunya, el manifest afirma 

que «Catalunya fa tres-cents anys que és una nació i necessita recuperar les estructures d’Estat que llavors li foren 

arrabassades» . També recorda la negació sistemàtica del caràcter nacional de Catalunya, els constants atacs i les acusacions, 

així com les «comparacions intolerables amb els mateixos nazis que van donar suport a Franco en l’assassinat del nostre 

president, la supressió de les nostres institucions i la persecució de la nostra cultura» . I, en relació amb les eleccions  

del 27 de setembre de 2015, anima el poble de Catalunya «a continuar lluitant per la seva dignitat, que a hores d’ara només 

podrà garantir el model d’estat que decideixi lliurement el Parlament de Catalunya» .

— Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans davant l’exclusió del català en les proves d’accés a l’advocacia (17 de febrer 

de 2016)

L’Institut d’Estudis Catalans dóna suport a la denúncia feta pel conseller de Justícia, Carles Mundó, sobre l’exclusió del 

català en les proves d’accés a la professió de l’advocacia, i demana al Ministeri de Justícia que garanteixi la presència  

del català en els exàmens d’accés — i, en general, en totes les actuacions i actes que es duen a terme en l’àmbit de 

l’Administració de Justícia—, així com la inclusió del dret civil català dins les matèries avaluables . 

— Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la proposta d’actuacions a la façana del Gran Teatre del Liceu (16 de 

maig de 2016)

El Gran Teatre del Liceu és un monument excepcional del nostre patrimoni cultural i, com a tal, està protegit per la 

classificació de bé cultural d’interès nacional (BCIN) des del 2006 . Aquesta consideració implica un alt grau de protecció de 

la integritat del monument . Per aquest motiu, l’Institut d’Estudis Catalans, que per mitjà de la Secció Històrico-

Arqueològica emet els informes preceptius, entre d’altres, dels BCIN a Catalunya, es pronuncià en contra de la proposta 

d’incorporar uns nous elements pretesament decoratius a les façanes exteriors del Gran Teatre del Liceu .
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— Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre els objectes del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu de 

Lleida Diocesà i Comarcal procedents de l’antic monestir de Santa Maria de Sixena, adquirits als seus propietaris entre els 

anys 1983 i 1994 (22 de juny de 2016)

L’Institut d’Estudis Catalans es pronuncia novament sobre els objectes del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu 

de Lleida Diocesà i Comarcal procedents de l’antic monestir de Santa Maria de Sixena, adquirits als seus propietaris entre els 

anys 1983 i 1994, i assumeix l’informe elaborat per la seva Secció Històrico-Arqueològica . Reitera la petició a la Generalitat 

de Catalunya que activi els mecanismes jurídics, legislatius i administratius que li brinden el Parlament, l’Estatut 

d’autonomia, la Llei de museus (1990) i la Llei del patrimoni cultural català (1993), amb l’objectiu de vetllar pels béns 

patrimonials propis i de garantir-ne la transmissió a les generacions futures .
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6 . Visites institucionals

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

 • Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (3 de setembre de 2015)

 • Salvador Bonjoch Guim, president del Consell Comarcal de l’Urgell (9 de setembre de 2015)

 • Jusèp Loís Sans Socasau, president de l’Institut d’Estudis Aranesi (26 d’octubre de 2015)

 • Robert E . Ricklefs, guanyador de l’XI edició del Premi Ramon Margalef d’Ecologia (29 d’octubre de 2015)

 • Carles Motas i López, alcalde de Sant Feliu de Guíxols (11 de novembre de 2015)

 • Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de Catalunya (16 de novembre de 2015)

 • Joan Boadas i Raset, arxiver municipal de Girona (11 de desembre de 2015)

 • Joaquim Nadal i Farreras, catedràtic d’història de la Universitat de Girona, exconseller del Parlament i exalcalde de 

Girona (11 de desembre de 2015)

 • Michael Mason, director del Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage (2 de febrer de 2016)

 • Noelia Martínez, cònsol de l’Uruguai (3 de febrer de 2016)

 • Magda Stavinschi, presidenta de l’Institut d’Estudis Transdisciplinaris en Ciència, Espiritualitat i Societat (Institut 

Cultural Romanès) (23 de març de 2016) (fotografia 24)

 • Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (23 d’abril de 2016) 

 • Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya (26 d’abril de 2016)

 • Xavier Bernadí i Gil, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (26 d’abril de 2016)

 • Antoni Martínez, president de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (2 de maig de 2016) 

 • Arcadi Navarro i Cuartiellas, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (27 de maig de 2016)

 • Francis Goullier, Gunther Abuja, Joanna McPake, Johanna Panthier i Lid King, membres del Consell d’Europa (30 de 

maig de 2016)

 • Ignacio Bosque Muñoz, catedràtic de filologia hispànica a la Universitat Complutense de Madrid (9 de juny de 2016)

 • Manuel Forcano i Aparicio, director de l’Institut Ramon Llull (22 de juny de 2016)

FotogRaFia 24 . Magda Stavinschi, presidenta 

de l’Institut d’Estudis Transdisciplinaris en 

Ciència, Espiritualitat i Societat de l’Institut 

Cultural Romanès, signant el llibre d’honor  

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

Atorgats en un acte públic el 21 d’abril de 2016 a la Sala Prat de la Riba de l’IEC (excepte quan s’especifica un altre lloc i 

dia de lliurament):

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

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

«Feve temps que no diva tants verbs!». Manteniment  
i transformació de paradigmes verbals en el català 
nord-occidental del tombant de segle

Mar Massanell  
i Messalles

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

Enric Ballesteros 
Sagarra

Premi IEC d’Història Contemporània 
Jaume Vicens i Vives

Els arxius i el conflicte polític en el segle xx: el cas  
dels arxius catalans (1931-1939)

Jaume Enric Zamora 
Escala

Premi IEC d’Història de les Arts  
Josep Pijoan

La societat artística i literària de Catalunya (1897-
1935). Exposicions, crítica i col·leccionisme d’art

Esther Alsina Galofré

Premi IEC de Bioquímica o Ciències 
Fisiològiques August Pi i Sunyer

Paper dels micro-ARN en la fisiopatologia del càncer Pedro Pablo Medina 
Vico

Premi IEC de Geologia Josep R . 
Bataller

Els caròfits del límit eocè-oligocè de la Conca de l’Ebre Josep Sanjuan i Girbau

Premi IEC de Matemàtiques Josep 
Teixidor

EDP el·líptiques i parabòliques: regularitat per a 
equacions de difusió no locals i dos problemes 
isoperimètrics

Joaquim Serra i Montolí

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau 
d’Olwer

Josep Anselm Clavé i l’escriptura. Obra poètica  
i periodisme cultural. Edició, índexs i estudis

Roger Canadell i Rusiñol

Premi CCNIEC Marc Viader,  
a la innovació en productes 
alimentaris
Lliurat en acte públic a l’IEC el dia 15  
de desembre de 2015 .

Ordesa Group

Premi CCNIEC, a la millor iniciativa 
de la indústria alimentària en el  
camp de la millora de l’alimentació  
de la població o l’educació alimentària
Lliurat en acte públic a l’IEC el dia 15  
de desembre de 2015 .

Fundació Eroski
Grup Alimentari 
Guissona
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Premi CCNIEC Ramon Turró,  
en reconeixement d’una trajectòria 
d’excel·lència en el camp de la nutrició
Lliurat en acte públic a l’IEC el dia 15 
de desembre de 2015 .

Emili Ros Rahola

Premi Ferran Sunyer i Balaguer Monoidal categories and topological field theory Vladimir Turaev i  
Alexis Virelizier

Premi Matemàtiques i Societat  
(Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)
(ex aequo)

Per l’article «Matemàtics pertot arreu», publicat a 
Tendències, de La Vanguardia del dia 20 de maig de 
2015, en el qual exposa documentadament la versatilitat 
dels graduats en matemàtiques, que dominen els 
instruments que es fan servir en qualsevol àrea del 
coneixement, com per exemple la banca, la informàtica, 
la biomedicina, la logística o la genòmica .

Mayte Rius

Per la sèrie de Concursos de Fotografia Matemàtica,  
que organitza des de l’any 2000 com una eina per a 
interessar l’alumnat a aprofundir en les matemàtiques  
i saber-les relacionar amb aspectes diversos de la vida 
quotidiana .

Associació de Barcelona  
per a l’Ensenyament  
i l’Aprenentatge de les 
Matemàtiques (ABEAM)

Premi Catalunya d’Urbanisme  
Manuel de Solà Morales

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Valls Jornet, Llop, Pastor 
SLP, arquitectes

Accèssit Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Jaume 
de Llierca

TerritorisXLM

Premi Catalunya Territori Enric Lluch Estudi previ del Pla Especial de Camins de Sabadell Ajuntament de Sabadell

Accèssit Pla de Paisatge. Cervera Ramon Royes i Guàrdia

Premi Catalunya d’Economia 
Lliurat en acte públic al Palau Macaya  
el dia 1 de desembre de 2015 .

Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de la 
Catalunya independent

Elisenda Paluzie  
i Hernández

Premi Catalunya del Nord
Lliurat en acte públic a Perpinyà,  
el dia 30 d’abril de 2016, durant la Nit 
Literària de Sant Jordi .

Les interferències lingüístiques del francès al català a 
les escoles La Bressola

Erola Milego i Francesc 
Franquesa

Concurs de Joves Sociòlegs L’Església evangèlica de Filadèlfia i la dona gitana. 
Dones gitanes i cristianes que superen la desigualtat  
de gènere

María Jerusalén Amador 
López

Accèssit Les dones en el moviment obrer i els orígens de 
l’anarcosindicalisme a Catalunya: 1850-1910

Alba López Pérez
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Premi de l’Associació Catalana  
de Ciències de l’Alimentació

Anàlisi de les tendències actuals del mercat  
dels productes alimentaris

Alicia Giró Bobet

Premi de la Institució Catalana  
d’Estudis Agraris

Segrest de carboni en pedreres rehabilitades amb sòls 
adobats amb fangs de depuradora

Robert Gonzàlez 
Campistany

Accèssit Podem controlar l’emmatollament del paisatge 
pasturant vaques?

Marta Escolà Méndez

Premi de la Societat Catalana  
de Biologia

La longitud dels telòmers, un marcador de la qualitat  
de vida i de l’envelliment: ¿quina és la seva implicació 
en els trastorns mentals?

Àurea Mora Solano

Premi de la Societat Catalana 
d’Ordenació del Territori

Paisatge i urbanisme als micropobles a la Catalunya  
del s. xxi

Bernat Llauradó Auquer

Premi Eduard Valentí de la Societat 
Catalana d’Estudis Clàssics
(ex aequo)

Els designis de Zeus a la ‘Ilíada’ Anna Cortadelles  
i Adzerias

El lèxic dels oficis, càrrecs i funcions a la Catalunya 
altmedieval (segles ix-xii) a partir de la documentació 
llatina

Carlos Prieto i Espinosa

Accèssit Llorenç Villalonga: Grècia i la Raó. Temes i figures  
del món grec en l’obra de Llorenç Villalonga

Eloi Creus i Sabater

Premi Évariste Galois de la Societat 
Catalana de Matemàtiques

Regularity theory for general stable operators: parabolic 
equations

Xavier Fernández-Real 
Girona

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat 
Catalana de Física

Caracterització optoelectrònica del grafè sobre diferents 
substrats a altes freqüències

Daniel Gabriel Cortés

Premi Lluís Casassas i Simó de la 
Societat Catalana de Geografia

Segregació residencial de la població estrangera  
en un nucli turístic: el cas de la Pineda

Marina Pujol Perdices

Menció honorífica Un paisatge invisible. El paisatge dels protestants  
a Barcelona (1850-1950)

Sergi Pigrau i Miralles

Premi Rafael Patxot i Jubert Santuaris, ermites i capelles a l’època del Barroc (segles 
xvi-xviii): geografia sagrada de la muntanya catalana

Maria Garganté i Llanes 
i Xavier Solà i Colomer

Premi Joan Profitós d’Assaig 
Pedagògic
Lliurat en acte públic a l’IEC el dia 16  
de maig de 2016 .

Ser persona. Vida, pensament i acció pedagògica de Pau 
López i Castellote (1929-1994)

Valentí Feixas

Accèssit A Psico fem kine Maria del Carmen 
González

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda Terriblement poètic i terriblement negre: la construcción 
del gótico rodorediano en ‘La mort i la primavera’

Sergio Fernández 
Martínez
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Malaltia i novel·la: Blai Bonet i la literatura  
de postguerra

Meritxell Lafuente 
Garcia

Mercè Rodoreda: el mirall trencat de la traducció Amaranta Sbardella

L’obra artística de Mercè Rodoreda: entre l’imaginari 
pictòric i l’imaginari literari

Maria Rosa Villanueva 
Puig

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner La literatura femenina dels segles xvi-xviii: catàleg 
d’autores i obres del domini lingüístic català

Verònica Zaragoza 
Gómez

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

L’homologació del nacionalisme basc durant l’exili, 
1956-1976

Aurora Madaula  
i Giménez

Borses d’estudi Generalitat  
de Catalunya

La actividad de Bernat Descoll como lugarteniente  
del maestro racional y maestro racional de Cerdeña 
(1333-1340)

Fabrizio Alias (Itàlia)

Les viles de Tàrrega i Vilagrassa durant la senyoria 
d’Isabel la Catòlica: publicació de documents inèdits

Martina Del Popolo 
(Itàlia)

Per a una anàlisi del cas del Museu d’Història de 
Catalunya en el marc europeu dels museus d’història: 
repertori bibliogràfic i examen de les best practices

Michelangela  
Di Giacomo (Itàlia)

Estudi sobre la ‘Lògica del Gatzell’ de Ramon Llull Letizia Staccioli (Itàlia)

Borses d’estudi Països Catalans

Illes Balears Història de l’emigració exterior dels Països Catalans  
en el segle xxi

Elisabeth Ripoll Gil

País Valencià La llengua catalana al País Valencià entre 1808 i 1906 Adrià Martí i Badia

Catalunya del Nord Els catalans del nord i del sud davant el conflicte 
successori espanyol (1702-1715): la divisió política 
definitiva?

Adrià Cases Ibáñez

La Franja de Ponent, Andorra  
i l’Alguer

Conquesta i feudalització de la zona del Matarranya  
(segles xii-xiii)

Camil Sampé Compte

Borses Ferran Sunyer i Balaguer Sensitivity analysis of multiscale models of tumor growth Roberto de la Cruz 
Moreno

Òrbites periòdiques en sistemes diferencials via la teoria 
de la mitjana amb especial èmfasi en els sistemes 
hamiltonians

Fàtima Ezzahra 
Lembarki

El problema del acortamiento de curvas asociado  
a una densidad

Francisco Viñado Lereu
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8 . Convenis de col·laboració

Durant el curs 2015-2016, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

 • El 3 de setembre de 2015, amb el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, un conveni marc de col·laboració .

 • El 7 de setembre de 2015, amb Publicacions de la Universitat de València, un conveni per a la coedició de l’obra Joan B. 

Binimelis, Vicenç Mut i els mapes murals de Mallorca pintats a l’oli (segles xvi i xvii), de Vicenç Roselló i Werner-F . Bär .

 • El 10 de setembre de 2015, amb el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya, un conveni de col·laboració 

per a l’elaboració del Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya .

 • El 30 de setembre de 2015, amb la Universitat de les Illes Balears, una resolució de l’addenda al conveni marc de 

col·laboració de data 12 de desembre de 2012 .

 • El 21 d’octubre de 2015, amb Maria dels Àngels Bàguena i Maranges, un document de donació del Fons Isidra Maranges i 

Prat a favor de l’Institut d’Estudis Catalans.

 • El 25 d’octubre de 2015, 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 2016» .

 • El 30 d’octubre de 2015, amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellar del Riu, un conveni específic per al desenvolupament de 

les accions previstes per al 2015 en el conveni marc de col·laboració, per a la restauració i conservació del Pi de les Tres 

Branques i del Pi Jove, a Castellar del Riu .

 • El 30 d’octubre de 2015, 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 2015 .

 • El 6 de novembre de 2015, amb l’Institut Ramon Muntaner, un conveni per a la coedició de l’obra Jornades de la Secció 

Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Móra la Nova (17 i 18 d’octubre de 2014) .

 • El 4 de desembre de 2015, amb la Institució Milà i Fontanals (CSIC), un conveni específic de col·laboració per a 

l’elaboració i edició del Glossarium mediae latinitatis Cataloniae .

 • El 14 de desembre de 2015, amb la Universitat d’Alacant, un document d’acord per al finançament del projecte 

«Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (GCM)» .

 • El 30 de desembre de 2015, amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona, un conveni 

de col·laboració per al desenvolupament del Barcelona Knowledge Hub de l’Academia Europaea i per a organitzar 

conjuntament dues activitats en el marc de la commemoració del 25è aniversari del CNL a Lleida .
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 • El 18 de febrer de 2016, amb MAGMA Associació per Promoure la Recerca Jove, un conveni de col·laboració per a la 

celebració de l’Exporecerca Jove .

 • El 23 de febrer de 2016, amb la Fundació Carles Salvador, un acord de col·laboració per a l’any 2016 .

 • El 29 de febrer de 2016, amb la Fundació Bancària «La Caixa», un conveni de col·laboració per a la dotació del Premi 

Catalunya d’Economia i del Premi Societat Catalana d’Economia .

 • L’1 de març de 2016, amb la Fundació Catalunya - La Pedrera i l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge 

de les Matemàtiques (ABEAM), un conveni per a la promoció, l’aprenentatge i l’ensenyament de les matemàtiques .

 • El 3 de març de 2016, amb la Fundació Bancària «La Caixa», un conveni de col·laboració per a l’organització del cicle 

Diàlegs per entendre la societat avui . La societat catalana en el segle xxi .

 • El 7 de març de 2016, amb Enric Batlle i Duran, un acord de col·laboració per a la publicació de l’obra Josep Batlle i Gras, 

l’últim jardiner.

 • El 7 de març de 2016, amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, un conveni de col·laboració per a l’edició 

de l’obra Literatura catalana contemporània: crítica, transmissió textual i didàctica, d’Eusebi Coromina i Ramon Pinyol .

 • L’11 de març de 2016, amb el Centre de Recerca Matemàtica, una pròrroga del conveni de col·laboració per al programa 

de visitants Lluís Santaló .

 • El 21 de març de 2016, amb l’associació Bioinformatics Barcelona, un conveni marc de col·laboració .

 • L’1 d’abril de 2016, amb la Fundació Bancària «La Caixa», un conveni de col·laboració per a la subvenció de les diverses 

activitats i de les accions de visibilitat de la Secció Filològica .

 • El 6 d’abril de 2016, amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un conveni de col·laboració per l’assessorament en 

temes de toponímia a la Comissió de Nomenclatura de l’ATM .

 • El 20 d’abril de 2016, amb Eva Subias Pascual, una addenda al document de donació de l’Arxiu Joan Subias Galter a 

l’IEC signat el 8 de setembre de 2004 per a la incorporació dels volums de conferències de Joan Subias Galter al Fons .

 • El 25 d’abril de 2016, amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, un conveni de 

col·laboració per a l’actualització del Diccionari enciclopèdic de medicina .

 • El 28 d’abril de 2016, amb la Universitat d’Alacant, un document d’acord per al finançament del projecte «Constitució 

d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (GCM)» .

 • El 3 de maig de 2016, amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, una addenda al conveni marc signat el 27 de 

setembre de 2006 per al desenvolupament i foment de l’ús de la llengua de signes catalana (fotografia 25) .

 • El 23 de maig de 2016, amb la Fundació Institut Català d’Investigació Química, un acord per al patrocini de la 21a 

Conferència Fèlix Serratosa .

 • L’1 de juny de 2016, amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un conveni específic de col·laboració en matèria 

de sismologia per a l’any 2016 .

FotogRaFia 25 . D’esquerra a dreta:  

Joan Martí (membre de la SF), Joandomènec 

Ros (president de l’IEC), Antonio Martínez 

(president de la FESOCA), M . Teresa Cabré 

(presidenta de la SF) i Menchu González (vocal 

de Política Lingüística de la FESOCA) . 
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 • El 23 de juny de 2016, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un conveni de col·laboració 

per a la realització de l’estudi «El termòmetre lingüístic i el marc d’ensenyament de llengües vives» .

 • El 27 de juny de 2016, amb l’Institut Joan Lluís Vives, la renovació del conveni marc de col·laboració signat el 23 de maig 

de 2012 . 

 • El 14 de juliol de 2016, amb el Grup d’Estàndard Oral, un conveni de col·laboració per a la publicació del projecte «Ruta 

Pompeu Fabra», en el context del projecte «GEO Rutes Filològiques» .

 • El 14 de juliol de 2016, amb la Diputació de Barcelona, un conveni de col·laboració per a la subvenció de les activitats de 

l’IEC de l’any 2016 .

 • El 25 de juliol de 2016, amb la Fundació Institut Cambó, un conveni de col·laboració per a regular la cessió de materials 

de l’IEC per a la publicació en línia de correspondència en el projecte «Epistolari Cambó» .
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9 . Donació de fons

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

 • El Fons Isidra Maranges i Prat (data de donació: 21 d’octubre de 2015)

Maria dels Àngels Bàguena i Maranges, filla d’Isidra Maranges (1919-2012), estudiosa de la literatura medieval catalana, 

fa donació a l’IEC de més de tretze mil fitxes sobre termes relacionats amb l’alimentació, la indumentària i les armes 

extretes de la literatura medieval catalana i prop de cent vint llibres d’autors clàssics i de temàtica medieval  

(fotografia 26) . 

 • La porta que Rafael Patxot es va fer dur de la biblioteca de la casa de Sant Feliu de Guíxols a l’exili i les cinc obres d’art 

que formen part de l’exposició «Rafael Patxot . Mecenes, científic…, l’home»: Estudi núm. 2886, de Job Ramos; COMA/

BLANCA, de Jaume Pitarch; Desoblidar. In memoriam Maria d’Abadal, de Roc Parés; …1872 …1964, d’Ana Garcia-

Pineda, i Rafael Patxot i l’«escribidor de grafittis» Francisco López (Chile), de Carles Santos .

FotogRaFia 26 . Maria dels Àngels Bàguena i Maranges i el 

president de l’IEC, durant l’acte de donació del Fons Isidra 

Maranges, a la sala de la Presidència de l’IEC .
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