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Seus i delegacions

Seu de Perpinyà

Any de creació: 1999

Delegat: Joan Becat i Rajaut

Adreça: Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

La seu de Perpinyà s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

— Coorganització de la jornada 

sobre dret i usos de l’aigua, amb l’ICRECS 

(Institut Català de Recerca en Ciències 

Socials) de la Universitat de Perpinyà i la 

Universitat de Girona. Perpinyà, 2 de 

desembre de 2011.

— El 2012, juntament amb l’Ins-

titut Català de Recerca en Ciències Socials 

de la Universitat de Perpinyà, organitzà 

el cicle de conferències Aspectes actuals 

d’Andorra, que tingué lloc a la Casa dels 

Països Catalans de Perpinyà. Les ponèn-

cies foren «Escola Andorrana: un sistema 

educatiu plurilingüe i una pedagogia 

original», a càrrec de Rossend Areny, 

professor a l’Escola Andorrana (28 de 

març); «El mercat de l’ensenyament a 

Andorra: tres ofertes oficials i les priva-

des», a càrrec de Myriam Almarcha París, 

professora de català de la Universitat de 

Perpinyà (25 d’abril); «Andorra és un 

paradís fiscal? Evolució actual de l’eco-

nomia andorrana», a càrrec de Yago Pa-

rellada, economista (9 de maig), i «An-

dorra, membre de la Unió Europea? La 

política exterior d’Andorra», a càrrec de 

Jaume Bartumeu, antic cap de Govern 

d’Andorra, que tindrà lloc a final de se-

tembre del curs vinent. Dins aquest cicle 

s’inaugurà l’exposició «UdART Poesia», 

en un acte dirigit per la poetessa Teresa 

Colom (5 d’abril).

— El Dictat en català, inspirat 

en el cèlebre Dictat en francès de Ber-

nard Pivot impulsat l’any 1985 (que 

s’ha celebrat més enllà d’Europa i ha 

arribat fins als Estats Units o al Líban). 

Aquest esdeveniment és ja tot un feno-

men social a Perpinyà d’ençà del 2000. 

Fou una iniciativa de diversos col-

lectius, però també de l’escriptor rosse-

llonès Pere Verdaguer, membre de l’IEC 

i autor dels primers dictats. L’Institut 

Font Nova de la Vila de Perpinyà és 

l’entitat que organitza el Dictat, amb el 

suport de la Generalitat de Catalunya 

(Departament de Política Lingüística) i 

l’Institut d’Estudis Catalans, en col-

laboració amb el Departament Català 

de la Mediateca, la Federació per a la 

Defensa de la Llengua i la Cultura Ca-

talanes, Ràdio Arrels, el Col·lectiu de 

Professors de Català per a Adults, l’As-

sociació per l’Ensenyament del Català 

(APLEC), Òmnium Cultural Catalunya 

Nord i l’Associació Politècnica. Enguany 

se celebrà el 3 de març al Satèl·lit del 
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Palau de les Exposicions i comptà amb 

uns set-cents participants.

— La seu de Perpinyà programà, 

també, la IX Jornada de l’Institut d’Estu-

dis Catalans a la Universitat Catalana 

d’Estiu: «Ensenyar llengua en context 

bilingüe multilingüe», junt amb l’Asso-

ciació per a l’Ensenyament del Català 

(APLEC) i el Grup Transfronterer de 

Recerca (GTR), que tingué lloc al Liceu 

Renouvier (Prada de Conflent), el 19 

d’agost. Hi participaren Miquela Valls, 

presidenta de l’APLEC, amb «Ensenyar 

llengua en context bilingüe multilingüe»; 

Pere Manzanares, president de l’associació 

Arrels, amb «L’escola Arrels»; Francesc 

Franquesa, director pedagògic de La 

Bressola, amb «L’escola La Bressola» 

(article publicat dins un recull d’articles 

del projecte Cultur Pro); Pàtrici Baccou, 

director del centre de formació dels ense-

nyants occitans Aprene de Besiers, amb 

«Les calandretes occitanes a través del 

projecte Famílies de Llengües» (publicat 

dins un recull d’articles del projecte  

Cultur Pro); Martí Teixidó, president de 

la Societat Catalana de Pedagogia, amb 

«El model lingüístic de l’ensenyament a 

Catalunya», i Josep Cruanyes, president 

de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, 

amb «Els atacs contra el sistema educatiu 

de Catalunya: aspectes jurídics, polítics i 

socials».

— Coordinació i actualització del 

portal web de la Casa dels Països Catalans 

(portal comú a cinc entitats que hi tenen 

residència i als Estudis Catalans de la 

Universitat de Perpinyà) i del portal de  

la delegació.

Premi Catalunya del Nord (2012)  

de l’Institut d’Estudis Catalans

El premi recompensa estudis, treballs o 

documents per a l’ensenyament del cata-

là a qualsevol nivell i pel coneixement de 

la Catalunya del Nord o de qüestions que 

l’afecten.

El jurat, format per Martina Ca-

miade, directora de l’Institut Català de 

Recerca en Ciències Socials de la Univer-

sitat de Perpinyà, i els membres de l’IEC 

Joan Martí, representant la Secció Filo-

lògica i president del jurat; Josep 

González-Agàpito, president de la Secció 

de Filosofia i Ciències Socials; Manuel 

Jorba, representant de la Secció Històri-

co-Arqueològica, i Joan Becat, delegat 

del President de l’IEC a Perpinyà, atorgà 

el Premi Catalunya Nord de l’IEC cor-

responent a l’any 2012 a l’obra Plurilin-

güisme a l’escola de Catalunya Nord, de 

Rita Peix Vallot. El jurat atorgà també 

una menció especial a l’obra L’escola 

immersiva i l’escola bilingüe. El pati com 

a espai comunicatiu d’aprenentatge, de 

Georgina Capell, Carla Rosés i Maria Pau 

Teixidor.

Els premis es lliuraren durant la 

XXIII Nit de Sant Jordi, organitzada per 

Òmnium Catalunya Nord a l’església dels 

Dominicans a Perpinyà, el 30 d’abril de 

2012.
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Seu de Castelló

Any de creació: 2001

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 seu de Castelló s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

— Signatura del conveni de col-

laboració amb la Universitat Jaume I (21 

de setembre de 2011).

— Col·laboració en l’exposició 

«Quiquet de Castàlia: memòria del Cas-

telló contemporani», a la biblioteca de la 

Universitat Jaume I (de setembre a de-

sembre de 2011).

— Col·laboració en les XVI Jor-

nades Culturals a la Plana de l’Arc (21, 

22 i 23 d’octubre de 2011).

— Conferència de Toni Mollà ti-

tulada «Llengua i comunicació a la socie-

tat digital», dins el cicle Llengua i societat, 

ciència i creació, promogut en col-

laboració amb l’Institut Interuniversitari 

de Filologia Valenciana amb motiu de la 

celebració de l’Any de la Paraula Viva (23 

de novembre de 2011).

— Col·laboració en les activitats 

de la commemoració del 79è aniversari de 

les Normes de Castelló, organitzades per 

la plataforma Castelló per la Llengua 

(novembre i desembre de 2011).

— Criatura febril: recital de poe-

mes de Vicent Andrés Estellés, a càrrec de 

Miquel Pujadó i Olga Suàrez a l’Ateneu 

de Benicarló (7 de desembre de 2011).

— Conferència «2011, l’Any de 

la Paraula Viva», a càrrec d’Isidor Marí 

(13 de desembre).

— Col·laboració amb el grup de 

teatre L’Enfilat dins de la campanya 

municipal de teatre «Castelló a escena», 

amb l’obra El criat de dos amos (17 de 

desembre de 2011).

— Conferència «Les Normes de 

Castelló en la perspectiva dels 80 anys», 

a càrrec de Vicent Pitarch (20 de desem-

bre de 2011).

— Organització i participació 

activa, conjuntament amb el Centre Ex-

cursionista de Castelló, en els actes pre-

vistos per a la 43a Renovació de la Flama 

de la Llengua Catalana (del 28 de gener 

al 19 de febrer de 2012).

— Presentació a l’IEC del llibre 

Pompeu Fabra, l’autoritat admirada pel 

valencianisme, de Vicent Pitarch, editat 

per la Fundació Carles Salvador amb el 

suport de l’IEC. Hi intervingueren Vicent 

Pitarch, Isidor Marí i Enric Barreda (19 

de gener de 2012).

— Col·laboració de Vicent Pitarch 

en la presentació de l’exposició «Castelló 

de la Plana en el tardofranquisme», a la 

Universitat d’Alacant (22 de febrer de 

2012).

— Lliurament de premis del  

VII Concurs de Narrativa Escolar Vicent 
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Marçà, en què participà Vicent Pitarch 

(30 de març de 2012).

— Col·laboració amb l’IES Mi-

quel Peris per la Setmana Cultural dedi-

cada a Miquel Peris, coincidint amb el 25è 

aniversari de la seva mort. Vicent Pitarch 

participà en la inauguració (2 d’abril de 

2012).

— Presentació del llibre Pompeu 

Fabra, l’autoritat admirada pel valenci-

anisme, de Vicent Pitarch, dins els actes 

commemoratius del 80è aniversari de les 

Normes de Castelló. Hi intervingueren 

Vicent Pitarch, delegat a Castelló de l’IEC, 

i Vicent Climent, rector de la Universitat 

Jaume I (18 d’abril de 2012).

— Col·laboració amb la platafor-

ma Castelló per la Llengua en l’acte «O 

ara o mai. Homenatge a Joan Fuster». 

Acte en homenatge a Joan Fuster centrat 

en el discurs «Ara o mai» pronunciat a la 

plaça de bous de Castelló el 25 d’abril  

de 1982 (23 d’abril de 2012).

— Participació de Vicent Pitarch 

en l’acte de cloenda de l’Any de la Parau-

la Viva a Vila-real (27 d’abril de 2012).

— Col·laboració amb els Col-

lectius per la Llengua i la Cultura de 

Castelló i Escola Valenciana en la vint-i-

cinquena Festa per la Llengua al Grau de 

Castelló (29 d’abril de 2012).

— Col·laboració amb la Fundació 

Huguet en l’entrega dels seus guardons a 

la millor creació en català de l’any. El 

delegat a Castelló de l’IEC, Vicent Pitarch, 

lliurà els premis a Pau Alabajos, pel seu 

darrer àlbum, i al reportatge Una llengua 

que camina, d’Amanda Gascó (2 de juny 

de 2012).

— Participació de Vicent Pitarch 

en l’acte de lliurament del Premi d’Honor 

de les Lletres Catalanes a Josep Massot i 

Muntaner al Palau de la Música Catalana 

(13 de juny de 2012).

— Vicent Pitarch acudí a un acte 

d’Escola Valenciana que va reunir repre-

sentants de les màximes institucions i 

entitats acadèmiques valencianes davant 

el nou Decret sobre plurilingüisme pre-

sentat per la Conselleria d’Educació i que 

s’aprovarà el mes de juliol (27 de juny  

de 2012).

Seu de Lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Av. de Jaume II, 71

25001 Lleida

A/e: lleida@iec.cat

La seu de Lleida s’ha encarregat d’orga-

nitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

— Del 17 al 20 d’octubre de 

2011, coorganitzà les jornades Un mol(t) 

de química, amb motiu de l’Any Interna-

cional de la Química 2011, a l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs.
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— El 29 d’octubre de 2011, col-

laborà en la jornada L’espiritualitat de les 

mançanes, un espectacle amb música i 

dansa organitzat per la Fundació Crisàli-

da, a Camporrells.

Seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. de Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat

La seu d’Alacant s’ha encarregat d’orga-

nitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

Biblioteca Enric Valor - IEC

La Delegació de l’IEC a Alacant s’ocupa 

de la gestió de la Biblioteca Enric Valor 

- IEC, que conté el fons bibliogràfic de 

l’IEC i un fons bibliogràfic i documental 

d’Enric Valor.

Aula de conversa de la Biblioteca Enric 

Valor - IEC

Les sessions de conversa són un fòrum 

obert per al debat i la participació pública 

sobre temàtica diversa. S’hi duen a terme 

lectures i debats sobre diversos textos 

procedents tant de la premsa diària com 

del fons bibliogràfic de l’Institut d’Estudis 

Catalans i del fons bibliogràfic i documen-

tal d’Enric Valor, ubicat a la Biblioteca 

Enric Valor - IEC de la Seu Ciutat d’Ala-

cant. Estan dirigides a les persones inte-

ressades a practicar la conversa i la reflexió 

en valencià, i són moderades per Lliris 

Picó. A continuació, es detalla una relació 

de les obres o articles que s’hi han debatut.

— 14 de setembre de 2011. Debat 

sobre la publicació de l’IEC Quin[s] 

model[s] de llengua escrita per als mitjans 

de comunicació?

— 19 de setembre de 2011. Els 

intel·lectuals avui, de Jordi Berrio i Enric 

Saperas (IEC, 1993).

— 28 de setembre de 2011. Mi-

rades creuades: Miquel Martí i Pol i An-

toni Miró (IEC, 2009), de Carles Cortés.

— 14 d’octubre de 2011. «Immi-

gració. Debat sobre la ciutadania pluri-

cultural», de Carlota Solé, publicat a Una 

societat en crisi? Reptes d’un món globa-

litzat (Eumo i IEC, 2008).

— 19 d’octubre de 2011. «La 

situació jurídica de la llengua catalana, 

avui», discurs de Josep M. Puig Salellas 

llegit durant la sessió inaugural del curs 

1989-1990 de l’IEC.

— 26 d’octubre de 2011. «Parlar, 

i llegir i escriure», de Joan Martí i Castell, 

publicat a El llibre i la lectura: una revo-

lució en la història de la humanitat (IEC, 

2007).

— 2 de novembre de 2011. 

«L’anarquisme als països de parla catala-

na: entre el sindicalisme i la propaganda 
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(1868-1931)», de Teresa Abelló i Güell, 

publicat a la revista de l’IEC Catalan 

Historical Review de l’any 2010.

— 16 de novembre de 2011. 

«Colònies en la Lluna, ciutats a Mart», de 

Fernando Ballesteros, publicat a la revis-

ta Mètode l’estiu de 2011.

— 23 de novembre de 2011. Els 

elements. Una exploració visual de tots els 

àtoms coneguts de l’Univers, de Theodor 

Gray.

— 30 de novembre de 2011. «El 

castellà actual a les comarques del Vina-

lopó i el Segura com a exponent del va-

lencià antic», publicat dins Els altres 

parlars valencians. I Jornada de Parlars 

Valencians de Base Castellano-Aragone-

sa (València, 2010).

— 19 de desembre de 2011. Es 

traslladà a l’exposició «El Carxe, territo-

ri de frontera» per a parlar del català a 

València.

— 25 de gener de 2012. «Deter-

minisme climàtic», de Josep Lluís Barona, 

publicat a la revista Mètode, núm. 70 

(estiu 2011).

— 1 de febrer de 2012. «El cata-

là a l’escola del País Valencià: dades i 

reflexions», de Tudi Torró i Ferrer, publi-

cat a la revista Treballs de Sociolingüísti-

ca Catalana. Llengua i ensenyament, 

núm. 20 (2006).

— 15 de febrer de 2012. «Tho-

reau i el canvi climàtic», de Mercè Pique-

ras, publicat al número 19 de la revista 

Omnis Cellula (desembre 2008).

— 22 de febrer de 2012. «La 

promoció del valencià des de l’Adminis-

tració local valenciana», de Brauli Mon-

toya, publicat a A Alacant, en valencià 

(2007).

— 29 de febrer de 2012. «Notes 

per a un debat sobre el lloc de l’educació 

moral i cívica a l’escola», de Josep M. Puig 

Rovira, publicat a la Revista Catalana de 

Pedagogia (2005).

— 7 de març de 2012. «Democrà-

cia emocional», de Salvador Giner, publi-

cat a El Periódico de Catalunya (20 maig 

2011).

— 14 de març de 2012. «Per a 

una sociologia de la literatura al País 

Valencià», de Joan Oleza, publicat a la 

revista L’Espill, núm. 3 (tardor 1979).

— 21 de març de 2012. Docu-

mental Sendes i carenes, el món d’Enric 

Valor, publicat per Escola Valenciana i la 

Federació d’Associacions per la Llengua.

— 28 de març de 2012. «Pluri-

lingüisme educatiu i immersió lingüísti-

ca», de Vicent Brotons, publicat en el 

diari Levante (14 març 2012).

— 4 d’abril de 2012. «Els límits 

de la democràcia», de Lluís Nicolau 

d’Olwer, publicat en el llibre Democràcia 

contra dictadura. Escrits polítics, 1915-

1960 (IEC, 2007).

— 25 d’abril de 2012. Poemes de 

Javier Torres de l’exposició «Pintures per 

a cecs».

— 2 de maig de 2012. «Els Piri-

neus: màgia i fantasies», de Pep Coll, 
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publicat en la revista Mètode, núm. 69 

(primavera 2011).

— 16 de maig de 2012. «La sin-

gularitat de les llengües», de Modest Prats, 

publicat a Engrunes i retalls. Escrits de 

llengua i literatura catalanes, de CCG 

Edicions (2009).

— 23 de maig de 2012. Diccio-

nari nàutic i marítim, de Francisco Javier 

Torres Ribelles (Edicions 62, 1999).

— 30 de maig de 2012. «Política 

i manipulació del llenguatge», publicat 

dins de Comunicació. Revista de Recerca 

i d’Anàlisi, de la Societat Catalana de 

Comunicació (novembre 2010).

— 5 de juny de 2012. «El pas  

de la ciència i el solatge de la religió», de 

Fernando Martín, publicat en la revista 

Mètode, núm. 68 (hivern 2010).

— 13 de juny de 2012. «Rendi-

ment i lecturabilitat tipogràfica a la 

premsa escrita. L’evolució del disseny de 

les tipografies de premsa, entre la preo-

cupació per l’espai i la comoditat de lec-

tura», de Josep Rovirosa i Olivé, publicat 

a Periodística, núm. 12 (2010).

— 20 de juny de 2012. Centrada 

en les fogueres d’Alacant, les festes i tra-

dicions dels llocs d’origen dels assistents.

— 22 de juny de 2012. Dedicada 

a les fogueres d’Alacant, amb un debat 

sobre el text «Exotisme lingüístic», de 

Lliris Picó, publicat al blog de l’autora 

(juliol 2008).

— 27 de juny de 2012. Centrada 

en el conte de Mercè Rodoreda «L’hora 

més silenciosa en el diari d’un soldat», 

dins Un cafè i altres narracions (Barcelo-

na, 1999).

Cicles de conferències

— Pensar el segle xxi. Capitalisme sense 

alternatives?, amb conferències pronun-

ciades per Federico Mayor Zaragoza, 

Miren Etxezarreta, Josep Fontana, Moni-

ca Frassoni i Salvador Giner. Coorganitzat 

amb la Presidència de l’IEC, la Universi-

tat d’Alacant i la revista L’Espill.

— Conèixer la nostra literatura, 

organitzat amb La Cívica, Escola Valen-

ciana i Llibreria 26 Lletres. Vol acostar la 

literatura dels nostres autors (Enric Se-

nabre, Pepa Guardiola, Joaquim González 

Caturla, Armando Sogorb) al públic ge-

neral amb la finalitat de facilitar-ne el 

coneixement i la lectura.

Presentacions

— Presentació del llibre Des del rovellet 

de l’ou d’Elx, de Joan-Carles Martí i Ca-

sanova, amb les intervencions de l’autor, 

Emili Rodríguez Bernabeu, i el delegat de 

l’IEC a Alacant, Brauli Montoya. Seu 

Universitària Ciutat d’Alacant, 25 d’oc-

tubre de 2011.

— Presentació de Política per a 

joves inquiets i Educació per a la ciuta-

dania, d’Enric Senabre, amb la qual s’obrí 

el cicle Conèixer la nostra literatura. Fou 

a càrrec de Faust Ripoll, de la Universitat 

d’Alacant, i organitzada junt amb La 

Cívica, Escola Valenciana i Llibreria 26 
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Lletres. Biblioteca Enric Valor de l’IEC, 

Seu Universitària Ciutat d’Alacant, 18 de 

gener de 2012.

— Presentació del llibre Ronda-

lles de l’alacantí, amb l’autor, Joaquim 

González Caturla, i Lliris Picó, secretària 

de la Delegació de l’IEC a Alacant. Or-

ganitzada per La Cívica, Escola Valen-

ciana, Universitat d’Alacant i Llibreria 

26 Lletres, amb la col·laboració de la 

Delegació de l’IEC a Alacant. Biblioteca 

Enric Valor de l’IEC, Seu Universitària 

Ciutat d’Alacant, 14 de març de 2012.

Jornades i seminaris

— Seminari d’Estudis Hagiogràfics: 

«Vides medievals de sants: difusió, tradi-

ció i llegenda», organitzat en col·laboració 

amb l’Institut Interuniversitari de Filolo-

gia Valenciana. Alacant i Oriola, 28 i 29 

d’octubre de 2011.

— XVII Jornada Sociolingüística 

d’Alcoi: «Educació i plurilingüisme», 

organitzada per la Universitat Politècnica 

de València, amb la col·laboració de la 

Delegació de l’IEC a Alacant. Hi hagué 

conferències i taules rodones amb el soci-

òleg Salvador Cardús (UAB); el pedagog 

Vicent Pascual, que parlà sobre el model 

plurilingüe; diversos representants de 

centres educatius amb experiències amb 

models educatius plurilingües; M. Carmen 

Pinilla (Generalitat Valenciana); el soci-

òleg Rafael Castelló (Universitat de Va-

lència), que parlà sobre l’estudi dels usos 

lingüístics a les universitats públiques 

valencianes; José M. Meseguer i Elisa 

Giner (Universitat Politècnica de Valèn-

cia), que mostraren experiències multilin-

gües, i el professor Vicent Brotons (UEM 

- Universitat d’Alacant), que dirigí el 

col·loqui sobre educació i plurilingüisme. 

A més, hi hagué una visita guiada per 

Brauli Montoya a l’exposició «El Carxe, 

territori de frontera». Universitat Politèc-

nica de València (campus d’Alcoi), 24 de 

març de 2012.

Cursos

— Cursos de revernacularització del 

valencià a la ciutat d’Alacant, adreçats a 

pares i mares d’alumnes dels programes 

d’immersió lingüística dels col·legis de la 

comarca de l’Alacantí. Activitat organit-

zada en col·laboració amb Escola Valen-

ciana i La Cívica (d’octubre de 2011 a 

juny de 2012).

Mitjans de comunicació

— Col·laboració en el programa de ràdio 

Elche en la onda: selecció i dramatització 

de textos de la millor literatura catalana. 

El programa es va emetre cada divendres 

des del 9 de setembre de 2011 fins al 24 

de febrer de 2012.

Exposicions i recitals

— «Els Gaetà Huguet, dos líders caste-

llonencs», exposició commemorativa del 

cinquantè aniversari de la Fundació 

Huguet, organitzada amb la col·laboració 

de la Universitat d’Alacant. Es va obrir al 
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públic a la zona de trànsit de l’aulari ii de 

la Universitat d’Alacant, del 22 al 31 

d’octubre de 2011.

— «El Carxe, territori de fronte-

ra», organitzada amb la col·laboració de 

la Generalitat de Catalunya, la Fundació 

Lluís Carulla, la Universitat d’Alacant, 

l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana i la Fundació La Caixa, entre 

altres entitats. Es mostrà a la Seu Ciutat 

d’Alacant, del 2 de desembre de 2011 al 

12 de gener de 2012, moment a partir del 

qual va començar la seva itinerància pels 

Països Catalans: al Museu de la Vida 

Rural de l’Espluga de Francolí, del 13 al 

19 de febrer de 2012; a la seu de l’IEC, 

del 20 de febrer al 15 de març; a la Fa-

cultat de Filosofia i Lletres de la Univer-

sitat d’Alacant, del 3 d’abril al 3 de maig, 

i al Centre de Recursos Casa del Vi (Pi-

nós), del 4 al 18 de maig de 2012.

— «Pintures per a cecs», de Javier 

Torres Ribelles, coorganitzada per la 

Delegació d’Alacant de l’IEC i la Seu 

Ciutat d’Alacant, des del 2 d’abril al 30 

de maig de 2012. L’exposició reuní olis, 

acrílics i quadres de tècnica mixta. Javier 

Torres, que a més és professor de litera-

tura anglesa a la Universitat d’Alacant, 

acompanyà les obres exposades d’una 

sèrie de poemes de producció pròpia en 

català, alguns d’inèdits i altres recollits ja 

en els seus llibres de poesia.

— For sale o 50 veus de la terra, 

recital poeticomusical que tancà el cicle 

«Conèixer la nostra literatura». Organit-

zat conjuntament amb la Universitat 

d’Alacant, Escola Valenciana, Llibreria 

26 Lletres i La Cívica. Sala Rafael Alta-

mira de la Seu Ciutat d’Alacant, 18 de 

maig de 2012.

Delegació de València

Any de creació: 2005

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: no té seu pròpia; les activitats 

organitzades es duen a terme principal-

ment a l’Espai Ciència de l’Octubre Cen-

tre de Cultura Contemporània (carrer de 

Sant Ferran, 12, 46001 València)

A/e: valencia@iec.cat

Les activitats de l’Espai Ciència són or-

ganitzades per la Delegació de l’IEC a 

València amb el suport d’Acció Cultural 

del País Valencià, l’Octubre Centre de 

Cultura Contemporània (OCCC), la Cà-

tedra de Divulgació de la Ciència - Unitat 

de Cultura Científica de la Universitat de 

València i la Delegació Institucional del 

CSIC a la Comunitat Valenciana. Durant 

el curs 2011-2012 s’han dut a terme les 

següents:

Bar de Ciències

— «Tenim futur com a espècie? Es fre-

narà la superpoblació? Acabarem amb la 

fam? Prevaldran els drets humans? Ex-

haurirem tots els recursos del planeta? 

Què és la sostenibilitat?», amb la partici-
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pació de Ramon Folch, membre de l’IEC, 

i Joan Romero, de la Universitat de Va-

lència. Moderà l’acte Núria Cadenes, 

periodista d’El Temps. Cafeteria de l’OC-

CC, 26 d’octubre de 2011.

— Dia de Darwin, amb motiu de 

la publicació del llibre L’enigma de la 

llibertat: una perspectiva biològica i evo-

lutiva de la llibertat humana (Bromera i 

PUV, 2011). «Som esclaus dels nostres 

gens? Som realment lliures o ens condici-

ona la biologia? Quina és la base genètica 

del llenguatge? La violència és cultural o 

natural? Hi ha un gen de la creativitat  

o de la religiositat?», amb la participació 

de David Bueno, de la Universitat de 

Barcelona i autor del llibre, i Ester Desfi-

lis, de la Universitat Complutense. Mode-

rà l’acte Núria Cadenes, periodista d’El 

Temps. Cafeteria de l’OCCC, 8 de febrer 

de 2012.

Cicle Els premis Nobel del 2011

Totes les conferències del cicle tingueren 

lloc el mes de gener de 2012, a l’aula 1 de 

l’OCCC, a les 19 hores:

— 11 de gener: «L’Univers acce-

lerat», sobre el Premi Nobel de Física 

concedit a Saul Perlmutter, Brian P.  

Schmidt i Adam G. Riess, a càrrec d’Edu-

ard Massó, del Departament de Física de 

la Universitat Autònoma de Barcelona.

— 16 de gener: «Cèl·lules dendrí-

tiques (DC) i els “seus” receptors de tipus 

Toll (TLR): elements vitals a la base de 

tota la resposta immunitària dels indivi-

dus», sobre el Premi Nobel de Fisiologia 

o Medicina concedit a Bruce A. Beutler, 

Jules A. Hoffmann i Ralph M. Steinman, 

a càrrec de Manel Juan Otero, cap de la 

Secció d’Immunopatologia del Servei 

d’Immunologia de l’Hospital Clínic de 

Barcelona i president de la Societat Cata-

lana d’Immunologia.

— 18 de gener: «La cristal-

lografia i els premis Nobel. Any 2011: Dan 

Shechtman», sobre el Premi Nobel de 

Química concedit a Dan Shechtman, a 

càrrec de Joan Francesc Piniella, químic 

i catedràtic de geologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.

— 25 de gener: «Tomas Trans-

trömer: un retrat darrere el vidre», sobre 

el Premi Nobel de Literatura concedit a 

Tomas Tranströmer, a càrrec de Carolina 

Moreno, professora de llengua i literatura 

sueca a la Universitat de Barcelona i tra-

ductora del suec al català.

— 30 de gener: «La mesura de la 

política macroeconòmica. Resultats i lí-

mits», sobre Christopher Sims i Thomas 

Sargent, guardonats amb el Premi Nobel 

d’Economia, a càrrec Dulce Contreras, 

catedràtica d’econometria de la Facultat 

d’Economia de la Universitat de València, 

i Salvador Almenar, catedràtic d’histò- 

ria i institucions econòmiques de la Uni-

versitat de València.

Dia de Darwin 2012

Mauro Santos, catedràtic de genètica de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, 
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impartí la conferència «Autocatàlisi, RNA 

i l’origen de la vida». L’acte tingué lloc a 

la sala Charles Darwin de l’aulari inter-

facultatiu del campus de Burjassot-Pa-

terna, a la Universitat de València, el 9 

de febrer de 2012. Fou una iniciativa de 

l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i 

Biologia Evolutiva, la Facultat de Cièn-

cies Biològiques, la Càtedra de Divulgació 

de la Ciència de la Universitat de Valèn-

cia i Acció Cultural del País Valencià, 

patrocinada per l’Institut d’Estudis Ca-

talans (IEC), la Societat Catalana de 

Biologia i la CAM.

Cicle El cervell de la màquina.  

En el centenari del naixement  

d’Alan Turing

Totes les conferències es van impartir a 

l’aula 1 de l’OCCC, a les 19 hores.

— 29 de febrer: «Alan Turing: 

l’home que dotà les màquines d’intel-

ligència», per Pedro Ruiz-Castell, de la 

Universitat de València.

— 14 de març: «Màquines de 

Turing, neurones, intel·ligència i més 

enllà», per Francesc Ferri, de la Univer-

sitat de València.

— 18 d’abril: «Desxifrant l’es-

criptura de les civilitzacions perdudes», 

per David Juher, de la Universitat de Gi-

rona.

— 16 de maig: «La influència de 

Turing en la biologia», per David Jou,  

de la Universitat Autònoma de Barcelona 

i l’IEC.

Altres activitats

— Acte de cloenda de l’Any Internacional 

de la Química: «Reacciona... explota!! 

Experiments al·lucinants de química», un 

espectacle científic de Josep Duran i Josep 

Anton Vieta, de la Universitat de Girona. 

Sala d’actes de l’OCCC, 30 de novembre 

de 2011.

— X Matinal de l’Evolució: «El 

llarg viatge de l’espècie humana», jornada 

d’actualització científica per a professorat 

de secundària i batxillerat dins la Setma- 

na de la Ciència i la Tecnologia de la Uni-

versitat de València 2011. Amb la col-

laboració de la Delegació del Rector per  

a la Incorporació a la Universitat de Valèn-

cia, la Societat Catalana de Biologia de 

l’IEC, la revista Mètode, la Facultat de Ci-

ències Biològiques i l’Institut Cavanilles  

de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Sala 

d’actes de l’OCCC, 19 de novembre de 2011.

— XI Matinal de l’Evolució, jor-

nada d’actualització científica per a 

professorat de secundària i batxillerat 

amb la col·laboració de la Delegació del 

Rector per a la Incorporació a la Univer-

sitat de València, la Societat Catalana de 

Biologia de l’IEC, la revista Mètode, la 

Facultat de Ciències Biològiques i l’Insti-

tut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 

Evolutiva. Auditori Joan Plaça, al Jardí 

Botànic de la Universitat de València, 26 

de maig de 2012. El programa inclogué 

tres conferències i un debat general mo-

derat per Juli Peretó, delegat de l’IEC a 

València.
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Delegació de Palma

Any de creació: 2009

Delegat: Damià Pons i Pons

Adreça: no té seu pròpia; les activitats 

organitzades es duen a terme en diversos 

indrets.

A/e: palma@iec.cat

La delegació de Palma s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

— Presentació del número 21 de 

la revista Treballs de Sociolingüística i 

conferència de Joan Melià «La pertinèn-

cia de la complexitat: el català a les Illes 

Balears vint-i-cinc anys després de 

1986». Seu de l’Obra Cultural Balear, 30 

de novembre de 2011.

— Conferència: «La Secció Filo-

lògica de l’IEC: el centenari de la nostra 

acadèmia de la llengua», a càrrec de Joan 

Miralles, membre de l’IEC i catedràtic de 

la Universitat de les Illes Balears (UIB). 

Antic Ajuntament de Campanet (Mallor-

ca), 1 de desembre de 2011.

— Acte d’homenatge a Joan Solà, 

organitzat junt amb el Departament de 

Filologia Catalana i Lingüística General 

de la Universitat de les Illes Balears i 

l’Obra Cultural Balear. L’acte, que es féu 

al matí a la Universitat de les Illes Bale-

ars i a la tarda a Can Alcover Espai de 

Cultu ra, consistí en tres conferències i la 

projecció de l’audiovisual Joan Solà, de 

viva veu. Les conferències impartides van 

ser «Joan Solà, el llegat i l’exemple», a 

càrrec d’Isidor Marí, president de la 

Secció Filològica de l’IEC; «Joan Solà, 

l’entusiasta científic de la llengua», a 

càrrec de Jaume Corbera, professor del 

Departament de Filologia Catalana de la 

UIB, i «Les idees sociolingüístiques de 

Joan Solà», a càrrec de Gabriel Bibiloni, 

professor del Departament de Filologia 

Catalana de la UIB. Palma, 23 de febrer 

de 2012.

— Conferència «Avui com fa cent 

anys: avançar junts cap a la plenitud i la 

igualtat de la llengua», d’Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica de l’IEC. 

Organitzada junt amb l’Obra Social de 

Sa Nostra. Sala d’actes de Sa Nostra, 24 

de febrer de 2012.

— Seminari «Aprendre en català, 

un objectiu educatiu i social irrenuncia-

ble. Fonamentació pedagògica». La 

presentació de l’acte fou a càrrec de Josep 

Lluís Oliver, degà de la Facultat d’Edu-

cació de la UIB, i Damià Pons, delegat 

de l’IEC a Palma. Bernat Sureda, cap del 

Departament de Pedagogia i Didàctiques 

Específiques, moderà el seminari, en què 

intervingueren Ramon Bassa, professor 

del Departament de Pedagogia Aplicada 

i Psicologia de l’Educació; Bartomeu 

Cañellas, director de l’Institut d’Avalua-

ció i Qualitat del Sistema Educatiu; Joan 

Mallart, catedràtic de didàctica de la 

Universitat de Barcelona; Isidor Marí, 

president de la Secció Filològica de l’IEC, 

i Joan Melià, professor del Departament 
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de Filologia Catalana. Acte organitzat 

junt amb l’Obra Cultural Balear i la 

Universitat de les Illes Balears. Saló 

d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Co-

lonya (campus de la UIB), 15 i 16 de 

maig de 2012.
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