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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:

Foment de la recerca

— Els dies 18 i 19 d’agost de 2014, 

 tingueren lloc a Prada de Conflent les  

X Jornades de l’Institut d’Estudis Cata-

lans a la Universitat Catalana d’Estiu: 

«L’ensenyament de llengües romàniques. 

Plurilingüisme personal. Multilingüisme 

social», organitzades junt amb la Societat 

Catalana de Pedagogia. 

Premi Catalunya del Nord 2014

— El premi, inclòs dins el LXXXIII Car-

tell de premis i de borses d’estudi de l’IEC, 

recompensa estudis, treballs o documents 

per a l’ensenyament del català a qualsevol 

nivell i per al coneixement de la Catalunya 

del Nord o de qüestions que l’afecten. El 

jurat fou format pel delegat del president 

de l’IEC a Perpinyà, Joan Becat; la direc-

tora de l’Institut Català de Recerca en 

Ciències Socials (ICRECS) de la Univer-

sitat de Perpinyà, Martina Camiade, i els 

presidents de les seccions Filològica, 

Històrico-Arqueològica i de Filosofia i 

Ciències Socials de l’Institut, o els mem-

bres a qui deleguin: Joan Martí i Castell, 

Manuel Jorba i Josep González-Agàpito, 

respectivament. El premi fou atorgat a 

l’obra la vida política als Pirineus ori-

entals d’entreguerres (1919-1940), de 

Marc Delclòs. El lliurament tingué lloc al 

Palau de Congressos de Perpinyà el dia 

30 d’abril de 2014.

Publicacions 

— Publicació del número 8 de REcERc 

(2014), revista en línia de l’ICRECS de 

la Universitat de Perpinyà. És una coe-

dició d’aquest laboratori i de la seu de 

Perpinyà, sobre el tema «Ensenyament, 

immersió, plurilingüisme» amb, entre 

d’altres, articles de Brauli Montoya, 

Martí Teixidó, Sílvia Llach i Dolors de 

Ribot, Esteve Clua, Rossend Areny, Elsa 

Santos, Francesc Franquesa i Patricci 

Baccou.

Exposicions

— «El Carxe, territori de frontera», mos-

tra itinerant promoguda per la Delegació 

a Alacant de l’IEC. S’instal·là a la Casa 

dels Països Catalans, del 14 de gener  

al 28 de febrer de 2014.
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Conferències

— «La situació lingüística del Carxe, 

terra de frontera», a càrrec de Brauli 

Montoya, membre de l’IEC i delegat del 

president de l’IEC a Alacant, amb motiu 

de la inauguració de l’exposició itinerant, 

el 14 de gener de 2014.

Altres activitats

— Participació i suport al Dictat en Ca-

talà 2014, amb oferta de premis i presèn-

cia a l’acte de lliurament de premis a la 

Sala de les Llibertats, a Perpinyà, el 2 

d’abril de 2014.

— Participació en la XXV Nit de 

Sant Jordi, organitzada per Òmnium 

Catalunya Nord, que tingué lloc al Pa- 

lau de Congressos de Perpinyà, el 30 

d’abril de 2014.

— Coordinació i actualització del 

Portal 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 web 

de la delegació. 

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:

— Conjuntament amb la Direcció 

del Centre de Formació de Persones Adul-

tes Germà Colón (CFPA), participà en 

l’organització de l’homenatge a Germà 

Colón, que tingué lloc al CFPA Germà Co- 

lón el 26 de setembre 2013.

— Establí un acord de col·labo-

ració amb el Centre Excursionista de 

Castelló, pel que fa al seu camp d’actuació 

cultural (conferències, renovació de la 

Flama de la Llengua Catalana, etc.) i, 

concretament, en relació amb la publicació 

del butlletí l’Estel, en el qual l’IEC man-

tindrà un espai fix de publicitat, amb el 

lema «La natura, la llengua i la cultura del 

país són al centre de la recerca i de la vin-

dicació de l’Institut d’Estudis Catalans».

— Dins el projecte de donar a 

conèixer arreu del país l’exposició «Ense-

nyar valencià en temps difícils. Carles 

Salvador i Enric Matalí», la seu en gesti-

onà el trasllat al claustre de l’IEC, a 

Barcelona, on fou inaugurada pel presi-

dent el 19 de setembre de 2013. L’expo-

sició hi va romandre fins al 9 d’octubre 

de 2013.

Es donà suport a la Vaga Indefi-

nida de Docents de les Illes (26 de setem-

bre de 2013), un moviment social en el 

qual fou prioritària la vindicació per la 

llengua catalana com a vehiculadora de 

l’ensenyament, així com la defensa de la 

cultura catalana arreu de la catalanitat.
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— El delegat, Vicent Pitarch, va 

participar en els actes de commemoració 

de l’aniversari de la Colònia Escolar Va-

lencianista. La Colònia Escolar Valencia-

nista va representar una fita en el procés 

de renovació pedagògica al País Valencià 

durant la República, es va aixoplugar sota 

la protecció de la Societat Castellonenca 

de Cultura i va rebre el suport econò- 

mic de Gaetà Huguet. L’acte se celebrà el 

dia 1 d’octubre de 2013.

— Es col·laborà en les XVII Jor-

nades Culturals de la Plana de l’Arc, 

tingudes a Benlloc els dies 25, 26 i 27 

d’octubre de 2013. Vicent Pitarch hi 

impartí la conferència «L’escola valenci-

ana, fonament de la democràcia» (26 

d’octubre).

— Vicent Pitarch també pronun-

cià la conferència «Benifassà: història, 

geografia i llengua», en representació de 

la seu de l’IEC, dins l’estatge per a estu-

diants universitaris, tingut a la Pobla de 

Benifassà el dia 31 d’octubre de 2013.

— La seu col·laborà amb el Cen-

tre Excursionista de Castelló en l’organit-

zació de l’Aplec de Centres Excursionistes 

dels Països Catalans a Andorra, que tin-

gué lloc de l’1 al 3 de novembre de 2013.

— També col·laborà en l’edició 

de la Nit d’Escola Valenciana, organit-

zada pels Col·lectius per la Llengua i 

Cultura de Castelló (23 de novembre de 

2013); en les activitats de la commemo-

ració dels 81 anys de les normes de 

castelló, organitzades per Castelló per la 

Llengua (novembre del 2013); en l’edició 

dels CD del programa radiofònic seidia 

(2013); en la publicació del llibre de 

Vicent Pitarch les normes de castelló als 

cent anys de les normes de l’institut 

d’Estudis catalans (novembre del 2013); 

en la realització d’un cicle d’espectacles 

teatrals pedagògics i en valencià per als 

col·legis i instituts, organitzat per HOP! 

Gestió teatral; en la publicació de la 

 revista científica nEMus, editada per 

l’Ateneu de Natura (gener del 2014); en 

la producció de l’espectacle carles sal-

vador, la força d’un idioma, del grup de 

teatre L’Enfilat (24 de gener de 2014); 

en els actes previstos per a la 45a Reno-

vació de la Flama de la Llengua Catalana, 

juntament amb el Centre Excursionista 

de Castelló (del 17 al 19 de febrer de 

2014), i també en els celebrats a Tossal 

del Rei i a Montserrat, en què intervingué 

Vicent Pitarch, en representació de l’IEC 

(16 i 23 de febrer de 2014); en l’edició 

dels CD de les emissions radiofòniques de 

tombatossals, organitzades per l’Associ-

ació Cultural Planaweb (febrer del 2014); 

en la publicació del llibre l’onso i el 

carnestoltes de la Mata (Els Ports), de 

Kassim Carceller (febrer del 2014); en la 

representació de l’obra de teatre sant 

Aniset, homenatge al poeta castellonenc 

Vicent Pau Serra i Fortuño, representada 

pel grup de teatre L’Enfilat (8 de maig de 

2014); en la 27a Festa per la Llengua a 

Benicarló, organitzada per l’Escola Va-
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lenciana (6 d’abril de 2014); amb l’enti-

tat Maestrat Viu en l’organització i rea-

lització dels primers premis a la promoció 

de la llengua, la cultura i la ciència  

a persones i entitats de la comarca del 

Maestrat (17 de maig de 2014); en l’edi-

ció dels Dissabtes Literaris, organitzats 

per l’Associació Borrianenca de Cultura 

(maig del 2014); amb els Col·lectius per 

la Llengua i la Cultura de Castelló en la 

Festa per la Llengua a Benlloc (8 de juny 

de 2014); en la realització del Feslloc, 

festival de música per a promocionar la 

música en valencià (10, 11 i 12 de juliol 

de 2014); en l’acte del lliurament del  

VI Concurs Literari i Fotogràfic Carles 

Salvador (18 d’agost de 2014), i en l’ho-

menatge que la Universitat Catalana 

d’Estiu va retre al professor Germà Colón, 

i al mateix temps al modest homenatge 

al professor Enric Barreda, en el quart 

mes del seu traspàs, amb la participació 

en tots dos actes de Vicent Pitarch (21 

d’agost de 2014).

— La seu de l’IEC a Castelló de 

la Plana mostrà el seu ferm rebuig al 

tancament de Catalunya Ràdio al País 

Valencià (gener del 2014). La seu gestio-

nà el comunicat següent, que traslladà al 

rectorat de la Universitat Jaume I (UJI): 

«El Consell de Govern de la Secció Filo-

lògica de l’Institut d’Estudis Catalans 

manifesta la seva plena solidaritat amb el 

comunicat del Consell de Govern de la 

Universitat Jaume I, de 29 de gener prop-

passat, davant el tancament de les emis-

sions de Catalunya Ràdio al País Valencià. 

Així mateix, aquest Consell de la Secció 

Filològica expressa la seva admiració per 

la política de normalització lingüística que 

duu a terme el Consell de Direcció de la 

Universitat Jaume I, una política que, 

arran del comunicat esmentat, es concre-

ta en les mesures engegades per promou-

re l’accés via Internet a TV3 i Catalunya 

Ràdio, el senyal de les quals serà inclòs 

dins el circuit tancat de televisió de la 

Universitat».

— Dins els actes en commemora-

ció de les normes ortogràfiques de 1913, 

que tingueren lloc a la Universitat d’Ala-

cant el 7 de març de 2014, Vicent Pitarch 

pronuncià la conferència «L’ortografia 

catalana al País Valencià».

— El 20 de març de 2014 es 

presentà el llibre de Vicent Pitarch titulat 

les normes de castelló als cent anys de 

les normes de l’institut d’Estudis cata-

lans, en un acte coorganitzat amb l’Asso-

ciació Cultural Socarrats, a Vila-real.

— Vicent Pitarch també impartí 

la conferència «El valencià en perill», a la 

sala d’actes de l’Institut Joan Coromines 

de Benicarló, el dia 1 d’abril de 2014. 

— Vicent Pitarch participà en el 

lliurament dels XV Premis Vicent Ventu-

ra, atorgats a la pedagoga Tudi Torró i al 

músic Lluís Miquel (2 d’abril de 2014).

— Per acabar, la seu va organit-

zar junt amb Castelló per la Llengua els 

Vermuts Literaris 2014, en què parti-

ciparen els autors següents: Joan Garí 
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presentà el seu llibre viatge pel meu país 

(15 de març); Toni Rico presentà el seu 

llibre no tots els mals vénen d’Almansa 

(5 d’abril); Lluís Meseguer parlà de les 

cultures contemporànies a Castelló de la 

Plana (10 de maig), i Joan Pla oferí una 

mirada panoràmica a la seva obra a través 

de dos dels temes centrals: la vida i la mort 

(7 de juny).

En definitiva, la seu de Castelló  

ha consolidat les interrelacions amb les 

entitats següents: Universitat Jaume I, 

Fundació Carles Salvador, Fundació Hu-

guet, Escola Valenciana (concretament a 

les Festes per la Llengua i al FESLLOC), 

Jornades Culturals a la Plana de l’Arc, 

Castelló per la Llengua, Ateneu de Natu-

ra, Centre Excursionista de Castelló, 

 Associació Borrianenca de Cultura, Asso-

ciació Cultural Socarrats, Associació 

Cultural Josep Climent, L’Enfilat, etc., a 

més de mantenir la col·laboració amb 

grups de l’activisme cultural, com ara La 

Rabera Eclèctica.

seu de lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Av. 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:

— Dinar col·loqui amb l’escriptor 

Josep Vallverdú, escriptor i membre de 

l’IEC, organitzat en col·laboració amb el 

Departament de Filologia Catalana i 

Comunicació de la Universitat de Lleida 

(UdL, 12 de desembre de 2013).

— Jornada la terreta: els orígens 

del català, en què intervingueren Ramon 

Sistac, membre de la Secció Filològica de 

l’IEC i delegat de l’Institut a Lleida; Joan 

A. Rabella, cap de l’Oficina d’Onomàsti-

ca de l’IEC, i Maite Moret, de la Univer-

sitat de Saragossa. Fou coorganitzada 

amb l’Ajuntament d’Areny de Noguera i 

l’Ajuntament de Tremp (Centre d’Inter-

pretació de la Ribagorça d’Areny de No-

guera, 28 de setembre).

seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat 

La seu d’Alacant s’ocupa de la gestió de 

la Biblioteca Enric Valor - IEC, que con-

té el fons bibliogràfic de l’IEC i un fons 

bibliogràfic i documental d’Enric Valor. 
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(La biblioteca s’obre al públic els dilluns 

i els divendres de 10 a 12 h, i els dimecres, 

de 16 a 20 h.) D’altra banda, s’ha encar-

regat d’organitzar o ha intervingut en les 

activitats següents:

— Sessions de conversa de la Bi-

blioteca Enric Valor. Les sessions de con-

versa són un fòrum obert per al debat i la 

participació pública sobre temàtica diver-

sa. S’hi duen a terme lectures i debats sobre 

diversos textos procedents del fons biblio-

gràfic de l’Institut d’Estudis Catalans i del 

fons bibliogràfic i documental d’Enric 

Valor, ubicat a la Biblioteca Enric Valor - 

IEC de la seu Ciutat d’Alacant. Estan di-

rigides a les persones interessades a prac-

ticar la conversa i la reflexió en valencià. 

Es van realitzar des de l’1 de setembre de 

2013 fins a l’1 de juliol de 2014.

— Col·laboració en l’elaboració 

del cartell de la plaça de Vicent Andrés 

Estellés, en col·laboració amb l’Ajunta-

ment d’Alcoi, la Universitat d’Alacant, la 

Universitat Politècnica de València i 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La 

plaça s’inaugurà a Alcoi el 6 d’octubre  

de 2013. 

— Presentació del llibre Els Paï-

sos de tallamar, de Joan Carles Martí 

Casanova, a càrrec de Josep Escolano, 

professor de la Universitat d’Alacant. 

Tingué lloc a la Universitat d’Alacant el 

23 d’octubre de 2013. L’activitat va ser 

organitzada per la seu d’Alacant de l’IEC.

— Exposició «La superació d’un 

matemàtic. Ferran Sunyer i Balaguer 

(1912-1967)» i presentació del documen-

tal Ferran sunyer i Balaguer. Història 

d’un exili interior. La inauguració de la 

mostra tingué lloc a la Universitat d’Ala-

cant, del 27 de novembre al 23 de desem-

bre de 2013, i restà a disposició del públic 

a la zona de pas de l’Aulari II. (En col-

laboració amb la Universitat d’Alacant, 

la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, 

BNC Produccions, TV3 i Obra Social La 

Caixa.)

— Exposició «El Carxe, territori 

de frontera», instal·lada a la Delegació de 

Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, 

al llarg del mes de gener del 2014.

— La seu de l’IEC a Alacant 

acollí la sessió plenària de la Secció de 

Ciències i Tecnologia del 24 de gener, i 

en el marc d’aquesta reunió va organit- 

zar les activitats següents: la conferència 

«Dones químiques excepcionals», a càrrec 

de Pilar González Duarte, membre de 

l’IEC, i una ruta històrica per la ciutat 

d’Alacant a càrrec de l’escriptor Joaquim 

G. Caturla.

— Exposició «Ensenyar valencià 

en temps difícils. Carles Salvador i Enric 

Matalí», coorganitzada amb la Universitat 

d’Alacant. L’exposició va estar a dispo-

sició del públic a la zona de pas de la 

 Facultat d’Educació de la Universitat 

d’Alacant al llarg del mes de febrer. Va 

ser inaugurada per Carles Cortés, vicerec-

tor de Cultura de la Universitat d’Alacant, 

i per Brauli Montoya, delegat de l’IEC a 

Alacant, l’11 de febrer de 2014.
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— Presentació d’El dialecte 

d’Alacant. contribució al coneixement del 

valencià, de Pere Barnils i Guiols, coeditat 

per l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut 

Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, que 

tingué lloc a la Universitat d’Alacant, el 

25 de febrer de 2014.

— Acte commemoratiu de les 

normes ortogràfiques de 1913. La cele-

bració comptà amb la conferència «L’or-

tografia catalana al País Valencià: uni- 

tat en la diversitat», de Vicent Pitarch, 

membre de l’IEC, com a presentació del 

número monogràfic de la Revista del vi-

nalopó sobre el centenari de les normes 

ortogràfiques (1913-2013). Tingué lloc a 

l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia 

i Lletres de la Universitat d’Alacant, el  

7 de març de 2014.

— Conferència «Començar de 

zero. Reflexions sobre la creació literària», 

a càrrec de Jaume Cabré, escriptor i mem-

bre de l’IEC, coorganitzada amb l’Asso-

ciació El Tempir. Tingué lloc a Elx, el  

14 de març de 2014.

— Conferència «El plaer de nar-

rar», pronunciada per Jaume Cabré, es-

criptor i membre de l’IEC. L’activitat fou 

coorganitzada amb el Departament de 

Filologia Catalana de la Universitat d’Ala-

cant, on tingué lloc el 12 de març de 2014.

— XIX Jornada de Sociolingüís-

tica d’Alcoi: «Tenim una llengua invisi-

ble?». L’objectiu fou analitzar i debatre 

sobre l’ús del valencià en els àmbits en 

què encara no ha accedit amb normalitat 

o és clarament insuficient, com poden ser 

la justícia, els registres de la propietat, les 

notaries o els cossos de seguretat de l’Es-

tat, i entre les quals es pot incloure l’ab-

sència de mitjans de comunicació autonò-

mics. La jornada va ser coorganitzada 

amb la Universitat d’Alacant, la Univer-

sitat Politècnica de València (Campus 

d’Alcoi), l’Ajuntament d’Alcoi i l’Acadè-

mia Valenciana de la Llengua. Va tenir 

lloc a Alcoi, el 29 de març de 2014.

— Cicle de cinema en valencià, 

organitzat junt amb la Universitat d’Ala-

cant, La Cívica - Escola Valenciana i el 

Museu d’Art Contemporani d’Alacant. 

Tingué lloc a Alacant de març a maig  

del 2014.

— Espectacle En persona guanye, 

d’Eugeni Alemany, coorganitzat amb La 

Cívica - Escola Valenciana i la Plataforma 

d’Iniciatives Ciutadanes, que va tenir lloc 

a Alacant el 4 d’abril de 2014.

— Exposició «El Carxe, territori 

de frontera» i projecció de la pel·lícula 

orson West, de Fran Ruvira. La mostra 

s’instal·là a la Delegació de Lleida de 

l’Institut d’Estudis Catalans el mes d’abril 

del 2014.

— El Pati de la Ciència, projecte 

de divulgació científica que té per objectiu 

acostar la ciència als joves per mitjà de 

l’aspecte lúdic. S’hi realitzaren espectacles 

científics de física, química i matemàti-

ques. L’activitat fou coorganitzada amb 

la Universitat d’Alacant, on tingué lloc els 

dies 1, 8 i 15 de juliol de 2014.
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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

La Delegació de València s’ha encarregat 

d’organitzar les activitats que es detallen 

a continuació. 

L’Octubre Centre de Cultura Con-

temporània (OCCC) acollí el cicle de 

conferències sobre els premis Nobel del 

2013, coorganitzat amb Acció Cultural 

del País Valencià, la Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència de la Universitat de 

València, la Llibreria 3i4 i la Fundació 

Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia:

— 17 de desembre. Conferència 

sobre el Premi Nobel de Literatura 2013 

atorgat a Alice Munro: «Mestra del relat 

curt contemporani», a càrrec de Dolors 

Udina, membre del Grup d’Estudi de la 

Traducció Catalana Contemporània de  

la Universitat Autònoma de Barcelona i 

traductora de Munro. 

— 15 de gener. Conferència sobre 

el Premi Nobel de Física 2013, a càrrec 

d’Antonio Pich, de l’Institut de Física 

Corpuscular (CSIC-UV).

— 20 de gener. Conferència sobre 

el Premi Nobel de Fisiologia o Medicina 

2013, a càrrec de Fernando Aniento, ERI/

ISIC Biotecnologia i Biomedicina de la 

Universitat de València.

— 29 de gener. Conferència sobre 

el Premi Nobel de Química 2013, a càrrec 

de Maite Roca, del Departament de Quí-

mica Física de la Universitat de València.

— 3 de febrer. Conferència sobre 

el Premi Nobel d’Economia 2013, a càrrec 

de Francisco J. Climent, del Departament 

d’Economia Financera i Actuarial de la 

Universitat de València.

Dins el cicle Dia de Darwin 2014, 

la Delegació de l’IEC a València, Acció 

Cultural del País Valencià, Càtedra de 

Divulgació de la Ciència de la Universitat 

de València, Llibreria 3i4, Fundació Es-

panyola per a la Ciència i la Tecnologia  

i l’OCCC programaren les activitats se-

güents:

— El 13 de febrer, Kepa Ruiz-

Mirazo, de la Universitat del País Basc, 

pronuncià la conferència «Reflexions so-

bre la naturalesa i l’origen de l’evolució 

biològica», a la Universitat de València.

— El 4 de febrer, José Pío Beltrán, 

delegat institucional del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques, presentà el 

llibre El somni de lucreci, de Martí Do-

mínguez, a l’OCCC. 

— El 12 de febrer, Adolf Tobeña 

conversà a propòsit del seu llibre Devots 

i descreguts: biologia de la religiositat, en 

un acte moderat per Reis Juan, periodista, 

a l’OCCC.
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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:

— 9 de desembre. Conferència: 

«Tres clàssics de la literatura univer- 

sal: l’odissea, els Evangelis i la divina 

co mèdia», a càrrec de Joan Francesc Mira, 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’IEC. Organitzada jun- 

tament amb l’Obra Cultural Balear, a 

Manacor.

Can Alcover Espai de Cultura, de 

Palma, acollí diverses activitats juntament 

amb Cultura i País. Grup d’Anàlisi i 

d’Opinió, amb la col·laboració de l’Obra 

Cultural Balear:

— 10 de desembre. Presentació 

del llibre El tramvia groc, de Joan Fran-

cesc Mira, membre de l’IEC, a càrrec de 

Joan Mas i Vives i Miquel Àngel Llauger.

— 29 d’abril. Conferència «Jacint 

Verdaguer: constructor de l’imaginari na- 

cional català», pronunciada per Ricard 

Torrents, membre de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials de l’IEC, professor 

emèrit de la Universitat de Vic i president 

de la Societat Verdaguer.

— 13 de maig. Conferència «La 

projecció internacional de la llengua, la 

literatura i la cultura catalanes», a càrrec 

de Vicenç Villatoro, escriptor.
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