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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2016

Premi Prat de la Riba 

ponència: Joandomènec Ros (president de l’IEC), Romà Escalas (secretari general 

de l’IEC) i Josep M. Nadal, Joaquim Rafel i Ramon Sistac (membres de la Secció Filolò-

gica). 

Atorgat a Mar Massanell i Messalles per l’obra «feve temps que no diva tants verbs!». 

manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del 

tombant de segle.

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

ponència: Joandomènec Ros (president de l’IEC), Romà Escalas (secretari general 

de l’IEC), Miquel Canals (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Jaume Terradas 

i Marta Estrada (membres de la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Enric Ballesteros Sagarra, biòleg i director del grup de recerca Benthic 

Ecosystem Functioning del Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CSIC).

Premi IEC d’Història Contemporània Jaume Vicens i Vives

ponència: Albert Balcells, Conxita Mir i Santiago Riera (membres de la Secció 

Històrico-Arqueològica)

Atorgat a Jaume Enric Zamora Escala pel treball els arxius i el conflicte polític en 

el segle xx: el cas dels arxius catalans (1931-1939).

Premi IEC d’Història de les Arts Josep Pijoan

ponència: Francesc Fontbona, Joaquim Garriga i Antoni Pladevall (membres de 

la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Esther Alsina Galofré pel treball la societat artística i literària de ca-

talunya (1897-1935). exposicions, crítica i col·leccionisme d’art.

Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer

ponència: Ramon Bartrons, Màrius Foz i Francesc Gonzàlez i Sastre (membres de 

la Secció de Ciències Biològiques).

Atorgat a Pedro Pablo Medina Vico pel treball paper dels micro-Arn en la fisio-

patologia del càncer.
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Premi IEC de Geologia Josep R. Bataller

ponència: Jaume Gallemí (Museu de Ciències Naturals de Barcelona) i Pere San-

tanach i David Serrat (membres de la Secció de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Josep Sanjuan i Girbau pel treball els caròfits del límit eocè-oligocè de 

la conca de l’ebre.

Premi IEC de Matemàtiques Josep Teixidor 

ponència: Manuel Castellet, Joan Girbau i Josep Vaquer (membres de la Secció de 

Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Joaquim Serra i Montolí pel treball edp el·líptiques i parabòliques: re-

gularitat per a equacions de difusió no locals i dos problemes isoperimètrics.

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d’Olwer

ponència: Antoni Ferrando, Isidor Marí i Josep Moran (membres de la Secció Fi-

lològica).

Atorgat a Roger Canadell i Rusiñol pel treball Josep Anselm clavé i l’escriptura. 

obra poètica i periodisme cultural. edició, índexs i estudis.

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Lluís Alsedà, de la Universitat Autònoma de Barcelona; Jiang-Hua Lu, 

de la Universitat de Hong Kong; Gabor Lugosi, de la Universitat Pompeu Fabra; Eero 

Saksman, de la Universitat d’Hèlsinki, i Yuri Tschinkel, del Courant Institute of Mathe-

matical Science de la Universitat de Nova York.

Atorgat a Vladimir Turaev i Alexis Virelizier pel treball monoidal categories and 

topological field theory.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

ponència: Lluís Alsedà, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Joan Girbau, Xavier 

Jarque i Núria Vila.

Atorgat ex aequo a Mayte Rius per l’article «Matemàtics pertot arreu», publicat a 

la secció «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 instru-

ments que es fan servir en qualsevol àrea del coneixement, com per exemple la banca, la 

informàtica, la biomedicina, la logística o la genòmica.

Atorgat ex aequo a l’Associació de Barcelona per a l’Ensenyament i l’Aprenentat-

ge de les Matemàtiques (ABEAM) per la sèrie de Concursos de Fotografia Matemàtica, que 
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organitza des de l’any 2000 com una eina per a interessar els alumnes a aprofundir en les 

matemàtiques i saber-les relacionar amb aspectes diversos de la vida quotidiana.

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales

ponència: Lluís Cantallops, Emili Donato, Rosina Vinyes, Josep Báguena, Robert 

Juvé i Xavier Mayor.

Atorgat a Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes pel projecte pla d’ordenació ur-

banística municipal de Valls.

Accèssit atorgat a TerritorisXLM pel projecte pla d’ordenació urbanística muni-

cipal de sant Jaume de llierca.

Premi Catalunya Territori Enric Lluch

ponència: Antoni Alarcón, Antoni Farrero, Joan Barba, Josep Báguena, Oriol Bios-

ca, Roser Maneja i Xavier Mayor.

Atorgat a l’Ajuntament de Sabadell pel projecte estudi previ del pla especial de 

camins de sabadell.

Accèssit atorgat a Ramon Royes i Guàrdia pel projecte pla de paisatge. cervera.

Premi Catalunya d’Economia

ponència: Eduard Arruga, Oriol Amat, Lourdes Beneria, Núria Bosch, Martí Pa-

rellada, Joan-Ramon Rovira i Antoni Montserrat.

Atorgat a Elisenda Paluzie i Hernández per l’obra podem! les claus de la viabili-

tat econòmica de la catalunya independent. Premi lliurat en acte públic al Palau Macaya, 

el dia 1 de desembre de 2015.

Premi Catalunya del Nord

ponència: Maria Corominas (presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), 

Joan Martí (membre de la Secció Filològica), Enric Pujol (membre de la Secció Històrico-

Arqueològica), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer de 

la Universitat de Perpinyà) i Joan Becat (delegat del president de l’IEC a Perpinyà). 

Atorgat a Erola Milego i Francesc Franquesa pel treball les interferències lingüís-

tiques del francès al català a les escoles la Bressola. Premi lliurat en acte públic a Per-

pinyà durant la Nit Literària de Sant Jordi, el dia 30 d’abril de 2016.

Concurs de Joves Sociòlegs

ponència: Adriana Aubert, Josep Espluga i Dolors Mayoral.
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Atorgat a Maria Jerusalén Amador López pel treball l’església evangèlica de fila-

dèlfia i la dona gitana. dones gitanes i cristianes que superen la desigualtat de gènere.

Accèssit atorgat a Alba López Pérez pel treball les dones en el moviment obrer i 

els orígens de l’anarcosindicalisme a catalunya: 1850-1910.

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació

ponència: Rosaura Farré, Pere Castells i Abel Mariné.

Atorgat a Alicia Giró Bobet pel treball Anàlisi de les tendències actuals del mercat 

dels productes alimentaris.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris

ponència: Joan Anglès, Miquel Aran, Joaquim Camps, Montserrat Nadal, Josefina 

Plaixats, Josep M. Puiggròs, Joaquim Ros, Montserrat Soliva, Joan Saus, Ester Torres i 

Josep M. Vives.

Atorgat a Robert Gonzàlez Campistany pel treball segrest de carboni en pedreres 

rehabilitades amb sòls adobats amb fangs de depuradora.

Accèssit atorgat a Marta Escolà Méndez pel treball podem controlar l’emmatolla-

ment del paisatge pasturant vaques?

Premi de la Societat Catalana de Biologia

ponència: Oriol Cabré, Carles Ciudad i Montserrat Corominas.

Atorgat a Àurea Mora Solano pel treball la longitud dels telòmers, un marcador de 

la qualitat de vida i de l’envelliment: ¿quina és la seva implicació en els trastorns mentals?

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori

ponència: Elena Albareda, Xavier Matilla, David Mongil, Irene Navarro i Josep 

Báguena.

Atorgat a Bernat Llauradó Auquer pel projecte paisatge i urbanisme als micropo-

bles a la catalunya del s. xxi.

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics

ponència: Montserrat Jufresa, Mariàngela Vilallonga i Carles Garriga.

Atorgat ex aequo a Anna Cortadelles i Adzerias pel treball els designis de Zeus a 

la ‘ilíada’.

Atorgat ex aequo a Carlos Prieto i Espinosa pel treball el lèxic dels oficis, càrrecs 

i funcions a la catalunya altmedieval (segles ix-xii) a partir de la documentació llatina.
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Accèssit atorgat a Eloi Creus i Sabater pel treball llorenç Villalonga: Grècia i la 

raó. temes i figures del món grec en l’obra de llorenç Villalonga.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques

ponència: Tere Martínez-Seara, Artur Nicolau i Joan Saldaña.

Atorgat a Xavier Fernández-Real Girona pel treball regularity theory for general 

stable operators: parabolic equations.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física

ponència: Jordi Miralda, Xavier Batlle i Josep Llosa.

Atorgat a Daniel Gabriel Cortés pel treball caracterització optoelectrònica del 

grafè sobre diferents substrats a altes freqüències.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia

ponència: Carme Montaner, Jordi Ramoneda i Antoni Luna.

Atorgat a Marina Pujol Perdices pel treball segregació residencial de la població 

estrangera en un nucli turístic: el cas de la pineda.

Menció honorífica atorgada a Sergi Pigrau i Miralles pel treball un paisatge invi-

sible. el paisatge dels protestants a Barcelona (1850-1950).

Premi Rafael Patxot i Jubert

ponència: Manuel Castellet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia) i Josep 

Massot i Manuel Jorba (membres de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Maria Garganté i Llanes i Xavier Solà i Colomer pel treball santuaris, 

ermites i capelles a l’època del Barroc (segles xvi-xviii): geografia sagrada de la muntanya 

catalana.

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic

ponència: Joan Mallart (president), Josep Gallifa, Elena Venini, Núria Rajadell, 

Conrad Vilanou i Marian Baqués.

Atorgat a Valentí Feixas per l’obra ser persona. Vida, pensament i acció pedagò-

gica de pau lópez i castellote (1929-1994).

Accèssit atorgat a Maria del Carmen González per l’obra A psico fem kine.

Premi lliurat en acte públic a l’Institut d’Estudis Catalans, el dia 11 de maig de 2016. 
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Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Josep Massot, Damià Pons i Joaquim Mallafrè (membres de la Comissió 

Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda).

Atorgat a Sergio Fernández Martínez pel projecte terriblement poètic i terriblement 

negre: la construcción del gótico rodorediano en ‘la mort i la primavera’.

Atorgat a Meritxell Lafuente Garcia pel projecte malaltia i novel·la: Blai Bonet i 

la literatura de postguerra.

Atorgat a Amaranta Sbardella pel projecte mercè rodoreda: el mirall trencat de la 

traducció.

Atorgat a Maria Rosa Villanueva Puig pel projecte l’obra artística de mercè rodo-

reda: entre l’imaginari pictòric i l’imaginari literari.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Damià Pons (membre de la Secció Històrico-Arqueològica) i Oriol Nel-

lo i Carlota Solé (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgada a Verònica Zaragoza Gómez pel projecte la literatura femenina dels 

segles xvi-xviii: catàleg d’autores i obres del domini lingüístic català.

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

ponència: Albert Balcells (membre de la Secció Històrico-Arqueològica) i Josep 

Moran i Joan Martí i Castell (membres de la Secció Filològica).

Atorgada a Aurora Madaula i Giménez pel projecte l’homologació del nacionalis-

me basc durant l’exili, 1956-1976.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

ponència: Antoni Simon (en representació de la Secció Històrico-Arqueològica), 

Josep Piera (en representació de la Secció Filològica), Josep Anton Fernández (en repre-

sentació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en re-

presentació de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Ivan Serra-

no (en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Atorgada a Fabrizio Alias (Itàlia) pel projecte la actividad de Bernat descoll como 

lugarteniente del maestro racional y maestro racional de cerdeña (1333-1340).

Atorgada a Martina Del Popolo (Itàlia) pel projecte les viles de tàrrega i Vilagras-

sa durant la senyoria d’isabel la catòlica: publicació de documents inèdits.

Atorgada a Michelangela Di Giacomo (Itàlia) pel projecte 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.
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Atorgada a Letizia Staccioli (Itàlia) pel projecte estudi sobre la ‘lògica del Gatzell’ 

de ramon llull.

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: David Serrat (secretari científic de l’IEC), Damià Pons (membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica), Ramon Sistac (membre de la Secció Filològica) i Miquela 

Valls i Francesca Soledat Segura (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

1) En relació amb l’àmbit de les Illes Balears:

Atorgada a Elisabeth Ripoll Gil pel projecte Història de l’emigració exterior dels 

països catalans en el segle xxi.

2) En relació amb l’àmbit del País Valencià:

Atorgada a Adrià Martí i Badia pel projecte la llengua catalana al país Valencià 

entre 1808 i 1906.

3) En relació amb l’àmbit de la Catalunya del Nord

Atorgada a Adrià Cases Ibáñez pel projecte els catalans del nord i del sud davant 

el conflicte successori espanyol (1702-1715): la divisió política definitiva?

4) En relació amb l’àmbit de la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer

Atorgada a Camil Sampé Compte pel projecte conquesta i feudalització de la zona 

del matarranya (segles xii-xiii).

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Lluís Alsedà, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Joan Girbau, Xavier 

Jarque i Núria Vila.

Atorgada a Roberto de la Cruz Moreno pel projecte sensitivity analysis of multi scale 

models of tumor growth.

Atorgada a Fàtima Ezzahra Lembarki pel projecte Òrbites periòdiques en sistemes 

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

Atorgada a Francisco Viñado Lereu pel projecte el problema del acortamiento de 

curvas asociado a una densidad.

relació de premis i borses que no s’han adjudicat o han restat deserts

Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre Cervera

Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner*

* En compliment de les bases, que estableixen que l’IEC pot destinar els imports dels premis que han 

restat deserts o no adjudicats, a subvencionar un estudiós perquè prepari un treball sobre un tema semblant a 
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Premi IEC de Geografia Lluís Solé i Sabarís*

Premi IEC d’Economia Josep A. Vandellòs

Premi Fundació Mercè Rodoreda

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

Premi Catalunya de Sociologia

Premi de la Societat Catalana de Química

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia

Premi de la Societat Catalana de Terminologia

Premi dels Amics de l’Art Romànic

Premi Joan Palau Vera de Geografia (Societat Catalana de Geografia)

Premi Torrens-Ibern

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

l’anunciat, s’acordà de destinar l’import del Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner a la preparació de recursos 

en línia relacionats amb la llengua catalana sota la direcció de M. Teresa Cabré, membre de la Secció Filològica, 

i l’import del Premi IEC de Geografia Lluís Solé i Sabarís a la preparació d’un estudi aprofundit del conjunt de 

treballs dedicats a Lluís Solé i Sabarís, a càrrec d’Enric Mendizàbal i Riera, Aimada Solé Figueras i Liliana Solé 

Figueras, sota la direcció de Joan Nogué i Oriol Nel·lo, membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials.
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2015-2016, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha organitzat, promo-

gut o acollit 471 activitats científiques, 

com ara sessions acadèmiques (plens i 

sessions inaugurals), debats, taules rodo-

nes, jornades, trobades, seminaris, col·lo-

quis, cursos, conferències, presentacions, 

sortides de treball, etc., la relació de les 

quals es detalla a continuació.

Activitats 2015-2016

Seminaris 9

Conferències 163

Presentacions 62

Col·loquis 8

Jornades 76

Sessions científiques 1

Reunions 5

Taules rodones 12

Tertúlies 4

Debats 7

Simposis 3

Fires 3

Lliurament de premis 16

Congressos 10

Exposicions 11

Cursos 14

Homenatges 11

Concerts 9

Altres 47

Total 471

Seminaris

— IEC, 24 de setembre. ICREA Interna-

tional Workshop: «Hearing the City: 

Musical Experience as Portal to Urban 

Soundscapes». Organització: ICREA, 

Societat Catalana de Musicologia (IEC), 

Institució Milà i Fontanals del Consell 

Superior d’Investigacions Científiques 

(CSIC) i Marie Curie Foundation Re-

search.

— Sala teatre Pere Serrat d’Els 

Catòlics (Olot), 27 de febrer. X Seminari 

sobre el Patrimoni Natural de la Comarca 

de la Garrotxa. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 4 de març. Seminari de 

la Women’s Week 2016: «Women, migra-

tions and war», amb la participació de 

Mitsi Ito, Maryam Ghafouri, Pere Cas-

taño, Carmen Chica i Salvador Giner, 

membre de l’IEC. Organització: Barcelo-

na Knowledge Hub de l’Academia Euro-

paea, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 9 de març. I Seminari 

Rafael Tasis. Organització: Grup d’Estu-

dis de Literatura Catalana Contemporà-

nia, Grup d’Estudi de la Traducció Cata-

lana Contemporània i Societat Catalana 

de Llengua i Literatura (IEC).

— IEC / Centre d’Història de la 

Ciència (CEHIC - UAB), 12 i 14 de maig. 

Workshop: rethinking 20th century cos-

mology. Conferència plenària «The Uni-

verse, the Cold War and Dialectical Ma-

terialism», per Helge Kragh (Universitat 

d’Aarhus), i seminari amb Matteo Realdi 

(Amsterdam), Erhard Scholz (Wupper-

tal), Antoni Roca Rosell (Universitat 

Politècnica de Catalunya, UPC), Xavier 
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Roqué (Universitat Autònoma de Barce-

lona, UAB), Silvia De Bianchi (UAB). 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i CE-

HIC (UAB).

— Centre Aragonès de Barcelona, 

14 de maig. Seminari: A toponimia ara-

gonesa. Organització: Colla de Charradors 

O Corrinche del Centre Aragonès de 

Barcelona, amb la col·laboració de la 

Universitat de Barcelona (UB) i l’IEC.

— Biblioteca Central d’Igualada, 

21 de maig. VI Seminari sobre Coses que 

Cal Saber de la Llengua Catalana: «Pre-

sentació i funcionament del diccionari de 

sinònims en línia d’Albert Jané», en què 

participaren Albert Jané, membre de la 

Secció Filològica; Marta Llobet, correcto-

ra, i Josep M. Mestres, cap del Servei de 

Correcció Lingüística de l’IEC. Organit-

zació: Associació Promotora de la Llengua 

Catalana.

— Casa del Mar (Barcelona), 3 de 

juny. VI Seminari de la Llengua de Signes 

Catalana, a càrrec de Joan Martí i Castell, 

membre de la Secció Filològica; Mercè 

Esteve i Balagué, sub-directora general 

d’Ordenació i Atenció a la Diversitat del 

Departament d’Ensenyament, i Antonio 

Martínez i Álvarez, president de la Fede-

ració de Persones Sordes de Catalunya 

(FESOCA). Organització: FESOCA, amb 

la col·laboració de l’IEC.

— Centre Aragonès de Barcelona, 

2 de juliol. Seminari: una gollada a cu-

asi 20 años d’aragonés en a escuela. 

Organització: Colla de Charradors O 

Corrinche, Centre Aragonès de Barcelona, 

UB i IEC.

Conferències

— Saló de Cent de l’Ajuntament de Bar-

celona, 8 de setembre. Conferència: «La 

potencialitat democràtica de la Catalunya 

històrica», a càrrec d’Eva Serra, membre 

de l’IEC, amb motiu de la celebració de 

la Diada Nacional de Catalunya. 

— IEC, 16 de setembre. Confe-

rència del cicle dos-cents anys fent ciutat 

i país. escola pia sant Antoni: «La revol-

ta de la Setmana Tràgica i la ciutat de 

Barcelona», a càrrec de Maria Gemma 

Rubí, de la UAB. Organització: Escola Pia 

de Catalunya, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 17 de setembre. Confe-

rència: «La comunicació electrònica i la 

informalització de la llengua», a càrrec 

d’Anna I. Montesinos López, de la UPV. 

Organització: Societat Catalana de Socio-

lingüística (IEC).

— IEC, 21 de setembre. Confe-

rència: «Ramon Trias Fargas a la Univer-

sitat i a l’IEC. Les seves aportacions a 

l’economia catalana», a càrrec d’Antoni 

Montserrat i Solé. Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 28 de setembre. Confe-

rència del cicle mirades crítiques sobre la 

història dels videojocs a espanya: molt 

més que una tecnologia per a l’entreteni-

ment: «Píxels de la societat espanyola: 
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entre innovació tecnològica i impacte 

cultural», a càrrec de Simone Belli, de 

l’Escola d’Innovació de la Universitat 

Yachay Tech. Organització: Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 5 d’octubre. Conferència 

d’obertura del Màster d’Estudis Territo-

rials i de la Població (UAB): «El model 

català d’adaptació al canvi climàtic: 

reptes i oportunitats», a càrrec de Josep 

Enric Llebot, secretari de Medi Ambient 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-

lunya i membre de l’IEC. Organització: 

Societat Catalana d’Ordenació del Terri-

tori (IEC) i Departament de Geografia de 

la UAB.

— IEC, 7 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

de Fotògrafs de Natura i de la Societat 

Catalana d’Herpetologia: «L’herpetofauna 

del món perdut», a càrrec de Cèsar Barrio, 

arqueòleg i herpetòleg. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC), 7 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs de la Societat Ca-

talana d’Estudis Jurídics (IEC): «La pe-

nínsula Ibèrica a la cruïlla de les dues 

tradicions marítimes medievals: la medi-

terrània i l’atlàntica», a càrrec de Marga-

rita Serna Vallejo, de la Universitat de 

Cantàbria.

— IEC, 8 d’octubre. Conferència 

del cicle conferències mineralògiques de 

tardor 2015: «Passat, present i futur del 

col·leccionisme de minerals en un marc 

internacional», a càrrec del biòleg Jordi 

Fabre i del geòleg Carles Curto. Organit-

zació: Grup Mineralògic Català i Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 13 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle dos-cents anys fent ciutat i 

país. escola pia sant Antoni: «De l’Esco-

la Pia de Sant Antoni a la pista. La intro-

ducció del bàsquet a Catalunya», a càrrec 

de Lluís Puyalto, director del Centre 

d’Estudis de la Fundació del Bàsquet 

Català. Organització: Escola Pia de Cata-

lunya, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 15 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs de la Societat Ca-

talana de Geografia (IEC): «Lluís Solé 

Sabarís, la geografía y el impulso a la 

investigación», a càrrec de Josefina Gómez 

Mendoza, de la Universitat Autònoma de 

Madrid. 

— IEC, 19 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs d’Amics de l’Art 

Romànic (IEC): «La Fundación Santa 

María la Real del Patrimonio Histórico: 

un compromiso con la investigación, di-

vulgación y conservación del arte románi-

co», per Pedro Luis Huerta, de la Funda-

ción Santa María la Real del Patrimonio 

Histórico (Aguilar de Campoo, Palència).

— IEC, 20 d’octubre. Jornada de 

l’Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació, amb les conferències «L’etique-

tatge dels aliments segons el nou Regla-

ment comunitari 1169/2011», de 
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l’advocada Silvia Bañares, i «Recent 

evolució en l’àmbit del dret alimentari a 

la Xina: les noves lleis de seguretat ali-

mentària i de la publicitat», de Lluís 

González Vaqué, president de China-

European Union Food Law Working 

Group, que presentà el llibre introducción 

al derecho alimentario en china. Orga-

nització: Associació Catalana de Ciències 

de l’Alimentació (IEC).

— IEC, 21 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs de la Societat Ca-

talana de Física (IEC): «Cent anys de 

relativitat general», a càrrec d’Enric 

Verdaguer, catedràtic de física teòrica de 

la UB.

— IEC, 22 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle mirades crítiques sobre la 

història dels videojocs a espanya: molt 

més que una tecnologia per a l’entreteni-

ment: «Publicacions i comunitats pioneres 

en la informàtica personal: revista micro-

bit», a càrrec de Ramon Sangüesa, de la 

UPC. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— IEC, 23 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle conferències mineralògiques 

de tardor 2015: «La mineria i els mine-

rals de la Conca de Bellmunt: passat, pre-

sent i… futur?», a càrrec de Joan Abella, 

del Grup Mineralògic Català. Organització: 

Grup Mineralògic Català i Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 28 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs de la Societat Ca-

talana d’Estudis Històrics (IEC): «La 

crònica de Ramon Muntaner: visions, 

profecies i meravelles», a càrrec de Xavier 

Renedo, de la UdG.

— IEC, 28 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle Xerrades amb m. teresa 

cabré castellví. reflexions al voltant de 

la lingüística aplicada i el lèxic: «La 

lingüística aplicada, avui, després de 25 

anys». Inclogué una taula rodona mode-

rada per Lluís Payrató, de la UB. Orga-

nització: IEC, UPF, UB i TERMCAT.

— IEC, 4 de novembre. Confe-

rència: «El microbioma humà». Organit-

zació: Secció d’Ensenyament de la Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero (IHMC) 

(València), 4 de novembre. Conferència 

del cicle els drets sobre la propietat intel-

lectual en ciència i tecnologia: «Scientific 

innovation in IP: the challenges of agro-

ecology and synthetic biology in the UK», 

a càrrec de Dominic Berry, de la Univer-

sitat d’Edimburg. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC) en col·laboració amb 

l’IHMC.

— Casa dels Països Catalans 

(Perpinyà), 5 de novembre. Conferència 

del cicle un estat en marxa. com serà?: 

«Catalunya, de l’autonomia a la indepen-

dència», a càrrec de Joan Becat, delegat 

de l’IEC a Perpinyà. Organització: Dele-

gació de l’IEC a Perpinyà, Institut Franco-

Català Transfronterer i Institut Català de 
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Recerca en Ciències Socials de la Univer-

sitat de Perpinyà.

— Universitat d’Alacant (UA), 6 

de novembre. Conferència del cicle cièn-

cia i cultura a la universitat d’Alacant: 

«Actuar per protegir els sòls», a càrrec de 

Jaume Porta, membre de l’IEC. Organit-

zació: Delegació de l’IEC a Alacant i UA.

— IEC, 9 de novembre. Confe-

rència: «Les contribucions de John F. Nash 

a l’economia i a la matemàtica», a càrrec 

de Jordi Massó, professor d’economia de  

la UAB, i de Xavier Cabré, de la ICREA i la 

UPC. Organització: Societat Catalana de 

Matemàtiques i Societat Catalana d’Eco-

nomia (IEC).

— IEC, 9 de novembre. Confe-

rència del cicle el gòtic a l’abast: «Art 

visible, art amagat: vitralls gòtics a les 

esglésies catalanes», a càrrec de la histo-

riadora de l’art Sílvia Cañellas. Organit-

zació: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 10 de novembre. Conferència 

del cicle seminaris d’osona. interpretant 

la natura. una aproximació historiogrà-

fica a les ciències naturals a l’espanya 

contemporània: «De Barcelona a Torelló: 

correm cantant a repoblar de peixos les 

nostres aigües», a càrrec de Laura Valls, 

del Centre d’Història de la Ciència. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC) i Agrupa-

ció Astronòmica d’Osona.

— IEC, 11 de novembre. Confe-

rència del cicle l’escola pia de sant An-

toni, 200 anys fent ciutat i país: «La Re - 

sidència Universitària de Sant Antoni i el 

Primer Congrés de Cultura Catalana 

(1964)», a càrrec de Josep Lluís Martín 

Berbois. Organització: Escola Pia de Ca-

talunya, amb la col·laboració de l’IEC.

— Casa dels Països Catalans 

(Perpinyà), 12 de novembre. Conferència 

del cicle un estat català en marxa. com 

serà?: «El sistema d’ensenyament: pers-

pectives», a càrrec de Martí Teixidó, 

president de la Societat Catalana de Pe-

dagogia (IEC). Organització: Delegació 

de l’IEC a Perpinyà, Institut Franco- 

Català Transfronterer i Institut Català de 

Recerca en Ciències Socials de la Univer-

sitat de Perpinyà.

— IEC, 12 de novembre. Confe-

rència del cicle conferències mineralògi-

ques de tardor 2015: «Els minerals del 

futur i les seves aplicacions tecnològiques», 

a càrrec del geòleg Marc Campeny. Orga-

nització: Grup Mineralògic Català i Insti-

tució Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 12 de novembre. Confe-

rència del cicle mirades crítiques sobre la 

història dels videojocs a espanya: molt 

més que una tecnologia per a l’entreteni-

ment: «Joc i cultura dels ordinadors (anys 

80 i 90). L’experiència del desaparegut 

Centre Divulgador de la Informàtica de 

Catalunya», a càrrec de Santiago Guillen. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Universitat d’Alacant (UA), 12 

de novembre. Conferència del cicle cièn-
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cia i cultura a la universitat d’Alacant: 

«La llum, causalitat relativista, determi-

nisme i mecànica quàntica: tot està es-

crit?», a càrrec de Ramon Lapiedra, 

membre de la Secció de Ciències Tecno-

logia de l’IEC. Organització: Delegació de 

l’IEC a Alacant i Universitat d’Alacant.

— IEC, 16 de novembre. Confe-

rència del cicle el gòtic a l’abast: «Música 

medieval: entre el perill del plaer i la pure-

sa de la devoció», a càrrec de Mercè Pardo, 

professora d’història de la música. Orga-

nització: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 17 de novembre. Confe-

rència: «El siglo de las luces, de Alejo 

Carpentier, una lectura a contrapelo de 

tradición clásica e ideologías políticas en 

la Revolución francesa», a càrrec de Lui-

sa Campuzano, professora de la Univer-

sitat de l’Havana. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 17 de novembre. Confe-

rència: «He luchado muy duro para 

aprender sami. La recuperación de una 

lengua minoritaria en Suecia», a càrrec 

de Carla Jonsson, professora del Centre de 

Recerca de Bilingüisme de la Universitat 

d’Estocolm. Organització: Societat Cata-

lana de Sociolingüística (IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero (IHMC) 

(València), 18 de novembre. Conferència 

del cicle els drets sobre la propietat  

intel·lectual en ciència i tecnologia:  

«Patents industrials», a càrrec de Stathis 

Arapostathis, de la Universitat Nacional 

i Kapodistriana d’Atenes. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC) en col·laboració amb 

l’IHMC. 

— Casa de la Generalitat de Ca-

talunya (Perpinyà), 19 de novembre. 

Conferència del cicle un estat català en 

marxa. com serà?: «Les relacions amb la 

Unió Europea», a càrrec de David Ros, 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

Organització: Delegació de l’IEC a Perpi-

nyà, Institut Franco-Català Transfronte-

rer i Institut Català de Recerca en Cièn-

cies Socials de la Universitat de Perpinyà.

— IEC, 20 de novembre. Confe-

rència: «Coloraciones emotivas y temples 

anímicos en los estudios acerca de la es-

tructura de la conciencia. Análisis de los 

manuscritos inéditos de Husserl», a càrrec 

d’Antonio Zirión, de la Universitat Naci-

onal Autònoma de Mèxic. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 23 de novembre. Confe-

rència del cicle Art medieval a l’abast: 

«Converses entre l’art contemporani i l’art 

medieval», a càrrec d’Eulàlia Grau, artis-

ta contemporània. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 23 de novembre. Confe-

rència: «Déodat de Séverac (1872-1921): 

una aproximació estètica i estilística al 

mediterraneisme musical», a càrrec de 

Montserrat Font Batlle. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 25 de novembre Confe-

rència: «La llum. Història, naturalesa i 
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instruments», a càrrec de Joan Garín, 

catedràtic de física i química d’ensenya-

ment secundari. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero (IHMC) 

(València), 25 de novembre. Conferència 

del cicle els drets sobre la propietat intel-

lectual en ciència i tecnologia: «Propietat 

intel·lectual i medicaments alemanys a 

Espanya», a càrrec de Rafaela Domín-

guez, de la Universitat de València. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC) en col-

laboració amb l’IHMC.

— Universitat d’Alacant, 26 de 

novembre. Conferència del cicle ciència 

i cultura a la universitat d’Alacant: «El 

sol i les esferes celestials: camins de llum 

de Dante al paradís», a càrrec de Joan 

Francesc Mira, membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials. Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant i Universitat 

d’Alacant.

— IEC, 26 de novembre. Confe-

rència: «Controvèrsies urbanístiques, fò-

rums híbrids i disseny de l’espai públic: 

la plaça de Lesseps de Barcelona», a 

càrrec de Brais Estévez, doctor en geogra-

fia. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 27 de novembre. Confe-

rència del cicle conferències mineralògi-

ques de tardor 2015: «Marte: claves as-

trogeológicas para la búsqueda de vida», 

a càrrec del geòleg Jesús Martínez Frías. 

Organització: Grup Mineralògic Català i 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 3 de desembre. Conferèn-

cia del cicle conferències mineralògiques 

de tardor 2015: «La microscòpia electrò-

nica de rastreig en la determinació de 

minerals», a càrrec del químic Joan Rosell. 

Organització: Grup Mineralògic Català i 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 3 de desembre. Conferèn-

cia del cicle disciplina i conversió a la 

presó: una mirada històrica sobre el pres, 

l’espai i les relacions de poder: «Espacio 

y disciplina: una aproximación a la arqui-

tectura penitenciaria», a càrrec de Pedro 

Fraile, de la UB. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 9 de desembre. Conferèn-

cia sobre el Premi Nobel de Física 2015: 

«El neutrí. La partícula camaleònica», per 

Federico Sánchez, de l’Institut de Física 

d’Altes Energies. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— IEC, 10 de desembre. Confe-

rència del cicle disciplina i conversió a la 

presó: una mirada històrica sobre el pres, 

l’espai i les relacions de poder: «Discipli-

na y moralización en la prisión femenina 

durante el siglo xx», a càrrec de Fernando 

Hernández, de la Universitat Compluten-

se de Madrid. Organització: Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).
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— Casa de la Generalitat de Ca-

talunya (Perpinyà), 10 de desembre. 

Conferència del cicle un estat català en 

marxa. com serà?: «La constitució d’una 

república catalana», a càrrec de Sebastià 

Sardiné, de Juristes per la Independència 

de l’Assemblea Nacional de Catalunya. 

Organització: Delegació de l’IEC a Perpi-

nyà, Institut Franco-Català Transfronte-

rer i Institut Català de Recerca en Cièn-

cies Socials de la Universitat de Perpinyà.

— Museu Universitat d’Alacant, 

11 de desembre. Conferència del cicle 

ciència i cultura a la universitat d’Ala-

cant: «La llum en la pintura», a càrrec de 

Martí Domínguez, membre de l’IEC. Or-

ganització: Delegació de l’IEC a Alacant 

i Universitat d’Alacant. 

— IEC, 14 de desembre. Confe-

rència del cicle el romànic a l’abast: «La 

portada de Sant Pere de Rodes. Noves 

aportacions i síntesi», a càrrec de Jaume 

Barrachina, director del Museu del Castell 

de Peralada. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 15 de desembre. Confe-

rència: «Heródoto y Platón», a càrrec de 

Bernardo Berruecos, de la Universitat 

Autònoma de Mèxic. Organització: Soci-

etat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 10 de febrer. Conferència 

del cicle Xerrades amb m. teresa cabré 

castellví. reflexions al voltant de la lin-

güística aplicada i el lèxic: «Planificació 

i serveis lingüístics». Inclogué una taula 

rodona moderada per Conxa Planas, de 

la UB. Organització: IEC, UPF, UB i 

TERMCAT.

— IEC, 16 de desembre. Confe-

rència: «El virus de l’hepatitis C. Perso-

nalitzem el tractament amb tecnologia 

d’última generació», a càrrec de Josep 

Quer, professor associat de la Facultat de 

Medicina de la UAB. Organització: Secció 

d’Ensenyament de la Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 16 de desembre. Confe-

rència amb motiu de la commemoració 

del Premi Nobel de Química 2015: «Les 

eines de reparació de l’ADN», a càrrec de 

Ramon Eritja, de l’Institut de Química 

Avançada de Catalunya. Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 17 de desembre. Confe-

rència: «Un tastet fotogràfic per l’interior 

de Mongòlia», a càrrec de Cèsar Pasadas, 

geògraf, alpinista i espeleòleg. Organitza-

ció: Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 17 de desembre. Confe-

rència del cicle disciplina i conversió a la 

presó: una mirada històrica sobre el pres, 

l’espai i les relacions de poder: «Conver-

sió i supervivència: “ocultamente y bajo 

mano se obrará el milagro”», a càrrec 

d’Òscar Montero, del Centre d’Història de 

la Ciència (UAB), i de la periodista Rosa-

rio Fontova. Organització: Societat Cata-

lana d’Història de la Ciència i de la Tèc-

nica (IEC).

— Casa dels Països Catalans 

(Perpinyà), 17 de desembre. Conferència 

del cicle un estat català en marxa. com 
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serà?: «Les relacions amb els veïns: la 

Catalunya del Nord», a càrrec de l’advo-

cat Pere Becque. Organització: Delegació 

de l’IEC a Perpinyà, Institut Franco- 

Català Transfronterer i Institut Català de 

Recerca en Ciències Socials de la Univer-

sitat de Perpinyà.

— IEC, 21 de desembre. Confe-

rència del cicle el gòtic a l’abast: «La 

construcció de la memòria. Llegendes i 

imatges: Sant Carlemany a la catedral de 

Girona», a càrrec de Joan Molina Figue-

ras, de la UdG. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 22 de desembre. Conferència del 

cicle seminaris d’osona. interpretant la 

natura. una aproximació historiogràfica 

a les ciències naturals a l’espanya con-

temporània: «La tradició naturalista a 

Osona. Actors i arguments d’una aventu-

ra científica», a càrrec de Pascual Bernat, 

del Centre d’Història de la Ciència. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC) i Agrupa-

ció Astronòmica d’Osona.

— IEC, 11 de gener. Conferència 

del cicle el romànic a l’abast: «Pervivèn-

cia poblacional i continuismes estructurals 

a la marca del Gaià (segles ix-xi)», del 

medievalista Jordi Juan Villanueva. Or-

ganització: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 11 de gener. Conferència: 

«Energies renovables: punt d’inflexió?», 

a càrrec de Miquel Muñoz Cabré, consul-

tor de l’Agència Internacional de les 

Energies Renovables. Organització: Secció 

de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— IEC, 12 de gener. Conferència 

inaugural del curs de la Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC): «El papel 

del naturalismo en la biología del si- 

glo xxi», a càrrec de Joaquín Araújo.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 13 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 

l’any 2015: «Demanda, pobresa i desi-

gualtat», a càrrec de Dulce Contreras, de 

la Universitat de València. Organització: 

Acció Cultural del País Valencià, amb el 

suport de l’IEC i altres institucions.

— IEC, 18 de gener. Conferència: 

«L’ofici d’escriure. Concepció i procés 

d’un llibre», a càrrec d’Antoni Dalmau. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 20 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 

l’any 2015: «Les partícules “fantasma” 

també tremolen: oscil·lacions de neu-

trins», a càrrec d’Arcadi Santamaria, de 

l’Institut de Física Corpuscular de la 

Universitat de València - CSIC. Organit-

zació: Acció Cultural del País Valencià, 

amb el suport de l’IEC i altres institucions.

— IEC, 20 de gener. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «There is no future. La tesi de la 

fi de la història: implicacions polítiques i 

filosòfiques», a càrrec d’Oriol Farrés, de 

la UAB. Organització: Grup de Filosofia 

00 Memoria 2015-2016.indb   354 4/12/17   11:33



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

355

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— IEC, 21 de gener. Conferència: 

«Nuevas geografías de la urbanización en 

Latinoamérica. Del crecimiento a la com-

plejidad socioespacial», a càrrec de Luis 

Fuentes Arce, de la Pontifícia Universitat 

Catòlica de Xile. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 25 de gener. Conferència: 

«Pere Duran Farell i l’economia de Cata-

lunya», a càrrec de Pere-A. Fàbregas, 

president de la Coordinadora Catalana de 

Fundacions. Organització: Societat Cata-

lana d’Economia (IEC), Foment del 

Treball Nacional i Societat d’Estudis 

Econòmics.

— Fundació Universitària Martí 

l’Humà (la Garriga), 26 de gener. Confe-

rència: «Uns mol·luscs ben interessants», 

per Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Fundació Universitària 

Martí l’Humà.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 26 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 

l’any 2015: «El Nobel es recorda de les 

malalties dels pobres», a càrrec de Fran-

cisco J. Morales Olivas, de l’Institut Mèdic 

Valencià. Organització: Acció Cultural del 

País Valencià, amb el suport de l’IEC i 

altres institucions.

— IEC, 26 de gener. Conferència 

del cicle física oberta: «La llum com a 

ona i partícula: Albert Einstein i Max 

Planck», a càrrec d’Emili Elizalde, pro-

fessor del CSIC a l’Institut de Ciències de 

l’Espai. Organització: Societat Catalana 

de Física (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 27 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 

l’any 2015: «Les eines de reparació del 

DNA», a càrrec de Ramon Eritja, de l’Ins-

titut de Química Avançada de Catalunya. 

Organització: Acció Cultural del País 

Valencià, amb el suport de l’IEC i altres 

institucions.

— IEC, 27 de gener. Conferència: 

«De les amfetamines a la genètica: el 

repte continu en la detecció del dopatge», 

a càrrec de Jordi Segura, de l’Institut 

Hospital del Mar d’Investigacions Mèdi-

ques. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 28 de gener. 

Conferència sobre el Premi Nobel de Li-

teratura 2015, amb Laura Huerga, edi-

tora en català de Svetlana Aleksiévitx, i 

Vicent Alonso, professor de la Universitat 

de València i escriptor. Organització: 

Acció Cultural del País Valencià, amb el 

suport de l’IEC, la Càtedra de Divulgació 

de la Ciència de la UV, la Red de Unida- 

des de Cultura Científica, el CSIC i la 

Diputació de Barcelona.

— IEC, 1 de febrer. Conferència 

i concert: «Despertant instruments ador-

mits: de la imatge al so. Els instruments 

de la portada de Ripoll, materialitzats», 

a càrrec d’Antoni Madueño Ranchal, 
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cantant i musicòleg. Organització: Amics 

de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 3 de febrer. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «Marx i la revolució», a càrrec 

de Víctor Méndez, de la UB. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 4 de febrer. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Jaume I i la projecció mediterrà-

nia catalana», per Mireia Comas, de la 

UB. Organització: Universitat Catalana 

d’Estiu (UCE), amb la col·laboració 

d’Amics de la Unesco de Barcelona i l’IEC.

— Biblioteca Camp de l’Arpa - 

Caterina Albert (Barcelona), 8 de febrer. 

Conferència: «Ramon Margalef, gran re-

ferent de l’ecologia marina», a càrrec de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Biblioteca Camp de l’Ar- 

pa - Caterina Albert.

— IEC, 9 de febrer. Conferència: 

«Impact of HIV infection and vaccine 

development», a càrrec de Christian 

Brander, professor i investigador de la 

ICREA a l’Institut d’Investigació de  

la Sida - IrsiCaixa. Organització: Funda-

ció Escoles Garbí, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 10 de febrer. Conferència 

del cicle Xerrades amb m. teresa cabré 

castellví. reflexions al voltant de la lin-

güística aplicada i el lèxic: «Norma i 

diccionari». Inclogué una taula rodona 

moderada per M. Josep Cuenca, membre 

de la Secció Filològica de l’IEC. Organit-

zació: IEC, UPF, UB i TERMCAT.

— IEC, 11 de febrer. Conferència 

del cicle imágenes del cerebro, imágenes 

de la mente: «Images of the brain: Medi-

eval and Renaissance visualizations of the 

faculties of the soul», a càrrec del doctor 

Annemieke Verboon, de l’Escola d’Alts 

Estudis en Ciències Socials de París. Or-

ganització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 11 de febrer. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «De la decadència medieval a la 

integració hispànica?», per Àngel Casals, 

de la UB. Organització: UCE, amb la col-

laboració d’Amics de la Unesco de Barce-

lona i l’IEC.

— Centre Lapallavacara (Bala-

guer), 12 de febrer. Conferència: «Custò-

dia de patrimoni “Projecte Salines Vila-

nova de la Sal”», a càrrec de Miquel 

Marcelí, educador mediambiental. Orga-

nització: Institució Catalana d’Història 

Natural de l’IEC i Grup de Natura Terres 

de Ponent.

— IEC, 15 de febrer. Conferència 

del cicle els trastàmara a la corona 

d’Aragó i el seu temps: «El comte Pere II 

d’Urgell (1348-1408) i les arts», a càrrec 

de Francesc Fité, d’Amics de l’Art Romà-

nic i de la UdL, i d’Albert Velasco, del 

Museu de Lleida. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC). 

— IEC, 15 de febrer. Conferència: 

«La indústria catalana: factors de com-
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petitivitat», a càrrec de Raül Blanco, de 

la UB, i Carme Poveda, de la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 

de Barcelona. Organització: Societat Ca-

talana d’Economia (IEC).

— IEC, 17 de febrer. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «John Locke i la desobediència 

civil», a càrrec d’Iñigo González, de la 

UAB. Organització: Grup de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— IEC, 18 de febrer. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «El segle de l’absolutisme borbò-

nic, 1714-1814», a càrrec d’Agustí Alco-

berro, de la UB. Organització: UCE, amb 

la col·laboració d’Amics de la Unesco de 

Barcelona i l’IEC. 

— IEC, 22 de febrer. Conferència 

del cicle els trastàmara a la corona 

d’Aragó i el seu temps: «Arte y cultura en 

Aragón en tiempos de los primeros 

Trastámara (1412-1458)», a càrrec de 

Jesús Criado, de la Universitat de Sara-

gossa. Organització: Amics de l’Art Ro-

mànic (IEC).

— IEC, 23 de febrer. Conferència 

del cicle física oberta: «Introducció a la 

microscòpia avançada per a aplicacions 

biomèdiques: des de la microscòpia en 

camp clar fins a la superresolució passant 

pel microscopi confocal», a càrrec del 

doctor Jordi Andilla, de l’Institut de Cièn-

cies Fotòniques. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 23 de febrer. Conferència del 

cicle seminaris d’osona. interpretant la 

natura. una aproximació historiogràfica 

a les ciències naturals a l’espanya con-

temporània: «Franco vs. Darwin: evolu-

cionisme i política en el règim franquista», 

a càrrec de Clara Florensa, del Centre 

d’Història de la Ciència. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC) i Agrupació Astro-

nòmica d’Osona.

— IEC, 25 de febrer. Conferència: 

«Els envelats catalans de festa major: una 

aportació catalana a l’arquitectura mun-

dial», a càrrec de Francesc Albardaner, 

de la Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC). Organització: SCEH (IEC).

— Amics de la Unesco de Bar-

celona, 25 de febrer. Conferència del  

curs «Ca talunya, l’Estat i la Mediterrà-

nia»: «Catalunya, Piemont d’Espanya?», 

per Giovanni C. Cattini, de la UB. Orga-

nització: UCE, amb la col·laboració 

d’Amics de la Unesco de Barcelona i l’IEC.

— IEC, 29 de febrer. Conferència 

del cicle els trastàmara a la corona 

d’Aragó i el seu temps: «Memoria e imagen 

regia en la Castilla Trastámara», a càrrec 

d’Olga Pérez Monzón, de la Universitat 

Complutense de Madrid. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC). 

— IEC, 2 de març. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «L’argument de la propietat 

privada i la riquesa en Locke», a càrrec 
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de Joan Verges, de la UdG. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 3 de març. Conferència de 

la Women’s Week 2016: «Greater than 

Life. In remembrance of Lynn Margulis 

(1938-2011)», a càrrec de Ricard Guerre-

ro, director del Barcelona Knowledge Hub 

de l’Academia Europaea (BKH-AE). S’hi 

projectà la selecció de documentals lin in 

spain. How she stood our spanish-catalan 

accent, de Rubén Duro, i symbiotic earth, 

de John Feldman. Organització: BKH-AE, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 3 de març. Conferència 

de la Women’s Week 2016: «Women and 

cultural transmission. The essential role 

of translation», a càrrec de Mary Ann 

Newman, impulsora de la Farragut Fund 

for Catalan Culture in the US. Organitza-

ció: Barcelona Knowledge Hub de l’Aca-

demia Europaea, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 3 de març. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Autonomia i autogovern en els 

segles xx i xxi», per Albert Balcells, mem-

bre de l’IEC. Organització: UCE, amb la 

col·laboració d’Amics de la Unesco de 

Barcelona i l’IEC.

— Club Diario de Mallorca (Pal-

ma), 3 de març. Conferència: «Projectes 

nous de la Secció Filològica: gramàtica, 

diccionari i estàndards», per M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció. Organit-

zació: Delegació de l’IEC a Palma.

— IEC, 4 de març. Conferència 

de la Women’s Week 2016: «Women on 

the Move: The Transnational Era and the 

power of Art», a càrrec de Silvia Pellicer, 

de la Universitat de Saragossa. Organit-

zació: Barcelona Knowledge Hub de 

l’Academia Europaea, amb la col·labo-

ració de l’IEC.

— IEC, 7 de març. Conferència 

del cicle els trastàmara a la corona 

d’Aragó i el seu temps: «La promoció 

artística a Catalunya sota el regnat dels 

primers Trastàmara», a càrrec de l’histo-

riador de l’art Joan Valero Molina. Orga-

nització: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Club Diario de Mallorca (Pal-

ma), 10 de març. Conferència: «Els efectes 

del canvi climàtic al mar», a càrrec de Jo-

andomènec Ros, president de l’IEC. Orga-

nització: Delegació de l’IEC a Palma, amb 

la col·laboració del Club Diario de Mallorca.

— IEC, 10 de març. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Formes de vida catalana?», per 

Josep Monserrat, de la UB. Organització: 

UCE, amb la col·laboració d’Amics de la 

Unesco de Barcelona i l’IEC.

— IEC, 14 de març. Conferència 

del cicle el gòtic a l’abast: «La princesa 

Eudòxia davant la tomba de sant Esteve, 

del retaule de sant Esteve de Granollers», 

a càrrec de Núria Prat, del Museu Nacio-

nal d’Art de Catalunya. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 17 de març. Conferència 

del cicle física oberta: «La primera ob-
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servació directa d’ones gravitatòries i 

forats negres», a càrrec de Jordi Miralda, 

de l’Institut de Ciències del Cosmos de la 

UB. Organització: Societat Catalana de 

Física (IEC).

— IEC, 17 de març. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Panoràmica de la literatura 

noucentista», per Josep Murgades, de la 

UB. Organització: UCE, amb la col-

laboració d’Amics de la Unesco de Barce-

lona i l’IEC.

— Centre Lapallavacara (Bala-

guer), 18 de març. Conferència: «Geolo-

gia, de la plana a la muntanya», a càrrec 

de Pau Montané, geòleg. Organització: 

Grup de Natura Terres de Ponent i Insti-

tució Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 21 de març. Conferència: 

«Aspectes de la biologia del cargol poma 

(pomatia insularum) del delta de l’Ebre», 

a càrrec de Mercè Durfort, membre de la 

Secció de Ciències Biològiques (SECCB) 

de l’IEC. Organització: SECCB (IEC).

— Agrupació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 29 de març. Conferència del cicle 

seminaris d’osona. interpretant la natura. 

una aproximació historiogràfica a les ci-

ències naturals a l’espanya contemporà-

nia: «D’homínid a burro: la polèmica de 

l’Home d’Orce a la premsa d’una demo-

cràcia naixent», a càrrec de Miquel Caran-

dell, del Centre d’Història de la Ciència. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i Agru-

pació Astronòmica d’Osona.

— IEC, 30 de març. Conferència: 

«L’economia catalana: reptes de futur», a 

càrrec de Pere Aragonès, secretari d’Eco-

nomia de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC).

— IEC, 30 de març. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «Organització política i drets 

lingüístics», a càrrec d’Aurélien Darbellay, 

de la UB. Organització: Grup de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona (ET-

SEIB), 31 de març. Xerrada interactiva: 

«Tecnologies 3.0: primera visió, primera 

impressió», a càrrec de Xavier Martínez 

Faneca (BCN3D) i Daniel Carrillo Ruiz 

(FirstV1sion), dins el cicle de conferènci-

es de la Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC) i l’ETSEIB (UPC).

— IEC, 31 de març. Conferència: 

«Gibraltar: 300 anys de resiliència geo-

política?», per Xavier Ferrer, del Depar-

tament de Geografia de la UAB. Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia de 

l’IEC.

— IEC, 31 de març. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Un país ric en associacionisme», 

a càrrec de Carles Santacana, de la UB. 

Organització: UCE, amb la col·laboració 

d’Amics de la Unesco de Barcelona i l’IEC. 

— Amics de la Unesco de Barce-

lona, 31 de març. Conferència del curs 
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«Catalunya, l’Estat i la Mediterrània»: 

«Barcelona i l’espai català», per Francesc 

Nadal, de la UB. Organització: UCE, amb 

la col·laboració d’Amics de la Unesco de 

Barcelona i l’IEC.

— IEC, 7 d’abril. Conferència del 

curs «Catalunya, l’Estat i la Mediterrà-

nia»: «Hi ha hagut un art nacional cata-

là?», a càrrec de Francesc Fontbona, 

membre de l’IEC. Organització: UCE, 

amb la col·laboració d’Amics de la Unes-

co de Barcelona i l’IEC.

— IEC, 13 d’abril. Conferència 

amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de 

la mort de Josep Amat: «El pintor Josep 

Amat (1901-1991)», a càrrec de Francesc 

Fontbona, membre de l’IEC. Organitza-

ció: IEC. 

— IEC, 13 d’abril. Conferència 

del seminari Deu qüestions de filosofia 

política: «Semàntica, pragmàtica i la in-

terpretació de les lleis: el cas de ‘pena 

cruel i inusual’», a càrrec de Samuele 

Chilovi, de la UB. Organització: Grup de 

Filosofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 14 d’abril. Conferència 

del cicle Imágenes del cerebro, imágenes 

de la mente: «¿Leer la mente y explicar 

la cultura? Ciencia y quimera de la neu-

roimagen contemporánea», a càrrec de 

Fernando Vidal (ICREA-CEHIC). Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC). 

— IEC, 14 d’abril. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Catalunya potència esportiva», 

per Xavier Pujadas, de la Universitat 

Ramon Llull. Organització: UCE, amb la 

col·laboració d’Amics de la Unesco de 

Barcelona i l’IEC.

— Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona (RACAB), 14 d’abril. 

Conferència: «L’ètica en les ciències. Una 

preocupació de les acadèmies europees», 

a càrrec de Pere Puigdomènech, membre 

de l’IEC i del Grup Permanent de Treball 

sobre Ciència i Ètica de l’ALLEA (All 

European Academies). Organització: 

RACAB i l’IEC.

— IEC, 20 d’abril. Conferència del 

cicle Xerrades amb M. Teresa Cabré Cas-

tellví. Reflexions al voltant de la lingüísti-

ca aplicada i el lèxic: «Terminologia». 

Inclogué una taula rodona moderada per 

Jordi Bover, del TERMCAT. Organització: 

IEC, UPF, UB i TERMCAT.

— IEC, 21 d’abril. Conferència: 

«Chile, un paraíso para turistas con inte-

reses especiales», a càrrec de l’enginyer 

agrícola xilè Daniel Zamudio. Ivan 

Franchi-Arzola, membre de Red de Inves-

tigadores Chilenos en España (RedInche), 

presentà el llibre Calidad de vida en la 

ciudad de Talca, Chile, d’Ana María 

Cabello, de la Universitat Autònoma de 

Xile. Organització: Societat Catalana  

de Geografia (IEC).

— IEC, 25 abril. Conferència: 

«Mars Pristins: per què volem protegir els 

darrers racons verges dels oceans», a 

càrrec d’Enric Ballesteros, director del 
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grup de recerca Benthic Ecosystem Func-

tioning (Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes).

— IEC, 26 d’abril. Conferència 

del cicle ciència i fotografia i: «La recep-

ció de la daguerreotípia pels científics  

de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona (1839-1844)», a càrrec de Jep 

Martí, de l’associació cultural Fotoconne-

xió. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— IEC, 27 d’abril. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «Formes de parlar que discrimi-

nen», a càrrec de Teresa Marques, de la 

UPF. Organització: Grup de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— iEc, 28 d’abril. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Adaptació econòmica i projecció 

exterior de l’economia catalana», per 

Francesc Roca, de la UB. Organització: 

UCE, amb la col·laboració d’Amics de la 

Unesco de Barcelona i l’IEC.

— IEC, 2 de maig. Conferència 

del cicle el gòtic a l’abast: «Els ornaments 

litúrgics del Museu de la Col·legial de 

Santa Maria dels Corporals de Daroca», 

a càrrec de la historiadora de l’art Rosa 

M. Martín Ros. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 2 de maig. Conferència: 

«Ecological economics and the case for 

degrowth», a càrrec de Giorgos Kallis, de 

l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambien-

tals de la UAB. Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC).

— Seu de l’Agrupació Científico-

Excursionista de Mataró, 4 de maig. 

Conferència: «Biogeografia de la Mediter-

rània, o com la història evolutiva afecta 

l’actual diversitat d’insectes aquàtics». 

Organització: Delegació de la Serralada 

Litoral Central de la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 5 de maig. Conferència: 

«Bebé hecho en México: creando familias 

en el laboratorio del mercado de subroga-

ción», a càrrec de Carolin Schurr, de la 

Universitat de Zuric. Organització: Soci-

etat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 5 de maig. XLIX Sessió 

de Fotografia de la Natura: «La bellesa 

del microcosmos. La fotografia microscò-

pica», a càrrec de Mercè Durfort, membre 

de l’IEC. Organització: Societat Catala- 

na de Fotògrafs de Natura i Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 5 de maig. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Una població feta per onades 

migratòries», per Enric Mendizàbal, de la 

UAB. Organització: UCE, amb la col-

laboració d’Amics de la Unesco de Barce-

lona i l’IEC.

— IEC, 10 de maig. Conferència 

del cicle catalunya i la societat de naci-

ons: «El món a Barcelona: 95è aniversari 

de la Conferència Internacional de Comu-

nicacions i Trànsit», per Manuel Manone-

00 Memoria 2015-2016.indb   361 4/12/17   11:33



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

15
-2

01
6

362

lles, director general d’Afers Multilaterals 

i Europeus de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC), Biblioteca de Catalunya, 

Associació per a les Nacions Unides de 

Catalunya i Generalitat de Catalunya.

— IEC, 11 de maig. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «Filosofia política en Plató», a 

càrrec de Josep Monserrat, de la UB. Or-

ganització: Grup de Filosofia Analítica de 

la Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 12 de maig. Conferència 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània»: «Catalunya, cruïlla europea: 

l’aposta del corredor mediterrani», per 

Jaume Font, de la UB. Organització: UCE, 

amb la col·laboració d’Amics de la Unes-

co de Barcelona i l’IEC.

— IEC, 12 de maig. Conferència 

del cicle física oberta: «Relativitat gene-

ral, singularitats, censor còsmic, i tot 

això…», a càrrec de José M. Martin Seno-

villa, de la Universitat del País Basc. 

Organització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— IEC, 13 de maig. Conferència: 

«¿Qué significa ser sí mismo? Heidegger 

y el cuidado de sí», a càrrec de Jesús 

Adrián, professor de la UAB. Organitza-

ció: Grup d’Estudis Fenomenològics de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 17 de maig. Conferència 

del cicle ciència i fotografia i: «Fotògra-

fes i científiques al segle xix», a càrrec de 

María de los Santos García, de la UPF i 

l’associació cultural Fotoconnexió. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 17 de maig. Conferència 

del cicle catalunya i la societat de naci-

ons: «Un periodista i un jurista: Eugeni 

Xammar i Francesc Maspons, dos catalans 

a la Societat de Nacions», per Joaquim 

Torra, director del Centre d’Estudis de 

Temes Contemporanis, i Ferran Armen-

gol, de la UB. Organització: Societat Ca-

talana d’Estudis Històrics (IEC), Biblio-

teca de Catalunya, Associació per a les 

Nacions Unides de Catalunya i Generali-

tat de Catalunya.

— IEC, 18 de maig. Conferència: 

«Quines polítiques lingüístiques per a la 

integració dels immigrants en territoris 

bilingües? Una anàlisi comparativa mul-

tinivell», a càrrec de Vicent Climent, de 

la Xarxa per a la Promoció de la Diversi-

tat Lingüística. Organització: Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 19 de maig. Cloenda del 

curs «Catalunya, l’Estat i la Mediterrà-

nia», a càrrec de Jordi Casassas, membre 

de l’IEC. Organització: UCE, amb la col-

laboració d’Amics de la Unesco de Barce-

lona i l’IEC.

— IEC, 19 de maig. Conferència: 

«Escultures i inscripcions de l’espai fune-

rari de Barcino», a càrrec de la professora 

Isabel Rodà, de la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 20 de maig. Conferència 

del cicle objectes perduts: explicar i ex-
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posar ciència a museus i altres llocs pú-

blics: «The ‘museum affect’ or how indi-

vidual responses to anatomical collections 

did create new, unexpected meanings», a 

càrrec de Sam Alberti, del Hunterian 

Museum. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

— IEC, 24 de maig. Conferència 

del cicle catalunya i la societat de naci-

ons: «Joan Estelrich i la paradiplomàcia 

catalana a la Societat de Nacions», per 

Borja de Riquer, catedràtic d’història 

contemporània de la UAB, i Arnau Gon-

zàlez, professor d’història moderna i 

contemporània de la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC), Biblioteca de Catalunya, Associació 

per a les Nacions Unides de Catalunya i 

Generalitat de Catalunya.

— IEC, 24 de maig. Conferència 

sobre el Premi Nobel d’Economia del 

2015: «Angust Deaton: economia al servei 

del benestar i la lluita contra la pobresa», 

a càrrec de Xavier Ramos, de la UAB. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC).

— IEC, 25 de maig. Conferència 

del seminari deu qüestions de filosofia 

política: «Rousseau, entre llibertat i obe-

diència consentida», a càrrec d’Ignacio 

Vicario, professor de la Universitat Autò-

noma de Madrid. Organització: Grup de 

Filosofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 27 de maig. Conferència: 

«Mística i fenomenologia», a càrrec 

d’Amador Vega, professor de la UPF. 

Organització: Grup d’Estudis Fenomeno-

lògics de la Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

— Sala Cultural de l’Ajuntament 

de Solsona, 27 de maig. Conferència: «Viu 

la Terra! Apassionats per la natura», a 

càrrec del geògraf Josep Germain. Orga-

nització: Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Temple Romà de Vic, 3 de 

juny. Conferència: «Evolució, biologia i 

conservació del tritó del Montseny (calo-

triton arnoldi)», a càrrec de Salvador 

Carranza, de l’Institut de Biologia Evolu-

tiva (CSIC-UPF), presentada i moderada 

per Ferran Sayol, del Patronat d’Estudis 

Osonencs. Organització: Patronat d’Estu-

dis Osonencs

— IEC, 7 de juny. Conferència del 

cicle ciència i fotografia i: «Un científic 

fotògraf del segle xix: Lluís Marià Vidal», 

a càrrec de Ramon Barnadas, de l’associ-

ació cultural Fotoconnexió. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC). 

— IEC, 7 de juny. Conferència de 

premsa: «El retorn de la senyera de Ra-

fael Patxot». Organització: Ajuntament 

de Sant Feliu de Guíxols i IEC.

— IEC, 8 de juny. Conferència del 

seminari deu qüestions de filosofia polí-

tica: «El liberalisme de Mill i el debat 

sobre la prohibició del fulard islàmic», a 

càrrec de Neus Torbisco, professora de la 

UPF. Organització: Grup de Filosofia 
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Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— IEC, 9 de juny. Conferència: «El 

paper de la innovació tecnològica per miti-

gar el canvi climàtic», a càrrec d’Ed Rubin, 

Premi Nobel de la Pau 2007. Organització: 

Secció de Ciències i Tecnologia (IEC).

— IEC, 9 de juny. Conferència: 

«Parlem de la complexitat. La noció de 

complexitat des de diverses perspectives 

i tipus de complexitat en les llengües», a 

càrrec d’Àngels Massip, professora de la 

UB i membre del Grup de Complexitat, 

Comunicació i Sociolingüística - Socio-

complexitat. Organització: Societat Cata-

lana de Sociolingüística (IEC).

— Temple Romà de Vic, 10 de 

juny. Conferència: «Prototherium auseta-

num, un nou sireni de l’Osona tropical», 

a càrrec de Jordi Balaguer, de l’Institut 

Català de Paleontologia Miquel de Cru-

safont. Organització: Patronat d’Estudis 

Osonencs.

— IEC, 14 de juny. Conferència: 

«Per una base de dades col·laborativa de 

músics d’església a la Catalunya moderna: 

el model Muséfrem (França)», a càrrec 

del musicòleg Lluís Bertran. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).

— Temple Romà de Vic, 16 de juny. 

Conferència: «Les poblacions de Spiraea 

crenata al Collsacabra», a càrrec d’Albert 

Palou, del Grup de Recerca en Biodiversitat, 

Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental 

(UVic-UCC). Organització: Patronat d’Es-

tudis Osonencs.

— IEC, 16 de juny. Conferència: 

«Decreixement turístic i finançament 

immobiliari a l’illa de Mallorca», a càrrec 

de Macià Blázquez, professor de geogra- 

fia de la UIB. Organització: Societat Ca-

talana de Geografia (IEC).

— IEC, 17 de juny. Conferència: 

«Do you feel the same? Self-identity, 

empathy and community feeling in Hus-

serl», a càrrec d’Elodie Boublil, investi-

gadora del Centre National de la Recherche 

Scientifique. Organització: Societat Cata-

lana de Filosofia (IEC).

— IEC, 20 de juny. Conferència: 

«Sostenibilitat per a un planeta que s’es-

calfa», a càrrec de Joaquim Silvestre, 

professor d’economia de la Universitat de 

Califòrnia, i d’Humberto Llavador, pro-

fessor d’economia de la UPF. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 22 de juny. Conferència 

del cicle Xerrades amb M. Teresa Cabré 

Castellví. Reflexions al voltant de la lin-

güística aplicada i el lèxic: «Neologia». 

Inclogué una taula rodona moderada per 

Rosa Estopà, de la UPF. Organització: 

IEC, UPF, UB i TERMCAT.

— IEC, 22 de juny. Conferència: 

«La projecció internacional de Pau Casals: 

música, pau i justícia», per Josep M. Fi-

gueres, professor d’història de la UAB. 

Cloenda de l’assemblea ordinària de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(SCEH), que inclogué la interpretació del 

violoncel·lista Lito Iglesias, professor al 

Conservatori Municipal de Barcelona, 
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d’una selecció de peces representatives de 

Pau Casals. 

— UB, 25 de juliol. SIS 2016: 

Primera Conferència sobre l’Impacte So-

cial de la Ciència. Formaren part del Co-

mitè d’Honor Dídac Ramírez, rector de la 

UB; Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Joan Massagué, membre corresponent de 

la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, 

i Ada Yonath, del Weizmann Institute of 

Science. Organització: Social Impact Open 

Repository i UB, amb la col·laboració de 

la Societat Catalana de Biologia (IEC).

Presentacions

— IEC, 15 de setembre. Presentació del 

llibre ramon llull. Vida i obres, de Pere 

Villalba, membre del Raimundus Lullus 

Institut, amb la presidència del conseller 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 

Ferran Mascarell, i les intervencions de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Cristina Homs, directora de la Fundació 

Elsa Peretti, i l’autor. Organització: IEC i 

Fundació Elsa Peretti.

— IEC, 17 de setembre. Presen-

tació: Antologia de memòries i dietaris 

personals catalans sobre la Guerra de 

successió i memòria personal. construc-

ció i projecció en primera persona a 

l’època moderna, amb Antoni Simon, 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica; Joan Peytaví, membre de la Secció 

Filològica, i Enric Pujol i Oscar Jané, 

editors de les obres. Organització: IEC i 

Casa de Velázquez.

— IEC, 18 de setembre. Presen-

tació del llibre estudis medievals en ho-

menatge a curt Wittlin, amb les interven-

cions del president de l’IEC; la presidenta 

de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré; 

el director de l’Institut Interuniversitari 

de Filologia Valenciana, Joan Rafael Ra-

mos, i els estudiosos Germà Colón, Lola 

Badia i August Bover. Organització: Secció 

Filològica de l’IEC i Institut Interuniver-

sitari de Filologia Valenciana.

— IEC, 28 de setembre. Presen-

tació del llibre ciutats mediterrànies: ci-

vilització i desenvolupament, a càrrec de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i 

Oriol Nel·lo, membre de l’IEC, en el marc 

de la reunió científica ciutats i regió a la 

mediterrània. comparació diacrònica. 

Organització: IEC.

— IEC, 30 de setembre. Presen-

tació del documental l’home que estima-

va els llibres, homenatge a l’antropòleg 

Josep Ramon Llobera (1939-2010), diri-

git per Roger Canals. Organització: Insti-

tut Català d’Antropologia, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 30 de setembre. Presen-

tació del diccionari grec-català. d’Homer 

al segle ii dc, de Joan Alberich i Francesc 

J. Cuartero. Organització: Enciclopèdia 

Catalana i Institut Cambó, amb la col-

laboració de la Secció Filològica de l’IEC 

i la Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 7 d’octubre. Presentació 

del llibre entendre les religions. una pers-
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pectiva sociològica, de Joan Estruch, 

membre de l’IEC, amb la presidència  

de Joandomènec Ros i les intervencions de 

Salvador Cardús, membre de l’IEC; Vicent 

Partal, director de Vilaweb, i Mònica Es-

truch, directora de l’editorial Mediterrània. 

Organització: editorial Mediterrània.

— Universitat de València, 15 

d’octubre. Jornada de presentació de la 

Societat Catalana de Comunicació. Orga-

nització: Societat Catalana de Comunica-

ció (IEC).

— IEC, 16 d’octubre. Presentació 

dels dos toms d’Història de la música de 

l’enciclopèdia de menorca, de Gabriel 

Julià Seguí, i el CD la creació del món de 

Haydn, segons la versió menorquina 

d’Antoni Febrer i Cardona i de Joan Vidal 

i Seguí del 1807. Organització: Fundació 

Enciclopèdia de Menorca i IEC.

— IEC, 20 d’octubre. Presentació 

del llibre imaginaris nacionals moderns. 

segles xviii-xxi, coordinat per J. Capdevila, 

M. Lladonosa i J. Soto. Organització: IEC.

— IEC, 21 d’octubre. Presentació 

del llibre tilepadeion. sé què penses, de 

Joaquim Casal, membre de l’IEC. Orga-

nització: IEC.

— Institut d’Estudis Vallencs 

(Valls), 23 d’octubre. Presentació del lli-

bre onomàstica de Valls i els seus agregats 

de fontscaldes, masmolets i picamoixons. 

Organització: Institut d’Estudis Vallencs 

i IEC.

— IEC, 10 de novembre. Presen-

tació del llibre Vint mestres i pedagogues 

catalanes del segle xx. un segle de reno-

vació pedagògica a catalunya, coordinat 

per Joan Soler, president de la Societat 

d’Història de l’Educació dels Països de 

Llengua Catalana (IEC). Organització: 

SHE (IEC).

— Seu central de Morabanc (An-

dorra la Vella), 12 de novembre. Presen-

tació del recull de conferències i debats de 

recerca 2012-2013 de la Societat Andor-

rana de Ciències (SAC), en què assistí el 

president de l’IEC. Organització: SAC.

— Can Victori, seu de l’Institut 

Menorquí d’Estudis (Maó), 12 de novem-

bre. Presentació del Viii informe sobre la 

situació de la llengua catalana (2014), a 

càrrec de Natxo Sorolla, de la Xarxa 

CRUSCAT de l’IEC. Organització: IEC i 

Institut Menorquí d’Estudis.

— Llotja del Cànem (Castelló), 

13 de novembre. Presentació del llibre la 

catalanofonia: una comunitat del segle xxi 

a la recerca de la normalitat lingüística, 

presentat per Miquel Àngel Pradilla, autor 

de l’obra i membre de l’IEC. [Acte d’ober-

tura de la commemoració del vuitanta-

tresè aniversari de les normes de caste-

lló.] Organització: Delegació de l’IEC a 

Castelló i Castelló per la Llengua.

— IEC, 13 de novembre. Presen-

tació del llibre Autour de la bêtise, de 

Roland Breeur, de la Universitat de Lo-

vaina. Organització: Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— Can Alcover (Palma), 18 de 

novembre. Presentació del Viii informe 
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sobre la situació de la llengua catalana 

(2014), a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, 

director de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC 

i coordinador de l’informe. Organització: 

Delegació de l’IEC a Palma i Grup de 

Recerca Sociolingüística de les Illes Bale-

ars, amb la col·laboració de l’Obra Cul-

tural Balear.

— Col·legi de Pedagogs de Cata-

lunya (Barcelona), 26 de novembre. 

Presentació del llibre els meus records, de 

Jordi Monès. Organització: Societat Cata-

lana de Pedagogia (IEC) i Col·legi de 

Pedagogs de Catalunya.

— IEC, 30 de novembre. Presen-

tació del cinquè volum del nobiliari ge-

neral català, d’Armand de Fluvià, amb 

les intervencions de Jaume de Puig, vice-

president de l’IEC; Antoni Pladevall, 

membre de l’IEC; Francesc Cabana, autor 

del pròleg, i l’autor. Organització: IEC i 

Institució Catalana de Genealogia i He-

ràldica.

— IEC, 9 de desembre. Presenta-

ció del llibre la ciudad en movimiento. 

crisis social y respuesta ciudadana, 

d’Oriol Nel·lo, a càrrec de Joaquim Bru-

gué, catedràtic de ciència política de la 

UAB. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 15 de desembre. Presen-

tació de l’anuari onomàstica i la revista 

noms. Organització: Societat d’Onomàs-

tica.

— Institut d’Estudis Baleàrics 

(Palma), 18 de desembre. Presentació del 

llibre perfils lingüístics balears, de Joan 

Veny. Organització: IEC, Institut d’Estu-

dis Baleàrics i Lleonard Muntaner Editor.

— IEC, 21 de desembre. Presen-

tació de l’obra Aportacions catalanes 

universals, promoguda per la Fundació 

Occitano-Catalana, a càrrec de Joan 

Amorós, president de la Fundació; Joan-

domènec Ros, president de l’IEC, i Lluís 

Pagès, president de Pagès Editors. Orga-

nització: IEC.

— IEC, 25 de gener. Presentació 

del llibre el tapís de Bayeux, eina políti-

ca? Anàlisi de les imatges i nova interpre-

tació, a càrrec de Montserrat Pagès, au-

tora del llibre. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 26 de gener. Presentació 

als mitjans del llibre obra de joventut. 

novel·les, narracions, periodisme, de 

Mercè Rodoreda. Organització: Grup 62, 

Fundació Mercè Rodoreda i IEC.

— IEC, 4 de febrer. Presentació 

d’els llibres de l’ànima de la diputació 

del General de catalunya (1493-1714), 

amb les intervencions de Josep Massot, 

president de la Secció Històrico-Arqueo-

lògica de l’IEC; Agustí Alcoberro, profes-

sor de la UB; Eduard Martí, col·laborador 

de l’obra, i Eva Serra, membre de l’IEC i 

coordinadora de la publicació. Organit-

zació: IEC.

— IEC, 4 de febrer. Presentació 

del curs «Catalunya, l’Estat i la Mediter-

rània», estructurat en quinze conferènci-

es impartides per professors de diferents 
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universitats i organitzat per l’UCE, amb 

la col·laboració d’Amics de la Unesco de 

Barcelona i l’IEC.

— IEC, 9 de febrer. Presentació 

del monogràfic més enllà d’una dicotomia 

enganyosa: reflexions sobre l’antropolo-

gia històrica, de la revista Quaderns-e, de 

l’Institut Català d’Antropologia (ICA), 

núm. 20 (2), 2015. Organització: ICA, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 9 de febrer. Presentació 

del llibre rafael patxot i Jubert. una vida 

de tramuntana, de Núria Delétra-Carreras 

i Patxot, a càrrec de Manuel Castellet, 

antic president de l’IEC, i de M. Àngels 

Suquet, directora de l’Arxiu Municipal de 

Sant Feliu de Guíxols. Organització: Arxiu 

Municipal de Sant Feliu de Guíxols i IEC.

— Fundació Valvi (Girona), 11 

de febrer. Presentació del llibre pensar és 

triomfar, de Lluís Costa, membre de la 

Societat Catalana de Comunicació (IEC). 

Organització: Editorial UOC.

— Llibreria la Puça (Andorra  

la Vella), 17 de febrer. Presentació de la 

revista Àgora cultural, núm. 28. Orga-

nització: Societat Andorrana de Ciències 

i Àgora Cultural del Principat d’Andorra.

— IEC, 22 de febrer. Presentació 

del número 25 de treballs de sociolin-

güística catalana, amb M. Teresa Cabré i 

Castellví, presidenta de la Secció Filològica; 

Emili Boix i Fuster, director de la revista, i 

Joan Costa i Carreras, coordinador de la 

secció monogràfica. Organització: Societat 

Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 24 de febrer. Presentació 

del llibre el dret públic català. les insti-

tucions a catalunya fins al decret de 

nova planta, de Víctor Ferro Pomà, a 

càrrec d’Ana Messuti, advocada i funcio-

nària de l’ONU. Acte presidit per Carme 

Forcadell, presidenta del Parlament de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics i IEC.

— IEC, 3 de març. Presentació 

del Pla d’Acció per a la Conservació del 

Patrimoni Natural a Catalunya, a càrrec 

del col·lectiu Conservació.cat, format per 

Carles Castell, Evelyn García, Carme 

Rosell i Marc Vilahur. Joandomènec Ros, 

president de l’IEC i del Consell de Protec-

ció de la Natura de Catalunya, obrí l’acte. 

Organització: IEC, Conservació.cat i 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC). 

— Seu del Departament de Cul-

tura (Barcelona), 9 de març. Presentació 

dels nous projectes de lèxic i gramàtica de 

la llengua de signes catalana (LSC): vo-

cabulari bàsic i el corpus de la LSC, a 

càrrec de la directora general de Política 

Lingüística, Ester Franquesa, i amb les 

intervencions d’Antoni Martínez, presi-

dent de la Federació de Persones Sordes 

de Catalunya (FESOCA), i Josep Quer, 

membre de l’IEC. Organització: Direcció 

General de Política Lingüística de la Ge-

neralitat de Catalunya, FESOCA i IEC.

— IEC, 10 de març. Presentació 

del llibre la neologia lèxica catalana, 

editat per Judit Freixa, Elisenda Bernal i 
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M. Teresa Cabré. Es presentà també el 

número 59 de la revista caplletra, que 

conté el monogràfic «La neologia lèxica: 

darreres recerques sobre el català». Joan 

Julià-Muné, professor de la UdL, impartí 

la conferència «De l’homo loquens a l’ho-

mo neologicus. Cap a la globalització del 

català?». Organització: Secció Filològica 

de l’IEC i Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana.

— IEC, 10 de març. Presentació 

de la primera edició del Premi Emmy 

Noether, als millors treballs de fi de grau 

de matemàtiques, amb un debat sobre el 

futur professional dels matemàtics i la 

presentació dels màsters oferts per les 

facultats de matemàtiques. Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 15 de març. Presentació 

de l’anuari societat catalana 2014-2015, 

amb les intervencions de Fidel Molina, 

president de l’Associació Catalana de 

Sociologia (ACS), i Oriol Homs, coordi-

nador de l’obra, i un debat entre els autors 

de la publicació: Xavier Bonal, Pere Car-

rió, Carlos Obeso, Elisenda Paluzie, Josep 

M. Rotger, Marta Rovira, Jordi Sauret, 

Pau Serracant, Marina Subirats, Aina 

Tarabini, Jordi Vallespir i Pau Vidal. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 6 d’abril. Presentació del 

llibre la saviesa combinada. reflexions 

sobre ecologia i altres ciències, de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC, amb les 

intervencions de Xavier Duran, periodis-

ta i químic, i David Bueno, biòleg i direc-

tor de la col·lecció «Catàlisi», de Publica-

cions i Edicions de la Universitat de 

Barcelona. Organització: UB i IEC.

— IEC, 7 d’abril. Presentació de 

les publicacions de l’Institut d’Estudis 

Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua 

Occitana: Gramatica basica der occitan 

aranés i per escriure l’occitan, i els dis-

cursos de presentació dels nous membres 

de l’Institut d’Estudis Aranesi. Hi inter-

vingueren Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Jusèp Loís Sans, Joan Salas-Lostau, 

Jèp de Montoya, Jacme Taupiac i Miquèu 

Segalàs. Organització: Institut d’Estudis 

Aranesi, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 11 d’abril. Presentació 

del llibre miscel·lània d’homenatge a Joan 

martí i castell, a càrrec de Miquel Àngel 

Pradilla, membre de la Secció Filològica 

de l’IEC i curador de l’edició. Organitza-

ció: UB, URV i IEC.

— Palau l’Abadia de Sant Joan 

de les Abadesses, 16 d’abril. Presentació 

del llibre orquídies del ripollès, fruit d’un 

dels projectes de recerca participativa de 

la Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 20 d’abril. Presentació 

del llibre lluís companys. una vida pels 

catalans. una mort per catalunya!, amb 

les intervencions de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Carles Santacana, 

catedràtic i director del Departament 

d’Història Contemporània de la UB; Eu-

làlia Pagès, directora de Pagès Editors, i 
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Montserrat Coberó, autora del llibre. 

Durant l’acte es projectà l’audiovisual 

lluís companys, l’home rere el mite. 

Organització: Pagès Editors i IEC.

— Llibreria La Central (Barcelo-

na), 27 d’abril. Presentació del llibre 

regiment de preservació de pestilència, 

de Jacme d’Agramont, amb la transcripció 

revisada i l’estudi lingüístic elaborat per 

Joan Veny. Hi intervingueren Joan Veny, 

membre de l’IEC; Xavier Luna-Batlle, 

filòleg; Francesc Cremades, metge i estu-

diós de textos mèdics medievals i autor 

del pròleg, i Jacint Corbella, membre de 

l’IEC.

— IEC, 4 de maig. Presentació del 

llibre el pont retrobat. escrits d’Antoni 

simon mossa, editat amb motiu del cen-

tenari del naixement d’Antoni Simon 

(1916-1971), ideòleg de l’independentis-

me sard. Hi participaren Pere Simon i 

Altea, curador de l’obra; Francesc Ballo-

ne, membre corresponent de la Secció 

Filològica de l’IEC; Marcel A. Farinelli, 

historiador; Simone Censi, arquitecte, i 

Manuel Llanas, president de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC). 

Organització: SCLL (IEC), Associació 

Cultural «Pro no ismentigare», Associa-

ció dels Sards a Catalunya i Ofici de l’Al-

guer de la Delegació del Govern a Itàlia.

— IEC, 5 de maig. Presentació de 

la revista nemus, amb les intervencions 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Joan Pino, president de la Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC), i els 

autors Enric Forner, per l’Ateneu de Na-

tura; Joan Castany, per l’Associació Pale-

ontològica i Mineralògica d’Onda, i Mi-

quel Tirado, per l’Associació Grup Au 

d’Ornitologia.

— IEC, 10 de maig. Presentació 

del cicle de conferències catalunya i la 

societat de nacions, a càrrec de Jordi 

Solé, secretari d’Afers Exteriors i de la 

Unió Europea de la Generalitat de Cata-

lunya; Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, i Jaume Sobrequés, president de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(SCEH). Organització: SCEH (IEC), Bi-

blioteca de Catalunya, Associació per a 

les Nacions Unides de Catalunya i Gene-

ralitat de Catalunya.

— IEC, 23 de maig. Presentació 

de l’obra l’Hospital d’en llobera. lectu-

res d’història de solsona, a càrrec de 

Ramon Planes Albets. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— CEP de Palma Jaume Cañellas 

Mut, 30 de maig. Presentació de L’Aca-

dèmia Oberta als professors de Mallorca, 

a càrrec de M. Teresa Cabré, presidenta 

de la Secció Filològica. Organització: 

Govern de les Illes Balears i IEC.

— IEC, 30 de maig. Acte de pre-

sentació de la primera edició crítica de 

l’obra completa per a cobla d’Eduard 

Toldrà. Organització: IEC.

— Seu universitària de la UIB a 

Eivissa, 31 de maig. Presentació de L’Aca-

dèmia Oberta als professors d’Eivissa, a 

càrrec d’Isidor Marí, membre de la Secció 
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Filològica. Organització: Govern de les 

Illes Balears i IEC.

— IEC, 31 de maig. Presentació 

del llibre iniciació a la botànica, de Pius 

Font i Quer, amb Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC, i les intervencions de 

Ramon Maria Masalles, de la UB, i Joan 

Vallès i Josep Vigo, curadors de l’obra. 

Organització: Universitat de Barcelona 

Edicions i l’IEC.

— Seu universitària de la UIB a 

Menorca (Alaior), 7 de juny. Presentació 

de L’Acadèmia Oberta als professors de 

Menorca, a càrrec de Nicolau Dols, mem-

bre de la Secció Filològica de l’IEC. Or-

ganització: Govern de les Illes Balears i 

IEC.

— IEC, 7 de juny. Presentació del 

llibre per una ètica pública a catalunya, 

amb Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Joan Antoni Solans, president de la 

Secció de Ciències i Tecnologia, i Josep 

Amat, membre de la mateixa Secció i 

director del projecte. Organització: Secció 

de Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— Centre d’Estudis Catalans, 

Universitat París-Sorbona (París), 13 de 

juny. Presentació del llibre ramon llull. 

Vida i obres, de Pere Villalba, amb les 

intervencions de Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC; Joan Santanach, comis-

sari de l’Any Llull; Dominique de Cour-

celles, membre corresponent de l’IEC; 

Mònica Güell, de la Universitat de París-

Sorbona, i l’autor del llibre. Organització: 

Centre d’Estudis Catalans i IEC.

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona (CCCB), 16 de juny. 

Presentació del llibre col·lectiu cities in 

the 21st century, amb la ponència de 

Francesco Indovina «Ordre i desordre a 

la ciutat» i un debat amb Mireia Belil, 

Francesc Muñoz, Joan Subirats i el mateix 

Indovina, moderat per Oriol Nel·lo, co-

editor del llibre i membre de l’IEC. Orga-

nització: UAB i CCCB.

— Espai de Llengua i Cultura del 

Centre de Normalització Lingüística de 

Barcelona, 22 de juny. Presentació del 

diccionari de sinònims en línia d’Albert 

Jané. Organització: CPNL i IEC.

— IEC, 4 de juliol. Presentació 

del llibre obra plàstica, de Mercè Rodo-

reda, en què intervingueren Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, i els autors, Maria 

Rosa Villanueva i Daniel Giralt-Miracle. 

Organització: Fundació Mercè Rodoreda 

de l’IEC.

— IEC, 5 de juliol. Presentació 

del llibre pere Abelard. un humanista del 

segle xii, de Lluís Nicolau d’Olwer, amb 

les intervencions de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Albert Balcells, mem-

bre de la Secció Històrico-Arqueològica; 

Jaume Mensa, membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials, i Amadeu 

Cuito, economista i escriptor. Organitza-

ció: Obrador Edèndum i IEC.

— IEC, 7 de juliol. Presentació 

del llibre confessions d’un metge, de 

Miquel Vilardell, membre de l’IEC, a 

càrrec d’Antoni Vila Casas, president de 

00 Memoria 2015-2016.indb   371 4/12/17   11:33



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

15
-2

01
6

372

la Fundació Vila Casas; Jordi Nadal, 

fundador de Plataforma Editorial, i l’IEC. 

Organització: Fundació Vila Casas, IEC i 

Plataforma Editorial.

— IEC, 11 de juliol. Presentació 

del llibre enric Huguet, 60 anys de la 

història del disseny gràfic català, amb 

Santi Vila, conseller de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya; Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, i Enric Huguet, 

l’autor. Organització: Col·legi Oficial de 

Disseny Gràfic de Catalunya, amb la col-

laboració de l’IEC.

Col·loquis

— Ajuntament de Vic i Consell Comarcal 

d’Osona, 1 d’octubre. Col·loquis de Vic, 

dedicats a la festa des de dos àmbits: la 

festa, la filosofia i la ciència, i la festa i les 

arts. Organització: Ajuntament de Vic, 

Consell Comarcal d’Osona, Societat Ca-

talana de Filosofia (IEC), Societat de 

Filosofia del País Valencià, Associació 

Filosòfica de les Illes Balears, Universitat 

La Sapienza de Roma, Institut de Dret i 

Tecnologia (UAB) i UVic.

— IEC, 22 d’octubre. Col·loqui 

taller: recerca musical en l’era digital: 

catalogació i bases de dades. Organitza-

ció: Societat Catalana de Musicologia 

(IEC).

— IEC, 15 de gener. Col·loqui del 

cicle objectes perduts: explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics: la 

innocència de prémer un botó: algunes 

claus per a una història de la interactivi-

tat, amb Jaume Sastre, de la Universitat 

Nova de Lisboa. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 3 de març. Col·loqui del 

cicle imágenes del cerebro, imágenes  

de la mente: la mano y el ojo: técnicas de 

disección, artificios cerebrales e imágenes 

del cerebro, siglos xvii-xix, a càrrec de 

Rafael Mandressi, del Centre National  

de la Recherche Scientifique. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 18 de març. Col·loqui del 

cicle objectes perduts: explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics: 

l’exposició «ciència viscuda» a mataró i 

les col·leccions científiques d’un institut 

de secundària del segle xix, a càrrec  

de Vàngelis Villar, del Museu Olímpic i de 

l’Esport de Barcelona. Organització: So-

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— Palau de Congressos de Perpi-

nyà, 18 de març. VI Col·loqui Internaci-

onal de l’Institut Superior de les Llengües 

de la República Francesa (ISLRF): la 

immersió supera la quarantena, en el qual 

participà la Societat Catalana de Pedago-

gia (IEC). Organització: La Bressola i 

Centre de Formació Professional Català. 

— Facultat de Filologia i Para-

nimf de la UB, 19 i 20 de maig. Tercer 

col·loqui mirades de la ciència sobre el 

temps: el cicle de la vida. La cloenda fou 

a càrrec de Joan Veny, membre de l’SF de 
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l’IEC, que pronuncià la conferència «En 

dir era, ja hem batut», i la Coral Súnion 

feu una interpretació musical. Organitza-

ció: UB, Diputació de Barcelona, Biblio-

teca de Catalunya i IEC.

— IEC, 10 de juny. Col·loqui: 

europa, l’última frontera?, a càrrec d’Òs-

car Camps, director de Proactiva Open 

Arms; Arantza Diez, periodista i codirec-

tora del documental to Kyma. rescat al 

mar egeu, i Joan J. Pujadas, catedràtic 

d’antropologia social de la URV. Organit-

zació: grau d’antropologia i evolució hu-

mana (URV-UOC), amb la col·laboració 

de l’IEC.

Jornades

— IEC, 29 de setembre. Jornada en honor 

de Francesc Vallverdú (1935-2014), amb 

les intervencions de Joan Martí i Castell, 

Georg Kremnitz, Joan A. Argenter, Emili 

Boix, Miquel Àngel Pradilla, Josep Gifreu, 

Mila Segarra, Joaquim Mallafrè i Josep 

Piera, membres de la Secció Filològica de 

l’IEC. Organització: IEC, amb la col-

laboració de l’Obra Social La Caixa.

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya (CDL), 2 d’octubre. 

I Jornades de Llengua i Literatura. Orga-

nització: CDL, amb la col·laboració de la 

Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 3 d’octubre. XII Jornada 

d’Ensenyament de les Matemàtiques. 

Organització: Societat Catalana de Mate-

màtiques (IEC).

— IEC, 7 d’octubre. Jornada: 

lluís companys. 75 anys del seu afuse-

llament. un polític com a símbol d’una 

col·lectivitat. Organització: Centre d’His-

tòria Contemporània de Catalunya i So-

cietat Catalana d’Estudis Històrics (IEC).

— Sala de la Unió (Ceret), 9 

d’octubre. Jornades de la Secció Filològi-

ca de l’IEC a Ceret (Vallespir). Organit-

zació: Secció Filològica de l’IEC i l’Institut 

Franco-Català Transfronterer de la Uni-

versitat de Perpinyà, amb la col·laboració 

de la vila de Ceret, el Consell Departa-

mental dels Pirineus Orientals, la Casa de 

la Generalitat de Catalunya a Perpinyà  

i la vila de Perpinyà, i amb el patrocini de 

l’Obra Social La Caixa.

— Tolosa, 10 d’octubre. X Jorna-

des d’Intercanvi Cultural a Tolosa i Albi. 

Organització: Societat Verdaguer i Socie-

tat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC), amb la col·laboració de la Càtedra 

Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-

UCC, la Càtedra d’Estudis Occitans de la 

UdL i la Universitat de Tolosa II - Jean 

Jaurès.

— Facultat de Filologia, Traduc-

ció i Comunicació de la UV, 15 d’octubre. 

Jornada de presentació de la Societat 

Catalana de Comunicació a València. 

Organització: Societat Catalana de Comu-

nicació (IEC).

— IEC, 16 d’octubre. II Jornada 

de la Xarxa d’Investigadors i Investigado-

res sobre Identitats Polítiques i Socials. 

Organització: Fundació Congrés de Cul-
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tura Catalana, amb la col·laboració del 

Departament de Cultura de la Generalitat 

i l’IEC.

— Facultat de Ciències de la 

UdG, 20 d’octubre. Jornada sobre quími

ca i aliments. Organització: Societat Ca

talana de Química (IEC) i Facultat de 

Ciències de la UdG.

— IEC, 22 d’octubre. VI Jornades 

sobre l’Ensenyament de la Física i la 

Química. Organització: Col·legi de Llicen

ciats de Catalunya, Obra Social La Caixa, 

Societat Catalana de Química i Societat 

Catalana de Física (IEC).

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (València), 22 d’octubre. 

Jornada: En els inicis de la sociolingüísti-

ca valenciana: impacte i pervivència de 

l’obra de R. Ll. Ninyoles i Ll. V. Aracil. 

Organització: Societat Catalana de Socio

lingüística (IEC).

— Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes, 23 d’octubre. XII Jornada d’Aven

ços en Ecologia. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i Centre d’Es

tudis Avançats de Blanes (CEABCSIC).

— IEC, 5 de novembre. I Jornada 

de la Càtedra Pompeu Fabra: «Una men

talitat d’enginyer al servei d’una llengua 

i d’un país». Organització: Càtedra Pom

peu Fabra de la UPF en col·laboració amb 

el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 

de Catalunya i l’IEC.

— Facultat d’Enologia de la URV 

(Tarragona), 6 de novembre. Jornada 

tècnica en viticultura: Innovacions en el 

maneig del cultiu de la vinya enfront del 

canvi climàtic. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC) i URV.

— IEC, 17 i 24 de novembre. XV 

Jornades FOCIR: «La participació de la 

societat civil organitzada a les organitza

cions multilaterals». Organització: Fede

ració d’Organitzacions Catalanes Interna

cionalment Reconegudes (FOCIR).

— IEC, 18 de novembre. Jornada: 

Els visigots a Catalunya. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics, So

cietat Catalana de Llengua i Literatura i 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 18 de novembre. XII 

Jornada CREAFSCBICHN: «Els serveis 

ecosistèmics que ens ofereixen els boscos». 

Organització: CREAF, Societat Catalana 

de Biologia i Institució Catalana d’Histò

ria Natural (IEC).

— IEC, 19 de novembre. Jornada: 

Nous talents en sociolingüística catalana. 

Organització: Societat Catalana de Socio

lingüística (IEC).

— IEC i Residència d’Investiga

dors del CSIC (Barcelona), 20 i 21 de 

novembre. XIII Jornada sobre la Història 

de la Ciència i l’Ensenyament Antoni 

Quintana Marí. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 26 de novembre. Trobada 

estatal sobre alimentació sostenible: «Una 

alternativa de consum per a viure millor». 

Organització: Associació d’Usuaris de 

Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE).
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— IEC, 26 de novembre. LXVI 

Sessió de Fotografia de Natura: «El fotò-

graf dins la nit. Descobrint la llum en la 

foscor». Organització: Societat Catalana 

de Fotògrafs de Natura i Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 27 de novembre. Jornada: 

cultural learning, identity and the eu-

ropean project. Organització: European 

Educational Research Association, Espais 

Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari 

Català, Museu Universitari Virtual de 

Pedagogia i UVic, amb la col·laboració  

de la Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC.

— IEC, 30 de novembre. XIV 

Jornada de Virologia. Organització: Secció 

de Virologia de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 1 de desembre. Acte: punt 

i seguit. Aportacions d’el país que Volem 

a l’etapa constituent. Organització: IEC 

i El País que Volem.

— Consell Comarcal d’Osona 

(Vic), 2 de desembre. Jornada: els petits 

municipis i l’organització territorial. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC) i Diputació de Barcelona.

— IEC, 4 de desembre. Jornada: 

la governança i la gestió integrada del 

litoral català. Organització: Grup de Re-

cerca Interfase del Departament de Geo-

grafia de la UAB, Consell Assessor per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya 

i IEC.

— IEC, 14 de desembre. Jornada: 

els residus de les ciutats. Organització: 

Secció de Biologia i Societat Catalana  

de Biologia (IEC), amb la col·laboració de 

l’Associació Catalana de Comunicació 

Científica.

— Campus ETS d’Enginyeria 

Agrària de la UdL, 22 de desembre. XV 

Conferència Enric Casassas. Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC), 

Secció de Ciències i Tecnologia de l’IEC i 

Departament de Química de la UdL.

— IEC, 20 de gener. VI Jornada 

de Recerca de la Societat Catalana de 

Comunicació. Organització: Societat Ca-

talana de Comunicació (IEC).

— IEC, 22 de gener. Jornada: 

Biology of cancer microenvironment. 

Organització: Secció de Biologia Molecu-

lar del Càncer de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 23 de gener. Jornada: un 

nou pla especial per a protegir el parc 

natural de collserola. Organització: Plata-

forma Cívica per a la Defensa de Collserola, 

amb la col·laboració de la Comissió per a la 

Defensa del Patrimoni Natural i la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 23 de gener. Jornada: el 

plurilingüisme a l’europa romànica. Or-

ganització: Societat Catalana de Pedago-

gia (IEC).

— Universitat de Perpinyà, 3 de 

febrer. Novena Trobada de Joves Investi-

gadors dels Països Catalans. Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC), amb 

la col·laboració de la Universitat de Per-

pinyà.
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— IEC, 4 de febrer. XLVII Sessió 

de Fotografia de Natura: «Els ecosiste- 

mes de Veneçuela», a càrrec de David G. 

Guillamón. Organització: Societat Cata-

lana de Fotògrafs de Natura i Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer de Figueres, 6 

de febrer. Dissabte Transfronterer de les 

Matemàtiques a l’Alt Empordà 2016. Al 

final de la jornada, el president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, lliurà els premis 

d’aquesta cinquena edició. Organització: 

Fundació Princesa de Girona, Fundació 

Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC i Ajun-

tament de Figueres.

— IEC, 25 de febrer. Jornada: 

Història del conreu del clavell a catalu-

nya, amb Pere Cabot, enginyer agrònom 

i membre del grup Jardins i Jardiners; 

Àngel Farina, floricultor; Ramon Badosa, 

enginyer tècnic agrícola, i M. Mercè 

Compte, llicenciada en belles arts i mem-

bre del grup Jardins i Jardiners. Organit-

zació: grup Jardins i Jardiners i Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 25 de febrer. Jornada: 

100 anys de matemàtiques a l’iec. Pre-

sentació dels resultats del projecte de re-

cerca amb les conferències de Manuel 

Castellet, Antoni Roca Rosell, Amadeu 

Delshams, Joan de Solà-Morales i Emma 

Sallent del Colombo. Organització: Soci-

etat Catalana d’Història de la Ciència i  

de la Tècnica (IEC), Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC), Fundació Ferran 

Sunyer i Balaguer i Centre de Recerca 

Matemàtica.

— Universitat Internacional de 

Catalunya (Barcelona), 26 i 27 de febrer. 

IV Jornades sobre l’Ensenyament de les 

Humanitats al Batxillerat: «Filosofia i 

filosofies d’aprenentatge en l’ensenyament 

de les humanitats». Organització: UIC, 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-

lunya, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— Recinte firal El Sucre (Vic), 27 

febrer 2016. VI Jornada de Divulgació del 

Conreu i les Característiques de la Tòfona. 

Organització: Grup de Recerca en Biodi-

versitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió 

Ambiental (BETA) i Grup de Recerca en 

Alimentació, Salut i Benestar (GRASB) de 

la UVic-UCC, amb la col·laboració de la 

Societat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 27 de febrer. VI Trobada 

de la Titulació de Llengua i Literatura 

Catalanes de la UOC. Hi participaren M. 

Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica (SF); Ona Domènech, directo-

ra del grau de llengua i literatura catala-

nes de la UOC, i Manuel Pérez Saldanya 

i Gemma Rigau, membres de l’SF. Orga-

nització: UOC, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 8 de març. VI Jornada de 

Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Secció de Biologia Molecular de la Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC) i BCN 

Chromatin Club.
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— Biblioteca Carles Rahola (Gi-

rona), 19 de març. Trobada per la Justícia 

Ambiental i Social, organitzada per les 

entitats promotores de la Declaració a 

favor del patrimoni natural de Catalunya, 

entre les quals hi ha la Institució Catala-

na d’Història Natural i la Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— Institut Català d’Investigació 

Química (Tarragona), 6 d’abril. Confe-

rència Fèlix Serratosa 2016. Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC) i 

Reial Societat Espanyola de Química.

— IEC, 6, 13, 20 i 27 d’abril. 

Vuitenes jornades d’anàlisi i debat sobre 

les ciències ambientals. diàlegs Ambien-

tals 2016. Temes: «Natura, societat i 

política», «Ecologia i moviments socials», 

«Medi ambient i mitjans de comunicaci-

ons» i «Cas pràctic: El tramvia de la Di-

agonal com a conflicte socioambiental». 

Ponents: Giacomo d’Alisa (Institut de 

Ciència i Tecnologia Ambientals), Josep 

Espluga (UAB), Mercedes Vidal (Ajunta-

ment de Barcelona), Lluís Reales (UAB i 

BTV), Jordi Prades (URV), Ricard Riol 

(Associació per a la Promoció del Trans-

port Públic) i Oriol Altisench (Ajuntament 

de Barcelona). Moderadora: Marta Càce-

res (periodista).

— Facultat de Química de la UB, 

7 d’abril. Jornada conjunta del cicle de 

seminaris del programa de doctorat en 

química orgànica de la UB i de la 21a 

Conferència Fèlix Serratosa, amb les 

conferències «The Sweet Side of Chem-

istry: Sugars, NMR & Molecular Recog-

nition», per Jesús Jiménez Barbero 

(CSIC), i «Proposals in Photoredox Ca-

talysis», per David W. C. MacMillan 

(Universitat de Princeton). Organització: 

programa de doctorat en química orgàni-

ca de la UB, Societat Catalana de Quí mica 

(IEC) i Reial Societat Espanyola de Quí-

mica.

— Barcelona Supercomputing 

Center, 8 d’abril. Jornades SCQ a les 

Grans Instal·lacions Científiques: «Quí-

mica al Superordinador MareNostrum». 

Gregori Ujaque, de la UAB, hi pronuncià 

la conferència «Es poden “veure” les 

molècules ballant? Sí, i canviant de pare-

lla!». Organització: Societat Catalana de 

Química de l’IEC en col·laboració amb el 

Barcelona Supercomputing Center.

— Institut de Langue et Civilisa-

tion Française (ICF) (Suïssa), 8 d’abril. 

Jornada: nostàlgia i exili. la presència 

de la cultura catalana a suïssa durant la 

segona meitat del segle xx. Hi intervingué, 

entre d’altres, Mariàngela Vilallonga, vi-

cepresidenta de la Secció Filològica de 

l’IEC, amb la conferència «Tres escripto-

res catalanes a Suïssa: Aurora Bertrana, 

Cèlia Suñol, Mercè Rodoreda». Organit-

zació: ICF, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 14 d’abril. Jornada d’es-

tudi: ramon llull des de mallorca, amb 

motiu del set-centè aniversari de la mort 

de Ramon Llull (1232-1316/2016), en 

què intervingueren Jaume de Puig, vice-

president de l’IEC; Teodor Suau, canonge 
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de la catedral de Mallorca; Maribel Ripoll, 

comissionada pel Govern de les Illes Ba-

lears per a l’Any Llull; Pere Fullana, ar-

xiver de l’Arxiu Capitular de Mallorca, i 

Joan Santanach, comissionat per la Ge-

neralitat de Catalunya per a l’Any Llull. 

Organització: IEC.

— IEC, 26 d’abril. I Jornada de 

Microbiologia. Organització: Secció de Mi-

crobiologia de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— IEC, 28 d’abril. Jornada: An-

tropologia i nacionalisme: identitat i de-

mandes nacionals, amb les ponències 

convidades «La “naturalesa” de la naci-

onalitat», de Verena Stolcke, i «La cons-

trucció de la nació», de Joan Francesc 

Mira, i la taula rodona identitats nacio-

nals i nacionalisme: experiències etnogrà-

fiques. Organització: Institut Català 

d’Antropologia, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 28 d’abril. Jornada per a 

commemorar el Dia de la Immunologia: 

nanotecnologia aplicada a la immunolo-

gia. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC), Societat Catalana d’Im-

munologia i Federació Europea de Soci-

etats Immunològiques.

— Centre Municipal de Congres-

sos d’Elx / Oriola, 28-30 d’abril. I Jorna-

des sobre Llengua i Identitat al Sud: «Es 

pot ser valencià sense parlar valencià?». 

Organització: El Tempir, amb la col-

laboració de la delegació d’Alacant de 

l’IEC.

— IEC, 3 de maig. II BGSMath 

Junior Meeting. Jornada científica en què 

els joves investigadors i estudiants de 

doctorat van presentar la seva recerca i 

van ésser assessorats per investigadors 

d’alt nivell. Organització: Centre de Re-

cerca Matemàtica, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— IEC, 10 de maig. Jornada: 

mercats i cadena alimentària vers el futur, 

que constà de dues sessions: «Cadena 

alimentària, asimetries i sinergies» i «Pro-

ducció local per al mercat local i global», 

i l’exposició d’experiències per part dels 

representants d’empreses com Nomen, 

Borges o Llet Nostra. La cloenda fou 

presidida per la consellera d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell 

Serret, i el president de l’IEC, Joandomè-

nec Ros. Organització: Plataforma Agro-

fòrum 2050 i Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— Museu Blau (Barcelona), 12 de 

maig. III Jornada Mengem Sa: «La con-

servació dels aliments». Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC), Associació Catalana de Ciències de 

l’Alimentació (IEC) i Museu Blau.

— UB / IEC, 12 i 13 de maig. 

Jornada: els clàssics en la literatura in-

fantil i juvenil. Organització: Aula Carles 

Riba de la UB i IEC.

— Sincrotró ALBA (Cerdanyola 

del Vallès), 13 de maig. Jornades SCQ a 

les Grans Instal·lacions Científiques: 

«Química al sincrotró ALBA». Jordi Llor-
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ca, de la UPC, hi pronuncià la conferència 

«Àtoms amunt, àtoms avall… Compte que 

ve una molècula!». Organització: Societat 

Catalana de Química (IEC) en col-

laboració amb el Sincrotró Alba.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 17 de maig. III Jornada Litcat de 

Grups d’Investigació de Literatura Cata-

lana Contemporània. Organització: Soci-

etat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC) i Departament de Filologia Catala-

na de la Universitat d’Alacant.

— IEC, 19 de maig. Jornada 

d’Estudis Hebraics. Ponents: Ramon 

Magdalena, Sílvia Planas, Tessa Calders 

i Esperança Valls, Ana Bejarano, Joan 

Ferrer, Marcos Aceituno, Jordi Casanovas, 

Pere Casanellas, Irene Llop, Joel Colomer 

i Joan Ferrer. A continuació se celebrà 

l’assemblea anual de la Societat. Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis He-

braics (IEC). 

— Jardí Botànic de la Universitat 

de València, 21 de maig. V Jornada de  

Biologia a l’Ensenyament. Organització: 

Universitat de València en col·laboració amb 

la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 23 de maig. Jornada: 

efectes del declivi en les poblacions de 

pol·linitzadors a escala global. Presenta-

ció i diàleg a l’entorn de l’informe Avalu-

ació temàtica de pol·linitzadors, pol-

linització i producció d’aliments, de la 

Plataforma Intergovernamental de Biodi-

versitat i Serveis Ecosistèmics. Organit-

zació: Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals, Consell Assessor 

per al Desenvolupament Sostenible i IEC.

— IEC, 26 de maig. 2a Jornada 

sobre Documentació Ambiental a Catalu-

nya (#DocAmbCat). Obriren la sessió 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i 

Valentí Junyent, diputat delegat d’Espais 

Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de 

Territori i Sostenibilitat de la Diputa- 

ció de Barcelona. Organització: Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya i Àrea de Terri-

tori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona, amb la col·laboració de l’IEC 

i el Col·legi de Bibliotecaris-Documenta-

listes de Catalunya.

— IEC, 27 de maig. Jornada: 

metabolisme del teixit adipós en l’obesi-

tat. Organització: Secció de Senyalització 

Cel·lular i Metabolisme de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 31 de maig i 1 de juny. III 

Jornades de la Xarxa CRUSCAT: «La 

recerca sociolingüística en l’àmbit de la 

llengua catalana», que giraren entorn de 

temes com la psicologia lingüística o la 

sociolingüística educativa. Organització: 

Xarxa CRUSCAT (IEC).

— IEC, 1 de juny. Jornada del 

Currículum Bimodal a Catalunya, sobre 

l’aplicació del currículum bimodal i la 

innovació a les aules de Catalunya. Orga-

nització: Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC).

— Institut d’Estudis Gironins 

(Girona), 3 de juny. XXVI Conferència 
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Anual de la Societat Catalana de Comu-

nicació, en què Josep Maria Terricabras, 

membre de l’IEC, va pronunciar la con-

ferència «Identitat europea i mitjans de 

comunicació». Organització: Societat 

Catalana de Comunicació (IEC).

— IEC, 6 de juny. VI Jornada 

Medi Ambient i Societat: «Pautes per a la 

gestió ambiental». Organització: Dones 

d’Avui.Cat, Societat Catalana de Química 

(IEC) i CETaqua.

— IEC, 7 de juny. Jornada: l’an-

tropologia social a l’educació secundària. 

més enllà de la immigració, amb motiu 

de la presentació del número 20 de la 

revista electrònica Quaderns-e, de l’Ins-

titut Català d’Antropologia. Organització: 

Institut Català d’Antropologia, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 8 de juny. Jornada cientí-

fica BGSMath, amb una presentació, dues 

conferències —a càrrec d’Ulrike Tillmann 

(Oxford) i Marino Arroyo (UPC)— i la 

reunió plenària del comitè científic asses-

sor. Organització: Centre de Recerca Ma-

temàtica, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 8 de juny. Jornada: noves 

mirades a l’exili del 1936. Hi van inter-

venir Aleix Villatoro, Jaume Sobrequés, 

Jordi Rubió, Arnau Gonzàlez i Borja de 

Riquer. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC) i Centre d’His-

tòria Contemporània de Catalunya.

— IEC, 14 de juny. XXIII Jorna-

da de Biologia Molecular. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 17 de juny. Cinquena 

edició de les jornades Barcelona compu-

tational, cognitive and systems neuro-

science (BARCCSYN). Organització: 

UPC, UAB, Institut Hospital del Mar 

d’Investigacions Mèdiques i Centre de 

Recerca Matemàtica.

— IEC, 27 de juny. XVI Jornada 

de Biologia Evolutiva. Organització: So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 28 de juny. Jornada tèc-

nica: the World of natural Wine, en què 

els elaboradors de vi natural intercanvia-

ren experiències. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Campus Catalunya de la URV 

(Tarragona), 18-21 de juliol. Trentenes 

Jornades Internacionals per a Professors 

de Català. Miquel Àngel Pradilla, mem-

bre de la Secció Filològica de l’IEC, hi 

impartí la conferència inaugural «La ca-

talanofonia. Una comunitat del segle xxi a 

la recerca de la normalitat lingüística». 

Organització: Institut Ramon Llull i URV.

— Liceu Renouvier, Prada (Con-

flent), 20 d’agost. XXXI Jornada d’Agri-

cultura a Prada: «El malbaratament ali-

mentari i el sector agroalimentari». 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC), amb la col·laboració de 

la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC.

Sessions científiques

— IEC, 19 d’abril. Sessió Científica del 

CCNIEC 2016: «La importància del greix 

i els tipus de greix en la salut». Organit-
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zació: Centre Català de la Nutrició de l’IEC 

(CCNIEC), amb la col·laboració del Cen-

tro de Investigación Biomédica en Red - 

Fisiopatología de la Obesidad y la Nutri-

ción (CIEBERobn). 

Reunions

— IEC, 9 d’octubre. Cinquena reunió 

MetNet de biologia. Organització: Secció 

de Senyalització i Metabolisme de la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— Palau Macaya (Barcelona), 17 

de novembre. Convenció Sociològica Ca-

talana 2025. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 20 de novembre. Reunió 

Científica Anual de Microbiologia -  

RECAM 2015: «Unitat i diversitat en 

microbiologia». Organització: Secció de 

Microbiologia de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 29 de gener. Sisena reunió 

MetNet de biologia. Organització: Societat 

Catalana de Biologia de l’IEC.

— IEC, 12 de maig. Reunió de la 

Comissió Internacional per al projecte Ta-

bula Imperii Romani - Forma Orbis Roma-

ni (TIR-FOR) de la Unió Acadèmica Inter-

nacional (UAI). Organització: UAI i IEC.

Taules rodones

— IEC, 6 d’octubre. Taula rodona sobre 

el llibre ¡divinas! modelos, poder y men-

tiras. Ponents: Patricia Soley-Beltran, 

l’autora, i els antropòlegs Dolores Juliano i 

Josep Martí. Moderadora: Verena Stolcke. 

Organització: Institut Català d’Antropo-

logia, amb la col·laboració de l’IEC i 

l’editorial Anagrama.

— IEC, 14 d’octubre. Primera 

taula rodona «Al voltant del fenomen el 

Bulli». Organització: IEC i Acadèmia 

Catalana de Gastronomia i Nutrició.

— IEC, 21 d’octubre. Segona 

taula rodona «Al voltant del fenomen el 

Bulli». Organització: IEC i Acadèmia 

Catalana de Gastronomia i Nutrició.

— IEC, 28 d’octubre. Taula ro-

dona: «Periodistes, mitjans de comunica-

ció i el procés sobiranista», que obrí el 

curs de la Societat Catalana de Comuni-

cació (IEC). Ponents: els periodistes 

Francesc-Marc Àlvaro, José Antich i 

Marçal Sintes. Moderador: Carles Pont. 

— IEC, 11 de novembre. Taula 

rodona: «Aigua i salut». Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC).

— IEC, 18 de novembre. Tercera 

taula rodona «Al voltant del fenomen el 

Bulli». Organització: IEC i Acadèmia 

Catalana de Gastronomia i Nutrició.

— IEC, 1 de desembre. Quarta 

taula rodona: «Al voltant del fenomen el 

Bulli». Organització: IEC i Acadèmia 

Catalana de Gastronomia i Nutrició.

— IEC, 17 de desembre. Taula 

rodona del cicle conferències mineralògi-

ques de tardor 2015: «Mineralogia versus 

museologia: estratègies científiques i po-

lítiques. Un museu miner i mineralògic de 

Catalunya?». Organització: Grup Mine-

00 Memoria 2015-2016.indb   381 4/12/17   11:33



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

15
-2

01
6

382

ralògic Català i Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— IEC, 18 de gener. Taula rodo-

na del cicle ciència, tecnologia i medicina 

a les places: governabilitats, apodera-

ments i resistències: «Del debat científic 

a l’acció directa: resistències als transgè-

nics», amb Asa Ekengren i Ferran Aragón, 

del Centre d’Història de la Ciència (UAB). 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Edifici Josep Carner de la UB, 

10 de juny. Taula rodona: «La llengua 

catalana a l’Aragó», en el marc de les 

jornades llengua i territori, amb la par-

ticipació de José Enrique Gargallo, Ramon 

Sistac, Hèctor Moret i Natxo Sorolla. 

Organització: Colla de Charradors O 

Corrinche, Rolde Aragonés de Barzelona.

— IEC, 17 de juny. Taula rodona 

del cicle ciència, tecnologia i medicina a 

les places: governabilitats, apoderaments 

i resistències: «Tòxics nuclears». Organit-

zació: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

 — IEC, 21 de juny. Taula rodona: 

«SOS. Ensenyar literatura catalana». Hi 

participaren Xavier Antich, de la UdG; 

Jaume Aulet, de la UAB; Anton Carbonell, 

professor de literatura catalana a secun-

dària; Marta Khouja, estudiant del màster 

de secundària, i Dolors Miquel, escriptora. 

Organització: Col·lectiu Pere Quart de 

Professors de Literatura Catalana, amb 

la col·laboració de la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC).

Tertúlies

— IEC, 5 d’octubre. Tertúlia: «Xylella 

fastidiosa: el bacteri que asseca l’olivera 

i la vinya». Organització: Institució Cata-

lana d’Estudis Agraris (IEC).

— Restaurant Els Catòlics (Olot), 

11 de febrer. 34a tertúlia del cicle tertúlies 

naturalístiques: «El melic de la Garrotxa. 

Les espècies endèmiques i altres curiositats 

geogràfiques». Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Restaurant L’Antic Forn (Bar-

celona), 18 de febrer. Tertúlia: «Polítiques 

i instruments de cooperació intermunici-

pal com a eines per a la dinamització 

econòmica i social dels entorns rurals», 

amb la ponència prèvia a càrrec de Dionís 

Guiteras, vicepresident primer de la Di-

putació de Barcelona i alcalde de Moià. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— IEC, 28 d’abril. Tertúlia a tres 

bandes: «Tecnologia i qualitat de vida», a 

càrrec de Manel Esteller, director del Pro-

grama d’Epigenètica i Biologia del Càncer 

de l’Institut d’Investigació Biomèdica de 

Bellvitge; Rubén López, investigador  

de l’Institut de Neurociències de la UAB, i 

Rosendo Garganta, fundador i director 

general de Devicare. Organització: Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

Debats

— IEC, 20 d’octubre. Debat sobre l’in-

forme repensar l’educació de la unes-

co, acte inaugural del curs de la Societat 
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Catalana de Pedagogia (IEC). Ponents: 

Eduard Vallory, president del Centre 

UNESCO de Catalunya; Jaume Aguilar, 

president de la Federació de Moviments 

de Renovació Pedagògica de Catalunya; 

Martí Teixidó, president de l’SCP (IEC), 

i Conrad Vilanou, catedràtic d’història de 

l’educació de la UB. 

— IEC, 11 de novembre. Debat: 

«Humans o posthumans? Què ens pot fer 

ser la biotecnologia?», acte inaugural del 

curs de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC). Moderador: Miquel-Àngel Serra, 

de la UPF i coordinador del llibre ¿Hu-

manos o posthumanos? singularidad 

tecnológica y mejoramiento humano. Hi 

participaren els tres coautors del llibre: 

Ramon Maria Nogués (UAB), Daniel 

Turbón (UB) i Ricard Solé (ICREA, UPF).

— Palau Macaya, 29 de març. 

Debat del cicle la societat catalana en el 

segle xxi: «La crisi dels refugiats i la seva 

acollida a Catalunya», amb Blanca Garcés 

i Lorenzo Gabrielli, investigadors del 

Grup Interdisciplinari de Recerca sobre 

Immigració de la UPF. Organització: As-

sociació Catalana de Sociologia (IEC) i 

Obra Social La Caixa.

— Palau Macaya, 26 d’abril. 

Debat del cicle la societat catalana en el 

segle xxi: «La sostenibilitat de l’estat del 

benestar a Catalunya», amb els sociòlegs 

Vicenç Navarro i Sebastià Sarassa, de la 

UPF. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC) i Obra Social La 

Caixa.

— IEC, 27 d’abril. XXVIII Debat 

de Química a l’IEC: «App, gamificació i 

química». S’hi lliuraren els Premis als Tre-

balls de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit 

de la Química, i el premi al millor pòster fet 

per un dels estudiants. Organització: Soci-

etat Catalana de Química de l’IEC.

— Palau Macaya, 24 de maig. 

Debat del cicle la societat catalana en el 

segle xxi: «Participació ciutadana en soci-

etats complexes», a càrrec de Fernando 

Pindado, gerent de Drets de Ciutadania, 

Participació i Transparència de l’Ajunta-

ment de Barcelona, i Jordi Giró, president 

de la Confederació d’Associacions Veï-

nals de Catalunya. Organització: Asso-

ciació Catalana de Sociologia (IEC) i Obra 

Social La Caixa.

— Palau Macaya, 21 de juny. 

Debat del cicle la societat catalana en el 

segle xxi: «L’encaix Catalunya-Espanya», 

amb l’economista i politòleg Josep Maria 

Colomer, professor a la Universitat de 

Georgetown, i Joan Botella, degà de la 

Facultat de Ciències Polítiques i Sociolo-

gia de la UAB. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC) i Obra So-

cial La Caixa.

Simposis

— UB, 1-2 d’octubre. II Simposi Inter-

nacional: «Mites clàssics en la literatura 

catalana moderna i contemporània». 

Organització: Aula Carles Riba, UB i IEC.

— IEC, 18 de desembre. III Bio-

informatics and Computational Biology 
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Symposium. Organització: Societat Cata-

lana de Biologia (IEC) i Bioinformatics 

Barcelona Association (BIB).

— IEC, 15 de juny. XVII Simpò-

sium de la Fundació La Marató de TV3. 

Es van exposar els resultats obtinguts pels 

projectes de la recerca biomèdica finan-

çada per La Marató del 2010, dedicada a 

les lesions medul·lars i cerebrals adquiri-

des. Organització: Fundació La Marató 

de TV3, amb la col·laboració de l’IEC.

Fires

— Barcelona, 4-13 de setembre. 33a 

Setmana del Llibre en Català. Presència 

de l’IEC, a l’expositor núm. 16, compar-

tit amb les Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat. Organització: Associació 

d’Editors en Llengua Catalana i altres 

entitats.

— València, 13-15 de maig. Fira 

dels Idiomes de València, dins els actes 

d’obertura de la Primavera Educativa  

del Govern valencià, amb la presència del 

Servei de Publicacions de l’IEC. Organit-

zació: Direcció General de Política Lin-

güística i Gestió del Multilingüisme de la 

Generalitat Valenciana.

— Varsòvia, 19-22 de maig. Fira 

del Llibre de Varsòvia, amb Barcelona i 

la literatura catalana com a convidades 

especials. Amb la presència de l’IEC, fruit 

de la col·laboració amb l’Institut Ramon 

Llull i l’Ajuntament de Barcelona, amb 

obres com Historical analysis of the cat-

alan identity, de Flocel Sabaté; mercè 

rodoreda. A selected and annotated bib-

liography (2002-2011), de Kathleen 

McNerney, i el petit atles lingüístic del 

domini català. 

Lliurament de premis

— IEC, 14 d’octubre Lliurament del V 

Premi Catalunya de Sociologia. Organit-

zació: Societat Catalana de Sociologia 

(IEC).

— IEC, 14 d’octubre. Lliurament 

de premis del concurs literari «Un mar de 

paraules». Organització: IEMed, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 12 de novembre. Lliura-

ment del Premi Barcelona Dynamical 

Systems 2015. Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Palau Macaya, 1 de desembre. 

Lliurament del XIV Premi Catalunya 

d’Economia. Organització: Societat Cata-

lana d’Economia (IEC).

— IEC, 11 de desembre. Lliura-

ment dels Premis CCNIEC 2015. Orga-

nització: Centre Català de la Nutrició de 

l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC).

— Restaurant El Molí (Vila-real), 

6 de febrer. Lliurament del Premi Socar-

rat 2016 a Vicent Pascual Granell, mem-

bre de la Secció Filològica de l’IEC. Or-

ganització: Associació Cultural Socarrats 

de Vila-real.

— Palau de la Generalitat, 11 de 

febrer. Lliurament de la Medalla Narcís 

Monturiol a David Serrat, secretari cien-

tífic de l’IEC, i Jaume Bertranpetit, mem-
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bre de la Secció de Ciències Biològiques. 

Organització: Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Cata-

lunya.

— IEC, 19 de febrer. Lliurament 

de premis de l’Olimpíada de Biologia de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana de Biologia.

— IEC, 11 de març. Lliurament 

dels premis de la fase catalana de l’Olim-

píada de Física 2016, els premis dels 

Treballs de Recerca de Batxillerat 2015 i 

els premis del II Concurs Fotogràfic de la 

Societat Catalana de Física. Enric Verda-

guer Oms, catedràtic de física teòrica de 

la UB oferí la conferència «El descobri-

ment de les ones gravitacionals». Orga-

nització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— 21 d’abril. Lliurament dels 

Premis Sant Jordi 2016 de l’IEC, corres-

ponents al lXXXV cartell de premis i de 

borses d’estudi.

— 30 d’abril. Lliurament del 

Premi Catalunya del Nord de l’IEC a la 

Nit de Sant Jordi de Perpinyà.

— IEC, 11 de maig. Lliurament 

del XXVI Premi Joan Profitós d’assaig 

pedagògic. Neus Sanmartí, professora 

emèrita de la UAB, impartí la conferència 

«Cal que l’escola canviï? Per què i en 

què?». Organització: Fundació Joan 

Profitós i Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC).

— UAB, 25 de maig. Lliurament 

dels premis Cangur 2016, presidit per la 

consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz; 

amb la participació del rector de la UAB, 

Ferran Sancho; el president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, i Albert Ruiz, en repre-

sentació del director del Departament de 

Matemàtiques de la UAB. Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Casinet d’Hostafrancs (Barce-

lona), 27 de maig. Lliurament dels Premis 

Sambori de narrativa escolar i Pissiganya 

de poesia escolar d’Òmnium Cultural, 

dins la segona edició de la festa d’El Tin-

ter. L’IEC hi col·laborà donant divuit 

exemplars del diccionari manual de la 

llengua catalana, una versió reduïda del 

diccionari de la llengua catalana de 

l’IEC, per als centres escolars guanyadors. 

Organització: Òmnium Cultural, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 16 de juny. Lliurament 

del XXXI Premi Ferran Soldevila. Albert 

García Espuche va ésser guardonat amb 

el XXXI Premi Ferran Soldevila de Bio-

grafia, Memòries i Estudis Històrics, 

convocat per la Fundació Congrés de 

Cultura Catalana. El jurat va premiar 

l’obra una societat assetjada. Barcelona 

1713-1714 per la qualitat i la profunditat 

de la recerca, de les fonts aportades i per 

la forma en què està escrita. Organització: 

Fundació Congrés de Cultura Catalana, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— Auditori del Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona, 7 de juliol. Pri-

mera Nit de la Biologia, en el decurs de la 

qual es van lliurar els Premis de la Socie-
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tat Catalana de Biologia. El guardó a la 

trajectòria professional fou atorgat a Joan 

Massagué, director del Memorial Sloan 

Kettering Cancer Center de Nova York i 

membre de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

Congressos

— IEC, 2 de setembre. Congrés interna-

cional ciència i ficció: l’exploració crea-

tiva dels mons reals i dels irreals. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 23 d’octubre. Tercer Fò-

rum Forestal de Barcelona 2015. Orga-

nització: Aula de Silvicultura Mediterrà-

nia de Barcelona de la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 9 de novembre. II euro-

CRIS Strategic Membership Meeting: 

«International Collaboration on Research 

Information Management and CERIF». 

Organització: IEC i Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC), amb 

la col·laboració de la UB.

— UB, 23 de novembre / IEC, 25 

i 26 de novembre. V Congrés per a l’Estu-

di dels Jueus en Territoris de Llengua 

Catalana. Organització: Institut d’Estudis 

Món Juïc en col·laboració amb la Societat 

Catalana d’Estudis Hebraics (IEC), l’Offi-

cina di Studie Medievali (Palerm), el Servei 

d’Arqueologia de Barcelona, la UB i la 

Direcció General de Política Lingüística.

— L’Enològica (Vilafranca del 

Penedès), 25 de novembre. IV Congrés 

Català de Filosofia. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC) en col-

laboració amb la Societat de Filosofia del 

País Valencià i l’Associació Filosòfica de 

les Illes Balears.

— Biblioteca Fages de Climent 

(Figueres), 2 de desembre. V Fòrum del 

Patrimoni Literari: «Traduir, la millor 

manera de llegir». Organització: Càtedra 

de Patrimoni Literari Maria Àngels An-

glada - Carles Fages de Climent, amb la 

col·laboració de l’IEC, la Institució de les 

Lletres Catalanes, l’Associació d’Escrip-

tors en Llengua Catalana i el Grup de 

Recerca de Patrimoni Literari de la UdG.

— UB / IEC, 20-23 d’abril. Con-

ferència Internacional de la Federació 

Mundial d’Associacions per a la Formació 

del Professorat (WFATE): «La innovació 

en la formació del professorat en un con-

text global». Organització: Col·legi de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

de Catalunya i Societat Catalana de Pe-

dagogia (IEC).

— IEC, 6 de juny. Congrés inter-

nacional: XVI Chemometrics in Analytical 

Chemistry. Primera jornada de la 16a 

edició d’aquest congrés internacional 

dedicat a la quimiometria i a la química 

analítica. Organització: CSIC, UB, URV, 

amb la col·laboració de la Societat Cata-

lana de Química (IEC).

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la UAB, 14 i 15 de juliol / IEC, 16 de 

juliol. Congrés Internacional sobre Geo-

grafies Feministes i Interseccionalitat: 
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«Llocs, identitats i coneixements». Orga-

nització: Grup de Recerca de Geografia i 

Gènere de la UAB.

— IEC, 29 i 30 d’agost. V Con-

grés Europeu de Teoria Sociològica: 

«Rethinking social change». Organització: 

Associació Europea de Sociologia i Asso-

ciació Catalana de Sociologia (IEC).

Exposicions

— Museu de Ciències Naturals de Gra-

nollers, 4 de setembre - 11 d’octubre. 

Exposició: «Rafael Patxot. Mecenes, cien-

tífic…, l’home», comissariada per Manu-

el Castellet i Jordi Soler. Organització: 

Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona i IEC, amb la col·laboració  

de la Diputació de Girona, el Museu de 

Ciències Naturals de Granollers i Benecè 

Produccions.

— IEC, 9 de setembre - 30 d’oc-

tubre. Exposició: «Per Catalunya! Vida i 

mort de Lluís Companys». S’oferiren ta-

llers didàctics al voltant de l’exposició 

dirigits a alumnes de cicle superior de 

primària, ESO i batxillerat, amb un guia 

especialitzat (activitat avalada per la 

Societat Catalana de Pedagogia de l’IEC). 

Organització: Consell Comarcal de l’Ur-

gell, amb el suport de la Generalitat de 

Catalunya i la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 16 de novembre - 19 de 

desembre. Exposició amb motiu de la 

commemoració de l’Any Internacional 

dels Sòls: «Els sòls i la biodiversitat fores-

tal. La ciència del sòl a la bibliografia: un 

tast», comissariada per Jaume Porta, 

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia de l’IEC. Organització: IEC.

— El Pinós (País Valencià), 11 de 

febrer. Inauguració de l’exposició perma-

nent «El Carxe, territori de frontera». Hi 

participaren el director general de Políti-

ca Lingüística de la Generalitat Valenci-

ana, Rubén Trenzano; la regidora de 

Cultura del consistori pinoser, Sílvia 

Verdú; el delegat de l’IEC a Alacant, 

Brauli Montoya, i la historiadora Imma-

culada Garrigós. Organització: Delegació 

de l’IEC a Alacant. 

— Palau Robert, 11 de febrer - 8 

de maig. Exposició: «Rafael Patxot. Me-

cenes, científic…, l’home», comissariada 

per Manuel Castellet i Jordi Soler. Orga-

nització: Conselleria de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, Diputació de 

Barcelona i IEC.

— IEC, 1-11 de març. Exposi-

cions: «el llibre de les bèsties. Palmira 

2015», de Teresa Gironès, i «Women/

Dones/Mujeres», de Trini Sotos Bayarri, 

en el marc de la Women’s Week 2016. 

Organització: Barcelona Knowledge Hub 

de l’Academia Europaea, amb la col-

laboració de l’IEC.

— Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, 7 de març - 14 d’abril. Exposició: 

«T’A dones», del pintor alacantí Francis-

co Javier Torres Ribelles, acompanyada 

d’un recull de relats de l’escriptora iberu-

da Lliris Picó. Organització: Universitat 

d’Alacant i Delegació de l’IEC a Alacant.
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— IEC, 14-18 de març. «Els in-

vents que han canviat la història de la 

física», exposició demostració de maque-

tes d’invents realitzats al llarg de la his-

tòria, adreçada a estudiants de batxillerat, 

a càrrec Ramon Magem, el constructor. 

Organització: Societat Catalana de Física. 

— Monestir de Poblet (Tarrago-

na), 19 de març - 30 de juny. «Patrimoni 

oblidat, memòria literària», exposició 

itinerant que posa en relació elements 

patrimonials ja desapareguts o abando-

nats amb textos literaris que s’hi han re-

ferit. Organització: Coordinadora de 

Centres d’Estudis de Parla Catalana, 

Institut Ramon Muntaner, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 4-29 d’abril. Exposició: 

«20 anys de MontPhoto». Organització: 

Societat Catalana de Fotògrafs de Natura 

de la Institució Catalana d’Història Na-

tural (IEC) i l’Associació MontPhoto.

— Institut d’Estudis Ilerdencs 

(Lleida), 18 de juny - 17 de juliol. Expo-

sició: «Rafael Patxot. Mecenes, científic…, 

l’home», comissariada per Manuel Caste-

llet i Jordi Soler. Organització: Institut 

d’Estudis Ilerdencs, amb la col·laboració 

de l’IEC.

Cursos

— Universitat d’Alacant, 2 de setembre. 

III Curs Internacional: «La ciència pren 

la paraula. Els problemes socials de la 

pseudociència». Organització: Universitat 

d’Alacant i Delegació de l’IEC a Alacant.

— Seu Universitària de la Nucia, 

Universitat d’Alacant, 23 d’octubre. «VIII 

Curs de Sociolingüística de la Nucia». 

Organització: UA i Ajuntament de la 

Nucia.

— IEC, 2 de novembre. Curs 

d’optogenètica, quimiogenètica i biofotò-

nica. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC) i UB.

— IEC, 2 de novembre. Curs: 

«Com podem gestionar projectes amb 

intel·ligència emocional». Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 28 de novembre. Cloenda 

del curs «Bojos per les matemàtiques 

2015». Organització: Federació d’Entitats 

per a l’Ensenyament de les Matemàtiques 

a Catalunya (FEEMCAT) i la Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC).

—  Facultat de Geografia i Histò-

ria de la UB, 5, 12 i 26 de febrer i 4 de 

març. Curs: «Introducció al QGIS». Or-

ganització: Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— IEC, 14-16 de març. Curs: 

«Investigar con arte», a càrrec d’Enri- 

que Santamaría, director d’estudis de  

l’ERAPI - Laboratori Cooperatiu de So-

cioantropologia. Organització: Institut 

Català d’Antropologia (ICA), amb la col-

laboració de l’IEC.

— Centre Social d’Altea, 15-16 

d’abril i 6-7 de maig. II Curs de Litera-

tura Popular: «Contant i cantant: ronda-

lles i cançons a l’escola». Organització: 

Universitat d’Alacant, amb la col-
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laboració del Grup d’Estudis Etnopoètics 

de la Societat Catalana de Llengua i Li-

teratura (IEC).

— Facultat de Ciències de la 

UAB, 21 de maig. Curs: «L’estudi de les 

poblacions a través de la recopilació i 

l’anàlisi de dades de camp», a càrrec de 

Yolanda Melero, del CREAF (UAB). Or-

ganització: Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Museu de les Terres de l’Ebre 

(Amposta, el Montsià) i delta de l’Ebre, 

11 i 12 de juny. Curs: «Cybertracker. L’ús 

de dispositius mòbils per al registre de 

dades al camp», dins del cicle els cursos 

naturalistes de la institució. Organitza-

ció: Institució Catalana d’Història Natu-

ral (IEC).

— IEC, 4-8 de juliol. Curs d’ac-

tualització: «Els oficis en el món greco-

romà», adreçat al professorat d’ensenya-

ment no universitari pel Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalu-

nya. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— Centre d’Estudis dels Rius 

Mediterranis - Museu del Ter, Manlleu 

(Osona) i altres indrets de la comarca, 9 

i 10 de juliol. Curs naturalista: «Macròfits. 

Característiques, identificació i valor in-

dicador». Fou impartit pel consultor 

ambiental Cèsar Gutiérrez i constà d’una 

sessió teòrica, d’una sortida de camp i 

d’una sessió d’estudi de les mostres reco-

llides. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— Setcases i Ulldeter, 16 i 17 de 

juliol. Curs naturalista: «Flora i vegetació 

de l’alta muntanya del Pirineu oriental». 

Curs de camp impartit per Xavier Oliver 

(Institució Catalana d’Història Natural de 

l’IEC), per a estudiar el paisatge vegetal 

de l’alta muntanya del Pirineu oriental. 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— IEC, 18 i 19 de juliol. Curs 

d’estiu: «Art&Design in Barcelona», dirigit 

per Xavier Costa, professor de la Univer-

sitat Northeastern de Boston. Organització: 

Universitat Northeastern de Boston.

Homenatges i commemoracions

— Centre d’Interpretació de Núria, 1 de 

setembre. Actes commemoratius de la 

festivitat de Sant Gil, a la vall de Núria. 

Organització: vall de Núria i Generalitat 

de Catalunya.

— IEC, 12 de novembre. Sessió 

en memòria d’Antoni M. Badia i Margarit 

(1920-2014). Organització: Secció Filo-

lògica de l’IEC.

— IEC, 17 de desembre. Sessió 

acadèmica d’homenatge a Joan Triadú 

(1921-2010). Organització: Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.

— Sant Feliu de Codines, 22 de 

gener. Homenatge a Pompeu Fabra. Or-

ganització: Ajuntament de Sant Feliu de 

Codines, amb la col·laboració de l’IEC i 

Òmnium Cultural.

— IEC, 25 de gener. Acte de ce-

lebració del 10è aniversari de l’ÉsAdir, el 
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portal lingüístic de la Corporació Catala-

na de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 

Organització: CCMA, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— IEC, 28 de gener. Sessió en 

memòria de Carles Miralles i Solà (1944-

2015). Organització: IEC.

— IEC, 3 de març. Sessió en 

memòria del 50è aniversari de Geografia 

de catalunya de l’editorial AEDOS 

(1964-1974): «El tractament del paisat-

ge en la geografia catalana des dels anys 

60 fins avui», amb Valerià Paül, de la 

Universitat de Santiago de Compostel·la; 

Francesc Muñoz, de la UAB, i Joan Nogué, 

de la UdG. Organització: Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— IEC, 5 d’abril. Acte en record 

d’Albert Serratosa i Palet (enginyer, 

1927-2015), coincidint amb el compli-

ment dels quaranta anys de l’aprovació 

del Pla General Metropolità (PGM) i en 

reconeixement de les aportacions originals 

que hi feu. Organització: Societat Catala-

na d’Ordenació del Territori, amb la col-

laboració de la Societat Catalana de Ge-

ografia (IEC).

— IEC, 5 d’abril. Sessió en me-

mòria del pare Gregori Estrada i Gamis-

sans (1918-2015), amb motiu del primer 

aniversari de la seva mort. Hi intervin-

gueren Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Daniel Codina, monjo de Montser-

rat; Romà Escalas, secretari general de 

l’IEC, i Josep Maria Gregori, catedràtic  

de musicologia de la UAB i vocal de la 

Junta Directiva de la Societat Catalana de 

Musicologia.

— Facultat d’Economia de la UV, 

11 d’abril. Homenatge a Perpinyà Grau, 

a càrrec de Jordi Palafox, catedràtic d’his-

tòria i institucions econòmiques de la UV, 

i amb la presència de Vicent Soler, conse-

ller d’Hisenda i Model Econòmic de la 

Generalitat Valenciana; Jose Manuel 

Pastor, degà de la Facultat d’Economia 

de la UV; Eduard Arruga, president de la 

Societat Catalana d’Economia (IEC), i 

Francesc Hernández, president de l’Asso-

ciació Valenciana de Ciència Regional. 

Organització: UV, Associació Valenciana 

de Ciència Regional i Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— IEC, 24 de maig. Homenatge 

a Vicenç Biete i Farré (Barcelona, 1921-

2015), president de la Societat Catalana 

de Geografia (SCG) (1982-1991) i vice-

president de la Societat d’Onomàstica 

(2001-2007). Ponents: Francesc Nadal, 

de l’SCG, i Joan Tort, de la Societat 

d’Onomàstica. Organització: SCG, IEC i 

Societat d’Onomàstica.

Concerts

— IEC, 11 de setembre. Concert d’El 

Quartet de la Barítona, en la celebració de 

la Diada Nacional de Catalunya a l’IEC.

— Teatre auditori del Centre 

Cultural del Morell, 8 de gener. Concert 

de la cobla La Principal del Llobregat, 

amb la barítona de l’IEC. Organització: 

Centre Cultural del Morell.
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— Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, 3 de març. Concert: «Mú-

sica des de Síria i el Kurdistan, una nació 

sense estat», a càrrec de la Gani Mirzo 

Band. Dins els actes de celebració de la 

Women’s Week 2016. Organització: Bar-

celona Knowledge Hub de l’Academia 

Europaea, amb la col·laboració de l’IEC.

— Plaça de la Catedral de Barce-

lona, 13 de març. Ballada de sardanes 

amb la cobla La Principal de Llobregat i 

la barítona de l’IEC. Organització: Agru-

pació Cultural Folklòrica Barcelona.

— Envelat Cal Conde (Cabrera 

de Mar), 13 de març. Concert de sardanes 

i música per a cobla amb La Principal de 

Llobregat i la barítona de l’IEC. Organit-

zació: Agrupació Sardanista i Cultural de 

Cabrera de Mar.

— Teatre Armengol de Bellpuig, 

19 de març. Actuació d’El Quartet de la 

Barítona, format per Francesc Gregori, 

tible; Jordi Guixé, tenora; Jordi Figaró, 

tenora de l’IEC, i Jordi Campos, barítona 

de l’IEC. Organització: Ajuntament de 

Bellpuig.

música al claustre

— IEC, 30 de juny. «La música de cam-

bra d’Enric Granados», a càrrec del Trio 

Granados, format per Josep Colomé, vio-

lí; Enrique Bagaría, piano, i Pau Codina, 

violoncel.

— IEC, 6 de juliol. «Dotze can-

çons populars catalanes harmonitzades 

per Miquel Llobet i Narcís Bonet», amb 

els guitarristes Jaume Torrent i Mauricio 

Díaz. 

— IEC, 14 de juliol. «Música a 

l’entorn de les Homilies d’organyà», amb 

el Quartet Lux et Umbra i el baix-baríton 

Pau Bordas, que interpretaren la suite les 

Homilies d’organyà. 

Organització: IEC, amb la col-

laboració del Museu de la Música de 

Barcelona.

Altres

— IEC, 10 de setembre. Celebració de la 

Diada Nacional de Catalunya a l’IEC, 

amb jornada de portes obertes a la Casa 

de Convalescència, visites guiades i un 

discurs patriòtic a càrrec de Damià Pons.

— Barcelona, 11 de setembre. 

Participació de l’IEC en l’ofrena floral al 

peu del monument a Rafael Casanova, en 

commemoració de la Diada Nacional de 

Catalunya.

— Barcelona, 11 de setembre. 

Participació de l’IEC en la Via Lliure a la 

República Catalana, al tram 120 de l’eix 

Via Lliure a la Innovació. Organització: 

Assemblea Nacional Catalana.

— Jardí Mercè Rodoreda de l’IEC, 

30 de setembre. Dia Internacional de la 

Traducció. L’acte constà d’una lectura 

pública per part de traductors de frag-

ments d’obres que han traduït i una 

taula rodona titulada teràpia de grup: sóc 

traductor i no me’n planyo, però… Or-

ganització: AELC, amb la col·laboració 

de l’IEC.
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— IEC, 6 d’octubre. Primer Es-

morzar Internacional de la Federació 

d’Organitzacions Catalanes Internacio-

nalment Reconegudes (FOCIR): «L’encaix 

futur de la Catalunya sobirana en el marc 

de la UE». Va comptar amb la participa-

ció d’Amadeu Altafaj, representant per-

manent de la Generalitat de Catalunya a 

la Unió Europea. Organització: FOCIR, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 8 d’octubre. Discurs d’in-

grés de Jordi Casassas i Ymbert com a 

membre numerari de la Secció Històrico-

Arqueològica de l’IEC: «El Noucentisme: 

assaig de revisió de les seves circumstàn-

cies històriques».

— IEC, 15 d’octubre. Projecció 

del documental l’exili de la marededéu 

de núria, basat en el llibre homònim de 

Manuel Castellet, membre de l’IEC, que 

explica el viatge de la talla per mitjà de 

diversos entrevistats. Organització: IEC.

— IEC, 16 de novembre. Acte 

inaugural de la 20a Setmana de la Ciència 

a Catalunya (SC15). Organització: Fun-

dació Catalana per a la Recerca i la Inno-

vació.

— Centre cultural Salvador Miró 

d’Ibi (Alacant), 20 de novembre. Projec-

ció del documental Algèria, el meu país. 

Organització: Ajuntament d’Ibi, El Teix i 

Agència de Promoció del Valencià, amb 

el patrocini de la Delegació de l’IEC a 

Alacant.

— IEC, 23 de novembre. Discurs 

de recepció d’Antoni Roca Rosell com a 

membre de la Secció de Ciències i Tecno-

logia de l’IEC.

— Capella de Santa Àgata (Bar-

celona), 9 de desembre. Disputatio Week 

2015: «Natural vs. Artificial Intelligence». 

Organització: Barcelona Knowledge Hub 

de l’Academia Europaea.

— IEC, 11 de desembre. Dispu-

tatio Week 2015: «Natural vs. Artificial 

Intelligence». Organització: Barcelona 

Knowledge Hub de l’Academia Europaea.

— IEC, 15 de desembre. Discurs 

de recepció de Carles-Enric Riba com a 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’IEC.

— IEC, 26 de gener. Segon Es-

morzar Internacional de la FOCIR: «La 

diplomàcia de ciutats: estratègies d’inter-

nacionalització». Hi participà com a po-

nent Jaume Ciurana, diputat delegat de 

Presidència, Serveis Generals i Relacions 

amb la ciutat de Barcelona de la Diputa-

ció de Barcelona. Organització: FOCIR, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 8 de febrer. Discurs de 

recepció de Xavier Bonfill com a membre 

de la Secció de Ciències Biològiques de 

l’IEC: «Recerca clínica de qualitat per a 

informar de les decisions terapèutiques en 

salut: reptes i perspectives».

— Bellmunt del Priorat (Tarrago-

na), 20 de febrer. Sortida guiada a la mina 

de plom Eugènia de Bellmunt del Priorat. 

Es visità la galeria menys fonda, el centre 

d’interpretació i la colònia; les instal-

lacions de cria de tortuga mediterrània de 
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Marçà, i el pantà dels Guiamets. Organit-

zació: Institució Catalana d’Història Na-

tural (IEC).

— Monestir de Poblet (Tarrago-

na), 27 de febrer. Cerimònia de benedic-

ció abacial de fra Octavi Vilà Mayo, abat 

de Poblet, a càrrec de fra Mauro-Giuseppe 

Lepori, abat general de l’orde cistercenc. 

Hi assistí el president de l’IEC, Joando-

mènec Ros, com a vocal del Patronat del 

Monestir de Poblet. 

— Barcelona, 3 de març. Sortida 

a Falset (Priorat): visita de la Cooperativa 

de Capçanes, el museu Castell del Vi i el 

parc tecnològic VITEC. Organització: 

Secció de Viticultura i Enologia de la Ins-

titució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Poliesportiu de la UPC (Bar-

celona), 10 de març. Final catalana de la 

III Copa Cangur de la Societat Catalana 

de Matemàtiques. Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Sant Aniol de Finestres (Gar-

rotxa), 19 de març. Sortida naturalista: 

«De Sant Aniol a Santa Pau per la serra 

de Finestres». Organització: Delegació del 

Bages de la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— IEC, 30 de març. Tercer Es-

morzar Internacional de la FOCIR: «La 

projecció internacional del Govern català: 

la nova acció exterior», amb la presència 

de Jordi Solé, secretari d’Afers Exteriors 

i de la Unió Europea de la Generalitat de 

Catalunya. Organització: FOCIR, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC i escoles de tot Catalunya, 

7 d’abril. Prova Cangur 2016, en què prop 

de cent mil alumnes des de cinquè de 

primària fins a segon de batxillerat resol-

gueren problemes matemàtics. Organit-

zació: Societat Catalana de Matemàtiques 

(IEC).

— IEC, 12 d’abril. Quart Esmor-

zar Internacional de la FOCIR: «L’ús es-

tratègic de la Diplomàcia Digital en les 

accions internacionals». Va comptar amb 

la participació de Shaun Riordan, col-

laborador del Netherlands Institute for 

International Relations Clingendael, i es 

va presentar el primer número de la col-

lecció d’articles sobre diplomàcia públi- 

ca «FOCIR Pensament». Organització: 

FOCIR, amb la col·laboració de l’IEC.

— Conca de Tremp, 16 d’abril. 

Sortida d’estudi: «Introducció a la geolo-

gia de la Conca de Tremp», amb Xavier 

Berastegui, subdirector adjunt de Geolo-

gia i Geofísica de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC). Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— Rambla de Catalunya, canto-

nada amb el carrer de Provença (Barce-

lona), 23 d’abril. Signatura d’exemplars 

del llibre la saviesa combinada i ramon 

margalef, ecólogo de la biosfera, de Joan-

domènec Ros, a la parada d’Edicions de 

la UAB.

— IEC, 23 d’abril. Diada de Sant 

Jordi a l’IEC: jornada de portes obertes i 

venda de llibres.
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— Museu del Ter (Manlleu, Oso-

na), 30 d’abril. Bioblitz Osona, esdeveni-

ment de descoberta de la natura, promo-

gut pel Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona, entre altres museus d’Europa. 

Organització: Museu del Ter, Grup de 

Naturalistes d’Osona de la Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC).

— Daroca (Saragossa), 7 de maig. 

Visita als monuments medievals de Daro-

ca i el seu entorn: santuari marià de To-

bed, monuments religiosos i civils, les 

muralles, la casa palau dels Luna (s. xiv), 

la col·legiata i el museu de Santa Maria, 

i les esglésies de Sant Joan, Sant Domè- 

nec i Sant Miquel). Organització: Amics 

de l’Art Romànic (IEC).

— Vic, 7 de maig. Sortida natu-

ralista: «Les orquídies», en el marc del 

projecte Orquídies d’Osona, que pretén 

conèixer la diversitat i la distribució de les 

orquídies que creixen en aquesta comarca. 

Organització: Grup de Naturalistes d’Oso-

na de la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Centre d’Història de la Ciència 

de la UAB, 13 de maig. Taller: rethinking 

20th century cosmology, organitzat amb 

motiu de la celebració del centenari de la 

teoria de la relativitat general d’Einstein i 

la seva hipòtesi cosmològica. Hi participaren 

Matteo Realdi (Amsterdam), Erhard Scholz 

(Wuppertal), Antoni Roca Rossell (UPC) i 

Xavier Roqué i Silvia De Bianchi (UAB). 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 23 de maig. Discurs d’in-

grés de Joan-Ramon Laporte, membre 

numerari de la Secció de Ciències Biolò-

giques de l’IEC: «Els efectes adversos dels 

medicaments i el seu impacte sobre la 

salut pública».

— Serra de Busa, 28 de maig. 

Sortida de recerca d’orquídies a la serra 

de Busa. En el marc del projecte de les 

orquídies del Solsonès, que té per objectiu 

catalogar les orquídies de la comarca, i 

sota el guiatge d’Enric Bringués i Jordi 

Domènech. Organització: Grup Orquido-

lògic de Catalunya de la Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC) i Grup de 

Natura del Solsonès.

— Osona, 29 de maig. Jornada de 

prospecció d’orquídies a Osona. Sortida 

per diversos indrets de la comarca per a 

recollir dades amb vista al projecte de 

l’Atles d’Orquídies d’Osona. Organització: 

Grup de Naturalistes d’Osona de la Insti-

tució Catalana d’Història Natural (IEC).

— Mas de Melons (Castelldans, 

les Garrigues), 30 de maig. Sortida natu-

ralista per a conèixer els secans de Mas de 

Melons-Alfés. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural de l’IEC.

— IEC, 30 de maig. Visita a l’IEC 

de l’equip d’experts en polítiques lingüís-

tiques i educatives del Consell d’Europa, 

els quals es reuniren amb el president de 

l’IEC; Jordi Bover, director del Centre  

de Terminologia Catalana, TERMCAT; 

Joan Martí i Joan A. Argenter, membres 

de la Secció Filològica, i Joaquim Arnau, 
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membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials. Organització: IEC.

— Biblioteca de Catalunya, 31 de 

maig. Visita comentada del cicle catalu-

nya i la societat de nacions: «El fons de 

la Societat de Nacions de la Biblioteca  

de Catalunya». Organització: Societat Ca-

talana d’Estudis Històrics (IEC), Biblio-

teca de Catalunya, Associació per a les 

Nacions Unides de Catalunya i Generali-

tat de Catalunya.

— Vilanova i la Geltrú, 4 de juny. 

Visita a la Biblioteca Museu Víctor Bala-

guer i al Museu Romàntic Can Papiol. 

Organització: Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura (IEC).

— Rodalia de Seva (Osona), 4 de 

juny. Sortida naturalista: «Les papallo-

nes», dins del cicle descobreix els sistemes 

naturals, conduïda pel biòleg Constantí 

Stefanescu. Organització: Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC).

— Osona, 12 de juny. Sortida 

naturalista: «Les libèl·lules i altres inver-

tebrats aquàtics», dins del cicle desco-

breix els sistemes naturals. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

—  IEC, 17 de juny. Sessió audio-

visual: «Ruta a l’origen de la vida», a 

càrrec de Luis Gabriel Ahumada, col-

laborador al centre d’Ecologia Aplicada 

de Santiago de Xile, i la fotògrafa Victòria 

Gràcia. Organització: Societat Catalana 

de Fotògrafs de Natura de la Institució 

Catalana d’Història Natural de l’IEC.

— IEC, 21 de juny. IV Tarda de 

Jardins i Jardiners. Al llarg de la tarda es 

tractaren temes com ara els jardins de 

Santiago Rusiñol, l’amor a les flors i les 

plantes com a signe de civilització, o els 

primers jardins públics de Barcelona. 

Organització: Jardins i Jardiners de la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris de 

l’IEC.

— IEC, 30 de juny. Cinquè Es-

morzar Internacional de la FOCIR: «La 

nova diplomàcia pública en un món de 

diplomàcies plurals». Caterina García 

Segura, catedràtica de relacions interna-

cionals a la UPF, va presentar el segon 

número de la col·lecció «FOCIR Pensa-

ment», del qual és l’autora. Organització: 

FOCIR, amb la col·laboració de l’IEC.

— Universitat d’Alacant, 5, 12 i 

19 de juliol. El Pati de la Ciència 2016. 

Organització: Aula de la Ciència de la 

Universitat d’Alacant en col·laboració 

amb la Delegació d’Alacant de l’IEC. 

— Osona, 9 de juliol. Sortida na-

turalista: «La riera de les Gorgues». Orga-

nització: Delegació del Bages de la Institu-

ció Catalana d’Història Natural de l’IEC.

— IEC, 18-22 de juliol. Taller: 

Beyond I.I.D. in Information Theory. 

Quarta edició d’aquest taller, que uneix 

especialistes i estudiants de la teoria clàs-

sica i la teoria quàntica de Shannon de la 

informació, criptografia, física matemà-

tica, termodinàmica. Organització: Uni-

versitat Tècnica de Munic, UPF, Univer-

sitat Estatal de Louisiana, UAB.
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— Rectoria de la Selva, Navès 

(Solsonès), 22-24 de juliol. Bioblitz Sol-

sonès 2016. Organització: Grup de Natu-

ra del Solsonès i Centre d’Estudis Lace-

tans, amb la col·laboració de la Institució 

Catalana d’Història Natural de l’IEC.

— Liceu Renouvier, Prada (Con-

flent), 16-23 d’agost. XLVIII Universitat 

Catalana d’Estiu: «L’eix mediterrani: 

camins de mar, de terra i de cultura». 

Organització: UCE.
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