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Seus i delegacions

seu de Perpinyà

Any de creació: 1999 

Delegada: Martina Camiade Boyer

Adreça: Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà 

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

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

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

El 10 d’octubre de 2016, junt amb 

la delegació de l’Alguer, realitzà la I Tro-

bada dels Parcs Naturals i Reserves Marí-

times dels Països Catalans, a la seu de 

l’IEC, en la qual van participar represen-

tants de l’Alguer, el País Valencià, les Illes 

Balears, la Catalunya del Nord i Catalu-

nya. S’hi plantejaren treballar conjunta-

ment amb la finalitat de desenvolupar 

projectes que abordin la relació de la na-

tura amb la llengua, la cultura i el territo-

ri. El principal resultat de la trobada fou 

l’assentament de les bases per a crear una 

xarxa d’àrees marítimes protegides dels 

territoris de llengua i cultura catalanes.

Del 24 d’octubre a final de febrer 

del 2017, la seu va organitzar per mitjà del 

projecte POCTEFA CCI Pirineus Med, un 

cicle de cinc formacions transfrontereres 

per a tècnics i empresaris deslocalitzat a 

Andorra.

El 29 d’octubre, la seu col·laborà 

en el patrocini de la jornada de divulgació 

científica science needs you: «Relativitat, 

la ciència del futur», una iniciativa de 

Yecora Patent Agency, amb el suport  

de Planeta Da Vinci, l’Ajuntament de 

Figueres, la Diputació de Girona i diverses 

entitats culturals de la Catalunya del 

Nord, que tingué lloc a La Cate - Entitat 

Cultural, de Figueres. La sessió es va 

centrar en les ones gravitatòries, en el 

vessant humà d’Albert Einstein, en la 

relació entre relativitat i art i en l’astro-

nomia, temes que van ésser abordats en 

les conferències de diversos divulgadors 

científics de renom, com Carles F. So-

puerta, de l’Institut de Ciències de l’Espai. 

També s’hi dugueren a terme altres acti-

vitats, entre les quals destaquen una 

projecció audiovisual acompanyada de 

piano, una exposició fotogràfica de fenò-

mens astronòmics de Juan Carlos Casado 

i una observació astronòmica nocturna a 

Albanyà (municipi de l’Alt Empordà ca-

talogat per la UNESCO com a zona de 

«cel fosc» per la seva baixa contaminació 

lumínica). 

El 18 de novembre de 2016, Josep 

Maria Terricabras, membre de l’IEC, 

pronuncià la conferència «El procés d’in-

dependència de Catalunya i Europa», a 

la Casa de la Generalitat. Antic professor 

de filosofia a la Universitat de Girona, 

Josep Maria Terricabras és diputat pel 
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partit Esquerra Republicana de Catalunya 

des del 2014 i, des del Parlament Euro-

peu, té un coneixement directe de com es 

viu des de les institucions europees el 

procés de Catalunya cap a la indepen-

dència.

L’1 de desembre de 2016, junt 

amb l’Institut Franco-Català Transfron-

terer (IFCT) i l’Institut Català de Recerca 

en Ciències Socials de la Universitat de 

Perpinyà, organitzà un seminari d’home-

natge al filòleg i escriptor Pere Verdaguer, 

membre de l’IEC, que tingué lloc a la Casa 

dels Països Catalans i a la Casa de l’Es-

tudiant de la Universitat de Perpinyà. 

Entre d’altres, hi intervingueren el presi-

dent de l’IEC i la presidenta de la Secció 

Filològica, i Alà Baylac-Ferrer, membre 

corresponent de la mateixa Secció i direc-

tor de l’IFCT.

El 28 de gener de 2017, Martina 

Camiade, delegada a Perpinyà, participà 

en les Primeres Jornades de Conservació 

i Aprofitament del Litoral Català, al Mas 

El Cortalet, del Parc Natural dels Aigua-

molls de l’Empordà (Castelló d’Empúri-

es), amb la conferència «Creació de la 

Xarxa de les Àrees Marines protegides dels 

Països Catalans». Les Jornades van ser un 

punt de trobada de gestors, pescadors, 

usuaris i científics que treballen en l’àm-

bit del litoral català i que estan interessats 

en la conservació i l’ús sostenible dels 

recursos natural marins. 

Els dies 2 i 3 de març, a la Casa 

dels Països Catalans de Perpinyà i a Sala 

la Cate de Figueres tingué lloc el I Congrés 

Transfronterer de l’Espai Català: «Ense-

nyament i llengües». El programa inclo-

gué diverses sessions en què es tractaren 

temes com la política lingüística, l’apre-

nentatge de llengües com a eines de co-

municació intercultural, l’ensenyament de 

llengua i noves tecnologies i l’ensenya-

ment en immersió en contextos multilin-

gües. L’organització va ser fruit de la 

col·laboració entre l’Institut d’Estudis 

Empordanesos (IEE) i el Consorci dels 

Estudis Catalans (CEC), en conveni amb 

la delegació de l’Institut d’Estudis Cata-

lans (IEC) a la Catalunya del Nord. 

El 22 de març, les doctorandes 

catalanes Fanny Bonafos i Claudine Tar-

rene participaren en les Jornades sobre 

Diplomàcia Territorial a Estrasburg, i 

també donaren suport a l’organització  

de les conferències de la seu de l’IEC de 

Perpinyà: «Microestats d’Europa, coope-

ració, diplomàcia», sota la direcció de 

Martina Camiade i Birte Wassenberg 

(Institut d’Estudis Polítics, de la Univer-

sitat d’Estrasburg).

El 29 de març de 2017, es van fer 

dues presentacions de la Gramàtica de la 

llengua catalana de l’IEC: una adreçada 

al públic universitari i una altra d’insti-

tucional. La presentació dedicada als 

universitaris es va fer a la Casa dels Països 

Catalans de la Universitat de Perpinyà, a 

les dues del migdia, i la institucional 

tingué lloc a la Casa de la Generalitat de 

Catalunya a Perpinyà, en un acte en què 
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intervingueren el president de l’IEC, Jo-

andomènec Ros; Vicent Pitarch i Ramon 

Sistac, membres de la Secció Filològica de 

l’IEC, i Martina Camiade, delegada del pre- 

sident de l’IEC a la Catalunya del Nord. 

L’organització dels actes de presentació 

de la Gramàtica a Perpinyà fou en col-

laboració amb l’Institut Franco-Català 

Transfronterer de la Universitat de Perpi-

nyà, el Consorci d’Estudis Catalans i la 

Casa de la Generalitat de Perpinyà.

El 2 de maig, va tenir lloc a la Casa 

dels Països Catalans de la Universitat  

de Perpinyà, la conferència «Llengües i 

identitats: com una nina russa», del pro-

fessor Pere Figueres, en què explicà les 

relacions entre llengua i identitat.

Premi Catalunya del Nord 2017

El premi, inclòs dins el lXXXvi cartell de 

premis i de borses d’estudi de l’IEC, dis-

tingeix estudis, treballs o documents pe-

dagògics per a l’ensenyament del català a 

qualsevol nivell i per al coneixement de la 

Catalunya del Nord o de qüestions que 

l’afecten. En la novena convocatòria, el 

jurat, format per Maria Corominas (pre-

sidenta de la Secció de Filosofia i Cièn cies 

Socials), Joan Martí (membre de la Secció 

Filològica), Enric Pujol (membre de la 

Secció Històrico-Arqueològica), Alà 

Baylac-Ferrer (director de l’Institut Fran-

co-Català Transfronterer de la Universitat 

de Perpinyà i membre de l’IEC) i Martina 

Camiade (delegada del president de l’IEC 

a Perpinyà), decidí atorgar el premi a 

l’obra El català dels paios i dels gitanos 

al Riberal, de Claudi Balaguer. El lliura-

ment tingué lloc al Palau de Congressos 

de Perpinyà, el 28 d’abril de 2017, durant 

la celebració de la XXVIII Nit de Sant 

Jordi.

seu de castelló

Any de creació: 2001

Delegat: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Menador Espai Cultural

Plaça de l’Hort dels Corders, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

La Seu de Castelló s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

El 22 de setembre es presentà 

l’Informe 2016 STEPV: El valencià en 

l’ensenyament, a la seu del Sindicat de 

Treballadors i Treballadores de l’Ensenya-

ment del País Valencià (STEPV) de 

Castelló. Hi participaren Vicent Pitarch i 

Avel·lí Flors, de Castelló per la Llengua.

El 8 d’octubre tingué lloc a la 

Llotja de Catí la presentació del llibre 

oficis, càrrecs i estats. vocabulari de catí 

ii, obra inèdita de mossèn Joan Puig, a 

cura de Pere-Enric Barreda i Àngela Buj, 

a iniciativa de l’Associació Cultural Tossal 

de la Nevera, en la qual col·laboraren 

Lluís Gimeno, José León Ortí Roca i Vi-

cent Pitarch.
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El 15 d’octubre, el Centre Gallec 

de Castelló «O Aturuxo», coincidint amb 

el centenari de la fundació de les Irman-

dades da Fala (Germandats de la Llen-

gua) (1919) organitzà la conferència «As 

Irmandades da Fala, 1919-2016 / Les 

normes de castelló, 1932 (Sinais identi-

tarios)», que tingué lloc al saló d’actes del 

Museu de Belles Arts de Castelló. Hi in-

tervingueren Vicent Pitarch i l’aleshores 

president del Centre Gallec de Barcelona, 

Manoel Carrete.

El 29 d’octubre, el Forn de Dalt 

de Benassal acollí la presentació del llibre 

Pere-Enric Barreda i Edo, l’humanista 

fidel, coordinat i editat per Vicent Pitarch. 

La presentació fou a càrrec de l’editor i, 

a continuació, a l’església parroquial 

tingué lloc l’actuació de la soprano Xime-

na Agurto i els seus músics.

Del 21 al 23 d’octubre, se celebra-

ren a la Pobla Tornesa les XXI Jornades 

Culturals Plana de l’Arc, en què la seu de 

Castelló col·labora anualment i que tenen 

per objectiu posar en contacte els habi-

tants d’aquestes zones a fi de difondre i 

intercanviar experiències culturals, soci-

als, antropològiques i etnogràfiques que 

enriqueixin les relacions interpersonals 

d’aquestes comunitats rurals.

El 21 de desembre, amb motiu dels 

vuitanta-quatre anys de la signatura de les 

normes de castelló, la seu col·laborà en 

la commemoració d’aquesta efemèride, 

que enguany es titulà «Castelló batega en 

valencià. 5 anys d’estima passió i movi-

ment», ja que el desembre de 2011 es 

convocà la primera mobilització unitària 

per reivindicar les normes sota el paraigua 

de Castelló per la Llengua. Els actes cen-

trals de la commemoració van tenir lloc 

per primera vegada a la plaça Major de 

Castelló, el 17 de desembre, i es comple-

mentaren amb cinc activitats dedicades a 

reflexionar sobre la història i l’estat actu-

al de la llengua i a analitzar les diferents 

iniciatives, tant per a promoure l’ús social 

del valencià com per a protegir els drets 

lingüístics dels parlants.

El 27 de gener, a la Biblioteca de 

Vinaròs, Vicent Pitarch va pronunciar la 

conferència «Vitalitat i futur de les nor-

mes de castelló», en un acte organitzat 

per l’Associació Cultural Jaume I de Vi-

naròs, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment de Vinaròs i l’IEC.

L’11 de febrer, Vicent Pitarch va 

representar la seu castellonenca de l’IEC 

en l’acte de lliurament del premi Socarrat 

Major a l’escriptor Vicent Usó, atorgat per 

l’Associació Cultural Socarrats.

El 24 de febrer, Amparo Marco, 

alcaldessa de Castelló, i Vicent Climent, 

rector de la Universitat Jaume I (UJI), 

inauguraren el Menador Espai Cultural, 

situat a la plaça de l’Hort dels Corders de 

Castelló, nova seu de la delegació caste-

llonenca de l’IEC. Hi assistiren el presi-

dent de l’IEC, Joandomènec Ros, i Vicent 

Pitarch.

El 2 de març Vicent Pitarch va 

participar en la presentació del manifest 
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Estem per la democràcia, de solidaritat 

amb el procés democràtic i sobiranista de 

Catalunya.

El 7 de març foren presentades a 

la UJI la Gramàtica de la llengua catala-

na i l’ortografia catalana de l’IEC.

Del 18 al 25 de març, la seu va 

col·laborar en les diverses actuacions del 

grup de teatre L’Enfilat durant les festes 

majors de Castelló.

A l’abril, es va col·laborar amb els 

autors de l’exposició itinerant «Lingüistes 

pel carrer», i amb la III Fira de Teatre 

Breu de Castelló, celebrada entre els dies 

21 i 30 i organitzada per la Ravalera 

Teatre. El dia 25, Vicent Pitarch va inter-

venir en l’acte de lliurament dels XVIII 

Premis Vicent Ventura, a la Universitat 

de València. 

Els dies 6 i 7 de maig, es va col-

laborar amb el Col·lectiu per la Llengua 

i la Cultura de Castelló en la XXIX Festa 

per la Llengua a Borriol i a Vinaròs (Baix 

Maestrat).

El 9 de maig, al Menador Espai 

Cultural tingué lloc la presentació del 

projecte «Literatura Km 0. Comarques de 

Castelló. Els autors del territori a l’aula», 

en què Onada Edicions presentà un recull 

de llibres que aposten per la literatura de 

proximitat, amb autors del territori i amb 

la intenció que aquestes obres siguin re-

comanades a l’alumnat de secundària i 

batxillerat. L’acte inclogué la conferència 

«Literatura, territori i identitat», de Joan 

F. Mira, membre de l’IEC i de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua. La presentació 

va ser a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, 

director científic d’Onada Edicions i 

membre de l’IEC.

L’11 de maig va tenir lloc a la sala 

d’actes de la Llotja del Cànem (Castelló), 

la xerrada «La Institució Catalana d’His-

tòria Natural o l’exercici del naturalisme en 

ple segle xxi», a càrrec de Joan Pino, presi-

dent de la Institució Catalana d’Història 

Natural (ICHN) de l’IEC. L’acte fou orga-

nitzat conjuntament amb l’Ateneu de Na-

tura, la ICHN, la UJI i la Llotja del Cànem.

Els dies 13, 20 i 27 de maig, al 

pati del Centre Municipal de Cultura de 

Castelló, s’organitzaren els vermuts litera-

ris, iniciativa conjunta amb Castelló per la 

Llengua que té per objectiu promoure  

la literatura en valencià i generar un espai 

de trobada entre escriptors i lectors en un 

espai distès i de proximitat. Aquesta edi-

ció es dedicà al pensament de Joan Fuster, 

a conèixer les novetats de la gramàtica 

catalana de l’IEC i a retre homenatge al 

poeta Miquel Peris i Segarra (1917-1987):

— «El pensament i l’acció. De 

Marx a Gramsci en Joan Fuster», amb 

Toni Rico, llicenciat en història contem-

porània i antropologia, i Ferran Archilés, 

professor del Departament d’Història 

Contemporània de la UV.

— «Presentació de la Gramàtica 

de la llengua catalana i l’ortografia ca-

talana», per Vicent Pitarch, membre de 

la Secció Filològica de l’IEC i delegat del 

president de l’IEC a Castelló.
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— «Acte d’homenatge pel cente-

nari del poeta Miquel Peris i Segarra», a 

càrrec del catedràtic de la UJI Lluís Me-

seguer, i d’escriptors d’El Pont, que reci-

taren versos del poeta.

Durant el mateix mes de maig, la 

seu de Castelló va col·laborar en els Dis-

sabtes Literaris (dies 13, 20 i 27), de 

l’Agrupació Borrianenca de Cultura, que 

enguany han tingut com a ponents Tomás 

Martínez, David Miró i Fèlix Edo. Així 

mateix, participà activament en la quarta 

edició dels Premis Maestrat Viu, celebra-

da el 20 de maig a Sant Mateu (Alt Ma-

estrat).

Els dies 25, 26 i 27 de maig, va 

tenir lloc a Vinaròs, Benicarló i Rossell 

(Baix Maestrat) el congrés Joan coromi-

nes i el País valencià, organitzat per l’IEC.

Així mateix, Vicent Pitarch va 

intervenir en la presentació del projecte 

de premsa diària Jornada, a l’edifici Me-

nador (13 de juny) i al Centre Cultural 

Molí de l’Arròs (Almenara, 3 de juliol).

El dia 23 de juny, en qualitat de 

delegat a Castelló de l’IEC, Vicent Pitarch 

va participar en l’acollida de la Flama del 

Canigó, a la Tinença d’Alcaldia del Grau.

Com ja és habitual, la seu caste-

llonenca ha col·laborat amb l’Associació 

Cultural Feslloch en el Feslloch 2017, 

festival de música en català que organitza 

Escola Valenciana a Benlloch (6, 7 i 8 de 

juliol).

El dia 12 de juliol, a la UJI i dins 

el curs d’estiu 2017 «L’assaig: pensament 

en diàleg i models de llengua», el president 

de l’IEC va oferir la conferència «L’assaig 

científic vist per l’autor i pel traductor».

Durant el curs es va col·laborar en 

la difusió i l’avaluació del XIX Concurs 

Literari i Fotogràfic Carles Salvador, or-

ganitzat per la Fundació Carles Salvador, 

durant la primavera. El 22 d’agost es van 

lliurar els premis, en un acte en què va 

intervenir Vicent Pitarch.

També es va col·laborar en la 

publicació De castelló a l’univers, del 

Seminari d’Informàtica de Castelló i en 

l’edició del llibret Penyagolosa fascinant, 

de nom venerable, de Vicent Pitarch, que 

es publicà en homenatge al centenari del 

naixement del poeta castellonenc Miquel 

Peris i Segarra (1917-1987). Juntament 

amb l’IEC, participaren en la publicació, 

feta per Onada Edicions, la Fundació 

Huguet i el Centre Excursionista de Cas-

telló.

En resum, entre les activitats que 

ha dut a terme la seu de Castelló durant 

el curs 2016-2017 han assolit un relleu 

notori la gestió de la parcel·la administra-

tiva del congrés Joan coromines i el País 

valencià; la convocatòria i la planificació 

de l’Any Miquel Peris, la celebració del 

qual ha de culminar en el primer trimes-

tre del curs vinent; la intensificació de les 

relacions especials amb l’Ateneu de Na-

tura, i els contactes amb la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials de l’IEC per a 

preparar la jornada acadèmica que tindrà 

lloc a Castelló durant el curs 2017-2018. 
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Així mateix, convé assenyalar que aquest 

ha estat el curs del trasllat de la seu, del 

Centre Municipal de Cultura al Menador 

Espai Cultural.

seu de lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Av. Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat 

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

nitzar les activitats següents:

— El berenar col·loqui «El nave-

gant i els mots», organitzat amb la col-

laboració del Departament de Filologia 

Catalana i Comunicació i el Departament 

d’Anglès i Lingüística de la Universitat de 

Lleida (UdL). Va anar a càrrec de l’es-

criptor rossellonès Joan Lluís Lluís i va 

tenir lloc el dia 4 de maig al Rectorat de 

la UdL.

— L’edició del DVD 100 anys dels 

totxets de camporrells i de l’opuscle 

camporrells a Aux rives des nogueras.

— La transcripció i traducció de 

textos medievals de la vall d’Àger, amb 

les primeres referències a pobles de l’Alta 

Llitera i la Baixa Ribagorça (Benavarri-

Viella). Es va dur a terme durant el mes 

de juliol.

Així mateix, ha col·laborat en les presen-

tacions i publicacions que es detallen a 

continuació:

— Actes de presentació de la 

Gramàtica de la llengua catalana als 

professors de primària (EOI de Lleida, 4 

d’octubre); als professors de secundària 

(EOI de Lleida, 6 d’octubre); presentació 

de la nova gramàtica a Fraga i al profes-

sorat de català a l’Aragó (CEIP Fraga III, 

28 de febrer); conferència en occità «Era 

norma catalana: presentacion dera naua 

Gramàtica de la llengua catalana der 

IEC» (Universitat de Tolosa Jean Jaurès, 

28 de març), i presentació de l’obra a 

Lleida (UdL, 30 de març). 

— Presentació dels llibres El ha-

bla del valle de Bielsa, d’Antoni M. Badia 

i Margarit, i Encuestas lingüísticas en el 

Alto Aragón (1922), de Josep M. de Ca-

sacuberta, que tingueren lloc a la seu de 

l’IEC en un acte organitzat per la Secció 

Filològica i la Sociedad Cultural Aladra-

da, el 16 de desembre. 

— Presentació de l’obra Raó de 

catalunya. la societat catalana al se- 

gle xxi, a càrrec dels seus directors, Salvador 

Giner i Oriol Homs, en l’acte de presenta-

ció de l’Associació Catalana de Sociologia 

a Lleida, al Saló Víctor Siurana de l’Edi-

fici del Rectorat de la UdL, el 7 de febrer.

— Presentació de Dites, refranys 

i paraules de la vall de cabó, de Josep 

Obiols i amb l’edició a cura de Ramon 

Sistac, que tingué lloc a Cabó (Alt Urgell), 

el 13 de maig. 
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— Presentació de l’Enquesta 

d’usos lingüístics a la Franja (2014), 

fruit de la col·laboració entre la Genera-

litat de Catalunya i la Universitat de 

Saragossa, mitjançant un conveni entre 

la Direcció General de Política Lingüís-

tica (DGPL) del Departament de Cultu-

ra de la Generalitat i el Grup d’Estudis 

sobre la Societat de Risc del Departament 

de Sociologia i de l’Àrea de Filologia 

Catalana de la Universitat de Saragossa. 

Es va assistir i participar en la presenta-

ció a Saragossa d’aquest estudi, que 

tingué lloc a la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la Universitat de Saragossa, el 

31 de maig.

— Participació en l’edició dels 

llibres d’Antoni M. Badia i Margarit El 

habla del valle de Bielsa i Entre manus-

critos y encuestas. trabajos sobre el 

aragonés y el catalán de Aragón, i l’obra 

de Josep M. de Casacuberta Encuestas 

lingüísticas en el Alto Aragon (1922). Així 

mateix, va acordar col·laborar amb el 

Consell Cultural de les Valls d’Àneu per 

a l’edició del llibre toponímia aneuenca, 

d’Albert Turull. 

La seu ha tingut representació institucio-

nal en les activitats següents:

— 13 d’octubre. Conferència 

«Mèxic i la Segona República espanyola», 

impartida pel membre de l’IEC José M. 

Murià i organitzada pel Centre Llatinoa-

mericà de Lleida i l’equip docent de 

Processos i contextos educatius II i Geo-

grafia i història de Catalunya, del grau 

d’educació primària (UdL). 

— 28 d’octubre. Conferència 

«Fronteres lingüístiques en una Europa 

sense fronteres», en la jornada El repte 

d’investigar sobre la Franja d’Aragó, que 

van organitzar l’Associació Internacional 

de Llengua i Literatura Catalanes i la 

secció de Filologia Catalana del Departa-

ment de Lingüística General i Hispànica 

de la Universitat de Saragossa i que tingué 

lloc a la Facultat de Filosofia i Lletres 

d’aquesta universitat.

— 4 de novembre. Lliurament 

dels XIII Premis a Treballs de Recerca 

d’Estudiants de Batxillerat i Cicles For-

matius de Grau Superior (UdL).

— 15 de novembre. Inauguració 

de curs de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

(IEI).

— 23 de novembre. Signatura del 

protocol de donació del llegat de Joan 

Baptista Xuriguera a la UdL.

— 23 de novembre. Espectacle li-

terari «De l’oblit i del silenci. Ramon Xu-

riguera (1901-1966). 50 anys d’absència», 

al Cafè Teatre de l’Escorxador (Lleida).

— 16 de desembre. Acte de nome-

nament de Josep Vallverdú com a fill 

adoptiu de la ciutat de Balaguer, a la Sala 

d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer.

— 17 de març. II Dictat plurilin-

güe per a alumnes de 4t d’ESO de les 

Terres de Lleida, a la UdL.

— 21 de març. Presentació i ober-

tura del curs «Els fonaments de la cultu-
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ra xinesa», que tingué lloc a l’Institut 

d’Estudis Ilerdencs i fou coordinat per 

l’Aula d’Estudis Xinesos de la UdL.

— 28 de març. Espectacle: Entre 

dos desembres, la primavera. Màrius 

torres (sanatori de Puig d’olena, 1935-

1942), al Cafè del Teatre de l’Escorxador 

de Lleida. 

— 28 d’abril. Homenatge Josep 

vallverdú: la força i la lucidesa, organitzat 

per la Fundació Josep Irla i la UdL. Es va 

celebrar al Saló Víctor Siurana del Rec-

torat d’aquesta universitat.

— 15 de maig. Rebuda a la UdL 

dels professors i estudiants d’occità de la 

Universitat de Tolosa-Joan Jaurés en el 

marc del conveni d’intercanvi que tenen 

aquestes dues universitats en matèria de 

filologia occitana.

— 9 i 10 de juny. Jornades de la 

Secció Filològica de l’IEC a Balaguer.

— 14 de juny. Homenatge i reci-

tal de la poeta Rosa Fabregat, titulat 

versos al cafè d’en toni i inclòs en el cicle 

vespres en vers, que tingué lloc al Cafè 

Teatre de l’Escorxador (Lleida).

— 29 de juliol. Inauguració de 

l’exposició cultural de Camporrells, dins 

els actes de la festa major d’aquest muni-

cipi de la comarca de la Llitera.

— 15 d’agost. Homenatge a Joan 

Coromines amb el descobriment d’una 

placa d’agraïment a Vilamòs (Vall 

d’Aran), inclòs en els actes de la festa 

major.

seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat 

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

la Biblioteca Enric Valor-IEC, que conté 

el fons bibliogràfic de l’IEC i un fons bi-

bliogràfic i documental d’Enric Valor. La 

biblioteca, situada a la Seu Ciutat d’Ala-

cant, és oberta al públic dilluns i divendres 

de 10 h a 12 h i dimecres de 16 h a 20 h. 

D’altra banda, s’ha encarregat o ha inter-

vingut en les activitats següents:

Els dies 5 i 7 de setembre, tingué 

lloc a l’edifici Germà Bernàcer de la Uni-

versitat d’Alacant, el curs «La ciència pren 

la paraula: els problemes socials de les 

pseudociències en l’era de la informació», 

coorganitzat amb la Universitat d’Ala-

cant, la Càtedra Telefònica i la Societat 

per a l’Avenç del Pensament Crític, amb 

l’objectiu que els ciutadans siguin crítics 

davant l’auge de pseudociències, creences, 

mites o supersticions que estan arrelant 

en la societat, i que la ingent quantitat 

d’informació d’Internet amplia. En la 

quarta edició, les sessions, seguides d’un 

debat col·lectiu cadascuna, es van dedicar 

a qüestions com ara els aspectes psicolò-

gics de les creences irracionals i la pseu-
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dociència, o l’ús de tècniques d’il-

lusionisme en fenòmens paranormals. 

El 30 de setembre, a la Casa de 

Cultura de Castalla, es projectà el docu-

mental Bicicleta, cullera, poma, i es dugué 

a terme un col·loqui posterior amb la 

psicòloga Pilar Mira. L’acte fou organitzat 

juntament amb el Centre Cultural Caste-

llut, amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Castalla, l’Associació de Familiars de 

persones amb Alzheimer i altres demèn-

cies de Castalla i Onil. 

D’octubre de 2016 a juny de 2017, 

s’impartiren les Sessions de Conversa de 

la Biblioteca Enric Valor-IEC, coordinades 

per Lliris Picó. S’hi fan lectures i debats 

sobre textos procedents tant de la premsa 

diària com del fons bibliogràfic de l’IEC 

i del fons bibliogràfic i documental d’En-

ric Valor. Estan dirigides a totes les per-

sones interessades a practicar la conversa 

i la reflexió en valencià i s’integren en el 

programa del Voluntariat per la Llengua, 

organitzades en col·laboració amb la Seu 

Universitària Ciutat d’Alacant, La Cívica - 

Escola Valenciana i l’Ajuntament d’Ala-

cant. Dins les sessions de conversa se ce-

lebren activitats especials puntualment, 

com visites als diferents museus de la 

ciutat i passejos guiats pels edificis més 

emblemàtics, i degustacions dels plats  

més típics de la nostra gastronomia.

D’octubre de 2016 a juliol de 2017 

(primer dissabte de mes), es realitzà el 

Club de Lectura en Català, iniciativa de 

la llibreria Libros 28, de Sant Vicent del 

Raspeig, amb el suport de la Seu d’Ala-

cant. S’hi tractaren obres com la sega, 

de Martí Domínguez, que obtingué el 

Premi de la Crítica dels Escriptors Valen-

cians 2016 a la millor novel·la per a adults 

publicada el 2015; 60 dies a cuba, de 

Roger de Gràcia; califòrnia, de Jordi 

Coca; Des del balcó, de Teresa Muñoz; la 

llum de les estrelles mortes, de Josep Ma-

nuel Vidal, i Quan arriba la penombra, 

de Jaume Cabré, entre d’altres. 

Els dies 18 i 19 de novembre, se 

celebrà la Plaça del Llibre d’Alacant 

2016, a la plaça de l’Ajuntament. Orga-

nitzada per l’Ajuntament d’Alacant, la 

Universitat d’Alacant i Escola Valenciana, 

és una iniciativa per a promoure el llibre 

en llengua catalana i fomentar-ne la lec-

tura. La delegació hi va participar amb 

una parada de llibres de l’IEC.

El 28 de gener, es va realitzar una 

visita guiada al Carxe (Regió de Múrcia), 

a càrrec de la historiadora Imma Garrigós.

Del 3 de febrer al 31 de març, es 

va fer l’exposició i edició del catàleg cor-

responent amb motiu de l’Any Joan Valls: 

«100 vegades Joan Valls», a la Capella de 

l’Antic Asil (Alcoi).

Els dies 24 i 25 de març, tingué 

lloc a la Universitat Politècnica de Valèn-

cia (campus d’Alcoi), la XXII Jornada de 

Sociolingüística d’Alcoi. Vicent Marzà, 

conseller d’Educació de la Generalitat 

Valenciana, hi pronuncià la conferència: 

«Reptes socials i polítics de la normalit-

zació lingüística al País Valencià». La 
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jornada es clogué amb un debat sobre 

l’homologació dels títols de llengua en els 

territoris de llengua catalana, que reuní 

per primera vegada les persones respon-

sables de la política lingüística del País 

Valencià, Catalunya i les Illes Balears: 

Rubén Trenzano, Ester Franquesa i Mar-

ta Fuxà, respectivament. L’organització 

va ser conjunta amb la Universitat Poli-

tècnica de València, l’Acadèmia Valen-

ciana de la Llengua, l’Ajuntament d’Alcoi, 

la Coordinadora Alcoià - Comtat pel 

Valencià i el Centre Ovidi Montllor.

Del 3 al 9 d’abril, es van dur a 

terme els tallers «El mar a fons», organit-

zats per la delegació d’Alacant en col-

laboració amb les regidories d’Educació i 

de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant. 

Aquesta activitat tenia per objectiu apro-

par el coneixement sobre els mars i els 

oceans tant a la comunitat educativa com 

a la societat en general. Aquests tallers 

formen part del projecte «El mar a fons», 

realitzat per l’Obra Social La Caixa en 

col·laboració amb el Consell Superior 

d’Investigacions Científiques i l’Institut 

de Ciències del Mar de Barcelona.

Del 2 al 6 de maig, se celebrà el II 

Curs sobre Llengua i Identitat al Sud: «La 

cultura popular valenciana», organitzat 

per l’Associació El Tempir en col·laboració 

amb la Universitat d’Alacant, l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua i la delegació 

d’Alacant, entre d’altres. Hi va participar 

Joan Francesc Mira, membre de l’IEC, 

amb la conferència inaugural: «La festa i 

la identitat. El cas del País Valencià».

El 4 de juliol, l’IEC participà en 

la quaranta-setena Fira del Llibre d’Ala-

cant (29 de juny - 9 de juliol), amb una 

parada situada al passeig de Soto, on 

oferí una selecció de les seves publicaci-

ons. També s’hi va presentar el llibre 

certàmens d’experiències científiques, 

prologat pel president de l’IEC, Joando-

mènec Ros, que recull els experiments 

presentats en les dues últimes edicions de 

les jornades que duen el mateix nom que 

l’obra i que han coorganitzat la delegació 

de l’IEC a Alacant i l’Aula de la Cièn- 

cia de la Universitat d’Alacant. La pre-

sentació es va incloure en els actes de la 

jornada Història local i divulgació cientí-

fica, i hi intervingueren Isabel Abril, Vi-

cent Hernandis, Carles Martín Cantarino 

i Josep Martines, membre de l’IEC, en 

nom de Brauli Montoya, delegat de l’IEC 

a Alacant. La fira va ser promoguda per 

l’Ajuntament d’Alacant, el Pla de Cultura 

Alacant 2017, l’Asociación Provincial de 

Libreros y Papeleros de Alicante i el Gre-

mi de Llibreters Independents de les 

Comarques Alacantines.

Al llarg del mes de juliol, es van 

impartir les sessions del Pati de la Ciència, 

tallers de divulgació científica adreçats  

als participants de l’Escola d’Estiu de la 

Universitat d’Alacant i organitzats per  

la delegació d’Alacant en col·laboració 

amb la Universitat d’Alacant.
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Delegació de valència

Any de creació: 2005

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme principal-

ment a l’Octubre Centre de Cultura Con-

temporània (carrer de Sant Ferran, 12, 

46001 València)

A/e: valencia@iec.cat

La Delegació de València s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

Bar de Ciències 

El 19 d’octubre, a la Cafeteria de l’Octu-

bre Centre de Cultura Contemporània de 

València, es dugué a terme una sessió del 

Bar de Ciències: «L’eloqüència dels 

morts», a propòsit de la publicació del 

llibre la ciència a l’ombra, amb J. M. 

Mulet, autor del llibre, i Mercedes Aler, de 

l’Institut de Medicina Legal i Ciències 

Forenses de València. El Bar de Cièn- 

cies s’organitza juntament amb la Unitat 

de Cultura Científica i de la Innovació de 

la Càtedra de Divulgació de la Ciencia  

de la Universitat de València i el CSIC.

Desè aniversari de l’Espai Ciència

El 9 de novembre, es va celebrar el desè 

aniversari de l’Espai Ciència, a l’Octubre 

Centre de Cultura Contemporània. Du-

rant aquests deu anys, l’Espai Ciència ha 

promogut nombroses activitats: conferèn-

cies, tertúlies a la cafeteria, presentacions 

de llibres, demostracions d’experiments…, 

per tractar temàtiques que van des del 

canvi climàtic fins al genoma humà, pas-

sant pels virus o la fotònica, o la recupe-

ració de figures importants per a la cièn-

cia com Alfred Wallace o Alan Turing. 

L’acte s’or ganitzà juntament amb Acció 

Cultural del País Valencià i la Càtedra de 

Divulgació de la Ciència - Unitat de Cul-

tura Científica de la Universitat de Valèn-

cia, amb el suport del CSIC i la revista 

Mètode. Andreu Mas-Colell, membre de 

l’IEC i catedràtic d’economia de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, hi va pronunciar 

la conferència: «La universitat i la recer-

ca en un context de recursos limitats: al-

gunes experiències». 

Presentació del llibre El camí  

de la pesta

El 29 de novembre de 2016, a la Llibreria 

Fan Set de l’Octubre Centre de Cultura 

Contemporània tingué lloc la presentació 

de la novel·la El camí de la pesta, de 

Daniel Closa. Hi intervingueren l’autor, 

que és investigador del CSIC, i Manuel 

Porcar, investigador de la Universitat de 

València. A més, els assitents guadiren 

d’un tast de bacteris amanit per Fernan-

do Sapiña, professor de Ciències Gastro-

nòmiques de la Universitat de València.

Els premis Nobel del 2016

L’Espai Ciència, d’altra banda, va realitzar 

al llarg del mes de gener l’habitual cicle 
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de conferències dedicat a analitzar les 

contribucions a la ciència i a la literatura 

dels guardonats amb els premis Nobel 

d’Economia, Física, Química, Medicina i 

Literatura. Totes les con ferències es van 

impartir a l’Octubre Centre de Cultura 

Contemporània de València:

— El 16 de gener, s’inaugurà el 

cicle amb la conferència titulada «Propie-

taris, alts executius i treballadors: contractes 

i institucions», a càrrec de Gonzalo Olcina, 

especialista en teoria de jocs, incentius i 

contractes i economia del comportament, 

que va explicar l’aportació d’Oliver Hart, 

Premi Nobel d’Economia 2016, per les seves 

contribucions a la teoria del contracte.

— El 18 de gener, Vicent Vento, 

de l’Institut de Física Corpuscular de la 

Universitat de València - CSIC, va pro-

nunciar la segona conferència, «Vòrtex 

d’Espín», en què tractà del Premi Nobel 

de Física 2016, atorgat a David J. Thou-

less, Duncan M. Haldane i J. Michael 

Kosterlitz, pels seus descobriments teòrics 

de les transicions de fase topològiques i 

fases topològiques de la matèria.

— El 23 de gener, Jordi Solà, del 

CSIC de Barcelona, va impartir la confe-

rència «Màquines i motors moleculars: 

què són i com i per a què es fabriquen?» 

sobre la transcendència dels guardonats 

amb el Premi Nobel de Química 2016, 

Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stod-

dart i Bernard L. Feringa.

— El 25 de gener, Carmen Agua-

do, del Centre d’Investigació Príncep 

Felip de València, va argumentar la im-

portància de Yoshinori Ohsumi, Premi 

Nobel de Fisiologia o Medicina 2016, amb 

la conferència «Autofàgia, una via de 

degradació intracel·lular».

— El 31 de gener, Vicent Partal, 

periodista i director de Vilaweb, i Borja 

Penalba, músic, van parlar de Bob Dylan, 

Premi Nobel de Literatura 2016, per 

haver creat noves expressions poètiques 

dins la tradició de la cançó americana. 

Dia de Darwin 

El 8 de febrer de 2017, a la Universitat 

de València, es va celebrar el Dia de Dar-

win 2017, amb la conferència «L’avant-

passat comú universal», a càrrec de Luis 

Delaye; la presentació de «Trau la llengua: 

projecte de microbioma bucal», del Cen- 

tre de Regulació Genòmica, i la xerrada 

«Eau de neurone, un cervell d’olors», amb 

la neurobiòloga Carmen Agustín. Ho or-

ganitzà 10 anys d’Espai Ciència, amb el 

suport de l’IEC, la Societat Catalana de 

Biologia (IEC), Acció Cultural del País 

Valencià, la Càtedra de Divulgació de la 

Ciència de la Universitat de València,  

la Fundación Española para la Ciencia  

y la Tecnología (FECyT) i el Consell Su-

perior d’Investigacions Científiques.

Converses a l’Espai Ciència  

2016-2017: «Investigació científica 

per millorar la nostra vida» 

L’activitat, organitzada amb la col·la bo-

ració de la Llibreria Fan Set, vilaweb, 
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cartelera turia i Mètode amb l’objectiu 

de difondre la investigació científica, 

consistí en un cicle de converses en forma 

de programa de ràdio sense ràdio, condu-

ït per la periodista Reis Juan. Els convi-

dats van ser els següents: Pere Estupinyà, 

divulgador de la ciència (1 de desembre 

de 2016); Dolors Corella, catedràtica de 

medicina preventiva i salut pública a la 

Universitat de València (2 de març de 

2017); Andreu Escrivà, doctor en biodi-

versitat i divulgador ambiental (6 d’abril 

de 2017); Toni Granell, professor d’inves-

tigació de l’Institut de Biologia Molecular 

i Cel·lular de Plantes de la Universitat 

Politècnica de València - CSIC (11 de maig 

de 2017), i Consuelo Guerri, directora del 

grup de Patologia Cel·lular i Molecular de 

l’Alcohol del Centre de Investigació Príncep 

Felip (8 de juny de 2017).

Delegació de Palma

Any de creació: 2009

Delegat: Damià Pons i Pons

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme en diversos 

indrets.

A/e: palma@iec.cat

La Delegació de Palma s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

El 26 d’octubre de 2016, a l’edi-

fici universitari de Sa Riera (Palma), el 

filòleg Joaquim Mallafrè, membre de la 

Secció Filològica, va impartir la conferèn-

cia «Temes i recursos a l’ulisses de James 

Joyce». Els assistents foren una trentena. 

L’acte fou coorganitzat amb el Departa-

ment de Filologia Catalana (UIB) i el 

Servei d’Activitats Culturals (UIB). El 

filòleg Nicolau Dols, membre de l’SF i 

professor de la UIB, va presentar el con-

ferenciant. 

El 27 d’octubre de 2016, confe-

rència de Joaquim Mallafrè, a l’edifici 

Ramon Llull del Campus de la UIB. El 

títol va ser el següent: «Tribu i polis a 

l’Ulysses / Ulisses». Hi assistiren uns 

vuitanta alumnes dels graus de filologia 

catalana i d’estudis anglesos. L’acte fou 

coorganitzat amb el Departament de Fi-

lologia Catalana i el Servei d’Activitats 

Culturals (SAC). Damià Pons va presen-

tar el conferenciant.

Els dies 15, 22 i 29 de novembre 

de 2016, a l’edifici universitari de Sa 

Riera, Bartomeu Payeras, «Tomeu l’Amo», 

artista plàstic i estudiós de l’obra de Sal-

vador Dalí, impartí les tres conferències 

següents: «El diví Dalí: un personatge 

desconegut», «Desxifrant el diví Dalí» i 

«La connexió mallorquina de Dalí: Llull 

i els dos Alomar, l’escriptor i l’arquitecte». 

Damià Pons va presentar el conferenciant. 

La mitjana d’assistents va ser de vint-i-

cinc persones. L’acte fou coorganitzat amb 

el Servei d’Activitats Culturals (UIB).

El 10 de novembre de 2016, a 

l’edifici universitari de Sa Riera, I Troba-
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da d’estudiosos de la literatura i la cultura 

produïda a les Illes Balears en el segle xix. 

Es presentaren cinc ponències: «Estat de 

la qüestió sobre la poesia del vuit-cents», 

a càrrec de Margalida Tomàs; «Estat de 

la qüestió sobre el teatre del vuit-cents», 

a càrrec de Joan Mas i Vives, membre de 

la Secció Històrico-Arqueològica; «Estat 

de la qüestió en referència a l’illa de Me-

norca», a càrrec de Fina Salord, i «Estat 

de la qüestió en referència a l’illa d’Eivis-

sa», a càrrec d’Isidor Marí, membre de la 

Secció Filològica. Amb posterioritat a 

cada ponència, hi va haver un temps de 

debat. Els assistents oscil·laren entre els 

vint i els trenta. Josep M. Domingo, direc-

tor del Grup d’Estudi sobre la Literatura 

del Vuit-cents (GELIV), i Damià Pons 

foren els presentadors i els moderadors de 

la jornada. Finalment, a darrera hora del 

dia, es va fer una visita a la tomba de 

Ramon Llull, a l’església de Sant Francesc 

de Palma. La Trobada fou coorganitzada 

amb el GELIV i el Departament de Filo-

logia Catalana de la UIB.

El 10 de novembre de 2016, a Can 

Alcover - Espai de Cultura (Palma), l’his-

toriador Pere Gabriel, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, pronuncià la 

conferència: «Progressistes i demòcrates. 

Anàlisis i debats a l’entorn dels escriptors 

i polítics illencs i Barcelona el segle xix». 

Hi assistiren unes trenta-cinc persones. 

L’acte fou coorganitzat amb el Grup d’Es-

tudi sobre la Literatura del Vuit-cents 

(GELIV) i el Departament de Filologia 

Catalana de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB), amb la col·laboració de 

l’Obra Cultural Balear. 

L’11 de novembre de 2016, l’Edi-

fici Ramon Llull de la UIB acollí el VI 

Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-

cents, titulat «Ramon Llull en la literatu-

ra catalana del segle xix». Hi participaren 

Margalida Tomàs, amb la ponència «Ra-

mon Llull i Marian Aguiló»; Pere Rosselló, 

amb «L’obra lul·lística de Jeroni Rosselló»; 

Joan Alegret, amb «Ramon Llull a la 

tradició catalana de Josep Torras i Ba-

ges»; Rosa M. Planas, amb «¿Fores vilan 

de malehida raça? Ramon Llull segons la 

visió de Josep Tarongí»; Rafael Roca, amb 

«Ramon Llull i València (1868-1933)»; 

Ramon Pinyol, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica, amb «Llull, Ver-

daguer i M. S. Oliver. A propòsit de l’edi-

ció pòstuma de Perles del llibre d’Amic e 

Amat (1908)»; Magí Sunyer, amb «El mite 

de Ramon Llull. Una mirada heretodoxa», 

i Isabel Ripoll, amb «Bartomeu Munta- 

ner i el projecte d’edició de l’obra de 

Ramon Llull». Els assistents, investiga-

dors i estudiants, foren una quarantena. 

El Seminari fou coorganitzat amb la UIB, 

el GELIV i el Govern de les Illes Balears. 

Damià Pons en fou el coordinador. 

El 30 de gener, al Col·legi d’Ar-

quitectes (Palma), Francesc Nel·lo, mem-

bre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials, i Margalida Mestre impartiren la 

conferència «Ciutat i territori en l’obra de 

Gabriel Alomar i Villalonga». L’organit-
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zació va anar a càrrec del grup Palma 

Segle XXI. L’IEC-Palma va col·laborar en 

la difusió de l’acte. 

El 4 de febrer de 2017, a l’edifici 

universitari de Sa Riera (Palma), celebra-

ció del seminari De l’oralitat a l’aprenen-

tatge de llengües, organitzat per la Soci-

etat Catalana de Pedagogia (IEC), en 

col·laboració amb l’IEC-Palma i amb la 

Direcció General d’Innovació i de Forma-

ció del Professorat, adscrita a la Conse-

lleria d’Educació del Govern de les Illes 

Balears. Hi va haver intervencions de 

Martí Teixidor, Carme Rider i Ramon 

Bassa. Damià Pons i Martí Teixidor, pre-

sident de la Societat Catalana de Pedago-

gia, presentaren l’acte. Hi assistiren uns 

cent ensenyants. 

El 30 de març, a Binissalem, a la 

Casa-Museu Llorenç Villalonga, Llorenç 

Soldevila, professor de literatura catalana 

de la Universitat de Vic, va impartir la 

conferència «Geografia literària de Ma-

llorca». Hi assistiren unes quaranta per-

sones. Carme Castells, directora de la 

Fundació de les Cases-Museu del Consell 

de Mallorca, va presentar el conferenciant. 

L’acte fou coorganitzat per l’IEC-Palma i 

la Casa-Museu.

Els 3 d’abril de 2017, a l’edifici 

Ramon Llull (Campus UIB), Llorenç 

Soldevila va parlar de les «Aplicacions 

didàctiques d’Endrets.cat. Geografia lite-

rària dels Països Catalans» als alumnes 

de primer i segon del grau de filologia 

catalana (uns vint-i-cinc). Damià Pons va 

presentar el conferenciant. L’acte fou or-

ganitzat juntament amb el Departament 

de Filologia Catalana de la UIB.

El 4 d’abril, a l’edifici universita-

ri de Sa Riera (Palma), Llorenç Soldevi-

la, professor titular de la Universitat de 

Vic, va impartir la conferència «Itinera- 

ris literaris: metodologia d’elaboració i 

ús. El comte Arnau / El comte Mal: mite 

identitari». Hi assistiren unes trenta per-

sones. Damià Pons va presentar el confe-

renciant. L’organització fou conjunta amb 

el Servei d’Activitats Culturals (SAC) i el 

Departament de Filologia Catalana de  

la UIB.

El 25 d’abril de 2017, al Teatre 

Xesc Forteza (Palma), presentació del 

nomenclàtor toponímic de les illes Bale-

ars (NOTIB), obra col·lectiva impulsada 

i dirigida per Joan Miralles; membre de la 

Secció Filològica. Hi va haver interven-

cions de Joan Miralles; Enric Ribes, cor-

responent de la Secció Filològica; Xavier 

Gomila; M. Teresa Cabré; Jaume Guisca-

frè; Llorenç Huguet, rector de la UIB, i 

Francina Armengol, presidenta del Go-

vern de les Illes Balears. Hi assistiren prop 

de tres-centes persones. L’IEC-Palma va 

col·laborar en la promoció de l’acte.

El 26 d’abril, a l’edifici univer-

sitari de Sa Riera (Palma), un seminari 

(3 hores) impartit per Isidor Marí, mem-

bre de la Secció Filològica, amb el títol 

«Un projecte intercultural compartible per 

tothom. L’acolliment lingüístic de la im-

migració: bones pràctiques». Damià Pons 
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va presentar l’acte. Hi assistiren unes 

quaranta persones, la majoria ensenyants. 

Va ser coorganitzat amb el SAC i el De-

partament de Filologia Catalana de la 

UIB. 

El 8 de juny, a la seu de l’Institut 

d’Estudis Baleàrics (Palma) es dugué a 

terme la roda de premsa de presentació 

de l’Atles ornitonímic de les illes Balears, 

editat conjuntament per l’IEC i l’Institut 

d’Estudis Baleàrics (IEB), adscrit a la 

Conselleria de Cultura, Participació i 

Esports del Govern de les Illes Balears. El 

Departament de Cultura del Consell de 

Mallorca i l’Ajuntament de Santanyí 

també col·laboraren en el finançament de 

l’edició. En la roda de premsa hi hagué 

intervencions dels dos autors —Cosme 

Aguiló, membre corresponent de la Sec- 

ció Filològica, i Antoni Mestre— i també 

de Francesc Rotger, director de l’IEB; de 

Damià Pons, delegat de l’IEC a Palma,  

i de Rafel Creus, director insular de l’àrea 

de Cultura del Consell de Mallorca.

El 20 de juny, l’Arxiu del Regne 

de Mallorca (Palma) va acollir la presen-

tació de l’Atles ornitonímic de les illes 

Balears, en què participaren els autors, 

Cosme Aguiló, membre corresponent de 

la Secció Filològica, i Antoni Mestre, i 

també Francesc Avellà, catedràtic d’ins-

titut i expresident del GOB-Mallorca; 

Nicolau Dols, membre de l’IEC; Damià 

Pons, delegat de l’IEC a Palma; Llorenç 

Galmés, batle de Santanyí; Manchado 

Rojas, director insular de Medi Ambient 

del Consell de Mallorca; Francesc M. 

Rotger, director de l’Institut d’Estudis 

Baleàrics, i Francesca Tur Riera, conse-

llera de Cultura, Participació i Esports del 

Govern balear i presidenta de l’Institut 

d’Estudis Baleàrics. La sessió fou organit-

zada conjuntament amb la Secció Filolò-

gica (IEC) i l’Institut d’Estudis Baleàrics-

ILLENC. 

Els dies 5, 6 i 7 de juliol, als edi-

ficis universitaris de Sa Riera (Palma) i 

Ramon Llull (Campus UIB), es va cele-

brar el Simposi Galeusca Història IV, ti-

tulat «Identitats nacionals i nacionalismes 

a l’Estat espanyol a l’època contemporà-

nia». Hi participaren com a ponents 

professors d’història d’universitats de 

Catalunya, del País Valencià, de les Illes 

Balears, de Navarra, de Galícia i del País 

Basc. Els noms dels ponents i els títols de 

les seves intervencions varen ser els se-

güents: Justo Beramendi González, cate-

dràtic emèrit de la Universitat de Santia-

go de Compostel·la, «Tensiones nacionales 

en el Estado español»; Ramon Arnabat, 

de la Universitat Rovira i Virgili, «Pàtria, 

nació i estat a l’inici de la revolució liberal 

a Catalunya (1808-1823)»; Giovanni 

Cattini, professor agregat de la Universi-

tat de Barcelona, «Les identitats a Cata-

lunya entre 1860-1901»; Sebastià Serra 

Busquets, catedràtic de la Universitat de 

les Illes Balears, «Plataformes i moviment 

associatiu entre Catalunya, les Illes Bale-

ars, la Catalunya del Nord i el País Valen-

cià i les seves publicacions en el temps 
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present»; Eduardo Alonso Olea, investi-

gador permanent de la EHU-UPV, «Los 

vascos y la nacionalización de España: los 

parlamentarios cuneros vascos en la Res-

tauración, 1876-1923»; Mikel Sorauren, 

investigador de Nabarralde, «Precedentes 

del movimiento nacional en los territo- 

rios del Estado de Navarra»; Ramon Ar-

nabat i Xavier Ferré, investigadors del grup 

de recerca ISOCAC de la Universitat Ro-

vira i Virgili, «Associacionisme i difusió del 

catalanisme (1880-1923)»; Antoni Mari-

mon Riutort, professor titular de la Uni-

versitat de les Illes Balears, «Entre nació 

cultural i nació política. La construcció  

dels Països Catalans des de Mallorca, 

1860-1936»; Unai Belaustegi, professor 

de la EHU-UPV, «Modelos de nacionali-

zación política española y/o vasca según 

los republicanos de Euskal Herria, en el 

período de la política de élites y de masas. 

1880-1937»; Teresa Abelló Güell, profes-

sora titular de la Universitat de Barcelona, 

«L’antiestatisme obrer»; Bartomeu Carrió, 

membre del Grup d’Estudi de la Cultura, 

la Societat i la Política al Món Contempo-

rani (UIB), «Les publicacions nacionalis-

tes de Mallorca entre principis del se- 

gle xx fins a la Guerra civil»; Josep Maria 

Figueres, professor titular de periodisme 

a la Universitat Autònoma de Barcelona, 

«La polèmica catalanista als anys trenta 

als mitjans de comunicació»; Arnau Com-

pany, membre del Grup d’Estudi de la 

Cultura, la Societat i la Política al Món 

Contemporani (UIB), «Els intents auto-

nòmics a les Illes Balears durant la Sego-

na República»; Joseba Agirreazkuenaga, 

catedràtic de la EHU-UPV, «La naciona-

lización política vasca: del mensaje de 

1917 para la devolución de los derechos 

históricos al proyecto de Gobierno nacio-

nal vasco (1918) y su constitución en 

1936»; Justo Beramendi González, cate-

dràtic emèrit de la Universitat de Santia-

go de Compostel·la, «El nacionalismo 

gallego en perspectiva històrica»; Uxío 

Breogán Diéguez Cequiel, professor de la 

Universitat de la Corunya, «Movilización 

obrera y cuestión nacional en la Galicia 

de la Transición: de las movilizaciones del 

1972 al SOG»; Xosé Estévez, professor 

sènior de la Universitat de Deusto, «Xosé 

Velo Mosquera e o Galeuzca de 1959 en 

Caracas»; Damià Pons, catedràtic de la 

UIB i membre de la Secció Històrico-Ar-

queològica de l’IEC, «Ideologia i cultura 

a la Mallorca dels anys seixanta: inici d’un 

nou cicle»; Josep Miquel Santacreu Soler, 

catedràtic d’història contemporània a la 

Universitat d’Alacant, «La feblesa electo-

ral del valencianisme polític durant la 

Transició democràtica (1977-1982)»; 

Fermí Rubiralta, del Departament d’En-

senyament del País Basc, «El nou nacio-

nalisme radical basc, gallec i català: 

1959-1974»; Carles Santacana, professor 

titular d’història contemporània a la UB: 

«Reformulacions de la cultura i la identi-

tat en el tardo franquisme»; Jordi Casas-

sas i Ymbert, catedràtic de la UB i mem-

bre de la Secció Històrico-Arqueològica 
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de l’IEC, «Les identitats a Catalunya 

entre 1901 i 1939», i Maria Antònia Font, 

presidenta de la Federació d’Organitzaci-

ons per la Llengua Catalana-FOLC, «El 

protocol de drets lingüístics de 2016, eina 

de participació de la societat civil per a la 

normalització del català». A més de les 

sessions dedicades a les ponències, es va 

fer la presentació de cinc llibres sobre el 

fet nacional català publicats recentment 

i dues taules rodones, titulades, respecti-

vament, «Després de cinquanta anys de 

nosaltres els valencians (1962), de Joan 

Fuster, i Els mallorquins (1967), de Josep 

Melià», amb la participació de Damià 

Pons, Antoni Marimon i Josep Miquel 

Santacreu, i «Els nacionalismes en pers-

pectiva», amb Joseba Agirreazkuenaga, 

Justo Beramendi, Jordi Cassas, Josep 

Miquel Santacreu, Mikel Sorauren i Se-

bastià Serra. Al Simposi també hi hagué 

una sessió de presentació de comunicaci-

ons. El coordinador principal del Simpo-

si va ser el catedràtic Sebastià Serra 

Busquets. El nombre de participants va 

sobrepassar de mitjana els seixanta. L’or-

ganització va anar a càrrec de la UIB 

(Departament de Ciències Històriques i 

Teoria de les Arts, Grup d’estudi de la 

Cultura, la Societat i la Política al Món 

Contemporani, Centre d’estudis i Docu-

mentació Contemporània) i de l’Institut 

d’Estudis Catalans (IEC-Palma).

La primera setmana de juliol, a 

petició de la Societat Catalana de Peda-

gogia (IEC), l’IEC-Palma va fer la difusió 

a tots els centres educatius de les Illes 

Balears de l’enllaç al nou número de la 

Revista catalana de Pedagogia.

El 19 de juliol, a Can Alcover-

Espai de Cultura, es feu una taula rodona 

commemorativa del 40è aniversari del 

Congrés de Cultura Catalana (CCC), amb 

la participació de Jaume Mateu, president 

de l’Obra Cultural Balear; de Miquel 

Strubell, president de la Fundació Con-

grés de Cultura Catalana; d’Antoni Serra, 

coordinador del CCC a les Balears, i de 

Biel Mesquida, membre de la Comissió 

executiva del CCC. L’IEC-Palma va col-

laborar en la difusió de l’acte.

Per acabar, cal destacar l’edició en 

curs del volum desè de les obres comple-

tes de Miquel dels Sants Oliver: obra en 

vers, una coedició entre l’Institut d’Estu-

dis Catalans i Lleonard Muntaner Editor. 

Delegació de l’Alguer

Any de creació: 2016

Delegat: Antoni Torre 

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme en diversos 

indrets.

A/e: alguer@iec.cat

La Delegació de l’Alguer s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents:

El 10 d’octubre de 2016, conjun-

tament amb la seu de Perpinyà, es realit-
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zà la I Trobada dels Parcs Naturals i Re-

serves Marítimes dels Països Catalans, a 

la seu de l’IEC, en la qual van participar 

representants de l’Alguer, el País Valencià, 

les Illes Balears, la Catalunya del Nord i 

Catalunya. S’hi plantejà treballar conjun-

tament amb la finalitat de desenvolupar 

projectes que abordin la relació de la 

natura amb la llengua, la cultura i el 

territori. El principal resultat de la troba-

da fou l’assentament de les bases per a 

crear una xarxa d’àrees marítimes prote-

gides dels territoris de llengua i cultura 

catalanes.

El 2 de desembre de 2016, la de-

legació de l’Alguer va dur a terme la 

Jornada d’Estudi sobre els Sistemes de 

Depuració Natural i Zones Humides, amb 

la col·laboració de la Fundació Meta, el 

Parc Natural Regional de Port del Comte 

i el Municipi de l’Alguer, a l’espai Lo 

Quarter de l’Alguer. L’obertura de la 

jornada fou a càrrec de Mario Bruno, 

síndic de l’Alguer, i d’Antoni Torre, dele-

gat de l’IEC a l’Alguer, i va constar de sis 

ponències a càrrec d’experts: «Sistemes 

de depuració natural per a la protecció 

dels llacs i aigües de transició», de Fabio 

Masi, director tècnic de l’empresa IRI-

DRA; «Depuració via LIFE del pantà  

de Foix. Mesures adaptatives i gestió», de 

Martí Boada, Roser Maneja i Quim Zaldo, 

de l’Institut de Ciència i Tecnologia Am-

bientals de la Universitat Autònoma de 

Barcelona; «Recuperació mediambiental 

del tram final del riu Besòs», d’Antoni 

Alarcon, gerent del Consorci del Besòs; 

«Perspectives per a la protecció de les 

zones humides de la Xarxa Natura 2000», 

de Marianna Mossa, de l’Assessorat per a 

la Defensa del Medi Ambient de la Regió 

Autònoma de Sardenya; «RETRALAGS: 

cap al contracte de llacuna del Calich», 

de Raniero Selva i Salvatore Masia, del 

Municipi de l’Alguer, i «Importància na-

tural i ambiental de la llacuna del Calich: 

realitat i perspectives de protecció i valo-

ració», de Mariano Mariani, director del 

Parc Natural Regional de Port del Comte. 

El 12 de juny de 2017, a la Biblio-

teca Rafael Sari de l’Alguer, es va fer la 

presentació de la Gramàtica de la llengua 

catalana de l’IEC, amb la benvinguda a 

càrrec del síndic de l’Alguer, Mario Bruno, 

i les intervencions d’Antoni Torre, delegat 

de l’IEC a l’Alguer; Maria Josep Cuenca, 

membre de la Secció Filològica de l’IEC, 

i Francesc Ballone, membre corresponent 

de la Secció Filològica de l’IEC, que se 

centrà en l’aportació algueresa a l’obra. 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, 

presidí i clogué l’acte.
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