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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2017

Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans

ponència: Albert Balcells (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), Francesc 

Gonzàlez i Sastre (membre de la Secció de Ciències Biològiques), David Jou (membre de 

la Secció de Ciències i Tecnologia), Mariàngela Vilallonga (membre de la Secció Filològi-

ca), Josep M. Casasús (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials) i Romà Esca-

las (secretari general de l’IEC).

Atorgat a Jana Balacciu Matei, traductora i filòloga romanesa, editora i directora 

de la col·lecció «Biblioteca de Cultura Catalana», de l’editorial Meronia de Bucarest.

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

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

de l’IEC) i Maria Corominas, Maria Dolors Garcia Ramon i Josep M. Panareda (membres de 

la Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Andreu Domingo i Valls per l’obra catalunya al mirall de la immigració. 

demografia i identitat nacional.

Premi Rafael Patxot i Jubert

ponència: Manuel Castellet (membre de la Secció de Ciències i Tecnologia), Fran-

cesc Xavier Barca (de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica) i Josep 

Massot (membre de la Secció Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Marcel Pujol i Hamelink pel treball la marina catalana a la baixa edat 

mitjana a través de sant feliu de Guíxols.

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 (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer de la Uni-

versitat de Perpinyà i membre de l’IEC) i Martina Camiade (delegada del president de 

l’IEC a Perpinyà). 

Atorgat a Claudi Balaguer pel treball el català dels paios i dels gitanos al riberal. 

Premi lliurat en acte públic a Perpinyà durant la Nit Literària de Sant Jordi, el dia 28 

d’abril de 2017.
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Premi IEC d’Arqueologia i Història Antiga Josep Puig i Cadafalch

ponència: Ferran Arasa, Josep Guitart i Narcís Soler (membres de la Secció  

Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Carles Padrós Gómez pel treball la implantació militar romana a ca-

talunya: caracterització d’espais militars al ne de la citerior en època tardorepublicana 

(s. ii-i ane).

Premi IEC d’Història Medieval Pròsper de Bofarull

ponència: Gaspar Feliu, Flocel Sabaté i Josep M. Salrach (membres de la Secció 

Històrico-Arqueològica).

Atorgat a Alejandro Martínez Giralt pel treball parentela aristocràtica, domini i 

projecció sociopolítica. els vescomtes de cabrera entre 1199 i 1423.

Premi IEC de Ciències Físiques Eduard Fontserè

ponència: Lluís Jofre, David Jou i Josep Enric Llebot (membres de la Secció de 

Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Sergi Gonzàlez-Solís pel treball Aplicacions fenomenològiques dels mesons 

eta i etaʹ.

Premi IEC de Teoria i Crítica d’Arquitectura Lluís Domènech i Montaner 

ponència: Josep Amat, Ferran Sagarra i Joan Antoni Solans (membres de la Secció 

de Ciències i Tecnologia).

Atorgat a Eulàlia Gómez Escoda pel treball comerç, ciutat. paisatges arran de 

terra.

Premi IEC de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua Marià Aguiló

ponència: Antoni Ferrando, Joan Martí i Castell i Josep Moran (membres de la 

Secció Filològica).

Atorgat a Antoni Ignasi Alomar Canyelles pel treball la construcció de la seu de 

mallorca. Vocabulari terminològic.

Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines

ponència: Josep Martines, Joan Miralles i Enric Ribes (membres de la Secció Filo-

lògica).

Atorgat a Carles Segura Llopes i Vicent Beltran Calvo pel treball els parlars va-

lencians.
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Premi IEC de Filosofia Joaquim Carreras i Artau

ponència: Pere Lluís Font, Josep Olesti i Jaume de Puig (membres de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Sergi Grau Torras pel treball les transformacions d’Aristòtil. filosofia 

natural i medicina a montpeller: el cas d’Arnau de Vilanova (c. 1240-1311).

Premi IEC de Dret Manuel Duran i Bas

ponència: Lluís Jou, Josep-Enric Rebés i Carles Viver i Pi Sunyer (membres de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials).

Atorgat a Vicenta Tasa Fuster pel treball drets lingüístics i ordenament constitu-

cional: seguretat lingüística vs. jerarquia lingüística. un estudi comparat de suïssa i es-

panya.

Premi de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (per a estudiants)

ponència: Pere Castells, Rosaura Farré i Abel Mariné.

Atorgat a David Bars Cortina pel treball els compostos fenòlics de l’oliva com a 

agents antioxidants i la seva acumulació en teixit muscular.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)

ponència: Miquel Aran, Joaquim Camps, Carles Folch, Josep Puiggròs, Joaquim 

Ros, Jordi Rosell, Assumpta Serra, Ester Torres i Josep M. Vives.

Atorgat a Paula Molina Melgares pel treball impacte dels marges florals en l’abun-

dància d’enemics naturals en cultiu de tomàquet.

Accèssit atorgat a Martí Figueras Paret pel treball influència de l’entorn dels hi-

vernacles de tomàquet primerenc en la colonització del cultiu per mírids depredadors.

Premi Societat Catalana d’Economia

ponència: Eduard Arruga, Enric Fernández, Jordi Galí, Guillem López Casasnovas, 

Antoni Montserrat, Àngel Pes i Joan Tugores.

Atorgat a Humberto Llavador, John E. Roemer i Joaquim Silvestre per l’obra 

sustainability for a warming planet.

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (per a estudiants)

ponència: Carles Garriga, Montserrat Jufresa i Mariàngela Vilallonga.

Atorgat a Maria Cecilia Angioni pel treball l’‘orestea’ d’Èsquil a la traducció de 

pier paolo pasolini.
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Accèssit atorgat a Víctor González Galera pel treball política i teatre. el pes del 

mim en la vida política romana des dels orígens del teatre fins a l’inici de l’imperi.

Premi Antoni Quintana i Marí per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat 

de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

ponència: Francesc Xavier Barca, Agustí Camós, Ricard Duran i Pere Grapí.

Atorgat a Amina El Asri Zigaf pel treball Algunes aportacions dels àrabs a la 

matemàtica.

Premi de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (per a estudiants)

ponència: Annalisa Giocoli, Marc Montlleó, Mireia Peris, Ramon Sisó i Ioana Spanou.

Atorgat a Gavina Corbetta Gallego pel projecte de regeneració urbana i ambiental 

a la molina.

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional

ponència: Pere Puigdomènech, Jaume Raventós i Lluís Tort.

Atorgat a Joan Massagué i Solé (Memorial Sloan Kettering Cancer Center).

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

ponència: Mara Dierssen, Mario Cáceres i Joan Seoane.

Atorgat a David M. Alba per l’article «Miocene small-bodied ape from Eurasia 

sheds light on hominoid evolution».

Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació

ponència: Cristina Junyent, Cristina Ribas i Raül Toran. 

Atorgat a Jaume Llistosella Vidal i Antoni Sànchez-Cuxart per l’obra Guia il-

lustrada per a conèixer els arbres.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador

Ponència: Assumpció Bosch, Gemma Marfany i Verònica Noé.

Atorgat a Eva M. Novoa Pardo pel treball evolution of the gene translation ma-

chinery and its applications to drug discovery.

Premi Societat Catalana de Biologia a un treball de recerca de batxillerat  

(per a estudiants)

ponència: Felip Fernàndez, Salomé Martínez, Jordi Morral, Neus Peris, Mercè 

Serra i Montse Vallmitjana.
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Atorgat a Robert Cilleros Mañé (Institut Antoni de Martí i Franquès, de Tarragona) 

pel treball la bioacumulació i biomagnificació del mercuri.

Premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (per a estudiants)

ponència: Núria Ferrer, Jordi Isern i Jordi Mompart.

Atorgat a David Llorens del Pino pel treball inflació cosmològica: alguns problemes 

del Big Bang i la seva solució.

Menció honorífica atorgada a Miquel Torras Martínez pel treball nanomaterials 

amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles d’or decorats amb nanopar-

tícules d’òxid de ferro superparamagnètiques.

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)

ponència: Enric Bertran, Margarida Castañer i Jordi Royo.

Atorgat a Antoni Domènech Montaña pel treball Geografia dels desnonaments a 

espanya: els habitatges de segona mà propietat de la societat de Gestió d’Actius proce-

dents de la reestructuració Bancària (sAreB) com a indicador de la desigualtat urbana 

postcrisi.

Menció honorífica atorgada a Marc Lemus Cánovas pel treball la variabilitat es-

paciotemporal de la precipitació al camp de tarragona i les terres de l’ebre.

Menció honorífica atorgada a Albert Beneyto Dorado pel treball proposta metodo-

lògica d’avaluació de la qualitat de l’espai públic en un centre històric.

Premi Joan Palau Vera de Geografia (per a estudiants) 

ponència: Anna Ortiz, Roser Serra i Maria Villanueva.

Atorgat a Kajol Viladrich Pons (Institut Guillem de Berguedà, de Berga) pel treball 

projecte d’anella verda de Berga.

Menció honorífica atorgada a Mar Clua Sánchez (Institut Icària, de Barcelona) pel 

treball el futur del delta de l’ebre.

Menció honorífica atorgada a Bernat Pujol Montiel (Institut Cal Gravat, de Man-

resa) pel treball les fonts del Bages.

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

ponència: Montse Alsina, Esther Barrabés, Aleix Ruiz de Villa Robert, Joan de 

Solà-Morales i Manuel Udina.

Atorgat a Armengol Gasull i Embid pel treball l’infinit i més enllà.
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Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)

ponència: Àngel Jorba, Xavier Mora, Pere Pascual, Jordi Quer i Josep Lluís Solé.

Atorgat ex aequo a Aitor Nicolás Azemar Carnicero pel treball Hausdorff dimen-

sion of the fractional Brownian motion i a Óscar Rivero Salgado pel treball Birch and 

swinnerton-dyer conjecture.

Menció honorífica atorgada a Sergi Baena i Miret pel treball Generalizations of the 

hexagramme mystique.

Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques (per a estudiants)

ponència: Xavier Jarque, Albert Ruiz i Enric Ventura.

Atorgat a Joan Claramunt Carós pel treball differential Galois theory.

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic

ponència: Joan Mallart, Josep Gallifa, Conrad Vilanou, Elena Venini i Núria Ra-

jadell.

Atorgat a Albert Rumbo i Soler pel treball llegendes del Berguedà. un actiu pe-

dagògic excepcional.

Menció honorífica atorgada a Emili Puig i Vilaró pel treball educar per a la sos-

tenibilitat. educar en un context d’urgència planetària i de crisis de civilització.

Menció honorífica atorgada a Josep-Lluís Rodríguez i Bosch pel treball la lectura 

com a antropogènesi en l’obra de marc-Alain ouaknin: 1991-2010. 

El premi es lliurà a l’Institut d’Estudis Catalans el dia 10 de maig de 2017.

Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)

ponència: Carles Bo, Montserrat Heras i Ciril Jimeno.

Atorgat a Miquel Torras Martínez pel treball nanomaterials amb propietats mag-

nètiques i plasmòniques: nanotriangles d’or decorats amb nanopartícules d’òxid de ferro 

superparamagnètiques.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

ponència: Isidor Marí, Joaquim Torres i Francesc Xavier Vila.

Atorgat a Ignasi Clemente Pesudo pel treball uncertain futures. communication 

and culture in childhood cancer treatment.

Premi de la Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)

ponència: Ramon Bragós, Quim Corominas i Iván Nadal.

00 Memoria 2016-2017.indb   365 31/5/18   14:25



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

366

Atorgat a Frederic Luque i Carrillo pel treball Anàlisi de les dades del trànsit urbà 

amb sensors de superfície. el cas de figueres.

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Rafael de la Llave (Georgia Institute of Technology), Jiang-Hua Lu 

(Universitat de Hong Kong), Joan Porti (Universitat Autònoma de Barcelona), Eero Saks-

man (Universitat d’Hèlsinki) i Yuri Tschinkel (Courant Institute of Mathematical Science, 

Universitat de Nova York).

Atorgat a Antoine Chambert-Loir, Johannes Nicaise i Julien Sebag pel treball 

motivic integration.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

ponència: Lluís Alsedà, Josep Amat, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Romà 

Escalas, Joan Girbau, Xavier Jarque, Pere Pascual, Joandomènec Ros, Joan Antoni Solans 

i Núria Vila.

Atorgat a Esther Vera pel dossier especial dedicat a les matemàtiques publicat al 

diari Ara: «I love mates» (10 juliol 2016).

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Lluís Alsedà, Josep Amat, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Romà 

Escalas, Joan Girbau, Xavier Jarque, Pere Pascual, Joandomènec Ros, Joan Antoni Solans 

i Núria Vila.

Atorgada a Giulia Binotto pel projecte contribucions a l’anàlisi estocàstica.

Atorgada a Alberto Debernardi Pinos pel projecte conjectura de Boas, principi 

d’incertesa, desigualtats de fourier amb pesos i aplicacions.

Atorgada a Jordi Delgado Rodríguez pel projecte extensions of free groups: algebraic, 

geometric, and algorithmic aspects.

Atorgada a Núria Folguera Blasco pel projecte stochastic modelling of epigenetic 

and metabolic regulation of cellular reprogramming: implications for cancer stem cells and 

cancer therapy.

Atorgada a Ricard Garra Oronich pel projecte computational optimization tech-

niques for cryptographic protocols.

Atorgada a Ana Navarro Quiles pel projecte métodos computacionales para ecua-

ciones diferenciales aleatorias. teoría y aplicaciones.
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Premi Fundació Mercè Rodoreda

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

Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda).

Atorgat a Josep M. Domènech Gibert pel treball nous mètodes per a la comparació 

de textos. el cas d’‘Aloma’ de mercè rodoreda.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

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

Tècnica del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda).

Atorgat a Eva Comas Arnal pel projecte els somnis en la narrativa de mercè ro-

doreda.

Atorgat a Francesc Galera Porta pel projecte Avel·lí Artís-Gener, traducció i alte-

ritat. el com i el perquè de la praxi traductora de tísner.

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega

ponència: Joaquim Arnau (membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), 

Francesc Fontbona (membre de la Secció Històrico-Arqueològica) i Martí Teixidó (presi-

dent de la Societat Catalana de Pedagogia).

Atorgada a Cristina Petreñas Caballero pel projecte impacte dels processos d’acul-

turació i de les pràctiques educatives en la construcció de la identitat cultural dels joves 

d’origen immigrant en el sistema educatiu català.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Albert Balcells (membre de la Secció Històrico-Arqueològica), Josep M. 

Nadal (membre de la Secció Filològica) i Jaume de Puig (membre de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials).

Atorgada a Arantxa Llàcer Martorell pel projecte Jaume ramon Vila: l’intel·lectual 

barceloní del segle xvii. estudi biogràfic.

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

ponència: August Bover, Josep Moran i Mariàngela Vilallonga (membres de la 

Secció Filològica).

Atorgada a Aritz Galarraga Lopetegi pel projecte la literatura basca traduïda al 

català (1976-2016).
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Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

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

Pere Quetglas (en representació de la Secció Filològica), Josep Anton Fernández (en re-

presentació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Lídia Pons (en 

representació de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Ivan 

Serrano (en representació de la Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Atorgada a Julia Conesa (França) pel projecte els diputats eclesiàstics de la Gene-

ralitat medieval després de la Guerra civil catalana: una xarxa d’actors polítics dins 

l’església catalana? (1462-1515).

Atorgada a Martina Del Popolo (Itàlia) pel projecte els processos i l’administració 

de la justícia a tàrrega i Vilagrassa al final del segle xv.

Atorgada a Miriam Palomba (Itàlia) pel projecte les cartes de professió del mo-

nestir de sant pere de les puel·les de Barcelona: segles xii-xvii.

Atorgada a Giacomo Floris (Itàlia) pel projecte Administrar un feu en el regne de 

sardenya. el govern de la Baronia de posada en mans de l’Hospital de la santa creu  

de Barcelona. estudi i edició dels documents de l’Arxiu de la Biblioteca de catalunya.

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: David Serrat (secretari científic de l’IEC), Josep Guitart i Damià Pons 

(membres de la Secció Històrico-Arqueològica) i Juli Peretó i Joandomènec Ros (membres 

de la Secció de Ciències Biològiques).

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

Atorgada a Catalina Maria Martorell Fullana pel projecte l’anarquisme balear i 

les seves relacions amb el català: propagandistes, mestres racionalistes i lliurepensadors 

a mallorca i menorca (1898-1924).

Atorgada a Martí Serra Riera pel projecte l’ecologisme als països catalans (2000-

2015). una lluita comuna.

2) En relació amb l’àmbit del País Valencià

Atorgada a Francesc Marco Palau pel projecte Valencianisme polític i partits ca-

talans: l’evolució del vincle.

Atorgada a Beatriz Lorente Brun pel projecte estudi de l’estructura genètica de les 

poblacions de Paracentrotus lividus de colera i Xàbia utilitzant la proteïna de reconeixe-

ment gamètic bindina com a marcador.

Atorgada a José Javier Guidi Sánchez pel projecte Arqueologia i museïtzació. les 

ciutats romanes del país Valencià durant l’antiguitat. comparació i anàlisi vers la civitas 

de tàrraco.
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relació de premis que no s’han adjudicat o han restat deserts

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

Premi IEC de Fisiopatologia Quirúrgica Joaquim i Antoni Trias i Pujol

Premi IEC de Botànica Pius Font i Quer

Premi dels Amics de l’Art Romànic (per a estudiants)

Premi Catalunya de Sociologia

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris

Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la 

millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària

Premi CCNIEC Ramon Turró, en reconeixement d’una trajectòria d’excel·lència en el 

camp de la nutrició

Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs de 

màster d’història de la ciència amb una orientació professional
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes o 

acollides per l’IEC

Durant el curs 2016-2017, l’Institut d’Es-

tudis Catalans ha organitzat, promogut o 

acollit 499 activitats científiques, la rela-

ció de les quals es detalla a continuació.

Activitats 2016-2017

Seminaris 33

Conferències 137

Discursos de recepció 11

Presentacions 53

Col·loquis 28

Jornades 75

Reunions i sessions científiques 14

Taules rodones i tertúlies 16

Debats 9

Simposis 12

Fires 4

Lliurament de premis 13

Congressos 12

Exposicions 6

Cursos i tallers 16

Commemoracions i homenatges 10

Concerts 3

Altres 47

total 499

Seminaris

— Universitat de Vic - Universitat Cen-

tral de Catalunya (UVic-UCC), 15 de se- 

tembre. llegir a les ciències, llegir cientí-

ficament. Organització: UVic i Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 26 de setembre. Semina-

ri de Teoria Sociològica Raimon Bonal. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 7 d’octubre. Seminari 

internacional: el «Grand tour» i el conei-

xement. experiències europees, des de 

rússia a la península ibèrica. Organitza-

ció: Universitat Politècnica de Catalunya, 

Institute Peter the Great, Secció de Cièn-

cies i Tecnologia de l’IEC, Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica de l’IEC, Universitat d’Évora, 

Universitat Nova de Lisboa i École des 

Hautes Études en Sciences Sociales.

— Aula Magna del Seminari 

Conciliar de Barcelona, 24 d’octubre. 

Seminari: cinc-cents anys de la reforma 

protestant, que inclogué les ponències «El 

cristianisme segons Martí Luther» i «L’es-

piritualitat luterana», un col·loqui sobre 

l’inici de la reforma protestant i la inter-

pretació pel cor alemany Jubilate de 

Barcelona de cançons de J. S. Bach amb 

lletra de Martí Luther. Organització: Ar-

quebisbat de Barcelona, Deutschsprachi-

ge Evangelische Gemeinde Barcelona i 

IEC.

— IEC, 24 d’octubre. Seminari 

de Teoria Sociològica Raimon Bonal. Es 

continuà el debat del llibre la democracia 

en América, d’Alexis de Tocqueville. Or-

ganització: Associació Catalana de Socio-

logia (IEC).

— IEC / Escola Massana / Reial 

Acadèmia de Medicina, 3 i 4 de novembre. 

Seminari i taller: realising potentials: 

Arts-based sustainability science, dedicat 
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a l’exploració i el diàleg entre les arts i la 

ciència de la sostenibilitat. Organització: 

Secció d’Ecologia Terrestre de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC), CREAF, UOC, 

UAB, CAMBIO, ICAAM, UPO i Universi-

tat d’Évora.

— Edifici Ramon Llull de la UIB, 

11 de novembre. VI Seminari d’Estudis 

Catalans del Vuit-cents: «Ramon Llull  

en la literatura catalana del segle xix», 

amb la participació de Margalida Tomàs, 

Pere Rosselló, Joan Alegret, Rosa M. Pla-

nas, Rafael Roca, Ramon Pinyol, Magí 

Sunyer, Isabel Ripoll, entre d’altres. Or-

ganització: UIB, Delegació de l’IEC a 

Palma, Grup d’Estudi sobre la Literatura 

del Vuit-cents i Govern de les Illes Balears.

— IEC / Basílica de Santa Maria 

del Mar (Barcelona), 14 i 15 de novembre. 

Seminari: «Santa Maria del Mar revisita-

da». Organització: Grup de recerca «Edi-

ficis i escenaris religiosos medievals a la 

Corona d’Aragó» de la UdG, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 22 de novembre. Semi-

nari taller: «What is Life? In remembran-

ce of Lynn Margulis (1938-2011)», en el 

context de la Disputatio of Barcelona 

2016. Organització: Barcelona Knowledge 

Hub de l’Academia Europaea, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 22-25 de novembre. Se-

minari internacional: ciutats mediterrà-

nies: l’espai i el territori. Organització: 

IEC i Institut Europeu de la Mediterrània, 

amb la col·laboració de l’Obra Social La 

Caixa i el suport de la Diputació de Bar-

celona i altres institucions.

— IEC, 28 de novembre. Semi-

nari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 

en el qual es continuà el debat del llibre 

la democracia en América, d’Alexis de 

Tocqueville. Organització: Associació Ca- 

talana de Sociologia (IEC).

— Museu de la Música / IEC / 

Biblioteca de Catalunya, 15 i 16 de de-

sembre. Seminari enric Granados (1867-

1916), amb motiu del centenari de la seva 

mort. Organització: Museu de la Música, 

Biblioteca de Catalunya i Societat Cata-

lana de Musicologia (IEC).

— IEC, 22 de desembre. Semina-

ri de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 

sessió en què es continuà el debat del lli - 

bre construyendo utopías reales (2014), 

d’Erik Olin Wright. Organització: Associ-

ació Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 11 de gener. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«El liberalisme de Mill i el debat sobre la 

prohibició del fulard islàmic», a càrrec de 

Neus Torbisco, de la UPF i el Graduate 

Institute (Ginebra). Organització: Grup 

de Filosofia Analítica de la Societat Cata-

lana de Filosofia (IEC).

— IEC, 25 de gener. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«Ada Lovelace i la idea de computació», 

amb Manolo Martínez, de la UAB. Orga-

nització: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 8 de febrer. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 
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«Les idees revolucionàries d’Elizabeth 

Anscombe sobre la causalitat», amb Carl 

Hoeffer, investigador ICREA de la UB. 

Organització: Grup de Filosofia Analítica 

de la Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Teatre Pere Serrat d’Els Catò-

lics (Olot), 18 de febrer. XI Seminari sobre 

Patrimoni Natural de la comarca de la Gar- 

rotxa. Organització: Delegació de la Garrot-

xa de la Institució Catalana d’Història Na- 

tural (IEC).

— IEC, 22 de febrer. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«La justificació de les creences i la filoso-

fia de Karl Popper», a càrrec de José Díez, 

de la UB. Organització: Grup de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— IEC, 27 de febrer. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal. Es 

continuà debatent el llibre construyendo 

utopías reales (2014), d’Erik Olin Wright. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 8 de març. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«Escepticisme clàssic i modern i el pro-

blema de les altres ments», a càrrec de 

Mireia López, de la UdG. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 27 de març. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, en què 

es va debatre el primer capítol del llibre 

el género en disputa. el feminismo y la 

subversión de la identidad, de Judith 

Butler (2007). Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— Facultat de Filologia de la UB, 

29 de març. Seminari: de com vaig cons-

truir una teoria o la necessitat de donar 

compte d’un objecte complex, a càrrec de 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica de l’IEC. Organització: Socio-

complexitat: Grup de Complexitat, Co-

municació i Sociolingüística; Scripta: 

Dialectologia Catalana, i Centre Univer-

sitari de Sociolingüística i Comunicació.

— IEC, 30 de març. Seminari 

interdisciplinari de recerca: cap a una 

nova agenda mediterrània: dinàmiques i 

actors en joc, en què participaren polítics, 

acadèmics, periodistes i actors de la soci-

etat civil. Organització: Institut Europeu 

de la Mediterrània (IEMed), amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 3 d’abril. Primera sessió 

del seminari de recerca els elements de 

filosofia de thomas Hobbes: «de cor-

pore», a càrrec d’Yves-Charles Zarka, 

professor de la Universitat de París V 

(René Descartes) i director del Centre 

Thomas Hobbes. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia, amb la col·laboració 

del Màster de Pensament Contemporani 

i Tradició Clàssica del Departament i la 

Facultat de Filosofia de la UB.

— IEC, 4 d’abril. Segona sessió 

del seminari de recerca els elements de fi-

losofia de thomas Hobbes: «de homine», 

a càrrec d’Yves-Charles Zarka, professor 

de la Universitat de París V (René Des-
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cartes) i director del Centre Thomas Hob-

bes. Organització: Societat Catalana de 

Filosofia, amb la col·laboració del Màster  

de Pensament Contemporani i Tradició 

Clàssica del Departament i la Facultat de 

Filosofia de la UB.

— IEC, 5 d’abril. Tercera sessió 

del seminari de recerca els elements de 

filosofia de thomas Hobbes: «de cive», a 

càrrec d’Yves-Charles Zarka, professor de 

la Universitat de París V (René Descartes) 

i director del Centre Thomas Hobbes. 

Organització: Societat Catalana de Filo-

sofia, amb la col·laboració del Màster de 

Pensament Contemporani i Tradició 

Clàssica del Departament i la Facultat de 

Filosofia de la UB.

— IEC, 5 d’abril. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«Marx i el treball cooperatiu», a càrrec 

d’Iñigo González, de la UB. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 26 d’abril. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«Aristòtil i la validesa dels arguments», a 

càrrec de Sergi Oms, de la UB. Organit-

zació: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 3 de maig. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«Ment i cos: dualismes contemporanis i el 

dualisme de Descartes», a càrrec de Josep 

Macià, de la UB. Organització: Grup de 

Filosofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 17 de maig. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«Hume i el problema del mal», a càrrec 

de José Martínez, de la UB. Organització: 

Grup de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 22 de maig. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb un 

debat sobre els quatre primers capítols de 

la imaginación sociológica, de C. Wright 

Mills. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC).

— IEC, 31 de maig. Seminari de 

filosofia del cicle 10 qüestions, 10 filòsofs: 

«El problema del canvi i la filosofia d’He-

ràclit d’Efes», a càrrec de Marta Camp-

delacreu, de la UB. Organització: Grup de 

Filosofia Analítica de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 5 de juliol. IX Workshop 

d’Avaluació del Risc a la Cadena Alimen-

tària: «Riscos emergents en els productes 

del mar», amb la presentació a càrrec de 

Joan Guix, secretari de Salut Pública de la 

Generalitat de Catalunya. Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC) i Agència Catalana de 

Seguretat Alimentària. 

Conferències

— IEC, 19 de setembre. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catala- 

na d’Economia (IEC): «Districtes indus-

trials al segle xxi: de la continuïtat al 

canvi», a càrrec de Rafael Boix Domènech, 

professor titular del Departament d’Es-
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tructura Econòmica de la Universitat de 

València.

— IEC, 22 de setembre. Confe-

rència: «La materialitat i semiosi de la 

desigualtat. La classe social i la lluita de 

classes en les societats contemporànies», a 

càrrec de David Block, professor ICREA 

a la Universitat de Lleida. Organització: 

Societat Catalana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 26 de setembre. Confe-

rència inaugural del curs d’Amics de l’Art 

Romànic (IEC): «La nueva musealización 

de las colecciones medievales del Museo 

Arqueológico Nacional de Madrid», a 

càrrec de Sergio Vidal Álvarez, conserva-

dor en cap del Departament d’Antiguitats 

del Museu Arqueològic Nacional de Ma-

drid.

— IEC, 27 de setembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Geografia (SCG) de l’IEC, 

pronunciada per Franco Farinelli, presi-

dent de l’Associació de Geògrafs Italians 

i catedràtic de la Universitat de Bolonya, 

que presentà la versió catalana del seu 

llibre la invenció de la terra, editat per 

l’SCG. La introducció fou a càrrec de 

Bernat Lladó, traductor de l’obra.

— IEC, 28 de setembre. Confe-

rència: «Quaranta anys de recerca en 

agronomia hortícola. Una mirada retros-

pectiva», a càrrec d’Oriol Marfà, enginyer 

agrònom. Organització: Institució Cata-

lana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 3 d’octubre. Conferència: 

«És possible estabilitzar el sistema climà-

tic per sota els 2 °C d’increment de tem-

peratura?», a càrrec de Josep Canadell, 

director executiu del Global Carbon 

Project (GCP). Organització: Secció de 

Ciències i Tecnologia de l’IEC.

— IEC, 3 d’octubre. Conferència 

del cicle el gòtic a l’abast: «La transmi-

sión del conocimiento de los oficios artís-

ticos. Valencia, 1370-1450», a càrrec 

d’Encarna Montero, de la Universitat de 

València. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— Aula Universitària d’Arenys de 

Mar, 4 d’octubre. Conferència: «L’esdeve-

nidor de la Mediterrània», a càrrec de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Ajuntament d’Arenys de 

Mar.

— IEC, 4 d’octubre. Conferència: 

«Progressos i tasques pendents en teràpia 

gènica de malalties monogèniques de la 

sang», a càrrec de Juan Antonio Bueren. 

Organització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC) i Societat Catalana d’Immunologia.

— IEC, 4 d’octubre. Conferència: 

«Information and Communication 

Technologies: resolving inequalities?», a 

càrrec de Tim Unwin, professor emèrit del 

Departament de Geografia del Royal 

Holloway (Universitat de Londres). Or-

ganització: Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— IEC, 5 d’octubre de 2016. 

Conferència: «L’auge dels Cartellà al se- 

gle xiii: política i genealogia», a càrrec de 

Mercè Homs, historiadora; Stefano M. 
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Cingolani, historiador; Armand de Fluvià, 

president de la Institució Catalana de 

Genealogia i Heràldica (ICGenHer), i 

Jaume Sobrequés, president de la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (SCEH). 

Organització: ICGenHer i SCEH (IEC).

— URV (Tarragona), 5 d’octubre. 

Conferència del cicle institucions del 

nostre dret: «Model d’organització terri-

torial estatal i nacional», a càrrec de Josep 

Ramon Fuentes, de la URV. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) 

i ICAB.

— CSIC, 5 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle institucions del nostre dret: 

«Una dona enfront un món: Francisca de 

Pedraza, precursora de la lluita contra la 

violència de gènere», a càrrec d’Ignacio 

Ruiz, de la Universitat Rey Juan Carlos. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 10 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle el gòtic a l’abast: «L’univers 

creatiu de Joan Mates, pintor del 1400. 

Una nova tauleta a Alemanya», a càrrec 

de Cèsar Favà, conservador del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— Espai Mercat de Calella, 13 

d’octubre. Conferència inaugural de cicle 

medi ambient i participació: «El mar 

d’ahir, d’avui i de demà», a càrrec de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Ajuntament de Calella, 

Diputació de Barcelona i Espai Mercat de 

Calella.

— Centre de Lectura de Reus, 14 

d’octubre. Conferència inaugural del curs 

del Centre de Lectura de Reus: «Els tre-

balls de la Secció Filològica: una mirada 

al conjunt de la llengua catalana», a 

càrrec de M. Teresa Cabré, presidenta de 

la Secció Filològica de l’IEC, amb la pre-

sentació de Joaquim Mallafrè, membre de 

l’IEC i soci d’honor del Centre de Lec tura. 

— Biblioteca Dos Rius de Torelló, 

15 d’octubre. Conferència: «L’activitat 

lexicogràfica de l’Institut d’Estudis Cata-

lans», a càrrec de Joaquim Rafel, membre 

de la Secció Filològica de l’IEC. L’acte fou 

presentat per Rosa Sayós, professora titu-

lar del Departament de Filologia Catala-

na de la Universitat de Barcelona. Orga-

nització: Òmnium Cultural.

— Societat Arqueològica Lul-

liana (Palma), 18 d’octubre. Conferència: 

«L’educació i el projecte lul·lià», a càrrec 

d’Antoni J. Colom, de la Universitat de les 

Illes Balears (UIB). Acte inclòs en la cele-

bració de l’Any Llull i de la publicació  

del monogràfic sobre Ramon Llull de la 

revista educació i Història, que Pere 

Fullana, de la UIB i coordinador del mo-

nogràfic, presentà un cop acabada la 

conferència. Organització: Societat d’His-

tòria de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana (IEC), Societat Catalana de 

Filosofia (IEC), Societat Arqueològica 

Lul·liana i UIB.

— Universitat Internacional de 

Catalunya (Barcelona), 19 d’octubre. 

Conferència del cicle institucions del 
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nostre dret: «Dones, família i treball a la 

Barcelona moderna», de Josep Capdefer-

ro, de la UPF. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i Co-

missió de Dones Advocades de l’Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

(ICAB).

— IEC, 21 d’octubre. Conferèn-

cies Mineralògiques de Tardor: «Geología 

de la isla volcánica de Gran Canaria y el 

uso histórico de sus materiales líticos», a 

càrrec de José Mangas, de l’Instituto de 

Oceanografía y Cambio Global. Organit-

zació: Grup Mineralògic Català de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 26 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs interacadèmic i del 

curs 2016-2017 de l’IEC: «Un curs ma-

temàtic a la Menorca de la Il·lustració, en 

la commemoració de Pasqual Calbó i 

Caldés (1752-1817)», d’Antoni Roca 

Rosell, membre de la Secció de Ciències i 

Tecnologia. Organització: IEC.

— IEC, 27 d’octubre. Conferèn-

cia: «La imatge pedagògica en Ramon 

Llull», a càrrec d’Ignasi Roviró, de la 

URL, dins la celebració de l’Any Llull i 

de la publicació del monogràfic sobre 

Ramon Llull de la revista educació i 

Història, que Pere Fullana, que Pere 

Fullana, de la UIB i coordinador del mo-

nogràfic, presentà un cop acabada la 

conferència. Organització: Societat d’His-

tòria de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana (IEC), Societat Catalana de 

Filosofia (IEC), Societat Arqueològica 

Lul·liana i UIB.

— IEC, 28 d’octubre. Conferèn-

cia: «La hermenéutica, una forma de fe-

nomenología», a càrrec de Ramón Rodrí-

guez. Organització: Grup d’Estudis 

Fenomenològics de la Societat Catalana 

de Filosofia (IEC).

— IEC, 2 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Física (IEC): «Supernoves 

termonuclears», a càrrec de Jordi Isern, 

de l’Institut de Ciències de l’Espai i de 

l’Institut d’Estudis Espacials de Cata-

lunya.

— IEC, 3 de novembre. Confe-

rència: «El Premi Abel: una història 

d’èxit», a càrrec de Marta Sanz-Solé, 

catedràtica d’estadística de la UB i mem-

bre de la Comissió del Premi Abel 2016-

2017. Organització: Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC).

— IEC, 4 de novembre. Confe-

rències Mineralògiques de Tardor: «La 

mineria a la Conca del Priorat: els primers 

miners i la metal·lúrgia de l’entorn», a 

càrrec de Margarida Genera, arqueòloga 

del Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya i professora de la 

UNED. Organització: Grup Mineralògic 

Català de la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— IEC, 7 de novembre. Confe-

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

descobertes sobre el cor gòtic desaparegut 

de Santa Maria del Mar», a càrrec de 
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Joaquim Graupera, de la UB. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 7 de novembre. Confe-

rència: «Desigualtats al mercat laboral: el 

contracte únic és la solució?», d’Albert 

Recio Andreu, professor titular d’econo-

mia aplicada de la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 9 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC): «El paper  

de la genètica forense en els tribunals de 

justícia», a càrrec de Manuel Crespillo, 

cap del Servei de Biologia de l’Institut 

Nacional de Toxicologia i Ciències Foren-

ses del Ministeri de Justícia.

— Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (OCCC) (València), 9 de 

novembre. Conferència: «La universitat i 

la recerca en un context de recursos limi-

tats: algunes experiències», d’Andreu 

Mas-Colell, membre de l’IEC i catedràtic 

d’economia de la UPF, inclosa en la com-

memoració del desè aniversari d’Espai 

Ciència. Organització: IEC, Acció Cultu-

ral del País Valencià i Càtedra de Divul-

gació de la Ciència - Unitat de Cultura 

Científica de la Universitat de València, 

amb el suport del CSIC i la revista mètode.

— Universitat Internacional de 

Catalunya (Barcelona), 10 de novembre. 

Conferència del cicle institucions del 

nostre dret: «L’anihilació de la República 

pel general Franco i l’Administració de 

justícia de Catalunya (1936-1939)», a 

càrrec de Frederic Vàzquez, de la UB. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i Comissió de Dones Advo-

cades de l’ICAB.

— Can Alcover - Espai de Cultu-

ra (Palma), 10 de novembre. Conferència: 

«Progressistes i demòcrates. Anàlisis i 

debats a l’entorn dels escriptors i polítics 

illencs i Barcelona el segle xix», a càrrec 

de l’historiador Pere Gabriel, de la UAB. 

Organització: Grup d’Estudi sobre la Li-

teratura del Vuit-cents, Departament de 

Filologia Catalana de la UIB, i Delegació 

de l’IEC a Palma, amb la col·laboració de 

l’Obra Cultural Balear.

— IEC, 11 de novembre. Confe-

rència: «The Spanish Inquisition and Nazi 

Germany: explaining the rise of two types 

of Antisemitism», a càrrec de Steven  

Sa xon  berg, del Departament d’Estudis 

Europeus i Relacions Internacionals de la 

Universitat Comenius de Bratislava. Or-

ganització: Associació Catalana de Soci-

ologia (IEC) i ISOR (Investigacions en 

Sociologia de la Religió) de la UAB.

— Campus de la Ciutadella de la 

UPF (Barcelona), 14 de novembre. Con-

ferència del cicle institucions del nostre 

dret: «Les corporacions lletrades: una 

complexa adaptació al nou ordre liberal», 

a càrrec de Carles Tormo Camallonga, de 

la Universitat de València. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) 

i Comissió de Dones Advocades de l’ICAB.

— IEC, 15 de novembre. Confe-

rència: «Biotechnological cults of afflic-

tion? Race, rationality and enchantment 
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in personal genomic histories», a càrrec 

de Stephan Palmié, professor d’antropo-

logia i de ciències socials de la Universitat 

de Chicago. Joan Bestard, catedràtic 

d’antropologia social de la UB, presentà 

l’acte, i Olga Jubany, professora agregada 

de la mateixa universitat, el moderà. 

Organització: Institut Català d’Antropo-

logia i IEC.

— IEC, 18 de novembre. Confe-

rències Mineralògiques de Tardor: «Els 

elements de terres rares. Dipòsits clàssics 

i nous», a càrrec de Joan Carles Melgare-

jo, del Departament de Cristal·lografia, 

Mineralogia i Dipòsits Minerals de la 

Facultat de Geologia de la UB. Organit-

zació: Grup Mineralògic Català de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 21 de novembre. Confe-

rència: «Tot resseguint el periple d’un 

sepulcre medieval desconegut, descobert 

en una col·lecció estrangera», a càrrec de 

Francesca Español, presidenta d’Amics 

de l’Art Romànic. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 23 de novembre. Confe-

rència inaugural del curs de la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC): «“Un 

gris verdós, clar, si l’ensopeguem, pot fer 

bonic”…», a càrrec de Joaquim Nadal.

— IEC, 24 de novembre. Confe-

rència: «Geopolítica del independentismo 

en Cataluña», a càrrec de Cyril Trépier, 

geògraf. Abans de la conferència, es lliu-

rà el XIII Premi Joan Palau Vera per a 

treballs de recerca d’estudiants de batxi-

llerat. Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 25 de novembre. Confe-

rències Mineralògiques de Tardor: «La 

primera mineria i metal·lúrgia al sud-est 

de la península Ibèrica», a càrrec de Ro-

berto Risch, de la UAB. Organització: 

Grup Mineralògic Català de la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Facultat de Dret de la UAB, 26 

de novembre. Conferència del cicle insti-

tucions del nostre dret: «De les Corts de 

Cadis al Sexenni democràtic: l’encaix  

de Catalunya a l’Espanya liberal», a càr-

rec de Josep Cañabate, de la UAB. 

— IEC, 29 de novembre de 2016. 

Conferència del cicle física oberta: «Vio-

lació de les desigualtats de Bell», a càrrec 

d’Antonio Acín, professor de recerca de la 

ICREA i de l’Institut de Ciències Fotòni-

ques. Organització: Societat Catalana de 

Física (IEC).

— IEC, 30 de novembre. Confe-

rència: «La Sagrada Família: bellesa i 

repte tecnològic del projecte de Gaudí», a 

càrrec de Jordi Faulí i David Puig, mem-

bres de l’equip d’arquitectura de la Sa-

grada Família. Organització: Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 30 de novembre. Confe-

rència: «És la predació entre microorga-

nismes un pas necessari en la teoria de 

l’endosimbiosi?», a càrrec d’Isabel Esteve, 

catedràtica de microbiologia del Labora-

tori d’Ecologia Microbiana de la UAB. 
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Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC).

— IEC, 2 de desembre. Conferèn-

cies Mineralògiques de Tardor: «L’abella-

ïta, la primera espècie mineral nova 

descoberta a Catalunya», a càrrec de 

Jordi Ibáñez, director científic del servei 

de DRX del ICT Jaume Almera (CSIC), i 

Joan Abella, gemmòleg i especialista en 

diamant per la Universitat de Barcelona. 

Organització: Grup Mineralògic Català de 

la Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència del cicle el romànic a l’abast: «Pie-

dad tangible. El mobiliario litúrgico me-

die val de las iglesias de Gotland», a càrrec 

del doctor Justin Kroesen, conservador del 

Museu de Bergen (Noruega). Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 13 de desembre. Confe-

rència: «Els inuits (esquimals). Caçadors 

del Gran Nord», a càrrec de Francesc 

Bailón, antropòleg. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 13 de desembre. Confe-

rència inaugural del curs de la ICHN: «El 

coneixement i la conservació de la natura 

a Catalunya (1976-2016)», sota la presi-

dència de Marta Gumà, presidenta de 

DEPANA, i Joan Pino, president de la 

ICHN; amb les intervencions de Lluís-

Xavier Toldrà i Jordi Sargatal, i un debat 

posterior. 

— IEC, 14 de desembre. Confe-

rència del cicle els premis nobel de l’any 

2016: «Molècules amb enllaços mecànics 

i rotors moleculars», de Pau Ballester, de 

l’Institut Català d’Investigació Química. 

Organització: Societat Catalana de Quí-

mica (IEC).

— IEC, 15 de desembre. Confe-

rència del cicle els premis nobel de l’any 

2016: «Dret i economia: contractes efici-

ents i incentius», a càrrec de Francesc 

Xavier Mena, catedràtic d’economia de la 

URL. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— IEC, 16 de desembre. Confe-

rències Mineralògiques de Tardor: «Els 

cristalls gegants de guix de Naica (Mèxic)», 

a càrrec de M. Àngels Canals, de la Facul-

tat de Geologia de la UB. Organització: 

Grup Mineralògic Català de la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 19 de desembre. Confe-

rència del cicle el romànic a l’abast: 

«Momento, narración e historia en la 

imagen románica y sus inscripciones», a 

càrrec de Vincent Debiais, del Centre 

d’Études Supérieures de Civilisation 

Médiévale de Poitiers. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 9 de gener. Conferència: 

«Josep Puig i Cadafalch i la recuperació 

de la pintura monumental romànica», a 

càrrec de Milagros Guardia, catedràtica 

del Departament d’Història de l’Art de la 

UB. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— OCCC (València), 16 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 
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l’any 2016: «Propietaris, alts executius i 

treballadors: contractes i institucions», a 

càrrec de Gonzalo Olcina, especialista en 

economia del comportament, que explicà 

l’aportació d’Oliver Hart, de la Universi-

tat Harvard, i de Bengt Holström, del 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), distingits amb el Premi Nobel 

d’Economia. Organització: Universitat de 

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

— IEC, 16 de gener. Conferència: 

«Està el sistema financer europeu encara 

en risc?», a càrrec de Xavier Freixas i 

Josep Peydró, de la UPF, autors del llibre 

risc sistèmic, crisi i regulació macropru-

dencial. Organització: Grup de Treball 

d’Economia Financera de la Societat 

Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 16 de gener. Conferència: 

«Influència intel·lectual i professional de 

Puig i Cadafalch en la trajectòria de l’ar-

quitecte Josep Danés», a càrrec de Joa-

quim M. Puigvert, professor de la UdG. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— ICAB, 18 de gener. Conferèn-

cia del cicle institucions del nostre dret: 

«La funció notarial segons la nova legis-

lació de jurisdicció voluntària», a càrrec 

d’Antoni Bosch, de la Universitat Inter-

nacional de Catalunya. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) 

i ICAB.

— OCCC (València), 23 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 

l’any 2016: «Màquines i motors molecu-

lars: què són i com i per a què es fabri-

quen?», a càrrec de Jordi Solà, del CSIC, 

sobre el Premi Nobel de Química atorgat 

a Fraser Stoddart, Jean-Pierre Sauvage i 

Ben Feringa. Organització: Espai Ciència 

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

— ICAB, 25 de gener. Conferèn-

cia del cicle institucions del nostre dret: 

«Els fills no comuns en la família recons-

tituïda segons el CCat», a càrrec de Carme 

Maria Lázaro, de la Universitat Interna-

cional de Catalunya. Organització: Soci-

etat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i 

ICAB.

— OCCC (València), 25 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 

l’any 2016: «Autofàgia, una via de degra-

dació intracel·lular», a càrrec de Carmen 

Aguado, del Centre d’Investigació Príncep 

Felip de València, sobre el Premi Nobel de 

Fisiologia, concedit a Yoshinori Ohsumi. 

Organització: Espai Ciència de l’OCCC, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 26 de gener. Conferència 

del cicle els premis nobel de l’any 2016: 

«Topologia i física quàntica en diàleg: 

Premi Nobel de Física 2016», a càrrec de 

Maria-Roser Valentí, de l’Institute for 

Theoretical Physics de la Universitat 

Goethe de Frankfurt, sobre el Premi Nobel 

de Física, concedit a David J. Thouless,  

F. Duncan M. Haldane i J. Michael  

Kosterlitz. Organització: Societat Catala-

na de Física (IEC).

— IEC, 26 de gener. Conferència 

inaugural del curs de la Societat Catalana 
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de Filosofia: «Sentiment i virtut. La visió 

aristotèlica de la dona», a càrrec de Mar-

garida Mauri. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— Biblioteca de Vinaròs, 27 de 

gener. Conferència: «Vitalitat i futur de les 

normes de castelló», a càrrec de Vicent 

Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló. Or-

ganització: Associació Cultural Jaume I 

de Vinaròs, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Vinaròs i l’IEC.

— IEC, 30 de gener. Conferència: 

«L’estela de Josep Puig i Cadafalch en la 

interpretació del romànic català», a càrrec 

de Raquel Lacuesta, de la Reial Acadèmia 

Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, dins 

els actes de l’Any Puig i Cadafalch. Orga-

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

— OCCC (València), 31 de gener. 

Conferència del cicle els premis nobel de 

l’any 2016 sobre l’aportació del Premi 

Nobel de Literatura, concedit a Bob 

Dylan, a càrrec de Vicent Partal, perio-

dista i director de Vilaweb, i del músic 

Borja Penalba. Organització: Espai Cièn-

cia de l’OCCC, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— IEC, 1 de febrer. Conferència: 

«Fotografia artística de paisatge. Progres-

sió en proximitat», a càrrec de Juan 

Santos. Organització: Societat Catalana 

de Fotògrafs de Natura de la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (Barcelona), 1 de 

febrer. Conferència del cicle institucions 

del nostre dret: «La jurisprudència euro-

pea enfront la legislació estatal. Casos de 

conflicte», a càrrec de Montserrat Nebre-

ra, de la Universitat Internacional de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 2 de febrer. Conferència: 

«Els goigs de Catalunya al món. Una 

forma musical culta i popular», a càrrec 

de Glòria Ballús i Antonio Ezquerro. Or-

ganització: Societat Catalana de Musico-

logia (IEC).

— IEC, 2 de febrer. Conferència: 

«Neurophysics: a new physics frontier to 

understand the structure of the brain and 

its function», a càrrec de Joaquín Torres, 

de la Universitat de Granada. Organitza-

ció: IEC. 

— IEC, 6 de febrer. Conferència: 

«L’etapa formativa de Puig i Cadafalch. 

Idees i referents», a càrrec de Joaquim 

Graupera, de la UB, dins els actes de l’Any 

Puig i Cadafalch. Organització: Amics de 

l’Art Romànic de l’IEC.

— IEC, 6 de febrer. Conferència 

del cicle Aportacions dels economistes 

catalans, sobre la personalitat i les apor-

tacions del professor Fabià Estapé, a 

càrrec de Jacint Ros. Organització: Soci-

etat Catalana d’Economia (IEC).

— Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona, 8 de febrer. Conferència del 

cicle institucions del nostre dret: «Inci-

dència de la Llei orgànica 8/2015 en la 

regulació de la protecció jurídica del 

menor a Catalunya», a càrrec de Magalí 
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Riera, de la UPF. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i Il·lus-

tre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

— IEC, 9 de febrer. Conferència: 

«El Gran atles topogràfic de catalunya 

a escala 1:25.000», a càrrec de Jaume Mi- 

randa, director de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya entre 1982 i 2017 

i membre de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 13 de febrer. Conferència: 

«El primer romànic com a projecte euro-

peu de Josep Puig i Cadafalch en temps 

d’entreguerres», a càrrec d’Eduard Riu-

Barrera, del Servei de Patrimoni Arqui-

tectònic de la Generalitat de Catalunya, 

dins els actes de l’Any Puig i Cadafalch. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona (ICAB), 15 de febrer. Con-

ferència del cicle institucions dels nostre 

dret: «La coordinació de parentalitat: una 

eina al servei del dret de família», a càrrec 

de Pascual Ortuño, magistrat de l’Audi-

ència Provincial de Barcelona i professor 

de la UPF. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB.

— Sala de Graus de la Facultat 

de Filologia de la UB, 16 de febrer. Con-

ferència: «Sur l’amour: la Vénus de Lu-

crèce et l’Eros platonicien», a càrrec 

d’Alain Gigandet, de la Universitat de 

París XII. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC) i Àrea de Clàssi-

ques de la UB.

— Campus Nord de la UPC, 17 

de febrer. Conferència: «Tecnologies cre-

atives: el moviment maker a Catalunya», 

a càrrec de David Cuartielles, enginyer de 

telecomunicacions, cofundador d’Arduino 

i professor a la Universitat de Malmö 

(Suècia), en el marc de la cloenda de la 

Setmana de la Robòtica. Organització: 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— Casa de Cultura de Girona, 21 

de febrer. Conferència: «“Germanes roses, 

oïu”. Vint anys de Quadern d’Aram de 

Maria Àngels Anglada», a càrrec de Ma-

riàngela Vilallonga, directora de la Càte-

dra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada - Carles Fages de Climent, i 

membre de la Secció Filològica de l’IEC. 

Inclosa en els actes de commemoració del 

Dia Internacional de la Llengua Materna. 

Organització: Amics de la UNESCO de 

Girona, CNL de Girona, Departament  

de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

i Càtedra de Patrimoni Literari.

— Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona (ICAB), 22 de febrer. Con-

ferència del cicle institucions del nostre 

dret: «El règim de les famílies recompos-

tes en el Codi civil de Catalunya», a càrrec 

d’Elena Lauroba, de la UB. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) 

i ICAB.

— IEC, 23 de febrer. Conferència: 

«Vilancets “de negre” catalans del segle xvii. 

La diversitat cultural, entesa des del Bar-

roc», a càrrec de Josep Pujol. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).
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— IEC, 23 de febrer. Conferència: 

«El potencial de les xarxes en sociolin-

güística: la Franja», a càrrec de Natxo 

Sorolla. Organització: Societat Catalana 

de Sociolingüística (IEC).

— Centre de Formació de l’ICAB, 

2 de març. Conferència del cicle institu-

cions del nostre dret: «La discapacitat, 

protecció i autonomia: l’assistent», a 

càrrec de Sílvia Ventura, magistrada del 

Jutjat de 1a Instància número 40 de Bar-

celona. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 2 de març. Distinguished 

Lecture amb motiu del Dia Internacional 

de la Dona Treballadora: «Scientific 

knowledge as a commons: How to improve 

the peer review and dissemination of re-

search outputs», a càrrec de Marie Farge, 

del CNRS. Organització: Barcelona 

Knowledge Hub de l’Academia Europaea, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— Museu de la Ciència i de la 

Tècnica de Catalunya (mNACTEC) 

(Terrassa), 4 de març. Conferència del 

cicle leonardo da Vinci: el geni i els in-

vents: «Les cúpules de Leonardo», a càrrec 

d’Enric Brasó, vicepresident del Museu de 

Matemàtiques de Catalunya. Organitza-

ció: mNACTEC, Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya i Societat 

Catalana de Tecnologia de l’IEC.

— IEC, 6 de març. Conferència 

del cicle el gòtic a l’abast: «Remembran-

za Luna y fama Mendoza. Arte y arqui-

tectura de la capilla de Santiago en la 

catedral de Toledo», a càrrec de Matilde 

Miquel, de la Universitat Complutense de 

Madrid. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 6 de març. Conferència: 

«Objectius de desenvolupament sosteni-

ble: progrés al segle xxi», a càrrec d’Àngel 

Pes, sotsdirector general de La Caixa. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC).

— Biblioteca Carles Rahola (Gi-

rona), 8 de març. Conferència: «Les 

germanes Pepita i Elisa Úriz: més enllà de 

la pedagogia», a càrrec de Carme Agulló, 

del Departament d’Història de l’Educació 

de la Universitat de València. Activitat 

complementària de l’exposició «Pepita i 

Elisa Úriz Pi. De Badostáin a Berlín Ori-

ental. Història i compromís de les germa-

nes Úriz», instal·lada a la Biblioteca el mes 

de març. Organització: UdG, Societat 

d’Història de l’Educació dels Països de 

Llengua Catalana i Ajuntament del Valle 

de Egüés, amb la col·laboració de l’Ajun-

tament de Girona, la Biblioteca Carles 

Rahola, la Xarxa Dones Girona i el Movi-

ment de Renovació Pedagògica de Girona.

— UAB, 8 de març. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: 

«Nova política local a Catalunya segons 

el seu dret públic», a càrrec d’Isidre Llu-

cià, secretari d’Administració Local. Or-

ganització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 8 de març. Conferència: 

«From “Divus Augustus” to “Vicarius 
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Christi”: examples of self-presentation  

in a period of Transition», a càrrec de 

Dionysios Benétos, de la Universitat 

d’Atenes. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— mNACTEC (Terrassa), 11 de 

març. Conferència del cicle leonardo da 

Vinci: el geni i els invents: «Les dones, la 

ciència i la tecnologia: des de l’època de 

Leonardo da Vinci fins a l’actualitat», a 

càrrec de Núria Salán, presidenta de la 

Societat Catalana de Tecnologia. Organit-

zació: mNACTEC, Departament de Cul-

tura de la Generalitat de Catalunya i 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 13 de març. Conferència 

del cicle el romànic a l’abast: «La con-

servació-restauració del Brodat de la 

Creació de la catedral de Girona», a càrrec 

de Maite Toneu, María Luz Morata i Car-

me Masdeu, del Centre de Restauració de 

Béns Mobles de Catalunya. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 15 de març. Conferència: 

«Les cèl·lules de la glia i la regulació de la 

inflamació al cervell. Implicació en les 

malalties neurològiques», a càrrec de Ber-

nardo Castellano, catedràtic de l’Institut 

de Neurociències de la UAB. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— ICAB, 15 de març. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «El 

dret successori a Catalunya, Espanya i 

Europa: una visió de conjunt», a càrrec 

de Jesús Gómez, notari i professor de la 

Universitat Internacional de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 16 de març. Conferència: 

«Redescobrint Emili Pujol, el guitarrista, 

musicòleg i pedagog», a càrrec de Maria 

Ribera. Organització: Societat Catalana 

de Musicologia (IEC).

— mNACTEC (Terrassa), 18 de 

març. Conferència del cicle leonardo da 

Vinci: el geni i els invents: «Un passeig per 

la criptografia», a càrrec de Pura Fornals, 

vicepresidenta del Museu de Matemàti-

ques de Catalunya. Organització: mNAC-

TEC, Departament de Cultura de la Ge-

neralitat de Catalunya i Societat Catalana 

de Tecnologia (IEC).

— CaixaForum (Barcelona), 22 de 

març. Conferència: «95 anys de la Bernat 

Metge, camí del centenari», de Joan Fran-

cesc Mira, membre de l’IEC. Organització: 

SOM*la cultura de tots, amb la col-

laboració de l’Obra Social La Caixa.

— ICAB, 22 de març. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: 

«L’expedient de declaració d’hereus abin-

testat», a càrrec de Jaume Tarabal Bosch, 

de la UB. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 23 de març. Conferència: 

«Biologia i física: hi ha nova física en els 

éssers vius?», a càrrec de Fèlix Ritort, 

catedràtic de física de la matèria conden-

sada de la UB. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— ICAB, 29 de març. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «La 
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successió contractual a Catalunya», a 

càrrec de Laura Teresa Alascio, de la UPF. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 30 de març. Conferència: 

«Els paisatges de l’aigua al delta del Llo-

bregat», a càrrec de Jaume Sans i de Josep 

M. Panareda, geògrafs, amb motiu de la 

presentació del llibre amb el mateix títol. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 30 de març. Conferència: 

«The i-EETS project: Investigating early 

evidence of transhumance sheep move-

ments in the Central Pyrenees», a càrrec 

de Carlos Tornero, investigador de l’Ins-

titut de Paleoecologia Humana i Evolució 

Social. Organització: Associació Catala- 

na de Bioarqueologia, amb la col·laboració 

de la Secció Històrico-Arqueològica de 

l’IEC.

— IEC, 30 de març. Conferència: 

«Per què serveix la fotografia de natura?», 

a càrrec del fotògraf Fernando Puche. 

Organització: Societat Catalana de Fotò-

grafs de Natura de la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 3 d’abril. Conferència del 

cicle el gòtic a l’abast: «Pintura gòtica a 

Mallorca: obres, promotors i mestres»,  

a càrrec de Tina Sabater, de la UIB. Or-

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

— UIB, 3 d’abril. Conferència: 

«Aplicacions didàctiques d’endrets.cat. 

Geografia literària dels Països Catalans», 

a càrrec de Llorenç Soldevila, professor 

titular de la UVic. Organització: UIB i 

delegació de l’IEC a Palma.

— UIB, 4 d’abril. Conferència: 

«Itineraris literaris: metodologia d’elabo-

ració i ús. El comte Arnau / El comte Mal: 

mite identitari», a càrrec de Llorenç 

Soldevila, professor titular de la UVic, i 

presentada per Damià Pons, delegat de 

l’IEC a Palma. Organització: UIB i dele-

gació de l’IEC a Palma.

— IEC, 5 d’abril. Conferència: 

«Saps què és el CRISPR?». El 2015 les 

revistes nature i science van declarar 

aquesta tècnica d’edició del genoma com 

l’avenç científic de l’any. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 5 d’abril. Conferència 

taller: «Documentació col·laborativa en 

llengua i cultura. Raons i beneficis. 

L’exemple del tsafiki», a càrrec d’Alfonso 

Aguavil, director del grup de recerca 

tsachila PIKITSA, i de Connie Dickinson, 

professora de la Universitat Regional 

Amazònica IKIAM de l’Equador. Organit-

zació: Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural de l’IEC.

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la UAB, 6 d’abril. Conferència taller: 

«Documentación colaborativa: ¿Qué, 

cómo y por qué?», a càrrec d’Alfonso 

Aguavil, director del grup de recerca 

tsachila PIKITSA, i Connie Dickinson, 

professora de la Universitat Regional 

Amazònica IKIAM de l’Equador. Organit-

zació: Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural de l’IEC i UAB.
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— IEC, 6 d’abril. Conferència: 

«curial e Güelfa: text català, context 

italià», a càrrec d’Abel Soler, de la Univer-

sitat de València, autor de l’article «Enye-

go d’Àvalos, autor de curial e Güelfa?» 

(estudis romànics, vol. 39). Hi partici-

paren Joan Veny, membre de l’IEC i di-

rector de la revista, i Antoni Ferrando, 

membre de l’IEC i director de la tesi doc-

toral del conferenciant. Organització: IEC.

— mNACTEC (Terrassa), 1 d’abril. 

Conferència del cicle leonardo da Vinci: 

el geni i els invents: «La materialització 

dels somnis: de Leonardo a la impres- 

sió 3D», a càrrec d’Antoni Hernández- 

Fernández, professor a l’Escola d’Art i 

Disseny de Terrassa i a la UPC. Organit-

zació: mNACTEC, Departament de Cul-

tura de la Generalitat de Catalunya i 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— UdL, 4 d’abril. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «La 

llegítima catalana com a model compa-

rat», a càrrec de Gorka H. Galicia Aizpu-

rua, de la Universitat del País Basc. Or-

ganització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i ICAB. 

— ICAB, 6 d’abril. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: 

«Conflictes amb la llegítima: preterició, 

desheretament i condicions a la llegítima», 

a càrrec de Joan Maria Raduà Hostench, 

advocat. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB. 

— UB, 12 d’abril. Conferència del 

cicle institucions del nostre dret: «La 

persona jurídica», a càrrec de Sandra 

Camacho, de la UAB. Organització: Soci-

etat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i 

ICAB. 

— Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada, 19 d’abril. 

Conferència del cicle institucions del 

nostre dret: «Pobresa, polítiques públi-

ques i justícia constitucional», a càrrec de 

Joan Lluís Pérez Francesch, de la UAB. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC) i ICAB. 

— Centre d’Études Catalanes de 

la Universitat de la Sorbona, 20 d’abril. 

Conferència: «Una gramàtica al servei de 

la llengua catalana», a càrrec de M. Tere-

sa Cabré, presidenta de la Secció Filolò-

gica de l’IEC. Organització: Centre 

d’Études Catalanes.

— IEC, 24 d’abril. Conferència 

del cicle el gòtic a l’abast: «El tern de 

Ferran II de la Capella Reial de Granada», 

a càrrec de Rosa Maria Martín, historia-

dora de l’art. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 25 d’abril. Conferència: 

«Encontres al tercer país: la frontera 

Mèxic-Estats Units», a càrrec de Xavier 

Oliveras, geògraf investigador del Depar-

tament d’Estudis Urbans i Medi Ambient 

del Colegio de la Frontera Norte, de Ma-

tamoros (Mèxic). Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— ICAB, 26 d’abril. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «In-

demnització de danys i devolució dels 
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aliments pagats en casos d’ocultació de la 

paternitat», a càrrec d’Esther Farnós 

Amorós, de la UPF. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB. 

— IEC, 27 d’abril. Conferència: 

«El tàtar de Crimea: situació i perspecti-

ves», a càrrec de Miquel Cabal, de la UB. 

Organització: Societat Catalana de Socio-

lingüística (IEC).

— mNACTEC (Terrassa), 29 

d’abril. Conferència del cicle leonardo da 

Vinci: el geni i els invents: «Els ginys vo-

ladors de Da Vinci: somni o realitat?», a 

càrrec de Miquel Sureda, doctor en en-

ginyeria aeronàutica i divulgador cien- 

tífic. Organització: mNACTEC, Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i Societat Catalana de Tecno-

logia (IEC).

— ICAB, 3 de maig. «Conseqüèn-

cies jurídiques de la possessió», a càrrec 

d’Adolfo Lucas, de la Universitat Abat 

Oliva. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB.

— IEC, 3 de maig. Conferència: 

«Quan un milionari fa l’elogi de la pobre-

sa: el cinisme de Sèneca en les cartes a 

lucili», a càrrec del professor Jordi Pia 

Comella, de la Universitat de París III 

(Sorbona Nova). Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— Centre d’Estudis Jurídics i For-

mació Especialitzada (Barcelona), 10 de 

maig. Conferència: «Transparència i bon 

govern», a càrrec de Pablo Nuevo, de la 

Universitat Abat Oliva. Organització: So-

cietat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC) i 

ICAB.

— Facultat de Medicina de la UB, 

11 de maig. Conferència: «Alpha-Synuclein 

& Parkinson’s disease». Organització: 

Hospital Clínic Barcelona i Institut de 

Recerca Vall d’Hebron, amb la col-

laboració de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (Barcelona), 17 

de maig. Conferència: «La responsabilitat 

extracontractual de les administracions 

públiques: plantejament i propostes de 

millora», a càrrec de Gabriel Capilla, de la 

Universitat Abat Oliva i director del Cen-

tre d’Estudis Jurídics i Formació Espe-

cialitzada. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics (IEC) i ICAB.

— UB, 25 de maig. Conferència: 

«Desmitificar a Don Quijote: modelos 

clásicos y modelos caballerescos en la fi-

gura del hidalgo», a càrrec de Pierre 

Darnis, de la Universitat Michel de Mon-

taigne (Bordeus III). Organització: Socie-

tat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC) i 

Departament de Filologia Hispànica de  

la UB.

— IEC, 25 de maig. Conferència: 

«La transformació postbèl·lica i postso-

cialista de la ciutat de Sarajevo», de Jordi 

Martín i Díaz, de la UB. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— mNACTEC (Terrassa), 27 de 

maig. Conferència del cicle leonardo da 

Vinci: el geni i els invents: «Leonardo, 

00 Memoria 2016-2017.indb   387 31/5/18   14:25



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

388

també urbanista», a càrrec de Zaida Muxí, 

professora a l’ETSAB-UPC. Organització: 

mNACTEC, Departament de Cultura de 

la Generalitat de Catalunya i Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— Centre d’Études Catalanes 

(París), 29 de maig. Conferència: «El 

canvi climàtic i el mar», a càrrec de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC. Orga-

nització: Centre d’Études Catalanes, de la 

Universitat de la Sorbona.

— IEC, 30 de maig. Conferència: 

«Dos testimonis llatins de la presència de 

Virgili en terres de la Corona d’Aragó 

(segles xv i xvi)», a càrrec de Raimon 

Sebastian, de la UB, i Àlex Coroleu, de la 

UAB. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 12 de juny. Conferència 

sobre Mariquita Tennant (Maria Frances-

ca Eroles i Eroles), a càrrec de Lluís 

Barbé, autor del llibre mariquita tennant, 

i d’Antoni Montserrat, secretari de la 

Societat Catalana d’Economia (IEC). 

Organització: SCE (IEC).

— IEC, 15 de juny. Conferència 

de clausura del curs 2016-2017: «Els 

noms de lloc a la Catalunya Nord», per 

Joan Becat, membre de l’IEC. Organitza-

ció: Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 19 de juny. Conferència: 

«La malaltia de Duchenne. Aspectes his-

topatològics i xarxes europees d’estudi», 

a càrrec de Marisol Montolio, de la UB. 

Organització: Secció de Ciències Biològi-

ques (IEC).

— IEC, 20 de juny. Conferència: 

«Justícia lingüística i societats mixtes: qui-

nes polítiques lingüístiques?», a càrrec 

d’Elvira Riera, del Grup de Recerca en 

Teoria Política de la UPF. Organització: 

Societat Catalana de Sociolingüística (IEC).

— Institut Ramon Llull (Barcelo-

na), 18 de juliol. Conferència: «La GIEC: 

una mirada sobre el conjunt de la llengua 

catalana», de M. Teresa Cabré i Vicent 

Pitarch, presidenta i membre de la Secció 

Filològica, respectivament. La sessió in-

augurà les 31es Jornades Internacionals 

per a Professors de Català, que tingueren 

lloc a Tarragona del 18 al 21 de juliol. 

Organització: Institut Ramon Llull. 

— IEC, 20 de juliol. Conferència: 

«La transformació olímpica de Barcelona, 

25 anys després: paisatge i llegat urbà al 

parc de la Vall d’Hebron», a càrrec d’Edu-

ard Bru, catedràtic de l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura de Barcelona 

(UPC). Organització: UdG, UAB, Univer-

sitat Tècnica de Lisboa, Universitat IUAV 

de Venècia, Universitat de Sàsser i Socie-

tat Catalana de Geografia (IEC).

Discursos de recepció

— IEC, 17 d’octubre. Discurs de recepció 

de José María Murià com a membre cor-

responent de la Secció de Filosofia i Ci-

ències Socials de l’IEC: «Podrem ser el 

que som?».

— IEC, 20 d’octubre. «Percepció 

i identificació dels catalans a l’edat mit-

jana», discurs de recepció de Flocel Saba-
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té com a membre numerari de la Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 21 de novembre. Discurs 

de recepció de Josep Domingo Ferrer com 

a membre numerari de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia de l’IEC: «Privadesa en 

temps de megadades: entre el nihilisme i 

el fonamentalisme». 

— IEC, 1 de desembre. Discurs 

de recepció de Jaume Guillamet com a 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’IEC: «Política, mercat i 

llengua: una interpretació històrica del 

periodisme català». 

— IEC, 19 de desembre. Discurs 

de recepció de M. Teresa Estrach com a 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques: «Els limfòcits i la pell, una relació 

d’amor i odi».

— IEC, 2 de febrer. Discurs de 

recepció de Joan Nogué com a membre  

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials: 

«El paisatge, entre el subjecte i l’objecte». 

— IEC, 20 de febrer. Discurs de 

recepció de Martí Domínguez com a mem-

bre de la Secció de Ciències Biològiques: 

«L’embolic de Darwin». 

— IEC, 6 de març. Discurs de 

recepció de Josep Olesti com a membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències So- 

cials de l’IEC: «Elogi de la història de la 

filosofia».

— IEC, 20 de març. Discurs de 

recepció de Ramon Gomis de Barbarà com 

a membre numerari de la Secció de Cièn-

cies Biològiques: «Nous horitzons en la 

història de la diabetis mellitus: la recupe-

ració de la cèl·lula beta». 

— IEC, 24 d’abril. Discurs de 

recepció de Joan Josep Guinovart com a 

membre de la Secció de Ciències Biològi-

ques de l’IEC: «Una nova visió del paper 

del glicogen en el cervell».

— IEC, 12 de juny. Discurs de 

recepció de Ferran Sagarra com a membre 

de la Secció de Ciències i Tecnologia de 

l’IEC: «Aprendre i ensenyar arquitectura 

en època de canvis».

Presentacions

— IEC, 12 de setembre. Presentació del 

llibre molts granets de sorra, de Liz Cas-

tro, amb les intervencions de la presiden-

ta del Parlament de Catalunya, Carme 

Forcadell; el president de l’IEC, Joando-

mènec Ros, i el periodista Arturo Puente. 

Organització: IEC.

— IEC, 14 de setembre. Presen-

tació de Samaruc Digital, portal transmè-

dia d’informació ambiental, a càrrec del 

president de l’IEC; el president de la 

Institució Catalana d’Història Natural de 

l’IEC; Vicent Pitarch, membre de l’IEC, i 

Álvaro Olavarría, director de Samaruc 

Digital. Organització: Samaruc Digital, 

Institució Catalana d’Història Natural i 

IEC.

— IEC, 24 d’octubre. Presentació 

del programa de col·loquis 2016-2017 i 

dels itineraris virtuals de la Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (SCHCT), els quals reben la col-
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laboració de la British Society for History 

of Science. Organització: SCHCT (IEC).

— Sala del Forn de Dalt de Be-

nassal, 29 d’octubre. Presentació del llibre 

pere-enric Barreda i edo, l’humanista 

fidel, coordinat per Vicent Pitarch, mem-

bre de l’IEC, en la qual participaren el 

president de l’IEC, Vicent Pitarch i Ramon 

Sistac, vocals de la Junta de la Fundació 

Carles Salvador. Organització: Funda- 

ció Carles Salvador i IEC.

— IEC, 10 de novembre. Presen-

tació del llibre Gramàtica històrica de la 

llengua catalana, de Mar Batlle, Joan 

Martí i Castell, Josep Moran i Joan Anton 

Rabella, editat per Publicacions de l’Aba-

dia de Montserrat (PAMSA). Hi intervin-

gueren Manuel Llanas (Societat Catalana 

de Llengua i Literatura), Mar Massanell 

(UAB), Josep Massot i Muntaner (IEC i 

PAMSA), Mila Segarra i Joan Veny (IEC). 

Organització: Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura (IEC).

— IEC, 14 de novembre. Presen-

tació del llibre l’organització territorial i 

el règim jurídic dels governs locals de 

catalunya, de Xavier Forcadell, coordi-

nador general de la Diputació de Barce-

lona. Organització: IEC.

— IEC, 23 de novembre. Presen-

tació del llibre el reconeixement interna-

cional de l’institut d’estudis catalans i 

les seves filials, sisè volum de la col·lecció 

«Casos d’internacionalització», a càrrec 

de Mònica Sabata, presidenta de la Fede-

ració d’Organitzacions Catalanes Interna-

cionalment Reconegudes (FOCIR), Josep 

M. Camarasa, autor del llibre, i Joando-

mènec Ros, president de l’IEC. Organit-

zació: FOCIR i IEC.

— Cèntric Espai Cultural (Prat 

de Llobregat), 23 de novembre. Presen-

tació del llibre flora vascular del delta 

del llobregat, publicat per la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC), és el 

resultat d’un estudi iniciat l’any 2000. 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC), amb la col·laboració 

de l’Ajuntament del Prat del Llobregat.

— Edifici de Can Serra de la Di-

putació de Barcelona, 30 de novembre. 

Presentació del llibre d’estil de la dipu-

tació de Barcelona, amb les intervencions 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Lluïsa Tena, coordinadora del llibre, i 

Josep M. Mestres, cap del Servei de Cor-

recció Lingüística de l’IEC. Organització: 

Diputació de Barcelona.

— Facultat de Filologia de la UB, 

12 de desembre. Presentació dels millors 

treballs sobre sociolingüística de fi de grau 

i de màster: «Nous talents en sociolin-

güística catalana III». Treballs presentats: 

«L’ensenyament-aprenentatge del català 

a Tolosa: On, qui i per què», d’Alba Ferran 

(UB); «La neologia formal en la premsa 

escrita en català», de Martí Freixas (UPF), 

i «L’oficialitat lingüística en la doctrina 

jurídica», de Carlota Fortià (UB). Orga-

nització: Societat Catalana de Sociolin-

güística (IEC) i Centre Universitari de 

Sociolingüística i Comunicació de la UB.
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— IEC, 13 de desembre. Presen-

tació del llibre el noucentisme a Barce-

lona, a càrrec d’Aleix Catasús i Bernat 

Puigdollers, autors, i de Francesc Font-

bona, membre de l’IEC. Organització: 

Editorial Àmbit, Ajuntament de Barcelo-

na i IEC.

— Palau Macaya (Barcelona), 15 

de desembre. Presentació de la Gramàti-

ca de la llengua catalana de l’IEC, amb 

Joandomènec Ros, president de l’IEC;  

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica, i Gemma Rigau i Manuel Pérez 

Saldanya, directors de la Gramàtica i 

membres de la Secció Filològica. Organit-

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

Social La Caixa.

— IEC, 16 de desembre. Presen-

tació dels llibres encuestas lingüísticas en 

el Alto Aragón (1922), de Josep M. de 

Casacuberta, i el habla del Valle de Biel-

sa, d’Antoni M. Badia i Margarit. Hi 

participaren M. Teresa Cabré, presidenta 

de la Secció Filològica; Carlos Serrano, 

president de la Sociedad Cultural Aladra-

da; Ramon Sistac, delegat de l’IEC a 

Lleida; Artur Quintana, membre de la 

Secció Filològica, i Óscar Latas, investi-

gador. Organització: Secció Filològica de 

l’IEC.

— IEC, 20 de desembre. Presen-

tació del número monogràfic models 

anatòmics de la revista dynamis, a càrrec 

d’Alba del Pozo, de l’Institut Cervantes 

de Leeds, i Maribel Morente, de la Uni-

versitat Complutense de Madrid, que in-

auguraren el cicle objectes perduts: ex-

plicar i exposar ciència a museus i altres 

llocs públics. Organització: Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— Biblioteca Jaume Fuster (Bar-

celona), 20 de desembre. Presentació del 

llibre l’estrangera. recull de contes, de 

Marta Prunés-Bosch, a càrrec d’August 

Bover, membre de l’IEC; Eulàlia Pagès, 

directora de Pagès Editors, i Marta Pru-

nés-Bosch, autora del llibre. Organització: 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC).

— IEC, 21 de desembre. Presen-

tació de la revista lambard. estudis d’Art 

medieval, volum xxv (2013-2014). Orga-

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

— IEC, 10 de gener. Presentació 

del número 26 de la revista treballs de 

sociolingüística catalana. Organització: 

Societat Catalana de Sociolingüística 

(IEC).

— IEC, 23 de gener. Presentació 

dels dos volums de l’obra Història de la 

matemàtica (egipte i mesopotàmia i 

Grècia i), de Josep Pla, professor emèrit 

de la UB. Organització: Societat Catala- 

na de Matemàtiques (IEC).

— Campus Terres de l’Ebre de la 

URV (Tortosa), 26 de gener. Presentació 

l’informe sobre la situació de la llengua 

catalana (2015) de la Xarxa CRUSCAT, 

a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, mem-

bre de l’IEC, que inaugurà el II Cicle de 

Conferències sobre Sociolingüística a les 
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Terres de l’Ebre: «Llengua, societat i 

poder», que enguany porta per títol «L’es-

cola i la revitalització del català: la llengua 

a l’aula i al pati». Organització: URV.

— Palau de la Generalitat (Bar-

celona), 30 de gener. Presentació del 

tercer informe sobre el canvi climàtic a 

catalunya (TICCC). Hi intervingueren 

Raül Romeva, conseller d’Afers Exteriors, 

Relacions Institucionals i Transparència; 

Josep Rull, conseller de Territori i Soste-

nibilitat; Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Jordi Portabella, director de la 

Fundació Bancària La Caixa; Arnau Que-

ralt, director del CADS, i Javier Martin, 

coordinador científic de l’informe. Orga-

nització: Generalitat de Catalunya, Servei 

Meteorològic de Catalunya i IEC.

— Arxiu del Regne de Mallorca, 

31 de gener. Presentació de la Gramàtica 

de la llengua catalana, amb les interven-

cions de Marta Fuxà, directora general de 

Política Lingüística del Govern de les Illes 

Balears; Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció Filològica de l’IEC; Nicolau Dols, 

membre de l’IEC, i Ruth Mateu, conselle-

ra de Transparència, Cultura i Esports del 

Govern balear. Organització: Direcció 

General de Política Lingüística del Govern 

de les Illes Balears.

— IEC, 7 de febrer. Presentació 

del llibre Joan subias Galter (1897-1984). 

dues vides i una guerra, de Joaquim Na-

dal. Acte presidit pel conseller de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, 

amb les intervencions del president de 

l’IEC i de l’autor. Organització: IEC.

— Rectorat de la UdL, 7 de fe-

brer. Presentació de l’Associació Catalana 

de Sociologia a Lleida, amb la participa-

ció del rector de la UdL, Roberto Fernán-

dez, i del delegat de l’IEC a Lleida, Ramon 

Sistac. En l’acte es presentà el llibre raó 

de catalunya. la societat catalana al 

segle xxi, a càrrec dels directors de l’obra, 

Salvador Giner i Oriol Homs. Organitza-

ció: IEC i Universitat de Lleida.

— Edifici Històric de la UB, 10 

de febrer. Presentació de la Gramàtica de 

la llengua catalana i l’ortografia catala-

na, als professors de filologia catalana i 

als tècnics lingüístics de la UB, la UAB, la 

UPC, la UPF, la URL (Escola Blanquerna) 

i la UOC. Organització: Departament de 

Filologia Catalana i Lingüística General, 

Serveis Lingüístics de la UB i Secció Fi-

lològica de l’IEC.

— IEC, 15 de febrer. Presentació 

del llibre els gitanos catalans de frança, 

d’Eugeni Casanova, amb les interven- 

cions de Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Joan A. Argenter, de la Càtedra 

UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultu-

ral de l’IEC; Albert Royo, secretari general 

de DIPLOCAT; Eulàlia Pagès, directora de 

Pagès Editors, i Eugeni Casanova, autor 

del llibre. Organització: Càtedra UNESCO 

de Diversitat Lingüística i Cultural, IEC, 

DIPLOCAT i Pagès Editors.

— Seu de la Generalitat de Cata-

lunya a Girona, 21 de febrer. Presentació 
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del compendi de les constitucions de 

catalunya, de Narcís de Sant Dionís, i 

signatura del conveni de col·laboració 

entre l’IEC i l’Institut d’Estudis Gironins 

(IEG). L’acte fou presidit pel conseller de 

Justícia de la Generalitat, Carles Mundó; 

el president de l’IEC, i Narcís Soler, pre-

sident de l’Institut d’Estudis Gironins. 

Organització: Departament de Justícia de 

la Generalitat, IEC i IEG.

— Edifici de Rectorat de la Uni-

versitat d’Alacant, 22 de febrer. Presen-

tació de la Gramàtica de la llengua cata-

lana a la Universitat d’Alacant, amb la 

participació de Carles Cortès, vicerector 

de Cultura, Esports i Llengües de la Uni-

versitat d’Alacant (UA); Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; M. Teresa Cabré, 

presidenta de l’SF; Juan Mesa, degà de la 

Facultat de Filosofia i Lletres de la UA; 

Maria Àngels Francès, directora del De-

partament de Filologia Catalana de la UA; 

Gemma Rigau i Manuel Pérez-Saldanya, 

directors de la Gramàtica, i Josep Marti-

nes i Brauli Montoya, membres de l’SF. 

Organització: IEC i UA.

— IEC, 27 de febrer. Presentació 

del llibre romanesque cathedrals in 

mediterranean europe. Architecture, ri-

tual and urban context, a càrrec de Marc 

Sureda i Esther Lozano, del grup de re-

cerca Templa. Organització: Templa i IEC.

— IEC, 2 de març. Presentació 

del llibre l’últim jardiner, de Josep Batlle 

Gras (1920-2006), a càrrec de Joaquim 

Camps, coordinador de la Secció de Jar-

dineria i Paisatgisme de la ICEA; Enric 

Batlle, arquitecte; Josep M. Montserrat, 

director del Jardí Botànic de Barcelona; 

Montse Rivero i Jordi Cartañà, autors del 

llibre. Organització: ICEA (IEC).

— UdL, 3 de març. Presentació 

de les novetats de la Secció Filològica en 

matèria normativa a Lleida. Gemma Ri-

gau, presidenta de la Comissió de Gramà-

tica, i Mila Segarra, membre del Grup de 

Treball d’Ortografia, membres de l’SF, 

presentaren les característiques de la 

Gramàtica de la llengua catalana i l’or-

tografia catalana en una sessió tècnica 

adreçada als professionals de la llengua. 

Organització: Direcció General de Política 

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

— Biblioteca Fages de Climent de 

Figueres, 23 de març. Acte a Figueres: 

«Actualitat i vigència de Maria Àngels 

Anglada», en què es presentà la reedició 

de les seves obres sandàlies d’escuma, 

publicada per L’Avenç, i Artemísia, publi-

cada per Brau. També es commemorà el 

vintè aniversari de la publicació de la 

novel·la Quadern d’Aram. Hi intervingue-

ren Mercè Cuartiella, Assumpció Heras, 

Núria Iceta, Maria Ohannesian, i Mariàn-

gela Vilallonga, directora de la Càtedra 

de Patrimoni Literari Maria Àngels An-

glada - Carles Fages de Climent i membre 

de l’IEC. Organització: Càtedra de Patri-

moni Literari Maria Àngels Anglada - 

Carles Fages de Climent de la UdG, amb 

la col·laboració de la Diputació de Girona, 

l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, 
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l’Ajuntament de Figueres, la Biblioteca 

Fages de Climent, L’Avenç, Brau Edicions 

i la llibreria Edison.

— IEC, 28 de març. Presentació 

del llibre santuaris, ermites i capelles a 

l’època del barroc. Geografia sagrada de 

la muntanya catalana, de Maria Gargan-

té i Xavier Solà, que rebé el Premi Rafael 

Patxot en la seva primera edició. Hi in-

tervingueren el president de l’IEC i el 

diputat adjunt d’Espais Naturals de la 

Diputació de Barcelona, Jesús Calderer. 

Organització: Diputació de Barcelona i 

IEC.

— IEC, 28 de març. Presentació 

del llibre man on mountain. Home a la 

muntanya, de John Langdon-Davies, a 

càrrec de Jordi Casanova, membre de 

l’IEC i un dels editors del llibre; Miquel 

Berga, biògraf de John Langdon-Davies, 

i Josep M. Jaumà, traductor de les poesi-

es. Organització: Centre d’Estudis Comar-

cals del Ripollès i IEC.

— Casa de la Generalitat a Per-

pinyà, 29 de març. Presentació de la 

Gramàtica de la llengua catalana, amb 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Vicent Pitarch i Ramon Sistac, membres 

de la Secció Filològica de l’IEC, i Martina 

Camiade, delegada del president de l’IEC 

a la Catalunya del Nord. Organització: 

Casa de la Generalitat de Catalunya a 

Perpinyà, Institut Franco-Català Trans-

fronterer, Casa dels Països Catalans i IEC.

— IEC, 30 de març. Presentació 

de la Gramàtica de la llengua catalana i 

de l’ortografia catalana als escriptors, 

traductors i correctors, a càrrec d’Isidor 

Marí, membre de la Secció Filològica i de 

la Comissió de Gramàtica, i de Mila Se-

garra, membre de la Secció Filològica i 

del Grup de Treball d’Ortografia. M. Te-

resa Cabré, presidenta de la Secció Filo-

lògica presentà la plataforma de l’Acadè-

mia Oberta dels Escriptors, Traductors i 

Correctors. Organització: AELC i Secció 

Filològica de l’IEC.

— IEC, 4 d’abril. Presentació del 

llibre testimonis de la catalunya contem-

porània (1875-1986), d’Albert Balcells, 

amb les intervencions del president de 

l’IEC; d’Elena de la Cruz Vergari, direc-

tora de l’editorial Obrador Edèndum; de 

Jordi Casassas, membre de l’IEC, i de l’au-

tor. Organització: Obrador Edèndum i IEC.

— IEC, 4 d’abril. Presentació del 

llibre el pla de Barcelona a la fi del s. xviii. 

respostes al qüestionari de francisco de 

Zamora, de Jesús Burgueño (ed.), a càrrec 

de Francesc Nadal, de la UB, i de Josep 

Moran, director de l’Oficina d’Onomàsti-

ca de l’IEC. Organització: Societat Cata-

lana de Geografia (IEC).

— Sala MoraBanc (Andorra la 

Vella), 5 d’abril. Presentació del llibre 

recull de conferències 2014, que inclou 

«Cicle de conferències 2014: 450 anys del 

naixement de Galileu» i dels «8ns Debats 

de recerca. Física i química, investigant 

la realitat». Hi intervingueren Mireia 

Maestre, directora de màrqueting, comu-

nicació i qualitat de Morabanc; Àngels 
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Mach, presidenta de la Societat Andorra-

na de Ciències; Mercè Balcells, gerent de 

l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Ca-

talunya i Balears; Marc Pons, cònsol 

d’Andorra la Vella, i Èric Jover, ministre 

d’Educació i Ensenyament Superior. Or-

ganització: MoraBanc, Govern d’Andorra, 

Comú d’Andorra la Vella, Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Cata-

lunya i de Balears i IEC.

— Teatre Xesc Forteza (Palma), 

25 d’abril. Presentació del nomenclàtor 

toponímic de les illes Balears (NOTIB), 

amb les intervencions de M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica de l’IEC; 

de Joan Miralles, director de l’obra i 

membre la mateixa Secció; d’Enric Ribes, 

membre corresponent de la mateixa Sec-

ció, i de Xavier Gomila, professor associ-

at de la UIB. Organització: UIB i Govern 

de les Illes Balears.

— Jardí Mercè Rodoreda de l’IEC, 

3 de maig. «Actualitat i vigència de Maria 

Àngels Anglada», acte de presentació de 

la reedició de sandàlies d’escuma (L’Avenç) 

i Artemísia (Brau), amb Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Mariàngela Vila-

llonga, directora de la Càtedra de Patri-

moni Literari Maria Àngels Anglada - 

Carles Fages de Climent; Núria Iceta, 

editora de L’Avenç, i els escriptors Sam 

Abrams i Susanna Rafart. Christos Barbas 

i Anna Pont hi interpretaren peces musi-

cals. Organització: Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngles Anglada - Carles 

Fages de Climent, UdG i IEC. 

— IEC, 18 de maig. Presentació 

del llibre carles riba. retrat de grup. 

protagonistes de la cultura catalana del 

segle xx, de Carles-Jordi Guardiola, en què 

intervingueren Josep-Lluís Carod Rovira, 

director de la Càtedra UPF sobre Diver-

sitat Social; Jordi Casassas, president de 

l’Ateneu Barcelonès i membre de l’IEC, i 

l’autor. Organització: IEC.

— IEC, 23 de maig. Presentació 

del llibre Glossari català de numismàtica. 

Amb totes les poblacions emissores (països 

catalans i corona catalano-aragonesa), 

de Miquel de Crusafont, president de la 

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 

(SCEN). Organització: SCEN (IEC). 

— Can Palauet (Mataró), 30 de 

maig. Presentació del volum 27 de la re-

vista l’Atzavara, editada per la Delegació 

de la Serralada Litoral Central de la ICHN 

i la Direcció de Cultura de l’Ajuntament 

de Mataró. Organització: Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 6 de juny. Presentació del 

llibre simón de rojas clemente, de Fer-

nando Martín, mestre jubilat, a càrrec 

d’Horacio Capel, geogràf i escriptor di-

rector de la tesi doctoral de l’autor. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 6 de juny. Preestrena del 

documental el segrest de núria, de Zeba 

Produccions i Televisió de Catalunya, en 

què col·laborà Manuel Castellet, membre 

de l’IEC, i presentació del llibre mossèn, 

ens han pres la marededeu!, de Manuel 
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Castellet i Rosa Anna Felip. Organització: 

IEC.

— IEC, 8 de juny. Presentació del 

llibre materials per a repensar la sociolo-

gia a partir de darwin, amb una xerrada 

i debat a càrrec de l’autor del llibre, Josep 

Maria Masjuan Codina. Organització: Asso-

ciació Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 9 de juny. Presentació del 

llibre encara no és tard. claus per a en-

tendre i aturar el canvi climàtic, d’Andreu 

Escrivà, que ha rebut el XXII Premi Eu-

ropeu de Divulgació Científica Estudi 

General. Organització: IEC.

— Biblioteca Rafael Sari (l’Al-

guer), 12 de juny. Presentació de la Gra-

màtica 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’Al-

guer; Maria Josep Cuenca, membre de la 

Secció Filològica de l’IEC, i Francesc 

Ballone, membre de la Secció Filològica 

de l’IEC. Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, clogué l’acte. Organització: Dele-

gació de l’IEC a l’Alguer.

— Arxiu del Regne de Mallorca 

(Palma), 20 de juny. Presentació de l’Atles 

ornitonímic de les illes Balears, amb els 

autors; Francesc Avellà, catedràtic d’insti-

tut i expresident del GOB-Mallorca; Nicolau 

Dols, membre de l’IEC; Damià Pons, dele-

gat de l’IEC a Palma; Francesc M. Rotger, 

director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i 

Francesca Tur Riera, consellera de Cultura, 

Participació i Esports del Govern balear i 

presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics. 

Organització: Secció Filològica (IEC) i 

delegació de l’IEC a Palma.

— Casa Llotja de Mar (Barcelo-

na), 21 de juny. Presentació del llibre Joan 

subias Galter (1897-1984). dues vides i 

una guerra, de Joaquim Nadal, amb 

l’autor i Francesc Fontbona, acadèmic de 

número de la Reial Acadèmia Catalana  

de Belles Arts de Sant Jordi (RACBA), i 

Eva Subias, neta de Joan Subias. Orga-

nització: Reial Acadèmia Catalana de 

Belles Arts de Sant Jordi (RACBA).

— IEC, 26 de juny. Presentació 

del número tres d’el món d’Ahir, revista 

publicada per Minoria Absoluta, a càrrec 

d’Albert Sánchez Piñol i Joan B. Culla, en 

un acte conduït per Toni Soler, director 

de la publicació. Organització: Minoria 

Absoluta.

— IEC, 5 de juliol. Presentació 

del llibre pedagogia, ara, de Martí Teixi-

dó, en què l’autor de l’obra dialogà amb 

Marina Subirats, sociòloga, gestora públi-

ca i política catalana. Organització: So-

cietat Catalana de Pedagogia (IEC).

— Biblioteca municipal de Bigues 

i Riells, 20 de juliol. Presentació del llibre 

miscel·lània 2. francesc maspons i An-

glasell, que recull les ponències de la 

jornada d’estudi que es va fer a l’IEC el 2 

de novembre de 2016. Organització: So-

cietat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC), 

Ajuntament de Bigues i Riells i Comissió 

Jurídica Assessora de la Generalitat de 

Catalunya. 
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Col·loquis

— Universitat de Bamberg (Alemanya), 

21-24 de setembre. 25è Col·loqui Germa-

nocatalà: «La batalla de les identitats: 

discursos de centre i perifèria», en què 

participaren, entre d’altres, M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica; 

els membres Josep Martines, Josep M. 

Nadal, Miquel-Àngel Pradilla i Ramon 

Sistac, i el president de la Societat Catala-

na de Llengua i Literatura (IEC), Manuel 

Llanas. Organització: Associació Germano-

Catalana, Universitat de Bamberg, Institut 

Ramon Llull, Deutsche Forschungs-

gemeinschaft i Generalitat de Catalunya.

— Consell Comarcal d’Osona 

(Vic), 6 i 7 d’octubre. XXI Col·loquis de 

Vic: «La tradició». Organització: Ajunta-

ment de Vic, Consell Comarcal d’Osona, 

Societat de Filosofia del País Valencià, 

Associació Filosòfica de les Illes Balears, 

Universitat La Sapienza de Roma, Institut 

de Dret i Tecnologia (UAB), Universitat de 

Vic - Universitat Central de Catalunya i 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 19 d’octubre. Col·loqui 

internacional en geohumanitats: tancant 

cercles, obrint horitzons. Organització: 

Departament d’Humanitats de la UPF, en 

col·laboració amb el Departament de 

Geografia de la UdG, el Grupo de Pensa-

miento de la Asociación de Geógrafos 

Españoles i la Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 19 d’octubre. Quart Fò-

rum Forestal de Barcelona. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero (Valèn-

cia), 2 de novembre. Col·loqui del cicle 

catàstrofes artificials: «The American 

Nuclear Cover-up in Spain», a càrrec de 

John Howard, catedràtic d’estudis ame-

ricans al King’s College de Londres. Or-

ganització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 4 de novembre. Col·loquis 

del cicle leibniz, 300 anys després: «Una 

aproximació a la figura de Leibniz: filòsof, 

físic, enginyer i matemàtic», per M. Rosa 

Massa, de la UPC, i «Tras las huellas de 

Leibniz», per Guillermo Lusa, de l’Esco-

la Tècnica Superior d’Enginyeria Indus-

trial de Barcelona (UPC). Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 10 de novembre. Col-

loqui del cicle ¿tienen historia las enfer-

medades mentales?: «¿Qué hay en un 

síntoma? La narrativa de aflicción como 

historia cultural», a càrrec d’Angel Mar-

tínez Hernáez. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero (Valèn-

cia), 16 de novembre. Col·loqui del cicle 

catàstrofes artificials: «An Oral History 

of the Torrey Canyon Disaster», a càrrec 

de Timothy Cooper, de la Universitat 

d’Exeter. Organització: Societat Catalana 
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d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— IEC, 18 de novembre. Col-

loquis del cicle leibniz, 300 anys després: 

«Algunes qüestions al voltant del càlcul 

de Leibniz» i «Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1716) and John Wallis (1616-

1703)», a càrrec de Mònica Blanco, de la 

UPC, i Siegmund Probst, del Leibniz 

Archive. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— Institut d’Història de la Medi-

cina i de la Ciència López Piñero (Valèn-

cia), 30 de novembre. Col·loqui cicle ca-

tàstrofes artificials: «Not All Live in Bhopal: 

The Una(Count)able Catastrophe», a 

càrrec de Bridget Corbett Hanna, de la 

Universitat de Northeastern. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 11 de gener. Col·loqui del 

cicle raça i determinisme geogràfic: «Dis-

cursos identitarios y raciales en la Cuba 

del siglo xix», a càrrec de Consuelo Na-

ranjo, directora de l’Instituto de Historia 

del Centro de Ciencias Humanas y Socia-

les de Madrid. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 12 de gener. Col·loqui del 

cicle ciència i fotografia ii: «Innocent 

Paulí i Galceran (1854-1921): visió d’una 

figura polifacètica», a càrrec de Salvador 

Tió, llicenciat en ciències químiques per 

la UB i estudiós de la fotografia antiga. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Associació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 17 de gener. Col·loqui del cicle 

la invenció del patrimoni natural: polí-

tica, acadèmia, activisme i comunicació: 

«Un arca de Noé en el Parc de la Ciuta-

della? El zoològic de Barcelona i la histò-

ria natural aplicada de Francesc Darder», 

a càrrec d’Oliver Hochadel, de la Institu-

ció Milà i Fontanals (CSIC). Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 18 de gener. Col·loqui del 

cicle ¿tienen historia las enfermedades 

mentales?: «La identidad de los trastornos 

mentales en Europa premoderna», a càr-

rec de Jon Arrizabalaga, de la Institució 

Milà i Fontanals (CSIC). Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 25 de gener. Col·loqui del 

cicle raça i determinisme geogràfic: «Raza 

y geografía antes, durante y después del  

III Reich: el caso del alemán Franz Ter- 

mer (1894-1968)», a càrrec de Wolfgang  

Kophamel, de la Universitat Lliure de Ber- 

lín. Organització: Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Museu d’Història de Barcelona 

(MUHBA), 2-4 de febrer. Col·loqui: «Mo-

dels en la cartografia urbana espanyola: 

una anàlisi històrica». Organització: 

MUHBA i UB.

— IEC, 9 de febrer. Col·loqui del 

cicle ciència i fotografia ii: «La fotografia 
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i l’Hospital de la Santa Creu», a càrrec de 

Ricard Marco, fotògraf i historiador de la 

fotografia. Organització: Societat Catala-

na d’Història de la Ciència i de la Tècni-

ca (IEC).

— Associació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 14 de febrer. Col·loqui del cicle 

la invenció del patrimoni natural: polí-

tica, acadèmia, activisme i comunicació: 

«Ciències naturals, mitjans, patrimoni i 

modernització: el Parc Nacional de Doña-

na en el hombre i la tierra (Félix Rodrí-

guez de la Fuente, 1979)», a càrrec de 

Mònica Alcalá (CEHIC-UAB). Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 22 de febrer. Col·loqui del 

cicle ¿tienen historia las enfermedades 

mentales?: «Varieties of depression and 

melancholia, ancient and modern», a càrrec 

de Matthew Bell, professor d’alemany i li-

teratura comparada al King’s College de 

Londres. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 23 de febrer. Col·loqui del 

cicle objectes perduts: explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics: 

«Exhibiciones etnológicas vivas en las 

exposiciones universales, coloniales, mi-

sionales y comerciales españolas», a càrrec 

de Luis Ángel Sánchez, de la Universitat 

Complutense de Madrid. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— Museu d’Història de Barcelo-

na, 6 de març. Diàlegs d’Història Urbana 

i Patrimoni: «El rellotge dels flamencs de 

la catedral de Barcelona, 1577», a càrrec 

de Joaquim Agulló, vicepresident de l’IEC. 

Organització: Museu d’Història de Barce-

lona.

— Associació Astronòmica d’Oso-

na (Vic), 14 de març. Col·loqui del cicle 

la invenció del patrimoni natural: polí-

tica, acadèmia, activisme i comunicació: 

«Patrimoni natural en el postfranquisme. 

L’emergència dels Parcs Naturals a Cata-

lunya (1975-1990)», a càrrec de Judit Gil 

(CEHIC-UAB). Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 15 de març. Col·loqui del 

cicle ¿tienen historia las enfermedades 

mentales?: «Diagnosing the past? Interpret-

ing phobias and anxiety disorders in an-

cient Greece», a càrrec de Helen King, pro- 

fessora d’estudis clàssics especialitzada en 

pensament mèdic, gènere i sexualitat. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 16 de març. Col·loqui del 

cicle ciència i fotografia ii: «Clarobscurs 

de la invenció de la fotografia en color», 

a càrrec de Ramon Barnadas, de l’Institut 

d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Or-

ganització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 23 de març. Col·loqui del 

cicle objectes perduts: explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics: 

«Anatomy’s photography: objectivity, 

showmanship and the reinvention of the 

00 Memoria 2016-2017.indb   399 31/5/18   14:26



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

400

anatomical image, 1860-1950», a càrrec 

de Michael Sappol, membre del Swedish 

Collegium for Advanced Study, a Uppsa-

la. Organització: Societat Catalana d’His-

tòria de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 6 d’abril. Col·loqui del 

cicle ciència i fotografia ii: «La ciència a 

través de la càmera d’Emili Godes (1895-

1970)», a càrrec de Laia Foix, de l’Insti-

tut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Seu de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB), 31 de maig - 3 de juny. 

Fòrum Europeu sobre Boscos Urbans 

(EFUF 2017): «Les vores del bosc urbà. 

Franges, marges i espais de transició». 

Organització: EFUF, AMB i Centre Tec-

nològic Forestal de Catalunya, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 22 de juny. Col·loqui del 

cicle Àtoms a la plaça: conflictes ambien-

tals i energia nuclear, 1977-2016, a 

càrrec de membres del Comitè Antinucle-

ar de Catalunya i activistes del moviment 

contra l’energia nuclear. 

Jornades

— IEC, 20-23 de setembre. CSASC 2016. 

IV Trobada de les Societats Txeca, Eslo-

vena, Austríaca, Eslovaca i Catalana de 

Matemàtiques. Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 29 de setembre. TMSB 

2016: XXI Transfrontier Meeting of Sen-

sors and Biosensors. Organització: UAB, 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i la Tècnica, i Secció de Ciències i Tecno-

logia de l’IEC.

— IEC, 3 d’octubre. Jornada: 

catalunya i les noves tendències en car-

tografia històrica, en què participaren 

Johan Åhlfeldt, de la Universitat de Lund 

(Suècia), i Leif Isaksen, de la Universitat 

de Lancaster (Gran Bretanya). Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Histò-

rics (IEC), Centre d’Història Contempo-

rània de Catalunya i Institut Català 

d’Arqueologia Clàssica.

— IEC, 10 d’octubre. Jornada: 

catalanisme i economia. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC) i 

Centre d’Estudis Econòmics i Socials.

— Facultat de Traducció i d’In-

terpretació de la UAB (Bellaterra), 19 

d’octubre. VII Jornades sobre Traducció 

i Literatura: «Els Llibres del Mall (1973-

1988). Un catàleg de poesia amb mires 

europees». Organització: Càtedra Jordi 

Arbonès, Grup d’Estudi de la Traducció 

Catalana Contemporània (GETCC), Fa-

cultat i Departament de Traducció i 

d’Interpretació de la UAB, amb la col-

laboració de la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC).

— Museu Marítim de Barcelona, 

20 d’octubre. Espais Terminològics 2016: 

«Creació terminològica: de Llull a les 

xarxes socials». Organització: TERMCAT, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— Edifici del Rectorat de la Uni-

versitat de Lleida (UdL), 21 d’octubre. 
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Jornada acadèmica d’inauguració del curs 

de la Societat Catalana de Comunicació 

(IEC), que inclogué la conferència «La 

recerca en comunicació al País Valencià» 

de Josep Lluís Gómez Mompart, catedrà-

tic de la UV; una taula rodona titulada 

«Els mitjans locals en l’era global», i una 

sessió amb diversos investigadors vincu-

lats a la UdL que presentaren els resultats 

de recerques en els àmbits de comunicació 

i periodisme. 

— Hospitalet de Llobregat, 21 i 

22 d’octubre. Jornades de la Secció Filolò-

gica de l’IEC, en què se celebra el ple 

mensual de la Secció i s’estudiaren diversos 

aspectes relacionats amb el municipi com 

la toponímia històrica, els cursos d’acollida 

o la literatura. Organització: Secció Filo-

lògica de l’IEC i Ajuntament de l’Hospita-

let de Llobregat, amb la col·laboració de 

diverses entitats culturals, i amb el patro-

cini de l’Obra Social La Caixa.

— IEC, 27 i 28 d’octubre. III 

REDTROP: Trobada d’Ecologia i Biologia 

Tropical. Organització: Secció d’Ecologia 

Terrestre de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC) i RedTrop.

— IEC, 28 d’octubre. Jornada: la 

poesia catalana al segle xxi, balanç crític, 

que inclogué la ponència «Temes, formes, 

esclats i fluències en la poesia catalana 

entre dos segles (xx-xxi)», de Víctor Obi-

ols, de la Universitat de Southampton; 

diverses comunicacions, i la taula rodona 

«Edició i política editorial del segle xxi», 

amb Jordi Cornudella, Francesc Parceri-

sas i Antoni Clapés, moderada per Jordi 

Florit. Organització: Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC), amb la col-

laboració de l’Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana.

— Sala La Cate de Figueres, 29 

d’octubre. Jornada de Relativitat, la Ci-

ència del Futur: «Science needs you!». 

Organització: Planeta da Vinci i Yecora 

Patent Agency, amb el patrocini de l’IEC.

— Universitat Jaume I (Castelló), 

29 d’octubre. XIV Trobada de la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (SCHCT). Hi assistiren el presi-

dent de l’IEC i el delegat del president de 

l’IEC a Castelló, Vicent Pitarch. Organit-

zació: SCHCT (IEC).

— Elx, 29 d’octubre. XI Jornades 

d’Intercanvi Cultural: «Elx i el camp d’Elx», 

amb visites culturals i conferències sobre 

societat, llengua i literatura. Organització: 

Societat Verdaguer, Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC) i Càtedra Ver-

daguer d’Estudis Literaris de la UVic.

— IEC, 3 de novembre. Jornada 

d’estudis: els arxius patrimonials cata-

lans. Organització: Societat Catalana 

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

tòria Contemporània de Catalunya de la 

Generalitat de Catalunya, Institut Català 

de Recerca en Patrimoni Cultural de la 

Generalitat de Catalunya, UdG i el Grup 

de Recerca Arxius Familiars i Patrimoni-

als de Banda a Banda dels Pirineus.

— IEC, 8 de novembre. Jornada: 

els cultius transgènics a europa: legisla-
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ció, avaluació i perspectives, que inclo- 

gué una conferència de Josep Maria Casa-

cuberta, investigador del Center for Re-

search on Agricultural Genomics i mem-

bre de l’Autoritat Europea de Seguretat 

Alimentària, i un col·loqui. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— IEC, 9 de novembre. XI Jorna-

da de Física i Química a l’IEC: «100 anys 

de la teoria de Lewis: l’enllaç químic a 

debat». Organització: Societat Catalana 

de Física (IEC), Societat Catalana de 

Química (IEC) i Associació de Professors 

de Física i Química de Catalunya.

— IEC, 10 i 11 de novembre. 

Segona Jornada de la Càtedra Pompeu 

Fabra: «El multilingüisme en blanc i 

negre». S’hi va presentar la Ruta Pompeu 

Fabra. Organització: Càtedra Pom- 

peu Fabra de la UPF i IEC, en col-

laboració amb el Consell Europeu de les 

Llengües (CEL/ELC).

— IEC, 10 de novembre. Jornada: 

la qualitat dels habitatges a catalunya, 

mirant el futur, centrada en quatres líni-

es de debat: funcionalitat, conservació i 

rehabilitació, ecoeficiència i tecnologia. 

Obertura a càrrec de Jaume Fornt, direc-

tor de l’Agència de l’Habitatge de Cata-

lunya; Lluís Comerón, degà del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, i Raimon 

Soler, advocat i vocal de la Societat Cata-

lana d’Ordenació del Territori (SCOT) de 

l’IEC. Organització: Agència de l’Habi-

tatge de Catalunya i SCOT (IEC).

— Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes (CEAB), 11 de novembre. XIII 

Jornada d’Avenços en Ecologia. Organit-

zació: Societat Catalana de Biologia, 

CEAB i Grup d’Ecologia dels Canvis 

Ambientals (GECA).

— IEC, 18 de novembre. IV Jor-

nada de Biologia del Desenvolupament. 

Organització: Secció de Biologia del Des-

envolupament de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 22 de novembre. XIII 

Jornada del CREAF, en què s’abordaren 

diversos temes, entre els quals, «El paper 

dels sòls en la conservació de la natura». 

Organització: Centre de Recerca Ecològi-

ca i Aplicacions Forestals (CREAF), So-

cietat Catalana de Biologia i Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC), amb 

la col·laboració del Departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

de la Generalitat de Catalunya i el Pla 

Anual de Transferència Tecnològica.

— Universitat Miguel Hernández 

(UMH) (Elx), 22 de novembre. Jornada: 

Avenços en diabetis i obesitat. Hi inter-

vingueren: Ivan Quesada, de la UMH; 

Anabel Rojas, del Centro Andaluz de Bio-

logía Molecular y Medicina Regenerativa 

de Sevilla; Eva Tudurí, del Centro Sin-

gular de Investigación en Medicina Mo-

lecular e Enfermedades Crónicas de San- 

tiago de Compostel·la, i Alex Rafacho, de 

la Universitat Federal de Santa Catarina 

(Florianópolis, Brasil). Organització: So- 

cietat Catalana de Biologia (IEC) i UMH.
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— IEC, 22 de novembre. Jornada 

acadèmica: «El Maresme en la línia del 

temps de la Guerra de Successió (1702-

1714)», amb la intervenció de Jordi Mir, 

conseller delegat de Cultura del Consell 

Comarcal del Maresme. Organització: 

Consell Comarcal del Maresme, Diputació 

de Barcelona, Generalitat de Catalunya i 

IEC.

— Institut d’Estudis Vallencs 

(Valls), 26 de novembre. V Jornada d’Ono- 

màstica de l’Alt Camp i Muntanyes de 

Prades, que coincidí amb la V Jornada  

de la Societat d’Onomàstica. Organitza-

ció: Institut d’Estudis Vallencs i Societat 

d’Onomàstica.

— IEC, 28 de novembre. XV 

Jornada de Virologia / BCN Virology 

Meeting. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 30 de novembre. Primera 

sessió de la jornada Què se n’ha fet de la 

nova cultura del territori?, amb la parti-

cipació de Josep Oliveras, president de la 

Societat Catalana de Geografia (SCG); 

Antonio Prieto, president del Col·legi de 

Geògrafs d’Espanya; Oriol Nel·lo, del 

Departament de Geografia de la UAB, i 

Helena Cruz, de l’Institut d’Estudis Regi-

onals i Metropolitans de Barcelona de la 

UAB. El debat fou moderat per Jaume 

Busquets, president de la Delegació del 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya. Orga-

nització: Col·legi de Geògrafs, Societat 

Catalana d’Ordenació del Territori i SCG 

(IEC).

— IEC, 30 de novembre. XIII 

Jornada de la SCATERM: «La terminolo-

gia abans de la Terminologia: del segle xiii 

al xvii». Ponents: Lola Badia, catedràtica 

de la UB; Antònia Carré, de la UOC; 

Raimon Sebastian, de Sciència.cat; Lluís 

Gimeno, de la UJI, i Pere Montalat, de 

l’IEC. Organització: Societat Catalana  

de Terminologia (IEC).

— IEC, 1 de desembre. Jornada 

d’estudis: enric prat de la riba (1870-

1917). Inauguració a càrrec del conseller 

de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, i 

del president de l’IEC. Organització: So-

cietat Catalana d’Estudis Jurídics (IEC), 

amb el suport de la Diputació de Barce-

lona i la Càtedra Enric Prat de la Riba 

d’Estudis Jurídics Locals.

— IEC, 2 de desembre. Jornada: 

la llum de la ciutat, en què es van pre-

sentar i debatre els resultats del projecte 

«La llum de la ciutat. La delimitació, 

evolució i consum de sòl a les àrees urba-

nes espanyoles a partir de les imatges 

nocturnes de la Terra (1992-2012)», re-

alitzat pel Grup d’Estudis sobre Energia, 

Territori i Societat de la UAB. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Ordenació del 

Territori (IEC) i UAB.

— Lo Quarter (Alguer), 2 de 

desembre. Jornada d’Estudi sobre els Sis-

temes de Depuració Natural i Zones Hu-

mides. Organització: Delegació de l’IEC a 

l’Alguer, amb la col·laboració de la Fun-

dació Meta, el Parc Natural Regional de 

Port del Comte i el Municipi de l’Alguer.
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— Centre d’Investigació i Desen-

volupament del CSIC (Barcelona), 14 de 

desembre. XVI Conferència Enric Casas-

sas: «La revolució de les big data en la 

química». Organització: Societat Catala-

na de Química (IEC), Secció de Ciències 

i Tecnologia de l’IEC i Institut de Diag-

nosi Ambiental i Estudis de l’Aigua del 

CSIC.

— IEC, 14 de desembre. VI Jor-

nada de Biofísica. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de desembre. Segona 

sessió de la jornada Què se n’ha fet de la 

nova cultura del territori?, amb un debat 

moderat per Joan Subirats, del Departa-

ment de Ciència Política i Dret Públic de 

la UAB en què intervingueren Àlex Casa-

demunt, del Centre per la Sostenibilitat 

Territorial; Leandre Romeu, de La Conca 

5.1; Vanesa Freixa, de Montanyes i repre-

sentant de l’Escola de Pastors de Catalu-

nya, i Xavier Matilla, de Terrassa en 

Comú. Organització: Col·legi de Geògrafs, 

Societat Catalana d’Ordenació del Terri-

tori (IEC) i Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— Parc de Recerca Biomèdica de 

Barcelona, 20 de desembre. IV Jornada 

de Bioinformàtica i Genòmica, amb dues 

conferències: a càrrec de Peter Campbell, 

del Wellcome Trust Sanger Institute (Reg-

ne Unit), i de John Marioni, de l’Europe-

an Bioinformatics Institute (Regne Unit). 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC) i Bioinformatics Barcelona.

— IEC, 16 de gener. Jornada: 

Abel in Barcelona, amb motiu de la visi-

ta del comitè del Premi Abel de Matemà-

tiques a l’IEC, on deliberà per decidir el 

nom del guardonat d’enguany. Louis Ni-

renberg hi pronuncià la conferència «Some 

simple remarks on solving non linear prob-

lems». Organització: Acadèmia Noruega 

de les Ciències i les Lletres, IEC, Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC), UAB, 

UPC, Centre de Recerca Matemàtica, Ins-

titut de Matemàtica de la UB i Barcelona 

Graduate School of Mathe matics.

— Centre d’Investigació i Desen-

volupament Josep Pascual Vila (Barcelo-

na), 16 de gener. 22a Conferència Fèlix 

Serratosa, amb les ponències: «Unex - 

plor ed reactivity patterns: new avenues in 

organic synthesis, biological and medici-

nal chemistry», de Rodolfo Lavilla, i 

«Sugars and Proteins: Glycomimetics to 

Target Disease», de Ben Davis. Organit-

zació: Societat Catalana de Química (IEC) 

i Real Sociedad Española de Química.

— Institut Català d’Investigació 

Química (Tarragona), 17 de gener. 22a 

Conferència Fèlix Serratosa. Ben Davis, 

de la Universitat d’Oxford (Regne Unit), 

pronuncià la ponència «Sugars and Pro-

teins: Towards a Synthetic Biology». 

— IEC, 26 de gener. VIII Jornada 

de Recerca de la Societat Catalana de 

Comunicació. Amb motiu del trentè ani-

versari de la seva creació, l’SCC va reunir 

tots els seus presidents per celebrar una 

sessió commemorativa, en la qual també 
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es van lliurar els XXVIII Premis del Con-

sell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) 

a la investigació sobre comunicació audio-

visual.

— IEC, 27 de gener. 1a Jornada de 

Metrologia a Catalunya: presentació de la 

nova Secció Catalana de Metrologia de  

la Societat Catalana de Tecnologia (SCT), 

amb les intervencions del president de 

l’IEC, la presidenta de l’SCT i el sub- 

director general de Seguretat Industrial, 

Isidre Masalles. Organització: SCT (IEC).

— Edifici El Sucre de Vic, 28 de 

gener. V Jornada de Divulgació del Conreu 

i les Característiques de la Tòfona, coor-

dinada per Consol Blanch, investigadora 

del Grup de Recerca en Biodiversitat, 

Ecologia, Tecnologia i Gestió Ambiental, 

i Míriam Torres, coordinadora del Grup 

de Recerca en Alimentació i Salut. Orga-

nització: UVic-UCC i Societat Catalana 

de Química (IEC).

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres), 4 de 

febrer. Dissabte Transfronterer de les 

Matemàtiques a l’Alt Empordà 2017. 

Organització: Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer de l’IEC, Fundació Princesa de 

Girona i Ajuntament de Figueres.

— Universitat de València, 8 de 

febrer. Celebració del Dia de Darwin 2017, 

amb la conferència «L’avantpassat comú 

universal», a càrrec de Luis Delaye; la 

presentació de «Trau la llengua: projecte de 

microbioma bucal», del Centre de Regula-

ció Genòmica, i la xerrada «Eau de neu-

rone, un cervell d’olors», amb la neurobiò-

loga Carmen Agustín. Organització: 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 FECyT i el CSIC.

— Museu d’Història de Catalu-

nya, 9 de febrer. Jornada: l’exili de la 

Guerra civil al nord d’Àfrica, amb una 

conferència de Joan Vilarroya, catedràtic 

de la UB. Hi intervingué Sònia Subirats, 

presidenta de l’Associació de Fills i Nets 

de l’Exili Republicà, i es projectà un frag-

ment del documental des del silenci. 

l’exili republicà al nord d’Àfrica. Orga-

nització: Centre d’Història Contemporà-

nia de Catalunya (CHCC), Associació de 

Fills i Nets de l’Exili Republicà i Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC).

— IEC, 15 de febrer. Jornada: 

manuel folguera i duran (1867-1951): 

una escola catalana per a tothom, amb 

les ponències «Manuel Folguera i Duran: 

dirigent catalanista i president de l’Asso-

ciació Protectora de l’Ensenyança Cata-

lana», de Lluís Duran, del CHCC, i 

«L’escola catalana, de principi dels anys 

setanta fins als nostres dies», de Joaquim 

Arenas, antic cap del Servei d’Ensenya-

ment del Català del Departament d’En-

senyament de la Generalitat (1983-2003). 

Organització: CHCC i Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

— Universitat de Lleida, 18 de fe-

brer. Jornada formativa: fem l’escola plu-

00 Memoria 2016-2017.indb   405 31/5/18   14:26



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

16
-2

01
7

406

rilingüe a lleida, organitzada per la Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC), en conveni 

col·laboratiu amb el Departament d’Ense-

nyament de la Generalitat de Catalunya.

— IEC, 24 de febrer. Jornada 

internacional: Genocidis del segle xx. Or-

ganització: Centre d’Història Contempo-

rània de Catalunya, Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC) i Institut Bar-

celona d’Estudis Internacionals.

— Facultat d’Enologia de la URV 

(Tarragona), 24 de febrer. Jornada tècni-

ca en viticultura: maneig del cultiu de la 

vinya enfront del canvi climàtic ii, amb 

una primera part dedicada a la gestió del 

reg en la vinya, i una segona, als porta-

empelts i les varietats resistents a la se-

quera. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— Escola Superior de Tecnologia 

i Ciències Experimentals de la UJI, 27 de 

febrer. Jornades sociolingüístiques i cultu-

rals universitàries, amb la participació de 

Vicent Pitarch i Miquel Àngel Pradilla, 

membres de la Secció Filològica de l’IEC. 

Organització: Servei de Llengües i Termi-

nologia i Voluntariat Lingüístic de la UJI, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 2 de març. XVI Jornades 

FOCIR: «La diplomàcia de la Catalunya 

estat: nous horitzons». Organització: Fe-

deració d’Organitzacions Catalanes Inter-

nacionalment Reconegudes (FOCIR), amb 

la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 15 de març. Jornada so-

bre els insectes i les algues com a font 

d’alimentació per als humans, amb les 

conferències «Els insectes com a font 

d’aliment humà», de Marina Blas, de la 

UB, i «Algues i alimentació humana», 

d’Amelia Gómez, de la UB. Cloenda amb 

un homenatge a M. del Carmen de la 

Torre Boronat, fundadora de l’Associació 

Catalana de Ciències de l’Alimentació 

(ACCA). Organització: ACCA (IEC).

— IEC, 21 de març. COST- 

MITOEAGLE and Barcelona Meeting. 

Organització: COST, METNET, MITO i 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 24 de març. VII Jornada 

de Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat Politècnica de Va-

lència (campus d’Alcoi), 24 i 25 de març. 

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 normalització lingüística al País Valen-

cià», i es clogué amb un debat sobre 

l’homologació dels títols de llengua en els 

territoris de llengua catalana, amb els res- 

ponsables de la política lingüística del País 

Valencià, Catalunya i les Illes Balears.

Organització: UPV, AVL, Ajuntament 

d’Alcoi, delegació de l’IEC a Alacant, 

Coordinadora Alcoià - Comtat pel Valen-

cià i Centre Ovidi Montllor.

— IEC, 30 de març. Jornada en 

record de Puig i Cadafalch (1867-1956, 

membre fundador de l’IEC), amb motiu 

de l’Any Puig i Cadafalch. Inclogué tres 
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ponències a càrrec d’Enric Pujol i d’Albert 

Balcells, membres de l’IEC, i de Montser-

rat Pagès, antiga conservadora del MNAC. 

S’hi presentà el llibre l’arquitectura 

cristiana preromànica a catalunya, de 

Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falgue-

ra i Josep Goday, coeditat per l’IEC i el 

MNAC. Organització: IEC.

— Col·legi Oficial d’Enginyers 

Agrònoms de Catalunya (Barcelona), 26 

d’abril. Jornada els purins: nutrició, 

tractament i normativa, en què participa-

ren Josep Gasa, catedràtic de nutrició de 

la UAB; Xavier Flotats, catedràtic del 

Departament d’Enginyeria Agroalimen-

tària i Biotecnologia de la UPC, i Jaume 

Boixadera, cap del Servei de Sòls i Gestió 

Mediambiental de la Producció Agrària 

del DARP de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— Barberà del Vallès, 6 de maig. 

3a Jornada d’Intercanvi d’Experiències 

Termòmetre Lingüístic - Marc d’Ensenya-

ment de Llengües Vives: «Fem l’escola 

plurilingüe», dirigida a mestres i directors. 

Organització: Societat Catalana de Peda-

gogia (IEC).

— Pavelló de Suècia (Berga), 7 

de maig. Dia del Romànic: VIII Trobada 

d’Amics de l’Art Romànic de Catalunya: 

«Viatge a Berga i Queralt». Visita a l’es-

glésia romànica de Santa Maria d’Avià, 

pujada al Santuari de Queralt i visita a 

l’església de Sant Joan de Berga, guiades 

per Jaume Farguell i M. Dolors Santan-

dreu. Organització: Amics de l’Art Romà-

nic (IEC).

— Colldejou (Baix Camp), 7 de 

maig. Jornada orquidològica a la Mola  

de Colldejou, dirigida pel Grup Orquido-

lògic de Catalunya i els Amics de les Flors 

de la Torre de Fontaubella. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— UAB (Bellaterra), 13 de maig. 

Jornada de descobriment i de prospecció 

de les orquídies de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. Organització: Associació 

per la Defensa i l’Estudi de la Natura i 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 18 de maig. II Jornada 

d’Estudis Hebraics, que comptà amb les 

ponències d’Irene Llop, titulada «Dones, 

jueves, invisibles. La perspectiva de gè-

nere en la recerca i els estudis sobre el 

judaisme»; Constantino Vidal, «Les tra-

duccions de literatura moderna de l’he-

breu al català i del català a l’hebreu», i 

Clara Jáuregui, «Legislacions mèdiques  

i context social: definint els metges jueus 

de Barcelona (segle xiv)». Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Hebraics 

(IEC).

— Jardí Botànic de la UV, 20 de 

maig. IV Jornada de Biologia a l’Ensenya-

ment. Organització: UV en col·laboració 

amb la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 24 de maig. Jornada: els 

reptes d’una nova governança del patri-
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moni natural a catalunya. Organització: 

Patrimoni Natural de Catalunya i Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 25 de maig. Jornada 

tècnica: 15 anys de transferència tecno-

lògica a catalunya, des de l’inici del Pla 

Anual de Transferència Tecnològica 

(PATT). Organització: Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació, amb la col·laboració de la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— UB, 26 i 27 de maig. 17th 

Annual Meeting of the Colegium Politi-

cum: «Pain and Punishment in Ancient 

Thought», Organització: Colegium Poli-

ticum i Fundació Pere Tarrés, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— Monestir de Poblet i Vallbona 

de les Monges (Tarragona i Lleida), 27 de 

maig. Transcatalònia 2017: «Els sòls del 

cister. Entorns edàfics dels monestirs de 

Poblet i Vallbona de les Monges», jornada. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— UdL, 31 de maig. Jornada 

sobre Célestin Freinet (1896-1966), amb 

motiu de la publicació del monogràfic 

sobre Freinet a la revista educació i His-

tòria (núm. 29), que presentaran M. Car- 

men Agulló, coordinadora del monogràfic, 

i Joan Soler, president de la Societat 

d’Història de l’Educació. Sebastián Ger-

trúdix hi impartí la conferència «La pe-

dagogia de Freinet: tècniques i instru-

ments». Organització: Societat d’Història 

de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana (IEC).

— IEC, 6 de juny. Setena jornada 

medi ambient i societat: pautes per a la 

gestió ambiental. Organització: Dones 

d’Avui.Cat, Societat Catalana de Química 

(IEC), Aigües de Barcelona, Institut de 

Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua 

del CSIC.

— Lleida, 8 de juny. Jornada: 

Aplicacions de la biotecnologia a l’agricul-

tura, en el 40è aniversari de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (ICEA). Po-

nents: Immaculada Recasens, coordinado-

ra de la Secció de Ciències Agroalimentà-

ries de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI); 

Teresa Capell, professora titular de la UdL; 

Ramon Albajes, catedràtic de la UdL, i 

Josep Maria Vives, president de la ICEA. 

Organització: ICEA (IEC), UdL i IEI.

— Ajuntament de Balaguer, 9 i 

10 de juny. Jornades de la Secció Filolò-

gica de l’IEC a Balaguer. Organització: 

Secció Filològica (IEC) i Ajuntament de 

Balaguer.

— IEC, 13 de juny. XXIV Jorna-

da de Biologia Molecular, que inclogué 

sessions temàtiques de biologia estructu-

ral, biomedicina, biologia molecular de 

llevats, biologia regenerativa i cèl·lules 

mare. S’hi atorgà el Premi Lluís Cornu-

della a la millor comunicació oral feta per 

un doctorand. Organització: Secció de 

Biologia Molecular de la Societat Catala-

na de Biologia (IEC).

00 Memoria 2016-2017.indb   408 31/5/18   14:26



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

409

— IEC, 20 de juny. V Tarda de 

Jardins i Jardiners, jornada en què diver-

sos experts tractaren dels jardins del 

Castell de Peralada, dels jardins de saló 

de Raoul Dufy, Llorens Artigas i Nicolau 

M. Rubió, dels jardins romans a Barcelo-

na i del jardí de la Torre dels Pardals. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC). 

— IEC, 21 de juny. XV Jornada 

de Biologia de la Reproducció. Organit-

zació: Secció de Biologia de la Reproduc-

ció de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 26 de juny. XVII Jornada 

de Biologia Evolutiva, en què s’atorgà el 

X Premi Antoni Prevosti de Biologia Evo-

lutiva a la millor ponència presentada per 

un jove investigador. Organització: Secció 

de Biologia Evolutiva de la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC).

— Cercle Artístic de Ciutadella, 

8 de juliol. Jornada d’estudi i d’homenat-

ge a Jordi Carbonell. Organització: Insti-

tut Institut Menorquí d’Estudis, amb la 

col·laboració del Cercle Artístic de Menor-

ca, la Xarxa de Biblioteques de Menorca 

i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

— Liceu Renouvier (Prada de 

Conflent), 19 d’agost. XXXII Jornada 

d’Agricultura de la ICEA a la Universitat 

Catalana d’Estiu (UCE): «Fauna salvatge, 

espècies invasores i activitat agrària: 

problemes i polítiques». Organització: 

ICEA (IEC) i UCE. 

Reunions i sessions acadèmiques

— IEC, 10 d’octubre. I Trobada dels Parcs 

Naturals i Reserves Marítimes dels Països 

Catalans, una reunió de treball organit-

zada per la delegació de l’IEC a Perpinyà 

i a l’Alguer.

— Institut Menorquí d’Estudis 

(IME), 13 i 14 d’octubre. Sessió acadè-

mica: «Menorca: una anàlisi social, 

cultural i política. Reptes i perspecti-

ves», amb motiu del ple itinerant a Maó 

de la Secció de Filosofia i Ciències So-

cials de l’IEC, en col·laboració amb 

l’IME.

— IEC, 8 i 9 de novembre. Reunió 

estratègica de la xarxa ALTER-Net, for-

mada per centres de recerca en ecologia 

de divuit països europeus, entre els quals 

hi ha el Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF). Organit-

zació: Xarxa ALTER-Net.

— IEC, 18 de novembre. Reunió 

Científica Anual de Microbiologia 2016 

(RECAM 2016). Organització: Secció de 

Microbiologia de la Societat Catalana  

de Biologia (IEC).

— Manresa, 19 de desembre. 

Reunió plenària de la Secció de Ciències 

i Tecnologia de l’IEC a Manresa. 

— Museu d’Història de Catalunya 

(MhiC), 8 de març. Sessió acadèmica amb 

motiu del Dia Internacional de les Dones: 

«Ciència i dona. Historiadores. Aportaci-

ons a la història de Catalunya». Organit-

zació: CHCC i Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC).
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— IEC, 23 de març. Sessió aca-

dèmica: «Raimon Galí i Herrera (1917-

2005). Humanisme i compromís amb 

Catalunya», que consistí en dues ponèn-

cies: «Ramon Galí en el marc històric de 

l’antifranquisme», a càrrec de Josep M. 

Solé, de la UAB, i «Raimon Galí i la jo-

ventut universitària dels anys seixanta», 

per Jordi Sobrequés, sociòleg. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— UB, 31 de març. Sessió sobre 

el gènere gramatical, en què intervingue-

ren Josep Moran, membre de l’IEC; Carme 

Junyent, professora de la UB, i Neus 

Nogué, professora agregada de la UB. 

Organització: UB i SCLL (IEC).

— URL, 24 d’abril. Sessió acadè-

mica: «Del fenomen de la guerra a la 

cultura de la pau: reflexions, anàlisis i 

experiències». Inclogué la taula rodona 

«Narratives of conflict», la sessió de tre-

ball «Traces de la Guerra Civil espanyola 

en el patrimoni català», una visita a la 

Sagrada Família, una taula rodona amb 

l’escriptor i poeta Igor Pomeranzew i el 

periodista i historiador Vicenç Lozano, 

sobre la influència dels mitjans de comu-

nicació en la guerra dels Balcans, i una 

performance que recreà de manera sim-

bòlica el Districte 11. Organització: URL.

— IEC, 8 de maig. «L’obra histo-

riogràfica de Joan Reglà», amb la parti-

cipació d’Ernest Belenguer, catedràtic 

d’història moderna de la UB; Joan Bru-

gueras, historiador, i Eliseu Climent, 

editor. Organització: SHA de l’IEC, 

CHCC, SCEH (IEC) i UV.

— IEC, 10 de maig. Sessió aca-

dèmica: «L’obra historiogràfica de Joan 

Mercader», amb la participació de Josep 

Maria Torras, catedràtic d’història mo-

derna de la UB; Maties Ramisa, historia-

dor; Pere Pascual, catedràtic d’història 

econòmica de la UB, i Josep Fontana, 

catedràtic d’història econòmica de la UPF. 

Organització: SHA de l’IEC, CHCC, 

SCEH (IEC) i UV.

— IEC, 10 de maig. 3a Reunió 

Anual Internacional MetNet 2017: «Cel-

lular organelle dysfunction at the origin 

of metabolic diseases». Organització: 

Secció de Senyalització Cel·lular de la 

Societat Catalana de Biologia i MetNet.

— IEC, 12 de maig. Primera 

Convenció Ciutadana sobre la Universitat 

Catalana: «Qualitat, autonomia i compro-

mís social per a una universitat al servei 

i a l’abast de tota la societat». En l’acte 

de cloenda participaren Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Jaume Casals, 

president de l’Associació Catalana d’Uni-

versitats Públiques i membre de l’IEC; 

Josep Ferrer, exrector de la UPC, i Josep 

Pallarès, director general d’Universitats. 

Organització: Tribuna Universitària de 

Catalunya.

— IEC, 27 i 28 de juny. ALLEA 

Board Meeting, reunió de treball de l’All 

European Academies (ALLEA), amb vi-

sites a l’Observatori Fabra i a l’IEC i la 

sessió de benvinguda a càrrec de Ramon 
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Pascual de Sans, president de la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 

i de Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: ALLEA. 

Taules rodones i tertúlies

— IEC, 14 de setembre. Taula rodona 

sobre el TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership) i el sector agro-

alimentari català. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Biblioteca Carles Rahola (Gi-

rona), 20 d’octubre. Taula rodona del 

cicle institucions del nostre dret: «Brexit: 

l’endemà», moderada per Francina Este-

ve, de la UdG, i amb les intervencions de 

Mariona Ilamola, de la UB; Andreas 

Kyriacou, de la UdG, i Matthew Tree, 

escriptor. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC) i Comissió de 

Dones Advocades de l’ICAB, amb el Cen-

tre de Documentació Europea i el centre 

Europe Direct de la UdG.

— IEC, 13 de març. Tertúlia: 

«Xylella fastidiosa, es pot aturar?», amb 

Neus Ferrete, sub-directora general 

d’Agricultura de la Generalitat; Jordi 

Giné, cap del servei de Sanitat Vegetal de 

la Generalitat; Assumpció Batlle i Jordi 

Sabaté, investigadors de l’IRTA, i Emili 

Montesinos, professor de fitopatologia de 

la Universitat de Girona. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— IEC, 27 de març. Taula rodona 

sobre el problema de les pintures del 

Reial Monestir de Santa Maria de Sixena 

(Osca). Organització: Amics de l’Art Ro-

mànic (IEC).

— Escola Superior d’Agricultura 

de Barcelona, 20 d’abril. Tertúlia: «Els 

pol·linitzadors. Poden sobreviure a les 

amenaces?», amb la participació de Joan 

Casanelles, investigador del Departament 

d’Ecologia de Sistemes de la Universitat 

d’Amsterdam; Antoni Gómez Pajuelo, 

consultor d’apicultura, i Laura Roquer, 

investigadora del CREAF. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Can Sià, 22 d’abril. Xerrada: 

«Les orquídies d’Osona», a càrrec de Pere 

Espinet, membre del Grup de Naturalistes 

d’Osona (GNO) i del Grup Orquidològic 

de Catalunya (GOC). S’hi presentà una 

mostra de la feina feta pel GNO a l’Atles 

de les orquídies d’osona. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Apocapoc BCN (Barcelona), 

27 d’abril. Tertúlia: «Agenda urbana. 

Després de Quito, què?», primera edició 

de la metropolitana, tertúlia amb espu-

ma, del Pla Estratègic Metropolità de 

Barcelona (PEMB). Hi participaren Rosa 

Suriñach, coordinadora de comunicacions 

globals a les Nacions Unides; David Bra-

vo, col·laborador del Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona en el desen-

volupament del Premi Europeu de l’Espai 

Públic Urbà. Organització: PEMB i Socie-

tat Catalana d’Ordenació del Territori 

(IEC).
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— Masia Torre dels Frares de la 

UVic, 3 de maig. Taula rodona: «Lorenzo 

Milani, la revolució pedagògica», a càrrec 

de José Luis Corzo, fundador del Movi-

miento de Educadores Milanianos; Miquel 

Martí, biògraf i traductor de Lorenzo 

Milani, i Antoni Tort, professor del De-

partament de Pedagogia de la UVic. Or-

ganització: Societat d’Història de l’Edu-

cació dels Països de Llengua Catalana 

(IEC) i UVic.

— IEC, 9 de maig. Taula rodona 

i debat: «La visió ecologista sobre el futur 

de Catalunya», amb motiu dels trenta 

anys d’activitat del Centre d’Ecologia i 

Projectes Alternatius (CEPA). Ponents: 

Joandomènec Ros, ecòleg i president de 

l’IEC; Joan Martínez Alier, economista 

ecològic; Jorge Wagensberg, físic, i Jordi 

Pigem, filòsof de la ciència. Organització: 

CEPA i Ecologistes de Catalunya, amb el 

suport de la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Facultat de Geografia i Histò-

ria de la UV, 16 de maig. Taula rodona: 

«Joan Reglà: historiador i mestre d’histo-

riadors», amb Emilia Salvador, catedrà-

tica d’història moderna de la UV; Rafael 

Benítez Sánchez-Blanco, catedràtic d’his-

tòria moderna de la UV; Lluís Guia, 

professor titular d’història moderna de la 

UV; Antoni Furió, professor catedràtic 

d’història medieval de la UV i membre de 

l’IEC, i Ester Alba, degana de la Facultat 

de Geografia i Història de la UV. Organit-

zació: Secció Històrico-Arqueològica de 

l’IEC, Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya (CHCC), Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC) i UV.

— IEC, 24 de maig. Taula rodo-

na: «Estratègia d’impuls de la política 

alimentària a la ciutat de Barcelona», amb 

la participació de Jordi Via, comissionat 

d’Economia Cooperativa, Social i Solidà-

ria i Consum de l’Ajuntament de Barce-

lona i responsable de l’Estratègia d’Impuls 

de la Política Alimentària a Barcelona; 

Sergi Alegre, tinent d’alcalde Regidor de 

Promoció de la Ciutat, Mobilitat i Trans-

port de l’Ajuntament del Prat de Llobre-

gat; Raimon Roda, director del Parc 

Agrari del Baix Llobregat; Annalisa Gio-

coli, arquitecta de la Direcció de Serveis 

d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona i autora de Dinamització de l’Es-

pai Agrari Metropolità; Carles Mencos, 

responsable del sector ecològic de la Per-

manent Nacional d’Unió de Pagesos, i 

Ferran Berenguer, pagès d’horta ecològica 

al Parc Agrari del Baix Llobregat i membre 

d’Unió de Pagesos. Organització: Institu-

ció Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 2 de juny. Taula rodona: 

«La recerca que necessitem», moderada 

per Joan Pujolar, president de la Societat 

Catalana de Sociolingüística (SOCS) i 

amb els ponents David Casals (UB), Alba 

Conesa, (CPNL), Marta Miró (UAB), 

Jordi Pere i Mas (Departament de Salut) 

i Mireia Plana (vicepresidenta de la Pla-

taforma per la Llengua). Organització: 

SOCS (IEC).
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— IEC, 14 de juny. Tertúlia: 

«Sanitat vegetal i problemàtica dels cul-

tius menors a Europa», a càrrec d’Agustí 

Soler, coordinador nacional per a usos 

menors de l’Associació Empresarial per a 

la Protecció de les Plantes (AEPLA). 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— Ateneu Barcelonès, 20 de juny. 

Taula rodona: «Un segle xxi sense huma-

nitats?», moderada per Paula Alba, del 

Col·lectiu Pere Quart. Ponents: Jaume 

Aulet, Xavier Diez, Patrícia Gabancho, 

Marina Garcés, Gregorio Luri i Joan Ma-

ria Minguet. Organització: Col·lectiu Pere 

Quart, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC).

— IEC, 28 de juny. Taula rodona: 

«La indústria agroalimentària catalana: 

reptes de futur» i celebració del 40è ani-

versari de la ICEA. Ponents: Elena Bel-

tran, responsable d’R+D de Sant Dalmai; 

Jaume Gramona, president de Caves Gra-

mona; Josep M. Pelegrí, gerent d’Ametlles 

Vicens del grup Torrons Vicens; Josep 

Pont, president del Grup Borges, i Javier 

Tubert, director estratègic i de relacions 

internacionals de Llet Nostra. En acabar, 

s’oferí un sopar al claustre de la casa de 

Convalescència, seu de l’IEC, que s’ame-

nitzà amb el jazz clàssic de la Banda 

d’Amics d’en Peter. Organització: Institu-

ció Catalana d’Estudis Agraris (ICEA).

— Aula Ronda (Barcelona), 11 de 

juliol. Tertúlia debat amb cervesa: «Llei 

de territori, mirades crítiques», reflexió 

sobre l’Avantprojecte de llei de territori. 

Hi intervingueren Robert Casadevall, 

representant del Col·legi de Geògrafs a la 

Comissió de Política Territorial i Urbanis-

me de Catalunya, i Sergi Miquel, coordi-

nador de la Comissió de Territori del 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 

(COAMB). Organització: Societat Catala-

na d’Ordenació del Territori (IEC), amb 

el suport del Col·lectiu Ronda i Cervesa 

Barra i la col·laboració del COAMB i el 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya. 

Debats

— IEC, 5 d’octubre. Inauguració del curs 

de la Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC), amb un debat participatiu: «Inno-

vació educativa i sistema pedagògic a 

l’escola», sota la presidència de la conse-

llera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i 

amb la participació de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Martí Teixidó, presi-

dent de la SCP, i Josep González-Agàpito, 

membre de l’IEC. 

— Palau Macaya, 25 d’octubre. 

Debat del cicle debats per entendre la 

societat d’avui: «Llengua i cultura a la Ca- 

talunya del segle xxi», a càrrec de Joan Ma- 

nuel Tresserras, de la UAB, i de Joan 

Martí, de la URV. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 15, 16 i 18 de novembre. 

Debats: «Biotecnologies i eugenèsia: una 

perspectiva ètica», a càrrec de Marcel 

Cano, del Departament de Filosofia de la 

UB, i «Freedom, Religion and Republican-
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ism: a Difficult Coexistence?», amb Mau-

rizio Viroli, Daniel Gàmper i Josep Lluís 

Martí, i moderat per Íñigo González, i 

projecció del documental Agitando la 

cuna. Actes inclosos en la 3a edició del 

festival de filosofia Barcelona Pensa. Or-

ganització: UB, Ajuntament de Barcelona 

i Fundació Víctor Grífols i Lucas, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— IEC, 22 de novembre. Debat: 

«Quina universitat volem?», amb motiu de 

la presentació del llibre Ara, la universitat, 

a càrrec de l’autor, Norbert Bilbeny, cate-

dràtic d’ètica de la UB, i Josep Ferrer, 

catedràtic de matemàtica aplicada de la 

UPC. Organització: Icaria Editorial amb 

la col·laboració de l’IEC.

— Palau Macaya, 20 de desem-

bre. Debat del cicle debats per entendre 

la societat d’avui: «Identitats històriques 

i de futur», a càrrec de Joan Subirats, 

catedràtic de ciència política de la UAB, 

i Montserrat Guibernau, del Queen Mary 

College de la Universitat de Londres. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia de l’IEC.

— IEC, 18 de gener. Debat: «La 

crisi dels refugiats a Europa», amb Andreu 

Domingo, subdirector del Centre d’Estudis 

Demogràfics; Maria Helena Bedoya, vocal 

de la Comissió d’Estrangeria del Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona; Àngel Miret, 

director del Comitè per a l’acollida de per-

sones refugiades a Catalunya de la Gene-

ralitat, i Juli Tello, membre de la platafor-

ma Stop Mare Mortum. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 2 de maig. Debat: «El Pla 

Director del CRT de Vila-seca i Salou 

(BCN-World)», amb Robert Casadevall, 

geògraf; Jordi Sardà, arquitecte i professor 

de l’Escola d’Arquitectura de la URV, i 

Joaquim Margalef, economista. Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia 

(IEC), amb la participació de la Societat 

Catalana d’Ordenació del Territori (IEC) 

i el Col·legi de Geògrafs.

— IEC, 3 de maig. XXIX Debat 

de Química a l’IEC: «Els joves i la recerca 

científica», adreçat al professorat de quí-

mica i de l’àmbit STEM (ciència, tecno-

logia, enginyeria i matemàtiques) de 

l’ensenyament secundari i universitari, i 

lliurament dels Premis als Treballs de 

Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la 

Química. Organització: Societat Catalana 

de Química (IEC).

— IEC, 4 de maig. Debat: «El 

nacionalisme català en la transició demo-

cràtica espanyola», moderat per Joando-

mènec Ros, president de l’IEC, amb els 

ponents Carrillo, catedràtic de dret cons-

titucional de la UPF; Carme Molinero, 

catedràtica d’història contemporània de 

la UB, i Astrid Barrio, professora de cièn-

cia política de la UV. Organització: IEC i 

Casa de Velázquez. 

Simposis

— IEC, 6 i 7 d’octubre. X Simposi de 

Neurobiologia. Organització: Secció de Neu- 
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robiologia Experimental de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC). 

— IEC, 17 d’octubre. Simposi: 

music criticism 1900-1950. Organització: 

Centro Studi Opera Omnia Luigi Bocche-

rini de Lucca i Societat Catalana de 

Musicologia (IEC).

— IEC, 8 de novembre. Simposi 

sobre la figura de Caterina Albert/Víctor 

Català. Organització: Institució de les 

Lletres Catalanes de la Generalitat de 

Catalunya i IEC.

— Centre de Regulació Genòmica 

(CRG) (Barcelona), 11 de novembre. 

Annual Proteomics Symposium: «Ap-

plying Proteomics to Life Sciences». Or-

ganització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC) i CRG.

— IEC, 1 de desembre. Simposi: 

A 80 anys del cop d’estat de franco. la 

Generalitat de catalunya i la Guerra 

civil (1936-1939). Raül Romeva, conse-

ller d’Afers Exteriors, Relacions Instituci-

onals i Transparència de la Generalitat, 

presidí la inauguració del simposi, junta-

ment amb el vicepresident de l’IEC Jaume 

de Puig.

— Seu Universitària de la Nucia - 

Universitat d’Alacant, 3 i 4 de febrer.  

VIII Simposi internacional: Vers una sin-

taxi històrica del català, en què partici-

paren, entre altres experts, els membres 

de la Secció Filològica de l’IEC Josep 

Martines, Manuel Pérez Saldanya i Gem-

ma Rigau. Organització: Universitat d’Ala- 

cant, amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 10 de març. the sympo-

sia on memory, última jornada d’aquest 

simposi internacional, centrat en la for-

mació de la memòria i la seva consolida-

ció en humans i en la resta d’animals. 

Organització: Centre de Recerca Matemà-

tica, Institució Cerca, UAB, Secretaria 

d’Universitats i Recerca de la Generalitat 

de Catalunya i EURAXESS - Researchers 

in Motion.

— IEC, 26 d’abril. III Simposi 

sobre l’ensenyament de la llengua i la lite-

ratura catalanes a la secundària i a la 

universitat: «Afer d’Estat. La llengua i  

la literatura a les aules». La lliçó inaugural 

fou a càrrec de Tilbert Dídac Stegmann, 

professor emèrit de la Goethe-Universität 

Frankfurt am Main, i la de cloenda a càr-

rec de M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció Filològica de l’IEC. Organització: 

Departament de Filologia Catalana de la 

UAB, amb la col·laboració de l’Institut de 

Ciències de l’Educació de la UAB, la Secció 

Filològica de l’IEC, la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC) i el Col·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia 

i Lletres i en Ciències de Catalunya.

— IEC, 15 de maig. Simposi so-

bre l’ecologia del tritó pirinenc (calotriton 

asper): coneixements, conservació i reptes 

futurs. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC), UdL i Centre 

d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive.

— IEC, 17 i 18 de maig. IX Sim-

pòsium Europeu: «El laboratori clínic i la 

indústria del diagnòstic in vitro. Les 
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anàlisis urgents als laboratoris clínics». 

Organització: Associació Catalana de 

Ciències de Laboratori Clínic i Societat 

Catalana de Biologia (IEC). 

— IEC, 15 de juny. 18è Simposi 

Fundació La Marató de TV3. S’estructu-

rà en quatre sessions de treball sobre re-

generació i transplantament d’òrgans i 

teixits, i s’hi presentaren els resultats de 

la recerca fruti de l’edició del 2011. Or-

ganització: Fundació La Marató de TV3.

— IEC, 29 i 30 de juny. Simposi: 

«El Congrés de Cultura Catalana. Un 

balanç des de l’actualitat», amb la sessió 

inaugural a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Miquel Strubell, pre-

sident de la Fundació Congrés de Cultura 

Catalana (FCCC), i Jaume Ribera, presi-

dent de la Fundació Antigues Caixes 

Catalanes. La conferència inaugural fou 

de Ramon Folch, membre de l’IEC, i la 

cloenda, de Marta Rovira, directora de  

la FCCC. Organització: FCCC, amb la 

col·laboració de l’IEC. 

Fires

— Barcelona (avinguda de la Catedral), 

2-11 de setembre. 34a Setmana del Llibre 

en Català. L’IEC hi participà amb un 

estànd compartit amb Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat. Organització: 

Associació d’Editors en Llengua Catalana. 

— Plaça de l’Ajuntament d’Ala-

cant, 18 i 19 de novembre. Plaça del 

Llibre d’Alacant 2016. Hi participà la 

delegació d’Alacant. Organització: Ajun-

tament d’Alacant, Universitat d’Alacant 

i Escola Valenciana.

— La Rambla, 99 (Barcelona), 

23 d’abril. Parada de llibres de l’IEC per 

Sant Jordi. Organització: IEC.

— Passeig de Soto (Alacant), 29 

de juny - 9 de juliol. 47a Fira del Llibre 

d’Alacant. L’IEC hi participà per mitjà de 

la delegació d’Alacant. Organització: 

Ajuntament d’Alacant, Pla de Cultura 

Alacant 2017, Asociación Provincial de 

Libreros y Papeleros de Alicante i Gremi 

de Llibreters Independents de les Comar-

ques Alacantines.

Lliurament de premis

— Auditori Pedro Mercader de Benicarló, 

4 de novembre. Lliurament dels Premis 

Literaris Ciutat de Benicarló. Hi assistiren 

el president de l’IEC, Joandomènec Ros; 

la directora general de Cultura de la Ge-

neralitat Valenciana, Carmen Amoraga; 

el president de l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua, Ramon Ferrer, i el director  

de l’Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, 

a més de representants d’Acció Cultu- 

ral del País Valencià i d’Òmnium Cultural. 

Organització: Ajuntament de Benicarló.

— IEC, 7 de novembre. Lliura-

ment de premis del concurs literari un mar 

de paraules, amb la conferència «La veu 

que perdura», de l’escriptora Najat El 

Hachmi. Organització: Institut Europeu de 

la Mediterrània i Fundació Anna Lindh.

— Saló de Cent de l’Ajuntament 

de Barcelona, 16 de febrer. Lliurament 
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dels Premis Ciutat de Barcelona 2016, en 

què la Gramàtica de la llengua catalana 

de l’IEC rebé una menció especial en la 

categoria d’assaig, ciències socials i hu-

manitats. Organització: Institut de Cultu-

ra de Barcelona.

— IEC, 17 de febrer. Lliurament 

dels premis de l’Olimpíada de Biologia de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana de Biologia de l’IEC i altres entitats.

— IEC, 27 de febrer. Lliurament 

del Premi Emmy Noether 2016, als mi-

llors treballs de fi de grau de matemàti-

ques defensats l’any 2016 en qualsevol de 

les universitats catalanes que imparteixen 

aquest grau. Organització: Societat Cata-

lana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 3 de març. Lliurament 

dels premis de la Fase Catalana de l’Olim-

píada de Física 2017. En el mateix acte 

també es lliuraren els premis TREC de 

l’any 2016 i els premis del III Concurs 

Fotogràfic, i Marta Garcia-Matos, de 

l’Institut de Ciències Fotòniques, pronun-

cià la conferència «El grafè: un material 

únic». Organització: Societat Catalana de 

Física (IEC).

— IEC, 21 d’abril. Acte de lliura-

ment dels Premis Sant Jordi 2017 de 

l’IEC, sota la presidència de Carme For-

cadell, presidenta del Parlament de Cata-

lunya. L’obertura fou a càrrec de Joando-

mènec Ros, president de l’IEC, i el 

parlament en nom dels premiats a càrrec 

de Jana Balacciu, guanyadora del Premi In- 

ternacional Catalònia. Organització: IEC.

— Auditori Municipal Músic Ra-

fael Beltrán Moner (Vila-real), 22 d’abril. 

Lliurament del Premi Ramon Margalef a 

la investigació científica, atorgat a Joan-

domènec Ros, president de l’IEC i membre 

de l’escola Margalef. Organització: EDC 

Natura-Fundació Omacha i Ajuntament 

de Vila-real.

— IEC, 18 de maig. Lliurament 

dels premis vídeoMAT, en què participa-

ren alumnes des d’educació infantil fins 

a batxillerat i FP creant vídeos sobre 

matemàtiques. Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques. 

— Palau Macaya (Barcelona), 25 

de maig. Lliurament del Premi Societat 

Catalana d’Economia a John Roemer, de 

la Universitat de Yale; Joaquim Silvestre, 

de la Universitat de Califòrnia, Davis, i 

Humbert Llavador, de la UPF, per l’obra 

sustainability for a warming planet. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC). 

— Teatre Poliorama (Barcelona), 

29 de maig. Lliurament dels premis de les 

proves Cangur 2017, en què intervingue-

ren Joan Mateo, president del Consell 

Superior d’Avaluació del Sistema Educa-

tiu del Departament d’Ensenyament; Joan 

Jofre, vicepresident de la Reial Acadèmia 

de Ciències i Arts de Barcelona; Joaquim 

Agulló, vicepresident de l’IEC, i Laura 

Dempere, degana de la Facultat de Cièn-

cies i Tecnologia de la UVic. L’Agrupació 

Musical i Coral de l’Institut Alexandre 

Satorras de Mataró hi feu una actuació 
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musical. Organització: Societat Catalana 

de Matemàtiques (IEC).

— mNACTEC (Terrassa), 17 de 

juny. Lliurament dels premis Joves Leo-

nardo: «Gags científics des de Leonardo 

fins avui», a càrrec d’Adolf Cortel, pro-

fessor de física i química i expert divul-

gador de la ciència. Organització: mNAC-

TEC, Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i Societat Cata-

lana de Tecnologia (IEC).

— Casa de Convalescència de 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

(Barcelona), 11 de juliol. 2a Nit de la 

Biologia, en què es lliuraren els premis de 

la Societat Catalana de Biologia (SCB), 

inclosos en el lXXXVii cartell de premis i 

de borses d’estudi de l’IEC. Organització: 

SCB (IEC). 

Congressos

— IEC, 7 de setembre. ECRICE 2016. 

European Conference on Research in 

Chemical Education: «Inspiring Science 

Education through Research». Organit-

zació: European Association for Chemical 

and Molecular Sciences (EUCHEMS) i 

Societat Catalana de Química (IEC).

— Universitat de Praga, 22 de 

setembre. VII Conferència Internacional 

de la Societat Europea d’Història de la 

Ciència: «Science and power, science as 

power», en què participà la Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC). Organització: Societat 

Europea d’Història de la Ciència.

— IEC, 26-28 d’octubre. ferran 

ii i la corona d’Aragó, en el cinc-centè 

aniversari de la mort de Ferran II (1452-

1516). Organització: IEC, en col·laboració 

amb universitats i altres institucions ca-

talanes.

— IEC, 14 i 15 de febrer. Co 

EnerCat, 4t Congrés d’Energia de Cata-

lunya. Organització: Associació Congrés 

d’Energia de Catalunya i Societat Cata-

lana de Tecnologia (IEC), amb la col-

laboració de la Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (IEC).

— URV (Tarragona), 21 i 22 

d’abril. VII Congrés Català de Sociologia: 

«La postveritat i la manca de reflexió, una 

nova realitat del segle xxi?», amb la par-

ticipació de Michel Wieviorka, director 

d’estudis a l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales de París, i Margaret 

Abraham, presidenta de l’Associació In-

ternacional de Sociologia. Organització: 

URV i Associació Catalana de Sociologia 

(IEC).

— IEC, 27 d’abril. Segona edició 

del congrés Barcelona mathematical 

days. Organització: Societat Catalana de 

Matemàtiques (IEC).

— Facultat de Medicina de la UB, 

11 i 12 de maig. Congrés: Alpha-synuclein 

& parkinson’s disease conference: lessons 

from the past 20 years. Organització: 

Clínic Barcelona Hospital Universitari i 

Vall d’Hebron Institut de Recerca, amb la 

col·laboració de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).
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— València (diversos espais), 25-

27 de maig. Congrés: Joan coromines i el 

país Valencià, en record a Joan Cormines 

(1905-1997), vint anys després de la seva 

mort i després de deu anys del centenari 

del seu naixement. Organització: IEC, en 

col·laboració amb l’Ajuntament de Vina-

ròs i Maestrat Viu.

— IEC, 26 i 27 maig. 1r Congrés 

de la Societat Catalana d’Economia 

(CESC), en què es tractaren els principals 

reptes econòmics que caldrà afrontar a 

escala europea i catalana. Jean Tirole, de 

la Toulouse School of Economics, pronun-

cià la conferència «Narratives, Imperatives 

and Moral Behavior», i Pol Antràs, de la 

Universitat Harvard, «On the Geography 

of Global Value Chains». Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 1 de juny. EuroMeSCo 

Annual Conference: «Confronting Violent 

Extremism in the Euro-Mediterranean 

Region». Organització: Institut Europeu 

de la Mediterrània (IEMed) amb la col-

laboració de l’IEC.

— Vinseum, Museu de les Cultu-

res del Vi de Catalunya (Vilafranca del 

Penedès), 15 de juny. VI Congrés Inter-

nacional d’Art, Paisatge Vitivinícola i 

Enoturisme, en què participà Paul Mer-

ton, d’Ethos Wines Group, expert en la 

recerca i la consultoria sobre l’economia 

del vi a tot el món. Organització: Centre 

d’Estudis del Paisatge Vitivinícola, amb 

la col·laboració de la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— UdG, 30 de juny. XXVII Con-

ferència Anual de la Societat Catalana de 

Comunicació (SCC) - Congrés Internaci-

onal de Recerca en Comunicació. Orga-

nització: Societat Catalana de Comunica-

ció (IEC), amb la col·laboració del Grup 

de Recerca Comunicació Social i Institu-

cional de la UdG. 

Exposicions

— IEC, 10 de setembre - 16 de desembre. 

«Rafael Patxot. Mecenes, científic…, 

l’home». Organització: Diputació de Bar-

celona, Generalitat de Catalunya, Consell 

Assessor de la Masia Mariona i IEC.

— IEC, 6-28 d’octubre. «Cells on 

Canvas» / «Cèl·lules sobre llenç», del 

neurocientífic Carlos Barcia, produïda per 

l’Institut de Neurociències de la UAB.

— IEC, 11-20 de novembre. 

Concurs de Cartells de la Setmana de la 

Ciència», dins la 21a Setmana de la Ci-

ència. Organització: Fundació Catalana 

per a la Recerca i la Innovació, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 30 de novembre - 23 de 

desembre. Exposició «Focus on birds» / 

«Focus en els ocells». Exposició fotogrà-

fica sobre ocells de la Societat Catalana 

de Fotògrafs de la Natura, a càrrec dels 

trenta-dos autors. Organització: Societat 

Catalana de Fotògrafs de la Natura de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC), amb el suport del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya.
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— IEC, 21 d’abril - 15 de juny. 

«L’enginy (in)visible. Dones i tecnologia: 

passat, present i futur», que s’inaugurà el 

30 de maig amb una conferència de Núria 

Salán, presidenta de la Societat Catalana 

de Tecnologia (SCT): «Dones, ciència i 

tecnologia: una “carrera” de fons». Orga-

nització: SCT (IEC).

— IEC, 5-11 de maig. Exposició 

demostració de maquetes d’invents al 

llarg de la història. Ramon Magem, cons-

tructor de les maquetes, dirigí visites 

guiades de l’exposició, adreçada a estudi-

ants de batxillerat. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

Cursos i tallers

— Barcelona Activa, edifici MediaTIC 

(Barcelona), 8 de setembre. Bioinformat-

ics bootcamp for biomedical practitioners. 

Organització: Bioinformatics Barcelona i 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, dies 2, 9 i 14 de novem-

bre. Actualització en normativa ambiental 

territorial. Organització: Escola de For-

mació del Col·legi d’Ambientòlegs de 

Catalunya, Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori (IEC) i ICAB.

— Reial Acadèmia de Medicina 

(Barcelona), 21 de novembre. II Curs 

d’optogenètica. Organització: UB i Soci-

etat Catalana de Biologia (IEC).

— Facultat de Matemàtiques i 

Estadística de la UPC, 14 de gener. Bojos 

per les matemàtiques, inici del curs amb 

la conferència de Claudi Alsina: «Antoni 

Gaudí, boig per la geometria». (Última 

sessió: novembre del 2017). Organització: 

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 

de les Matemàtiques a Catalunya i Soci-

etat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 24 de gener. Taller de for-

mació per als col·laboradors externs de 

l’IEC sobre les novetats de l’ortografia 

catalana, a càrrec de Josep M. Mestres, cap 

del Servei de Correcció Lingüística (SCL); 

Sílvia López, responsable de la Unitat de 

Correcció del Servei Editorial, i Laia Cam-

pamà, correctora de l’SCL. Organització: 

SCL i Servei Editorial de l’IEC.

— Escola de fotografia DigiFoto 

(Mataró), 29 d’abril. Taller: «Els secrets 

de la macro», a càrrec d’Albert Masó. 

Organització: DigiFoto, amb la col·labo-

ració de la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— Parc Natural del Cadí-Moixeró 

(Bagà), 29 i 30 d’abril. Curs naturalista: 

«Fotografia de paisatge nocturn», a càr- 

rec de Marta Bretó, fotògrafa de natura i 

guia de muntanya especialitzada en pai-

satge nocturn. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Alfés (Segrià), 13 i 14 de maig. 

Curs naturalista: «Flora i vegetació de la 

Plana de Lleida i Serres Prepirenenques», 

a càrrec d’Alejandro Juárez i Xavier Solé, 

de la UdL. Organització: Insitució Cata-

lana d’Història Natural (IEC). 

— Museu Dinosfera, a Coll de 

Nargó (Alt Urgell), 20 i 21 de maig. Curs 

naturalista: «Geologia i dinosaures», a 
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càrrec de Roberto Espínola, geòleg i am-

bientòleg; Josep Peralba, geòleg i presi-

dent d’Amics dels Dinosaures de l’Alt 

Urgell. Organització: Insitució Catalana 

d’Història Natural (IEC). 

— IEC, 20 de maig i 3 i 10 de 

juny. Curs: «Visió general del paisatge a 

Catalunya», dirigit per Josep M. Panare-

da. La primera sessió de camp es dedicà 

al paisatge mediterrani a la serralada 

Litoral (alzinars i suredes al Montnegre-

Corredor); la segona, al paisatge subme-

diterrani a la serralada Prelitoral (roure-

des entre Aiguafreda i el Figueró), i la 

tercera, al paisatge boreoalpí (pinedes i 

avetoses de la Molina). Organit zació: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— Museu de les Terres de l’Ebre 

(Amposta), 10 i 11 de juny. Curs natura-

lista: «Serps, llangardaixos i sargantanes», 

a càrrec de Diego Martínez, tècnic de 

fauna. Organització: Insitució Catalana 

d’Història Natural (IEC). 

— Toirigo, a la Vall de Boí (Alta 

Ribagorça), 17 i 18 de juny. Curs natura-

lista: «Rastres, restes i senyals de la fau-

na», a càrrec d’Alfons Raspall, biòleg  

i divulgador ambiental. Organització:  

Ins titució Catalana d’Història Natural 

(IEC). 

— Centre de Visitants del Parc 

Natural dels Ports, a Prat de Comte (Ter-

ra Alta), 3 de juny. Curs naturalista: «Les 

libèl·lues de Catalunya» (1a sessió), a 

càrrec de Pere Luque, biòleg del Museu 

de les Terres de l’Ebre, i de Mike 

Lockwood, del Grup d’Oxygastra - Grup 

d’Estudi dels Odonats de Catalunya. 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— Facultat de Filologia de la UB 

i IEC, 3-7 de juliol. Curs d’actualització: 

«Ovidi en el bimil·lenari de la seva mort», 

a càrrec de Jordi Pàmias, Esteban Bérchez, 

Pere Fàbregas, Jaume Juan, Montserrat 

Franquesa, Josep Pujol, Esperanza Gui-

llén, Josep Lluís Vidal, Lluís Cabré, 

Consuelo Álvarez Morán i Rosa M. Igle - 

sias Montiel. (Durada: 20 hores. Activitat 

de formació reconeguda pel Departament 

d’Educació de la Generalitat de Cata-

lunya.)

— Escola Superior d’Enginyeria 

Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de 

Terrassa, 4 de juliol. Jornada de Formació 

Tecnològica d’Estiu de la Societat Cata-

lana de Tecnologia (IEC).

— Museu Darder-Espai d’Inter-

pretació de l’Estany (Banyoles, Pla de 

l’Estany), 15 de juliol. Curs naturalista: 

«Les libèl·lues de Catalunya» (2a sessió), 

a càrrec de Pere Luque, biòleg del Museu 

de les Terres de l’Ebre, i de Mike 

Lockwood, del Grup d’Oxygastra - Grup 

d’Estudi dels Odonats de Catalunya. 

Organització: Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

Commemoracions i homenatges

— Universitat de València (UV), 14 de 

setembre - 30 de juny de 2017. 40è ani-

versari del Departament de Filologia 
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Catalana de la UV (1976), amb un seguit 

d’actes commemoratius en què partici-

paren M. Teresa Cabré, Antoni Ferrando,  

M. Josep Cuenca, Joan Veny i Manuel Pé-

rez Saldanya, membres de la Secció Filo-

lògica de l’IEC, i Joan Mas i Vives, mem-

bre de la Secció Històrico-Arqueològica.

— Saló de Plens de l’Ajuntament 

de Badalona, 27 d’octubre. Homenatge a 

Jordi Monés Pujol-Busquets (Badalona, 

1928), fundador de la Societat d’Història 

de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana, en el qual participà el president 

de l’IEC. Organització: Òmnium Badalo-

na i Federació d’Associacions de Veïns de 

Badalona.

— IEC, 2 de novembre. Jornada 

d’estudis: francesc maspons i Anglasell 

(1872-1966). La inauguració fou a càrrec 

del president de l’IEC i de Francesc Xavier 

Forcadell, coordinador general de la Di-

putació de Barcelona, i la cloenda, a 

càrrec de Xavier Bernadí, director general 

de Dret i d’Entitats Jurídiques del Depar-

tament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana d’Estudis Jurídics (IEC), amb el 

suport de la Diputació de Barcelona, 

l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 

de Catalunya i la Comissió Jurídica As-

sessora de la Generalitat de Catalunya.

— Universitat de Perpinyà, 1 de 

desembre. Seminari d’homenatge a Pere 

Verdaguer, membre de la Secció Filològi-

ca, en què intervingueren el president de 

l’IEC, la presidenta de la Secció Filològi-

ca i Alà Baylac-Ferrer, membre de la ma-

teixa Secció. Organització: Institut Fran-

co-Català Transfronterer, Institut Català 

de Recerca en Ciències Socials de la 

Universitat de Perpinyà i IEC.

— IEC, 28 de febrer. Sessió com-

memorativa dels cinquanta anys de la 

publicació del primer volum de Geografia 

de catalunya de l’editorial AEDOS 

(1958-1964): «Mobilitat, transport i co-

municacions». Hi participaren Carles 

Miralles i Jaume Font, de la UB, i Carme-

lo Rivero i Rafael Giménez-Capdevila, de 

la Societat Catalana de Geografia. Orga-

nització: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— Teatre Poliorama - Edifici de la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Bar-

celona, 6 de març. Homenatge a Gabriel 

Ferraté, membre de la Secció de Ciències 

i Tecnologia de l’IEC, amb motiu del seu 

85è aniversari. Organització: RACAB, 

UPC, UOC i IEC.

— Facultat de Medicina i Ciènci-

es de la Salut de la UB, 9 de març. Home-

natge pòstum a Joan Rodés (1938-2017), 

amb la presentació del llibre Homenaje a 

Joan rodés. trayectoria y facetas de un 

visionario. Organització: Hospital Clínic 

de Barcelona, Institut d’Investigacions 

Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDI-

BAPS) i UB.

— IEC, 15 de març. Sessió en 

memòria del pare Gregori Estrada i Ga-

missans (1918-2015), titulada «Recor-

dant el P. Gregori Estrada», en què es 
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presentà el llibre respirar el segle. un 

perfil de Gregori estrada, de Joan Todó. 

Organització: IEC i Trobades d’Anima-

dors de Cant per a la Litúrgia de Mont-

serrat.

— Palau de la Generalitat, 23 de 

maig. Homenatge a Gabriel Ferraté, fun-

dador (1994) i rector de la UOC (1995-

2005) i membre de l’IEC, amb el lliura-

ment de la Insígnia d’Or de la UOC de 

mans del president de la Generalitat  

de Catalunya, Carles Puigdemont. Orga-

nització: UOC.

— IEC, 28 de juny. Acte d’home-

natge a l’escriptora i lingüista rossello - 

nesa Renada-Laura Portet (1927). Orga-

nització: IEC i Insitució de les Lletres 

Catalans. 

Concerts

— IEC, 21 de novembre. Concert iter 

luminis. treballs i plaers d’amor, de 

Lídia Pujol, en el context de la Disputatio 

of Barcelona 2016. Organització: Barce-

lona Knowledge Hub de l’Academia Eu-

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

Cicle música al claustre

— 6 de juliol: «L’estil i el llegat als seus 

deixebles: l’òpera, el lied i la cançó», amb 

Maria Teresa Garrigosa-Massana, sopra-

no, i Emili Blasco, piano. 

— 13 de juliol: «L’estudi i la 

transcripció dels repertoris històrics», 

amb la Companyia Musical sota la direc-

ció de Josep Cabré.

El cicle es completarà al comen-

çament del curs 2017-2018 amb dos 

concerts més: 

— «La puresa de la música ins-

trumental», amb el Trio Arriaga (14 de 

setembre).

— «La dimensió europea de Felip 

Pedrell», amb Marta Mathéu, soprano, i 

Albert Guinovart, piano. Aquest concert 

inclòs dins la Trobada Internacional or-

ganitzada per l’Academia Europaea (22 

de novembre).

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 i un discurs patriòtic a 

càrrec d’Eva Serra.

— IEC, 30 de setembre. Dia In-

ternacional de la Traducció. L’acte constà 

d’una lectura pública de fragments per 

traductors d’obres que han traduït, la 

presentació del «Manifest per la visibilitat 

dels traductors literaris» i una taula ro-

dona titulada «Teràpia de grup». Orga-

nització: Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana (AELC), amb la col-

laboració de l’IEC.

— Parc del Castell de Montesquiu 

(Osona), 8 d’octubre. Sortida naturalista: 

«Els mamífers», amb un taller d’identifi-

cació de rastres de mamífers carnívors i 

ungulats. Organització: Delegació d’Oso-

na de la Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).
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— Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria de Manresa, 8 d’octubre. 

Sortida naturalista: Os de Civís. Organit-

zació: Delegació del Bages de la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Cafeteria de l’OCCC (Valèn-

cia), 19 d’octubre. Bar de Ciències: «L’elo-

qüència dels morts», a propòsit de la pu-

blicació del llibre la ciència a l’ombra, 

amb J. M. Mulet, autor del llibre, i Merce-

des Aler, de l’Institut de Medicina Legal i 

Ciències Forenses de València. Organitza-

ció: Delegació de València de l’IEC, Unitat 

de Cultura Científica i de la Innovació de 

la Càtedra de Divulgació de la Ciència  

de la Universitat de València i CSIC.

— Instituto de Estudios Sociales 

Avanzados (IESA) (Còrdova), 20 d’octu-

bre. Inauguració del Fons Bibliogràfic 

Salvador Giner, membre de l’IEC, en la 

celebració del 25è aniversari de l’IESA. 

Organització: IESA.

— IEC, 15 de novembre. Sisè 

Esmorzar de la FOCIR: presentació del 

tercer article de la col·lecció «FOCIR 

Pensament», titulat «Science Diplomacy 

as a new tool for global governance», de 

Luk Van Langenhove, director de la Unit-

ed Nations University Institute on Com-

parative Regional Integration Studies de 

Bruges (Bèlgica). Organització: Federació 

d’Organitzacions Catalanes Internacio-

nalment Reconegudes (FOCIR).

— Palau de la Generalitat, 21 de 

novembre. Disputatio of Barcelona 2016: 

«Natural life vs. synthetic life», presidida 

per Carles Puigdemont, president de la 

Generalitat, en la qual participaren Anna 

Veiga, del Centre de Medicina Regenera-

tiva de Barcelona, i Ricard Solé, cap del 

Complex Systems Lab al Parc de Re- 

cerca Biomèdica de Barcelona. Organit-

zació: Barcelona Knowledge Hub de 

l’Academia Europaea, amb la col·labo-

ració de l’IEC.

— IEC, 23 de novembre. Projec-

ció del film symbiotic earth: How lynn 

margulis rocked the boat and started a 

scientific revolution, del director John 

Feldman (Hummingbird Films, Nova 

York), en el context de la Disputatio of 

Barcelona 2016. Organització: Barcelona 

Knowledge Hub de l’Academia Europaea, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 25 de novembre. Setè 

Esmorzar de la FOCIR: la necessària 

diplomàcia d’aquest segle xxi, amb Ar-

turo Sarukhan, exambaixador mexicà 

als Estats Units (2007-2013). Organit-

zació: Federació d’Organitzacions Ca-

talanes Internacionalment Reconegudes 

(FOCIR). 

— Plaça de Catalunya de Barce-

lona (punt de trobada), 27 de novembre. 

Estrena de la Ruta Pompeu Fabra. Itine-

rari guiat, a peu, entorn dels episodis i els 

indrets de Barcelona més rellevants de la 

vida i l’obra de Pompeu Fabra. Organit-

zació: Càtedra Pompeu Fabra de la UPF 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 20 de desembre. Vuitè 

Esmorzar de la FOCIR: «La diplomàcia 
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pública catalana en un món canviant», 

amb Albert Royo, secretari general del 

Consell de Diplomàcia Pública de Cata-

lunya. Organització: Federació d’Organit-

zacions Catalanes Internacionalment 

Reconegudes (FOCIR).

— Restaurant L’Antic Forn (Bar-

celona), 26 de gener. Cicle de sopars debat 

de l’ACS: «El Brexit: la política del mal-

estar», amb el doctor John Etherington, 

màster en ciència política de la Universi-

tat d’Edimburg. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— Diversos centres de Barcelona, 

Tarragona, Lleida i Girona, 3 de febrer. 

Fase catalana de la XXVIII Olimpíada 

Internacional de Física. Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC).

— Escola Politècnica Superior 

d’Enginyeria de Manresa (punt de troba-

da), 18 de febrer. Sortida naturalista: 

serra de l’Obac, des de la Casa Nova de 

l’Obac fins al coll d’Estenalles. Organit-

zació: Delegació del Bages de la Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC).

— Prada de Conflent, 18 de febrer. 

Ruta Pompeu Fabra a Prada, excursió d’un 

dia als indrets més representatius de la vida 

i la mort a l’exili de Pompeu Fabra (1868-

1948). Organització: UPF i IEC.

— Plaça de l’Hort dels Corders 

(Castelló), 24 de febrer. Inauguració de 

Menador Espai Cultural, futura seu de la 

delegació de l’IEC a Castelló, a càrrec de 

l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Marco 

Gual, i del rector de la UJI, Vicent Climent 

Jordà. Organització: UJI i Ajuntament de 

Castelló, amb la participació de l’IEC.

— Facultat de Filosofia de la UB, 

1 de març. IV Olimpíada de Filosofia de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana de Filosofia (IEC), amb la col·labo-

ració de la Facultat de Filosofia de la UB, 

el Departament de Filosofia de la UAB, el 

Servei Educatiu del CCCB i la Fundació 

Grífols.

— Restaurant L’Antic Forn (Bar-

celona), 16 de març. Cicle de sopars debat 

de l’ACS: «Ens farem humans?», a càrrec 

d’Eudald Carbonell, de la URV. Organit-

zació: Associació Catalana de Sociologia 

(IEC).

— Biblioteca Carles Rahola (Gi-

rona), 15 de març. Projecció del docu-

mental las maestras de la república, 

Premi Goya al millor documental l’any 

2014. Acte conduït per Salomó Marquès, 

de la UdG. Activitat complementària de 

l’exposició «Pepita i Elisa Úriz Pi». Orga-

nització: UdG, SHE i Ajuntament del 

Valle de Egüés, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Girona, la Biblioteca 

Carles Rahola, la Xarxa Dones Girona i 

el Moviment de Renovació Pedagògica de 

Girona.

— IEC, 16 de març. XXII Prova 

Cangur de Matemàtiques i presentació del 

manifest per la cultura científica i tecno-

lògica. Organització: Societat Catalana de 

Matemàtiques i IEC.

— Biblioteca Carles Rahola (Gi-

rona), 22 de març. Projecció del docu-
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mental palabras de mamita, de Natàlia 

Carbonell i Carla Ferrerós, investigadores 

de la UdG. Activitat complementària de 

l’exposició «Pepita i Elisa Úriz Pi. De 

Badostáin a Berlín Oriental. Història i 

compromís de les germanes Úriz». Orga-

nització: UdG, SHE (IEC) i Ajuntament 

del Valle de Egüés, amb la col·laboració 

de l’Ajuntament de Girona, la Biblioteca 

Carles Rahola, la Xarxa Dones Girona i 

el Moviment de Renovació Pedagògica de 

Girona.

— Campus Montilivi de la UdG 

(Girona), 1 d’abril. XXVIII Olimpíada 

Espanyola de Física, en què participaran 

130 alumnes de batxillerat d’arreu d’Es-

panya. Organització: Societat Catalana de 

Física (IEC), Reial Societat Espanyola  

de Física, Centre Nacional d’Innovació i 

Investigació Educativa i UdG.

— Teatre del Centre Moral 

(Arenys de Munt), 1 d’abril. Actuació de 

la Cobla La Principal de Llobregat, amb la 

barítona de l’IEC que toca Jordi Campos.

— IEC, 5 d’abril. Novè esmorzar 

de la FOCIR: «El rol de les diplomàcies 

en la transició de nació a estat», amb 

l’advocada eslovena Ana Stanic. Organit-

zació: FOCIR, amb la col·laboració de 

l’IEC.

— Avinguda Bases de Manresa, 

davant l’EPSEM-UPC (Manresa), 22 

d’abril. Sortides naturalistes guiades: 

«Moianès: la fageda de l’Espinoi, les coves 

del Toll i el Museu Arqueològic i Paleon-

tològic de Moià. Organització: Delegació 

del Bages de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— Casal dels Volcans (Olot), 22 

d’abril. Sortida de camp: «Briòfits de la 

Garrotxa mediterrània», a càrrec de Mi-

quel Jover, botànic del Departament de 

Ciències Ambientals de la UdG. Organit-

zació: Delegació de la Garrotxa de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Fundació Acadèmia de Cièn-

cies Mèdiques i de la Salut de Catalunya 

i de Balears (Barcelona), 27 d’abril. Dia 

de la Immunologia: «Immunoteràpia en 

infecció, càncer i autoimmunitat». Orga-

nització: Societat Catalana d’Immunolo-

gia i Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Plaça del Diamant (Barcelo-

na), 3 de maig. Audició de sardanes amb 

la barítona de l’IEC, a càrrec de la cobla 

de l’ESMUC dirigida per Marcel Casellas 

i amb la participació de Jordi Campos, 

que tocà la barítona. Organització: ES-

MUC i IEC.

— IEC, 3 de maig. Sessió audio-

visual: «Les estacions del Serengeti», a 

càrrec de Xavier Surinyach. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Reserva Natural Privada Tor-

rent i Pantà de Garet (Lluçanès - Osona), 

6 de maig. Sortida naturalista - Bioblitz 

Osona, esdeveniment de descoberta de la 

natura que promou el Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona, en què especialis-

tes de flora i fauna identifiquen tots els 
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organismes que es troben en una àrea 

determinada i són ajudats per voluntaris. 

Organització: Delegació d’Osona de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Barcelona, 11 de maig. Sessió 

del cicle els molts hereus d’una sola he-

rència: el patrimoni industrial de Barce-

lona: «Una visita a la Casa Parés», amb 

José Puerta. Organització: Societat Cata-

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

nica (IEC).

— Centre Municipal de Cultura, 

13 de maig. Vermuts literaris: «El pensa-

ment i l’acció. De Marx a Gramsci en Joan 

Fuster», a càrrec de Toni Rico, llicenciat 

en història contemporània i antropologia, 

i Ferran Archilés, professor del Departa-

ment d’Història Contemporània de la 

Universitat de València. Organització: 

Delegació de l’IEC a Castelló i Castelló 

per la Llengua.

— Restaurant L’Antic Forn (Bar-

celona), 18 de maig. Cicle de sopars debat 

de l’ACS: «Reptes i oportunitats del sis-

tema universitari català», amb Marga 

Arboix, actual rectora de la UAB. Orga-

nització: Associació Catalana de Sociolo-

gia (IEC).

— Maó (Menorca), 18-20 de 

maig. 9th European Spring School on 

History of Science and Popularization: 

«Living in emergency: humanitarianism 

and medicine». Organització: Institut 

Menorquí d’Estudis, Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i la Tècnica (IEC), 

Institució Milà i Fontanals, Institut Ethique 

Histoire Humanités i Institut d’Història 

de la Medicina i de la Ciència López 

Piñero.

— Centre Municipal de Cultura, 

20 de maig. Vermuts literaris: «Presenta-

ció de la Gramàtica de la llengua catala-

na i l’ortografia catalana», a càrrec de 

Vicent Pitarch, membre de la Secció Fi-

lològica de l’IEC i delegat del president 

de l’IEC a Castelló. Organització: Delega-

ció de l’IEC a Castelló i Castelló per la 

Llengua.

— Torroella de Montgrí, 20 de 

maig. Visita al castell del rei Jaume II a 

Torroella de Montgrí: pujada al castell 

caminant i visita a la població i els prin-

cipals monuments. Organització: Amics 

de l’Art Romànic (IEC).

— Barcelona, 25 de maig. Sessió 

del cicle els molts hereus d’una sola he-

rència: el patrimoni industrial de Barce-

lona: «La Torre de les Aigües del Besòs», 

amb Jordi Fossas. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— Centre Municipal de Cultura, 

27 de maig. Vermuts literaris: «Acte d’ho-

menatge pel centenari del poeta Miquel 

Peris i Segarra», a càrrec de Lluís Mese-

guer, catedràtic de la Universitat Jaume I, 

i escriptors d’El Pont, que recitaran versos 

del poeta. Organització: Delegació de 

l’IEC a Castelló i Castelló per la Llengua.

— Osca, 27 de maig. Sortida de 

final de curs 2016-2017: «El romànic al 
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Pirineu d’Osca». Visita de la catedral 

romànica de Jaca, el monestir de San Juan 

de la Peña, Santa Cruz de la Serós i del 

castell de Loarre. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— Barcelona, 1 de juny. Sessió del 

cicle els molts hereus d’una sola herència: 

el patrimoni industrial de Barcelona: «La 

gestió del patrimoni industrial de Barce-

lona», amb Joan Rova. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— Barcelona, 3 de juny. Sortida 

tècnica: «Biodiversitat i ciutat», al viver 

municipal de plantes Tres Pins, guiada 

per Sergi Garcia, de l’Associació Galan-

thus, i Joan Bernat Martín i Octavi Borruel, 

del Programa de Biodiversitat de l’Ajun-

tament de Barcelona. Organització: Insti-

tució Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 8 de juny. Desè esmorzar 

de la FOCIR: «La diplomàcia cultural: 

referents centreeuropeus», a càrrec 

d’Adam Casals, delegat del Govern de la 

Generalitat de Catalunya a Àustria, Re-

pública Txeca, Eslovàquia, Hongria, 

Eslovènia i Croàcia. Organització: FOCIR, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— IEC, 15 de juny. Acte de sig-

natura de la declaració social per la pe-

dagogia, promoguda per la Societat Ca-

talana de Pedagogia i el Col·legi de 

Pedagogs de Catalunya.

— Vall de Cardós, 16 i 17 de juny. 

Sortida a la vall de Cardós: visita a la 

central hidroelèctrica de Tavascan i als 

estanys de Certascan, Romedo de Baix i 

Romedo de Dalt, amb el guiatge de Joan 

Carles Alayo. Organització: Societat Ca-

talana de Geografia (IEC).

— IEC, 20 de juny. Grup de tre-

ball de la Societat Catalana de Fotògrafs 

de Natura: sessió audiovisual Aula, selva 

i mar. Homenatge pòstum al doctor Joa-

quim Veà i Baró. Amb les intervencions 

de Teresa Anguera, Rosa Maria López, 

Ricard Marco, Albert Masó i Carles-Enric 

Riba. Organització: Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— Manlleu (Osona), 25 de juny. 

Sortida de camp: «Les libèl·lules i altres 

invertebrats aquàtics». Organització: 

Grup de Naturalistes d’Osona de la Insti-

tució Catalana d’Història Natural (IEC) 

i Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis 

del Museu del Ter.
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