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1 . Selecció d’activitats ordenades cronològicament

11 de setembre de 2018
L’IEC celebra la Diada Nacional de Catalunya
L’Institut commemorà l’Onze de Setembre amb una jornada de portes obertes a la Casa de Convalescència . Joan Martí i 

Castell, membre de l’IEC adscrit a la SF, va pronunciar el discurs patriòtic «Pompeu Fabra: un exemple infrangible de 

lleialtat nacional» . Es van oferir visites al jardí Mercè Rodoreda, guiades per Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC . 

La jornada va cloure homenatjant la trobada entre Pompeu Fabra i Pau Casals a Prada el 1939, amb la interpretació d’El 

cant dels ocells, de Pau Casals; la Suite per a violoncel sol núm. 3, de Johann Sebastian Bach, i el cant d’Els segadors, a 

càrrec del violoncel·lista Marçal Ayats (fotografia 1) .

11-14 de setembre de 2018
V Trobada de les Societats Txeca, Eslovena, Austríaca, Eslovaca i Catalana de Matemàtiques
Cinquena edició del congrés biennal que organitzen les societats de matemàtiques txeca, eslovena, austríaca, eslovaca i 

catalana a fi de compartir la recerca, les experiències i els coneixements en diverses àrees de les matemàtiques . En aquesta 

ocasió, la trobada va ser a Bratislava (Facultat d’Enginyeria Civil de la Universitat Eslovaca de Tecnologia) i constà de 

diverses conferències plenàries, a més de sessions temàtiques més específiques .

19 de setembre de 2018
Lliurament de premis del concurs literari Un mar de paraules
Un any més, l’IEC va col·laborar amb l’IEMed acollint a la seva seu l’acte de lliurament de premis de l’onzena edició del 

concurs Un mar de paraules, convocat per aquesta entitat i la Fundació Anna Lindh amb el lema «Memòria i identitat: 

repensar el patrimoni cultural» en el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural . El concurs tenia la finalitat de donar 

protagonisme als joves perquè ells mateixos expliquessin les seves experiències al voltant del patrimoni cultural . En la 

presentació de l’acte van intervenir Josep Ferré, director de l’IEMed; Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya; Elisabetta Bartuli, coordinadora del jurat, i el president de l’IEC, Joandomènec Ros .

II.  Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

FotogRaFia 1 . Joan Martí i Castell, membre  

de la SF, pronunciant el discurs patriòtic de la 

Diada Nacional de Catalunya .
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20 de setembre de 2018
Acte inaugural del 19è Congrés Internacional de Museus d’Història de la Medicina
El pati de la Casa de Convalescència acollí l’acte inaugural del 19è Congrés Internacional de Museus d’Història de la 

Medicina, en què, entre altres personalitats, van intervenir el president de l’IEC, Joandomènec Ros; David Serrat, secretari 

científic de l’IEC, i Alfons Zarzoso, president de la SCHCT. El congrés, organitzat per la SCHCT i el Museu d’Història de la 

Medicina de Catalunya per a reflexionar sobre la necessitat de preservar el patrimoni científic, es va fer en diversos indrets de 

Barcelona del 19 al 22 de setembre i va aplegar un centenar d’estudiants i experts d’arreu del món (fotografia 2). 

26 de setembre de 2018
Homenatge a Josep Fontana i Làzaro (1931-2018)
La SCEH va inaugurar el curs homenatjant l’historiador i catedràtic emèrit de la UPF Josep Fontana, traspassat el 28 

d’agost de 2018. L’acte va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba i fou presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Pere 

Aragonès, vicepresident de la Generalitat de Catalunya. Hi van intervenir els historiadors Jaume Sobrequés, president de la 

SCEH; Joaquim Albareda, catedràtic de la UPF, i Borja de Riquer, catedràtic emèrit de la UAB. En les seves intervencions, 

Ros va posar en relleu la col·laboració de Fontana en publicacions i congressos organitzats per l’Institut, i Sobrequés en 

destacà el pensament historiogràfic i cívic. 

28 de setembre de 2018
Dia Internacional de les Persones Sordes
La Sala Prat de la Riba va ser l’escenari de la primera de les dues sessions de la commemoració del Dia Internacional de les 

Persones Sordes a Catalunya 2018, que sota el lema «La llengua de signes ens inclou» va organitzar la Federació de Persones 

Sordes de Catalunya. Hi assistiren la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, i la directora 

general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i va incloure la presentació de diferents llibres i una conferència sobre la 

comunitat sorda catalana. 

8 i 15 d’octubre de 2018
Dos-cents anys de Karl Marx
Diverses societats filials de l’IEC s’uniren per a commemorar el bicentenari del naixement de Karl Marx. Hi van dedicar sis 

sessions, que van tenir lloc a la seu de l’Institut i van ser impartides pels experts Joaquim Sempere i Marina Subirats, de 

l’ACS; Jaume Guillamet, membre de la SFCS; Núria Benach, de la SCG; Joan González, de la SCFIL, i Simon Mohun, de la 

Universitat Queen Mary de Londres. El president de l’IEC, Joandomènec Ros, en va fer l’obertura.

FotograFia 2. Cartell del 19è Congrés 

Internacional de Museus d’Història  

de la Medicina.
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9 d’octubre de 2018
Diccionari jurídic català 
Amb la publicació del Decret 218/2018, de 9 d’octubre, el Govern de la Generalitat de Catalunya va reconèixer el Certificat 

de llenguatge jurídic català de les universitats, expedit per la CIFALC, com a equivalent al Certificat de coneixements de 

llenguatge jurídic (nivell J) que expedeix la Generalitat de Catalunya des del 2014 . Aquest últim s’adreça exclusivament a 

l’Administració de justícia i altres operadors jurídics, i amb l’equivalència reconeguda entre els dos certificats, s’amplia la 

certificació a estudiants d’universitat i a persones interessades o relacionades amb el món jurídic que volen disposar d’uns 

coneixements especialitzats en llenguatge jurídic . En el seu informe, la CIFALC recomana el Diccionari jurídic de la SCEJ 

com a primera obra d’interès en l’escriptura en dret a Catalunya .

10 d’octubre de 2018
A l’IEC llegim Rodoreda
Coincidint amb el dia del naixement de l’escriptora, la Presidència de l’IEC organitza un homenatge a Mercè Rodoreda, qui 

llegà els drets de la seva obra a l’Institut . Com és habitual, diversos lectors voluntaris van fer la lectura d’una obra de 

l’escriptora al jardí Mercè Rodoreda, que en aquesta ocasió va ser de Semblava de seda i altres contes amb motiu dels 

quaranta anys de la publicació d’aquesta obra . El membre de la SF Joaquim Mallafrè va pronunciar la conferència «Mercè 

Rodoreda avui»; el públic també va poder gaudir de l’espectacle Les flors de Rodoreda a cau d’orella, interpretat per 

membres de l’Aula de Teatre de la UdG i dirigit per Mercè Mas (fotografia 3) .

10 d’octubre de 2018
Presentació de la Institució Francesc de B . Moll
Coincidint amb la data de naixement de Francesc de B . Moll, l’any 1903, la Casa de Convalescència acollí la presentació a 

Barcelona de la Institució Francesc de B . Moll, successora de l’Editorial Moll . L’acte, que va potenciar la llengua catalana 

més enllà de l’àmbit acadèmic, va finalitzar amb l’espectacle Gegants de la llengua, amb els gegantons d’Antoni M . Alcover i 

Na Catalineta, la presentació oficial dels nous capgrossos de Pompeu Fabra i Francesc de B . Moll, i l’actuació de glosadors i 

xeremies de Mallorca, corrandes de Catalunya i versadors de València .

FotogRaFia 3 . El president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, amb l’equip de l’Aula  

de Teatre de la UdG, que oferí l’espectacle  

Les flors de Rodoreda a cau d’orella en el 

transcurs de l’acte A l’IEC llegim Rodoreda .
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12-14 d’octubre de 2018
XII Jornades d’Intercanvi Cultural
Activitat coorganitzada per la SCLL, la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC i el 

Centre d’Estudis Catalans de la Sorbona (Universitat de París IV), que va tenir lloc en aquesta universitat . El programa 

constava de quatre conferències: «La llibreria i l’editorial Champion, de París, col·laboradora de l’IEC (1909-1936)», 

pronunciada per Pere Quer (UVic-UCC); «Recorregut d’un heterodox vuitcentista: Robert Robert i Casacuberta (1827-

1873) com a exemple», per Julien Lanes Marshall (Universitat de París IV); «Andrée Béarn, una novel·lista francesa a 

Barcelona entre 1910 i 1916 . Una possible Haidé per a Joan Maragall?», per Eliseu Trenc (Universitat de Reims Xampanya-

Ardenes), i «Jacint Verdaguer: entre la realitat, la ideologia i la intimitat del jo», a càrrec de M . Àngels Verdaguer (UVic-

UCC) . Les jornades també van incloure una ruta literària pel centre històric de París, preparada i conduïda per Llorenç 

Soldevila (UVic-UCC) .

15 d’octubre de 2018
Debat Catalunya-Espanya: l’encaix és possible?
La Sala Prat de la Riba va ser l’escenari d’aquest debat organitzat per l’ACS i que va moderar el director del Departament de 

Sociologia de la UB, Víctor Climent . Hi van intervenir Ernest Maragall, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Catalunya, i Ana Pardo, directora del diari Público . Víctor Climent va demanar als 

ponents una reflexió sobre el present «per a posar sobre la taula propostes de futur» . El vicepresident de l’IEC, Jaume de 

Puig, i la presidenta de l’ACS, Marta Soler, van obrir l’acte .

18 i 19 d’octubre de 2018
Jornada científica de la Càtedra Pompeu Fabra
Quarta edició d’aquesta activitat que organitza la Càtedra Pompeu Fabra de la UPF en col·laboració amb l’IEC, que es va 

celebrar en el marc de les activitats de l’Any Pompeu Fabra i va dur per títol «Projecció de Fabra en l’àmbit catalanoparlant 

i a l’exterior» . La inauguració anà a càrrec del rector de la UPF, Jaume Casals, i del president de l’IEC, Joandomènec Ros, i 

el programa es va estructurar en dues jornades: la primera, a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, i la segona, a l’auditori del 

campus de la Ciutadella de la UPF (fotografia 4) .

FotogRaFia 4 . En la primera sessió de la  

IV Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, 

d’esquerra a dreta: Ester Franquesa,  

directora general de Política Lingüística  

de la Generalitat de Catalunya; Jaume Casals, 

rector de la UPF; Joandomènec Ros, president 

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

SF de l’IEC i directora de la Càtedra Pompeu 

Fabra, i Maria F . Alorda, directora general  

de Formació Professional i Formació del 

Professorat del Govern de les Illes Balears .
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19 d’octubre de 2018
Congrés La península Ibèrica com a cruïlla musical a través dels temps: els intercanvis 
transculturals i la imatge de la música
La seu de l’Institut acollí aquesta activitat coorganitzada per la SCMUS i el Consell Internacional de Música Tradicional,  

que es va dedicar a l’estudi de fonts visuals que documenten la transmissió transfronterera d’idees i icones musicals entre  

els pobles de la península Ibèrica i la resta del món . Més enllà de la seva rellevància científica, el congrés, que aplegà 

musicòlegs de setze països d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania, ha contribuït molt significativament a la projecció 

internacional de la SCMUS .

19 d’octubre de 2018
Festa «Fes-te de la Llengua»
Els jardins del Palau Robert de Barcelona van ser l’indret escollit per a la primera edició de la festa organitzada per la SF de 

l’IEC, que s’adreçava al col·lectiu d’ensenyants de català de secundària i batxillerat d’arreu de la catalanofonia i als 

estudiants de filologia catalana que han de ser professors en un futur . Màrius Serra, membre de l’IEC, i Carlota Benet, 

professora de la UAB i la UdL, van conduir la festa, on hi va haver música en directe, refrigeri i paraules en totes les 

modalitats: dites, escrites i cantades .

24 d’octubre de 2018
Inauguració del curs de l’IEC 2018-2019
El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va presidir la sessió, en què intervingueren Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i la demògrafa i membre de la SFCS Anna Cabré, que va pronunciar el discurs reglamentari 

d’inauguració, titulat «El sistema català de reproducció: demografia i identitat» . La cloenda va anar a càrrec del conjunt de 

música antiga La Caravaggia, que va interpretar una ensalada després que el secretari general, Josep Enric Llebot, fes la 

lectura de la Memòria del curs anterior (fotografia 5) .

25 i 26 d’octubre de 2018
Col·loqui Internacional «Formes del discurs literari i filosòfic a l’antiguitat»
La Sala Pi i Sunyer fou l’escenari del col·loqui organitzat per la SCEC i emmarcat en les Terceres Trobades Franco-Catalanes 

sobre l’Antiguitat Clàssica . Hi participaren filòlegs del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la UB i de 

la Sorbona (Universitat de París III i IV), que van abordar temes com la composició de biografies i autobiografies en el món 

antic, l’ús de models retòrics en la literatura d’època imperial, les formes de conceptualització en la literatura tècnica com els 

tractats d’arquitectura de Vitruvi, o les relacions entre poesia i discurs filosòfic a les Epístoles d’Horaci .

FotogRaFia 5 . Anna Cabré, membre de la 

SFCS, impartint la lliçó inaugural del curs  

de l’IEC . L’acompanyen, d’esquerra a dreta,  

el president de l’Institut, Joandomènec Ros; el 

president de la Generalitat de Catalunya, Quim 

Torra, i els vicepresidents de l’IEC, Mariàngela 

Vilallonga i Jaume de Puig .

01-98 Sintesi memoria 2018-2019.indd   28 8/10/19   8:49



29

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
1

8
-2

0
1

9

25-27 d’octubre de 2018
XXIII Jornades d’Història de l’Educació: «Educació i desenvolupament rural en els segles xix i xx»
Jornades coorganitzades per la SHE i la Coordinació d’Estudis i Innovació de l’Escola Rural de la UdL, que van tenir lloc a la 

Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social d’aquesta universitat . Des d’una perspectiva històrica, els continguts del 

programa van girar entorn de quatre eixos: la funció social i cultural de l’escola primària i la formació bàsica en els petits 

municipis (escoles, mestres, grups de renovació pedagògica, paper dels municipis); la formació tècnica i professional i 

l’educació superior en el desenvolupament i el progrés del món rural en l’època contemporània; el cooperativisme i el 

sindicalisme agrari i les propostes socioeducatives no formals (centres culturals, revistes, cursos, etc .), i recerca i docència en 

història de l’educació (historiografia, recerca, didàctica i innovació docent en història de l’educació) .

26 d’octubre de 2018
I Jornada de Literatura Catalana per a Alumnes de Batxillerat a l’IEC
La Presidència de l’IEC impulsà, amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la I Jornada de 

Literatura Catalana per a Alumnes de Batxillerat, que va oferir a una seixantena d’estudiants el seguiment de la Ruta 

Pompeu Fabra, a càrrec dels professors David Paloma (UAB) i Mònica Montserrat (URV); una visita guiada a la Casa de 

Convalescència i al jardí Mercè Rodoreda, i la conferència «Pompeu Fabra i els escriptors», pronunciada pel president de la 

SHA, Ramon Pinyol . La jornada s’encaminava a fer conèixer als alumnes l’IEC i els escriptors que han estat o són membres 

de la institució (fotografia 6) .

7-9 de novembre de 2018
Simposi Trias sobre Maria Aurèlia Capmany
Simposi emmarcat en els actes de l’Any Maria Aurèlia Capmany, en què especialistes en l’obra de l’escriptora van fer un 

repàs de la seva aportació a les lletres catalanes i van abordar també aspectes menys coneguts del seu pensament i de la seva 

filosofia . Va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba i el van organitzar la Càtedra Ferrater Mora de la UdG, el Màster en 

Construcció i Representació d’Identitats Culturals de la UB i la ILC, amb el suport de l’IEC .

FotogRaFia 6 . Grup d’estudiants i professors 

que seguiren la Ruta Pompeu Fabra en el marc 

de la I Jornada de Literatura Catalana per a 

Alumnes de Batxillerat a l’IEC .
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8 de novembre de 2018
Acte inaugural de la 23a Setmana de la Ciència a Catalunya (SC’18)
La SC’18, organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), es va celebrar del 9 al 18 de 

novembre de 2018 amb centenars d’actes de divulgació del coneixement científic i tecnològic arreu de Catalunya . L’acte 

inaugural, presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC; Rafael Marín, director general de la FCRi, i Joan Gómez 

Pallarès, director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba . Va incloure  

la conversa «Fabra, l’enginyeria verbal», entre M . Teresa Cabré, presidenta de la SF, i Màrius Serra, membre d’aquesta 

mateixa secció, i la taula rodona «L’estudi científic del llenguatge des de Fabra» . Així mateix, durant tota la SC’18 es van 

exhibir al claustre de la Casa de Convalescència els cartells que havien participat en el concurs per a seleccionar el cartell 

d’aquesta edició .

12 i 13 de novembre de 2018
XI Simposi de Neurobiologia: «Futurs avenços tècnics»
La seu de l’Institut va rebre l’onzena edició d’aquest simposi biennal organitzat per la Secció de Neurobiologia Experimental 

de la SCB, que es va dedicar als futurs avenços tècnics en neurobiologia . Hi participaren més de dos-cents experts en 

diferents camps de la neurobiologia, que van exposar els resultats obtinguts en la seva recerca . Les conferències plenàries van 

anar a càrrec de tres investigadors de prestigi internacional: Lluís Montoliu (CSIC), que va parlar de l’edició de gens amb la 

tècnica CRISPR-Cas; Nathalie Rouach (Collège de France), que va abordar l’ús de tècniques d’imatge per entendre la relació 

de les neurones amb les cèl·lules del voltant, i Andrea Volterra (Universitat de Lausana), que va tractar de l’estudi en 3D dels 

corrents de calci dins el cervell . 

14-16 de novembre de 2018
Simposi Pompeu Fabra 
Simposi celebrat a la Sala Prat de la Riba amb motiu dels cent cinquanta anys del naixement de Pompeu Fabra i dels cent 

anys de la publicació de la Gramàtica catalana . L’Institut s’afegí novament a les activitats de l’Any Pompeu Fabra 2018, 

promogut per la Generalitat de Catalunya . Durant tres dies, una trentena de ponents de diverses disciplines van presentar 

aspectes de la persona, la vida i l’obra de Fabra, i el van situar en el context polític, social i cultural que li va tocar viure . La 

inauguració va ser a càrrec de Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i M . Teresa Cabré, presidenta de la SF (fotografia 7) .

FotogRaFia 7 . En la sessió inaugural del 

Simposi Pompeu Fabra, d’esquerra a dreta:  

el president de l’IEC, Joandomènec Ros; la 

consellera de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, Laura Borràs, i la presidenta de la 

SF, M . Teresa Cabré .
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22 de novembre de 2018
Simposi Carles Fages de Climent
La Sala Prat de la Riba va acollir un simposi sobre l’escriptor Carles Fages de Climent, coorganitzat per l’IEC, la Càtedra de 

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la UdG i la ILC, coincidint amb el cinquantè 

aniversari de la seva mort . S’hi van presentar deu ponències d’experts com el comissari de l’Any Carles Fages de Climent 

2018, Jordi Canet; la periodista i historiadora Anna Teixidor, i els membres de l’IEC Mariàngela Vilallonga — directora de  

la Càtedra—, Enric Pujol i Jaume Guillamet, i va finalitzar amb la lectura dramatitzada de Les bruixes de Llers, a càrrec  

de l’Aula de Teatre de la UdG . 

26 de novembre de 2018
La formació de la Catalunya moderna (1640-1714), d’Eva Serra
La presentació pòstuma d’aquest llibre d’Eva Serra i Puig, membre de la SHA traspassada el 3 de juliol de 2018, es va fer a 

la Sala Prat de la Riba amb les intervencions del president de l’IEC, Joandomènec Ros; de Blanca Serra, lingüista i germana 

de l’autora, i dels historiadors Joaquim Albareda (editor de l’obra) i Josep Capdeferro . El llibre, publicat per Eumo Editorial 

amb la col·laboració de l’IEC, ha rebut el XXXIV Premi Ferran Soldevila (any 2019) (fotografia 8) . 

29 de novembre de 2018
Jornada d’Estudi Montserrat Abelló: «La ploma als dits, delit de paraules»
Amb la col·laboració de l’IEC, la ILC va organitzar aquesta jornada per fomentar l’estudi i la investigació entorn de l’obra 

poètica i traductològica de Montserrat Abelló, despertar l’interès de nous acadèmics més enllà del territori català, i dotar 

l’escriptura de l’autora del reconeixement, la transcendència internacional i l’anàlisi rigorosa que mereix . Es va dur a terme a 

la Sala Prat de la Riba i va ser inaugurada per Joandomènec Ros, president de l’IEC; Laura Borràs, consellera de Cultura i 

comissària de l’Any Montserrat Abelló, i Joan-Elies Adell, director de la ILC .

13 de desembre de 2018 i 5 de juny de 2019
Sessions 98a i 99a de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 
En el marc de les sessions acadèmiques sobre l’estudi de la litúrgia que organitza la SCEL, es van oferir dues conferències a 

càrrec de socis de l’entitat . La primera, «La transmisión del canto del aleluya de la Misa en las fuentes catalanas del Oficio 

divino», la impartí Santiago Ruiz (Universitat de Salamanca), i la segona, pronunciada per Cristina Godoy (Ateneu 

Universitari Sant Pacià), va dur per títol «L’Oracional de Verona i la topografia cristiana de Tàrraco al segle vii . Noves 

perspectives» .

FotogRaFia 8 . Presentació del llibre d’Eva 

Serra, La formació de la Catalunya moderna 

(1640-1714) . D’esquerra a dreta: l’editor de 

l’obra, Joaquim Albareda; la germana de 

l’autora, Blanca Serra; el president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, i l’historiador Josep 

Capdeferro .
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15 de desembre 2018
Visita a la Marina de València
Al voltant d’una vintena de socis de la SCOT i l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya van passar un dia a la 

ciutat de València per a visitar la seva marina . Aquesta àrea ha estat objecte d’un procés d’activació urbana i productiva i 

d’apropiació ciutadana, promogut pel Consorci València 2007, que va rebre un accèssit en la darrera edició del Premi 

Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales (Premis Sant Jordi 2018 de l’IEC) . Els guies de la visita a la Marina van ser 

Vicent Llorens i Ramon Marrades, director general i director estratègic del Consorci, respectivament, que van explicar el 

procés de disseny i implementació d’una política de regeneració urbana prescindint, en bona part, de grans transformacions 

físiques de l’espai, i centrant els esforços en l’ús dels elements existents i la reactivació econòmica de sectors clau de l’àmbit . 

15 de gener de 2019
La Fundació Revista de Catalunya presenta el llibre Pompeu Fabra: llengua, civisme, país
La Sala Prat de la Riba va ser l’escenari de la presentació del monogràfic que la Fundació Revista de Catalunya ha dedicat a 

Pompeu Fabra . A més del president de l’IEC, Joandomènec Ros, en l’acte també van intervenir la directora general de 

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa; el director de la Revista de Catalunya, Agustí Pons; la 

vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, i els coordinadors del llibre, Lluís Duran i Jordi Manent . 

17 de gener de 2019
Presentació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana
L’Institut va presentar en conferència de premsa la GEIEC, obra en línia que té per objectiu fer accessible a un públic ampli 

la normativa gramatical . La presentació anà a càrrec de Joandomènec Ros, president de l’IEC; M . Teresa Cabré, presidenta 

de la SF, i Maria Josep Cuenca, membre de la SF i directora del projecte . La GEIEC està estructurada en trenta-dos capítols i 

les explicacions s’organitzen al voltant de 245 quadres resum que permeten anar ràpidament al contingut concret que se 

cerca . A més, té un cercador general que permet fer cerques de mots i de cadenes de mots, un glossari que resol dubtes 

terminològics durant la consulta, i remissions internes i externes a la Gramàtica de la llengua catalana i a l’Ortografia 

catalana (fotografia 9) .

FotogRaFia 9 . Pàgina d’inici de la Gramàtica 

essencial de la llengua catalana .
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30 de gener - 1 de febrer de 2019
7a edició de la master class «Trans/fronteres i diàleg de les disciplines: “Diplomàcia 
territorial i cooperació territorial europea . Diàleg euromediterrani”» 
La Sala Prat de la Riba va ser el marc de la setena edició d’aquesta master class organitzada per la Delegació de Perpinyà de 

l’IEC, amb la col·laboració de l’Institut Catòlic de la Mediterrània, en què un centenar d’estudiants i professors de màster 

provinents de la UAB i d’universitats de França, Itàlia i Alemanya van analitzar el paper de la diplomàcia territorial en la 

política europea . En la presentació van intervenir Joandomènec Ros, president de l’IEC; Martina Camiade, delegada de l’IEC 

a Perpinyà, i Cyril Piquemal, cònsol general de França a Barcelona .

2 de febrer de 2019
VIII Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà 
El Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques a l’Alt Empordà, activitat que organitzen la Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer i l’Ajuntament de Figueres, se celebra a Figueres cada primer dissabte de febrer i va adreçat a estudiants de 

batxillerat de centres d’ensenyament de l’Alt Empordà i les comarques properes, així com de la Catalunya del Nord . L’edició 

d’enguany va constar de diverses conferències, com ara «L’art de xifrar missatges: la criptografia, un duel d’enginy» o 

«Xarxes òptimes», a més d’un taller per a professors . Va tenir lloc al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer i 

comptà amb la presència de Joandomènec Ros, president de l’IEC (fotografia 10) .

4 de febrer de 2019
IV Jornada d’Estudis Hebraics
La quarta edició d’aquesta jornada que organitza la SCEHB va tenir lloc a la Sala Nicolau d’Olwer, després de la celebració 

de l’Assemblea ordinària anual de la Societat . Va incloure dues conferències: «La contribució del col·lectiu convers i jueu a 

les lletres catalanes medievals», impartida per Constantino Vidal, secretari de la SCEHB, i «Els evangelis en hebreu traduïts 

del català», que va anar a càrrec de Pere Casanellas, president de la SCEHB . 

FotogRaFia 10 . El president de l’IEC, 

Joandomènec Ros, amb participants del VIII 

Dissabte Transfronterer de les Matemàtiques  

a l’Alt Empordà .
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5 de febrer de 2019
Acte inaugural de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics
L’Assemblea General de les Nacions Unides proclamà el 2019 Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements 

Químics, amb el propòsit de celebrar la gènesi i el desenvolupament de la taula periòdica dels elements químics des del 

descobriment del sistema periòdic de Dmitri Mendeléiev, ara fa cent cinquanta anys . La SCQ coordina l’organització dels 

actes commemoratius d’aquesta efemèride a Catalunya i, a fi de dinamitzar-ne la celebració, ha creat un web i comptes a les 

xarxes socials . L’acte inaugural de l’Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics es va celebrar a l’Institut 

del Teatre de Barcelona, amb la col·laboració d’empreses, universitats, centres de recerca, administracions públiques, 

associacions i societats . Van presidir l’acte Joandomènec Ros, president de l’IEC; Rafael Homet, diputat delegat d’Educació 

de la Diputació de Barcelona; Carles Bo, president de la SCQ, i Pilar Goya, presidenta de la Societat Química Europea . Pilar 

González Duarte, membre de l’IEC i catedràtica del Departament de Química de la UAB, va pronunciar la conferència «150 

anys d’un descobriment científic cabdal: la taula periòdica» . L’acte va cloure amb peces musicals seleccionades per a l’ocasió 

per Santiago Álvarez, catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la UB, i interpretades pel quintet de 

corda de l’Orquestra Simfònica del Vallès (fotografia 11) .

6 de febrer de 2019
Presentació del llibre Els sistemes naturals del delta del Llobregat
El Cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat va ser l’escenari escollit per la ICHN per a presentar el dinovè número de la 

col·lecció «Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural», dedicat als sistemes naturals del delta del Llobregat . 

Aquest volum tanca la trilogia sobre les zones humides del litoral català i comprèn vint-i-tres articles (catorze sobre 

organismes, sis sobre sistemes, dos sobre conservació i un que fa referència a la història de l’activitat naturalista al delta del 

Llobregat) . En conjunt s’hi citen 4 .600 tàxons i hi han participat cinquanta-set autors, la majoria de l’àmbit acadèmic però 

també professionals i naturalistes amateurs . La publicació ha estat possible gràcies al suport de l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i l’IEC . El llibre es pot consultar en format digital al web de la 

ICHN, que ha aprofitat l’avinentesa per a digitalitzar també les dues publicacions anteriors dedicades a les zones humides 

litorals, Els sistemes naturals del delta de l’Ebre (1977) i Els sistemes naturals dels aiguamolls de l’Empordà (1994) .

FotogRaFia 11 . En l’acte inaugural de l’Any 

Internacional de la Taula Periòdica dels 

Elements Químics, d’esquerra a dreta: Pilar 

González Duarte, membre de la SECCT; Àngel 

Messeguer, secretari de la SECCT; Pilar Goya, 

presidenta de la Societat Química Europea; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; Àngels 

Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya; Carles Bo, 

president de la SCQ, i Rafael Homet, diputat 

delegat d’Educació de la Diputació Barcelona .
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7-9 de febrer de 2019
Col·loqui Héloïse: «Pedagogies de la democràcia i la resistència a l’Europa del segle xx  
i fins avui»
Jornades dirigides a investigadors, xarxes per al canvi i la innovació, docents, estudiants i escoles, amb l’objectiu de 

replantejar, a partir de les realitats concretes dels diferents països i regions i en els diversos entorns socials, reptes per a 

dissenyar noves pistes per a la construcció de l’Europa on ens agradaria viure . Van ser organitzades per la SFCS i celebrades 

a la seu de l’IEC, i la inauguració oficial anà a càrrec de Josep Vallcorba, director general de Currículum i Personalització del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; Xavier Riondet, president d’Héloïse, i Joandomènec Ros, president 

de l’IEC .

8 de febrer de 2019
La SOCS: una mirada al futur
La Junta de la SOCS convocà els socis a la Sala Pi i Sunyer per reflexionar sobre l’estat i les perspectives de la Societat i de la 

sociolingüística . Van obrir la jornada Joan Pujolar i M . Teresa Cabré, presidents de la SOCS i de la SF, respectivament, i a 

continuació es van fer intervencions curtes i col·loquis . Hi intervingueren experts que representaven diferents trajectòries 

dins la disciplina, entre els quals hi havia Xavier Vila (Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la UB) i 

Miquel Àngel Pradilla (Xarxa CRUSCAT de l’IEC) . Un punt general de coincidència va ser la necessitat d’una 

institucionalització més sòlida del camp sociolingüístic per mitjà d’un centre de recerca universitari i d’una estructura capaç 

de liderar i gestionar en xarxa els serveis i punts de trobada o de diàleg entre actors diversos . Així mateix, es va constatar la 

manca de cultura d’interrelació entre govern i recerca, la poca consciència que es té del fet que el discurs sobre la llengua 

s’ha de treballar i elaborar contínuament, i que les polítiques públiques requereixen una avaluació continuada . 

8 de febrer de 2019
Nit de les Acadèmies Científiques 
En el marc de la Biennal Ciutat i Ciència, que organitza l’Ajuntament de Barcelona, es va celebrar la Nit de les Acadèmies 

Científiques, una oportunitat per a fer una visita nocturna combinada a les seus de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la Biblioteca de 

Catalunya, el Consell Superior d’Investigacions Científiques i l’Institut d’Estudis Catalans . Per cloure l’activitat, es va 

programar una conferència en cadascun d’aquests espais, que en el cas de la Casa de Convalescència fou «Canvi climàtic i 

justícia social», a càrrec del secretari general de l’IEC, Josep Enric Llebot, físic (fotografia 12) .

FotogRaFia 12 . A la Sala Prat de la Riba  

i en el marc de la Nit de les Acadèmies 

Científiques, el secretari general de l’IEC, 

Josep Enric Llebot, impartint la conferència 

«Canvi climàtic i justícia social» .
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25 de febrer; 4, 18 i 25 de març, i 1 d’abril de 2019
XXXIII Cicle de Conferències: «La Barcelona baixmedieval»
En l’edició d’aquest cicle organitzat pels AAR, l’objectiu principal va ser fer una posada al dia dels edificis més representatius 

de l’art gòtic barceloní, tot exposant les principals novetats en recerca i actualitzant la informació . Es van oferir cinc 

conferències, a la Sala Pere i Joan Coromines: «De diverses nacions e condicions . L’hospital general de la Santa Creu de 

Barcelona», a càrrec d’Antoni Conejo da Pena (UB); «Palaus reials urbans: dimensió representativa i escenari privat», de 

Francesca Español (AAR); «Santa Maria del Mar . Retaules, promotors, memòria i devoció», impartida per Joaquim 

Graupera (AAR); «Equipaments gòtics per a la parròquia del Pi: noves construccions durant el segle xv», per Albert Cortés 

(AAR), i «Els gremis i les confraries com a impulsors de la creació artística», que va anar a càrrec de Joan Valero (AAR) .

4-6 de març de 2019
Science & Cooking World Congress (Barcelona 2019)
L’ACCA va participar en l’organització del primer Science & Cooking World Congress (Barcelona 2019), celebrat a l’Aula 

Magna de l’Edifici Històric de la UB i emmarcat en el III Congrés Català de la Cuina . Durant tres dies es van oferir activitats 

diverses com conferències, debats i taules rodones, amb la presència de xefs, científics i experts de reconegut prestigi 

internacional com Hervé This, Davide Cassi o Nandu Jubany . La darrera jornada va incloure el lliurament de la primera 

edició dels Sferic Awards, uns guardons a les millors creacions culinàries amb un component d’innovació científica en l’àmbit 

de la cuina i la pastisseria de restaurant del segle xxi . Els premis, avalats i patrocinats per l’ACCA, van ser entregats per la 

seva presidenta, Montserrat Rivero, a les personalitats següents: Heston Blumenthal, Ferran Adrià i Joan Roca .

7 de març de 2019
Dones, geografia i acadèmia
La SCG, amb la col·laboració de l’Associació Espanyola de Geografia (AEG), organitzà aquesta sessió commemorativa del 

Dia Internacional de les Dones, en què es va presentar la trajectòria de dues geògrafes que, des de la universitat i la Unió 

Geogràfica Internacional (UGI), han dedicat la seva docència i recerca a l’estudi de la geografia del gènere . L’obertura fou a 

càrrec d’Anna Ortiz i Gemma Cànoves, membres de la Junta Directiva de la SCG i l’AEG, respectivament . A continuació, 

Joos Droogleever, professora a la Universitat d’Amsterdam i vicepresidenta de la UGI, va oferir una conferència sobre dones 

geògrafes i la UGI . Finalment, es va presentar el llibre Maria Dolors Garcia-Ramon. Geografía y género, disidencia e 

innovación (tretzè volum de la col·lecció «Espacios Críticos», d’Icaria Editorial), amb les intervencions de l’editor, Abel Albet 

(UAB); la membre de l’IEC i catedràtica emèrita de la UAB Maria Dolors Garcia Ramon, i Rosa Cerarols (UPF) .
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12 de març de 2019
Presentació del llibre L’univers vivent d’Hildegarda de Bingen: perspectives filosòfiques
Acte de presentació del tercer volum de la col·lecció «Premi Rafael Patxot i Jubert», publicat per l’IEC i la Diputació de 

Barcelona . Es va dur a terme a la Sala Pere i Joan Coromines i hi van intervenir l’autora del llibre, Georgina Rabassó; el 

president de l’IEC, Joandomènec Ros; Rosa Rius, professora del Departament de Filosofia de la UB, i Jesús Calderer, diputat 

adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona .

12 de març de 2019
Taula rodona Qui liderarà la revolució tecnològica del segle xxi?
La Sala Pi i Sunyer acollí aquesta activitat organitzada per la SCT a fi de destacar la contribució del talent femení al 

desenvolupament de les tecnologies TECH/TIC a Catalunya . Hi van intervenir Montse Guàrdia, directora general d’Alastria; 

Xantal Llavina, directora i presentadora del programa Revolució 4.0; Núria Salán, presidenta de la SCT; Meritxell Bautista, 

cofundadora de Fibracat; Karma Peiró, periodista especialitzada en Internet i les TIC, i Joana Barbany, directora general  

de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, qui en va fer la cloenda (fotografia 13) .

13-15 de març de 2019
II Congrés del Món de la Masia: «Una mirada de futur al territori rural català»
La ICEA va organitzar la segona edició del Congrés del Món de la Masia, que va versar sobre la masia com a element 

cohesionador del país i sobre la problemàtica de la vida rural . Va tenir lloc a la Sala Prat de la Riba i va ser inaugurat per 

Joandomènec Ros, president de l’Institut; Jordi Sala, president de la ICEA, i Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya .

18 de març de 2019
Pompeu Fabra. Vida i obra en imatges, de Jordi Manent i David Paloma
La Sala Prat de la Riba va ser l’escenari de la presentació de Pompeu Fabra. Vida i obra en imatges, obra de Jordi Manent i 

David Paloma, publicada per Editorial Base amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 

Diputació de Barcelona, l’Arxiu Nacional de Catalunya, el Centre Excursionista de Catalunya i l’IEC . El llibre permet 

conèixer la vida i l’obra del qui fou anomenat «seny ordenador de la llengua catalana» i recull més de 500 fotografies seves, 

la majoria inèdites . A més dels autors, en l’acte també van intervenir el president de l’IEC, Joandomènec Ros, i Ester 

Franquesa, directora general de Política Lingüística .

FotogRaFia 13 . D’esquerra a dreta: Karma 

Peiró, d’Ara .cat; Meritxell Bautista,  

de Fibracat; Núria Salán, de la SCT; Montse 

Guàrdia, d’Alastria, i Xantal Llavina,  

de Revolució 4.0 .
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19 de març de 2019
Jornada Pedagògica Pompeu Fabra
En el marc del cent cinquantè aniversari del naixement de Pompeu Fabra i dels cent anys de la publicació de la Gramàtica 

catalana, l’IEC i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van organitzar aquesta jornada dirigida al 

professorat de llengua catalana i literatura i a responsables de biblioteques escolars, a fi de reflexionar sobre la vida i l’obra 

de Fabra i sobre la seva aportació al català . Va tenir lloc a la seu de l’Institut i, entre altres temes, es van tractar la nova 

Gramàtica de la llengua catalana i la Ruta Fabra . L’obertura fou a càrrec de Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta de 

l’IEC; Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, i Josep Vallcorba, director general de Currículum i 

Personalització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (fotografia 14) .

1 d’abril de 2019
I Jornada Humanitats i Tecnologia: «Ortega y Gasset: de la Meditació de la tècnica  
a la intel·ligència artificial»
La jornada va generar tres espais de debat en els quals es posaven a la balança la humanitat i la filosofia de la tecnologia, 

tenint en compte els pros i contres de la societat tecnològica des de diferents enfocaments . Aquesta activitat, organitzada per 

Antoni Hernández, vocal de la Junta de la SCT, va promoure també una interacció molt interessant entre ponents i públic 

assistent . 

3-5 d’abril de 2019
Congrés internacional Vicent Ferrer: ideologia i pràctica d’una predicació
Activitat organitzada per la SHA amb l’objectiu d’oferir un punt de trobada per a la reflexió sobre molts aspectes de la vida i 

obra de Vicent Ferrer, tant a estudiosos com a qualsevol persona interessada en el tema . Va incloure un bon nombre de 

ponències d’especialistes reconeguts en les diferents facetes de l’activitat del sant i es va celebrar a Barcelona (les jornades 

primera i tercera, a la seu de l’IEC, i la segona, a la Facultat de Teologia de Catalunya) .

FotogRaFia 14 . La vicepresidenta de l’IEC, 

Mariàngela Vilallonga, en la seva intervenció 

de l’obertura de la Jornada Pedagògica 

Pompeu Fabra, a la Sala Prat de la Riba, 

acompanyada de Josep Vallcorba, director 

general de Currículum i Personalització del 

Departament d’Educació de la Generalitat  

de Catalunya, i Ester Franquesa, directora 

general de Política Lingüística  

de la Generalitat de Catalunya .

01-98 Sintesi memoria 2018-2019.indd   38 8/10/19   8:49



39

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
1

8
-2

0
1

9

9 d’abril de 2019
Presentació del llibre Sectors complementaris de la numismàtica catalana (de Benet XIII al BA)
La Sala Nicolau d’Olwer va ser l’escenari de la presentació de Sectors complementaris de la numismàtica catalana (de Benet 

XIII al BA), obra de Miquel de Crusafont editada per la SCEN . El nou llibre de Crusafont documenta i cataloga les sèries 

monetàries relacionades amb l’àmbit català que no figuren en el seu Catàleg general de la moneda catalana (2009) . 

Aquestes sèries comprenen, entre d’altres, les monedes emeses per personalitats nascudes en territori catalanoaragonès, com 

ara papes i grans mestres de l’Hospital, les emissions monetàries imperials de Carles I per a l’expedició de Tunis (1535) 

efectuades a Barcelona, o les emissions no catalanes fetes pels estats espanyol i francès en tallers catalans, des de les primeres 

monedes amb marca Q del taller de Perpinyà (1711) fins a l’encunyació de la sèrie commemorativa de monedes a Barcelona 

amb marca BA (1958) . L’acte de presentació, presidit pel delegat de l’IEC a la SCEN i membre de la SHA, Francesc 

Fontbona, va coincidir amb l’aparició del número 49 de l’Acta Numismàtica, anuari que edita la SCEN .

12 d’abril de 2019
Participació de l’IEC a Lletres al Parlament
El president de l’IEC, Joandomènec Ros, va participar en l’acte Lletres al Parlament, que cada any organitzen la ILC i el 

Parlament de Catalunya al voltant de la Diada de Sant Jordi . Es tracta d’una lectura de textos de les personalitats objecte de 

commemoració durant l’any, en què els lectors són càrrecs institucionals i representants de la societat civil . En l’edició 

d’enguany, celebrada al pati de la Biblioteca del Parlament, es van llegir textos de Teresa Pàmies, Dolors Monserdà,  

M . Antònia Salvà, Francesc Trabal, Joan Oliver, Joan Brossa, Caterina Albert i Simona Gay .

23 d’abril de 2019
Per Sant Jordi a l’IEC llegim Rodoreda
L’IEC va celebrar la Diada de Sant Jordi amb una jornada de portes obertes a la Casa de Convalescència, en què es van 

poder visitar els espais principals de l’edifici, com ara la Sala Prat de la Riba, la capella i l’Espai Pompeu Fabra . Coincidint 

també amb el mes de la mort de Mercè Rodoreda, es van llegir fragments de la seva obra Quanta, quanta guerra… El 

president de l’Institut, Joandomènec Ros, va obrir la lectura, que va tenir lloc al jardí Mercè Rodoreda i va comptar amb un 

bon nombre de participants, entre els quals la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Mariàngela Vilallonga, i 

la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa . Davant del jardí es va exhibir una mostra documental sobre 

aquesta novel·la, amb diferents edicions i traduccions, articles de premsa, treballs especialitzats de crítica i reproduccions  

de documents originals de l’Arxiu Mercè Rodoreda . Així mateix, la companyia de teatre Eòlia va representar al pati l’obra  

18 escenes de ‘La plaça del Diamant’, dirigida per Paco Mir (fotografia 15) .

FotogRaFia 15 . Espectacle 18 escenes de ‘La 

plaça del Diamant’ .
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26 d’abril de 2019
XXX Nit de Sant Jordi
El Palau de Congressos de Perpinyà acollí la trentena edició de la Nit de Sant Jordi, que organitzen Òmnium Catalunya Nord 

i la Casa de la Generalitat a Perpinyà, juntament amb altres entitats de la Catalunya del Nord . S’hi van lliurar diversos 

premis, entre els quals el Premi Catalunya del Nord, dotat per l’IEC . Van assistir a la celebració el president de l’Institut, 

Joandomènec Ros, i la seva delegada a Perpinyà, Martina Camiade, entre altres personalitats . 

26-28 d’abril de 2019
Participació de la delegació catalana en la XXX Olimpíada de Física Espanyola
Una vegada realitzada la fase catalana de l’Olimpíada de Física, que organitza la SCFIS, els vint-i-un estudiants de 

batxillerat seleccionats van participar en la fase estatal, que va tenir lloc a la Universitat de Salamanca . Després de l’acte 

inaugural, es van distribuir tots els participants en dues aules per a dur a terme la prova experimental, i a la tarda es va fer  

la part teòrica . L’endemà els participants van gaudir d’una ruta turística per la ciutat de Salamanca i d’un espectacle de 

monòlegs científics del grup Big Van Ciencia . Finalment, en la darrera jornada, es va fer el lliurament dels premis, i enguany 

la delegació catalana ha obtingut molt bons resultats: tretze medalles (set de bronze, tres de plata i tres d’or) i set mencions 

honorífiques . Els guanyadors de la medalla d’or són Albert López Bruch, de l’Escola Aula, i els alumnes de l’IES Jaume 

Vicens Vives, Oskar Wojdel i Sergi Soler .

30 d’abril de 2019
Lliurament dels Premis Sant Jordi 2019
El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, i el president de 

l’Institut, Joandomènec Ros, van presidir el lliurament dels Premis Sant Jordi 2019, que es va celebrar a la Sala Prat de la 

Riba . Els Premis Sant Jordi distingeixen obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes, i al 

cartell d’enguany, el 88è, s’han presentat 254 candidatures . L’actor i professor d’interpretació Albert Alemany, guanyador 

del Premi Matemàtiques i Societat de la Fundació Ferran Sunyer, va parlar en nom de la vuitantena de guardonats 

(fotografia 16) . 

30 d’abril de 2019
Commemoració dels quaranta anys del Grup Promotor Santillana 
La Sala Prat de la Riba va ser l’escenari de l’acte commemoratiu del quarantè aniversari del Grup Promotor Santillana, 

organitzat per la SCP, que col·labora estretament amb l’editorial . Hi van intervenir, entre d’altres, el vicepresident de l’IEC, 

Jaume de Puig; el director del Grup Promotor Santillana, Pere Macià, i la secretària general d’Educació, Núria Cuenca .

FotogRaFia 16 . El conseller de Polítiques 

Digitals i Administració Pública de la 

Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, i el 

president de l’IEC, Joandomènec Ros, amb les 

Young IT Girls, guardonades amb el Premi 

Creu Casas de l’Institut d’Estudis Catalans . 

Dones per canviar el món .
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3-5 de maig de 2019
Jornades d’Arqueologia de Calaceit
L’IEC i l’Ajuntament de Calaceit van organitzar les jornades El patrimoni arqueològic al curs inferior de l’Ebre i el Baix 

Aragó en el centenari de les excavacions de l’IEC. Recerca, difusió i gestió d’un llegat comú entre Catalunya i Aragó per 

commemorar el centenari de les excavacions de l’Institut al Matarranya . La presentació es va fer al Saló de Plens de 

l’Ajuntament i hi van intervenir Joandomènec Ros, president de l’IEC; Joaquim Monclús, president de l’Associació Cultural 

del Matarranya; Rafael Jornet, professor del Departament d’Història i Arqueologia de la UB, i l’arqueòloga Núria Rafel, que 

va pronunciar la conferència inaugural, titulada «Nova llum sobre unes investigacions centenàries» . L’endemà es van 

impartir quatre sessions al Teatre La Germandat de Calaceit i, finalment, el darrer dia es van fer visites guiades per Rafael 

Jornet a l’assentament fortificat de Sant Antoni i al poblat del Tossal Redó, tots dos excavats per l’IEC entre els anys 1914 i 

1922 (fotografia 17) . 

11 de maig de 2019
V Jornada d’Intercanvi Pedagògic «Fem l’escola plurilingüe»
Més de cent cinquanta docents es van aplegar a la seu de l’IEC per participar en aquesta jornada de la SCP emmarcada en la 

tercera fase d’R+D+I, que té per objectiu capacitar els equips docents per a la construcció d’un projecte plurilingüe de centre 

que parteixi de la llengua catalana i que interrelacioni les llengües, en lloc de compartimentar-les . El programa va incloure 

una taula de debat enfocada des de la triple perspectiva de recerca, avaluació i innovació amb instrumentació pedagògica; la 

presentació de quatre experiències pedagògiques d’Escola Catalana amb projecció plurilingüe, que van quedar molt ben 

fonamentades científicament, i una conferència de l’escriptora Gemma Pasqual sobre l’oralitat en un context multilingüe i 

tecnològic . 

16 de maig de 2019
Creus de Sant Jordi 2019
Entre les vint-i-vuit personalitats guardonades enguany pel Govern de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi hi ha tres 

membres de l’IEC: els lingüistes Joaquim Rafel i Gemma Rigau, i el biòleg Jaume Terradas . Així mateix, han rebut el guardó 

quinze entitats, entre les quals la Fundació Carles Salvador, estretament vinculada a l’IEC i que té per objecte donar a 

conèixer l’obra del gramàtic i poeta Carles Salvador . El lliurament va tenir lloc a l’Auditori Fòrum del Centre de 

Convencions Internacional de Barcelona . 

FotogRaFia 17 . En la inauguració de les 

Jornades d’Arqueologia de Calaceit, d’esquerra 

a dreta: Joaquim Montclús, president de 

l’Associació Cultural del Matarranya; José 

Manuel Anguera, regidor de Cultura de 

l’Ajuntament de Calaceit; Rafael Martí, 

president de la Comarca del Matarranya;  

Josep Maria Salsench, alcalde de Calaceit; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; Carles 

Luz, president del Consell Comarcal de la 

Terra Alta, i Rafael Jornet, professor del 

Departament d’Història i Arqueologia  

de la UB .
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18 de maig de 2019
II Festa «Fes-te de la Llengua»
La presentadora de l’InfoK de TV3, Laia Servera, i el membre de l’IEC Màrius Serra van ser els encarregats de conduir la 

segona edició de la Festa «Fes-te de la Llengua», que organitza la SF de l’IEC i que tingué lloc al pati de la seu de l’Institut . 

Alumnes de català del primer cicle d’ESO i ensenyants de català de secundària d’arreu de la catalanofonia es van trobar en 

un esmorzar festiu amb música, màgia i molta llengua, en què també van assistir personalitats com la consellera de Cultura, 

Mariàngela Vilallonga; la presidenta de la SF, M . Teresa Cabré, i la directora general de Política Lingüística, Ester 

Franquesa (fotografia 18) .

23-25 de maig de 2019
10a Escola de Primavera en Història de la Ciència i la Popularització
La desena edició de la trobada biennal d’investigadors i investigadores que organitzen conjuntament la SCHCT i l’IME va 

dur per títol «Handling the body, taking control: technologies of the gendered body», i va ser coordinada per Montserrat 

Cabré (Universitat de Cantàbria) i Teresa Ortiz (Universitat de Granada) . Per mitjà d’activitats variades com ara ponències, 

tallers o debats, es va fer una mirada a la història de la ciència des dels estudis de gènere i de les dones, amb una participació 

internacional, èxit d’assistència i presència als mitjans de comunicació . Va tenir lloc a la seu de l’IME (Maó, Menorca) .

24 i 25 de maig de 2019
2n Congrés de la Societat Catalana d’Economia
La segona edició d’aquest congrés, organitzat per la SCE, va reunir a la seu de l’Institut més de dos-cents economistes 

procedents d’universitats i centres de recerca d’Europa, Estats Units d’Amèrica i Àsia . Les conferències plenàries van anar a 

càrrec del membre de l’IEC Jordi Galí i de Drew Fudenberg, del Massachusetts Institute of Technology, i es van fer sessions 

de debat simultànies . Així mateix, el programa va incloure la presentació de més de cent quaranta comunicacions (sobre 

temes variats com l’economia de la salut, de gènere, internacional, monetària o financera) i exhibicions de plafons, entre els 

quals van destacar els relatius a les guerres comercials i al balanç de la crisi de Lehman Brothers al cap de deu anys . 

FotogRaFia 18 . El membre de la SF Màrius 

Serra i Laia Servera, presentadora de l’InfoK 

de TV3, adreçant-se al públic de la II Festa 

«Fes-te de la Llengua» .
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27 de maig de 2019
Compleció del Diccionari descriptiu de la llengua catalana
La Sala Prat de la Riba fou l’escenari de la presentació del DDLC, obra lexicogràfica de gran abast desenvolupada a l’Institut 

entre 1998 i 2016 en el marc del projecte Diccionari del Català Contemporani, dirigit pel membre de la SF Joaquim Rafel . El 

DDLC defineix i caracteritza les unitats lèxiques de la llengua des del punt de vista del seu ús real, sense restriccions 

prescriptives i prenent com a referència descriptiva els materials lèxics reunits al Corpus Textual Informatitzat de la Llengua 

Catalana . Es pot consultar en línia des del 2005 i ara està formalment acabat, tot i que resta obert a les actualitzacions que 

calguin . La presentació fou a càrrec de Joaquim Rafel i també hi van intervenir el president de l’IEC, Joandomènec Ros; la 

presidenta de la SF, M . Teresa Cabré, i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa (fotografia 19) .

30 de maig de 2019
XVI Jornada de la SCATERM: «La Viquipèdia i la terminologia»
La SCATERM va dedicar la seva jornada anual a la terminologia de la Viquipèdia . La jornada va tenir lloc a la Sala Prat de 

la Riba i començà amb la conferència «Viquipèdia: un recurs útil per a la terminologia?», a càrrec de Jordi Vivaldi (UPF) . 

Tot seguit, Pau Cabot (Amical Wikimedia) va parlar de la fiabilitat d’aquesta enciclopèdia, i Ramon Garriga i Toni Hermoso 

van presentar el fòrum Viquiterm, de la Fundació Torrens-Ibern . A continuació, hi hagué una taula rodona sobre les 

experiències de les societats filials de l’IEC en la Viquipèdia, en què van participar Joan de Solà-Morales (SCM), Jordi 

Cuadros (SCQ) i Toni Hermoso (SCB) . La jornada va acabar amb un debat entre tots els ponents .

31 de maig de 2019
Incorporació de les Illes Balears al projecte Tabula Imperii Romani (TIR)
Els jaciments de les Illes Balears s’integren al projecte de la Tabula Imperii Romani, que l’IEC desenvolupa des de fa anys en 

un projecte amb la UAI . La conferència de premsa de presentació del projecte, que es va fer a la seu de la Conselleria de 

Cultura (Palma), anà a càrrec de Fanny Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern balear; Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Josep Guitart, membre de la SHA i director del projecte, i l’arqueòloga responsable del projecte a les 

Illes Balears, Maite Orfila .

FotogRaFia 19 .
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12 de juny de 2019
20è Simposi de la Fundació La Marató de TV3
La vintena edició del Simposi de la Fundació La Marató de TV3 es va celebrar a la Sala Prat de la Riba i va incloure taules 

rodones centrades en les malalties neurodegeneratives i la presentació dels resultats de la recerca finançada per La Marató 2013 . 

La cloenda científica anà a càrrec d’Albert Barberà, director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya, i la cloenda institucional, a càrrec de Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC, i Núria Llorach, 

vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Patronat de la Fundació La Marató de TV3 . El quartet 

de corda de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona va posar el punt final a la jornada, que durant tot el matí va acollir al 

claustre de la Casa de Convalescència accions de divulgació entorn de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio (fotografia 20) . 

12-14 de juny de 2019
International Symposium on the Future of Learned Academies
El president de l’IEC, Joandomènec Ros, va participar en aquest simposi organitzat per la Societat Filosòfica Americana i 

celebrat a Filadèlfia (Estats Units), en què líders d’una cinquantena d’acadèmies van discutir els principals reptes i 

oportunitats de les institucions dedicades a la recerca del coneixement en el context polític, econòmic i social actual . Ros va 

presentar-hi l’Institut i va exposar algunes de les seves idees sobre el present i el futur d’acadèmies com la que presideix . 

18 de juny de 2019
L’IEC amb el Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona
El Consell del Centre d’Estudis Catalans de la Universitat de la Sorbona es reuní i aprovà, entre d’altres, el programa 

cultural del curs 2019-2020 . L’IEC és membre del Consell des que el centre fou creat l’any 1977 sota el patronatge del rector 

de la Universitat de la Sorbona, per iniciativa conjunta d’ensenyants i investigadors d’aquesta universitat i de diverses 

personalitats i entitats catalanes amb una triple vocació: universitària, cultural i científica . 

20-22 de juny de 2019
V Congrés Català de Filosofia
La SCFIL, la Societat Andorrana de Ciències, l’Associació Filosòfica de les Illes Balears i la Societat de Filosofia del País 

Valencià van organitzar la cinquena edició del Congrés Català de Filosofia, que enguany s’ha celebrat al Palau de Gel de 

Canillo (Andorra) en el marc de la commemoració dels sis-cents anys del Consell de la Terra, primer òrgan de govern 

d’Andorra . Va aplegar professors de filosofia i filòsofs de totes les disciplines del territori català i va incloure cinc 

conferències plenàries, a més d’altres activitats com ara comunicacions (dividides en àmbits com paraula i raó, història  

del pensament i sis-cents anys del Consell de la Terra), simposis (platònic, autobiografies desconstruïdes, transmissió  

des del pensament filosòfic femení, etc .) i una visita a la Casa de la Vall, l’actual parlament andorrà .

FotogRaFia 20 . En el marc del 20è Simposi  

de la Fundació La Marató de TV3: els 

investigadors Javier Pagonabarraga i Jordi 

Duran presentant els resultats de la recerca 

finançada per La Marató 2013, en una sessió 

conduïda pels periodistes Roger de Gràcia i 

Núria Solé .
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28 de juny de 2019
II Congrés Internacional de Recerca en Comunicació
La seu de l’Institut acollí aquest congrés organitzat per la SCC per projectar-se exteriorment, potenciar la recerca en 

comunicació, enfortir les relacions entre universitats i centres de recerca, i generar debat . La inauguració va ser a càrrec del 

president de l’IEC, Joandomènec Ros, i del president i la vicepresidenta de la SCC, Sergi Cortiñas i Marta Civil, 

respectivament . El programa va incloure una sessió sobre l’estat de la recerca en comunicació, moderada per Sergi Cortiñas i 

amb la participació de Jordi Bèrrio, expresident de la SCC; María José Recoder, degana de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació de la UAB, i els membres de l’IEC Josep M . Casasús, Maria Corominas, Josep Gifreu, Jaume Guillamet i Miquel 

de Moragas . Així mateix, al congrés es van presentar quaranta-quatre comunicacions de setanta-cinc autors de Catalunya, 

Espanya, Argentina, Mèxic i Xile, estructurades en sis sessions paral·leles (comunicació política; ètica periodística i anàlisi de 

mitjans; comunicació científica; comunicació audiovisual, cinema i videojoc; comunicació digital, social media i tecnologia, i 

societat, gènere i educació) . En acabar el congrés es va celebrar l’Assemblea anual de socis i sòcies de la SCC .

5 de juliol de 2019
L’IEC amb l’Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana 
A la Sala Prat de la Riba va tenir lloc la presentació de les darreres produccions de l’Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia 

Aranesa dera Lengua Occitana (IEA-AALO), el diccionari i la gramàtica de l’aranès . S’hi va fer una dissertació sobre Robèrt 

Lafont i Catalunya, a càrrec de Patrici Pojada, membre de l’IEA-AALO . L’acte va comptar amb la presència de 

Joandomènec Ros, president de l’Institut; M . Teresa Cabré, presidenta de la SF, i la directora general de Política Lingüística, 

Ester Franquesa . L’acte va ser presidit per Jusèp Loís Sans Socasau, president de l’IEA-AALO (fotografia 21) . 

8-11 de juliol de 2019
Congrés sobre Moviment i Mobilitat al Mediterrani Medieval (segles vi-xv)
L’IEC ha acollit la 6th Biennial Conference de la britànica Society for the Medieval Mediterranean, dedicada al tema 

Movement and mobility in the Medieval Mediterranean (6th-15th centuries) amb la participació de cent seixanta acadèmics 

d’arreu del món . Les conferències plenàries van anar a càrrec de Petra M . Sijpesteijn, de la Universitat de Leiden («Global 

networks: Mobility and exchange in the Mediterranean, 600-1000»), i Amy Remnsneyder, de la Universitat de Brown («The 

restless Mediterranean: A sea in motion») . L’organització va anar a càrrec del grup La Corona Catalanoaragonesa, l’Islam i 

el Món Mediterrani (CAIMMed), la Institució Milà i Fontanals, el CSIC, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, la Societat Espanyola 

d’Estudis Medievals, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu d’Història de Barcelona, el Museu Marítim de 

Barcelona, el Patronat Call de Girona, la seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya, la Catedral de Girona, el 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’IEC .

FotogRaFia 21 . D’esquerra a dreta: Jusèp Loís 

Sans, president de l’IEA-AALO; Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, i Joan Salas-Lostau, 

president de la Secció Estàndard de l’IEA-

AALO .
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2 . Sessions en memòria i homenatges

Sessions en memòria organitzades per l’IEC (per ordre de celebració)

Josep Jané i Solà (1936-2018)
President de la SCE (1994-2000)

La SCE va organitzar un acte en record de Josep Jané i Solà, catedràtic de les universitats de Barcelona i Màlaga i president 

d’aquesta societat filial entre els anys 1994 i 2000 . L’acte va ser presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC; Maria 

Corominas, presidenta de la SFCS, i Eduard Arruga, actual president de la SCE . Hi van intervenir Òscar Jané, historiador i 

fill de Josep Jané; Pere Puig, vicepresident de la SCE durant el mandat de Jané i després president fins al 2010, i Antoni 

Montserrat, actual secretari de la SCE .

IEC, 18 de febrer de 2019

M. Teresa Ferrer i Mallol (1940-2017)
Membre de la SHA i presidenta de la Secció (2006-2014) 

L’Institut va organitzar i acollir una sessió en memòria de la medievalista que presidí la SHA entre els anys 2006 i 2014 .  

Hi van intervenir Joandomènec Ros, president de l’IEC; Ramon Pinyol, actual president de la SHA, i els medievalistes  

José Vicente Cabezuelo, Carles Vela, Nikolas Jaspert, Antoni Riera i Roser Salicrú (aquests tres darrers membres de la  

SHA) . En el transcurs de l’acte es van presentar les dues obres pòstumes de M . Teresa Ferrer i Mallol: Tractats  

i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona catalanoaragonesa a l’edat mitjana . Volum 1 .2: Tractats i 

negociacions diplomàtiques amb els regnes peninsulars i l’Àndalus (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 106)  

i El llibre de comptes de Nicolau de Mediona (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 107) .

IEC, 21 de març de 2019 
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Ramon Parés i Farràs (1927-2018)
Membre de la SECCB

Acte acadèmic en record del primer catedràtic de microbiologia de la UB i de l’Estat espanyol, Ramon Parés, coorganitzat 

per aquesta universitat, la RACAB i l’IEC (amb l’adhesió de la SCB i la SCHCT) i presidit per Joan Elias, rector de la UB . En 

l’acte es van presentar ponències sobre l’actuació de Parés en àmbits com la RACAB (Mercè Durfort, membre de la SECCB) o 

l’IEC (Joandomènec Ros, president de l’Institut), i sobre diferents aspectes de la seva recerca, com ara les partícules 

refringents a bacteris lliures (Jorge Lalucat, de la UIB) i la microbiologia ambiental (Francisco Lucena, de la UB) . 

Facultat de Biologia de la UB, 25 de març de 2019

Eva Serra i Puig (1942-2018)
Membre de la SHA

La SHA i l’Àrea d’Història Moderna del Departament d’Història i Arqueologia de la UB van retre homenatge a la 

historiadora i activista política Eva Serra amb l’acte Història i compromís, que s’estructurà en dues jornades entorn de la 

seva figura i recerca, amb les sessions «El règim feudal al camp català, segles xv-xvii», «Catalunya en una monarquia 

composta (1481, 1640, 1714)», «Les institucions de la terra: Cort general i Diputació del general (fins al 1714)» i «Eva 

Serra i la historiografia catalana» . Les ponències van ser impartides per companys de Serra, entre els quals Rosa Lluch (UB), 

Xavier Torres (UdG), Josep Capdeferro (UPF) i els membres de l’IEC Antoni Furió, Enric Pujol i Antoni Simon . Clogueren 

l’homenatge el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra; el president de l’IEC, Joandomènec Ros, i el vicerector 

d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB, Salvador García Fortes .

IEC, 10 d’abril de 2019

Facultat de Geografia i Història de la UB, 11 d’abril de 2019 
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Ramon Margalef (1919-2004)
Membre de la SECCB 

Homenatge impulsat per la RACAB i l’IEC dins dels actes de l’Any Ramon Margalef, promogut per la Generalitat de 

Catalunya en commemoració del centenari del naixement d’aquest ecòleg que fou el primer a ocupar una càtedra d’aquesta 

disciplina a l’Estat espanyol (UB) i que, entre altres reconeixements, el 1980 rebé el Premi Huntsman a l’excel·lència en 

ciències marines i, a més, un gènere i disset espècies porten el seu nom . L’acte va incloure activitats com ara la presentació de 

la nova edició de la publicació que donà a conèixer internacionalment Margalef, el seu discurs d’ingrés a la RACAB, titulat 

La teoría de la información en ecología (1957); lectures basades en reflexions científiques de l’ecòleg, una de les quals fou a 

càrrec del president de l’IEC, Joandomènec Ros, i la representació de l’obra teatral Ramon Margalef i l’aventura de la vida, 

de la companyia Theatrum Sapientiae .

Teatre Poliorama (Barcelona), 13 de maig de 2019

Jordi Joaquim Costa i Costa (1939-2018)
Membre de la SF

L’IEC i la SF van retre homenatge a Jordi Joaquim Costa, que va ser professor de secundària de castellà i català durant disset 

anys, abans d’accedir a l’ensenyament superior, i un dels creadors del Departament d’Estudis Catalans de la Universitat de 

Perpinyà . A més de l’àmbit de l’ensenyament, Costa destacà per la seva recerca en els camps de la dialectologia i 

l’onomàstica, i rebé reconeixements com el de catedràtic honorari de la Universitat de Perpinyà i el de soci d’honor de la 

Societat d’Onomàstica . Va inaugurar l’acte la presidenta de la SF, M . Teresa Cabré, i a continuació hi intervingueren el 

professor de català Lluc Bonet i els membres de la SF Alà Baylac-Ferrer, Joan Peytaví i Josep Moran . La cloenda anà a càrrec 

del president de l’IEC, Joandomènec Ros .

IEC, 17 de maig de 2019
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Pompeu Fabra i Poch (1868-1948)
Membre de la SF i president de l’IEC

L’Any Pompeu Fabra 2018, promogut per la Generalitat de Catalunya en commemoració del 150è aniversari del naixement 

del pare del català modern, es va celebrar amb nombroses activitats que van permetre recordar-lo i conèixer millor la seva 

obra . Enguany, l’IEC ha tingut l’oportunitat d’apropar-se d’una manera més íntima a la figura de Pompeu Fabra: per mitjà 

dels records d’una alumna seva . Sota el títol Fabra, records d’una alumna, l’Institut ha elaborat un reportatge en què Ofèlia 

Torres i Guerris, nascuda el 1918 i estudiant de català a la UB quan Fabra hi exercia de professor, desgrana la memòria del 

Fabra mestre i recorda alguns dels episodis que va compartir amb ell i amb el seu oncle, Francesc Torres, filòleg i 

col·laborador de Pompeu Fabra .

Canal de YouTube de l’IEC (https://www.youtube.com/user/comunicacioiec), 1 de juliol de 2019
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Participació en homenatges organitzats per altres institucions

Joaquim Garriga i Riera (1945-2018)
Membre de la SHA

La Facultat de Lletres de la UdG va homenatjar Joaquim Garriga, catedràtic emèrit d’història de l’art modern d’aquesta 

universitat, amb un acte en què van intervenir amics i col·laboradors seus, entre els quals la vicepresidenta de l’IEC, 

Mariàngela Vilallonga, i els membres Josep M . Nadal i Bonaventura Bassegoda . Durant l’homenatge, acompanyat amb peces 

interpretades pel grup Música Antiga de Girona, la família de Garriga lliurà el fons bibliogràfic de l’historiador a la 

Biblioteca de la UdG i es presentà l’exlibris dissenyat per a identificar els volums d’aquest fons . Així mateix, es va inaugurar 

la Sala Joaquim Garriga, situada a l’entrada de la Facultat .

Facultat de Lletres de la UdG, 11 d’octubre de 2018 

Creu Casas i Sicart (1913-2007)
Membre de la SECCB

El president de l’IEC, Joandomènec Ros, assistí al descobriment de la placa en memòria de la farmacèutica i briòloga Creu 

Casas, situada a l’entrada de la Biblioteca de Farmàcia de la UB . L’acte s’emmarcà en les activitats promogudes pel 

Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social de la Universitat amb motiu del Dia Internacional de les Dones .

Facultat de Farmàcia de la UB, 11 de març de 2019 
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3 . Exposicions

«Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans»
3 de setembre de 2018 - 25 d’abril de 2019

Exposició situada al claustre de la planta noble de la Casa de Convalescència, que es va inaugurar el curs passat com a 

contribució a l’Any Pompeu Fabra 2018 . Es tracta d’una mostra de materials i documents de l’Arxiu de l’IEC que donen fe 

dels actes en què solemnement Pompeu Fabra representà l’Institut quan n’era el president, dels indrets des d’on elaborava 

els materials que desembocarien en les seves obres, dels reconeixements i homenatges que va rebre mentre era a l’IEC, i de 

les publicacions durant l’època que va estar a l’Institut, juntament amb els nou volums que constitueixen les Obres completes 

(2005-2013) . L’exposició, a càrrec de Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC, Eulàlia Miret i Rosa Franquesa, va 

comptar amb l’assessorament de Joan Martí i Castell i Jordi Mir, membres de l’IEC (fotografia 22) .

«Pompeu Fabra. Una llengua completa»
3-30 de setembre de 2018

També s’ha continuat exhibint al claustre del pati de la Casa de Convalescència aquesta exposició cedida per la Direcció 

General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya el curs passat, en el marc de l’Any Pompeu Fabra . Està 

formada per vuit blocs expositius que presenten l’obra del filòleg i alguns dels seus aspectes biogràfics més rellevants en 

quatre llengües (català, castellà, anglès i occità) . 

«Societat Catalana de Lepidopterologia, 40 anys de recerca lepidopterològica»
6-30 de novembre de 2018

El claustre del pati de la Casa de Convalescència ha acollit l’exposició commemorativa dels quaranta anys de la Societat 

Catalana de Lepidopterologia, coorganitzada per aquesta entitat i la ICHN . La integraven diversos plafons que presentaven 

la història i les actuacions de la Societat, acompanyats de materials i fotografies que ajuden a entendre la recerca en 

papallones i la seva biologia . L’acte inaugural, celebrat a la Sala Pere i Joan Coromines, va consistir en la presentació de 

l’exposició i tres conferències a càrrec de lepidopteròlegs: «Una diagnosi de l’estat dels ropalòcers catalans basada en 25 anys 

de seguiment del CBMS» (Constantí Stefanescu), «Estat del coneixement dels heteròcers de Catalunya: aportació de la 

Societat Catalana de Lepidopterologia» (Jordi Dantart) i «La conservació dels lepidòpters de Catalunya» (Josep M . Olmo) 

(fotografia 23) .

FotogRaFia 22 .

FotogRaFia 23 . Plafó de l’exposició «Societat 

Catalana de Lepidopterologia, 40 anys de 

recerca lepidopterològica», situada al claustre 

del pati de la Casa de Convalescència .
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Exposició demostració de maquetes d’invents al llarg de la història
18-21 de març de 2019

Per cinquè any consecutiu, la SCFIS ha organitzat l’exposició demostració de maquetes d’invents que han canviat la història 

de la física, des de la Grècia clàssica fins a mitjan segle xx, que es va poder veure a la Sala Nicolau d’Olwer . La visita de 

l’exposició, adreçada a alumnes de batxillerat i dels darrers cursos de l’ESO, inclou una explicació de la construcció i el 

funcionament de les maquetes a càrrec del seu constructor, Ramon Magem . Les maquetes reprodueixen invents com ara el 

caragol d’Arquimedes i la bobina de Tesla (fotografia 24) .

«Cinc segles d’obres d’economia d’autors catalans»
8 d’abril - 27 de maig de 2019

El pati de la Casa de Convalescència ha acollit aquesta mostra bibliogràfica de les obres d’autors catalans més rellevants en 

els àmbits econòmic i empresarial, organitzada per la SCE amb la col·laboració del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i 

la Investigació (UB) i de la Biblioteca de Catalunya . La inauguració anà a càrrec de Joandomènec Ros i Eduard Arruga, 

presidents de l’IEC i de la SCE, respectivament, i tot seguit l’economista i historiador del pensament Frederic Ribas va oferir 

una conferència sobre Miquel Vidal, principal economista assessor de Francesc Cambó, a la Sala Fontserè (fotografia 25) .

FotogRaFia 24 . Les maquetes del motor Stirling  

i del motor de combustió interna .

FotogRaFia 25 . El president de la SCE, 

Eduard Arruga (esquerra), i el president  

de l’IEC, Joandomènec Ros (dreta),  

en l’acte inaugural de l’exposició .
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4 . Concerts

Setmana de les Dones 2019
Dins la sessió d’homenatge a la científica Lynn Margulis amb què l’Academia Europaea obrí els actes commemoratius de la 

Setmana de les Dones, Kaimerata Concerts va interpretar el Quintet de corda en do major, D 956, de Franz Schubert, sota la 

direcció de Kai Gleusteen . El concert va tenir lloc a la Sala Pere i Joan Coromines el 5 de març de 2019 .

Panikkar, poeta i fangador. Orient i occident soc
Concert homenatge a la vida i obra de Raimon Panikkar (1918-2010), interpretat per Lídia Pujol i el seu conjunt el 14 de 

maig de 2019 a la Sala Prat de la Riba . Va ser presentat pel membre de l’IEC Romà Escalas i emmarcat en la sessió Ment i 

matèria: una aproximació al pensament conscient simbiòtic de Raimon Panikkar, Ramon Margalef i James Lovelock, 

coorganitzada pel Biomimetics Sciences Institute i l’Academia Europaea .

Música al claustre
El cicle de concerts dirigit pel musicòleg membre de l’IEC Romà Escalas se celebrà novament al pati de la Casa de 

Convalescència, amb la col·laboració del Museu de la Música de Barcelona, que cedeix instruments d’època; la Generalitat de 

Catalunya, i Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros . En l’edició d’enguany, dedicada a obres de compositors 

catalans des del Renaixement fins al Barroc, es van oferir tres concerts:

— 4 de juliol: «Joan Cererols i el seu entorn musical», amb el cor Ad Fines (dirigit per Xavier Pagès) i el conjunt La 

Caravaggia (dirigit per Lluís Coll) (fotografia 26) .

— 11 de juliol: «L’esplendor del Barroc a Catalunya . Del Barroc al classicisme . Recuperació mundial i primera interpretació 

de la cantata de Terradellas», amb l’Orquestra Barroca Catalana (Irene Mas, soprano; Josep Borràs, fagot, i Manfredo 

Kraemer, violí i direcció) (fotografia 27) .

— 17 de juliol: «Homenatge a Pau Casals . La projecció mundial del Barroc i el violoncel des de Catalunya», amb Oscar 

Alabau (violoncel) i Ricard Rovirosa (piano) (fotografia 28) .

FotogRaFia 26 .

FotogRaFia 27 .

FotogRaFia 28 .
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5 . Declaracions i adhesions 

— Adhesió de la Seu de l’IEC a Alacant al manifest Alacant pel valencià (27 de novembre de 2018)

Amb motiu del 35è aniversari de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), el 27 de novembre de 2018 es constituí la 

plataforma Alacant pel Valencià, integrada per vint-i-tres entitats cíviques, polítiques i acadèmiques, entre les quals la Seu 

de l’IEC a Alacant . En l’acte de presentació es llegí el manifest Alacant pel valencià, que destaca que la LUEV ha possibilitat 

la introducció del valencià al sistema educatiu i a l’Administració pública, i assenyala els aspectes sobre els quals cal incidir 

per a avançar en la normalització del valencià a Alacant (ensenyament, mitjans de comunicació, espai públic i 

Administració) .

— Carta de suport als membres de la Sindicatura Electoral del Primer d’Octubre (7 de març de 2019)

L’IEC va emetre una carta de suport a Jordi Matas, Marta Alsina, Marc Marsal, Tània Verge i Josep Pagès, acadèmics de 

reconegut prestigi acusats dels delictes d’usurpació de funcions i de desobediència per haver format part de la Sindicatura 

Electoral del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 . El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit la impugnació de la 

resolució parlamentària que designava els membres de la Sindicatura, fet que comportà la suspensió d’aquest ens, dissolt 

abans de la data del referèndum i que, per tant, no va arribar a exercir cap funció . En la comunicació, l’Institut dona suport 

a la retirada a tots els efectes de les acusacions i el sobreseïment i arxivament definitiu de la causa . 

— Declaració de l’IEC a favor d’un model sostenible d’usos del territori (5 de juliol de 2019)

L’Institut va aprovar una declaració a favor d’un model sostenible d’usos del territori amb la qual manifesta la seva 

preocupació per l’activació, en diverses comarques del Principat, de nombrosos projectes de desenvolupament urbanístic que 

incideixen en el medi ambient, el paisatge i la qualitat de vida dels seus habitants, i insta les administracions competents a 

impulsar mesures que afavoreixin un urbanisme sostenible . 

(El text complet de les declaracions és consultable al web de l’IEC)
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6 . Visites institucionals

Durant el curs, han visitat l’IEC (per ordre cronològic):

 • Montserrat Planelles Agramunt, directora general de Cultura del Govern d’Andorra (7 de setembre de 2018)

 • Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya (19 i 28 de setembre i 29 de novembre de 

2018)

 • Pere Aragonès i Garcia, vicepresident de la Generalitat de Catalunya (26 de setembre de 2018) (fotografia 29)

 • Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (28 de setembre de 2018 

i 15 de gener, 18 i 19 de març, 23 d’abril, 18 de maig i 5 de juliol de 2019)

 • Ernest Maragall i Mira, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya 

(15 d’octubre de 2018) (fotografia 30)

 • Jaume Casals i Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra (18 d’octubre de 2018) 

 • Quim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya (24 d’octubre de 2018)

 • Joan-Elies Adell, director de la Institució de les Lletres Catalanes (29 de novembre i 13 de desembre de 2018) 

 • Cyril Piquemal, cònsol de França a Barcelona (1 de febrer de 2019)

 • Xavier Riondet, president d’Héloïse (7 de febrer de 2019)

 • Josep Vallcorba i Cot, director general de Currículum i Personalització de la Generalitat de Catalunya (7 de febrer i 19 de 

març de 2019)

 • Joaquín Olona Blasco, conseller de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat del Govern d’Aragó (11 de febrer de 2019)

 • Jesús Calderer i Palau, diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona (12 de març de 2019)

 • Joana Barbany i Freixa, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya (12 de març de 2019) 

 • Teresa Jordà i Roura, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (13 de 

març de 2019) 

 • Mariàngela Vilallonga Vives, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya (26 de març, 23 i 30 d’abril i 18 de 

maig de 2019)

FotogRaFia 29 . El vicepresident de la 

Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès,  

i el president de l’IEC, Joandomènec Ros,  

en l’homenatge pòstum a l’historiador Josep 

Fontana i Làzaro .

FotogRaFia 30 . El conseller d’Acció Exterior, 

Relacions Institucionals i Transparència de la 

Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall,  

en la seva intervenció al debat Catalunya-

Espanya: l’encaix és possible?, amb Ana 

Pardo, directora del diari Público, i Víctor 

Climent, director del Departament  

de Sociologia de la UB .
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 • Pere Macià i Arqué, director del Grup Promotor Santillana (30 d’abril de 2019) 

 • Núria Cuenca i León, secretària general d’Educació de la Generalitat de Catalunya (30 d’abril de 2019) 

 • Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya (30 d’abril 

de 2019) (fotografia 31)

 • Albert Barberà i Lluís, director general de Recerca i Innovació en Salut de la Generalitat de Catalunya (12 de juny de 

2019)

 • Núria Llorach i Boladeras, vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i del Patronat de la Fundació 

La Marató de TV3 (12 de juny de 2019)

 • Jusèp Loís Sans Socasau, president de l’Institut d’Estudis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana (5 de juliol 

de 2019) 

FotogRaFia 31 . El conseller de Polítiques 

Digitals i Administració Pública de la 

Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró,  

en l’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 

2019 .
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7 . Visites a la Casa de Convalescència

Al llarg del curs, l’IEC ha ofert setanta-cinc vistes guiades a la Casa de Convalescència . Els grups de visitants, 

majoritàriament estudiants, tenien diverses procedències, entre les quals les següents (a part de grups de socis de les societats 

filials de l’ACCA i de la SCFIS): 

Centres d’ensenyament

Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran  

de Sant Andreu (Barcelona)

Centre de Formació d’Adults El Clot (Barcelona)

Escola Àngel Baixeras (Barcelona)

Escola IPSI (Barcelona)

Escola Maristes La Immaculada (Barcelona)

Institut Antoni Cumella (Granollers)

Institut Escola Pi del Burgar (Reus)

Institut Joan Coromines (Barcelona)

Institut Príncep de Girona (Barcelona)

Centres de Normalització Lingüística

CNL Blanes

CNL Barcelona (delegacions d’Horta-Guinardó  

i de l’Eixample)

CNL Cornellà de Llobregat

Clubs, associacions i entitats culturals

Associació Cultural Història de Catalunya

Biblioteca de Catalunya

Casal de Gent Gran La Capa 

Centre Cívic Can Castelló

Centre Cívic Carmel

Club de la Aguja

Culturàlia

Dones de Can Deu

Equip 65 . Associació d’Ajuda a Assistents Socials Jubilades

Esplai Bonanova 

TR3SC

Unió de Correctors
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8 . Premis Sant Jordi

Premis Sant Jordi 2019, corresponents al LXXXVIII Cartell de premis i de borses d’estudi, lliurats el 30 d’abril de 2019 en un 

acte públic a la Sala Prat de la Riba de l’IEC (excepte quan s’especifica un altre lloc i dia de lliurament):

Premis o borses d’estudi Treballs o projectes Guardonats

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

Atles dels ocells nidificants de Barcelona Institut Català 
d’Ornitologia, UB, 
Ajuntament de 
Barcelona i Fundació 
Barcelona Zoo

Premi Creu Casas de l’Institut 
d’Estudis Catalans . Dones per canviar 
el món

Modalitat A Carmen Mur Gómez

Modalitat B Young IT Girls

Premi Rafael Patxot i Jubert Festa, guerra i política: la cultura popular en temps 
convulsos i la seva utilització política. El cas de La 
Patum de Berga

Albert Rumbo i Soler

Premi Catalunya del Nord
Lliurat el 26 d’abril de 2019 al Palau 
de Congressos de Perpinyà, durant la 
XXX Nit de Sant Jordi .

Estudi lingüístic d’un fragment dels cartularis inèdits  
de Julià Bernat Alart: els llibres dels cònsols de Vinçà 
(1349-1459)

Claudi Balaguer

Premi IEC d’Història Contemporània 
Jaume Vicens i Vives

Els discursos sobre l’evolució en el franquisme (1939-
1967)

Clara Florensa 
Rodríguez

Premi IEC d’Història de les Arts  
Josep Pijoan

Emili Pujol (1886-1980), pedagog i intèrpret de la 
guitarra, en el context de l’estètica guitarrística de 
mitjans del segle xix i primera meitat del segle xx a 
Catalunya

Maria Ribera Gibal

Premi IEC de Bioquímica o Ciències 
Fisiològiques August Pi i Sunyer

Desenvolupament de noves estratègies per generar 
cèl·lules productores d’insulina

Marta Fontcuberta Pi-
Sunyer

Premi IEC de Geologia Josep R . 
Bataller

Velocitat de desplaçament de la falla d’Alhama de 
Múrcia (Bètiques Orientals); implicacions en el seu 
potencial sísmic

Marta Ferrater Gómez

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau 
d’Olwer

La Renaixença literària a Vic: dels orígens a la 
consolidació

Pol Serrabassa i Puntí
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Premi IEC de Teoria Literària Josep 
Carner

El tractament del grotesc a Primera història d’Esther Maria Moreno 
Domènech

Premi IEC de Comunicació Social Joan 
Givanel i Mas

La batalla de la persuasió durant la Guerra Civil. El cas 
del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya (1936-1939)

Ester Boquera Diago

Menció honorífica TV3, «la nostra» pels castellanoparlants? Anàlisi de la 
proposta enunciativa de la cadena i dels discursos dels 
receptors

Reinald Besalú 
Casademont

Premi Catalunya de Sociologia Per la rellevància internacional i l’impacte social de les 
seves aportacions sociològiques .

Ramón Flecha García

Concurs de Joves Sociòlegs  
(per a estudiants)

«Tan bon punt dius que ets evangèlic, la gent ja no en 
vol saber res». Evangelisme urbà, cohesió i heroisme 
religiós a les esglésies pentecostals llatinoamericanes de 
Barcelona

Antonio Montañés 
Jiménez i Ramon Macià 
Trepat

Premi de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris a un treball de 
recerca de batxillerat (per a 
estudiants)
Lliurat el 12 de desembre de 2018  
a l’IEC en un acte organitzat per la 
ICEA .

Aprenent de formatger. Estudi de la influència del tipus 
de quall en l’elaboració de formatges amb llet de cabra 
de Can Pauet

Clàudia Alcañiz Garcia

Premi Societat Catalana d’Economia
Lliurat el 24 de maig de 2019 a l’IEC, 
en el marc del Segon Congrés de la 
Societat Catalana d’Economia .

Exclusionary practices. The economics of 
monopolisation and abuse of dominance

Claudio Calcagno, 
Massimo Motta i Chiara 
Fumagalli

Premi Ferran Armengol i Tubau
Lliurat el 24 de maig de 2019 a la Sala 
Pere i Joan Coromines de l’IEC, en un 
acte organitzat per la Societat 
Catalana d’Economia .

Tarifació d’assegurances amb múltiples garanties 
correlacionades

Lluís Bermúdez Morata i 
Dimitris Karlis

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

Accèssit Traducció i comentari de l’obra de Lígdam (Cor. Tib. 
3.1-6)

Maria Dinarès i Martín
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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  
(ex aequo)

Linternas, espejos y vísceras. Diseño de un proyecto 
expositivo a partir de los instrumentos de exploración 
visual del Instituto «López Piñero»

María Isabel Fuentes 
Darás

Anàlisi dels processos comunicatius de la revista Mujeres 
y Salud

Laia Lleó-Godall

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 acadèmica  
(ex aequo)

Reunir totes les plantes de Catalunya. Adquisició de 5 
herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona a través de 
les cartes de Pius Font i Quer

Laura Gavioli

Aproximaciones médicas y psicológicas al suicidio en 
España antes de la Guerra Civil (1926-1936)

Sara Serrano Martínez

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

Acompanyar l’evolució Maria Espín Martí

Accèssits Rehabitar la baixa densitat. Com ha de créixer la ciutat 
en el futur? Estudi del potencial d’activació del barri de 
Mas Gener, Sant Cugat del Vallès

Sandra Murcia Aljama  
i Clara Grenzner Matheu

Avaluació de la vulnerabilitat de la població a la calor 
extrema a l’àrea metropolitana de Barcelona. Guia 
tècnica per calcular la vulnerabilitat de la població a la 
calor extrema i recomanacions per a futures línies 
d’acció

Julia Isabella Cannata 
Pechs

Premi Societat Catalana de Biologia a 
la trajectòria professional
Lliurat l’11 de juliol de 2018 al 
paranimf de l’edifici històric de la UB, 
en el marc de la 3a Nit de la Biologia .

Salvador Moyà-Solà 
(Grup de Recerca en 
Paleoprimatologia i 
Paleontologia Humana 
de l’Institut Català de 
Paleontologia Miquel 
Crusafont)

Premi Societat Catalana de Biologia a 
un article científic
Lliurat l’11 de juliol de 2018 al 
paranimf de l’edifici històric de la UB, 
en el marc de la 3a Nit de la Biologia .

«Transgenerational transmission of environmental 
information in C. elegans»

Ben Lehner
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Premi Societat Catalana de Biologia a 
la divulgació
Lliurat l’11 de juliol de 2018 al 
paranimf de l’edifici històric de la UB, 
en el marc de la 3a Nit de la Biologia .

L’últim gegant d’Europa Oriol Cortacans, Pere 
Figuerola, Jordi Portals i 
Arnald Viladomat (amb 
la participació de 
l’Institut Català de 
Paleontologia Miquel 
Crusafont, Batabat, TV3 
i la Fundació Espanyola 
per a la Ciència i la 
Tecnologia)

Premi Societat Catalana de Biologia al 
jove investigador 
Lliurat l’11 de juliol de 2018 al 
paranimf de l’edifici històric de la UB, 
en el marc de la 3a Nit de la Biologia .

Comprensió integradora de la transcripció en un model 
cel·lular mínim

Verónica Llorens Rico

Premi Societat Catalana de Biologia a 
un treball de recerca de batxillerat 
(per a estudiants)
Lliurat l’11 de juliol de 2018 al 
paranimf de l’edifici històric de la UB, 
en el marc de la 3a Nit de la Biologia .

Què s’hi amaga entre la Posidònia? Guillem Castro Bono

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

Disseny d’experiments basats en SPR (surface plasmon 
resonance)

Guillem Domènech 
Domingo

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

Estudis d’inundabilitat d’àmbit local a partir d’un vol 
de dron. El cas del còrrec dels Lladres al municipi de 
Garriguella (Alt Empordà)

William Andrés Morales 
Rios

Mencions honorífiques Centres urbans: ús de l’espai públic obert i activitat 
comercial

Àngels Pérez Mateos

El pati de l’escola en igualtat. Diagnòstic i intervenció 
de gènere a l’espai d’esbarjo

Dafne Saldaña Blasco

Premi Albert Dou de la Societat 
Catalana de Matemàtiques

Políedres i papiroflèxia modular Jaume Coll Guerrero

Premi Emmy Noether (Societat 
Catalana de Matemàtiques)  
(ex aequo)

Renormalization in complex dynamics Abel Hernández Ruiz

Teoria K per C*-àlgebres. La successió exacta cíclica  
de sis termes

Eduard Vilalta Vila

Menció honorífica Càlcul del grup de Selmer en famílies de corbes 
el·líptiques

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

Singular symplectic manifolds and integrable systems Robert Cardona Aguilar

Accèssit The parameterization method for invariant curves 
associated to parabolic points

Clara Cufí Cabré

Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 
(Societat Catalana de Pedagogia)

Canviar el consum per canviar la vida. Una proposta 
educativa i de conversió ecològica

Carles Armengol 
Siscares

Mencions honorífiques El bufó que va haver de marxar de palau. Projecte de 
consciència emocional i creixement personal

Raül Benéitez Casañas, 
Roser Blàzquez Gómez, 
Isabel Serra Padrisa i 
Núria Trullà Roqueta

Incompetències bàsiques. Pals a les rodes del sistema 
educatiu

Xavier Blanch Gisbert

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

Accés a nous complexos de tipus (Cat)[Cu(CF3)2] com a 
eficients agents trifluorometilants en l’activació d’halurs 
d’aril

Carlota Odena Juan

Premi Modest Reixach de la Societat 
Catalana de Sociolingüística

Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la 
pluralitat

Elvira Riera Gil

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

Implementació de líquid iònic amb optodes selectius 
d’ions en dispositius analítics microfluídics basats en 
paper per a la detecció de l’anió clorur

Itzel Lorente Soteras

Premi CCNIEC Marc Viader, a la 
innovació en productes alimentaris
Lliurat l’11 de desembre de 2018 a la 
Sala Prat de la Riba de l’IEC .

Borges Agricultural & 
Industrial Edible Oils

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
Lliurat l’11 de desembre de 2018 a la 
Sala Prat de la Riba de l’IEC .

Ametller Origen

Premi CCNIEC Ramon Turró, en 
reconeixement d’una trajectòria 
d’excel·lència en el camp de la nutrició
Lliurat l’11 de desembre de 2018 a la 
Sala Prat de la Riba de l’IEC .

Andreu Palou Oliver

Premi Matemàtiques i Societat 
(Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

Pel text i la direcció de l’obra El misteri de Fermat, a 
l’Almeria Teatre de Barcelona .

Albert Alemany Barber
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Borses Ferran Sunyer i Balaguer Generalized Hadamard full propelinear codes Iván Bailera Martín

From deterministic to random: some advances for 
systems with uncertainty. Theory and applications

Julia Calatayud Gregori

Mathematical modelling of nanofluid flow through a 
magnetic field

Claudia Fanelli

On delay-time differential equations Joan Gimeno Alquézar

Estimates and rigidity for stable solutions to some 
nonlinear elliptic problems

Pietro Miraglio

Classes de conjugació i grups factoritzats Víctor Manuel Ortiz 
Sotomayor

Sparse and probabilistic structures in arithmetic 
combinatorics

Christoph Spiegel

Premi Fundació Mercè Rodoreda Maria Dolors Orriols, viure i escriure Montserrat Bacardí 
Tomàs

Menció honorífica Narratives of detachment and literary transculturation: 
Catalan exiles in Mexico

Marcela Junguito 
Camacho

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda «Maleïdes les guerres…», la guerra en l’obra de Mercè 
Rodoreda

Carme Arnau i Faidella

«Com defensar-se del misteri sublim que se’ls enduia». 
La construcció del desig en els contes de Rosa Leveroni

Alba Compte Rosich

Mercè Rodoreda: bibliografia (2012-2018) Benjamí Heras Pino

Vint-i-dues aproximacions a la traïció com a tema 
literari. Vint-i-dos contes de Mercè Rodoreda

Catalina Mir Jaume

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner Estudi del recentment recuperat herbari de Jaume 
Capell (1907-1965): la botànica catalana a mitjans del 
segle xx

Carles Burguera i Martin

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

Guer-Blanc, el Guernica català. La història d’un quadre 
singular de l’artista Palau Ferré

Rosa de les Neus Marco 
Palau

Borses d’estudi Generalitat de 
Catalunya

El paper de les dones a les activitats econòmiques i 
comercials de Barcelona (1420-1430)

Laure-Hélène Gouffran 
(França)

Una font essencial per a la història de Catalunya: els 
arxius de Bernard Du Plessis-Besançon (1640-1641)

Sylvain Chevauché 
(França)

La procuració reial al Regne de Sardenya i Còrsega. 
Estudi documental en el període 1413-1516

Valerio Luca Floris 
(Itàlia)
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Borses d’estudi Països Catalans

Àmbit del País Valencià, les Illes 
Balears i Catalunya

El valor de les armes: el negoci armamentístic català a 
la baixa edat mitjana (1336-1523)

Miquel Faus Faus

Àmbit del País Valencià i Catalunya L’administració d’Elx i Crevillent a l’època d’Isabel la 
Catòlica i les relacions amb la Cambra de Catalunya

Martina del Popolo

FotogRaFia 32 . Els premiats amb Jordi Puigneró, conseller de Polítiques 

Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, i l’Equip 

de Govern de l’IEC .
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9 . Convenis de col·laboració

Durant el curs 2018-2019, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

 • El 7 de setembre de 2018, amb el Govern d’Andorra, un conveni de col·laboració per a l’elaboració del volum ix de l’Atles 

lingüístic del domini català .

 • L’1 d’octubre de 2018, amb Eumo Editorial, un conveni per a la coedició de l’obra La formació de la Catalunya moderna 

(1640-1714), d’Eva Serra i Puig .

 • El 2 d’octubre de 2018, amb la UAB, un conveni de col·laboració per a l’adaptació i la transcripció de noms xinesos al 

català, especialment en el camp de l’onomàstica .

 • El 4 d’octubre de 2018, amb la UAB, un conveni per a la coedició de l’obra Afer d’estat. La llengua i la literatura 

catalanes a la secundària i a la universitat, de Daniel Casals i Francesc Foguet .

 • El 18 d’octubre de 2018, amb VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, una modificació del conveni de 

col·laboració signat el 19 de març de 2004 per a regular la donació del fons documental del senyor Giralt i de les 

publicacions editades per l’IEC al Centre de Documentació de VINSEUM .

 • El 22 d’octubre de 2018, amb la Fundació Carles Salvador, una addenda al conveni de col·laboració per a l’any 2018 .

 • El 30 d’octubre de 2018, amb la Fundació Bancària «La Caixa», un conveni de col·laboració per a l’organització del cicle 

Diàlegs ciència i ciutadania: una societat que avança .

 • El 30 d’octubre de 2018, amb la UAB, un conveni per a la coedició de l’obra Inventaris dels fons musicals de Catalunya. 

Volum 10: Fons de la Catedral de Girona .

 • El 8 de novembre de 2018, amb la Fundació Eroski mitjançant el CCNIEC, un conveni de col·laboració per a la promoció 

d’una alimentació equilibrada .

 • El 19 de novembre de 2018, amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, un conveni per a col·laborar en el projecte de recerca 

internacional Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani (TIR-FOR) .

 • El 19 de novembre de 2018, amb la Fundació Catalunya La Pedrera i la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les 

Matemàtiques a Catalunya, un conveni de col·laboració per al programa «Bojos per la ciència: Matemàtiques 2019» .

 • El 20 de novembre de 2018, amb la Diputació de Barcelona, un conveni de col·laboració per a les activitats de l’any 2018 .

 • El 20 de novembre de 2018, amb MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove, un conveni de col·laboració 

mitjançant la Societat Catalana de Tecnologia per al desenvolupament de l’activitat Exporecerca Jove .

 • El 30 de novembre de 2018, amb l’Associació Nuclear Ascó - Vandellòs II, una renovació de l’acord de col·laboració signat 

el 29 de juliol de 1982 .
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 • El 14 de desembre de 2018, amb Lleonard Muntaner Editor, un conveni per a la coedició de l’obra Articles costumistes, de 

Miquel dels Sants Oliver .

 • El 14 de desembre de 2018, amb la URV, i a través de la SCLL, un conveni per a la coedició de l’obra Literatura catalana 

contemporània: patrimoni i identitat, de Montserrat Corretger i Oriol Teixell .

 • El 18 de desembre de 2018, amb l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears - Fundació 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana, el Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya i el Consorci del TERMCAT, un acord específic per al 2018 per a impulsar l’actualització i la 

difusió de les dades terminològiques del Diccionari enciclopèdic de medicina .

 • El 9 de gener de 2019, amb la ILC, un conveni marc de col·laboració .

 • L’1 de febrer de 2019, amb el Centre UNESCO de Catalunya, un conveni per a la coedició de l’obra Declaració d’Incheon 

i Marc d’Acció per a la implementació de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 .

 • El 27 de febrer de 2019, amb Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros, un conveni de col·laboració per al 

finançament del cicle de concerts Música al claustre .

 • El 6 de març de 2019, amb Sternalia Productions, un conveni marc i tres convenis específics per a la cessió d’espais per a 

actes, per a sopars culturals temàtics i per a visites guiades a la Casa de Convalescència .

 • El 21 de març de 2019, amb PUV, un conveni per a la coedició de l’obra Els Elements. Una exploració visual de tots els 

àtoms coneguts de l’Univers, de Theodore Gray .

 • El 26 de març de 2019, amb la UB, un acord de col·laboració per a la publicació de l’obra Atles del mar. Fets i dades sobre 

les amenaces als ecosistemes marins .

 • El 27 de març de 2019, amb la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya, un contracte administratiu de serveis d’edició dels exàmens de les proves d’accés a la universitat 

per l’any 2019 .

 • El 28 de març de 2019, amb el CRM, una pròrroga del conveni de col·laboració per al Programa de Visitants Lluís 

Santaló .

 • El 28 de març de 2019, amb l’ICGC, un conveni de col·laboració en matèria de sismologia per a l’any 2019 .

 • El 5 d’abril de 2019, amb ZEBA Produccions, un contracte per a la gravació i el muntatge del documental Catalunya  

del Nord, la llengua enyorada .

 • El 9 d’abril de 2019, amb la Societat d’Onomàstica, un conveni de col·laboració específic per a l’edició de les obres 

guanyadores del Premi Ramon Amigó i Anglès .

 • El 3 de maig de 2019, amb Linguapax Internacional, un acord marc de col·laboració .

 • El 6 de maig de 2019, amb la Fundació Privada Salvador Alibau, un acord de col·laboració per al 2019 .

 • El 6 de maig de 2019, amb la Fundació Carles Salvador, un acord de col·laboració per al 2019 .
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 • El 13 de maig de 2019, amb la UB, un conveni de cooperació per al desenvolupament i la projecció de l’Observatori  

«Aula Carles Riba» . 

 • El 13 de maig de 2019, amb Núria Salán i Pere Molera, un contracte per a la traducció del text de l’anglès al català de 

Fundamentals of materials science and engineering, de William D . Callister .

 • El 3 de juliol de 2019, amb la Fundació Bancària «La Caixa», un conveni de col·laboració per al desenvolupament de la 

tercera fase del projecte «Desenvolupament i implantació del Portal de Recursos Lingüístics» .
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10 . Donació d’obres i fons

Durant el curs 2018-2019, l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut les obres i els fons següents: 

 • El Fons Guimerà de la família Domènech i Pérez (data de donació: 8 d’octubre de 2018)

Materials bibliogràfics de Miquel Domènech i Pous, que recull algunes obres que li dedicà Àngel Guimerà . L’IEC va oferir 

aquest fons a la Biblioteca de Catalunya, que l’acceptà el 17 de desembre de 2018 .

 • El Fons Joan Sales (data de donació: 12 de novembre de 2018)

Aplega peces fonamentals per a investigar l’obra literària de Joan Sales, abans i durant el franquisme . També inclou 

fotografies, manuscrits i correspondència, tant la que va mantenir des del front i l’exili, com els epistolaris extensos amb 

escriptors de renom i amb agents i editors estrangers a partir dels anys cinquanta .

 • El Fons Francesc Vallverdú Canes (data de donació: 15 de novembre de 2018)

El membre de la SF Francesc Vallverdú llegà a l’IEC el seu fons documental, format per originals de l’obra literària, 

correspondència i nombrosos expedients de la seva activitat professional i acadèmica, generats pel seu vincle amb l’Institut 

i amb altres institucions, d’abans, durant i després de la Transició .

 • Donació Josep Pi i Ferrer (data de donació: 23 d’abril de 2019)

Títol original de congressista del Congrés Internacional de la Llengua Catalana, atorgat a Antoni Ferrer i Ferrer . 

Acompanyat de diverses col·leccions de literatura catalana .
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