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Seus i delegacions

seu de Perpinyà

Any de creació: 1999 

Delegada: Martina Camiade Boyer

Adreça: Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà 

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

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

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

Cicle de conferències 2017-2018: 

Microestats europeus: cooperació  

i diplomàcia

Cicle coorganitzat amb la xarxa TEIN 

(Transfrontier Euro-Institut Network),  

la Universitat de Perpinyà Via Domícia 

(UPVD), el Centre de Recerca sobre les 

Societats i els Ambients a la Mediterrània 

de la UPVD, la Universitat d’Estrasburg 

(Unistra) i Dyname, per abordar qüestions 

com l’actitud dels microestats envers Eu-

ropa, el rol que tenen en el si de la integra-

ció europea, les seves estratègies per a 

salvaguardar la integritat o els papers que 

desenvolupen en els escenaris europeus i 

internacionals. Va tenir lloc a la seu de 

l’IEC i va constar de tres sessions, amb 

conferències en català, anglès i francès.

La primera sessió, celebrada el 26 

d’octubre de 2017, es va encetar amb la 

conferència «Andorra: diplomàcia i coo-

peració», de Josep Dallerès, president de 

la Comissió Nacional Andorrana per a la 

UNESCO, i, després, Michele Chiaruzzi, 

director del Centre de Recerca de Rela-

cions Internacionals de la Universitat de 

San Marino, va parlar de «Diplomàcia i 

integració europea: el cas de San Marino». 

La segona sessió es va dur a terme 

el 18 de gener de 2018 i va incloure tres 

conferències: «L’adhesió dels microestats 

al Consell d’Europa: un primer pas cap al 

reconeixement com a actors de la inte-

gració europea», pronunciada per Birte 

Wassenberg, catedràtica d’història con-

temporània a la Unistra; «El Luxemburg: 

una política exterior entre ‘estimats veïns’ 

i construcció europea», de Sylvain Schir-

mann, catedràtic d’història de les rela-

cions internacionals contemporànies a la 

Unistra, i «Les relacions internacionals de 

la República de Malta i del Principat  

de Mònaco: cooperació i diplomàcia», a 

càrrec de Pierre-Alexis Blevin, advocat i 

doctor en dret públic a la Universitat de 

Rennes.

Finalment, el 22 de febrer de 

2018, el director de l’Institut Liechtens-

tein, Wilfried Marxer, va impartir la 

conferència «La definició de la política en 

un sistema de govern complex: la política 

estrangera del Liechtenstein entre coope-

ració regional, europeïtzació i globalitza-

ció», i Rémi Caucanas, membre associat 
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de l’Institut Catòlic de la Mediterrània 

(Marsella), va presentar la ponència «El 

Vaticà: una dimensió micro universalment 

aplicable».

Premi Catalunya del Nord

Premi instituït l’any 2008, que s’ofereix 

a un estudi, treball o document per a 

l’ensenyament del català a qualsevol nivell 

i per al coneixement de la Catalunya del 

Nord o de qüestions que l’afecten, així 

com per a les relacions transfrontereres 

amb qualssevol terres de llengua catalana. 

En la desena convocatòria, inclosa 

en el lXXXvii cartell de premis i de bor-

ses d’estudi de l’IEC, el Premi va ser 

lliurat a Joan Pere Gensane per l’obra Els 

intercanvis dins l’Espai català transfron-

terer. Elements i cartografia sobre la 

xarxa urbana i les transformacions de 

l’aparell productiu, el dia 27 d’abril de 

2018, durant la XXIX Nit de Sant Jordi, 

al Palau de Congressos de Perpinyà.

seu de castelló

Any de creació: 2001

Delegat: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Menador Espai Cultural

Plaça de l’Hort dels Corders, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

La Seu de Castelló ha participat en diver-

sos actes commemoratius del centenari 

del naixement del poeta castellonenc 

Miquel Peris i Segarra (1917-2017):

Es va col·laborar amb el Centre 

Excursionista de Castelló per organitzar 

una caminada pel sender Gaetà Huguet, 

el 23 de setembre. Va consistir en un re-

corregut pels camins i paisatges del llibre 

Els valencians de secà, de Gaetà Huguet 

i Segarra, oncle de Miquel Peris.

El 5 d’octubre, al Menador Espai 

Cultural, es va celebrar la taula rodona 

«Miquel Peris, el poeta vitalista i com-

promès», que van organitzar el delegat de 

l’IEC a Castelló, Vicent Pitarch, la Fun-

dació Huguet i el Centre Excursionista de 

Castelló (CEC), amb la col·laboració d’El 

Pont Cooperativa de Lletres. Va ser pre-

sentada per Aina Garcia (El Pont) i hi van 

intervenir Manolo Carceller, d’Acció 

Cultural del País Valencià; Ferran San-

chis, del CEC, i els catedràtics Ferran 

Carbó (Universitat de València) i Lluís 

Meseguer (UJI).

Finalment, el 7 d’octubre es va 

participar en l’acte «Canta el silenci», 

també en homenatge a Peris i Segarra i 

celebrat al teatre El Raval de Castelló. Va 

ser presentat per Susanna Lliberós (pe-

riodista i poeta d’El Pont Cooperativa de 

Lletres), i Vicent Pitarch va fer el parla-

ment. L’acte va consistir en un recital de 

poesia a càrrec dels escriptors i les escrip-

tores d’El Pont, amb la col·laboració dels 

alumnes de l’IES Miquel Peris i Segarra, 

i un concert commemoratiu amb la Coral 

Polifònica Sant Pere del Grau, La Rabera 
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Eclèctica, Artur Àlvarez, Grup Diapasó i 

Els Llauradors.

A part d’aquests actes commemo-

ratius, la seu castellonenca de l’IEC ha 

organitzat o ha intervingut en les activitats 

següents:

Vicent Pitarch va participar en la 

taula rodona «Castelló pel dret a decidir», 

celebrada el 28 de setembre a La Flama 

(Castelló). També hi van intervenir Patri 

Teruel, del secretariat nacional de STEPV 

- Intersindical Valenciana; Toni Infante, 

coordinador de la Plataforma pel Dret a 

Decidir del País Valencià; Laia Vilanova, 

del secretariat nacional de Bloc i País, i, 

com a presentador i moderador, Jordi 

Pilar, del col·lectiu La Flama.

Es va col·laborar en les XXII Jor-

nades Culturals de la Plana de l’Arc, ce-

lebrades del 20 al 22 d’octubre a Vilafa-

més. Aquesta edició es va centrar en el 

patrimoni immaterial i el patrimoni des-

aparegut a la Plana de l’Arc, i el programa 

va incloure, a més de conferències ple-

nàries i comunicacions, activitats vàries 

com és ara una visita a la Cova de Dalt 

del Tossal de la Font.

Com és habitual, la delegació va 

participar en la commemoració de les 

normes de castelló que organitza la pla-

taforma cívica Castelló per la Llengua. 

Amb l’objectiu de reivindicar un espai 

comunicatiu propi, amb l’obertura imme-

diata de les emissions de la ràdio i la te-

levisió À Punt i la recuperació del senyal 

de TV3 i Catalunya Ràdio, l’edició 

d’aquest curs, corresponent al 85è aniver-

sari de les Normes, va tenir per lema 

«Sense senyal, no sense veu: volem ja À 

Punt i TV3!». Els actes centrals es van 

celebrar el 16 de desembre, amb la con-

solidada fira d’entitats i altres activitats 

a la plaça de les Aules, i amb la lectura 

del manifest de la convocatòria a la Casa 

Matutano, seu de la signatura de les Nor-

mes l’any 1932. Com a acte complemen-

tari per al dia 13 de desembre, la seu 

castellonenca de l’IEC va organitzar la 

conferència «La llengua i l’espai de co-

municació en l’era de Facebook i Twiter», 

impartida a la sala d’actes de la Casa dels 

Caragols per Andreu Casero (membre de 

l’Institut) i presentada i moderada per 

Violeta Tena (vicepresidenta de la Unió 

de Periodistes Valencians).

Així mateix, es va participar en la 

presentació del núm. 7 de nemus, la re-

vista d’investigació científica de l’Ateneu 

de Natura. L’acte va tenir lloc el 18 de 

gener al Menador Espai Cultural.

El 30 de gener, Vicent Pitarch va 

assistir a la inauguració de la nova biblio-

teca digital de Menador Espai Cultural. Es 

tracta d’una col·lecció de documents en 

format digital integrada per fons de temàti-

ca i característiques molt variades. L’acte 

el van organitzar la UJI i l’Ajuntament de 

Castelló, institucions que proporcionen 

aquest servei.

Vicent Pitarch ha participat en la 

signatura d’una proposta, precedida d’un 

manifest signat per lingüistes i intel·lec-
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tuals com Germà Colón, Antonio Gascó i 

Vicent Garcia Edo, per a l’adopció de la 

forma única castelló en català per a de-

signar el topònim de la ciutat i del seu 

districte marítim. El Govern municipal  

de Castelló proposà al plenari de febrer de 

2018 l’inici dels tràmits per a fer-ho pos-

sible.

Al Centre Municipal de Cultura de 

Castelló de la Plana, el 28 d’abril, van 

començar els Vermuts Literaris, organit-

zats juntament amb Castelló per la Llen-

gua. En aquesta ocasió, es van sumar a la 

commemoració de l’Any Pompeu Fabra, 

que se celebra el 2018 coincidint amb els 

cent cinquanta anys del naixement del 

lingüista i gramàtic i els cent anys de la 

publicació de la Gramàtica catalana. 

Fabra va ser el capdavanter de la codifi-

cació de la llengua catalana empresa per 

l’IEC i assumida com a pròpia per al 

valencià a partir de les normes de caste-

lló, signades en aquesta ciutat l’any 1932. 

Els actes van ser la presentació de la 

novel·la gràfica Pompeu Fabra. l’aventura 

de la llengua (Rafael Dalmau, 2018), a 

càrrec de Gemma Pauné Xuriguera, au-

tora del guió i dels textos, i Oriol Garcia 

Quera, autor de les il·lustracions, i el dia 

19 de maig, la conferència col·loqui «Pom-

peu Fabra, l’autoritat admirada pel va-

lencianisme», a càrrec de Vicent Pitarch. 

El 9 de maig, Vicent Pitarch va 

pronunciar la conferència «Pompeu Fabra 

i les normes de castelló», al Centre 

d’Estudis i Investigacions Comarcals Al-

fons el Vell (Gandia).

Del 23 al 25 de maig, es va parti-

cipar a la II Fira dels Idiomes de València, 

que organitza la Direcció General de Po-

lítica Lingüística i Multilingüisme de la 

Generalitat Valenciana i que va tenir lloc 

al Centre del Carme (València). 

Del 12 al 14 de juliol, es va 

col·laborar en l’organització del Festival 

Feslloch, que organitza l’Ajuntament de 

Benlloc (Plana Alta) i Escola Valenciana 

- Federació d’Associacions per la Llengua. 

Hi actuaren artistes com Cesk Freixas, 

Buhos i Els Catarres.

seu de lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Av. Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat

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

nitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

II Simposi Internacional Màrius 

Torres: «La ciutat d’ideals que 

volíem bastir»

La seu de Lleida va col·laborar en aquest 

simposi organitzat per la Universitat 

Politècnica de Catalunya, la Universitat 
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de Barcelona i la Universitat de Lleida 

(UdL), que es va celebrar els dies 26 i 27 

d’octubre de 2017 en commemoració del 

75è aniversari de la mort de Màrius Tor-

res i del 70è aniversari de la publicació de 

les seves Poesies. El programa es va es-

tructurar en tres línies temàtiques de 

treball científic: noves lectures de Màrius 

Torres; arts i literatura catalanes en el 

període d’entreguerres (1914-1945), i 

influències i confluències en la poesia 

catalana de la primera meitat del segle 

passat. Va tenir lloc a la Facultat de Lle-

tres de la UdL.

Presentació de la novel·la  

Espills trencats

Espills trencats és obra de Mario Sasot, 

Premi Guillem Nicolau 2017 de literatu-

ra en llengua catalana atorgat pel Govern 

d’Aragó. En l’acte, que tingué lloc a 

l’Ajuntament de Lleida el 24 de maig, 

intervingueren Ramon Sistac, delegat de 

l’IEC a Lleida, l’escriptora lleidatana 

Imma Monsó i l’autor de la novel·la. L’or-

ganització fou conjunta amb l’Ajuntament 

de Lleida, l’Institut d’Estudis del Baix 

Cinca (IEBC-IEA) i Gara d’Edizions.

seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat 

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

la Biblioteca Enric Valor-IEC, que conté 

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

bliogràfic i documental d’Enric Valor. La 

biblioteca, situada a la Seu Ciutat d’Ala-

cant, és oberta al públic dilluns i divendres 

de 10 a 12 hores i dimecres de 16 a 20 ho-

res. 

Durant el curs 2017-2018, la Seu 

d’Alacant s’ha encarregat o ha intervingut 

en les activitats següents:

Entre els dies 6 i 8 de setembre, va 

tenir lloc al saló d’actes de l’edifici Germà 

Bernàcer de la Universitat d’Alacant (UA) 

el cinquè curs internacional: «La ciència 

pren la paraula. Els problemes socials de 

les pseudociències en l’era de la informa-

ció», coorganitzat amb la UA i ARP - So-

cietat per a l’Avanç del Pensament Crític 

(ARP-SAPC). S’adreçà a professionals, 

tant de ciències com de lletres, amb l’ob-

jectiu de fomentar i fer créixer la cultu- 

ra científica entre la societat, i va constar 

de nou ponències, seguides d’una discussió 

col·lectiva cadascuna: «Cultius transgènics: 

entre la por i l’esperança» (José Pío Beltrán, 

professor d’investigació a l’Institut de 

Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes 

del CSIC), «Morirem tots, però no per 

culpa de les antenes» (Alberto Nájera, 

professor de l’Àrea de Radiologia i Medi-

cina Física de la Universitat de Castella-La 
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Manxa), «Ciutadans i ciència: comunicació 

i rigor» (José Pío Beltrán), «Arqueologia 

fantàstica: no cal extraterrestres» (Alfonso 

López Borgoñoz, president d’ARP-SAPC), 

«La quimiofòbia nostra de cada dia (Daniel 

Torregrosa, químic i divulgador), «Sectes 

2.0: l’origen emocional de la malaltia» 

(Emilio Molina, vicepresident de l’Asso-

ciació per a Protegir els Malalts de Terà-

pies Pseudocientífiques), «Per què li vam 

comprar creixpel a un calb?» (Fernando 

Frías, membre d’ARP-SAPC), «El dret 

humà al progrés científic: un dret a l’efi-

càcia» (Alfonso López Borgoñoz) i «El 

paper dels telòmers en el càncer i l’en-

velliment» (María Blasco, directora del 

Centre Nacional d’Investigacions Oncolò-

giques). 

Es va col·laborar en el cicle orga-

nitzat i acollit per la UA Escriure el País, 

en què autors valencians són convidats a 

escriure un relat sobre la seva comarca. 

Els autors que van participar en aquesta 

edició van ser Teresa Broseta (19 d’oc-

tubre), Salvador Company (7 de novem-

bre), Llorenç Garcia (14 de novembre) i 

Patrícia Pardo (28 de novembre).

La Seu d’Alacant també va col- 

laborar en la Setmana Literària de Gan-

dia, que va tenir lloc del 17 al 24 de  

novembre i va incloure, entre altres actes, 

un homenatge al tirant lo Blanc, la inau-

guració d’una exposició en commemora- 

ció dels trenta anys de la mort d’Alfons 

Roig a Gandia i dels noranta anys de la 

Generació del 27, i la presentació del llibre 

biogràfic Maria-Mercè Marçal. una vida, 

de Lluïsa Julià. Va ser organitzada per 

l’Ajuntament de Gandia i l’Institut Muni-

cipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia.

L’exposició «100 vegades Joan 

Valls», organitzada en col·laboració amb 

el Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) 

per commemorar el centenari del naixe-

ment del poeta alcoià Joan Valls, aquest 

curs es va poder visitar del 29 de novem-

bre al 7 de gener a la sala El Cub del 

Museu (Sant Vicent del Raspeig). La 

mostra està integrada per un centenar 

d’obres, de Joan Valls i de nou artistes 

contemporanis.

Els dies 23 i 24 de març es va 

celebrar la XXIII Jornada de Sociolingüís-

tica d’Alcoi, coorganitzada amb l’Aca-

dèmia Valenciana de la Llengua, l’Ajun-

tament d’Alcoi, el Centre Cultural Ovidi 

Montllor, la Coordinadora de l’Alcoià i  

el Comtat pel Valencià, i la Universitat 

Politècnica de València, i celebrada al 

campus d’Alcoi d’aquesta universitat.  

Va portar per títol «El valencià té capa-

citat d’influència social? De la plaça pú-

blica als continguts transmèdia», i va 

reunir diversos sectors implicats en l’anà-

lisi de l’ús social de la llengua. Va inau-

gurar la Jornada l’escriptor i periodista 

Toni Mollà, amb la conferència «L’es- 

pai públic, el mercat i la política lin-

güística», i la resta de conferències van 

ser: «Responsabilitat pública i campa- 

nyes institucionals sobre l’ús del valen- 

cià» (Anselm Bodoque, professor de ciència 
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política de la Universitat de València, UV), 

«Sectors culturals, planificació cultural 

i llengua» (Pau Rausell, professor del 

Departament d’Economia Aplicada de la 

UV) i «Mitjans de comunicació públics 

en valencià» (Empar Marco, directora 

general de la Corporació Valenciana de 

Mitjans de Comunicació). Així mateix, el 

programa va incloure un concert, un 

homenatge al sociolingüista valencià 

Rafael Ninyoles i un debat al voltant de 

la qüestió «És possible ser influïdora o 

influïdor en valencià a les xarxes so-

cials?».

Fires 

La seu va col·laborar en la segona edició 

de la Plaça del Llibre, organitzada per 

l’Ajuntament d’Alacant i celebrada entre 

els dies 24 i 26 de novembre a la plaça 

del Port de la ciutat. Es tracta d’una 

iniciativa per a promoure el llibre en ca-

talà i fomentar-ne la lectura, amb activi-

tats per a tots els públics, entre les quals 

destaca una sessió del Club de Lectura de 

la Seu d’Alacant, el Club de la Lliris.

S’ha participat també en la 48a 

edició de la Fira del Llibre d’Alacant, que 

tingué lloc del 26 d’abril al 6 de maig, al 

passeig de Soto d’Alacant. A més d’oferir 

una mostra de les seves publicacions, la seu 

de l’IEC va organitzar alguns dels esdeve-

niments principals de la Fira, com ara 

l’activitat «L’IEC us convida a conèixer els 

nostres autors», en la qual van participar 

els escriptors Lluís Alpera, Emili Rodríguez 

Bernabeu, Joaquim Gonzàlez Caturla, Je-

sús Moncho, Gràcia Jiménez, Joaquim 

Espinós, Joan-Lluís Moreno, Victòria 

Cremades, Lliris Picó i Ivan Carbonell. En 

el marc de la Fira, la seu va presentar el 

programa Voluntariat pel Valencià, en  

el qual participa, des de fa vuit anys, amb 

l’activitat «Sessió de conversa en valencià: 

parlem de llibres», una tertúlia adreçada 

a tots els ciutadans interessats a reflexionar 

sobre la literatura en la nostra llengua. 

També es va dur a terme la taula rodona 

«Escriptores a la fresca: una mirada feme-

nina de la literatura catalana feta al sud», 

moderada pel periodista Alfons Pérez i en 

la qual van intervenir Gràcia Jiménez, 

Victòria Cremades i Lliris Picó.

Club de lectura de Sant Vicent  

del Raspeig: el Club de la Lliris

Cada darrer dissabte de mes, des de fa 

quatre anys, té lloc el club de lectura en 

català a la llibreria Libros 28, coordinat 

i moderat per Lliris Picó, secretària de la 

Seu d’Alacant. Aquest curs es van abordar 

les obres següents: Demana-m’ho així i et 

diré que sí, de Josepa Elena Sopeña (30 

de setembre); El setè àngel, de David 

Cirici i Premi Sant Jordi 2016 (28 d’oc-

tubre); l’assassí que estimava els llibres, 

de Martí Domínguez (excepcionalment, a 

la ciutat d’Alacant, el divendres 24 de 

novembre, en el marc de la II Plaça del 

Llibre); vindrà la mort i tindrà els teus 

ulls, d’Urbà Lozano i Premi Enric Valor 

de novel·la 2016 (27 de gener); la memò-
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ria de les ones, de Pepa Guardiola (30 de 

març); Pell de seda, de Vicent Sanher-

melando (28 d’abril); set pecats, de 

Carles Castell (26 de maig); Què saps  

de vidal Palau, de Vicent Borràs (30 de 

juny), i la fugitiva, de Blanca Busquets 

(28 de juliol). 

Sessions de conversa en valencià

Entre el 6 de novembre de 2017 i el 19 de 

juny de 2018, van tenir lloc les sessions  

de conversa en valencià, els dilluns (10.30-

12.30 h) i els dimarts (17.00-19.00 h) a 

la Biblioteca Enric Valor - IEC de la Seu 

Universitària Ciutat d’Alacant (excepcio-

nalment, el dia 5 de desembre, a la llibre-

ria Libros 28). Aquestes sessions, gratuïtes 

i dirigides a tothom interessat a practicar 

la conversa i la reflexió en valencià, cons-

titueixen un fòrum obert al debat i la 

participació públics de temàtica diversa. 

Són moderades per Lliris Picó, escriptora 

i secretària de la seu d’Alacant, i s’hi fan 

lectures i debats sobre diversos textos 

procedents tant de la premsa diària com 

del fons bibliogràfic de l’IEC i del fons 

bibliogràfic i documental d’Enric Valor, 

ubicat a la Biblioteca Enric Valor - IEC. 

Aquesta activitat està integrada en el pro-

grama del Voluntariat per la Llengua i 

inclou visites als museus i als edificis més 

representatius de la ciutat d’Alacant.

Taller d’expressió oral en valencià

Des del 18 de gener fins al 22 de març de 

2018, es dugué a terme un taller d’expres-

sió oral en valencià amb l’escriptora Lliris 

Picó, amb l’objectiu de fer arribar la 

llengua a tots els interessats a fer debats, 

fòrums de discussions i tertúlies sobre 

temes d’actualitat, i a adquirir fluïdesa i 

destresa a l’hora de parlar valencià en 

públic. Aquesta activitat formà part del 

programa del Voluntariat per la Llengua 

i tingué lloc els dimecres d’11.00 a 12.30 

hores i els dijous de 17.30 a 19.00 hores 

a la sala d’exposicions de l’Ajuntament de 

Sant Vicent del Raspeig.

Presentacions

Coincidint amb la celebració, el 2018, de 

l’Any Fabra, el 27 d’abril es va presen- 

tar, a la Universitat d’Alacant i al Centre 

Cultural de Novelda, la novel·la gràfica 

Pompeu Fabra. l’aventura de la llengua 

(Rafael Dalmau, 2018), a càrrec de Gem-

ma Pauné Xuriguera, autora del guió i 

dels textos, i Oriol Garcia Quera, autor de 

les il·lustracions. 

Delegació de valència

Any de creació: 2005

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme principal-

ment a l’Octubre Centre de Cultura Con-

temporània (carrer de Sant Ferran, 12, 

46001 València)

A/e: valencia@iec.cat
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Al llarg del curs 2017-2018, la Delegació 

de València s’ha encarregat d’organitzar 

o ha intervingut en les activitats següents:

Espai Ciència

L’Espai Ciència és un programa d’activi-

tats patrocinat per l’IEC, Acció Cultural 

del País Valencià i la Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència / Unitat de Cultura Ci-

entífica de la Universitat de València 

(UV), amb el suport del CSIC. En el marc 

del programa, s’han dut a terme les acti-

vitats que es presenten a continuació, 

generalment en els diferents espais de 

l’Octubre Centre de Cultura Contempo-

rània (OCCC).

Els premis Nobel del 2017

Cicle de conferències en què experts van 

analitzar les contribucions a la ciència i a 

la literatura dels guardonats amb els 

premis Nobel l’any 2017. Va comprendre 

les sessions següents:

— 10 de gener: «Una empenta per 

a millorar les nostres decisions», de José 

E. Vila (Departament d’Anàlisi Econòmi-

ca de la UV). El ponent va parlar del 

Nobel d’Economia, atorgat a Richard H. 

Thaler per les seves contribucions a 

l’economia del comportament.

— 23 de gener: «Rellotge circa-

diari: el marcapassos biològic», per Mi-

quel Barberà (Institut de Biologia Integra-

tiva de Sistemes de la UV-CSIC, I2SysBio). 

Barberà va abordar el Nobel de Fisiologia 

o Medicina, concedit a Jeffrey C. Hall, 

Michael Rosbash i Michael W. Young pels 

seus descobriments dels mecanismes que 

controlen el ritme circadiari.

— 24 de gener: «Arrugues de 

l’espai-temps i centelleigs de llum», a 

càrrec de José Antonio Font (Departament 

d’Astronomia i Astrofísica de la UV). Font 

va tractar del Nobel de Física, lliurat a 

Rainer Weiss, Barry C. Barish i Kip S. 

Thorne per les seves contribucions deci-

sives al detector LIGO i a l’observació 

d’ones gravitatòries. 

— 30 de gener: sessió dedicada al 

Nobel de Literatura, concedit a Kazuo 

Ishiguro. Va consistir en una xerrada amb 

Xavier Pàmies, traductor d’Ishiguro al 

català, i Lola Nomdedeu i Octavi Monso-

nís, lectors del guardonat.

— 31 de gener: «Veure és creure: 

la microscòpia electrònica cavalca de 

nou», a càrrec de José Luis Llàcer (Insti-

tut de Biomedicina de València, del CSIC). 

Va girar entorn del Nobel de Química, 

concedit a Jacques Dubochet, Joachim 

Frank i Richard Henderson pel desenvo-

lupament de la microscòpia crioelectròni-

ca per a la determinació de l’estructura 

d’alta resolució de biomolècules en disso-

lució. 

Bar de Ciències 

Les sesssions del Bar de Ciències d’aquest 

curs, moderades per la periodista Reis 

Juan, van ser les següents:

— 1 de desembre: «Teràpies al-

ternatives de què?», amb Daniel Arbós, 
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autor de la novel·la Amb l’aigua al coll, i 

els inventors de la «teràpia fecomagnèti-

ca», Mariano Collantes i Fernando Cer-

vera.

— 8 de febrer: «Vacunes», sessió 

amb motiu del Dia de Darwin (12 de fe-

brer) i del centenari de la gran pandèmia 

de 1918 (l’anomenada «grip espanyola»). 

Va girar entorn de les vacunes i hi van 

intervenir María Garcés i Javier Álvarez, 

membres del Comitè Assessor de Vacunes 

de l’Associació Espanyola de Pediatria.

Dia de Darwin 

Per a celebrar el Dia de Darwin, a més  

de la sessió del Bar de Ciències del 8 de 

febrer, es van promoure dues activitats 

més:

El seminari «Natural selection in 

functional pathways: an approach to 

evolutionary systems biology», impartit 

el 12 de febrer pel membre de l’IEC Jau-

me Bertranpetit. Es va organitzar conjun-

tament amb l’Institut Cavanilles de Bio-

diversitat i Biologia Evolutiva i amb 

l’I2SysBio, i va tenir lloc a la seu d’aquest 

últim (Parc Científic de la UV).

I la conferència «What was first, 

the genetic code or its products?», que el 

14 de febrer va pronunciar Ada Yonath, 

Premi Nobel de Química 2009. Va ser 

organitzada per la Facultat de Ciències 

Biològiques de la UV i duta a terme a la 

Sala Darwin del Campus de Burjassot 

d’aquesta universitat. 

Converses a l’Espai Ciència

Les Converses a l’Espai Ciència consti-

tueixen un programa de ràdio sense rà-

dio, conduït per la periodista Reis Juan 

i amb el suport tècnic de Pepe Moreno. 

Es van portar a terme les converses se-

güents:

— 19 de setembre: «Darwin al 

Terrat», sessió al terrat de l’OCCC amb 

motiu de les publicacions l’origen de les 

espècies, adaptació de Juli Peretó (delegat 

de l’IEC a València i professor de bioquí-

mica i biologia molecular a la UV) i An-

drés Moya (catedràtic de genètica a la 

UV), i l’expressió de les emocions en 

l’home i en els animals, traduïda pel biòleg 

Xavier Bellés. Hi van intervenir Juli Pe-

retó, Xavier Bellés i l’escriptor i biòleg 

Martí Domínguez.

— 20 de novembre: sessió amb 

motiu de la publicació Escrits contra el 

silenci (A propòsit de l’obra cívica de Joan 

Fuster), de Toni Mollà. Hi van intervenir 

l’autor del llibre i l’escriptora Fina Car-

dona-Bosch.

Altres activitats de l’Espai Ciència

— 5 d’octubre: presentació de la novel·la 

l’assassí que estimava els llibres, de Mar-

tí Domínguez. Va anar a càrrec de l’autor 

i hi van participar Gustau Muñoz (exdi-

rector de Publicacions de la Universitat 

de València, PUV, un dels escenaris de 

l’obra) i Carme Manuel (catedràtica de li-

teratura nord-americana a la UV).
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Altres activitats

A banda de les activitats promogudes pel 

programa «Espai Ciència», la Delegació 

va organitzar l’acte que es detalla segui-

dament:

— 24 de gener: presentació de 

l’obra la cort napolitana d’Alfons el 

Magnànim: el context de ‘curial e Güelfa’, 

escrita per l’historiador Abel Soler i coe-

ditada per l’IEC, PUV i la Institució Al-

fons el Magnànim - Centre Valencià 

d’Estudis i d’Investigació (CVEI). A més 

de l’autor, hi van intervenir Antonio Ari-

ño, vicerector de Cultura i Igualtat de la 

UV; Vicent Flor, director de la Institució 

Alfons el Magnànim - CVEI; Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, i Antoni Ferran-

do, membre de l’IEC i autor del pròleg. 

L’acte, organitzat conjuntament amb les 

institucions coeditores, va tenir lloc a 

l’aula magna del Centre Cultural La Nau 

de la UV.

Delegació de Palma

Any de creació: 2009

Delegat: Damià Pons i Pons

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme en diversos 

indrets.

A/e: palma@iec.cat

La Delegació de Palma va participar en 

la presentació del portal Pompeu Fabra, 

que va organitzar la Conselleria de Cul-

tura, Participació i Esports del Govern de 

les Illes Balears i va tenir lloc el 18 d’abril 

de 2018 a Ca n’Oleo (Palma). Hi inter-

vingueren la presidenta de la Secció Filo-

lògica i directora de la Càtedra Pompeu 

Fabra de la Universitat Pompeu Fabra, 

Teresa Cabré, i la directora general de 

Política Lingüística del Govern de les Illes 

Balears, Marta Fuxà.

seu de l’Alguer

Any de creació: 2016

Delegat: Antoni Torre 

Adreça: Plaça Cívica, 2

07041 L’Alguer

A/e: alguer@iec.cat

La Seu de l’Alguer s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

El delegat de l’IEC a l’Alguer, 

Antoni Torre, va participar en les Festes 

31 d’Agost que organitza l’Obra Cultural 

de l’Alguer. Es van celebrar entre els dies 

1 i 3 de setembre de 2017 i van incloure 

un bon nombre d’activitats, com ara re-

citals de poesia, concerts i visites al Parc 

Nacional de L’Asinara i al Parc Natural 

de Port Comte.

Amb motiu del Dia Mundial de la 

Poesia, a l’Alguer, Francesc Ballone, 

membre corresponent de la Secció Filolò-

gica de l’IEC, va participar en la presen-

tació del llibre de poesies Amor i Amors, 
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de Fidel Carboni, juntament amb Pino 

Tilloca, de l’Obra Cultural, a la Bibliote-

ca Comunal Rafael Sari, el 21 de març de 

2018.

El 20 de juny de 2018 es va inau-

gurar la seu de la delegació de l’Alguer, al 

Palau Serra. El discurs inaugural va anar 

a càrrec del president de l’IEC, Joandomè-

nec Ros, i va portar per títol «L’Institut 

d’Estudis Catalans ahir i avui». També hi 

van intervenir el delegat de l’IEC a 

l’Alguer, Antoni Torre; els membres de 

l’IEC Francesc Ballone i Norberto Picci-

nini, i el síndic de l’Alguer, Mario Bruno.
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