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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2018

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

ponència: Joandomènec Ros, Josep Enric Llebot, Ferran Arasa, Ignasi Baiges i 

Enric Pujol.

Atorgat a Ivan Armenteros Martínez per l’obra l’esclavitud a la Barcelona del 

renaixement (1479-1516). un port mediterrani sota la influència del primer tràfic negrer.

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

ponència: Josep Enric Llebot, Alícia Casals, Clara Florensa, Rosanna Fernández i 

Sílvia Zurita.

En la modalitat A, atorgat a Laura Tremosa Bonavia, enginyera industrial, per la 

seva trajectòria i exemple com a model i mentora en el sector de les carreres tècniques, un 

àmbit hostil per a les dones en els anys seixanta i setanta.

En la modalitat B, al grup de treball AMIT-CAT (Associació de Dones Investiga-

dores i Tecnòlogues a Catalunya) per la iniciativa associativa i per la proposta d’incidir a 

través del projecte «STEM amb TU» (una iniciativa de promoció de les ciències, la tecno-

logia, les enginyeries i les matemàtiques que integra la dimensió de gènere com a fet dife-

rencial respecte a altres iniciatives semblants) en l’escletxa de gènere en l’educació secun-

dària.

Premi Rafael Patxot i Jubert

ponència: Manuel Castellet, David Jou i Josep Monserrat.

Atorgat a Georgina González Rabassó pel treball subtilitates naturae. continuïtats 

i ruptures a la cosmologia d’Hildegarda de Bingen (1098-1179).

Premi Catalunya del Nord

ponència: Martina Camiade, Alà Baylac-Ferrer, Joan Martí, Enric Pujol i Joan 

Nogué.

Atorgat a Joan Pere Gensane per l’obra els intercanvis dins l’espai català trans-

fronterer. elements i cartografia sobre la xarxa urbana i les transformacions de l’aparell 

productiu.

Premi lliurat en acte públic el 27 d’abril de 2018, a Perpinyà, durant la Nit Literària 

de Sant Jordi.
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Premi IEC d’Història Moderna Joan Reglà

ponència: Ernest Belenguer, Santiago Riera i Eva Serra.

Atorgat a Raimon Masdéu i Térmens pel treball reconstrucció de famílies de la 

parròquia de sant Just desvern. un estudi de demografia històrica.

Premi IEC d’Història Literària Manuel Milà i Fontanals

ponència: Manuel Jorba, Ramon Pinyol i Albert Rossich.

Atorgat a Imma Farré i Vilalta pel treball ‘Joventut’ (1900-1906) i el darrer mo-

dernisme.

Premi IEC d’Ecologia Ramon Margalef

ponència: Joandomènec Ros, Marta Estrada i Jaume Terradas.

Atorgat a Marcos Fernández Martínez pel treball sobre la influència dels canvis en 

el co2 atmosfèric, les temperatures, els usos del sòl i la deposició atmosfèrica en el cicle 

del carboni global.

Premi IEC de Zoologia Artur Bofill i Poch

ponència: Xavier Bellés, Jordi Lleonart i Xavier Llimona.

Atorgat a Joan Barrull Ventura pel treball factors estructuradors d’una comunitat 

de mesocarnívors en un ambient agroforestal mediterrani.

Premi IEC de Ciències Químiques Antoni de Martí i Franquès

ponència: Joan Grimalt, Jordi Llorca i Àngel Messeguer.

Atorgat a Albert Cortijos Aragonès pel treball efectes magnètics i electroestàtics 

sobre circuits moleculars.

Premi IEC de Ciències de l’Enginyeria Rafael Campalans

ponència: Alícia Casals, Lluís Jofre i Ramon López de Mántaras.

Atorgat a Maria Mallén Alberdi pel treball dispositius impedimètrics per a la de-

tecció directa de microorganismes.

Premi IEC de Dialectologia Francesc de B. Moll

ponència: Joan Peytaví, Miquel Àngel Pradilla i Joan Veny.

Atorgat a Laia Rosàs Redondo pel treball el parlar de la conca central de la no-

guera ribagorçana: fronteres dialectals a la terreta.
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Premi IEC de Gramàtica Pompeu Fabra

ponència: Mercè Lorente, Vicent Pitarch i Mila Segarra.

Atorgat a Aina Labèrnia Romagosa pel treball la incidència de certs factors so-

ciolingüístics en la implantació de setze variants sintàctiques en català.

Premi IEC de Sociologia Manuel Sales i Ferré

ponència: Salvador Cardús, Andreu Domingo i Àngels Pascual.

Atorgat a Anna Clot Garrell pel treball truquen a la porta. repensant la comuni-

tat, la tradició i la religiositat contemporània a partir de les transformacions en la insti-

tució monàstica.

Premi IEC de Pedagogia Alexandre Galí

ponència: Joaquim Arnau, Josep González-Agàpito i Ricard Torrents.

Atorgat a Mireia Pérez Peitx pel treball estudi longitudinal de les creences sobre 

l’alfabetització inicial de tres estudiants del grau en educació infantil de la universitat de 

Barcelona.

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

ponència: Montserrat Rivero, Benjamí Martín i José Juan Rodríguez.

Atorgat a Oriol Comas Basté pel treball Valoració de les declaracions de salut a 

l’etiquetatge dels productes comercialitzats a catalunya.

Premi Catalunya de Sociologia

ponència: Carlota Solé, Andreu Peix, Cristina Sànchez, Xavier Riudor, Marta 

Rovira, Higini Clotas i Xavier Trabado.

Atorgat a Lluís Flaquer i Vilardebò per la seva contribució a la sociologia de la 

família.

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

ponència: Josep Lluís Condom, Paquita Sanvicén i Dafne Muntanyola.

Atorgat a Teresa Morlà Folch pel treball sentit i significat de les tertúlies literàries 

dialògiques en mares musulmanes.

Accèssit atorgat a Leon Freude pel treball Homonacionalisme en dades. comparant 

valors homonacionalistes a europa. Homonationalism in numbers. comparing homona-

tionalist values across europe.
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Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (per a estudiants)

ponència: Jordi Sala, Ester Torres, Joaquim Ros i Jordi Rosell.

Atorgat a Ivet Caballé Cornellà pel treball caracterització i avaluació de l’estat 

ecològic de les pastures del parc del castell de montesquiu.

Premi de la Institució Catalana d’Estudis Agraris a un treball de recerca de 

batxillerat (per a estudiants)

ponència: Miquel Aran, Santiago Pocino i Josep M. Vives.

Atorgat a Albert Rodà i Barnada pel treball com afecta el nitrogen en diferents 

concentracions a les plantes.

Premi Catalunya d’Economia

ponència: Eduard Arruga, Enric Fernández, Jordi Galí, Elisenda Paluzie, Martí 

Parellada, Joan Ramon Rovira i Antoni Montserrat. 

Atorgat a José García Montalvo per l’obra política de preus públics i eficàcia del 

sistema de beques a catalunya. 

Premi lliurat en acte públic al Palau Macaya, el dia 7 de febrer de 2018.

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

ponència: Montserrat Jufresa, Mariàngela Vilallonga i Carles Garriga.

Atorgat a Maria Ginard Puigserver pel treball Bioi. tradicions biogràfiques dels 

poetes mítics grecs.

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

de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (per a estudiants)

ponència: Agustí Camós, Ricard Duran, Carmel Ferragud, Francesc Xavier Barca 

i Pere Grapí.

Atorgat a Marc Piquer i Méndez pel treball Zero, la joia que vingué d’orient.

Premi lliurat en acte públic durant la celebració de la XV Jornada sobre la Història 

de la Ciència i l’Ensenyament, el dia 18 de novembre de 2017, a l’IEC.

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales

ponència: Laura Camprubí, Robert Juvé, Xavier Matilla, Mireia Peris, Miquel 

Pybus, Rosina Vinyes i Marc Montlleó.

Accèssit atorgat a Consorci València 2007 pel projecte la marina de València. un 

procés d’activació productiva i apropiació ciutadana.
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Accèssit atorgat a Pere Vidal Palet pel projecte el teu centre. un projecte de ciutat. 

exposició pública dels objectius, les propostes i els projectes de millora del centre de sa-

badell per al període 2017-2025.

Premi Catalunya Territori Enric Lluch

ponència: Ferran Barba, Oriol Biosca, Maria Buhigas, Moisès Jordi, Xavier Mayor, 

Irene Navarro i Josep A. Báguena.

Menció honorífica atorgada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Institut d’Estudis 

Regionals Metropolitans de Barcelona pel projecte forma urbana i cohesió social: la defi-

nició sociomorfològica dels teixits residencials de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Menció honorífica atorgada a l’Ajuntament de Gavà pel projecte Junts fem Barri.

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Miguel Beato (Centre de Regulació Genòmica).

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Roni H. G. Wright per l’article «ADP-ribose-derived nuclear ATP synthe-

sis by NUDIX5 is required for chromatin remodeling».

Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Mar Leza Salord per l’obra Vespapp. stop vespa asiàtica: eines de cièn-

cia ciutadana per a la detecció i control de la vespa invasora.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Jesús Lozano Fernàndez pel treball mecanisme d’acció de l’hormona 

juvenil en la metamorfosi dels insectes.

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

(per a estudiants)

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Pau Abelló Simón (Escola Joan Pelegrí de Barcelona) pel treball la ic-

tiodiversitat a la platja de torredembarra.
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Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants)

ponència: David Pavón, Àngels Trèmols i Maria Villanueva.

Atorgat a Martí Pol Nuevo pel treball Anàlisi de la imatge. cas d’estudi: l’evolució 

del model turístic de l’illa de menorca.

Menció honorífica atorgada a Anna Boqué Ciurana pel treball Antropització del 

litoral sud de Gran canària: de la ineptitud territorial a l’urbanisme massiu.

Menció honorífica atorgada a Aitor Àvila Callau pel treball Anàlisi de la percepció 

paisatgística del delta de l’ebre: una interpretació espacial i qualitativa de les imatges de 

Wikiloc.

Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)

ponència: Pilar Bayer, Carles Broto, Marta Casanellas, Carme Cascante i Pere  

Puig.

Atorgat a Jaume de Dios pel treball oscillatory integrals and the Kakeya conjec-

ture.

Menció honorífica atorgada a Martí Salat Moltó pel treball lefschetz properties in 

algebra and geometry.

Premi lliurat en acte públic el dia 15 de març a l’IEC.

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

ponència: Teresa Crespo, Àngel Calsina i Antoni Guillamon.

Atorgat a Óscar Rivero Salgado pel treball punts i unitats de stark.

Accèssit atorgat al senyor Tomás Sanz Perela pel treball stable solutions to nonlin-

ear equations with fractional diffusion.

Premi Joan Profitós d’assaig pedagògic (Societat Catalana de Pedagogia)

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

dell i Marian Baqués.

Atorgat a Annabel Fontanet i Caparrós pel treball som competents? reflexions i 

propostes sobre la formació inicial dels mestres.

Accèssit atorgat a Salvador Ferrer i Alemany pel treball Art i pedagogia. pràctiques 

i reflexions a l’escola de Benicolet (crA riu Vernissa).

Accèssit atorgat a Teresa-Natàlia Gil i Bussalleu pel treball fars. els grans seduc-

tors.

Premi lliurat en acte públic el dia 16 de maig a l’IEC.
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Premi de la Societat Catalana de Química (per a estudiants)

ponència: Montserrat Heras, Ciril Jimeno i Rosa Maria Marcé.

Atorgat a Arnau Bertran Inglada pel treball Òxid de grafè reduït decorat amb 

nanopartícules d’òxid de ferro. síntesi, caracterització i estudi magnètic.

Accèssit atorgat a Enric Petrus Pérez pel treball propietats electròniques i reacti-

vitat dels compostos d’uranil.

Accèssit atorgat a Jaume Rostoll Berenguer pel treball reaccions d’alquilació  

de friedel-crafts d’hidroxiindoles amb nitroalquens. estudi de l’aplicabilitat de la reac-

ció.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

ponència: Emili Boix, Joaquim Torres i Maite Puigdevall.

Atorgat a Joan Costa Carreras pel treball sobre el «marc de condicions sociolin-

güístiques favorables» per a la implantació de la normativa lingüística catalana.

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

ponència: Judith Tello, Albert Garcia i David Adrover.

Atorgat ex aequo a Cristina Prat Cardona pel treball la construcció de la iden-

titat digital a les xarxes socials. estudi interdisciplinari sobre el procés d’identificació 

que fan els individus a les xarxes socials en línia: alteritat, multiplicitat, intimitat i 

narcisisme.

Atorgat ex aequo a Mónica Castiñeira Martínez pel treball estudi del perfil de 

l’estudiant tech: anàlisi dels perfils de les titulades fins a l’actualitat.

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris

ponència: Jordi Salas, Mònica Bulló, Montse Fitó, Lluís Serra, Magda Rafecas, 

Josep A. Tur, Carmen Vidal, Montserrat Barbany, Carmen Cabezas i Carmel Mòdol.

Atorgat a la Granja Armengol.

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

ponència: Jordi Salas, Mònica Bulló, Montse Fitó, Lluís Serra, Magda Rafecas, 

Josep A. Tur, Carmen Vidal, Montserrat Barbany, Carmen Cabezas i Carmel Mòdol.

Atorgat al Programa AMED de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de 

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

en el camp de la nutrició

ponència: Jordi Salas, Mònica Bulló, Montse Fitó, Lluís Serra, Magda Rafecas, 

Josep A. Tur, Carmen Vidal, Montserrat Barbany, Carmen Cabezas i Carmel Mòdol.

Atorgat a Carlos Alberto González, per la seva trajectòria investigadora nacional i 

internacional en l’àmbit de la nutrició i el càncer.

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Antoine Chambert-Loir, Rafael de la Llave, Jiang-Hua Lu, Joan Porti i 

Kristian Seip.

Atorgat a Michael Ruzhansky (Imperial College London) i Durvudkhan Suragan 

(Nazarbayev University, Kazakhstan) pel treball Hardy inequalities on homogeneous 

groups (100 years of Hardy inequalities).

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

ponència: Joandomènec Ros, Joan Antoni Solans, Josep Enric Llebot, Xavier Jarque, 

Lluís Alsedà, Josep Amat, Marta Casanellas, Manuel Castellet, Núria Fagella, Joan Girbau, 

Josep M. Miret i Pere Pascual.

Atorgat a Maya Castañer per la secció «Els talents de Barcelona», dedicada a  

les matemàtiques durant l’any 2017, del programa la tarda de Barcelona de BTV  

Ràdio.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Marta Casanellas, Manuel Castellet, Joan Girbau, Xavier Jarque, Pere 

Pascual, Lluís Alsedà, Núria Fagella i Josep M. Miret.

Atorgada a Marc Calvo Schwarzwälder pel projecte nanoscale heat transfer and 

phase change.

Atorgada a Joan Claramunt Carós pel projecte Atiyah’s conjecture.

Atorgada a Ariel Duarte López pel projecte Zipf extensions and their applications 

to model synthetic data.

Atorgada a Amanda Fernández-Fontelo pel projecte noves aplicacions en models 

de dades de recompte.

Atorgada a Roberto Gualdi pel projecte Arithmetic aspects of toric varieties.

Atorgada a Genís Prat Ortega pel projecte ressonància estocàstica en el model de 

presa de decisió.
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Premi Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons.

Atorgat a Laura Bolo Martínez pel treball metamorfosis en el recull ‘la meva 

cristina i altres contes’.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons.

Atorgat a Maria Dasca Batalla pel projecte trauma i (post)memòria en les novel·les 

de miquel Àngel riera sobre la Guerra civil.

Atorgat a Irene Zuric Servera pel projecte el desig de morir en mercè rodoreda. el 

cas de ‘la plaça del diamant’.

Atorgat a Pep Sanz Datzira pel projecte la novel·lística de miquel llor sota el 

franquisme.

Atorgat a Pedro Ivorra Ordines pel projecte les comparacions fraseològiques en 

‘la plaça del diamant’ i les seues traduccions.

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Josep Enric Llebot, Mariàngela Vilallonga i Isidor Marí.

Atorgada a Montserrat Sendra Rovira pel projecte el debat sobre l’oficialitat lin-

güística d’una catalunya independent: autors, arguments i impactes.

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

ponència: Ferran Requejo, Josep Moran i Romà Escalas.

Atorgada a Dolores Costa Gálvez pel projecte música, llengua i servei públic: ava-

luació de la percepció ciutadana de la ràdio música pública a catalunya (ccmA) i a 

euskadi (eitB).

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

ponència: Josep M. Salrach, Josep M. Nadal, Josep Anton Fernández, Lídia Pons 

i Ivan Serrano.

Atorgada a Hervé Siou (França) pel projecte mitologies obsidionals entre espanya 

i catalunya. un estudi comparat en el segle xix dels relats dels setges de Barcelona (1714) i 

de saragossa (1808-1809).

Atorgada a Julia Conesa (França) pel projecte el paper de l’església de Barcelona 

a la Guerra civil catalana (1462-1472).
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Atorgada a Cornel-Peter Rodenbusch (Alemanya) pel projecte les ordalies a ca-

talunya (segles ix-xi).

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

nestir de sant pere de les puel·les de Barcelona: des de finals del segle xvii fins al segle xix. 

una lectura dels llibres comptables.

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: Joandomènec Ros, Mariàngela Vilallonga, Jaume de Puig, Josep Enric 

Llebot i David Serrat.

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

Atorgada a Guillem Aloy Bibiloni pel projecte Atles d’arquitectura teatral a palma. 

ciutat, arquitectura i espai escènic.

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

Atorgada a Marcel A. Farinelli pel projecte Antoni simon mossa i la catalanitat. 

les relacions entre l’Alguer i els països catalans durant el franquisme (1945-1971).

Relació de premis que no s’han adjudicat o han restat deserts

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales

Premi Catalunya Territori Enric Lluch

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

Premi Josep Ribera i Florit, de judaisme i hebraisme (per a joves graduats)

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

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

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

estudiants)

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

Borses d’estudi Països Catalans (en relació amb els àmbits del País Valencià i de la 

Catalunya del Nord)
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2017-2018, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha organitzat, promo-

gut o acollit 382 activitats científiques, la 

relació de les quals es detalla a continua-

ció.

Activitats 2017-2018

Seminaris 17

Conferències 97

Discursos de recepció 9

Presentacions 49

Col·loquis 9

Jornades 66

Reunions i sessions científiques 9

Taules rodones i tertúlies 11

Debats 8

Simposis 9

Fires 3

Lliurament de premis 13

Congressos 16

Exposicions 6

Cursos i tallers 8

Commemoracions i homenatges 18

Concerts 6

Altres 28

total 382

Seminaris

— ESEIAAT-UPC (Terrassa), 5 d’octu-

bre. Seminari de biofísica: monolayer 

model membranes: using a plethora of 

available methods to tackle interesting 

biological systems, a càrrec de Christian 

Salesse, de la Universitat de Laval (Que-

bec). Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 23 d’octubre. Seminari 

de Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb 

el debat del llibre Homo deus. Breve his-

toria del mañana, de Yuval Noah Harari. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— Serra de Queralt i barranc del 

Metge (Berga), 28 d’octubre. Primera 

sessió del II Ziclo de Seminarios sobre 

Lengua Aragonesa: «L’aragonés n’o mun-

do vechetal». Organització: Colla de 

Charradors O Corrinche del Centre Ara-

gonès de Barcelona, amb la col·laboració 

de la UB i l’IEC, el Consello d’a Fabla 

Aragonesa i el Govern d’Aragó.

— IEC, 7 de novembre. Seminari: 

Ús històric dels boscos a catalunya i el 

seu significat davant els reptes del futur. 

Organització: Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC) i Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF).

— IEC, 22 de gener. Seminari 

Raimon Bonal, en què es debateren els ca-

pítols del 4 a l’11 del llibre Veinte años en 

Hull House, de Jane Addams. Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 9 de març. II Seminari 

Rafael Tasis: «Constel·lació tasiana. Con-

textos i relacions». Organització: Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC) i 

Grup d’Estudi de la Traducció Catalana 

Contemporània de la UAB.

— IEC, 13 i 14 de març. Semina-

ri: Aula mediterrània. Organització: Ins-
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titut Europeu de la Mediterrània i diversos 

màsters universitaris. 

— IEC, 14 i 15 de març. Semina-

ri: entre l’escola i les pantalles, adreçat  

a mestres del darrer cicle d’educació pri-

mària, professors de secundària i pro-

fessionals de l’ensenyament en general. 

Organització: Societat Catalana de Peda-

gogia (IEC).

— IEC, 16 d’abril. Sessió del 

Seminari de Teoria Sociològica Raimon 

Bonal, en què es debaté el llibre los mo-

vimientos sociales, 1768-2008, de Charles 

Tilly. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC).

— UB, 16 i 17 de maig. Semina-

ri: comprendre la construction des lan-

gues, amb les intervencions, entre d’altres, 

de M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció Filològica, i José Enrique Gargallo, 

membre de l’IEC. Organització: Institut 

d’Estudis Avançats de la Universitat 

d’Estrasburg (USIAS) i Estudis Francesos 

de la UB.

— IEC, 28 de maig. Sessió del 

Seminari de Teoria Sociològica Raimon 

Bonal, en què es debaté el llibre los mo-

vimientos sociales, 1768-2008, de Charles 

Tilly. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC).

— UB, 29 de maig. Seminari: la 

pedagogia després del maig del 68, amb 

Jordi Solé, de la UOC; Albert Esteruelas, 

de la UB, i Anna Pagès, de la URL. Orga-

nització: Grup de Recerca en Pensament 

Pedagògic i Social Contemporani, amb el 

suport de la Societat d’Història de 

l’Educació dels Països de Llengua Cata-

lana (IEC).

— IEC, 30 de maig. Seminari: el 

marx d’avui, amb les intervencions 

d’Agustí Colom, regidor de l’Ajuntament 

de Barcelona; Mirem Etxezarreta, de la 

UAB; Antoni Montserrat, de la Societat 

Catalana d’Economia (SCE); Antoni Puig, 

autor del llibre diàleg amb ‘el capital’ de 

marx, i Albert Recio, de la UAB. Organit-

zació: SCE (IEC).

— IEC, 1 de juny. VII Seminari 

de la Llengua de Signes Catalana: «La 

llengua de signes catalana, un dret lin-

güístic». Organització: Federació de 

Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

— IEC, 27 de juny. Seminari: 

united states: bifurcated immigration 

and the end of compassion, a càrrec 

d’Alejandro Portes, professor emèrit de 

sociologia de la Universitat de Princeton. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 29 de juny. Seminari: 

models del dret i la filosofia política ca-

talanes: semàntica de les doctrines juri-

dicopolítiques del pactisme en les seves 

diferents fases. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— UAB, 6 de juliol. Seminari: 

Amèriques globals: coneixement, expe-

riències i espais de la física al segle xx, 

amb Adriana Minor García, investigado-

ra de la Universitat Federal de Bahia 

(Brasil), i Josep Simon, de la Universitat 
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del Rosario (Colòmbia). Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica, amb la col·laboració del 

Centre d’Història de la Ciència de la UAB.

Conferències

— IEC, 18 de setembre. Conferència: «El 

pensament econòmic de Kenneth J. Arrow 

(1921-2017)», a càrrec de Josep Maria 

Vegara, de la UAB i autor del llibre la 

obra de Kenneth Arrow: una selección. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC).

— IEC, 19 de setembre. Con-

ferència: «Las orquídeas de México», a 

càrrec de Rebeca Menchaca, de la Univer-

sitat Veracruzana de Mèxic. Organització: 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC) i Orquidiario de la Universitat 

Veracruzana de Mèxic.

— IEC, 26 de setembre. Con-

ferència: «Els petits satèl·lits, innovació i 

visió territorial: el Programa HUMIT», a 

càrrec de Jordi Corbera, cap del Centre 

de Suport al Programa Català d’Observació 

de la Terra de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya. Organització: 

Secció de Ciències i Tecnologia (IEC).

— Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (Barcelona), 4 

d’octubre. Conferència del cicle institu-

cions del nostre dret: «La jurisprudència 

a Alemanya. Flexibilitat pragmàtica», de 

Catalina Garay, presidenta de l’Associació 

d’Advocats Alemanys a Espanya (DAV-

Spanien). Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC), amb la col·labo-

ració de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona i amb el suport de la Dipu-

tació de Barcelona.

— UAB, 5 d’octubre. Conferència 

del cicle institucions del nostre dret: «La 

formació de juristes a Europa», de Cata-

lina Garay, presidenta de l’Associació 

d’Advocats Alemanys a Espanya (DAV-

Spanien). Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC), amb la col·labo-

ració de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona i amb el suport de la Dipu-

tació de Barcelona. 

— Centre Cultural i de Congres-

sos Lauredià (Sant Julià de Lòria, Andor-

ra), 6 d’octubre. Conferència de Núria 

Salán, presidenta de la Societat Catala- 

na de Tecnologia (IEC), per a inaugurar 

el curs 2017-2018 de la Universitat  

d’Andorra. Organització: Universitat d’An-

dorra.

— IEC, 10 d’octubre. Conferèn-

cia del Seminari Rideal (Red de Investi-

gación sobre Áreas Metropolitanas de 

Europa y América Latina): «Gobernanza 

neoliberal, crisis global y mutaciones 

urbanas en América Latina», de Carlos 

A. de Mattos, professor de la Universitat 

Catòlica de Xile. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 17 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs acadèmic 2017-

2018 de l’IEC: «La literatura furtiva», de 

Pere J. Quetglas i Nicolau, membre de la 

Secció Filològica. Organització: IEC.
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— IEC, 19 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle la tecnologia al servei de les 

persones: «Ciència, tecnologia i societat», 

a càrrec de Manuel Medina, doctor en 

filosofia i sociologia, professor emèrit de 

la Universitat de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— Reial Acadèmia de Bones Lle-

tres de Barcelona (RABLB), 19 d’octubre. 

Conferència del cicle interacadèmic els 

aliments: «Territori i alimentació a la 

història: una relació complexa», a càrrec 

de Jordi Maluquer de Motes. Organització: 

RABLB.

— IEC, 23 d’octubre. Conferència 

«L’economia catalana, canvis recents i 

alguns reptes futurs», a càrrec d’Àngela 

Fernández Céspedes, subdirectora general 

d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat de 

Catalunya, en el marc de la junta general 

ordinària de la Societat Catalana d’Eco-

nomia (IEC). Organització: SCE-IEC.

— IEC, 23 d’octubre. Conferèn-

cies del cicle interacadèmic els aliments: 

«Un gastroviatge per l’enopaisatge» i «Els 

falsos mites dels diferents aliments», per 

Josep Bujan i Montse Folch, de l’Acadèmia 

Catalana de Gastronomia i Nutrició 

(ACGN). Organització: ACGN. 

— IEC, 24 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2017-2018 de la 

Societat Catalana de Geografia: «De la go-

vernança del corredor mediterrani», per 

Josep Vicent Boira, membre de l’IEC.

— IEC, 25 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2017-2018 de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics: 

«Hilari Raguer, trajectòria d’un historia-

dor», a càrrec de Joan Villarroya i Font, 

catedràtic d’història contemporània de la 

Universitat de Barcelona.

— IEC, 26 d’octubre. Conferèn-

cia: «Galileu, el sistema europeu de nave-

gació per satèl·lit», a càrrec de Xavier 

Benedicto Ruiz, cap del Departament del 

Programa Galileu a l’Agència Espacial 

Europea (ESA). Organització: Secció de 

Ciències i Tecnologia (IEC).

— IEC, 26 d’octubre. Conferèn-

cies del cicle microestats europeus: coo-

peració i diplomàcia: «Andorra: diplomà-

cia i cooperació», de Josep Dallerès, 

president de la Comissió Nacional Andor-

rana per la UNESCO, i «Diplomàcia i 

integració europea: el cas de San Marino», 

de Michele Chiaruzzi, director del Cen- 

tre de Recerca de Relacions Internacionals 

de la Universitat de San Marino. Organit-

zació: Transfrontier Euro-Institut Net-

work, Universitat de Perpinyà, Centre de 

Recerca sobre les Societats i els Ambients 

a la Mediterrània, Universitat d’Estras-

burg, Dyname i IEC.

— URV (Tarragona), 26 d’octu-

bre. Acte d’inauguració de curs 2017-

2018 de la Societat Catalana de Comuni-

cació. Entre els conferenciants destacà 

Eudald Carbonell, catedràtic de la URV.

— IEC, 27 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle conferències mineralògiques 

de tardor: «Invitació a cinc espais insòlits 

del patrimoni geològic català», a càrrec 
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d’Isaac Camps Gamundi, geòleg, editor 

científic i guia de camp. Organització: 

ICHN (IEC).

— IEC, 30 d’octubre. Conferèn-

cia: «Arqueologia industrial a través de 

l’edat mitjana: els molins», a càrrec de Fran-

cesc Roma i Casanovas, del Patronat d’Es-

tudis Osonencs. Organització: Amics de 

l’Art Romànic. 

— IEC, 31 d’octubre. Conferèn-

cia: «Usos lingüístics i identitats socials 

entre adolescents catalans i valencians», 

a càrrec d’Avel·lí Flors (UOC i CUSC-UB). 

Organització: Societat Catalana de Socio-

lingüística (IEC).

— IEC, 6 de novembre. Conferèn-

cia: «Mems i mitjans: l’evolució de la 

comunicació metafòrica», per Martí Do-

mínguez, membre de la Secció de Ciències 

Biològiques. Organització: Secció de 

Ciències Biològiques (IEC). 

— IEC, 9 de novembre. Conferèn-

cia: «Neuronal population activity respon-

sible for rhythmic movements: Lognor-

mality, spiking regimes and connectivity», 

a càrrec de Rune W. Berg, de la Universi-

tat de Copenhagen. Organització: Centre 

de Recerca Matemàtica.

— IEC, 9 de novembre. Conferèn-

cia: «Elena o Eleno de Céspedes», a càrrec 

d’Ignacio Ruiz, de la Universitat Rey Juan 

Carlos. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 9 de novembre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2017-2018 de la 

Societat Catalana de Física: «Més enllà de 

Pròxima b», per Guillem Anglada Escudé, 

de l’Escola de Física i Astronomia de la 

Universitat Queen Mary de Londres. Or-

ganització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— IEC, 13 de novembre. Con-

ferència: «Els problemes de les Sparkas-

sen alemanyes», a càrrec d’Antoni Serra 

Ramoneda, consoci i expresident de la 

Societat Catalana d’Economia. Organit-

zació: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 15 de novembre. Con-

ferència commemorativa del Dia de Sant 

Albert Magne: «La vida que brolla a la 

foscor. Els orígens de la vida a la terra… 

i en el sistema solar», a càrrec de Ricard 

Guerrero, membre de l’IEC i director 

acadèmic del Barcelona Knowledge Hub 

de l’Academia Europaea. Organització: 

Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 16 de novembre. Con-

ferència del cicle la tecnologia al servei 

de les persones: «La tecnologia alternati-

va», a càrrec de Pep Puig i Quim Coromi-

nas, enginyers. Organització: Societat 

Catalana de Tecnologia.

— IEC, 17 de novembre. Con-

ferència del cicle conferències mineralò-

giques de tardor: «Meteoritos. Origen, 

historia y composición mineralógica. 

Meteoritos característicos catalanes y del 

resto de la península Ibérica», per José 

Vicente Casado. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC). 
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— IEC, 22 de novembre. Con-

ferència inaugural del curs 2017-2018 de 

la Societat Catalana de Matemàtiques: 

«Sobre algunes desigualtats geomètriques 

en el pla», a càrrec de Julià Cufí, de la UB. 

Organització: Societat Catalana de Mate-

màtiques (IEC).

— IEC, 29 de novembre. Con-

ferència inaugural del curs 2017-2018 de 

la Societat Catalana de Biologia: «Cèl·lules 

mare en la salut i en la malaltia», a càrrec 

de Salvador Aznar Benitah, de l’Institut de 

Recerca Biomèdica de Barcelona.

— IEC, 29 de novembre. Con-

ferència del curs ments, màquines i cons-

ciència: «Pot pensar una màquina? El test 

de Turing», per Josep Macià, de la UB. 

Organització: Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC). 

— IEC, 30 de novembre. Con-

ferència: «Intel·ligència artificial i salut: 

interpretant les dades dels smartwatches 

i altres wearables», a càrrec de Beatriz 

López, enginyera informàtica per la UAB 

i doctora en informàtica per la UPC. 

Organització: Societat Catalana de Tec-

nologia (IEC).

— IEC, 1 de desembre. Conferèn-

cia: «Avances en el tema del colorido de 

la vida», a càrrec d’Antonio Zirión Qui-

jano, de la Universitat Nacional Autòno-

ma de Mèxic. Organització: Societat Ca-

talana de Filosofia (IEC).

— IEC, 11 de desembre. Con-

ferència: «Premio Nobel a la Economía 

del Comportamiento 2017: Richard Tha-

ler», per Pedro Rey Biel, professor de la 

UAB. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— Acadèmia de Ciències Vete-

rinàries de Catalunya (ACVC), 12 de 

desembre. Conferència de cloenda del curs 

de l’ACVC: «Producció de proteïna des-

tinada a alimentació animal a partir de 

microorganismes», per M. Àngels Calvo 

Torras. Inclosa dins el cicle interacadèmic 

els aliments. Organització: ACVC.

— IEC, 13 de desembre. Con-

ferència del curs ments, màquines i cons-

ciència: «La llengua que parlem determi-

na com pensem?», per Marc Artiga, de la 

Universitat de València. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC). 

— IEC, 14 de desembre. Con-

ferències del cicle la tecnologia al servei 

de les persones: «La mobilitat elèctrica». 

Víctor Fuses, de la UPC, pronuncià «Les 

embarcacions de treball a ports i embas-

saments fluvials: una altra visió de la 

mobilitat elèctrica híbrida», i Ricard 

Jornet, president de Som Mobilitat, im-

partí la ponència «Mobilitat compartida, 

elèctrica i amb renovables». Organització: 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 15 de desembre. Con-

ferència del cicle conferències mineralògi-

ques de tardor: «Mineria i patrimoni miner 

català. Inventari i avaluació de museus i 

parcs geològics. Estratègies a seguir per a 

la conservació i divulgació científica», per 

Josep M. Mata Perelló. Organització: Ins-

titució Catalana d’Història Natural (IEC).
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— IEC, 18 de desembre. Con-

ferència: «Copernicus, el sistema europeu 

d’observació de la Terra», a càrrec de 

Betlem Rosich Tell, cap de la Secció 

d’Operacions de les missions Copernicus 

a l’Agència Espacial Europea (ESA). 

Organització: Secció de Ciències i Tecno-

logia (IEC).

— IEC, 19 de desembre. Con-

ferència sobre el Premi Nobel de Química 

2017: «Microscòpies electròniques: com 

entendre i avançar en la ciència a partir 

de veure’n els petits detalls», a càrrec de 

Jordi Arbiol, de l’Institut Català de Nano-

ciència i Nanotecnologia. Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC).

— Seu de l’Ens de l’Associacionisme 

Cultural Català (Barcelona), 10 de gener. 

Conferència: «El futur de la religió», a 

càrrec de Salvador Giner, antic president 

de l’IEC. Organització: Ens de l’Associa-

cionisme Cultural Català.

— IEC, 10 de gener. Conferència 

del curs ments, màquines i consciència: 

«Intencionalitat, consciència, autocons-

ciència», a càrrec de Carlota Serrahima, 

de la UB. Organització: Societat Catala- 

na de Filosofia (IEC).

— IEC, 10 de gener. Conferència: 

«El greix marró: què és i què el converteix 

en un aliat antiobesitat», per Rosalia 

Rodríguez, de la Universitat Internacional 

de Catalunya. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 17 de gener. Conferència: 

«El senglar: situació i escenari de futur», 

a càrrec de Carme Rosell, biòloga. Orga-

nització: Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).

— IEC, 18 de gener. Conferèn-

cies del cicle microestats europeus: 

cooperació i diplomàcia: «L’adhesió dels 

microestats al Consell d’Europa: un 

primer pas cap al reconeixement com a 

actors de la integració europea», a càrrec 

de Birte Wassenberg, de la Universitat 

d’Estrasburg; «El Luxemburg: una polí-

tica exterior entre “estimats veïns” i cons-

trucció europea», a càrrec de Sylvain 

Schirmann, de la Universitat d’Estras-

burg, i «Les relacions internacionals de 

la República de Malta i del Principat de 

Mònaco: cooperació i diplomàcia», a 

càrrec de Pierre-Alexis Blevin, de la 

Universitat de Rennes. Organització: 

Transfrontier Euro-Institut Network, 

Universitat de Perpinyà, Centre de Re-

cerca sobre les Societats i els Ambients a 

la Mediterrània, Universitat d’Estrasburg, 

Dyname i IEC.

— IEC, 23 de gener. Conferència 

amb motiu del Premi Nobel de Física 

2017: «Ones gravitatòries: l’alba d’una 

nova era», per José M. Martín Senovilla, 

catedràtic de física teòrica de la Univer-

sitat del País Basc. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— IEC, 23 de gener. Conferència: 

«Una lectura de l’assaig economic possi-

bilities for our grandchildren», a càrrec 

de Miquel Rubirola, autor del llibre Key-

nesianismos. una inmersión ràpida, de 
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Tibidabo Ediciones (2017). Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 24 de gener. Conferència 

del curs ments, màquines i consciència: 

«Percepció i experiència», amb Manuel 

García-Carpintero, de la UB. Organitza-

ció: Grup de Filosofia Analítica de la 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 25 de gener. Conferència 

del cicle la tecnologia al servei de les 

persones: «Edificis amb consum energètic 

quasi nul (NZEB)», a càrrec de Marc 

Solans, arquitecte. Organització: Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 1 de febrer. Lliçó del curs 

2017-2018 de la Societat Catalana de 

Filosofia: «Filosofia com a fenomenolo-

gia», a càrrec de Francesc Pereña Blasi. 

Organització: Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— IEC, 7 de febrer. Conferència 

del curs ments, màquines i consciència: 

«Màquines i robots: qüestions ètiques», 

per Neus Torbisco, de la UPF i del Gra-

duate Institute de Ginebra. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 7 de febrer. Conferèn- 

cia: «Els pèptids com a moduladors d’in-

teraccions proteïna-proteïna», per Ernest 

Giralt, de l’IRB Barcelona i la UB. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona (RACAB), 8 de febrer. 

Conferència del cicle interacadèmic els 

aliments: «Reptes per a la producció 

d’aliments d’origen aquàtic en un món 

cada cop més poblat», per Francesc Pifer-

rer. Organització: RACAB.

— IEC, 12 de febrer. Conferència 

del cicle romànic a l’abast: «Josep Goday 

i Josep Puig i Cadafalch. Història d’una 

col·laboració», a càrrec de Joaquim Grau-

pera. Organització: Amics de l’Art Romà-

nic (IEC).

— IEC, 13 de febrer. Conferèn- 

cia: «Indicador d’igualtat de gènere de 

Catalunya: resultats 2017 i comparativa 

2005», a càrrec de Carme Poveda, de la 

Cambra de Comerç de Barcelona. Orga-

nització: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 15 de febrer. Conferència: 

«Algunes visions de la ciutat del cinema», 

a càrrec de Juan Manuel García Ferrer, 

enginyer industrial i llicenciat en geogra-

fia i història. Organització: Societat Ca-

talana de Geografia (IEC).

— IEC, 19 de febrer. Conferència 

del cicle les obres mestres del romànic 

català. commemoració dels 40 anys de 

la societat Amics de l’Art romànic: «No 

tan llombarda. Òptiques canviants sobre 

la catedral de la Seu d’Urgell», a càrrec 

de Gerardo Boto, de la UdG. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 20 de febrer. Conferència: 

«Quintes paral·leles, harmònics i fabor-

dons en el sorgiment de la polifonia oral 

i escrita de la Mediterrània llatina», a 

càrrec de Jaume Ayats. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).
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— IEC, 21 de febrer. Conferència 

del cicle física oberta: «Una visió micros-

còpica de la coherència quàntica», a càrrec 

de Jordi Boronat, de la UPC. Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC). 

— IEC, 21 de febrer. Conferència 

del curs ments, màquines i consciència: 

«La ment com a software del cervell: el 

funcionalisme», per David Pineda, de la 

UdG. Organització: Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— IEC, 22 de febrer. Conferències 

del cicle microestats: cooperació i di-

plomàcia: «La definició de la política en 

un sistema de govern complex: la política 

estrangera del Liechtenstein entre coope-

ració regional, europeïtzació i globalitza-

ció», de Wilfried Marxer, director de 

l’Institut Liechtenstein, i «El Vaticà: una 

dimensió micro universalment aplicable», 

de Rémi Caucanas, de l’Institut Catòlic de 

la Mediterrània. Organització: Transfron-

tier Euro-Institut Network, Universitat de 

Perpinyà, Centre de Recerca sobre les 

Societats i els Ambients a la Mediterrània, 

Universitat d’Estrasburg, Dyname i IEC.

— IEC, 26 de febrer. Conferència 

del cicle les obres mestres del romànic 

català. commemoració dels 40 anys de 

la societat Amics de l’Art romànic: «La 

façana de Ripoll o la utilització politico-

religiosa de l’art medieval (segles xii-xxi)», 

a càrrec de Xavier Barral, de la Universi-

tat de Rennes i la Universitat de Venècia. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— Reial Acadèmica de Medicina 

de Catalunya (RAMC, Barcelona), 27 de 

febrer. Conferència: «Aliments, microbio-

ta i salut», per Francesc Guarner i Bona-

ventura Clotet. Organització: RAMC.

— Recinte d’exposicions La Far-

ga de l’Hospitalet, 27 de febrer. Conferèn-

cia: «Connectar la tecnologia amb el cos 

o ser tecnologia? Cyborg!», a càrrec 

d’Antoni Hernández-Fernández, membre 

de l’Associació Catalana per a la Divul-

gació Científica (ACDIC) i de la Societat 

Catalana de Tecnologia de l’IEC. Orga-

nització: ACDIC.

— IEC, 5 de març. Conferència 

del cicle les obres mestres del romànic 

català. commemoració dels 40 anys de 

la societat Amics de l’Art romànic: «Una 

aturada als Pirineus: Sant Climent de 

Taüll», a càrrec de Milagros Guardia, de la 

UB. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 6 de març. Conferència: 

«El llegat musicològic de Francesc Bonas-

tre», a càrrec de Cristina Álvarez, César 

Calmell, Francesc Cortès, Xavier Daufí i 

Josep M. Gregori. Organització: Societat 

Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 7 de març. Conferència 

del curs ments, màquines i consciència: 

«Consciència en un món material?», per 

Olga Fernández, de la UAB. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 12 de març. Conferència 

del cicle les obres mestres del romànic 

català. commemoració dels 40 anys de 
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la societat Amics de l’Art romànic: «La 

Seu romànica de Girona: la resurrecció 

d’un monument oblidat», a càrrec de Marc 

Sureda, conservador del Museu Episcopal 

de Vic. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 15 de març. Conferència: 

«Feynman: un paradigma de curiositat i 

creativitat», a càrrec de Rolf Tarrach, 

membre de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— IEC, 19 de març. Conferència 

del cicle les obres mestres del romànic 

català. commemoració dels 40 anys de 

la societat Amics de l’Art romànic: «La 

història historiada d’un paradigma arqui-

tectònic: Sant Vicenç de Cardona», a càr - 

rec de Francesca Español, de la UB.

— IEC, 20 de març. Conferència: 

«La Col·lecció de Música Baldelló, fets i 

anècdotes», a càrrec de Carles Badal. 

Organització: Societat Catalana de Musi-

cologia (IEC).

— IEC, 21 de març. Conferència 

del curs ments, màquines i consciència: 

«Ment, consciència i inconscient segons la 

psicoanàlisi de Freud», per Núria Sara 

Miras, de la UB. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 21 de març. Conferència: 

«La pugna per viure a la ciutat: població, 

polarització i canvi urbà», a càrrec d’Anto-

nio López Gay, de la UAB. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 22 de març. Conferència 

del cicle la tecnologia al servei de les 

persones: «L’energia smart en l’entorn 

rural, smartgrid.cat». Organització: So-

cietat Catalana de Tecnologia.

— IEC, 22 de març. Conferència 

de cloenda del cicle interacadèmic els 

aliments: «El frau més gran de la història. 

Les conseqüències de l’agricultura per a la 

humanitat i per al medi ambient», a càrrec 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC i 

catedràtic emèrit d’ecologia de la UB. 

Organització: Acadèmies de Catalunya. 

— IEC, 24 de març. Conferència 

del cicle les obres mestres del romànic 

català. commemoració dels 40 anys de 

la societat Amics de l’Art romànic: «Sor-

tida: La Girona monumental d’època 

medieval», amb Francesca Español, de  

la UB.

— IEC, 9 d’abril. Conferència: 

«Reptes del Sistema Nacional de Salut», 

a càrrec de David Elvira, director del 

Servei Català de la Salut. Organització: 

Secció de Ciències Biològiques (IEC).

— IEC, 11 d’abril. Conferència 

del cicle ments, màquines i consciència: 

«Locke i la construcció de la ment», a 

càrrec d’Ambròs Domingo. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 16 d’abril. Conferència i 

presentació de les memòries de Jacint Ros 

Hombravella, de la UB, titulades pàgines 

viscudes d’un economista català. Orga-

nització: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 19 d’abril. Conferència: 

«frankenstein 2018: dos-cents anys en la 
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història de la ciència (primera part)», en la 

commemoració dels dos-cents anys de  

la publicació de frankenstein, a càrrec  

de Tim Fulford, de la Universitat De 

Montfort; Dehlia Hannah, de la Univer-

sitat de Copenhaguen, i Andrew Smith, 

de la Universitat de Sheffield. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 19 d’abril. Conferència 

del cicle la tecnologia al servei de les 

persones: «Transició energètica: el rol de 

les comarques, dels municipis i de la po-

blació», de Josep Puig, doctor en engi-

nyeria, i Ramon Sans, enginyer industrial. 

Organització: Societat Catalana de Tec-

nologia (IEC).

— IEC, 25 d’abril. Conferència: 

«The historical roots and future directions 

of open access to learning», a càrrec de 

John Willinsky, de la Universitat de Stan-

ford. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC).

— IEC, 25 d’abril. Conferència: 

«Francesc Aragó i Roig, el gran científic 

català poc conegut, precursor de l’elec-

tromagnetisme i la relativitat», a càrrec 

de Carles Paul Recarens, de l’Escola Su-

perior Politècnica de Mataró. Organitza-

ció: Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC).

— IEC, 25 d’abril. Conferència 

del cicle ments, màquines i consciència: 

«El jo i el misteri de la consciència», a 

càrrec de Josep Lluís Prades. Organitza-

ció: Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 26 d’abril. Conferència: 

«Refrigeració en estat sòlid: una tecnologia 

respectuosa amb el medi ambient», a càr-

rec d’Antoni Planes, de la UB. Organitza-

ció: Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 30 d’abril. Conferència 

del cicle l’art cristià i els seus escenaris: 

«Etiòpia. Cristianisme pels tretze mesos 

de l’any. Art i natura», a càrrec de Carles 

Lorenzo Bosquet, de l’Ateneu Universita-

ri Sant Pacià. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 7 de maig. Conferència 

del cicle l’art cristià i els seus escenaris: 

«El tresor de la dinastia fatimita i la seva 

dispersió per l’Occident medieval», a 

càrrec de Laura Calzada, historiadora. Es 

lliurà el volum 27 de la revista lambard. 

estudis d’Art medieval. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 8 de maig. Conferència: 

«La llengua del real al cinema: d’en cons-

trucció a estiu 1993», a càrrec de Jordi 

Balló, guionista i productor de cinema. 

Organització: Societat Catalana de Socio-

lingüística (IEC).

— IEC, 8 de maig. Conferència: 

«Young Nature Photographers. La mirada 

dels joves», de Laura Albiac, Marc Albiac 

i Mònica Busquets, dins la LXI Sessió de 

Fotografia de Natura. Organització: So-

cietat Catalana de Fotògrafs de Natura i 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Centre d’Estudis i Investiga-

cions Comarcals Alfons el Vell (Gandia), 
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9 de maig. Conferència: «Pompeu Fabra 

i les normes de castelló», a càrrec de 

Vicent Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló. 

Organització: Centre d’Estudis i Investi-

gacions Comarcals Alfons el Vell.

— IEC, 14 de maig. Conferència: 

«La valoració de Cambó sobre la indepen-

dència de Catalunya», a càrrec d’Alfons 

Almendros (Escola Superior de Comerç 

Internacional - UPF). Organització: Socie-

tat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 14 de maig. Conferència: 

«La poesia romanesa de postguerra», de 

l’escriptor romanès Mircea Cărtărescu, dins 

la jornada internacional el prodigi de les 

lletres: aproximació a l’obra de mircea 

cărtărescu, i recital de poesia romanesa a 

càrrec del poeta Marc Romera.

— Universitat de Ginebra, 15 de 

maig. Conferència: «La Ginebra d’Aurora 

Bertrana», a càrrec de Mariàngela Vila-

llonga, vicepresidenta de l’IEC. Organit-

zació: Facultat de Ciències de la Societat 

de la Universitat de Ginebra.

— Casa de Cultura (Castelló de 

la Plana), 19 de maig. Vermuts literaris. 

Conferència col·loqui: «Pompeu Fabra, 

l’autoritat admirada del valencianisme». 

Organització: Delegació de l’IEC a Caste-

lló i Castelló per la Llengua.

— IEC, 28 de maig. Conferència: 

«Etiòpia. Cristianisme pels 13 mesos de 

l’any. Art i natura», a càrrec de Carles 

Lorenzo Bosquet, de l’Ateneu Universita-

ri Sant Pacià. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 30 de maig. Conferència: 

«La vainilla, una orquídia ancestral», a 

càrrec de Rebeca Menchaca, especialista 

en orquídies i coordinadora de l’orquidiari 

de la Universitat Veracruzana de Mèxic. 

Organització: Institució Catalana d’Histò-

ria Natural (IEC).

— IEC, 12 de juny. Conferència: 

«Paisatge i canvi global al migjorn valen-

cià: des del cim de l’Aitana al litoral del 

cap Roig (Oriola)», a càrrec de Juan 

Antonio Marco Molina, de la Universitat 

d’Alacant. Organització: Societat Catala-

na de Geografia (IEC).

Discursos de recepció

— IEC, 26 de setembre. Discurs de re-

cepció de Guillem López Casasnovas com 

a membre numerari de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials: «Economia i 

gestió pública al servei del benestar de la 

gent».

— IEC, 26 d’octubre. Discurs de 

recepció d’Ernest Belenguer i Cebrià com 

a membre numerari de la Secció Històri-

co-Arqueològica: «Ferran II: el rei del 

redreç?». 

— IEC, 30 d’octubre. Discurs de 

recepció de Francesca Segura Beltran com 

a membre numerària de la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials: «Canvis ambien-

tals i antròpics recents en els sistemes 

fluvials mediterranis: crònica d’una des-

trucció anunciada». 

— IEC, 25 de gener. Discurs de 

recepció de Ramon Pinyol i Torrents com 
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a membre numerari de la Secció Històri-

co-Arqueològica: «Verdaguer sota el 

franquisme: censura i manipulació». 

— IEC, 19 de febrer. Discurs de 

recepció de Ramon López de Mántaras 

com a membre numerari de la Secció de 

Ciències i Tecnologia: «Passat, present i 

futur de la intel·ligència artificial: algunes 

reflexions». 

— IEC, 20 de febrer. Discurs de 

recepció de Jaume Mensa i Valls com a 

membre numerari de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials: «L’Institut d’Estudis 

Catalans i els estudis arnaldians (1907-

2016)». 

— IEC, 14 de maig. Discurs de 

recepció de Marta Sanz com a membre 

numerària de la Secció de Ciències i Tec-

nologia: «L’indeterminisme en el càlcul i 

en la modelització matemàtica».

— IEC, 30 de maig. Discurs de 

recepció de Josep M. Salrach com a mem-

bre numerari de la Secció Històrico-Ar-

queològica: «L’assassinat de l’arquebisbe 

Ató (971) i les lluites pel poder en els 

orígens de Catalunya».

— IEC, 18 de juny. Discurs de 

recepció de Josep Peñuelas i Reixach com 

a membre numerari de la Secció de Cièn-

cies Biològiques: «La vida i les lleis de la 

vida: aprenent a interpretar el canvi global 

i els límits per a la sostenibilitat».

Presentacions

— IEC, 27 de setembre. Presentació del 

llibre catalunya i futur, obra col·lectiva 

dels membres de l’IEC Josep Amat, Jaume 

Bertranpetit, Josep Cruanyes, Oriol Homs, 

Guillem López Casasnovas, Isidor Marí, 

Damià Pons, Ferran Requejo, Martí Tei-

xidó, Jaume Terradas i Miquel Vilardell. 

Organització: IEC.

— IEC, 28 de setembre. Presen-

tació de la segona edició de la jornada 

science needs You! L’acte també comp-

tarà amb la participació de Marta Felip, 

alcaldessa de Figueres, ciutat que acollirà 

la jornada. Organització: Associació Ca-

talana per a la Divulgació Científica 

(ACDIC).

— IEC, 3 de novembre. Presen-

tació del llibre mercancía y deuda. Apor-

tación de una fenomenología del dinero a 

los fundamentos de la teoría monetaria, 

de Joan Gonzàlez Guardiola. El llibre l’ha 

publicat l’editorial Jitanjáfora, de la Uni-

versitat Nacional Autònoma de Mèxic. 

Organització: Grup d’Estudis Fenomeno-

lògics de la Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

— IEC, 22 de novembre. Presen-

tació del llibre la societat catalana d’es-

tu dis Històrics. setanta anys de compromís 

amb la història (1946-2016), de Josep 

Lluís Martín i Berbois, editada per la SCEH 

(IEC). Organització: SCEH (IEC).

— IEC, 27 de novembre. Presen-

tació del llibre Joventuts llibertàries, de 

Sònia Garangou, amb Jaume Sobrequés, 

president de la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (SCEH); Antoni Dalmau, mem-

bre de la Junta de la SCEH, i Joan Villar-
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roya, catedràtic d’història contemporània 

de la UB. Organització: SCEH (IEC).

— IEC, 13 de desembre. Presen-

tació del llibre Aigua i energia. l’apro-

fitament hidroelèctric dels rius catalans, 

de Joan Carles Alayo. Organització: So-

cietat Catalana d’Història de la Ciència i 

de la Tècnica (IEC).

— IEC, 19 de desembre. Presen-

tació del número 27 de treballs de socio-

lingüística catalana, dedicat a la trans-

missió lingüística intergeneracional, amb 

les intervencions de dos dels autors i de 

l’editor en cap de la revista, Emili Boix. 

Organització: Societat Catalana de Socio-

lingüística.

— IEC, 16 de gener. Presentació 

del llibre Allò que el corrector no s’endu-

gué. la correcció postdigital, de Daniel 

Casals, Anna M. Torrent i Margarida 

Bassols. Organització: Societat Catalana 

de Llengua i Literatura, UAB i XIX-XXI.

cat.

— Centre Cultural La Nau (Uni-

versitat de València), 24 de gener. Presen-

tació del llibre la cort napolitana d’Alfons 

el magnànim: el context de ‘curial e 

Güelfa’, d’Abel Soler. Organització: IEC, 

Institució Alfons el Magnànim - Centre 

Valencià d’Estudis i d’Investigació i UV.

— IEC, 25 de gener. Presentació 

dels cursos de lexicografia i onomàstica 

de la Secció Filològica. Organització: 

Secció Filològica (IEC). 

— Seu central del Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

(Barcelona), 25 de gener. Presentació de 

l’Any Pompeu Fabra, amb la participació 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Ester Franquesa, directora general de 

Política Lingüística, i Jordi Ginebra, co-

missari de la commemoració. Organitza-

ció: Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya, amb la col·laboració 

de l’IEC.

— IEC, 29 de gener. Presentació 

del llibre 1939: els núvols confiscats. 

relat d’eduard fontserè sobre els últims 

dies del servei meteorològic de catalunya, 

de Josep Batlló i Montserrat Busto. Orga-

nització: IEC, amb la col·laboració del 

Servei Meteorològic de Catalunya.

— Biblioteca Digital de Menador 

Espai Cultural (Castelló), 30 de gener. 

Inauguració de la nova biblioteca digital 

de Menador Espai Cultural. Organització: 

Universitat Jaume I i Ajuntament de Cas-

telló.

— Biblioteca de Catalunya (Bar-

celona), 31 de gener. Presentació del llibre 

electrònic felip pedrell a la Biblioteca de 

catalunya, de Francesc Cortès. Organit-

zació: Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya. 

— IEC, 5 de febrer. Presentació 

dels actes del simposi internacional les 

pedreres medievals a la corona d’Aragó, 

a càrrec de Jordi López Vilar, investigador 

de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssi-

ca (ICAC) i director del Butlletí Arqueo-

lògic de tarragona. Organització: Amics 

de l’Art Romànic (IEC).
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— MoraBanc (Andorra la Vella), 

19 de febrer. Presentació del llibre re- 

cull de conferències 2015. 700 anys de la 

mort de ramon llull. 9ns debats de recer-

ca: «la recerca jurídica a Andorra». Orga-

nització: Societat Andorrana de Ciències.

— Institut Menorquí d’Estudis 

(Maó), 23 de febrer. Presentació del llibre 

obres gramaticals, ii, d’Antoni Febrer  

i Cardona, a càrrec de Francesc Feliu i 

Gemma Albiol, editors i autors de l’estudi 

introductori, i de Marisa Paredes, direc-

tora de la publicació de l’obra completa. 

Organització: IME.

— IEC, 5 de març. Presentació 

del portal Pompeu Fabra, que conté la 

versió digital de les obres completes de 

Pompeu Fabra, dins les activitats de ce-

lebració del 150è aniversari del naixement 

del gramàtic català. Organització: IEC i 

UPF, amb la col·laboració del Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.

— Teatre La Germandat de Ca-

laceit, 10 de març. Presentació del conve-

ni de col·laboració entre l’IEC i l’Associació 

Cultural del Matarranya, en què també es 

presentà la monografia el jaciment de 

sant Antoni de calaceit i el poblament 

ibèric de les comarques del matarranya i 

la terra Alta. Organització: Associació 

Cultural del Matarranya. 

— Palau Marc (Barcelona), 14 de 

març. Roda de premsa de presentació  

de l’Any Fages de Climent. Organització: 

Càtedra de Patrimoni Literari Maria 

Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, 

Institució de les Lletres Catalanes, Ajun-

tament de Castelló d’Empúries i Ajunta-

ment de Figueres, entre d’altres. 

— IEC, 14 de març. Presentació 

del còmic pompeu fabra. l’aventura de 

la llengua, d’Oriol Garcia Quera i Gemma 

Pauné Xuriguera, editat per Dalmau 

Editors. Organització: IEC, Càtedra Pom-

peu Fabra i Direcció General de Política 

Lingüística.

— Librería del BOE (Madrid), 15 

de març. Presentació de l’obra la cort 

napolitana d’Alfons el magnànim: el 

context de ‘curial e Güelfa’. Organització: 

IEC, Institució Alfons el Magnànim, Uni-

versitat de València i Unión de Editoriales 

Universitarias Españolas.

— Espai Avinyó (Barcelona), 15 

de març. Presentació: «The crucible of 

ambition: alternative visions for welsh», 

a càrrec de Colin H. Williams, de la Uni-

versitat de Cardiff i la Universitat de 

Cambridge. Organització: Societat Cata-

lana de Sociolingüística (IEC).

— IEC, 20 de març. Presentació 

del llibre els cereals i el pa en els països 

de llengua catalana a la baixa edat mit-

jana, amb Flocel Sabaté, membre de 

l’IEC; Jesús Contreras, de la UB, i Antoni 

Riera, autor del llibre i membre de l’IEC. 

Organització: IEC.

— IEC, 20 de març. Presentació 

del llibre d’estil de ‘la Vanguardia’, amb 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica de l’IEC; Màrius Carol, director 
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de la Vanguardia; Quim Monzó, escrip-

tor, i Magí Camps, redactor en cap del 

diari i membre de l’IEC. Organització: 

Secció Filològica (IEC) i Libros de Van-

guardia.

— IEC, 21 de març. Presentació 

del llibre el jardí de dionís. l’entorn 

cultural del vi, d’Eduard Puig i Vayreda, 

a càrrec de Josep M. Puiggròs i Jové, de 

la ICEA. Organització: Institució Catala-

na d’Estudis Agraris (IEC).

— Institut Menorquí d’Estudis 

(IME) (Maó), 26 de març. Presentació del 

portal Pompeu Fabra, que conté la versió 

digital de les obres completes de Pompeu 

Fabra (2005-2013), dins la celebració de 

l’Any Fabra. Organització: IME.

— IEC, 6 d’abril. Presentació del 

llibre paseo filosófico en madrid. intro-

ducción a Husserl, d’Agustí Serrano de 

Haro, de l’Institut de Filosofia del CSIC. 

Organització: Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— Seminari Conciliar de Barce-

lona, 16 d’abril. Presentació del llibre 

Història moral de cathalunya. llibre 

segon de la ‘Història cathalana’, de Pere 

Gil i Estalella, editat a cura de Rodolfo 

Galdeano i publicat per la Secció Històri-

co-Arqueològica de l’IEC. Organització: 

Biblioteca Pública Episcopal de Barce-

lona.

— IEC, 18 d’abril. Presentació de 

la Biomarató 2018, el repte més gran 

sobre biodiversitat urbana a l’Àrea Me-

tropolitana de Barcelona. Organització: 

CREAF, Institut de Ciències del Mar i 

Ciència en Societat.

— IEC, 19 d’abril. Presentació 

del volum the classical tradition in me-

dieval catalan, 1300-1500, amb Montser-

rat Jufresa, de la SCEC; Lola Badia, de la 

UB, i Lluís Cabré, de la UAB. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 26 d’abril. Presentació 

del llibre supermujeres, superinventoras. 

ideas brillantes que transformaron nues-

tra vida (2018), a càrrec de Sandra Uve, 

il·lustradora i escriptora. Organització: 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— Universitat d’Alacant, 27 d’abril. 

Presentació de la novel·la gràfica pompeu 

fabra. l’aventura de la llengua (Rafael 

Dalmau, 2018), a càrrec de Gemma Pau-

né Xuriguera, autora del guió i dels textos, 

i Oriol Garcia Quera, autor de les il·lus-

tracions. Organització: Delegació de l’IEC 

a Alacant.

— Centre Cultural de Novelda, 

27 d’abril. Presentació de la novel·la 

gràfica pompeu fabra. l’aventura de la 

llengua (Rafael Dalmau, 2018), a càrrec 

de Gemma Pauné Xuriguera, autora del 

guió i dels textos, i Oriol Garcia Quera, 

autor de les il·lustracions. Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— Casa de Cultura (Castelló de 

la Plana), 28 d’abril. Vermuts literaris: 

presentació de la novel·la gràfica pompeu 

fabra. l’aventura de la llengua (Rafael 

Dalmau, 2018), a càrrec de Gemma Pau-
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né Xuriguera, autora del guió i dels textos, 

i Oriol Garcia Quera, autor de les il·lus-

tracions. 

— IEC, 8 de maig. Presentació del 

còmic de terra o de mar. un viatge per 

descobrir i conèixer els oceans amb la 

imaginació, del projecte «El mar a fons», 

de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC), 

en col·laboració amb l’Obra Social «La 

Caixa». Organització: IEC i CSIC.

— IEC, 8 de maig. Roda de prem-

sa de presentació del Centre de Recerca 

en Ciberseguretat de Catalunya (CYBER-

CAT). Organització: UOC, UPC, UdL, 

UAB, UPF i URV.

— IEC, 15 de maig. Presentació 

del diccionari filosòfic, de Mario Bunge, 

amb Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Francesc Xavier Grau, vicepresi-

dent de la Xarxa Vives d’Universitats, i 

Alfons Barceló, traductor de l’obra. Orga-

nització: IEC, amb la col·laboració de la 

Xarxa Vives d’Universitats.

— IEC, 22 de maig. Presentació 

del llibre les medalles de proclamació de 

les terres de parla catalana. catalunya, 

València i Balears (1724-1843), de Jaume 

Boada Salom, dins la col·lecció «Medallis-

tes Catalans» de la Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics (SCEN). Organit-

zació: SCEN (IEC).

— IEC, 23 de maig. Presentació 

del llibre memòries de l’exili mexicà 

(1943-1956), d’Artur Bladé Desumvila, 

amb les intervencions de Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Joan Martí i Cas-

tell, membre de la SF de l’IEC; Sam 

Abrams, escriptor, i Artur Bladé Font, fill 

de l’autor i curador de l’obra. Organitza-

ció: IEC.

— Ajuntament de Lleida, 24 de 

maig. Presentació del llibre espills tren-

cats, de Mario Sasot, Premi Guillem Ni-

colau 2017 de literatura en llengua cata-

lana atorgat pel Govern d’Aragó, amb 

Ramon Sistac, delegat de l’IEC a Lleida, 

l’escriptora lleidatana Imma Monsó i 

l’autor de la novel·la. Organització: Ajun-

tament de Lleida, IEC, Institut d’Estudis 

del Baix Cinca (IEBC-IEA) i Gara d’Edi-

zions.

— IEC, 29 de maig. Presentació 

del llibre Yi-fu tuan. el arte de la geo-

grafía, editat per Joan Nogué, membre de 

l’IEC, a càrrec d’Abel Albet, de la UAB. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 6 de juny. «Indústria 

química i contaminació ambiental. El cas 

de Flix. Presentació i debat sobre el do-

cumental: Flix: atur o misèria (2018)», 

en què es presentà el documental flix: 

atur o misèria (2018), d’Arturo Hortas, 

que posa imatge i veu a la tesi doctoral de 

Marta Pujadas: la creació d’un passiu 

ambiental a catalunya. Història de la 

planta química de flix al riu ebre (1897-

2013) (2015). Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— IEC, 11 de juny. Presentació 

del llibre Género, desarrollo y globaliza-
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ción, de Lourdes Benería, de la Universi-

tat Cornell (Estats Units), a càrrec de 

Luisa Moltó, de la Universitat de València, 

i Carme Poveda, de la Cambra de Comerç 

de Barcelona. Organització: Societat Ca-

talana d’Economia (IEC).

— IEC, 12 de juny. Presentació 

del llibre calidoscopi informal, d’Albert 

Jané, a càrrec d’Albert Turull i Jordi Mir, 

membres de l’IEC i de la Societat d’Ono-

màstica (SdO). Organització: SdO.

— IEC, 12 de juny. Presentació 

del llibre ¿un mundo mejor? Balance 

moral del mundo desde la Guerra fría 

hasta hoy, amb Norbert Bilbeny i Eulàlia 

Solé, autors del llibre, i Ramon Flecha, de 

la UB. Organització: Associació Catalana 

de Sociologia (IEC).

— IEC, 18 de juny. Presentació 

del llibre carme Ballester: compromís, 

resistència i solitud, d’Oriol Dueñas, a 

càrrec de Jaume Sobrequés, president de 

la SCEH, i Josep M. Solé i Sabaté, de la 

UAB. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

— IEC, 19 de juny. Presentació 

del llibre europa a les fosques. polítiques 

socials en el feixisme, a càrrec de Salvador 

Giner, membre de l’IEC. Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC).

— Sala d’actes de la Residència 

d’Investigadors (Barcelona), 26 de juny. 

Presentació del llibre la sostenibilitat de 

la pesca a catalunya. perspectiva des  

de la ciència, a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Jordi Lleonard, de 

l’ICM-CSIC. Organització: Residència 

d’Investigadors i Editorial Laertes.

Col·loquis

— IEC, 5 d’octubre. Col·loqui internaci-

onal formes del discurs literari i filosòfic 

a l’antiguitat, en el marc de les Terceres 

Trobades Franco-Catalanes sobre l’Anti-

guitat Clàssica. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 25 d’octubre. 5è Fòrum 

Forestal de Barcelona. Organització: Ins-

titució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Vil·la Joana, Casa Verdaguer 

de la Literatura (Parc Natural de Collse-

rola), UVic i Centre Cultural de Folgue-

roles, 9-11 de novembre. X Col·loqui In-

ternacional Verdaguer: «Escriptures 

il·luminades». Organització: Societat 

Verdaguer, Càtedra Verdaguer d’Estudis 

Literaris de la UVic i Societat Catalana 

de Llengua i Literatura (IEC).

— Biblioteca de Catalunya (Bar-

celona), 30 de novembre. VII Fòrum del 

Patrimoni Literari: «Els papers dels escrip-

tors». Organització: Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngels Anglada - Carles 

Fages de Climent, amb la col·laboració de 

la BC, l’IEC, la Institució de les Lletres 

Catalanes, l’Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana i el Grup de Recerca de 

Patrimoni Literari de la UdG.

— IEC, 11 de gener. Col·loqui: 

«Àtoms a la plaça: conflictes ambientals i 

energia nuclear, 1977-2017», amb Xavier 

Roqué, historiador de la ciència; Miguel 
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Muñoz, membre del Moviment Ibèric An-

tinuclear, i Evelio Gómez, coeditor de la 

revista Alfalfa. revista de crítica ecológi-

ca y Alternativas (1977-1978). Organitza-

ció: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 10 de maig. XV Col·loqui 

Internacional de Geocrítica. Sessions XIII 

(urbanisme i planejament) i XIV (habi-

tatge social). Organització: Societat Ca-

talana de Geografia (IEC).

— Boí, Vilaller, Sopeira i el Pont 

de Suert, 31 de maig - 2 de juny. Col·loqui: 

«Joan Coromines i la Ribagorça», amb la 

conferència inaugural «Joan Coromines i 

Pompeu Fabra: una passió compartida 

per la llengua i pel territori», a càrrec de 

Joan Ferrer. Organització: IEC, UdL, UB 

i Centre d’Estudis Ribagorçans. 

— Universitat de Bucarest, 2-6 de 

juliol. XVIII Col·loqui Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes. Hi assis-

tí el president de l’IEC. Organització: 

Universitat de Bucarest.

— IEC, 10 de juliol. Summer 

Colloquium de la BGSMath. Xerrada 

sobre les singularitats en ones d’aigua  

i gotes, amb Diego Córdoba (ICMAT), i 

sobre atractors globals, amb Anna Cima 

(UAB-BGSMath). Organització: Barcelo-

na Graduate School of Mathematics.

Jornades

— IEC, 30 de setembre. 14a Jornada 

d’Ensenyament de les Matemàtiques: 

«Xarxes per comunicar, compartir i coo-

perar en l’educació matemàtica». Orga-

nització: Societat Catalana de Matemàti-

ques (IEC), Federació d’Entitats per a 

l’Ensenyament de les Matemàtiques a Ca-

talunya (FEEMCAT), Xeix - Societat 

Balear de Matemàtiques i Societat d’Edu-

cació Matemàtica Al-Khwarizmi - Socie-

tat d’Educació Matemàtica de la Comu-

nitat Valenciana.

— Centre d’Estudis Avançats de 

Blanes (CEAB), 6 d’octubre. XIV Jornada 

d’Avenços en Ecologia. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC), 

CEAB i Grup Excursionista Cultural i 

Alpinista (GECA).

— IEC, 6 d’octubre. XIII Jornada 

Realiter: «Terminologia per a la norma-

lització i terminologia per a la internacio-

nalització». Organització: UPC i IEC.

— Institut Menorquí d’Estudis 

(IME) (Maó), 18-20 d’octubre. XXXIII 

Trobades Científiques de la Mediterrània 

Josep Miquel Vidal. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC), IME, Institut de 

Ciència de Materials de Barcelona (CSIC) 

i UAB.

— IEC, 24 d’octubre. Jornada 

intervencions i usos a la masia. un repte 

de futur. Organització: Secció d’Història 

Rural de la ICEA (IEC) i Congrés Masia-

Territori.

— IEC i UPF, 26 i 27 d’octubre. 

Tercera Jornada de la Càtedra Pompeu 

Fabra: «El sentiment de pertinença i la 

llengua». Organització: UPF, amb el pa-

trocini del Consell Social de la UPF, l’IEC 
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i el Departament de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya.

— Teatre Municipal el Jardí de 

Figueres, 28 d’octubre. Jornada: science 

needs you, sobre les fronteres de la bio-

medicina, amb els ponents Anna Veiga, 

Ramon Brugada, Bonaventura Clotet, 

Carlos F. Sopuerta, Marià Baig i Mircea 

Sofonea, i amb l’assistència del president 

de l’IEC, Joandomènec Ros. Organització: 

Associació Catalana per a la Divulgació 

Científica.

— IEC, 31 d’octubre. Jornada 

divulgativa del cicle interacadèmic els 

aliments: «Menjar amb por?: Trencant 

mites», amb una introducció de Josep 

Miquel Mulet, de l’Institut de Biologia 

Molecular i Cel·lular de Plantes de la UPV, 

i una taula rodona amb debat i preguntes. 

Organització: Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (ACCA).

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 

Ciències de Catalunya (Barcelona), 10 i 

11 de novembre. III Jornades de Llengua 

i Literatura: «Nous temps, nova gramàti-

ca», amb les membres de la Secció Filo-

lògica Gemma Rigau, presidenta de la 

Comissió de Gramàtica, i Mila Segarra, 

vicepresidenta. Organització: Col·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filoso-

fia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 

amb la col·laboració de la Secció Filològi-

ca de l’IEC.

— 17 i 18 de novembre. XV Jor-

nada sobre la Història de la Ciència i 

l’Ensenyament Antoni Quintana i Marí. 

Conferència convidada a càrrec de Car-

men Magallón Portolés, investigadora de 

la Fundación Seminario de Investigación 

para la Paz (SIP) de Saragossa: «¿Cómo 

pueden los estudios sobre ciencia y géne-

ro enriquecer el currículo y la innovación 

educativa?». Organització: Societat Cata-

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

nica (IEC).

— IEC, 21 de novembre. XIV 

Jornada del Centre de Recerca Ecològica 

i Aplicacions Forestals (CREAF), la So-

cietat Catalana de Biologia (SCB) i la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(ICHN). Organització: CREAF, SCB i 

ICHN (IEC).

— IEC, 23 de novembre. Jornada 

Muzio Clementi, amb conferències i au-

dicions entorn de la figura del compositor, 

pianista i fabricant de pianos Muzio 

Clementi, en què participaren, entre 

d’altres, Marina Rodríguez Brià, Luca 

Chiantore i Jaume Ayats. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia, Asso-

ciació Muzio Clementi de Barcelona i 

Museu de la Música de Barcelona.

— UJI (Castelló de la Plana), 23 

de novembre. Jornada de Terminologia, 

amb les intervencions de M. Teresa Cabré, 

presidenta de la SF; Jordi Bover, director 

del TERMCAT, i Artur Ahuir, president de 

la Secció de Terminologia i Assessorament 

Lingüístic de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua (AVL). Organització: AVL, IEC i 

TERMCAT, amb la col·laboració de la UJI.

00 Memoria 2017-2018.indb   409 5/12/19   9:15



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

17
-2

01
8

410

— IEC, 24 de novembre. XXIX 

Jornada de Biologia del Desenvolupament, 

amb els conferenciants James Sharpe, del 

Centre de Regulació Genòmica; Cristina 

Pujades, de la UPF, i Marta Llimargas, de 

l’Institut de Biologia Molecular de Barce-

lona (CSIC). Organització: Secció de 

Biologia del Desenvolupament de la So-

cietat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 24 de novembre. Jornada: 

Armand Blanch, una figura clau del ra-

dioteatre català, amb les intervencions de 

Daniel Casals i Teresa Santos, de la UAB. 

Organització: Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura (IEC), Filcat UAB i XIX-

XXI.cat.

— Ateneu Barcelonès (Barcelona), 

24 i 25 de novembre. I Jornada - Col·loqui 

Miquel Martí i Pol de Literatura i Educa-

ció. Organització: Fundació Miquel Martí 

i Pol, Associació d’Amics Miquel Martí i 

Pol, Grup de Recerca en Textos Literaris 

Contemporanis: Estudi, Edició i Traducció 

(TEXLICO), Grup de Recerca en Educa-

ció, Llenguatge i Literatura (GRELL) i 

Departament de Filologia i Didàctica  

de la Llengua i la Literatura de la Univer-

sitat de Vic - Universitat Central de Cata-

lunya, amb la col·laboració de l’Institut 

d’Estudis Catalans, entre d’altres.

— IEC, 27 de novembre. Jornada 

tècnica: iniciatives per a la reducció del 

malbaratament al sector agroalimentari. 

Organització: Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Ge-

neralitat de Catalunya, amb la col·laboració 

de la ICEA i l’ACCA (IEC).

— IEC, 29 de novembre. IV Jor-

nada Mengem Sa?: «Dietes o modes?», 

dins el cicle interacadèmic els aliments. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC) i Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (IEC). 

— IEC, 4 de desembre. XVI Jor-

nada de Virologia. Ponents: Barbara 

Testoni, del Cancer Research Center de 

Lió; Cristina Fillat, de l’Institut d’Inves-

tigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 

de Barcelona; Juan Carlos Saiz, de l’Insti-

tuto Nacional de Investigación y Tecnolo-

gía Agraria y Alimentaria de Madrid, i 

Miguel J. Martínez, de l’Hospital Clínic de 

Barcelona. Organització: Secció de Viro-

logia de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 13 de desembre. Jornada 

de Santa Llúcia: «Salut mental, ciència i 

societat». Organització: Secció Biologia  

i Societat de la Societat Catalana de Biolo-

gia (IEC), amb la col·laboració de l’Asso-

ciació Catalana de Comunicació Cientí-

fica.

— IEC, 14 de desembre. XIV 

Jornada de la SCATERM: «La terminolo-

gia de la Gramàtica». Organització: So-

cietat Catalana de Terminologia (IEC).

— IEC, 15 de desembre. II Jorna-

da sobre la Divulgació de la Llengua 

Catalana als Mitjans de Comunicació, 

amb la conferència inaugural «El perio-

disme en la defensa de la llengua catala-
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na», a càrrec de Josep M. Figueres, de la 

UAB. Organització: Grup de Recerca en 

Història de la Llengua Catalana de l’Èpo-

ca Contemporània, Departament de Fi-

lologia Catalana de la UAB i Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC).

— Hospital Universitari de la Vall 

d’Hebron (Barcelona), 20 de desembre. 

V Jornada de Bioinformàtica i Genòmica. 

Organització: SCB i Bioinformatics Bar-

celona (BIB). 

— IQS-URL (Barcelona), 20 de 

desembre. XVII Conferència Enric Casas-

sas: «Ensenyar sobre dades als futurs 

químics. Què i com?». Organització: IQS-

URL, Societat Catalana de Química i 

Secció de Ciències i Tecnologia (IEC).

— IEC, 18 i 19 de gener. Jornades 

Internacionals sobre el Món Clàssic en 

Honor de Carles Miralles. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics (IEC) 

i Departament de Filologia Clàssica, 

Romànica i Semítica de la UB.

— Espai Plana de l’Om (Manre-

sa), 23 de gener. Jornada sobre el Desen-

volupament Local i el Patrimoni Natural 

i Cultural a Catalunya. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC) i 

Diputació de Barcelona.

— Institut de Química Avançada 

de Catalunya (Barcelona), 25 i 26 de 

gener. 23a Conferència Fèlix Serratosa, 

amb les intervencions d’Antoine Baceire-

do, del Laboratoire Hétérochimie Fonda-

mentale et Appliquée (CNRS) de la Uni-

versitat Paul Sabatier de Tolosa (França), 

i Carmen Nájera, de la Universitat d’Ala-

cant. Organització: Societat Catalana de 

Química (IEC) i Real Sociedad Española 

de Química.

— IEC, 29 i 30 de gener. Desena 

Trobada de Joves Investigadors dels Països 

Catalans. Organització: Societat Catalana 

de Química (IEC).

— IEC, 2 de febrer. 13th Metnet 

Meeting. Ponents: Pol Castellano, Joan 

Miró, Sara Pons i Emma Barroso. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 2 de febrer. XIII Jornada 

de Recerca del Departament de Física. 

Ponents: Pol Lloveras, Muriel Botey, Jor-

di José, Manuel Munuera del Cerro i 

Shimpei Futatani. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC) i UPC.

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres), 3 de 

febrer. 7è Dissabte Transfronterer de les 

Matemàtiques a l’Alt Empordà (DIT-

MAE), amb diverses xerrades: «Geometria 

3D amb realitat virtual», «Les matemàti-

ques de la teoria de l’evolució», etc.; un 

taller amb monitors, i un concurs. Orga-

nització: Fundació Ferran Sunyer i Bala-

guer (IEC) i Ajuntament de Figueres.

— IEC, 6 de febrer. Jornada Big 

data: d’utopia a realitat. Organització: 

Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) 

i IEC.

— IEC, 12 de febrer. Jornada 

científica: noies al lab!, amb tallers que 

engloben aspectes de la ciència i la tecno-
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logia per a fer visible la contribució de 

diferents dones científiques a la història 

científica del món, amb motiu de l’11 de 

febrer, el Dia Internacional de les Dones i 

les Nenes en la Ciència. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 15 de febrer. I Jornada 

d’Estudis Víctor Ferro Pomà: «El dret 

públic català». Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 21 de febrer. Sessió de 

tarda de la Jornada de Debat al voltant 

de l’Actual Paradigma del Disseny Gràfic. 

Organització: Col·legi Oficial de Disseny 

Gràfic de Catalunya, amb la col·laboració 

de l’IEC, l’Ajuntament de Barcelona, la 

Generalitat de Catalunya, el Centre de 

Cultura Contemporània de Barcelona i la 

PIMEC.

— IEC, 1 de març. IX Jornada de 

Recerca de la Societat Catalana de Comu-

nicació, amb lliurament dels XXIX Premis 

CAC a la investigació sobre comunicació 

audiovisual. Organització: Societat Cata-

lana de Comunicació (IEC).

— IEC, 2 de març. Jornada del 

cicle interacadèmic els aliments: «És 

sostenible la nostra alimentació?», per 

Lluís Serra. Organització: Centre Català 

de la Nutrició de l’IEC.

— Ateneu Barcelonès, 8 de març. 

Setmana de les Dones 2018: «Dona, cièn-

cia i cultura: una connexió simbiòtica». 

Jornada ciència simbiòtica: el llegat de 

lynn margulis, amb les intervencions de 

Marta Estrada, Magdalena Albero, Sandra 

Montón, Dolors Grillo-Bosch i Mercè Pi-

queras. Organització: Academia Euro-

paea.

— Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona, 10 de març. VII Jornada de la 

Biologia a l’Ensenyament: «La biologia a 

l’aula i més enllà». Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 16 de març. VIII Jornada 

de Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Societat Catalana de Biologia i Barcelona 

Chromatin Club.

— IEC, 20 de març. III Jornada 

d’Estudis Hebraics, en commemoració del 

centenari de la Comunitat Israelita de 

Barcelona i el 70è aniversari de la funda-

ció de l’Estat d’Israel. Conferències de 

Joan Ferrer i M. Josep Estanyol, i lectures 

d’Eulàlia Vernet i Itai Ron. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Hebraics 

(IEC).

— UAB (Bellaterra), 22 de març. 

Jornada: ‘la publicitat’: el gran diari 

intel·lectual de la catalunya dels anys vint 

i trenta. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC) i Grup de Re-

cerca en Història de la Llengua Catalana 

de l’Època Contemporània (UAB).

— UPV (València), 23 de març. 

XXIII Jornada de Sociolingüística d’Alcoi: 

«El valencià té capacitat d’influència 

social? De la plaça pública als continguts 

transmèdia?». Organització: UPV, AVL, 

IEC, Ajuntament d’Alcoi, Centre Ovidi 

Montllor i Coordinadora Alcoià i Comtat 

pel Valencià.
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— URV (Tarragona), 13 d’abril. 

Jornada Tècnica en Viticultura: «Terrers 

vitícoles. Maneig i millora de la qualitat 

dels sòls». Organització: Institució Cata-

lana d’Estudis Agraris (IEC) i Facultat 

d’Enologia de la URV.

— Castelló d’Empúries, 13 i 14 

d’abril. Jornades de la Secció Filològica a 

Castelló d’Empúries. S’hi reflexionà sobre 

la construcció literària de l’Empordà, 

sobre el pes que ha tingut en la fixació de 

la llengua catalana i sobre l’evolució del 

mite de l’Empordà. També s’hi recordaren 

Modest Prats, nascut a Castelló d’Em-

púries, i Maria Àngels Anglada, que va fer 

de l’Empordà la seva terra d’adopció. 

Organització: Secció Filològica de l’IEC i 

Ajuntament de Castelló d’Empúries.

— IEC, 24 d’abril. Jornada in-

ternacional: Adaptant la mediterrània 

al canvi climàtic: agricultura, aigua i 

boscos. Organització: Oficina Catalana 

del Canvi Climàtic, Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals, Insti-

tuto Pirenaico de Ecología del Centro 

Superior de Investigaciones Científicas i 

Institut de Recerca i Tecnologia Agroali-

mentàries.

— Atzeneta i Vistabella del Maes-

trat, 4-6 de maig. Jornada d’Onomàstica 

de les Terres de Penyagolosa. Organitza-

ció: Societat d’Onomàstica i IEC.

— Espai Macià (les Borges Blan-

ques), 12 de maig. Conferències Fabra, 

amb la participació de l’historiador Borja 

de Riquer, el filòleg Jordi Mir (membre de 

l’IEC) i la presidenta de la Secció Filolò-

gica de l’IEC, M. Teresa Cabré. Organit-

zació: Espai Macià.

— IEC, 17 de maig. Jornada 

d’estudi: el dret a l’autodeterminació com 

a principi fonamental dels drets humans, 

amb les intervencions d’Alfred-Maurice 

de Zayas, expert independent de l’Orga-

nització de les Nacions Unides; Karl Al-

brecht Schachtschneider, professor de dret 

constitucional, internacional i europeu, i 

activista polític del nou dret, i Ramon 

Cotarelo. Organització: Col·lectiu Mas-

pons i Anglasell, amb la col·laboració de 

la Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

(IEC), el Cercle Català de Negocis i l’asso-

ciació de juristes Drets.

— Campus Catalunya de la URV 

(Tarragona), 17 de maig. IV Jornada 

LITCAT de Grups de Recerca de Litera-

tura Catalana Contemporània. Organit-

zació: URV, amb la col·laboració de la 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

de l’IEC.

— IEC, 25 de maig. Jornada: 

noves perspectives per a l’ensenyament-

aprenentatge de la gramàtica: cap a una 

gramàtica pedagògica. Organització: 

Secció Filològica de l’IEC, Grup de Re-

cerca en Educació, Llenguatge i Litera-

tura, Facultat d’Educació, Traducció i 

Ciències Humanes de la UVic-UCC, Ins-

titut Interuniversitari de Filologia Valen-

ciana i revista caplletra.

— IEC, 31 de maig. XV Jornada 

de la SCATERM: «La terminologia de 
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l’esport», amb dues ponències: «Fabra i l’es-

port», a càrrec de Jordi Mir, i «La termi-

nologia del futbol dels anys 30», a càrrec 

de Neus Faura, i una taula rodona sobre 

les necessitats terminològiques en els mit-

jans de comunicació. Clogué l’acte Joa-

quim Maria Puyal. Organització: Societat 

Catalana de Terminologia (IEC).

— IEC, 31 de maig. III Jornada 

sobre Documentació Ambiental a Cata-

lunya. Organització: Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya i Xarxa de Parcs Naturals de 

la Diputació de Barcelona.

— IEC, 5 de juny. VIII Jornada: 

«Medi ambient i societat: pautes per a la 

gestió ambiental», en commemoració del 

Dia Mundial del Medi Ambient. Organit-

zació: Dones d’Avui.Cat, Societat Catala-

na de Química (IEC) i Aigües de Barce-

lona.

— IEC, 6 de juny. Jornada: la 

situació de la geografia en altres àmbits 

universitaris i noves experiències en la 

formulació de plans d’estudi. Organitza-

ció: Asociación de Geógrafos Españoles i 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 6 de juny. VI Tarda de 

Jardins i Jardiners, amb M. Carme Barce-

ló, de la UB; Jaume Garcia Urpí, vicepre-

sident de l’Associació Amics de les Roses 

de Sant Feliu de Llobregat; Anna M. 

Rauret, de la UB, i Cristina Porras, tècni-

ca superior en imatge i so i en paisatgisme 

i medi rural. Organització: Institució 

Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 7 de juny. Jornada: el 

carboni orgànic dels sòls agrícoles: una 

eina per a la mitigació del canvi climàtic 

a catalunya. Organització: ICEA (IEC), 

ICGC, Departament d’Agricultura, Ra-

maderia, Pesca i Alimentació de la Gene-

ralitat de Catalunya, CREAF, IRTA, 

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 

i Sociedad Española de la Ciencia del 

Suelo.

— IEC, 7-8 de juny. Jornades 

Doctorals sobre Religions Urbanes: «Una 

aproximació als usos religiosos de les 

ciutats», amb Anna Clot-Garrell, Martin 

Lundsteen i Carolina Esteso Rubio (UAB); 

Joseba García Martín (UPV-EHU), i Su-

sana Rodríguez Sánchez i Javier Carrera 

Carnicer (UCM). Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 13 de juny. IV Jornada 

d’Intercanvi d’Experiències: «Fem l’escola 

plurilingüe», amb la conferència de David 

Bueno «La importància de les emocions 

en l’adquisició del llenguatge». Organit-

zació: Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC). 

— IEC, 14 i 15 de juny. IV Jor-

nades de la Xarxa CRUSCAT: «La recer-

ca sociolingüística en l’àmbit de la llengua 

catalana». Amb el suport de la Direcció 

General de Política Lingüística de la Ge-

neralitat de Catalunya. Organització: 

Xarxa CRUSCAT de l’IEC.

— IEC, 19-21 de juny. ISQBP 

President’s Meeting 2018, punt de troba-

da biennal de la comunitat que treballa 

00 Memoria 2017-2018.indb   414 5/12/19   9:15



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

415

en simulacions moleculars de sistemes 

biomoleculars. Organització: Institut de 

Recerca Biomèdica.

— IEC, 21 de juny. Trobada de la 

SCQ i la indústria química, amb motiu de 

la celebració, el 2019, de l’Any Interna-

cional de la Taula Periòdica dels Elements 

Químics (IYPT 2019). Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC).

— IEC, 25 de juny. XVIII Jornada 

de Biologia Evolutiva, amb el lliurament 

del Premi Antoni Prevosti de Biologia 

Evolutiva, que premia la millor comuni-

cació de la Jornada presentada per un 

investigador jove. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 28 de juny. Jornada: 

observem el canvi climàtic seguint els 

ritmes de la natura. l’estudi dels ritmes 

de la natura permet avaluar els efectes 

del canvi climàtic sobre els éssers vius. 

Organització: CREAF i Ritme Natura.

— Museu Nacional de la Ciència 

i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i 

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, 

Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 

(ESEIAAT), 3 de juliol. V Jornada sobre 

Innovació a l’Ensenyament de la Tecno-

logia «Tecno&FP». Organització: Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— Liceu Renouvier (Prada), 18 

d’agost. XXXIII Jornada d’Agricultura a 

Prada: «Vinyes i vi a la Catalunya del 

Nord i al Principat». Organització: Insti-

tució Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

Reunions i sessions científiques

— IEC, 3 de novembre. Reunió Científi-

ca Anual de Microbiologia (RECAM) 

2017: «Unitat i diversitat en microbiolo-

gia». Participants: Montserrat Palau de 

Miquel (UB); Susana Campoy (UAB), i F. 

Xavier Abad (IRTA), entre d’altres. Or-

ganització: Secció de Microbiologia de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 12 de desembre. Sessió 

del cicle objectes perduts: explicar i ex-

posar ciència a museus i altres llocs pú-

blics, amb Chloe Sharpe, que tractà la 

relació entre anatomia, mort i escultura. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 24 de gener. Sessió del 

cicle objectes perduts: explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics, 

amb Natasha Ruiz-Gómez, que tractà les 

interseccions entre art i ciència a partir de 

l’estudi d’escultures i fotografies mèdi-

ques. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC).

— IEC, 6 de febrer. Sessió del 

cicle objectes perduts: explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics, 

amb María José Galé Moyano, que tractà 

la seva recerca sobre els cossos singulars 

de les dones barbudes. Organització: 

Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica (IEC).

— Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya (Barcelona), 5 de març. 

Avenços rellevants en nutrició, dues ses-
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sions amb la participació de quatre far-

macèutics: Ascensión Marcos, presiden- 

ta de la Federación Española de Socieda-

des de Nutrición, Alimentación y Dietética 

(FESNAD); Alfredo Martínez, president 

de la International Union of Nutritional 

Sciences (IUNS); Montserrat Rivero, pre-

sidenta de l’Associació Catalana de Cièn-

cies de l’Alimentació (ACCA), i Gregorio 

Varela, president de la Federación Espa-

ñola de Nutrición (FEN). Organització: 

Associació Catalana de Ciències de 

l’Alimentació i Reial Acadèmia de Farmà-

cia de Catalunya.

— IEC, 5 i 26 d’abril. Sessió 

científica: mites i llegendes sobre l’alimen-

tació. Organització: Centre Català de la 

Nutrició de l’IEC.

— Acadèmia de les Ciències de 

Bulgària (Sofia), 16-18 de maig. Assem-

blea general de l’ALLEA. Hi assistí el 

president de l’IEC, Joandomènec Ros. 

Organització: All European Academies 

(ALLEA).

— UOC (Barcelona), 24 de maig. 

Sessió: el programa cost: avaluació i 

experiència, amb la participació de Joan 

Pujolar, president de la Societat Catalana 

de Sociolingüística (SOCS) de l’IEC, i 

Maite Puigdevall, líder del grup de treball 

de la UOC «Speakerness: Subjectivities, 

Trajectories and Socialisation». Organit-

zació: SOCS (IEC) i el grup de recerca 

Identi.cat.

— IEC, 11 de juliol. fem l’escola 

plurilingüe, sessió plenària de l’equip de 

recerca i col·laboradors de la Societat 

Catalana de Pedagogia (SCP). Organit-

zació: SCP (IEC).

Taules rodones i tertúlies

— IEC, 25 d’octubre. Taula rodona del 

cicle Bioquímica a la ciutat: «Antibiòtics: 

per què els bacteris superresistents són la 

propera amenaça?», en el marc del Con-

grés FEBS3+, Primer Congrés de les So-

cietats de Bioquímica i Biologia Molecular 

de França, Portugal i Espanya. Ponents: 

Jordi Vila, de l’Institut de Salut Global  

de Barcelona; Maria Milagros Montero, de 

l’Hospital del Mar, i Domingo Gargallo-

Viola, d’ABAC Therapeutics. Moderadora: 

Carolina Llorente, de la UPF Barcelona 

School of Management. Organització: 

UPF i Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 26 d’octubre. Taula ro-

dona del cicle Bioquímica a la ciutat: 

«Manipulació genètica CRISPR», en el 

marc del Congrés FEBS3+, Primer Con-

grés de les Societats de Bioquímica i 

Biologia Molecular de França, Portugal  

i Espanya. Ponents: Lluís Montoliu, inves-

tigador del Centre Nacional de Biotecno-

logia del CSIC; Marc Güell, de la UPF, i 

Maria Casado, de la UB. Moderadora: 

Adelaida Sarukhan, de l’Institut de Salut 

Global de Barcelona. Organització: UPF 

i Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 28 de novembre. Taula 

rodona: «Educació i marxisme a Catalu-

nya», moderada per Jaume Carbonell, amb 

00 Memoria 2017-2018.indb   416 5/12/19   9:15



A
ss

e
ss

o
r

A
m

e
n

t
, 

p
r

o
m

o
c

ió
 i

 d
if

u
si

ó
 d

e
 l

A
 r

e
c

e
r

c
A

417

les intervencions de Carmen Agulló, Josep 

Maria Masjuan i Jaume Trillo. Organitza-

ció: Societat d’Història de l’Educació dels 

Països de Llengua Catalana (IEC) i Asso-

ciació de Mestres Rosa Sensat.

— IEC, 11 de desembre. Taula 

rodona sobre la pràctica, teoria i avalua-

ció de la innovació i presentació de la 

revista catalana de pedagogia. Organit-

zació: Societat Catalana de Pedagogia 

(IEC).

— Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya (RAFC, Barcelona), 29 de 

gener. Taula rodona del cicle interacadè-

mic els aliments: «Medicalització dels 

aliments, aliments funcionals i comple-

ments», per Xavier de Diego i Rosaura 

Farré. Organització: RAFC. 

— Foment del Treball Nacional 

(Barcelona), 1 de febrer. Taula rodona del 

cicle els aliments: «Nous aliments, pro-

biòtics i prebiòtics». Organització: Reial 

Acadèmia Europea de Doctors (RAED).

— Museu de Montserrat, 17 de 

febrer. Taula rodona: «Joan Borrell i Ni-

colau i el noucentisme», amb Francesc 

Fontbona, membre de l’IEC; Josep Lluís 

Martín Berbois, de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics, i Bernat Puigdollers, 

historiador i crític d’art. Organització: 

Museu de Montserrat.

— Pavelló Docent de la Vall 

d’Hebron (Barcelona), 21 de febrer. Tau-

la rodona i debat dins el Mobile Week 

Barcelona: «L’impacte de les tecnologies 

digitals en medicina». Ponents: Josep 

Amat, Alícia Casals, Ramon López de 

Mántaras i Jaume Reventós (membres  

de l’IEC). Moderadora: Milagros Pérez-

Oliva. Organització: Secció de Ciències i 

Tecnologia (IEC).

— IEC, 10 d’abril. Taula rodona: 

«Els treballs del futur», amb Jordi Goula, 

economista i periodista; Ignasi Rafel, en-

ginyer industrial i cercatalents; Jordi Sala, 

llicenciat en economia i història, i Carme 

Riera, professora d’economia de la UB. 

Moderà Mireia del Pozo, gerent del Centre 

d’Estudis Econòmics i Socials. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Economia (IEC) i 

Centre d’Estudis Econòmics i Socials.

— IEC, 12 d’abril. Taula rodona: 

«La geografia a les aules: quin és el seu 

espai?», amb Montserrat Oller, de la UAB; 

Salvador Calabuig, de la UdG; Àngel 

Manzano, mestre de l’Escola Cooperativa 

El Puig d’Esparraguera; Xavier Giner, 

professor de l’Institut La Vall del Tenes, i 

David Expósito, estudiant de periodisme 

a la UPF. Organització: Societat Catalana 

de Geografia (IEC).

— Seu de l’Institut d’Estudis 

Aranesos - Acadèmia Aranesa de la Llen-

gua Occitana (Vielha), 6 de juliol. Taula 

rodona: «Era correccion lingüistica en 

catalan, en occitan estandard e en ara-

nés», amb Albert Turull, membre de la 

SF. Organització: Institut d’Estudis Ara-

nesos - Acadèmia Aranesa de la Llengua 

Occitana, en col·laboració amb la Gene-

ralitat de Catalunya i el Conselh Generau 

d’Aran.
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Debats

— Palau Macaya (Barcelona), 26 de se-

tembre. Debat del cicle debats per a en-

tendre la societat d’avui: «Característi-

ques de la recuperació econòmica a 

Catalunya: present i futur previsible». 

Ponents: Joaquim Sola, de la UB, i Albert 

Carreras, de la UPF. Organització: Asso-

ciació Catalana de Sociologia (IEC), amb 

la col·laboració de «La Caixa».

— IEC, 5 de febrer. Debat sobre 

la pel·lícula el joven Karl marx, moderat 

per Juli Sabaté, amb Carlota Solé, de la 

UAB, i Jesús Matamala, de la UB. Orga-

nització: Associació Catalana de Sociolo-

gia (IEC).

— IEC, 7 de març. Debat: «Una 

altra vida a la xarxa», adreçat a mestres 

d’educació primària i professors de secun-

dària. Organització: Societat Catalana de 

Pedagogia (IEC).

— IEC, 19 de març. Debat: «Les 

desigualtats de gènere a l’Acadèmia», amb 

Maite Peramio, de la UAB, i Victòria 

Forns, de la URV. Organització: Associa-

ció Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 11 d’abril. Sessió de debat: 

«Justícia i repressió política», amb la par-

ticipació de Jordi Oliveras, advocat; Josep 

M. Vilajosana, de la Universitat Pompeu 

Fabra, i Anna Miñarro, psicòloga clínica i 

psicoanalista, i la intervenció de l’advocat 

Carles López. Organització: Societat Ca-

talana d’Estudis Jurídics (IEC).

— IEC, 19 d’abril. Debat: «La 

Renaixença a judici», amb Jaume de Puig, 

Albert Balcells, Albert Rossich i Manuel 

Jorba. Organització: IEC i Comissió Bases 

de Manresa.

— IEC, 9 de maig. XXX Debat de 

Química: «Connectar la ciència dels ma-

terials amb els joves i les aules». Ponents: 

Susagna Ricart, de l’Institut de Ciència de 

Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i 

Arántzazu González, de l’ICMAB-CSIC. 

Organització: Societat Catalana de Quí-

mica (IEC).

— IEC, 5 de juliol. Diàleg: «La 

comunicació política en l’era postmediàti-

ca», amb Joan Corbella i Ferran Sàez, i 

moderat per Marta Civil. Organització: 

Societat Catalana de Comunicació.

Simposis

— Universitat de Lleida, 26 d’octubre. II 

Simposi Internacional Màrius Torres, en 

el 75è aniversari de la seva mort i el 70è 

aniversari de la publicació de les seves 

poesies. Organització: UPC, UdL i UB.

— Institut Francès de Barcelona, 

9 de novembre. Obertura del Simposi 

Internacional Josep palau i fabre (1917-

2008). l’Alquimista, dedicada a Antonin 

Artaud i Josep Palau i Fabre, que inclogué 

la conferència «Antonin Artaud à Ivry, 

1948», a càrrec de la filòsofa i escriptora 

Évelyne Grossman, i un debat amb Jaume 

Creus, poeta i traductor, i Ricard Ripoll, 

professor de la UAB, moderat per Manuel 

Guerrero, comissari de l’Any Palau i Fa-

bre. Inauguració de l’exposició «Antonin 

Artaud i Josep Palau i Fabre». Organit-
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zació: Fundació Palau i Fabre, ILC, Ins-

titut Francès de Barcelona, UdG i IEC.

— IEC, 17 de novembre. Simpo-

si pere Alberch Vila (1517-1582) i la 

música del renaixement a catalunya, en 

el 500è aniversari del naixement. Orga-

nització: Societat Catalana de Musicolo-

gia, amb la col·laboració del Museu 

d’Història de Barcelona.

— UVic, 14 de febrer. IV Simpo-

si Internacional sobre l’Ensenyament del 

Català, amb la presentació del llibre 

l’ensenyament del català als territoris de 

parla catalana. estat de la qüestió i 

perspectives de futur. Organització: Fa-

cultat d’Educació, Traducció i Ciències 

Humanes de la UVic - UCC.

— IEC, 2 de març. Sessió del 

simposi internacional Josep palau i fabre 

(1917-2008). l’Alquimista. Organització: 

Fundació Palau, Institució de les Lletres 

Catalanes, IEC, Institut Français de Bar-

celona i UdG, amb la col·laboració de la 

UA, la UAB, la UB i la UIB.

— Fundació Palau i Fabre (Cal-

des d’Estrac), 3 de març de 2018. Sessió 

del simposi internacional Josep palau i 

fabre (1917-2008). l’Alquimista. Orga-

nització: Fundació Palau, Institució de les 

Lletres Catalanes, IEC, Institut Français 

de Barcelona i UdG, amb la col·labora- 

ció de la UA, la UAB, la UB i la UIB.

— IEC, 23 de març. Simposi In-

ternacional Prudenci i Aurora Bertrana, 

en commemoració dels 150 anys del 

naixement de Prudenci Bertrana (1867-

1942) i dels 125 anys del naixement 

d’Aurora Bertrana (1892-1974). Orga-

nització: ILC, IEC i UdG.

— IEC, 11 i 12 d’abril. Simposi: 

Vigència de manuel de pedrolo. Organit-

zació: Societat Catalana de Llengua i 

Literatura (IEC), Institució de les Lletres 

Catalanes, Departament de Filologia 

Catalana de la UAB i Grup d’Estudi de la 

Traducció Catalana Contemporània.

— IEC, 4 de juny. 19è Simposi de 

la Fundació La Marató de TV3. S’hi 

presentaren els resultats de la recerca 

biomèdica finançada per La Marató del 

2012, dedicada al càncer. Organització: 

Fundació La Marató de TV3.

Fires

— Avinguda de la Catedral (Barcelona), 

8-17 de setembre. 35a edició de la Set-

mana del Llibre en Català. Una selecció 

de publicacions de l’IEC s’exposà en el 

mòdul 38, compartit amb Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat. Organització: 

Associació d’Editors en Llengua Catalana.

— Plaça del Port (Alacant), 24-

26 de novembre. II Plaça del Llibre. Or-

ganització: Ajuntament d’Alacant, amb la 

col·laboració de la UA, la Fundació pel 

Llibre i la Lectura (FULL), La Cívica - 

Escola Valenciana, la Delegació de l’IEC 

a Alacant, l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua i l’Instituto Alicantino de Cultu-

ra Juan Gil-Albert.

— Centre del Carme (València), 

23-25 de maig. II Fira dels Idiomes de 
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València, en què l’IEC participa en la II 

Fira dels Idiomes de València, que orga-

nitza la Direcció General de Política 

Lingüística i Multilingüisme de la Gene-

ralitat Valenciana. Organització: Direcció 

General de Política Lingüística i Multilin-

güisme de la Generalitat Valenciana.

Lliurament de premis

— Palau de la Generalitat (Barcelona), 

24 d’octubre. Lliurament del Premi Ra-

mon Margalef d’Ecologia 2017, atorgat  

a Sandra Díaz, per haver contribuït a 

l’avenç de l’ecologia fonamental i ser una 

de les millors expertes mundials en aques-

ta matèria. Organització: Generalitat de 

Catalunya.

— IEC, 18 de novembre. Lliura-

ment dels guardons en la XXIX edició dels 

Premis Josep M. Batista i Roca - Memorial 

Enric Garriga Trullols. Organització: 

Institut de Projecció Exterior de Cultura 

Catalana.

— IEC, 15 de desembre. Lliura-

ment dels Premis CCNIEC 2017, inclosos 

en el lXXXVii cartell de premis i de 

borses d’estudi de l’IEC. Organització: 

Centre Català de la Nutrició de l’IEC 

(CCNIEC).

— Palau Macaya (Barcelona), 7 

de febrer. Lliurament del XV Premi Ca-

talunya d’Economia, atorgat a José García 

Montalvo (UPF), que pronuncià la con-

ferència «Polítiques públiques i investi-

gació econòmica». Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 16 de febrer. Lliurament 

dels premis de l’Olimpíada de Biologia de 

Catalunya. Organització: Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).

— IEC, 9 de març. Lliurament de 

premis de la Societat Catalana de Física 

(premis de la fase catalana de l’Olimpíada 

Internacional de Física i els XV Premis 

per als Treballs de Recerca de Batxillerat), 

amb una conferència de Tomàs Molina, 

cap de Meteorologia de Televisió de Cata-

lunya: «El temps del 2025». Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 15 de març. Acte de lliu-

rament del Premi Emmy Noether 2018 i 

debat «El futur professional dels mate-

màtics», moderat per Joana Cirici (UB), 

Toni Lozano (Grup AIA) i Núria Mira 

(Maristes de Rubí). Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 20 d’abril. Lliurament 

dels Premis Sant Jordi 2018 de l’IEC, 

corresponents al lXXXVii cartell de pre-

mis i de borses d’estudi, amb la presi-

dència de la consellera de Cultura, Par-

ticipació i Esports del Govern Balear, 

Francesca Tur, i la intervenció de Laura 

Tremosa, Premi Creu Casas de l’IEC, en 

nom dels premiats. Organització: IEC.

— Palau de Congressos de Per-

pinyà, 27 d’abril. XXIX Nit Literària 

d’Òmnium Catalunya Nord, en el marc 

de la qual es va fer el lliurament del Pre-

mi Catalunya del Nord de l’IEC, inclòs en 

el lXXXVii cartell de premis de l’IEC. 

Organització: Òmnium Catalunya Nord.
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— Teatre Poliorama (Barcelona), 

15 de maig. Lliurament de premis de la 

Prova Cangur 2018. Organització: Socie-

tat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— IEC, 16 de maig. Lliurament 

del XXVIII Premi Joan Profitós d’Assaig 

Pedagògic, inclòs en els Premis Sant Jor-

di de l’IEC, amb la conferència: «Ense-

nyar a viure la poesia», a càrrec de Laura 

Borràs. Organització: Societat Catalana 

de Pedagogia (IEC), Fundació Joan Pro-

fitós i Escola Pia de Catalunya. 

— IEC, 5 de juny. Acte dedicat al 

Premi Catalunya de Sociologia, atorgat 

dins el lXXXVii cartell de premis de l’IEC, 

a Lluís Flaquer, catedràtic emèrit de la 

UAB, amb una laudatio de Salvador Gi-

ner. Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— Paranimf de la UB, 11 de ju-

liol. Tercera Nit de la Biologia, en la qual 

es lliuraren els Premis de la Societat Ca-

talana de Biologia, inclosos en el lXXXVii 

cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC. Organització: Societat Catalana  

de Biologia (IEC).

Congressos

— IEC, 4 de setembre. 11th European 

Conference on Theoretical and Computa-

tional Chemistry. Organització: Societat 

Catalana de Química (IEC) i Associació 

Europea de Ciències Químiques i Mole-

culars (EuCheMS).

— IEC, 9-11 d’octubre. Congrés 

internacional music criticism 1950-2000. 

Organització: Societat Catalana de Musi-

cologia (IEC) i Centro Studi Opera Omnia 

Luigi Boccherini.

— Barcelona i Mataró (diverses 

seus), 18-21 d’octubre. Congrés: Josep 

puig i cadafalch, arquitecte de catalu-

nya. L’IEC acollí l’obertura del congrés 

(dia 18), que fou a càrrec dels comissaris 

i del president del congrés, Xavier Barral 

i Altet, a més de les salutacions del con-

seller de Cultura, Lluís Puig, i els repre-

sentants de la Universitat de Barcelona, 

l’Ajuntament de Mataró i l’IEC. Organit-

zació: UB (grup de recerca GRACMON), 

IEC i Direcció de Cultura de l’Ajuntament 

de Mataró.

— Teatre Kursaal (Manresa), 20 

i 21 d’octubre. XX Congrés de Metges i 

Biòlegs de Llengua Catalana. Organitza-

ció: Fundació Alsina Bofill (IEC) i Althaia. 

Xarxa Assistencial Universitària de Man-

resa, amb la col·laboració de la SCB  

(IEC).

— Barcelona (IEC i altres llocs), 

23-26 d’octubre. XL Congrés anual de la 

Sociedad Española de Bioquímica y Bio-

logia Molecular (SEBBM). Organització: 

SEBBM, Departament de Ciències Expe-

rimentals i de la Salut de la UPF - Exce-

lencia María de Maeztu i Societat Catala-

na de Biologia (IEC).

— Museu Bíblic Tarraconense, 27 

de novembre. 3r Congrés Internacional 

d’Arqueologia i Món Antic: «La glòria del 

circ: curses de carros i competicions cir-

censes. in memoriam Xavier Dupré i 
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Raventós», amb una conferència de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC. Or- 

ganització: Fundació Privada Mútua 

Catalana, Ajuntament de Tarragona, Ge-

neralitat de Catalunya, Diputació de Ta-

rragona i Arquebisbat de Tarragona, entre 

d’altres.

— Universitat de Vic (UVic), 29 

de novembre - 1 de desembre. Congrés 

Internacional EPISCOPUS: «La diòcesi 

de Vic i l’Església a Catalunya en el con-

text europeu». Organització: UVic, amb 

la col·laboració de la Societat d’Història 

de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana (IEC).

— IEC, 13 i 14 de febrer. 5è 

Congrés d’Energia de Catalunya: «L’ener-

gia del territori de Catalunya». Orga- 

nització: Associació Congrés d’Energia  

de Catalunya, amb la col·laboració de  

la Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— Universitat d’Alacant, 18-20 

d’abril. XVII Congrés d’Estudiants de 

Filologia Catalana. Hi participaren els 

membres de l’IEC Màrius Serra i Joan 

Peytaví. Organització: Departament de 

Filologia Catalana de la Universitat 

d’Alacant i Conselleria d’Educació, Inves-

tigació, Cultura i Esport de la Generalitat 

Valenciana.

— IEC, 3 i 4 de maig. II Congrés 

de Biologia de la Societat Catalana de 

Biologia (CIBICAT), per commemorar  

el 25è aniversari de les Jornades de la 

Secció de Biologia Molecular i el 30è 

aniversari de les Jornades de la Secció de 

Biologia del Desenvolupament. Organit-

zació: Seccions d’Aqüicultura, de Biofí-

sica, de Biologia del Càncer, de Biologia 

del Desenvolupament, de Biologia Mole-

cular i de Senyalització Cel·lular i Meta-

bolisme de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— IEC, 24-25 de maig. Barcelona 

Computational, Cognitive and Systems 

Neuroscience (BARCCSYN) 2018. Orga-

nització: IEC, HR Excellence in Research, 

UAB, Institució CERCA i Departament 

d’Economia i Coneixement de la Genera-

litat de Catalunya.

— IEC, 11-13 de juny. Conferèn-

cia Barcelona BioMed. Organització: 

Institut de Recerca en Biomedicina de 

Barcelona.

— Espai Cultural Pere Stämpfli 

(Sitges), 15 de juny. Conferència: «Pom-

peu Fabra (1868-1948), una vida per la 

nostra llengua», a càrrec d’August Bover, 

membre de l’IEC i catedràtic emèrit de la 

UB. Organització: Grup d’Estudis Sitge-

tans i Ajuntament de Sitges.

— IEC, 26 de juny. Conferència: 

«Hacerse adulto en España: la integración 

de las segundas generaciones», a càrrec 

d’Alejandro Portes, professor emèrit de 

sociologia de la Universitat de Princeton. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 26 de juny. Conferència: 

«Implicacions ètiques, econòmiques i 

socials de la robòtica», a càrrec de Josep 

Amat, Alícia Casals i Carme Torras. Or-
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ganització: Secció de Ciències i Tecnologia 

(IEC). 

— Facultat de Farmàcia i Cièn-

cies de l’Alimentació de la UB (Santa 

Coloma de Gramenet), 26-29 de juny. 

XVII Congrés de la Societat Espanyo- 

la de Nutrició: «Alimentació 5S». Dins 

el Congrés, l’Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (ACCA) cele-

brà la X Jornada 2018. Organització: 

Societat Espa nyola de Nutrició, ACCA-

IEC i UB.

Exposicions

— IEC, 7 de novembre. «Ramon Munta-

nyola: poeta, biògraf, antòleg, traductor, 

prologuista, editor». Organització: IEC, 

Diputació de Tarragona, Arquebisbat de 

Tarragona i Ajuntament de l’Espluga  

de Francolí.

— IEC, 10-19 de novembre. Ex-

posició dels cartells participants en el 

concurs de la 22a edició de la Setmana de 

la Ciència 2017. Organització: Fundació 

Catalana per a la Recerca i la Innovació 

(FCRi), amb la col·laboració de la Secre-

taria Científica de l’IEC.

— IEC, 26 de febrer - 2 de març. 

«Els invents que han revolucionat el 

món», sota el guiatge de Ramon Magem, 

constructor de les maquetes. Organitza-

ció: Societat Catalana de Física (IEC).

— Arts Santa Mònica (Barcelo-

na), 17 de maig. Inauguració de l’exposició 

«Pompeu Fabra. Una llengua completa» 

i estrena del monòleg pompeu fabra: 

jugada mestra!, d’Òscar Intente. Organit-

zació: Generalitat de Catalunya.

— IEC, 8-29 de juny. Exposició 

«Fundació Germà Colón, quinze anys al 

servei de la investigació». Organització: 

UJI i Fundació Germà Colón Domènech.

— IEC, 23 de juliol. Inauguració 

de l’exposició «Pompeu Fabra i l’Institut 

d’Estudis Catalans», a càrrec de Quim 

Torra, president de la Generalitat, i visita 

a l’exposició «Pompeu Fabra. Una llengua 

completa», cedida per la Direcció General 

de Política Lingüística a l’IEC. Organit-

zació: IEC.

Cursos i tallers

— Facultat de Filosofia de la UB, 10 

d’octubre. Curs: Història de la filosofia 

mexicana, a càrrec d’Ambrosio Velasco, 

professor de l’Institut d’Investigacions 

Filosòfiques de la Universitat Nacional 

Autònoma de Mèxic. Organització: UB i 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Ajuntament de Sant Vicent 

del Raspeig, 18 de gener - 22 de març. 

Taller d’expressió oral en valencià amb 

Lliris Picó, dins el Programa del Volun-

tariat per la Llengua. Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant, en col·la-

boració amb l’Ajuntament de Sant Vicent 

del Raspeig.

— IEC, 6 de febrer - 6 de març. 

Curs sobre Onomàstica Catalana: «La 

recerca toponímica». Organització: Secció 

Filològica (IEC).
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— IEC, 21 de febrer - 21 de març. 

Curs Pràctic de Lexicografia. Organitza-

ció: Secció Filològica (IEC).

— IEC, 4 d’abril. Sessió d’orien-

tació per a les proves d’oposicions de 

tecnologia de secundària. Organització: 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 3 i 5 de maig. Curs el 

delta de la tordera, a càrrec de Josep M. 

Panareda, que impartí la ponència «El 

paisatge del delta de la Tordera: una re-

lació tensa entre la dinàmica natural i la 

pressió humana», i una sessió de camp 

per a observar el delta de la Tordera. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 26-27 de juny. 14th 

Annual LC-MS/MS Workshop on Envi-

ronmental Applications and Food Safety. 

Taller Anual sobre Aplicacions Ambientals 

i Seguretat Alimentària. Organització: 

ICRA, CSIC i IEC.

— IEC, 2-6 de juliol. Curs: uto-

pies: de l’antiguitat a l’humanisme, amb 

ponències de Jaume Pòrtulas, Jesús Car-

ruesco, Nemrod Carrasco, Montserrat 

Reig, Francesca Mestre, Núria Gómez 

Llauger, Sergi Grau, Raimon Sebastian, 

Rubén Montañés i Carles Garriga. Orga-

nització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics (IEC).

Commemoracions i homenatges

— IEC, 4 d’octubre. Sessió en memòria 

de Jordi Carbonell i de Ballester (1924-

2016), en què s’analitzà l’obra, la perso-

nalitat, el llegat intel·lectual i la seva 

vinculació a l’IEC, la UAB, Sardenya i 

serra d’or. Organització: Secció Filològi-

ca de l’IEC, amb la col·laboració de l’Obra 

Social «La Caixa».

— IEC, 7 de novembre. Home-

natge al poeta mossèn Ramon Muntanyo-

la (Espluga de Francolí, 1917 - Barcelona, 

1973), amb motiu del centenari del seu 

naixement. Organització: Arquebisbat de 

Tarragona, Diputació de Tarragona, Ajun-

tament de l’Espluga de Francolí i IEC.

— IEC, 17 de novembre. Comme-

moració del Dia de la UNESCO 2017. 

Ponents: Joan A. Argenter, director de la 

Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüísti-

ca i Cultural (IEC); Pere Fullana i Palmer, 

director de la Càtedra UNESCO de Cicle 

de Vida i Canvi Climàtic (ESCI-UPF), i 

Martí Boada, consultor del programa de la 

UNESCO «Home i biosfera» (París). In-

clogué dues actuacions musicals. Organit-

zació: Xarxa Civil UNESCO a Catalunya.

— UB, 30 de novembre. Acte en 

record d’Enric Moreu-Rey (1917-1992), 

en el centenari del seu naixement i el vint-

i-cinquè aniversari de la seva mort. Or-

ganització: UB i Societat d’Onomàstica, 

amb la col·laboració de l’IEC, el Centre 

de Recursos per a l’Aprenentatge i la In-

vestigació i la Coral de la Facultat de 

Filologia.

— IEC, 12 de desembre. Acte en 

record de Lluís Casassas i Simó (1922-

1992) en el 25è aniversari de la seva mort, 

amb les intervencions de David Casassas 
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i Marqués, economista, de la UB, i Enric 

Mendizàbal i Riera, geògraf de la UAB. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia.

— IEC, 20 de desembre. Comme-

moració del 125è aniversari del naixement 

d’Aurora Bertrana (1892-1974) —prime-

ra sòcia de la Societat Catalana de Geo-

grafia (1935)—, amb Marta Vallverdú 

(Institut La Llauna de Badalona), Neus 

Real (UAB), Mariàngela Vilallonga (UdG i 

IEC) i Maria Dolors Garcia Ramon (UAB 

i IEC). Organització: Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— IEC, 11 de gener. Record dels 

50 anys de la publicació del primer volum 

de la Geografia de catalunya de l’editorial 

Aedos (1964-1974). estructures del 

relleu i geomorfologia, sota la direcció de 

Lluís Solé i Sabarís. Organització: Socie-

tat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 31 de gener. Homenatge: 

Joan peiró (1887-1942). el llegat d’un 

anarcosindicalista i cooperativista als 75 

anys del seu afusellament, amb les inter-

vencions de Pere Gabriel, de la UAB; 

Miguel Garau, de la UB i autor de la 

biografia Joan peiró i Belis (2011), i Josep 

Puig-Pla, historiador i coautor amb Pere 

Gabriel i Maria Salicrú de memòria de 

Joan peiró. retrats d’un sindicalista, 

ministre de la segona república (2008). 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Històrics (IEC).

— Teatre Zorrilla (Badalona), 21 

de febrer. Acte commemoratiu de l’Any 

Pompeu Fabra 2018. Organització: Di-

recció General de Política Lingüística.

— IEC, 27 de febrer. Acte com-

memoratiu cinc-cents anys de la reforma 

protestant, amb les conferències «La di-

mensió cultural de la reforma», a càrrec 

de Pere Lluís Font, membre de l’IEC, i 

«La legitimació luterana del poder», a 

càrrec de Salvador Giner, membre de 

l’IEC. Organització: Secció de Filosofia i 

Ciències Socials (IEC).

— IEC, 1 de març. Homenatge a 

Xavier Carbó i Maymí (1893-1918), en 

reconeixement de la seva contribució al 

diccionari general de la llengua catalana. 

Organització: IEC. 

— IEC, 8 de març de 2018. Sessió 

en memòria de Pere Verdaguer i Juanola 

(1929-2017). Organització: Secció Filo-

lògica de l’IEC.

— IEC, 12 de març. Sessió con-

junta dedicada a Carme Massana: «La 

geografia crítica i l’economia crítica a 

Catalunya», a càrrec d’Horacio Capel, 

catedràtic; Amador Ferrer, urbanista; 

Oriol Nel·lo, geògraf; Francesc Roca, 

economista, i Antoni Montserrat, econo-

mista. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC) i Societat Catalana de 

Geografia (IEC).

— Seu d’Enginyers Industrials 

de Catalunya (EIC) (Barcelona), 10 de 

maig. Homenatge de l’enginyeria a Pom-

peu Fabra, dins l’Any Pompeu Fabra que 

celebra el 150è aniversari del naixement 

de Pompeu Fabra (1868-1948), en què 
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participaren M. Teresa Cabré i Mercè 

Lorente, membres de l’IEC, entre d’al-

tres. Organització: EIC, amb la col·la-

boració de la Fundació puntCAT, la 

Fundació Caixa d’Enginyers, la Fundació 

Torrens Ibern, la UPC i l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Industrial de 

Barcelona.

— IEC, 31 de maig. Homenatge 

a Josep Miquel Vidal (1939-2013), amb 

la conferència de Pepe Pardo-Tomás 

(CSIC-IMF) «La darrera aposta intel- 

lectual de Josep Miquel Vidal: com cons-

truir la història de la medicina de Menor-

ca», i la semblança d’Antoni Roca Rosell 

(IEC-UPC) «Josep Miquel Vidal, historia-

dor de la ciència». Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC) i Institut Menorquí 

d’Estudis, amb el suport de la Fundació 

Enciclopèdia de Menorca, la Societat 

Catalana de Física i les Seccions de Cièn-

cies Biològiques i de Ciència i Tecnologia 

de l’IEC.

— IEC, 13 de juny. Conferència: 

«Josep M. Llompart: apunts de sociolin-

güística», en homenatge a Josep M. Llom-

part (1925-1993), que fou membre de la 

SF, dins les activitats de l’Any Llompart 

2018. Organització: IEC i DGPL de la 

Conselleria de Cultura, Participació i 

Esports del Govern Balear.

— Institut Lluís de Peguera de 

Manresa, 5-10 de juliol. Commemoració 

dels cinquanta anys de creació de la UCE: 

50 universitat catalana d’estiu. i, tan-

mateix, la remor persisteix. Organització: 

UCE.

— IEC, 13 de juliol. Homenatge 

a Josep m. llompart (1925-1993). Amb 

motiu dels vint-i-cinc anys de la seva 

mort, la SF li dedicà un homenatge en la 

primera part de la reunió plenària. Orga-

nització: Secció Filològica de l’IEC.

Concerts

Cicle música al claustre 2017: «Cent anys 

del llegat científic i musical de Felip Pe-

drell»: 

• 14 de setembre. «La puresa de 

la música instrumental», amb el Trio 

Arriaga. 

• 22 de novembre. «La dimensió 

europea de Felip Pedrell», amb la sopra-

no Marta Mathéu i el pianista Albert 

Guinovart. 

— IEC, 6 de març. Concert de 

Lídia Pujol en la Setmana de les Dones 

2018: polorum regina. la dona com a 

referent de la llibertat. Organització: 

Academia Europaea - Barcelona Know- 

ledge Hub.

Cicle música al claustre 2018: «Cobles i 

capelles»:

• 27 de juny. «Música del Renai-

xement a Catalunya», amb De Canendi 

Elegantia.

• 5 de juliol. «Ministrers catalans 

d’abans del 1714. Música escrita i recor-

dada dels segles xiii-xvii», amb La Cara-

vaggia.
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• 12 de juliol. «El so català essen-

cial. Tradició i modernitat», amb la Cobla 

Catalana dels Sons Essencials.

Altres

— IEC, 11 de setembre. Celebració de la 

Diada Nacional de Catalunya, amb el 

discurs patriòtic a càrrec de Carles Boix, 

l’actuació de la companyia musical Xuri-

ach, visites guiades a la Casa de Conva-

lescència i una ofrena floral a Rafael 

Casanova. Organització: IEC.

— Jardí Mercè Rodoreda (IEC), 

28 de setembre. Dia Internacional de la 

Traducció, amb lectura pública de traduc-

cions. Organització: IEC i Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). 

— IEC, 2 d’octubre. Sessió audio-

visual: «Reptes en fotografiar amfibis i 

rèptils a Llatinoamèrica», a càrrec de 

Cèsar Barrio Amorós. Organització: So-

cietat Catalana de Fotògrafs de Natura de 

la Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 10 d’octubre. Cicle: A l’iec 

llegim rodoreda, lectura en veu alta de 

l’obra la meva cristina i altres contes,  

de Mercè Rodoreda. Organització: IEC.

— IEC, 25 d’octubre. Trobada 

entre la doctora Sandra Díaz, Premi Ra-

mon Margalef d’Ecologia 2017, i els es-

tudiants de batxillerat de la Xarxa 

d’Escoles per a la Sostenibilitat de Cata-

lunya (XESC). Organització: XESC i IEC.

— Llibreria Libros (Sant Vicent 

del Raspeig), 28 d’octubre. Club de lec-

tura en valencià, amb l’obra el setè àngel, 

de David Cirici, Premi Sant Jordi 2016. 

Organització: Delegació de l’IEC a Ala-

cant.

— IEC, 13 de novembre. 22a Set-

mana de la Ciència a Catalunya (SC17), 

inauguració amb les intervencions d’Arcadi 

Navarro, secretari d’Universitats i Recerca 

de la Generalitat de Catalunya; Antoni 

Esteve, president de la FCRi, i Joandomè-

nec Ros, president de l’IEC; amb la con-

ferència inaugural a càrrec de Miquel Puig, 

director general del Consorci de Serveis 

Universitaris de Catalunya (CSUC), titu-

lada «Paradoxes turístiques», i amb la 

taula rodona «El model de turisme a  

la Catalunya del segle xxi». Organització: 

Generalitat de Catalunya i FCRi, amb la 

col·laboració de l’IEC.

— IEC, 17 de novembre. Viqui-

marató de Biologia Barcelona 2017.  

Organització: Seccions de Biologia Com-

putacional i Bioinformàtica, Biologia Mo-

lecular, Genòmica i Proteòmica, i Micro-

biologia de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC), amb la col·laboració 

d’Amical Wikimedia.

— IEC, 23 de novembre. Dispu-

tatio de Barcelona 2017: «Supercompu-

ters: an instrument for science, technolo-

gy and the progress of society», amb 

Mateo Valero, director del Barcelona Su-

percomputing Center, i Alison Kennedy, 

directora de l’STFC Hartree Centre 

(Regne Unit). Organització: Academia 

Europaea.
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— IEC, 27 de novembre. Esmor-

zars FOCIR. Ferran Mascarell pronuncià 

la xerrada «La diplomàcia cultural: una 

eina de projecció internacional». Organit-

zació: Federació d’Organitzacions Cata-

lanes Internacionalment Reconegudes 

(FOCIR).

— IEC, 28 de novembre. Sessió 

audiovisual: «Hornstrandir. Rere les pet-

jades de la guineu àrtica», amb Marta 

Bretó i Tato Rosés. Organització: Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— Menorca, 17 de gener. Diada 

del Poble de Menorca 2018. El president 

de l’IEC assistí als actes de la Diada del 

Poble de Menorca 2018, en què també es 

posà punt final als actes de l’Any Inter-

nacional Pasqual Calbó. Organització: 

Departament de Cultura i Educació del 

Consell Insular de Menorca.

—  Llibreria Libros 28 (Sant 

Vicent del Raspeig), 27 de gener. Club de 

lectura en valencià: Vindrà la mort i tindrà 

els teus ulls, d’Urbà Lozano (Premi Enric 

Valor de novel·la 2016). Organització: 

Delegació de l’IEC a Alacant.

— IEC, 9 de febrer. Dia Interna-

cional de les Dones i les Nenes en la 

Ciència 2018. Organització: BGSMath i 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona, 7 de març. Setmana de les 

Dones 2018: «Dona, ciència i cultura: una 

connexió simbiòtica». Projecció del docu-

mental symbiotic earth: How lynn mar-

gulis rocked the boat and started a 

scientific revolution, dirigit per John 

Feldman i produït per Susan Davies. 

Organització: Academia Europaea.

— Llibreria Libros 28 (Sant Vi-

cent del Raspeig), 24 de març. Club de 

lectura en valencià: pell de seda, de Vicent 

Sanhermelando. Organització: Delegació 

de l’IEC a Alacant.

— Pati de l’IEC, 12 d’abril. «Ro-

doreda a l’IEC», espectacle de dansa i text 

entre viatges i flors, de Natàlia Vignatti i 

Jordi Ribot Thunnissen; lectura de cartes 

de guerra i d’exili (1934-1960) i una vi-

sita al jardí Mercè Rodoreda. Organitza-

ció: Fundació Mercè Rodoreda i IEC.

— Palau Pams (Perpinyà), 23 

d’abril. Celebració de la Diada de Sant 

Jordi a Perpinyà, amb el pregó a càrrec 

del president de l’IEC, Joandomènec Ros, 

i una actuació de Muriel Perpigna. Orga-

nització: Casa de la Generalitat a Perpi nyà 

i Ajuntament de Perpinyà.

— IEC, 23 d’abril. Diada de Sant 

Jordi a l’IEC, amb jornada de portes 

obertes i visites guiades a la Casa de Con-

valescència i al jardí Mercè Rodoreda. 

Organització: IEC.

— UB, 25 d’abril. Tercer Certa-

men d’Oratòria, amb la participació 

d’alumnes d’ESO i de batxillerat, en 

qualsevol de les tres llengües: català, 

castellà i anglès. Organització: Grup Pro-

motor Santillana, amb la col·laboració de 

la Societat Catalana de Pedagogia (IEC).
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— IEC, 16 de maig. Commemo-

ració del Dia Internacional de la Llum, 

amb Joan Antoni Solans, president de 

la SECCT (IEC); Joan Parellada, presi-

dent de la SCF (IEC); M. Àngels Garcia 

Bach, de la SCF (IEC); Ramon Vilaseca, 

de la UPC; Javier Tejada, de la UB; San-

tiago Vallmitjana, de la SCF, i Ricard 

Guerrero, de l’AE-BKH. Organització: 

Academia Europaea i Societat Catalana 

de Física (IEC).

— IEC, 18 de maig. VídeoMAT 

2018. Projecte en què els estudiants creen 

vídeos en què es responen preguntes que 

posen de manifest aplicacions de les ma-

temàtiques o la presència d’aquesta cièn-

cia en l’entorn. Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC).

— Bilbao, 8 de juny. Ruta Pom-

peu Fabra a Bilbao, als espais principals 

dels deu anys que hi va viure: l’estació 

d’Abando, el carrer d’Espartero, l’antic 

Hotel Torróntegui, l’Escola d’Arts i Ofi-

cis…, amb una visita a la Biblioteca de la 

Diputació Foral de Biscaia i la conferència 

de Miquel Gorrotxategi: «Nombres vas- 

cos, de la prohibición al éxito». Organit-

zació: IEC, Ruta Pompeu Fabra, Càtedra 

Pompeu Fabra de la UPF, amb la 

col·laboració del Departament de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya i la Dipu-

tació Foral de Biscaia.

— IEC, 20 de juny. Taller sobre 

ciència oberta. Temes: els conductors del 

canvi: dades fidels i accés obert, la ciència 

ciutadana i obrir la ciència i la gestió d’un 

canvi cultural. Organització: Scientific 

Knowledge Services en cooperació amb el 

Barcelona Knowledge Hub de l’Academia 

Europaea.

— IEC, 28 de juny. Sessió audio-

visual del grup de treball: «L’Anella 

Verda de Manresa», a càrrec d’Ignasi 

Cebrian, dins del grup de treball de la 

Societat Catalana de Fotògrafs de Natura. 

Organització: ICHN (IEC).

— Ajuntament de Benlloc (Plana 

Alta), 12-14 de juliol. Festival Feslloch, 

amb artistes convidats com els Catarres, 

Buhos o Cesk Freixas. Organització: Ajun-

tament de Benlloc i Escola Valenciana - 

Federació d’Associacions per la Llengua, 

amb la col·laboració de l’IEC i altres en-

titats.

— Parlament de Catalunya, 23 

de juliol. Constitució del Consell Assessor 

del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 

(CAPCIT); amb l’assistència de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC; David 

Serrat, secretari científic de l’IEC, i Alícia 

Casals, vicepresidenta de la Secció de 

Ciències i Tecnologia. Organització: Par-

lament de Catalunya.

— Monestir de Montserrat, 11 

d’agost. Lliurament a l’abat de Montserrat 

del llibre escrits dispersos d’història, 

d’Hilari Raguer, editat per l’IEC. Hi anà 

el president de l’IEC, acompanyat del 

president de la SCEH, Jaume Sobrequés; 

de l’historiador Josep Figueres, i de mem-

bres de la Junta de la SCEH. Organització: 

IEC.
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