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Seus i delegacions

seu de Perpinyà

Any de creació: 1999 

Delegada: Martina Camiade Boyer

Adreça: Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà 

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

Al llarg del curs 2018-2019, la Seu de 

Perpinyà s’ha encarregat de l’organització 

o ha intervingut en les activitats següents:

3a Jornada de Recerca i Homenatge 

Pere Verdaguer: «Ciència ficció  

i canvi climàtic / Les cròniques 

lingüístiques»

Activitat organitzada amb la col·laboració 

de l’Institut Franco-Català i l’Associació 

per a l’Ensenyament del Català, en què 

especialistes com els membres de l’IEC 

Miquela Valls, Alà Baylac-Ferrer, M. Te-

resa Cabré i Joan Peytaví van abordar la 

figura de Pere Verdaguer des dels vessants 

científic i lingüístic. Se celebrà el 18 de 

desembre a la seu de la Delegació.

7a master class «Trans/fronteres  

i diàleg de les disciplines: 

“Diplomàcia territorial i cooperació 

territorial europea. Diàleg 

euromediterrani”»

La setena edició, organitzada amb la col-

laboració de l’Institut Catòlic de la Medi- 

terrània, va tenir lloc del 30 de gener a  

l’1 de febrer a Barcelona (Sala Prat de la 

Riba de l’IEC) i reuní un centenar d’es-

tudiants i professors de màster provinents 

de les universitats d’Artois, Lió II, Mont-

peller III, Nantes, Niça Sophia Antipolis, 

Perpinyà, Estrasburg, Ais-Marsella, Pisa, 

Kehl i Autònoma de Barcelona.

Durant tres dies es va analitzar el 

paper de la diplomàcia territorial en la 

política europea, amb l’objectiu de cons-

truir una xarxa de formació acadèmica 

universitària d’alt nivell i d’excel·lència. 

En la presentació van intervenir Joando-

mènec Ros, president de l’IEC; Martina 

Camiade, delegada de l’IEC a Perpinyà, 

i Cyril Piquemal, cònsol general de Fran-

ça a Barcelona, i el programa va incloure 

sessions vàries (conferències, debats, tau-

les rodones…). 

II Congrés de l’Espai Català 

Transfronterer

Es va participar en aquest congrés, orga-

nitzat per la Secció d’Història i Arqueo-

logia de l’Institut d’Estudis Empordane-

sos, per a donar a conèixer les novetats en 

matèria d’arqueologia a banda i banda de 

la frontera dels Pirineus, en jaciments que 

han incidit en el període comprès entre  

els segles viii i xi (entre la fi del regne de 

Toledo i l’expansió dels comtats catalans). 

Va tenir lloc els dies 21 i 22 de març (la 

primera jornada a la Sala FAC de la Roca 
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de l’Albera i, la segona, al convent de 

Santa Clara de Castelló d’Empúries).

Premi Catalunya del Nord

Premi instituït el 2008 i ofert a un estudi, 

treball o document per a l’ensenyament del 

català a qualsevol nivell i per al coneixe-

ment de la Catalunya del Nord o de qües-

tions que l’afecten, així com per a les re-

lacions transfrontereres amb qualssevol 

terres de llengua catalana. En l’onzena 

con vocatòria, inclosa en el lXXXviii cartell 

de premis i de borses d’estudi de l’IEC, el 

premi es va lliurar a Claudi Balaguer per 

Estudi lingüístic d’un fragment dels cartu-

laris inèdits de Julià Bernat Alart: els llibres 

dels cònsols de vinçà (1349-1459), el 26 

d’abril, al Palau de Congressos de Perpi-

nyà, durant la XXX Nit de Sant Jordi.

Exposició «El temps dels rebesavis»

La mostra comprèn trenta-sis postals de 

la col·lecció de Jean-Marc Million sobre els 

oficis i costums de la primera meitat del 

segle xx i és el resultat de dos anys de 

«Converses en català» animades per la 

delegada de l’IEC a Perpinyà, Martina 

Camiade. Es va inaugurar el 31 de maig 

a Sant Andreu de Sureda i s’exhibí del 15 

de juliol al 15 d’agost a la Casa de la 

Generalitat a Perpinyà.

Taula rodona «Catalunya del Nord  

i el Procés»

Activitat organitzada per a oferir una 

visió des de la Catalunya del Nord de la 

situació a Catalunya a través de persona-

litats de la societat civil i d’altres sectors, 

com ara Joandomènec Ros (president de 

l’IEC), Pere Becque (vicepresident d’Òm-

nium Cultural a la Catalunya del Nord) i 

Joan Pau Billés (alcalde de Pesillà de la 

Ribera). Es va dur a terme el 22 d’agost 

al Liceu Renouvier de Prada de Conflent, 

dins el marc de la 51a Universitat Cata-

lana d’Estiu, i va ser moderada pel mem-

bre de l’IEC Joan Becat.

seu de castelló

Any de creació: 2001

Delegat: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Menador Espai Cultural

Plaça de l’Hort dels Corders, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

La Seu de Castelló, conjuntament amb el 

Centre Excursionista de la ciutat, s’ha 

encarregat d’organitzar els actes de l’Any 

Pompeu Fabra 2018 a les comarques 

castellonenques: el delegat de l’IEC a 

Castelló, Vicent Pitarch, va pronunciar la 

conferència «Pompeu Fabra, el País Va-

lencià i l’excursionisme», el 12 de setem-

bre a la seu del Centre Excursionista;  

el 15 de setembre, es va fer una passejada 

pel tram d’El Camí del País Valencià que 

uneix Benafigos i Culla; el 7 de novembre, 

Jordi Mir, membre de la Secció Filològi- 

ca de l’IEC, va impartir la conferència  
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«Vigència de l’obra i la figura de Pompeu 

Fabra», al Menador Espai Cultural, i  

el 30 de novembre, Vicent Pitarch va 

impartir la conferència «Pompeu Fabra, 

una figura clau al País Valencià contem-

porani», a la seu social de la Penya Setrill 

de Benicarló.

Així mateix, al llarg del curs 2018-

2019, la Delegació de l’Institut a Castelló 

ha participat en diverses activitats, entre 

les quals destaquen les següents:

— 28 i 29 de setembre: Ple itine-

rant de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials de l’IEC. El Ple d’aquesta Secció 

es va reunir al Menador Espai Cultural 

(primera jornada) i a l’Ajuntament de 

Morella (segona jornada), amb l’objectiu 

de compartir amb les entitats locals una 

anàlisi social, cultural i política del terri-

tori. 

— 19-21 d’octubre: XIII Jornades 

Culturals de la Plana de l’Arc. Com és 

habitual, es va col·laborar en aquestes 

jornades, que en la tretzena edició van dur 

per títol «Pobles vius: aprenent del passat, 

construint el futur», i es van celebrar a les 

Coves de Vinromà. El programa va in-

cloure activitats vàries, com presentacions 

de llibres, exposicions, xerrades i tastos de 

productes locals.

— 11 de desembre: taula rodona 

«LGTBIfòbia als diccionaris». Hi van 

intervenir Joan Rafael Ramos, vicepresi-

dent de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua; Vicent Pitarch, delegat de l’IEC 

a Castelló; Jordi Pilar, vocal de Castelló 

LGTBI; Alicia Salvadó, responsable del 

Grup de Polítiques Trans de Castelló 

LGTBI, i, com a moderadora, Pastora de 

Florencio, presidenta de Castelló LGTBI. 

Va ser organitzada per Castelló LGTBI i 

duta a terme a la sala d’actes de la Casa 

dels Caragols (Castelló). 

— 15 de desembre: commemora-

ció dels 86 anys de les Normes de Castelló. 

Com cada any, es va participar activament 

en aquest acte promogut per la plataforma 

cívica Castelló per la Llengua, que es va 

celebrar a la plaça Major sota el lema 

«Decidim valencià!».

— 17 i 24 de febrer: 50a Renova-

ció de la Flama de la Llengua Catalana 

(en col·laboració amb el Centre Excur-

sionista de Castelló).

— 5 d’abril: visita sociolingüís-

tica dels estudiants de l’assignatura «Va-

riació i política lingüístiques» del grau 

de filologia catalana de la Universitat de 

Barcelona. El grup va fer una visita 

d’estudi a Castelló, coordinada pel pro-

fessor Avel·lí Flors, que va incloure una 

sessió a la Delegació de l’IEC i a la Casa 

de les Normes, a càrrec de Vicent Pitarch 

i al voltant del tema «Castelló de la Pla-

na i la planificació del corpus del català».

— 14 d’abril: Festa per la Llen-

gua. Aquesta edició de la trobada d’esco-

les en valencià es va celebrar al Parc de 

Ribalta de Castelló i va dur per títol «Som 

i serem paraules», en homenatge al lexi-

cògraf i activista cultural Francesc Ferrer 
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i Pastor. S’hi van oferir un bon nombre 

d’activitats culturals i educatives, com ara 

tallers, danses populars, visites guiades i 

muixerangues.

seu de lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Carrer de Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat

Durant la primera dècada d’aquest se-

gle, la Delegació de l’IEC a Lleida, en 

col·laboració amb l’Institut Menorquí 

d’Estudis i la Universitat de Lleida (UdL), 

va organitzar les trobades científiques 

De Fraga a Maó: eix d’una cultura, amb 

l’objectiu d’analitzar les relacions lon-

gitudinals entre els territoris de llen- 

gua catalana. Per al curs 2018-2019, la 

Delegació ha preparat el seminari De 

tramuntana a migjorn. Primer semina- 

ri de treball sobre l’eix cultural occiden-

tal, a fi d’analitzar les relacions latitu-

dinals: aquest altre eix que enllaça els 

Pirineus amb Lleida, Tortosa, València 

i Alacant i que no és només lingüístic,  

ja que conforma un espai cultural com-

partit.

El seminari es va impartir a Es-

terri d’Àneu (Pallars Sobirà) del 28 al  

30 de juny i es va organitzar amb la col-

laboració de l’Ajuntament d’aquest mu-

nicipi, el Consell Cultural de les Valls 

d’Àneu, el Departament de Filologia 

Catalana i Comunicació de la UdL, el 

Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat d’Alacant i l’Institut Supe- 

rior d’Investigació Cooperativa (ISIC-

IVITRA) d’aquesta Universitat. Sota el 

títol «Les persones i el territori: demo-

grafia i onomàstica», en la primera jor-

nada es van oferir sessions sobre l’ex-

pansió pel territori al llarg del temps, 

l’antroponímia i la toponímia. El segon 

dia es va dedicar als temes «La llengua: 

l’eix occidental i l’estàndard» (s’aborda-

ren els dialectes; el català occidental en 

l’estàndard català, i el català pirinenc i 

les adaptacions de l’estàndard) i «Cultu-

ra popular: el ponent i el llevant, de 

tramuntana a migjorn» (es van analitzar 

la gastronomia; l’arquitectura popular: 

el mas, la borda i la cabana; l’etnopoèti-

ca i la fraseologia, i els jocs, les creences, 

les festes i els rituals). Finalment, en la 

darrera jornada es va fer una ruta turís-

tica pel patrimoni natural, històric i ar-

quitectònic de les Valls d’Àneu (es van 

visitar els pobles de Son, Sorpe, Isil i el 

castell de València d’Àneu).

Totes les persones que van parti-

cipar-hi van poder assistir gratuïtament 

a Dansàneu, Festival de Cultures del Pi-

rineu, que es va celebrar els mateixos dies 

que el seminari.
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seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Brauli Montoya Abat (fins al 

31.3.2019)

Vicent Martines Peres (des de l’1.4.2019)

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. de Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat

La Seu d’Alacant gestiona la Biblioteca 

Enric Valor - IEC, que conté el fons bibli-

ogràfic de l’Institut i un fons bibliogràfic 

i documental d’Enric Valor. La bibliote- 

ca, situada a la Seu Ciutat d’Alacant, és 

oberta al públic dilluns i divendres de 10 

a 12 hores i dimecres de 16 a 20 hores.

A continuació, es presenten les 

activitats que ha organitzat o en què ha 

participat la Seu d’Alacant durant el curs 

2018-2019:

Sessions de conversa en valencià

S’ha continuat oferint aquesta activitat, 

integrada en el programa «Voluntariat per 

la llengua» i adreçada a totes les persones 

interessades a practicar la conversa en 

valencià. Les sessions, moderades per 

Lliris Picó (secretària de la Seu d’Ala-

cant), consisteixen en lectures i debats 

sobre textos procedents tant de la premsa 

diària com del fons bibliogràfic de l’IEC 

i del fons bibliogràfic i documental d’En-

ric Valor. S’han dut a terme dilluns i di-

mecres a la Biblioteca Enric Valor - IEC 

i han inclòs visites als museus i edificis 

més representatius de la ciutat d’Alacant.

Curs Divulgar la ciència en el segle xxi

Des de la primera edició, es col·labora en 

l’organització d’aquesta iniciativa de la 

Universitat d’Alacant (UA) per a fomentar 

en la ciutadania l’interès per la ciència, 

ensenyant diverses maneres d’abordar els 

reptes científics de l’actualitat des de di-

ferents perspectives. El 2018 s’impartí del 

5 al 7 de setembre al saló d’actes de l’Edi-

fici Germà Bernàcer del Campus de Sant 

Vicent del Raspeig, i va comprendre debats 

i vuit ponències de reconeguts científics i 

divulgadors de la ciència, entre els quals 

Adolfo de Azcarraga (president de la Reial 

Societat Espanyola de Física) i Martí 

Domínguez (director de la revista Mètode).

Club de lectura de Sant Vicent  

del Raspeig: el Club de la Lliris

Des de fa cinc anys, cada darrer dissab- 

te de mes es reuneix el club de lectura en 

valencià a la llibreria Libros 28, coordinat 

i moderat per Lliris Picó. Les obres trac-

tades aquest curs han estat: El que pensen 

els altres, de Clara Queraltó (29 de setem-

bre); sara i els silencis, de Maria Escalas 

(27 d’octubre); secundaris, de Núria 

Cadenes (24 de novembre); A la platja de 

camus, d’Elvira Cambrils (29 de desem-

bre); les quatre vides de l’oncle Antoine, 

de Xavier Aliaga (26 de gener); Barcelo-

na 2101, de Valentí Puig (23 de febrer); 
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Aprendre a parlar amb les plantes, de 

Marta Orriols (30 de març); la mirada 

de vidre, d’Anna Moner (25 de maig); la 

taverna del negre, de Jesús Moncho (29 

de juny), i El paradís a les fosques, de 

Vicent Usó (27 de juliol).

Cicle literari Escriure el país

Com és habitual, s’ha col·laborat en aquest 

cicle coordinat per Isabel Marcillas des del 

Departament de Filologia Catalana de la 

UA, en què autors valencians són convi-

dats a escriure un relat sobre la seva co-

marca perquè el llegeixin davant els as-

sistents. En aquesta edició van participar 

Muriel Villanueva, el 15 d’octubre, a la 

Facultat d’Educació; Joanjo Garcia, el  

19 d’octubre, a la Facultat de Filosofia i 

Lletres, i Gemma Miralles, el 21 de no-

vembre, a l’Edifici Polivalent del Campus 

de Sant Vicent del Raspeig.

Actes d’homenatge  

a Maria Mercè Marçal

Conjuntament amb la UA, es van organit-

zar diversos actes per a homenatjar Maria 

Mercè Marçal, amb motiu de la comme-

moració dels vint anys de la seva mort:

La xerrada «Projecte Maria Mercè 

Marçal», a càrrec de Lluïsa Julià, biògrafa 

de l’autora, i M. Àngels Francés, professo-

ra del Departament de Filologia Catalana 

de la UA. Es va oferir el 9 de novembre al 

saló d’actes de la Facultat d’Educació i va 

incloure una exposició de treballs d’alum-

nes de batxillerat sobre l’escriptora.

La taula rodona «Quatre mirades 

a Maria Mercè Marçal», amb M. Àngels 

Francés, Lluïsa Julià, Anna Esteve (pro-

fessora del Departament de Filologia 

Catalana de la UA) i les escriptores Itxa-

ro Borda i Gràcia Jiménez (aquesta última 

va fer de moderadora). Es va celebrar a 

l’Edifici Sant Ferran de la UA, també el 

9 de novembre.

L’espectacle de poesia He ensenyat 

una dona a fer servir la veu, interpretat 

per Txus Garcia a la Sala Altamira de la 

Seu Universitària Ciutat d’Alacant, el  

16 de novembre.

I l’espectacle teatral Dona-foc. la 

dona que crema, a càrrec de Les Fugitives. 

Va tenir lloc el 22 de novembre al Centre 

Cultural Les Cigarretes d’Alacant.

Conferència «Pompeu Fabra, l’obra 

decisiva al País Valencià actual»

Vicent Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló, 

va pronunciar aquesta conferència el 23 

de novembre a la Seu Universitària de la 

Nucia (UA).

Jornada internacional 100 anys  

de l’obra de Pompeu Fabra

Es va participar en aquesta jornada de la 

UA, en què M. Teresa Cabré, presidenta 

de la Secció Filològica de l’IEC, va oferir 

la ponència «Pompeu Fabra: sistematici-

tat i pervivència», i Antoni Ferrando, 

membre d’aquesta Secció, va parlar de 

«Pompeu Fabra i els valencians» i presen-

tà el seu llibre Fabra, Moll i sanchis 
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Guarner. la construcció d’una llengua 

moderna de cultura des de la diversitat. 

Va tenir lloc el 27 de març a l’Aula Mag-

na de la Facultat de Filosofia i Lletres.

XXIV Jornada de Sociolingüística 

d’Alcoi

La 24a edició de la jornada conjunta amb 

la Universitat Politècnica de València 

(UPV), l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua (AVL), l’Ajuntament d’Alcoi,  

la Coordinadora Alcoià - Comtat pel 

Valencià i el Centre Ovidi Montllor, es va 

celebrar els dies 29 i 30 de març a la sala 

de graus Roberto García Payá del Campus 

d’Alcoi de la UPV. Sota el títol «Tenim 

recursos per a fer humor en valencià?», 

s’hi va abordar l’humor en valencià com 

a manifestació social del llenguatge, ana-

litzant aspectes com les possibilitats d’un 

humor valencià propi o mediatitzat, les 

diferents aplicacions en mitjans audiovi-

suals i escrits, els contextos lingüístics, la 

capacitat d’influència social i les interfe-

rències. La inauguració va anar a càrrec 

de Francisco Mora, rector de la UPV; 

Antoni Francés, alcalde d’Alcoi; Ramon 

Ferrer, president de l’AVL, i Brauli Mon-

toya, delegat del president de l’IEC a 

Alacant.

Plaça del Llibre

Es va participar en la tercera edició 

d’aquesta iniciativa d’Escola Valenciana - 

La Cívica, FULL - Fundació pel Llibre i 

la Lectura i altres entitats per a promou-

re el llibre en valencià i fomentar la lec-

tura amb activitats per a tots els públics. 

Va tenir lloc del 22 al 24 de febrer a la 

plaça del Port d’Alacant, i la Delegació de 

l’IEC va exhibir-hi les seves publicacions.

Fira del Llibre d’Alacant

Sota el lema «Dones de paraula», la 49a 

edició d’aquesta fira, organitzada per 

l’Ajuntament i la Diputació d’Alacant, es 

va celebrar del 28 de març al 7 d’abril a 

la plaça de Sèneca. A més de tenir-hi un 

estand amb les publicacions de l’IEC i 

signatures de llibres de diverses autores 

(per exemple, Victòria Cremades i Mari 

Carmen Sáez), la Delegació hi va partici-

par organitzant la presentació dels llibres 

Res a amagar, d’Anna Boluda (31 de 

març); l’univers literari de les escriptores 

valencianes dels segles xvi-xviii, de Maria 

de los Ángeles Herrero (3 d’abril), i il-

luses, santes, falsàries, d’Albert Toldrà  

(6 d’abril).

Presentació del llibre Gat vell.  

Dites marineres

Aquesta obra, de Francesc Xavier Llorca, 

es va presentar el 9 maig a la Sala Miguel 

Hernández de la Seu Universitària d’Ala-

cant, en un acte en què intervingueren 

l’autor mateix, Núria Sendra (l’editora) i 

Josep Maria Baldaquí (UA).

El pati de la ciència

Activitat coorganitzada amb la UA, en què 

experts imparteixen tallers de divulgació 
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científica als infants de l’Escola d’Estiu 

de la Universitat. Les sessions d’aquest 

curs, dutes a terme a la sala d’actes de 

l’Aulari II de la UA, van anar a càrrec 

d’Antxon Anta Unanue (Col·legi Alemany 

Sant Albert Magne de Sant Sebastià, 5 de 

juliol), Fina Guitart (Centre de Recursos 

Pedagògics Específics de Suport a la In-

novació i la Recerca Educativa del Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, 9 de juliol) i Juan Roldán 

(director de l’àrea de matemàtiques del 

Museu Didàctic i Interactiu de Ciències 

del Baix Segura, 12 de juliol).

Delegació de valència

Any de creació: 2005

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme principal-

ment a l’Octubre Centre de Cultura Con-

temporània (carrer de Sant Ferran, 12, 

46001 València)

A/e: valencia@iec.cat

Al llarg del curs 2018-2019, la Delegació 

de l’IEC a València ha organitzat les ac-

tivitats següents:

Espai Ciència

L’Espai Ciència és un programa d’activi-

tats patrocinat per l’IEC, Acció Cultural 

del País Valencià i la Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència / Unitat de Cultura Cien-

tífica de la Universitat de València (UV), 

amb el suport del Consell Superior d’In-

vestigacions Científiques (CSIC). En el 

marc del programa, s’han portat a terme 

les activitats que es presenten seguida-

ment, generalment en els diferents espais 

de l’Octubre Centre de Cultura Contem-

porània (OCCC).

Bar de Ciències 

Les sessions del Bar de ciències d’aquest 

curs, moderades per la periodista Reis 

Juan, van ser les següents:

— 3 d’octubre: «Malalties rares», 

amb Lluís Montoliu (Centre Nacional de 

Biotecnologia del CSIC, Madrid).

— 12 de febrer: «Intel·ligència 

artificial i robòtica, amb els membres  

de l’IEC Carme Torras i Ramon López de 

Mántaras (sessió entorn de la publicació 

del monogràfic de la revista Mètode, «In-

terconnectats. Màquines i humans davant 

del segle 10101», i commemorativa del 

Dia de Darwin).

— 12 de març: conversa amb 

David Ibáñez (Federació Valenciana de 

Divulgació Científica) i José David Martín 

Guerrero (Departament d’Enginyeria 

Electrònica de la UV).

Cicle Els dijous de Frankenstein

Activitat per a homenatjar Mary Shelley i 

el doctor Frankenstein en el bicentenari 

de la publicació. Va constar de set sessions:

— 18 d’octubre: projeccions de 

Frankenstein (J. Searle Dawley, 1910) i 
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Bride of Frankenstein (James Whale, 

1935), comentades pel crític de cinema 

Tomás Fernández Valentí.

— 25 d’octubre: projecció de 

Frankenstein must be destroyed (Terence 

Fisher, 1969), comentada pel crític de 

cinema Carlos Losilla.

— 30 d’octubre: projecció de 

Remando al viento (Gonzalo Suárez, 

1988), comentada pel crític de cinema 

Ramón Alfonso.

— 8 de novembre: conferència 

«Frankenstein y el estudio del cerebro», 

per Javier S. Burgos (Hospital La Fe de 

València).

— 15 de novembre: conferència 

«Les sis malediccions de Mary Shelley», 

per l’escriptor Ricard Ruiz.

— 22 de novembre: conferència 

«Cor Cordium», per l’escriptora Anna 

Moner.

— 28 de novembre: conferència 

«Frankenstein o la identidad monstruo-

sa», per Isabel Burdiel (UV).

Presentacions de llibres

— 19 de desembre: Històries naturals, 

de Martí Domínguez (Pòrtic). Hi van in-

tervenir l’autor i Perico Pastor (il·lustrador 

de l’obra).

— 27 de març: Editando genes: 

recorta, pega y colorea. las maravillosas 

herramientas cRisPR, de Lluís Montoliu 

(Nextdoor Publishers). A més de l’autor, 

hi va participar Francis J. Mojica (autor 

del pròleg).

Els premis Nobel del 2018

Cicle de conferències en què experts van 

analitzar les contribucions a la ciència i a 

la literatura dels guardonats amb els 

premis Nobel l’any 2018. Va comprendre 

cinc sessions:

— 14 de gener (Fisiologia o Me-

dicina): «Immunoteràpia i càncer: prin-

cipi o final?», d’Adela Cañete (Unitat 

d’Oncohematologia Pediàtrica de l’Insti-

tut d’Investigació Sanitària, Hospital La 

Fe de València).

— 16 de gener (Química): «Apro-

fitant el poder de l’evolució», per Ismael 

Mingarro (Departament de Bioquímica i 

Biologia Molecular de la UV).

— 23 de gener (Economia): 

«Com impulsar un creixement econòmic 

sostingut i sostenible», amb Matilde Mas 

(Departament d’Anàlisi Econòmica de la 

UV).

— 24 de gener (Literatura): com 

que el 2018 no es va atorgar el Premi 

Nobel de Literatura, es va projectar la 

pel·lícula the remains of the day, de James 

Ivory (1993), basada en la novel·la de 

Kazuo Ishiguro (premi Nobel de Litera-

tura 2017). La sessió va ser comentada 

per Lola Nomdedeu i Octavi Monsonís, 

lectors d’Ishiguro. 

— 30 de gener (Física): «Ferra-

mentes òptiques», pronunciada per Eu-

genio Roldán (Departament d’Òptica, 

Optometria i Ciències de la Visió de la 

UV).
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Dia de Darwin

Per a celebrar el Dia de Darwin, a més de 

la sessió del Bar de ciències, es va orga-

nitzar la conferència «Una perspectiva 

genòmica de l’evolució dels cordats». La 

pronuncià Héctor Escrivà (Observatori 

Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda, 

Rosselló), el 13 de febrer, a la Sala Darwin 

del Campus de Burjassot-Paterna de la UV.

Cicle de conferències Any 

Internacional de la Taula Periòdica

Va constar de les conferències següents:

— 5 de març: «Els xips de la 

pròxima dècada: intel·ligència artificial i 

medi ambient», de José Duato (catedràtic 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Informàtica de la UPV).

— 10 d’abril: «150 anys d’un 

descobriment científic cabdal: la taula 

periòdica», per la membre de l’IEC Pilar 

González Duarte.

— 8 de maig: «Disciplina, ordre i 

llei: el sistema periòdic i la pedagogia 

química del segle xix», a càrrec de Josep 

Ramon Bertomeu (director de l’Institut 

Interuniversitari López Piñero).

— 4 de juny: «Homenatge al car-

boni. La transcendència d’allò minúscul», 

per David G. Jara (guanyador del Premi 

Europeu de Divulgació Científica «Estudi 

General» 2018).

Altres activitats

A més de les activitats promogudes dins 

del programa Espai Ciència, la Delegació 

va organitzar dues conferències de Vicent 

Pitarch (membre de la Secció Filològica i 

delegat de l’IEC a Castelló), amb motiu 

de l’Any Pompeu Fabra. La primera, ti-

tulada «La penetració del fabrisme al País 

Valencià», es va oferir el 13 de novembre 

a l’OCCC. I la segona, a la seu de la So-

cietat Coral El Micalet de València, va dur 

per títol «Pompeu Fabra i les Normes de 

Castelló».

Delegació de Palma

Any de creació: 2009

Delegat: Damià Pons i Pons

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme en diversos 

indrets.

A/e: palma@iec.cat

La Delegació de Palma ha participat en 

la presentació de Mallorca: el sud i sud-est 

(municipis de llucmajor, campos, ses 

salines, santanyí, Felanitx i Manacor), 

obra de Vicenç M. Rosselló, coeditada per 

l’IEC i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). 

L’acte es va fer el 12 de novembre de 2018 

al Parc de ses Estacions, en el marc de la 

XXIX Setmana del Llibre en Català de 

Palma. A més de l’autor, hi van intervenir 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Francesa Tur, consellera de Cultura, Par-

ticipació i Esports i presidenta de l’IEB; 

Onofre Rullan, catedràtic de geografia de 

la Universitat de les Illes Balears, i, com 
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a moderador, Francesc M. Rotger, director 

de l’IEB.

seu de l’Alguer

Any de creació: 2016

Delegat: Antoni Torre 

Adreça: Palau Serra

Plaça Cívica, 2

07041 L’Alguer

A/e: alguer@iec.cat

La Delegació de l’IEC a l’Alguer va par-

ticipar en la VIII Jornada Algueresa a la 

Universitat Catalana d’Estiu, que va dur 

per títol «Llengua, ambient i tradició». 

La presentació de la Jornada, que constà 

de sis ponències i una degustació de pro-

ductes típics, va anar a càrrec d’Antoni 

Torre, delegat de l’IEC a l’Alguer. Així 

mateix, Torre va impartir la darrera po-

nència, que versà sobre els paisatges del 

territori municipal de l’Alguer. Va tenir lloc 

el 22 d’agost de 2019 al Liceu Renouvier 

de Prada de Conflent.

Antoni Torre també va participar 

en els actes de les Festes 31 d’Agost, que 

organitza l’Obra Cultural de l’Alguer en 

col·laboració amb la Diputació de Bar-

celona, el Parc Nacional de l’Asinara i el 

Parc Natural de Port del Comte. Les Fes-

tes es van celebrar del 29 al 31 d’agost, a 

l’Alguer i a Porto Torres, i van compren-

dre activitats vàries, com recitals de poe-

sia i concerts.
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