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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2019

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

ponència: Joandomènec Ros, Josep Enric Llebot, Mercè Durfort, Jaume Terradas 

i Xavier Turon.

Atorgat a l’obra Atles dels ocells nidificants de Barcelona, impulsada per l’Institut 

Català d’Ornitologia, la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Funda-

ció Barcelona Zoo. 

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

ponència: Josep Enric Llebot, Joan de Solà-Morales, Carme Torras, Núria Salán i 

Oriol Boix.

En la modalitat A, atorgat a Carme Mur pel seu perfil inspirador i la seva empre-

nedoria.

En la modalitat B, al grup de treball Young IT Girls, per l’àmplia base d’edat i ter-

ritorial de la seva proposta i per la qualitat i originalitat de les seves propostes d’ac tuació.

Premi Rafael Patxot i Jubert

ponència: Manuel Castellet, Josep Massot i Jordi Tura.

Atorgat a Albert Rumbo i Soler pel treball festa, guerra i política: la cultura po-

pular en temps convulsos i la seva utilització política. el cas de la patum de Berga.

Premi Catalunya del Nord 

ponència: Maria Corominas, Martina Camiade, Joan Martí i Castell, Enric Pujol i 

Alà Baylac-Ferrer.

Atorgat a Claudi Balaguer per l’obra estudi lingüístic d’un fragment dels cartula-

ris inèdits de Julià Bernat Alart: els llibres dels cònsols de Vinçà (1349-1459).

Premi adjudicat i lliurat en acte públic el 26 d’abril de 2019, a Perpinyà, durant 

la XXX Nit Literària de Sant Jordi.

Premi IEC d’Història Contemporània Jaume Vicens i Vives

ponència: Albert Balcells, Jordi Casassas i Santiago Riera.

Atorgat a Clara Florensa Rodríguez pel treball el discurs sobre l’evolució en el 

franquisme (1939-1967).
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Premi IEC d’Història de les Arts Josep Pijoan

ponència: Bonaventura Bassegoda, Rafael Cornudella i Francesc Fontbona.

Atorgat a Maria Ribera Gibal pel treball emili pujol (1886-1980), pedagog i in-

tèrpret de la guitarra, en el context de l’estètica guitarrística de mitjans del segle xix i 

primera meitat del segle xx a catalunya. 

Premi IEC de Bioquímica o Ciències Fisiològiques August Pi i Sunyer

ponència: Màrius Foz, Pere Puigdomènech i Jaume Reventós.

Atorgat a Marta Fontcuberta Pi-Sunyer pel treball desenvolupament de les noves 

estratègies per generar cèl·lules productores d’insulina.

Premi IEC de Geologia Josep R. Bataller

ponència: Lluís Cabrera, Miquel Canals i Jordi Corominas.

Atorgat a Marta Ferrater Gómez pel treball Velocitat de desplaçament de la falla 

d’Alhama de múrcia (Bètiques orientals); implicacions en el seu potencial sísmic. 

Premi IEC de Filologia Lluís Nicolau d’Olwer

ponència: Antoni Ferrando, Joan Peytaví i Pere J. Quetglas.

Atorgat a Pol Serrabassa i Puntí pel treball la renaixença literària a Vic: dels 

orígens a la consolidació.

Premi IEC de Teoria Literària Josep Carner

ponència: Jaume Cabré, Josep Piera i Manuel Llanas.

Atorgat a Maria Moreno Domènech pel treball el tractament del grotesc a ‘prime-

ra història d’esther’.

Premi IEC de Comunicació Social Joan Givanel i Mas

ponència: Andreu Casero, Jaume Guillamet i Miquel de Moragas.

Atorgat a Ester Boquera Diago pel treball la batalla de la persuasió durant la 

Guerra civil. el cas del comissariat de propaganda de la Generalitat de catalunya (1936-

1939).

Menció honorífica atorgada a Reinald Besalú Casademont pel treball tV3, «la 

nostra» pels castellanoparlants? Anàlisi de la proposta enunciativa de la cadena i dels 

discursos dels receptors. 
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Premi Catalunya de Sociologia

ponència: Xavier Bonal, Higini Clotas, Josep Rodríguez, Cristina Sánchez, Carlota 

Solé, Marina Subirats i Xavier Trabado.

Atorgat a Ramón Flecha García, per la rellevància internacional i l’impacte social 

de les seves aportacions sociològiques. 

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

ponència: Amado Alarcón, Montserrat Ferràs i Andreu Peix.

Atorgat a Antonio Montañés Jiménez i Ramon Macià Trepat pel treball «tan bon 

punt dius que ets evangèlic, la gent ja no en vol saber res». evangelisme urbà, cohesió i 

heroisme religiós a les esglésies pentecostals llatinoamericanes de Barcelona. 

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

de batxillerat (per a estudiants)

ponència: Josep M. Pagès, Jordi Rosell i Jordi Sala.

Atorgat a Clàudia Alcañiz Garcia pel treball Aprenent de formatger. estudi de la 

influència del tipus de quall en l’elaboració de formatges amb llet de cabra de can pauet.

Premi Societat Catalana d’Economia

ponència: Eduard Arruga, Jordi Galí, Antoni Montserrat, Enric Fernández, Àngel 

Pes, Elisabet Viladecans-Marsal i Xavier Vives. 

Atorgat a Massimo Motta, Chiara Fumagalli i Claudio Calcagno per l’estudi ex-

cursionary practices. the economics of monopolisation and abuse of dominance, publicat 

per Cambridge University Press. 

Premi Ferran Armengol i Tubau

ponència: Eduard Arruga, Humbert Sanz, Mercedes Ayuso, Jordi Parrilla, Josep 

Lluís Pérez i Joan Maria Xiol. 

Atorgat a Lluís Bermúdez i Dimitris Karlis pel treball tarifació d’assegurances 

amb múltiples garanties correlacionades. 

Premi Eduard Valentí de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics

ponència: Montserrat Jufresa, Carles Garriga i Mariàngela Vilallonga.

Premi no adjudicat. Accèssit atorgat a Maria Dinarès i Martín pel treball traducció 

i comentari de l’obra de lígdam (cor. tib. 3.1-6).
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Premi Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica per a treballs 

 de màster d’història de la ciència amb una orientació professional 

ponència: Miquel Carandell, Emma Sallent i Josep Simon. 

Atorgat ex aequo a María Isabel Fuentes Darás pel treball linternas, espejos y 

vísceras. diseño de un proyecto expositivo a partir de los instrumentos de exploración 

visual del instituto «lópez piñero». 

Atorgat ex aequo a Laia Lleó-Godall pel treball Anàlisi dels processos comunicatius 

de la revista ‘mujeres y salud’. 

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

de màster d’història de la ciència amb una orientació acadèmica

ponència: Pasqual Bernat, Mònica Rius-Piniés i Eduardo Bueno. 

Atorgat ex aequo a Sara Serrano Martínez pel treball Aproximaciones médicas y 

psicológicas al suicidio en españa antes de la Guerra civil (1926-1936).

Atorgat ex aequo a Laura Gavioli pel treball reunir totes les plantes de catalunya. 

Adquisició de 5 herbaris de l’institut Botànic de Barcelona a través de les cartes de pius 

font i Quer. 

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

ponència: Laia Grau, Loles Herrero, Marc Martí, Jacob Cirera, Josep A. Báguena 

i Nel·la Saborit.

Atorgat a Maria Espín Martí pel treball Acompanyar l’evolució.

Accèssit atorgat a Sandra Murcia Aljama i Clara Grenzner Matheu pel treball re-

habilitar la baixa densitat. com ha de créixer la ciutat en el futur? estudi del potencial 

d’activació del barri de mas Gener, sant cugat del Vallès. 

Accèssit atorgat a Julia Isabella Cannata Pechs pel treball Avaluació de la vulne-

rabilitat de la població a la calor extrema a l’àrea metropolitana de Barcelona. Guia 

tècnica per calcular la vulnerabilitat de la població a la calor extrema i recomanacions 

per a futures línies d’acció. 

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Salvador Moyà-Solà (Grup de Recerca de Paleoprimatologia i Paleonto-

logia Humana de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont).
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Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Ben Lehner per l’article «Transgenerational transmission of environmen-

tal information in c. elegans».

Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Oriol Cortacans, Pere Figuerola, Jordi Portals i Arnald Viladomat (amb 

la participació de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Batabat, TV3 i la 

Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia) pel documental l’últim gegant d’eu-

ropa.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador

ponència: Comitè Assessor de la Societat Catalana de Biologia.

Atorgat a Verónica Llorens Rico pel treball comprensió integradora de la trans-

cripció en un model cel·lular mínim.

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 Guillem Castro Bono pel treball Què s’hi amaga entre la posidònia?

(Els cinc premis atorgats per la Societat Catalana de Biologia es van lliurar el dia 12 de 

juliol de 2019 al CosmoCaixa de Barcelona, en el marc de la 4a Nit de la Biologia)

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

ponència: Francesc Xavier Àlvarez, Maria Àngels Garcia i Josep Llosa.

Atorgat a Guillem Domènech Domingo pel treball disseny d’experiments basats 

en spr (surface plasmon resonance).

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

ponència: Joaquim Farguell, Xavier Úbeda i Daniel Paül.

Atorgat a William Andrés Morales Rios pel treball estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local a partir d’un vol de dron. el cas del còrrec dels lladres al municipi de Garriguella 

(Alt empordà). 

Menció honorífica atorgada a Dafne Saldaña Blasco pel treball el pati de l’escola 

en igualtat. diagnòstic i intervenció de gènere a l’espai d’esbarjo.
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Menció honorífica atorgada a Àngels Pérez Mateos pel treball centres urbans: ús 

de l’espai públic obert i activitat comercial. 

Premi Albert Dou de la Societat Catalana de Matemàtiques

ponència: Armengol Gasull, Núria Vila i Jordi Guàrdia.

Atorgat a Jaume Coll Guerrero pel treball políedres i papiroflèxia modular. 

Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)

ponència: Rosa Camps, Carlos D’Andrea i Mercè Ollé.

Atorgat ex aequo a Abel Hernández Ruiz pel treball renormalization in complex 

dynamics.

Atorgat ex aequo a Eduard Vilalta Vila pel treball teoria K per C*-àlgebres. la 

successió exacta cíclica de sis termes.

Menció honorífica atorgada a Sergi Burniol Clotet pel treball càlcul del grup de 

selmer en famílies de corbes el·líptiques.

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

ponència: Andreu Delshams, Enric Nart i Marta Sanz-Solé.

Atorgat a Robert Cardona Aguilar pel treball singular symplectic manifolds and 

integrable systems.

Accèssit atorgat a Clara Cufí Cabré pel treball the parameterization method for 

invariant curves associated to parabolic points.

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 Carles Armengol Siscares pel treball canviar el consum per canviar la 

vida. una proposta educativa i de conversió ecològica. 

Menció honorífica atorgada a Xavier Blanch Gisbert pel treball incompetències 

bàsiques. pals a les rodes del sistema educatiu. 

Menció honorífica atorgada a Isabel Serra Padrisa, Núria Trullà Roqueta, Raül 

Benéitez Casañas i Roser Blàzquez Gómez pel treball el bufó que va haver de marxar de 

palau. projecte de consciència emocional i creixement personal.

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

ponència: Ciril Jimeno, Montserrat Heras i Rosa Maria Marcé.
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Atorgat a Carlota Odena Juan pel treball Accés a nous complexos de tipus (cat)

[cu(cf3)2] com a eficients agents trifluorometilants en l’activació d’halurs d’aril.

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística 

ponència: Luci Nussbaum, Joaquim Torres i Josep Maria Nadal.

Atorgat a Elvira Riera Gil pel treball Justícia lingüística i societats mixtes: una 

defensa de la pluralitat.

Premi Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)

ponència: David Adrover, Frederic Luque i Sílvia Zurita.

Atorgat a Itzel Lorente Soteras pel treball implementació de líquid tònic amb op-

todes selectius d’ions en dispositius analítics microfluídics basats en paper per a la detec-

ció de l’anió clorur. 

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris 

ponència: Jordi Salas-Salvadó, Joan Guix i Carmel Mòdol.

Atorgat a l’empresa Borges Agricultural & Industrial Edible Oils.

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

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

ponència: Jordi Salas-Salvadó, Joan Guix i Carmel Mòdol.

Atorgat a l’empresa Ametller Origen. 

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

en el camp de la nutrició

ponència: Jordi Salas-Salvadó, Joan Guix i Carmel Mòdol.

Atorgat a Andreu Palou Oliver.

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

ponència: comitè internacional nomenat per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Atorgat a Albert Alemany Barber pel text i la direcció de l’obra el misteri de fermat.

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: comitè internacional nomenat per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Atorgada a Iván Bailera Martín (Universitat Autònoma de Barcelona) pel projecte 

Generalized Hadamard full propelinear codes. 
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Atorgada a Julia Calatayud Gregori (Universitat Politècnica de València) pel pro-

jecte from deterministic to random: some advances for systems with uncertainty. theory 

and applications.

Atorgada a Claudia Fanelli (Centre de Recerca Matemàtica i Universitat Politèc-

nica de Catalunya) pel projecte mathematical modelling of nanofluid flow through a 

magnetic field. 

Atorgada a Joan Gimeno Alquézar (Universitat de Barcelona) pel projecte on delay-

time differential equations.

Atorgada a Pietro Miraglio (Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat de 

Milà) pel projecte estimates and rigidity for stable solutions to some nonlinear elliptic 

problems. 

Atorgada a Víctor Manuel Ortiz Sotomayor (Universitat Politècnica de València) 

pel projecte classes de conjugació i grups factoritzats.

Atorgada a Christoph Spiegel (Universitat Politècnica de Catalunya) pel projecte 

sparse and probabilistic structures in arithmetic combinatorics.

Premi Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons.

Atorgat a Montserrat Bacardí i Tomàs pel treball maria dolors orriols, viure i es-

criure.

Menció honorífica atorgada a Marcela Junguito Camacho pel treball narratives of 

detachment and literary transculturation: catalan exiles in mexico. 

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons.

Atorgat a Carme Arnau i Faidella pel projecte «maleïdes les guerres…», la guerra 

en l’obra de mercè rodoreda.

Atorgat a Alba Compte Rosich pel projecte «com defensar-se del misteri sublim que 

se’ls enduia». la construcció del desig en els contes de rosa leveroni.

Atorgat a Catalina Mir Jaume pel projecte Vint-i-dues aproximacions a la traïció 

com a tema literari. ‘Vint-i-dos contes’ de mercè rodoreda. 

Atorgat a Benjamí Heras Pino pel projecte mercè rodoreda: bibliografia (2012-

2018).

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Mercè Durfort, Xavier Llimona i Jaume de Puig.
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Atorgada a Carles Burguera i Martin pel projecte estudi del recentment recuperat 

herbari de Jaume capell (1907-1965): la botànica catalana a mitjans del segle xx.

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

ponència: Francesc Fontbona, Rafael Cornudella i Eduard Vallès.

Atorgada a Rosa de les Neus Marco Palau pel projecte ‘Guer-Blanc’, el ‘Guernica’ 

català. la història d’un quadre singular de l’artista palau ferré.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

ponència: Josep Maria Salrach, Montserrat Jufresa, Lídia Pons, Ivan Serrano i 

Ariadna Puiggené.

Atorgada a Laure-Hélène Gouffran (França) pel projecte el paper de les dones a 

les activitats econòmiques i comercials de Barcelona (1420-1430).

Atorgada a Sylvain Chevauché (França) pel projecte una font essencial per a la 

història de catalunya: els arxius de Bernard du plessis-Besançon (1640-1641).

Atorgada a Valerio Luca Floris (Itàlia) pel projecte la procuració reial al regne 

de sardenya i còrsega. estudi documental en el període 1413-1516.

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: David Serrat, Ramon Pinyol, Antoni Riera, Mariàngela Vilallonga i 

Jaume de Puig.

a) En relació amb l’àmbit del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya:

Atorgada a Miquel Faus Faus pel projecte el valor de les armes: el negoci arma-

mentístic català a la baixa edat mitjana (1336-1523). 

b) En relació amb l’àmbit del País Valencià i Catalunya:

Atorgada a Martina del Popolo pel projecte l’administració d’elx i crevillent a 

l’època d’isabel la catòlica i les relacions amb la cambra de catalunya.

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

Premi Internacional Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans

Premi IEC d’Endocrinologia Experimental Leandre Cervera

Premi de Matemàtiques Josep Teixidor

Premi IEC de Geografia Lluís Solé i Sabarís 

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

Premi M. del Carmen de la Torre Boronat de l’Associació Catalana de Ciències  

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

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

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

secundari obligatori i postobligatori de la Societat Catalana d’Història de la Ciència 

i de la Tècnica

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

(per a estudiants)

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Borses d’estudi Pompeu Fabra
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Durant el curs 2018-2019, l’Institut 

d’Estudis Catalans ha organitzat, promo-

gut o acollit 410 activitats científiques, la 

relació de les quals es detalla a continua-

ció.

Activitats 2018-2019

Seminaris 18

Conferències 92

Discursos de presentació 10

Presentacions 54

Col·loquis 15

Jornades 62

Reunions i sessions científiques 17

Taules rodones i tertúlies 8

Debats 10

Simposis 9

Fires 2

Lliurament de premis 13

Congressos 17

Exposicions 2

Cursos i tallers 7

Commemoracions i homenatges 12

Concerts 4

Altres 58

total 410

Seminaris

— IEC, 17 de setembre. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, en què 

es debateren els primers nou capítols de 

l’obra la riquesa de les nacions (1776), 

d’Adam Smith. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 26 de novembre. Semi-

nari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 

amb la continuació del debat de la rique-

sa de les nacions (1776), d’Adam Smith. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 17 de desembre. Semina-

ri de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 

amb la continuació del debat la riquesa 

de les nacions (1776), d’Adam Smith. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 28 de gener. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb la 

continuació del debat la riquesa de les 

nacions (1776), d’Adam Smith. Organit-

zació: Associació Catalana de Sociologia 

(IEC).

— IEC, 30 de gener. Seminari 

sobre Eduard Nicol, a càrrec de Ricardo 

Horneffer, de la Universitat Nacional 

Autònoma de Mèxic, i de Joan Cuscó, de 

la Universitat de Barcelona. Organitza- 

ció: Associació Catalana de Filosofia 

(IEC).

— IEC, 13 de febrer. Seminari 

ciència, creences i biaixos cognitius, a 

càrrec de Sergi Oms, de Logos/BIAP, de 

la Universitat de Barcelona. Organització: 

Secció de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 25 de febrer. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb la 
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darrera sessió del debat entorn del llibre 

d’Adam Smith la riquesa de les nacions 

(1776). Organització: Associació Catala-

na de Sociologia (IEC).

— IEC, 27 de febrer. Seminari de 

la Secció de Filosofia Analítica 10 refle-

xions filosòfiques entorn de la ciència, 

amb la xerrada «La moda de los probióti-

cos. ¿Ciencia o mero marketing?», a 

càrrec de Javier Suárez, de Logos/BAIP - 

Universitat de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 8 de març. Seminari 

Between local and global: American roots 

music in Barcelona and beyond, amb el 

col·loqui «Bluegrass music and bound- 

aries: Local, global, and in-between», a 

càrrec de Lee Bidgood, del Departament 

of Appalachian Studies de l’East Tennes-

see State University. Organització: Grup 

d’Etnomusicologia de l’Institut Català 

d’Antropologia i el Museu de la Música de 

Barcelona, amb el suport de la comissió 

Fulbright España i la col·laboració del 

Museu Etnològic i de Cultures del Món i 

l’IEC.

— IEC, 20 de març. Seminari de 

la Secció de Filosofia Analítica 10 refle-

xions filosòfiques entorn de la ciència, 

amb la sessió «Prejuicios: de la psicología 

social a la reflexión filosófica (y viceversa)», 

a càrrec de Josefa Toribio, de la ICREA i 

Logos/BIAP - de la Universitat de Barce-

lona. Organització: Secció de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).

— IEC, 25 de març. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb 

l’inici del debat sobre el llibre de Robert 

K. Merton teoría y estructura sociales. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC). 

— IEC, 2 i 3 d’abril. Seminari 

interdisciplinari de recerca, inaugurat per 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Josep Ferré, director general en funcions 

de l’Institut Europeu de la Mediterrània 

(IEMed), i Mireia Borrell, directora gene-

ral de Relacions Exteriors de la Generali-

tat de Catalunya. Organització: Institut 

Europeu de la Mediterrània.

— IEC, 29 d’abril. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb la 

continuació del debat sobre el llibre de 

Robert K. Merton teoría y estructura 

sociales. Organització: Associació Catala-

na de Sociologia (IEC).

— IEC, 27 de maig. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb la 

continuació del debat sobre el llibre de 

Robert K. Merton teoría y estructura 

sociales. Organització: Associació Catala-

na de Sociologia (IEC).

— IEC, 17 de juny. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb la 

continuació del debat sobre el llibre de 

Robert K. Merton teoría y estructura 

sociales. Organització: Associació Catala-

na de Sociologia (IEC).

— IEC, 28 de juny. Seminari ci-

entífic models del dret i la filosofia polí-

tica catalanes: semàntica de les doctrines 
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juridicopolítiques del pactisme en les seves 

diferents fases, amb la presentació del 

llibre the rise of catalan identity. social 

commitment amb political engagement in 

the twentieth century i una pluja d’idees 

sobre la modelització de l’obra llibre dels 

vuit senyals, descoberta i editada per Pere 

Ripoll. Organització: Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— Esterri d’Àneu, 28-30 de juny. 

Primer seminari de treball sobre l’eix 

cultural occidental «De tramuntana a 

migjorn», amb la participació de diversos 

membres de la Secció Filològica. Organit-

zació: IEC.

— IEC, 23-24 de juliol. XI Semi-

nario sobre Alimentación y Estilos de 

Vida Saludables: «Nuevos desarrollos, 

nuevas demandas». Organització: Uni-

versitat de les Illes Balears i Centre Ca-

talà de la Nutrició de l’Institut d’Estudis 

Catalans.

Conferències

— Centre Excursionista de Castelló, 12 de 

setembre. Conferència en el marc de la 

commemoració de l’Any Pompeu Fabra: 

«Pompeu Fabra, el País Valencià i l’ex-

cursionisme», a càrrec de Vicent Pitarch, 

membre de la Secció Filològica i delegat 

a Castelló de l’IEC. Organització: Centre 

Excursionista de Castelló i IEC.

— IEC, 17 de setembre. Confe-

rència: «Assajos de Montaigne», a càrrec 

de Jordi Bayod, professor de la Universi- 

tat de Barcelona. Organització: Secció de 

Filosofia Pràctica de la Societat Catalana 

de Filosofia. 

— IEC, 17 de setembre. Confe-

rència: «Visitando de nuevo a Germán 

Bernàcer, con tipos de interés cero», a 

càrrec de Gumersindo Ruiz, catedràtic de 

la Universitat de Màlaga. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— Escola d’Administració Públi-

ca de Catalunya (Barcelona), 19 de se-

tembre. Ponència: «De Fabra a l’enginye-

ria lingüística», a càrrec de M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica, 

en el marc de l’Any Pompeu Fabra. Or-

ganització: revista de llengua i dret de 

l’Escola d’Administració Pública de Ca-

talunya.

— IEC, 20 de setembre. Confe-

rència: «Salut, clima i planeta», a càrrec 

de Josep M. Antó, director científic de 

l’Institut de Salut Global Barcelona (IS-

Global) Organització: Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC.

— Casino de Caldes, Caldes de 

Montbui, 21 de setembre. Conferència: 

«La llengua catalana abans i després de 

Fabra», a càrrec de M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica. Orga-

nització: Fundació Casino de Caldes de 

Montbui.

— Centre Cultural Can Roig de 

Llagostera, 21 de setembre. Conferència 

emmarcada en l’Any Pompeu Fabra: 

«Pompeu Fabra i un col·laborador llagos-

terenc del diccionari general de la llen-

gua catalana», a càrrec de Mariàngela 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   385 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   385 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

386

Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC, cate-

dràtica de filologia llatina a la Universitat 

de Girona i directora de la Càtedra de 

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada 

- Carles Fages de Climent. Organització: 

Càtedra de Patrimoni Literari Maria 

Àngels Anglada - Carles Fages de Cli-

ment. 

— IEC, 26 de setembre. Confe-

rència inaugural del curs 2018-2019 de 

la Societat Catalana de Física: «Feynman 

i els seus diagrames: una aportació clau a 

la teoria quàntica de camps», a càrrec del 

doctor Albert Bramon, del Departament 

de Física de la Universitat de Barcelona. 

Organització: Societat Catalana de Física 

(IEC).

— IEC, 3 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs 2018-2019 de la Soci-

etat Catalana de Geografia: «Ciutadania 

i drets en una nova era. Barcelona, me-

tròpolis, Catalunya», per Jordi Borja Se-

bastià, geògraf, sociòleg i polític. Organit-

zació: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— Seu de CCOO de Catalunya, 

11 d’octubre. Conferència emmarcada en 

l’Any Pompeu Fabra: «Llengua, ciència i 

poesia», a càrrec de David Jou, membre 

de l’IEC, poeta i catedràtic jubilat de fí-

sica de la matèria condensada de la UAB. 

Organització: CCOO Catalunya. 

— IEC, 15 d’octubre. Conferèn-

cia: «L’arxiu dels marquesos de Barberà. 

Un exemple de conservació del patrimo-

ni», a càrrec de Coral Cuadrada Majó, de 

la Universitat Rovira i Virgili. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 17 d’octubre. Ponència: 

«Nous medicaments per al tractament de 

les malalties conformacionals», a càrrec 

de Salvador Ventura, professor de bioquí-

mica i biologia de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. Organització: Secció 

d’Ensenyament de la Societat Catalana 

de Biologia (IEC).

— IEC, 19 d’octubre. Conferèn-

cia: «Espais insòlits del patrimoni geològic 

català (2a part)», a càrrec d’Isaac Camps 

Gamundi, geòleg, editor científic i guia de 

camp. Organització: Grup Mineralògic 

Català.

— IEC, 25 d’octubre. Conferèn-

cia: «Una aproximació a la base de dades 

d’espais abandonats i degradats de Cata-

lunya», a càrrec de Marc Vila Recio. Or-

ganització: Societat Catalana de Geogra-

fia (IEC).

— IEC, 26 d’octubre. Conferèn-

cia: «La explotación humana de los recur-

sos de la Franja Pirítica Ibérica», a càrrec 

de Mark Andrew Hunt Ortiz, del Depar-

tament de Prehistòria i Arqueologia de la 

Universitat de Sevilla i membre del Grup 

d’Investigació Atlas. Organització: Grup Mi-

neralògic Català, amb el patrocini de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC) i del Museu d’Arenys de Mar. 

— Facultat de Química de la Uni-

versitat de Barcelona, 7 de novembre. Inau-

guració de la Mostra del Fons Històric  

de Física i Química de la Universitat de 
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Barcelona: «Fritz Haber: cara i creu d’un 

Premi Nobel», amb la conferència: «Fritz 

Haber en el contexto científico, cultural  

y social de su tiempo», a càrrec del doc- 

tor Joaquim Pérez Pariente, del Cen- 

tre Superior d’Investigacions Científi-

ques. Organització: Societat Catalana 

de Física, Societat Catalana de Química, 

Societat Catalana d’Història de la Cièn-

cia i de la Tècnica i Universitat de Barce- 

lona. 

— IEC, 7 de novembre. Conferèn-

cia: «El primer mapa 6D de la Via Làctia», 

a càrrec de Carme Jordi, del Departament 

de Física Quàntica i Astrofísica de la 

Universitat de Barcelona, Institut de Cièn-

cies del Cosmos, Institut d’Estudis Es-

pacials de Catalunya. Organització: Socie-

tat Catalana de Física (IEC).

— Menador Espai Cultural (Cas-

telló de la Plana), 7 de novembre. Confe-

rència en el marc de l’Any Pompeu Fabra: 

«Vigència de l’obra i la figura de Pompeu 

Fabra», a càrrec de Jordi Mir, membre de 

la Secció Filològica. Organització: Centre 

Excursionista de Castelló i IEC. 

— La Model, Barcelona, 7 de no-

vembre. Conferència en el marc de l’Smart 

City Week: «Repensar el barri», a càrrec 

de Lluís Jofre, membre de la Secció de 

Ciències i Tecnologia. Organització: Ajun-

tament de Barcelona. 

— Octubre Centre de Cultura Con-

temporània (València), 13 de novembre. 

Conferència emmarcada en l’Any Pom- 

peu Fabra: «La penetració del fabrisme 

al País Valencià», a càrrec de Vicent Pi-

tarch, membre de la Secció Filològica i 

delegat de l’IEC a Castelló. Organització: 

IEC.

— IEC, 15 de novembre. Confe-

rència en el marc del Simposi Pompeu 

Fabra: «La selecció ben feta de les formes 

valencianes vivents», a càrrec de Vicent 

Pitarch, membre de la Secció Filològica i 

delegat de l’IEC a Castelló. Organització: 

IEC.

— IEC, 16 de novembre. Confe-

rència «El Geoparc de la UNESCO de la 

Conca de Tremp-Montsec. Gènesi del 

Geoparc, recursos geològics i mineralògics 

i perspectives de futur», a càrrec de Gui-

llem Puras Castells, enginyer agrònom i 

coordinador del Geoparc Mundial de la 

UNESCO Conca de Tremp-Montsec. Or-

ganització: Grup Mineralògic Català, amb 

el patrocini de la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC) i del Museu 

d’Arenys de Mar.

— Centre d’Estudis Catalans (Pa-

rís), 19 de novembre. Conferència: «Pom-

peu Fabra: ideologia lingüística i principis 

essencials en la confecció de la normativa», 

a càrrec de Joan Martí i Castell, membre 

de la Secció Filològica de l’IEC. Organit-

zació: Centre d’Estudis Catalans.

— IEC, 19 de novembre. Confe-

rència del cicle Gòtic a l’abast: «El mones-

tir de Cuixà: de la destrucció al renaixement 

(segles xix-xx)», a càrrec d’Oliver Poisson, 

arquitecte i historiador de l’art. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).
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— IEC, 19 de novembre. Confe-

rència: «El concepte de l’economia del bé 

comú. Una caracterització a partir del 

pensament ètic i polític de Tomàs d’Aqui-

no, en la interpretació que en fa John 

Finnis», a càrrec de Pere Guinjoan, soci 

de la Societat Catalana d’Economia i 

professor associat de la Universitat Abat 

Oliba CEU. Organització: Societat Cata-

lana d’Economia (IEC).

— IEC, 20 de novembre. Confe-

rència: «Lev Landau: un científic fora 

d’estereotips», a càrrec de Youri Kouby-

chine, membre de l’Institut de Tècniques 

Energètiques de la Universitat Politècnica 

de Catalunya. Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— Societat Coral El Micalet (Va-

lència), 21 de novembre. Conferència en 

el marc de l’Any Pompeu Fabra: «Pompeu 

Fabra i les Normes de Castelló», a càrrec 

de Vicent Pitarch, membre de la Secció 

Filològica i delegat de l’IEC a Castelló. 

Organització: IEC.

— IEC, 23 de novembre. Confe-

rència: «La història que expliquen els 

minerals de les Guilleries. Mobilitzacions 

i textures minerals de la zona», a càrrec 

de Mercè Corbella Cordomí, del Departa-

ment de Geologia de la Facultat de Cièn-

cies de la UAB. Organització: Grup Mine-

ralògic Català, amb el patrocini de la 

Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC) i el Museu d’Arenys de Mar. 

— La Nucia (Universitat d’Ala-

cant), 23 de novembre. Conferència em-

marcada en l’Any Pompeu Fabra: «Pom-

peu Fabra, l’obra decisiva al País Valen- 

cià actual», a càrrec de Vicent Pitarch, 

membre de la Secció Filològica i delegat 

de l’IEC a Castelló. Organització: IEC.

— IEC, 27 de novembre. Confe-

rència inaugural de la Societat Catalana 

de Biologia: «Eines moleculars per a es-

culpir el cervell en la discapacitat intel-

lectual», a càrrec de Mara Dierssen Soto, 

investigadora del Centre de Regulació 

Genòmica de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC). 

— IEC, 28 de novembre. Ponèn-

cia: «En calen dos per al tango (assaig 

sobre l’origen del sexe)», a càrrec de Joan 

Lluís Pretus, de la Universitat de Barce-

lona. Organització: Secció d’Ensenya-

ment de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC). 

— Palau de Cerveró (València), 

28 de novembre. Conferència del cicle en 

el centenari de l’armistici: salut, medicina 

i humanitarisme arran de la i Guerra 

mundial (1914-1918) / in the centenary 

of the armistice: Health, medicine and 

humanitarianism during WWi (1914-

1918) and its aftermath: «Visual repre-

sentations of the medical and humanita-

rian assistance to the wounded and to the 

invalids», a càrrec Valérie Gorin, del 

Centre d’Enseignement et de Reserche en 

Action Humanitaire de Ginebra. Organit-

zació: Àlvar Martínez-Vidal (Institut 

López Piñero, Universitat de València), 

en col·laboració amb Josep Lluís Barona 
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(Universitat de València i IEC) i Jon Ar-

rizabalaga (CSIC, Barcelona).

— IEC, 29 de novembre. Confe-

rència de l’assemblea general de socis de 

la Societat Catalana de Matemàtiques: 

«Hyperbolic geometry: Where battered 

gems retain their full beauty», a càrrec de 

Martin Bridson, professor de la Universi-

tat d’Oxford i president del Clay Mathe-

matical Institute. Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques (IEC). 

— Museu de Ciències Naturals de 

Granollers, 29 de novembre. Xerrada: «La 

documentació dels herbaris històrics a 

Catalunya», dins del cicle a Granollers: 

la natura a la biblioteca. Ponents: Neus 

Ibáñez i Laura Gavioli, de l’Institut Botà-

nic de Barcelona. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC). 

— Penya Setrill (Benicarló), 30 

de novembre. Conferència en el marc de 

l’Any Pompeu Fabra: «Pompeu Fabra, 

una figura clau al País Valencià», a càrrec 

de Vicent Pitarch, membre de la Secció 

Filològica i delegat de l’IEC a Castelló. 

Organització: IEC.

— IEC, 3 de desembre. Lliçó in-

augural del curs 2018-2019 de la Societat 

Catalana de Filosofia: «Vindicació filosò-

fica de la matèria», a càrrec de la profes-

sora Mercè Rius, de la UAB. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC). 

— IEC, 10 de desembre. Confe-

rència: «Canvi climàtic, illes de calor i 

salut a Catalunya», a càrrec de Javier 

Martín Vide, climatòleg i catedràtic de 

geografia física de la Universitat de Bar-

celona. Organització: Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC. 

— IEC, 10 de desembre. Confe-

rència: «William Nordhaus i l’economia del 

canvi climàtic», a càrrec d’Humbert Lla-

vador, professor del Departament d’Eco-

nomia de la UPF i de la Barcelona Gradu-

ate School of Economics. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC). 

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència de Joan Costa Carrera sobre la seva 

obra sobre el «marc de condicions socio-

lingüístiques favorables» per a la implan-

tació de la normativa lingüística catala-

na, guanyadora del Premi Modest Reixach 

de Sociolingüística 2018. Organització: 

Societat Catalana de Sociolingüística 

(IEC). 

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència: «Evolució dirigida: de C. Darwin 

a F. H. Arnold», a càrrec de Pere Clapés, 

de l’Institut de Química Avançada de 

Catalunya (IQAC-CSIC). Organització: 

Societat Catalana de Química (IEC). 

— IEC, 18 de desembre. Confe-

rència: «Ansietats i imaginacions carto-

gràfiques urbanes: el mapa com a eina 

crítica», a càrrec de Núria Font, profes-

sora associada del Departament de Geo-

grafia de la Universitat de Barcelona. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 19 de desembre. Confe-

rència: «La Devesa de Girona, un parc 
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urbà de plàtans centenaris», a càrrec de 

Narcís Motjé Surroca, enginyer de monts. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— IEC, 13 de gener. Conferència: 

«Biogeoquímica dels sòls», a càrrec de 

Marta Camps, membre corresponent de la 

Secció de Ciències i Tecnologia. Organitza-

ció: Secció de Ciències i Tecnologia (IEC).

— IEC, 14 de gener. Conferència: 

«Els treballs de la Secció Filològica i les 

possibilitats de cooperació entre seccions», 

a càrrec de M. Teresa Cabré, presidenta 

de la Secció Filològica. La xerrada va anar 

seguida de la presentació del diccionari 

enciclopèdic de medicina (DEMCAT), a 

càrrec d’Oriol Ramis, membre de la di-

recció editorial de l’obra. Organització: 

Secció de Ciències Biològiques (IEC).

— IEC, 16 de gener. Conferència: 

«Les mentides de la ciència», a càrrec de 

Josep Clotet. Organització: Secció d’En-

senyament de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— IEC, 21 de gener. Conferència 

del cicle Gòtic a l’abast: «Realitat i ficció: 

Bartolomé Bermejo i el virtuosisme pictò-

ric», a càrrec de Joan Molina Figueres, 

professor de la Universitat de Girona i 

comissari de l’exposició «Bartolomé Ber-

mejo». Organització: Amics de l’Art Ro-

mànic (IEC).

— IEC, 21 de gener. Conferència 

sobre les aportacions del premi Nobel Paul 

Romer, a càrrec de Jordi Caballé, profes-

sor de la Universitat Autònoma de Barce-

lona. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC).

— IEC, 23 de gener. Conferència: 

«Física a tot arreu: fins i tot a l’òpera», a 

càrrec de Rafael García Molina, catedràtic 

de física aplicada de la Universitat de 

Múrcia. Organització: Societat Catalana 

de Física (IEC).

— IEC, 24 de gener. Conferència 

del cicle objectes perduts. explicar i ex-

posar ciència a museus i altres llocs pú-

blics: «La “silla grandiosa” y otros objetos 

perdidos en la colección de Juan de Espi-

na», a càrrec de José Ramón Marcaida, 

professor d’història de l’art a la Universi-

tat de Saint Andrews, Escòcia. Organit-

zació: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 28 de gener. Conferència 

del cicle romànic a l’abast: «L’edat mit-

jana en pantalla, o com arriben els este-

reotips al gran públic», a càrrec de Juan 

Vicente García Marsilla, de la Universitat 

de València. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 30 de gener. Conferència 

del cicle Història de catalunya: «El món 

romà i la Hispània tarraconense precata-

lana», a càrrec de Josep Maria Nolla i 

Brufau, catedràtic de la Universitat de 

Girona i membre de l’IEC. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— IEC, 31 de gener. Conferència: 

«Montaigne, lector de Aulo Gelio: la (pa-

radójica) invención del ensayo», a càrrec 
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de Francisco García-Jurado, de la Univer-

sitat Complutense de Madrid. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 4 de febrer. Conferència del 

cicle romànic a l’abast: «Sant Miquel  

del Fai», a càrrec de Stefano Maria Cingo-

lani, de la Universitat de Barcelona. Orga-

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

— IEC, 7 de febrer. Conferència 

del cicle 2019 scmus: «Música y devo-

ción en Barcelona (ca. 1550-1626)», a 

càrrec d’Andrea Puentes. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).

— IEC, 8 de febrer. Conferència 

en el marc de la Nit de les Acadèmies Ci-

entífiques: «Canvi climàtic i justícia soci-

al», a càrrec de Josep Enric Llebot, cate-

dràtic de física de la matèria condensada 

a la UAB i secretari general de l’IEC. Or-

ganització: IEC i Ajuntament de Barcelona.

— IEC, 11 de febrer. Conferència: 

«Dinámicas macroregionales en el Medi-

terráneo occidental: hacia una coopera-

ción territorial renovada», a càrrec de 

Thomas Perrin, professor de planificació 

urbana de la Universitat de Lille (França). 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 18 de febrer. Conferència 

del cicle romànic a l’abast: «Imatges 

sorprenents en el creatiu segle xii penin-

sular: Varietas delectat», a càrrec d’Ester 

Lozano López, del grup d’investigació 

Templa. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 19 de febrer. Conferència 

del cicle 2019 scmus: «Entre la ciutat i 

el territori: una mirada sobre la vida 

musical a Catalunya cap al 1800», a 

càrrec de Lluís Bertran Xirau. Organitza-

ció: Societat Catalana de Musicologia 

(IEC).

— IEC, 20 de febrer. Conferència: 

«Premi Nobel de Física de l’any 2018», a 

càrrec de Lluís Torner, fundador i director 

de l’Institut de Ciències Fotòniques 

(ICFO), catedràtic de la UPC i membre 

de l’IEC. Organització: Societat Catala- 

na de Física (IEC).

— IEC, 25 de febrer. Conferència 

del XXXIII Cicle de Conferències: la 

Barcelona baixmedieval: «De diverses 

nacions e condicions. L’Hospital general 

de la Santa Creu de Barcelona», a càrrec 

d’Antoni Conejo da Pena, de la Universi-

tat de Barcelona. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 27 de febrer. Conferència 

del cicle Història de catalunya. una 

història universal: «La revolució indus-

trial europea i la industrialització a Cata-

lunya», a càrrec de Jordi Maluquer de 

Motes, catedràtic de la Universitat de Bar-

celona. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Històrics (IEC).

— IEC, 28 de febrer. Conferència 

d’hivern del grup Jardins i Jardiners: Art, 

Ciència i Ofici als Països Catalans: «Els 

jardins dels orats a la Barcelona del se- 

gle xix», a càrrec de Montse Rivero, inves-

tigadora i membre del grup Jardins i 
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Jardiners. Organització: Secció de Jardi-

neria i Paisatgisme de la Institució Cata-

lana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 4 de març. Conferència 

del XXXIII Cicle de Conferències: la 

Barcelona baixmedieval: «Palaus reials 

urbans: dimensió representativa i escena-

ri privat», a càrrec de Francesca Español 

Bertran, dels Amics de l’Art Romànic i de 

la UB. Organització: Amics de l’Art Ro-

mànic (IEC).

— IEC, 6 de març. Conferència 

del cicle 2019 scmus: «Els arranjaments 

per tecla a finals del segle xviii: discurs i 

consum», a càrrec d’Elena Pons. Organit-

zació: Societat Catalana de Musicologia 

(IEC).

— IEC, 11 de març. Conferència: 

«Sistemas alimentarios y cambio climáti-

co», a càrrec de Marta Guadalupe Rivera 

Ferre, directora de la Càtedra d’Agroeco-

logia i Sistemes Alimentaris de la Univer-

sitat de Vic. Organització: Secció de Ci-

ències Biològiques de l’IEC.

— IEC, 18 de març. Conferència 

del XXXIII Cicle de Conferències: la 

Barcelona baixmedieval: «Santa Maria 

del Mar. Retaules, promotors, memòria i 

devoció», a càrrec de Joaquim Graupera, 

dels Amics de l’Art Romànic. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 18 de març. Conferència: 

«Infraestructures i gestió de mobilitat: 

reflexions sobre l’impacte en el territori, 

ambiental i social», a càrrec d’Àlvar Ga-

rola, doctor del programa d’Enginyeria i 

Infraestructures de Transport, professor 

del Departament d’Enginyeria Civil i 

Ambiental de la Universitat Politècnica 

de Catalunya i soci del Gabinet d’Estudis 

Econòmics. Organització: Societat Cata-

lana d’Economia (IEC).

— IEC, 19 de març. Conferència 

del cicle 2019 scmus: «Narcisa Freixas, 

compositora i pedagoga, 160 anys», a 

càrrec d’Ester Vela López. Organització: 

Societat Catalana de Musicologia (IEC).

— Convent de Santa Clara, Cas-

telló d’Empúries, 22 de març. Conferència 

de cloenda del II Congrés de l’Espai Ca-

talà Transfronterer (CECT): «Els segles 

viii a l’xi a través de l’arqueologia», a 

càrrec de Jaume de Puig, vicepresident de 

l’IEC. Organització: Societat Catalana  

de Musicologia (IEC), Secció d’Història i 

Arqueologia de l’Institut d’Estudis Em-

pordanesos, Casa dels Països Catalans i 

Delegació a Perpinyà de l’IEC.

— IEC, 25 de març. Conferència 

del XXXIII Cicle de Conferències: la 

Barcelona baixmedieval: «Equipaments 

gòtics per a la parròquia del Pi: noves 

construccions durant el segle xv», a càrrec 

d’Albert Cortés Burón. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 25 de març. Conferència: 

«Turistes, residents i consum d’aigua: com 

es gestiona a les Illes Balears», a càrrec de 

Celso García, del Departament de Geo-

grafia de la Universitat de les Illes Balears. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).
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— IEC, 26 de març. Conferències 

del cicle lliçons de la càtedra: «Les Pu-

blicacions de l’Abadia de Montserrat» i 

«L’Obra del Cançoner Popular de Cata-

lunya», a càrrec del membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica Josep Massot i 

Muntaner, que explicà la seva experiència 

com a professor universitari, assagista i 

editor. Organització: Càtedra de Patrimo-

ni Literari Maria Àngels Anglada - Carles 

Fages de Climent.

— IEC, 27 de març. Conferència: 

«¿Cómo se resuelven las controversias ex-

perimentales?», a càrrec de Romina Zup-

pone, de Logos/BIAP - Universitat de 

Barcelona, dins el Seminari de la Secció 

de Filosofia Analítica de la Societat Cata-

lana de Filosofia. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— Casal de l’Espluga de Franco-

lí, 28 de març. Conferència: «El més gran 

problema ecològic del nostre temps: el 

canvi climàtic», a càrrec de Joandomènec 

Ros, president de l’IEC. Organització: 

Formació Permanent del Casal de l’Es-

pluga de Francolí.

— IEC, 1 d’abril. Conferència del 

XXXIII Cicle de Conferències: la Barce-

lona baixmedieval: «Els gremis i les 

confraries com a impulsors de la creació 

artística», a càrrec de Joan Valero Molina, 

dels Amics de l’Art Romànic. Organitza-

ció: Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 5 d’abril. Conferència: 

«Self-identity from the perspective of the 

body», a càrrec de James Mensch, de la 

Universitat Charles de Praga. Organitza-

ció: Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 11 d’abril. Conferència: 

«Barcelona al cinema. On és l’ànima del 

porc després de la seva matança?», a 

càrrec de Juan Manuel García Ferrer. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC).

— IEC, 24 d’abril. Conferència 

del Seminari de la Secció de Filosofia 

Analítica de la Societat Catalana de Filo-

sofia: «Algunes reflexions filosòfiques 

sobre els forats negres», a càrrec de Carl 

Hoefer, de la ICREA/Logos/BIAP - Uni-

versitat de Barcelona. Organització: Sec-

ció de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 25 d’abril. Conferència: 

«L’amore nell’Hesperis di Basinio da 

Parma: la vistosa assenza di un modello 

epico nel primo poema latino del Quat-

trocento», a càrrec de Florian Schaffen-

rath, de la Universitat d’Innsbruck. Or-

ganització: Secció de Filosofia Analítica 

de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 29 d’abril. Conferència 

del cicle Gòtic a l’abast: «El Palau Reial 

Major de Barcelona i el seu entorn urbà: 

els resultats d’una llarga recerca», a càrrec 

de Ramon J. Pujades Bataller, tècnic de 

recerca del Museu d’Història de Barcelo-

na. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 6 de maig. Conferència 

del cicle romànic a l’abast: «El frontal 
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del cardenal Margarit», a càrrec de Rosa 

M. Martín Ros, dels Amics de l’Art Romà-

nic. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 8 de maig. Conferència 

del Seminari de la Secció de Filosofia 

Analítica: «Neurociència i misticisme», a 

càrrec d’Olga Fernàndez, de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona. Organització: 

Secció de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 15 de maig. Conferència: 

«La transformació recent dels espais ur-

banofluvials com a objecte d’estudi geo-

gràfic», a càrrec d’Albert Santasusagna 

Riu, investigador postdoctoral i professor 

associat al Departament de Geografia de 

la Universitat de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 20 de maig. Conferència: 

«La revisió del sistema internacional 

d’unitats», a càrrec d’Estefania de Miran-

dés, física del Departament de Metrologia 

Física del Bureau International dels Poids 

et Mesures (BIPM). Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— IEC, 21 de maig. Conferència: 

«Religion today in a postsecular society», 

a càrrec de Sari Hanafi, professor de la 

Universitat Nord-americana de Beirut i 

president de l’Associació Internacional de 

Sociologia. Organització: Associació Ca-

talana de Sociologia (IEC).

— IEC, 23 de maig. Conferència: 

«Els arbres monumentals de Catalunya, 

30 anys de protecció», a càrrec d’Eduard 

Parés, exresponsable de la gestió d’arbres 

monumentals de la Generalitat de Cata-

lunya. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 11 de juny. Conferència: 

«On sharing», a càrrec de la musicòloga 

Laura Tunbridge, i col·loqui posterior. 

Organització: Societat Catalana de Musi-

cologia (IEC).

— IEC, 12 de juny. Conferència: 

«¿Soberanía alimentaria, neoliberalismo 

o un estado clientelar? El desarrollo de-

sigual en la regulación de los sistemas 

agroalimentarios en el Caribe», a càrrec 

de Marion Werner, professora del Depar-

tament de Geografia de la Universitat de 

Buffalo (SUNY). Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 17 de juny. Conferència: 

«L’economia catalana al segle xxi. Evolu-

ció i perspectives», a càrrec de l’econo-

mista Joan Ramon Rovira. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 27 de juny. Conferència: 

«Afectividad, motivación y decisión: hori-

zontes de la autoconstitución de la subje-

tividad en la ética de Husserl», a càrrec del 

professor Ignacio Quepons, de la Univer-

sitat Veracruzana (Mèxic). Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 28 de juny. Conferència: 

«El ideal imposible de crearse a sí mismo: 

imaginación, contingencia y subjetividad 

en la filosofía de Jean Paul Sartre», a 

càrrec del professor Ignacio Quepons, de 

la Universitat  Veracruzana (Mèxic). Or-
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ganització: Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

Discursos de presentació

— IEC, 27 de setembre. Discurs de re-

cepció de Josep Maria Nolla i Brufau com 

a membre numerari de la Secció Històri-

co-Arqueològica: «Carlemany i Girona». 

— IEC, 8 d’octubre. Discurs de 

presentació de Jordi Casanova i Roca com 

a membre numerari de la Secció de Cièn-

cies Biològiques: «La morfogènesi o com 

es genera la forma en els éssers vius». 

— IEC, 19 de novembre. Discurs 

de presentació de Lluís Cabrera Pérez com 

a membre numerari de la Secció de Cièn-

cies i Tecnologia: «L’anàlisi de conques. 

Aproximació pluridisciplinària als estudis 

geològics i a l’exploració i gestió de recur-

sos».

— IEC, 17 de desembre. Discurs 

de presentació com a membre correspo-

nent de la Secció de Ciències i Tecnologia 

de Carme Torras i Genís, que parlà sobre 

l’«Aprenentatge automàtic en xarxes i 

robots: reptes tecnocientífics i implica-

cions ètiques».

— IEC, 5 de febrer. Discurs de 

recepció de Josep Vicent Boira i Maiques 

com a membre numerari de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials: «De l’espai i 

de la política: vindicació d’una nova re-

lació». Li va respondre Salvador Cardús 

i Ros, membre de la mateixa Secció.

— IEC, 11 de febrer. Discurs de 

presentació de Roderic Guigó i Serra com 

a membre numerari de la Secció de Cièn-

cies Biològiques: «Sobre la naturalesa 

computacional de la vida». 

— IEC, 8 d’abril. Discurs de 

presentació de Joan Vallès i Xirau com a 

membre numerari de la Secció de Ciènci-

es Biològiques: «Etnobotànica: persones, 

plantes, cultura i benestar. Aspectes ge-

nerals, i situació i perspectives als Països 

Catalans».

— IEC, 8 d’abril. Discurs de 

presentació de Jordi Llorca Piqué com a 

membre numerari de la Secció de Ciènci-

es i Tecnologia: «L’aportació de la nano-

tecnologia al disseny racional de catalit-

zadors». 

— IEC, 5 de juny. Discurs de re-

cepció de Martina Camiade Boyer com a 

membre corresponent de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials: «Practicar la coo-

peració transfronterera, pensar la fronte-

ra». Li va respondre Joan Becat i Rajaut, 

membre emèrit de la mateixa Secció.

— IEC, 17 de juny. Discurs de 

presentació de Jordi Faulí i Oller com a 

membre numerari de la Secció de Ciènci-

es i Tecnologia: «La columna d’Antoni 

Gaudí per a la Sagrada Família: la colum-

na de doble gir helicoidal». 

Presentacions

— IEC, 2 d’octubre. Presentació del llibre 

demografía y posverdad. estereotipos, 

distorsiones y falsedades sobre la evolu-

ción de la población, d’Andreu Domingo, 

membre de l’IEC. Organització: IEC. 
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— IEC, 15 d’octubre. Presentació 

del llibre Història de la matemàtica: 

Grècia iia (els ‘elements’ d’euclides: lli-

bres i, ii, iii, iv, v i vi), amb la intervenció 

de Josep Pla, autor de l’obra i professor 

emèrit de la Universitat de Barcelona; 

Xavier Jarque, president de la Societat 

Catalana de Matemàtiques; Joan Antoni 

Solans, president de la Secció de Ciències 

i Tecnologia, i David Serrat, secretari ci-

entífic de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana de Matemàtiques i Secció de 

Ciències i Tecnologia (IEC). 

— IEC, 23 d’octubre. Presentació 

del llibre fills del ferro, a càrrec de Jordi 

Casanova i Roca, autor de l’obra i membre 

de la Secció de Ciències Biològiques, amb 

la intervenció d’Antoni Castells i Jaume 

Cela. Organització: Curbet Edicions. 

— IEC, 5 de novembre. Presen-

tació del llibre editat per l’IEC els Banys 

«Àrabs» de Girona, a càrrec de Joaquim 

Nadal i Farreras, catedràtic d’història 

contemporània a la Universitat de Girona, 

i de Xavier Barral i Altet, autor de l’obra i 

membre de la Secció Històrico-Arqueolò-

gica. Organització: Amics de l’Art Romà-

nic (IEC). 

— IEC, 6 de novembre. Presen-

tació del llibre de Sergi Saladié i Gil 

conflicte entre el paisatge i l’energia eò-

lica. el cas de les comarques meridionals 

de catalunya, a càrrec de Maria Herrero 

i Canela, geògrafa dels Serveis d’Equipa-

ments, Infraestructures Urbanes i Patri-

moni Arquitectònic de la Diputació de 

Barcelona. Organització: Societat Catala-

na de Geografia (IEC). 

— IEC, 7 de novembre. Presenta-

ció del diccionari de seqüències vocàliques 

de la llengua catalana, de Pere Porta i 

Roca, soci de la Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura. Organització: Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC). 

— Monestir de Sant Cugat del 

Va llès, 7 de novembre. Presentació del lli-

bre coeditat per l’IEC escrits dispersos 

d’història, d’Hilari Raguer. Amb les in-

tervencions de Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC; Lluís Bonet, president 

d’Òmnium Cultural de Sant Cugat, i 

Carmela Fortuny, alcaldessa de Sant 

Cugat del Vallès, entre d’altres. Organit-

zació: IEC, Òmnium Cultural de Sant 

Cugat del Vallès, Diputació de Barcelona 

i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

— Setmana del Llibre en Català 

de Palma, 12 de novembre. Presentació 

del llibre de Vicenç M. Rosselló i Verger 

mallorca: el sud i sud-est (municipis de 

llucmajor, campos, ses salines, santa-

nyí, felanitx i manacor), coeditat per 

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

Acte moderat per Francesc M. Rotger, 

director de l’IEB, amb les intervencions 

de 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 Vicenç 

M. Rosselló i Verger, autor del llibre. Or-

ganització: IEC i IEB.
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— Col·legi de Doctors i Llicenciats 

de Catalunya (Barcelona), 14 de novem-

bre. Presentació del llibre de Joan Rué 

propuestas para un nuevo pacto sobre 

educación, amb les intervencions de Jo-

sefina Cambra, degana del Col·legi de 

Doctors i Llicenciats de Catalunya; Mar-

tí Teixidó, president de la Societat Cata-

lans de Pedagogia; Salvador Carrasco 

Calvo, sociòleg de la UB; Francina Martí, 

presidenta de l’Associació de Mestres Rosa 

Sensat, i Jordi Carmona, professor de la 

Fundació Pere Vergés - Escoles Garbí. 

Organització: Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya, IEC i Societat Cata-

lana de Pedagogia (IEC).

— IEC, 19 de novembre. Presen-

tació del llibre de Vicenç M. Rosselló i 

Verger mallorca: el sud i sud-est (muni-

cipis de llucmajor, campos, ses salines, 

santanyí, felanitx i manacor), coeditat 

per l’IEC i l’Institut d’Estudis Baleàrics 

(IEB), amb les intervencions de Joando-

mènec Ros, president de l’IEC; Fanny Tur, 

presidenta de l’Institut d’Estudis Baleà-

rics; Vicenç M. Rosselló i Verger, autor del 

llibre, i Josep Oliveras i Samitier, president 

de la Societat Catalana de Geografia. 

Organització: IEC i IEB. 

— Col·legi Major Rector Peset 

(València), 20 de novembre. Presentació 

del llibre d’Abel Soler enyego d’Àvalos i 

l’autoria del ‘curial’, a càrrec de l’autor 

de l’obra, amb les intervencions de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC; Josep 

Lluís Canet, director de Publicacions de 

la Universitat de València, i Vicent Flor, 

director de la Institució Alfons el Magnà-

nim. Organització: Institució Alfons el 

Magnànim i Centre Valencià d’Estudis i 

Investigació.

— IEC, 20 de novembre. Presen-

tació del llibre d’Inés Padrosa Gorgot la 

cartografía de la colección mascort. es-

cenas de la historia, a càrrec de M. Carme 

Montaner, directora de la Cartoteca de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-

lunya, i de Ramon Mascort, president de 

la Fundació Mascort. Organització: Soci-

etat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 23 de novembre. Presen-

tació del llibre raïms. les principals vari-

etats catalanes: història, cultiu i vins, amb 

les intervencions de Jaume Gramona, 

president de Caves Gramona; Jordi Sala, 

president de la Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris; Salvador Puig, director general 

de l’INCAVI, i alguns dels responsables de 

l’obra. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC), Vinseum i Edici-

ons i Propostes Culturals Andana. 

— IEC, 26 de novembre. Presen-

tació de la publicació late Gothic pain-

tings in the crown of Aragon and the 

Hispanic Kingdoms, a càrrec dels editors 

de l’obra, Albert Velasco, conservador del 

Museu de Lleida, i Francesc Fité Llevot, 

de la Universitat de Lleida. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 26 de novembre. Presen-

tació del llibre d’Eva Serra la formació 
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de la catalunya moderna (1640-1714), 

a càrrec de Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; Joaquim Albareda, historiador 

i editor de l’obra; Josep Capdeferro, his-

toriador, i Blanca Serra, lingüista i ger-

mana de l’autora. Organització: IEC i 

Eumo Editorial.

— IEC, 4 de desembre. Presenta-

ció dels resultats del primer any de l’Ob-

servatori de Papallones urbanes (uBMS), 

a càrrec de Yolanda Melero, del CREAF, 

i Constantí Stefanescu, del Museu de 

Granollers. Organització: Institució Cata-

lana d’Història Natural (IEC).

— Ca n’Oleo (Palma), 14 de 

desembre. Presentació del mapa de les 

terres de llengua catalana, reeditat amb 

motiu de l’Any Pompeu Fabra. Organit-

zació: Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya i Conselleria de Cultura, Par-

ticipació i Esports del Govern de les Illes 

Balears.

— IEC, 19 de desembre. Presen-

tació del llibre movimientos sociales y 

derecho a la ciudad, amb la participació 

dels editors de l’obra, Ricard Gomà i 

Robert Gonzàlez. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— Claustre de Sant Bonaventura 

(Llucmajor, Mallorca), 9 de gener. Pre-

sentació del llibre de Vicenç M. Rosselló i 

Verger mallorca: el sud i sud-est (muni-

cipis de llucmajor, campos, ses salines, 

santanyí, felanitx i manacor), a càrrec 

de Francesc M. Rotger, Josep Sacarès, 

Maties Garcies, Lluís Segura i l’autor de 

l’obra. Organització: Institut d’Estudis 

Baleàrics i IEC.

— IEC, 9 de gener. Presentació 

del llibre salamanca - ciudad lineal - 

palamós. las arcadas claustrales de 

mas del Vent, a càrrec de José Luis de 

las Heras, director del Servei de Publi-

cacions de la Universitat de Salamanca; 

Gerardo Boto Valera, editor i coautor 

de l’obra, i d’altres autors del llibre. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— Espai Betúlia (Badalona), 15 

de gener. Presentació del llibre l’abecé de 

pompeu fabra, a càrrec dels autors de 

l’obra, David Paloma i Mònica Montser-

rat. Organització: Espai Betúlia, Ajunta-

ment de Badalona. 

— IEC, 15 de gener. Presentació 

del monogràfic dedicat a Pompeu Fabra 

de la revista de catalunya, amb les in-

tervencions de Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC; Ester Franquesa, directora 

general de Política Lingüística de la Ge-

neralitat; Agustí Pons, director de la re-

vista de catalunya; Mireia Plana, vice-

presidenta de la Plataforma per la 

Llengua, i Lluís Duran i Jordi Manent, 

coordinadors del llibre. Organització: 

Fundació Revista de Catalunya. 

— IEC, 17 de gener. Presentació 

en roda de premsa de la Gramàtica essen-

cial de la llengua catalana, a càrrec de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC;  

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica, i Maria Josep Cuenca, membre 
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de la Secció i directora del projecte. Or-

ganització: Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 18 de gener. Acte de pre-

sentació del llibre Atles de núvols de 

l’observatori fabra, amb l’assistència de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Reial Acadèmia de Ciències 

i Arts de Barcelona.

— IEC, 24 de gener. Presentació 

del llibre paisatges després de la batalla: 

Geografies de la crisi immobiliària, a 

càrrec de Josep Oliveras, president de la 

Societat Catalana de Geografia, i dels 

autors de l’obra, Aaron Gutiérrez i Anto-

ni Domènech, professor i becari de doc-

torat, respectivament, de la Universitat 

Rovira i Virgili. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 29 de gener. Presentació 

del llibre diàleg amb ‘el capital’ de marx, 

a càrrec d’Antoni Puig Solé, autor de 

l’obra, i Antoni Montserrat, secretari de la 

Societat Catalana d’Economia, que obrí 

el debat posterior a la presentació. Orga-

nització: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— IEC, 30 de gener. Presentació 

en roda de premsa de l’Any Internacional 

de la Taula Periòdica dels Elements Quí-

mics, a càrrec de Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC, i Carles Bo, president de 

la Societat Catalana de Química. Organit-

zació: Societat Catalana de Química i IEC.

— Centre Cultural la Clau (Va-

lència), 4 de febrer. Presentació del llibre 

fabra, moll i sanchis Guarner. la cons-

trucció d’una llengua moderna de cultu-

ra des de la diversitat, a càrrec de l’autor 

de l’obra, Antoni Ferrando, catedràtic 

emèrit de la Universitat de València i 

membre de la Secció Filològica. Organit-

zació: Universitat de València.

— Cèntric Espai Cultural (el Prat 

de Llobregat), 6 de febrer. Presentació del 

llibre els sistemes naturals del delta del 

llobregat, obra col·lectiva sobre la biodi-

versitat del Delta. Organització: Institució 

Catalana d’Història Natural (IEC), Ajun-

tament del Prat de Llobregat i AMB.

— IEC, 7 de febrer. Presentació 

del llibre la mitra de l’exili, amb les  

intervencions de Joandomènec Ros,  

president de l’IEC; M. Teresa Cabré, pre-

sidenta de la Secció Filològica, i Manuel 

Castellet, autor de l’obra i membre de 

l’IEC. Organització: IEC i Editorial Gre-

gal. 

— IEC, 12 de febrer. Presentació 

del llibre les cendres de prometeu, a 

càrrec de l’autor de l’obra, Joaquim Sem-

pere, i debat posterior, amb Josep Lluís 

Gordillo, professor de la UB. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC). 

— IEC, 5 de març. Presentació 

del llibre els heteròpters de catalunya, 

amb les intervencions de Marta Goula i 

Víctor Osorio, autors de l’obra; Jordina 

Belmonte, presidenta de la Institució 

Catalana d’Història Natural (ICHN); 

Pere Luque, vicepresident de la ICHN, i 

José Manuel Sesma, entomòleg. Organit-

zació: Institució Catalana d’Història 
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Natural (IEC), Brau Edicions i Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.

— IEC, 11 de març. Presentació 

del darrer volum de la col·lecció «Atles 

dels Comtats de la Catalunya Carolíngia», 

Atles del comtat de Barcelona (801-993), 

amb les intervencions de Jordi Bolòs i 

Víctor Hurtado, autors de l’obra; Jaume 

Sobrequés, president de la Societat Cata-

lana d’Estudis Històrics, Josep Maria 

Salrach, catedràtic de la Universitat 

Pompeu Fabra i membre de l’IEC, i Ra-

fael Català Dalmau, editor. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC).

— IEC, 12 de març. Presentació 

del llibre l’univers vivent d’Hildegarda de 

Bingen: perspectives filosòfiques, amb les 

intervencions de Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC; Rosa Rius, professora del 

Departament de Filosofia de la Universi-

tat de Barcelona; Jesús Calderer, de la 

Diputació de Barcelona, i Georgina Ra-

bassó, autora del llibre i Premi Rafael 

Patxot i Jubert 2018. Organització: IEC i 

Diputació de Barcelona. 

— IEC, 18 de març. Presentació 

del llibre pompeu fabra. Vida i obra en 

imatges, amb les intervencions de Joan-

domènec Ros, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans; Ester Franquesa, 

directora general de Política Lingüística 

de la Generalitat de Catalunya, i Jordi 

Manent i David Paloma, autors de l’obra. 

Organització: IEC i Editorial Base. 

— IEC, 20 de març. Presentació 

del llibre Balnearios, veraneo, literatura. 

Agua y salud en la españa contem-

poránea, a càrrec de Josep Oliveras, 

president de la Societat Catalana de Ge-

ografia, i amb les intervencions d’Horacio 

Capel, de la Universitat de Barcelona, i 

Alfons Zarzoso, director del Museu d’His-

tòria de la Medicina de Catalunya i pre-

sident de la Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica, així com de 

Narcís Figueras i Joaquim M. Puigvert, 

coordinadors del llibre. Organització: 

Societat Catalana de Geografia i Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC), amb la col·laboració de  

la Càtedra Martí Casals de Medicina i 

Salut en l’Àmbit Rural de la Universitat 

de Girona i la Red Internacional de Uni-

versidades Lectoras.

— Real Academia de Ingeniería 

(Madrid), 26 de març. Presentació dels 

volums viii i ix de la col·lecció «Técnica e 

Ingeniería de España», amb les interven-

cions d’Antoni Roca, membre de la Secció 

de Ciències i Tecnologia, i els acadèmics 

Javier Aracil Santonja i Manuel Silva 

Suárez. Organització: Real Academia de 

Ingeniería, Institución Fernando el Católi-

co i Universitat de Saragossa.

— Ateneu Barcelonès, 27 de 

març. Presentació del llibre salvador Gi-

ner. dies i fets, a càrrec de la sociòloga i 

coautora de l’obra, Maite Montagut, i amb 

les intervencions, entre d’altres, de Salva-

dor Giner, doctor en sociologia, president 
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de l’IEC (2005-2013) i coautor del llibre; 

Jordi Sales, exdegà de la Facultat de Filo-

sofia de la Universitat de Barcelona (UB), 

i Josep Monserrat, degà de la Facultat de 

Filosofia de la Universitat de Barcelona 

(UB). En el mateix acte també es presen-

tà el llibre escrits sobre la filosofia cata-

lana, de Jordi Sales. Organització: Ateneu 

Barcelonès i Edicions Galerada.

— IEC, 27 de març. Presentació 

de l’edició digital del manual d’estil. la 

redacció i edició de textos, amb les inter-

vencions de Joandomènec Ros, president 

de l’IEC, i de Joan Costa, Ricard Fité i 

Josep M. Mestres, coautors de l’obra. 

Organització: IEC.

— IEC, 29 de març. Presentació 

dels primers volums dels materials de 

l’Obra del Cançoner Popular de Catalu-

nya recollits a les Pitiüses l’any 1928, amb 

les intervencions de Carme Oriol i els 

curadors dels volums, Isidor Marí, mem-

bre de la Secció Filològica, i Cati Marí 

Serra. Organització: Grup d’Estudis Et-

nopoètics de la Societat Catalana de Li-

teratura (IEC) i el Consell d’Ei vissa. 

— IEC, 1 d’abril. Presentació del 

llibre ramon llull, els trobadors i la 

cultura del segle xii del projecte del Corpus 

des Troubadours, amb les intervencions 

de Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC; 

Ramon Pinyol, president de la Secció 

Històrico-Arqueològica; Irene Capdevila 

Arrizabalaga, coeditora del volum; Vicenç 

Beltran i Pepió i Tomàs Martínez Romero, 

curadors del volum, i Lola Badia Pàmies, 

catedràtica de literatura de la Universitat 

de Barcelona, Organització: IEC.

— IEC, 9 d’abril. Presentació del 

llibre Art i cultura de postguerra. Barce-

lona 1939-1962, a càrrec dels coordina-

dors de l’obra, Aleix Catasús i Bernat 

Puigdollers, i Àlex Mitrani, conservador 

d’art modern del Museu Nacional d’Art de 

Catalunya. Organització: Ajuntament  

de Barcelona i Àmbit Serveis Editorials.

— IEC, 9 d’abril. Presentació del 

llibre de Miquel Crusafont sectors com-

plementaris de la numismàtica catalana 

(de Benet Xiii al BA), en un acte presidit 

per Francesc Fontbona i de Vallescar, 

delegat de l’IEC a la Societat Catalana 

d’Estudis Numismàtics. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 

(IEC).

— IEC, 10 d’abril. Presentació 

del llibre d’Hèctor López Bofill sobre la 

república catalana, a càrrec d’Elsa Ar-

tadi, diputada del Parlament de Catalu-

nya, i de Ferran Armengol, president del 

Col·lectiu Maspons i Anglasell. Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Jurídics 

(IEC), amb el suport del Col·lectiu Mas-

pons i Anglasell.

— IEC, 29 d’abril. Presentació 

del projecte sobre la seqüenciació dels ge-

nomes de les espècies eucariotes dels 

Països Catalans, de la Secció de Ciències 

Biològiques, la Societat Catalana de Bio-

logia i la Institució Catalana d’Història 

Natural. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC).
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— IEC, 7 de maig. Presentació del 

llibre Alimentació i nutrició a catalunya: 

industrials, productors i científics, a càr-

rec de Ramon Clotet i Màrius Foz, en un 

acte presidit per Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC; Montserrat Rivero, presi-

denta de l’Associació Catalana de Cièn - 

cies de l’Alimentació (ACCA); Jordi Salas-

Salvadó, president del Centre Català de 

Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans 

(CCNIEC), i Montserrat Barbany i Abel 

Mariné, editors del llibre. Organització: 

IEC, ACCA i CCNIEC. 

— Seu Universitària d’Alacant,  

9 de maig. Presentació del llibre Gat vell. 

dites marineres, a càrrec de Josep Maria 

Baldaquí i amb les intervencions de l’au-

tor de l’obra, Xavier Llorca Ibi, i l’edito-

ra, Núria Sendra. Aquest acte s’emmarcà 

dins el Maig Literari de l’IEC. Organitza-

ció: Delegació a Alacant de l’IEC i Uni-

versitat d’Alacant.

— IEC, 16 de maig. Presentació 

de los pueblos de la Aguada. Vida y arte, 

el volum ix del Corpus Antiquitatum Ame-

ricanensium, dins del Congrés Internacio-

nal sobre Iconografia Precolombina. Intro-

ducció a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i intervencions de Mi-

quel Creus, Michelle Patricica Aanderud i 

Josep Guitart, entre d’altres. Organització: 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— IEC, 27 de maig. Acte de pre-

sentació del diccionari descriptiu de la 

llengua catalana, presidit Ester Franque-

sa, directora general de Política Lingüís-

tica, i amb les intervencions de Joando-

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

Cabré, presidenta de la Secció Filològica, 

i Joaquim Rafel, director de l’obra. Orga-

nització: IEC.

— IEC, 28 de maig. Presentació 

del llibre Azares y decisiones. recuerdos 

personales, amb la intervenció de Josep 

Oliveras, president de la Societat Catala-

na de Geografia (SCG); Francesc Nadal, 

de la Universitat de Barcelona; Rafael 

Giménez, secretari de la SCG, i Horacio 

Capel, autor del llibre. Organització: So-

cietat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 29 de maig. Presentació 

del llibre la narrativa catalana al segle xxi, 

balanç crític, a càrrec de Manuel Llanas, 

president de la Societat Catalana de Llen-

gua i Literatura, amb la intervenció de 

Josep Camps, Maria Dasca, Màrius Serra, 

Francesco Ardolino i Maria Guasch. Or-

ganització: Societat Catalana de Llengua 

i Literatura (IEC).

— IEC, 19 de juny. Presentació 

del llibre la màgia dels indicadors en 

educació, d’Elvira Borrell i Xavier Cha-

varría. Organització: Societat Catalana de 

Pedagogia (IEC).

— IEC, 8 de juliol. Presentació de 

les actuacions de l’Institut d’Estudis Ara-

nesi - Acadèmia Aranesa dera Lengua 

Occitana i de les seves produccions (IEA-

AALO), amb l’assistència a l’acte de Jo-

andomènec Ros, president de l’IEC, i de 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica, i la intervenció de Patrici Po-
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jada, membre de la IEA-AALO i membre 

corresponent de la Secció Filològica, que 

feu una dissertació sobre Robèrt Lafont i 

Catalunya. Organització: Institut d’Estu-

dis Aranesi - Acadèmia Aranesa dera 

Lengua Occitana.

— IQS - Universitat Ramon Llull 

(Barcelona), 23 de juliol. Acte de presen-

tació del llibre la relació entre les propi-

etats dels elements i llur pes atòmic, de 

Dmitri Ivànovitx Mendeléiev, en el marc 

de l’Any Internacional de la Taula Periò-

dica dels Elements Químics. La presenta-

ció anà a càrrec de Carles Bo, president 

de la Societat Catalana de Química. Or-

ganització: Societat Catalana de Química 

(IEC), UNESCO i IQS.

Col·loquis

— Consell Comarcal d’Osona, 4 i 5 d’oc-

tubre. Col·loquis de Vic: «L’educació». 

Organització: Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC), Societat de Filosofia del País 

Valencià, Associació Filosòfica de les Illes 

Balears, Ajuntament de Vic, Consell Co-

marcal d’Osona, Universitat de Roma La 

Sapienza, Institut de Dret i Tecnologia 

(UAB) i Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya.

— IEC, 25 i 26 d’octubre. Col-

loqui internacional formes del discurs 

literari i filosòfic a l’antiguitat, en el marc 

de les Terceres Trobades Franco-Catala-

nes sobre l’Antiguitat Clàssica. Organit-

zació: Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— Centre Excursionista de Cata-

lunya, 13 de novembre. Fabra Fòrum 

«Pompeu Fabra, la llengua d’un poble». 

Salutació institucional a càrrec de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC, i Ester 

Franquesa, directora general de Política 

Lingüística. Durant l’acte es projectà el 

documental pompeu fabra, la llengua 

d’un poble, presentat per David Paloma, 

i es va fer un col·loqui en què participaren 

Mila Segarra, Mònica Montserrat, Coloma 

Lleal i Jordi Manent. Així mateix, s’hi 

estrenà la composició musical oda a 

pompeu fabra, d’Albert Carbonell. Or-

ganització: Ruta Pompeu Fabra i Amics 

de les Homilies d’Organyà, amb la col-

laboració de l’IEC i del Centre Excursio-

nista de Catalunya.

— IEC, 27 de novembre. Col-

loqui del cicle objectes perduts. explicar 

i exposar ciència a museus i altres llocs 

públics: «Nombres en viaje: la gran bestia, 

las piedras de águila, las piedras del true-

no», a càrrec d’Irina Podgorny. Organit-

zació: Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica (IEC). 

— Museu d’Història de Catalunya, 

27 de novembre. Col·loqui en el marc de 

l’Any Pompeu Fabra: «Pompeu Fabra:  

de l’exili a la recuperació (1939-1968)», 

amb la presència de Jaume Sobrequés i 

Callicó, director del Centre d’Història 

Contemporània de Catalunya i president 

de la Societat Catalana d’Estudis Histò-

rics, i les intervencions de Lluís Duran, 

Coloma Lleal i Jordi Manent. Organitza-

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   403 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   403 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

404

ció: Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC) i Centre d’Història Contemporània 

de Catalunya.

— Universitat Rovira i Virgili, 

28-30 de novembre. V Col·loqui Interna-

cional «La lingüística de Pompeu Fabra», 

amb les intervencions de M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica, i de 

diversos membres de la Secció, com ara 

Isidor Marí i Miquel Àngel Pradilla, entre 

d’altres, i Joan Anton Rabella, de l’Ofici-

na d’Onomàstica de la SF, que presentà 

la ponència «Pompeu Fabra i l’onomàs-

tica». Organització: Departament de Fi-

lologia Catalana de la Universitat Rovira 

i Virgili (URV) i Equip de Recerca en 

Llengua, Estructura i Ús de la URV, amb 

el suport de la Direcció General de Polí-

tica Lingüística. 

— Capella de Santa Clara (Caste-

lló d’Empúries), 30 de novembre. VIII Fò-

rum del Patrimoni Literari: «Els anys  

literaris». Organització: Càtedra de Patri-

moni Literari Maria Àngels Anglada - 

Carles Fages de Climent, amb la col-

laboració de l’IEC, la Institució de les 

Lletres Catalanes i el Grup de Recerca  

de Patrimoni Literari de la Universitat de 

Girona.

— Escola Tècnica Superior d’En-

ginyeria Industrial de Barcelona, 20 de 

desembre. XIII Col·loqui d’Història de la 

Tècnica, amb diverses intervencions sobre 

treballs en curs en història de la tècnica. 

Organització: Centre de Recerca per a la 

Història de la Tècnica, ETSEIB-UPC; 

Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura 

(UPC), i Grup de Recerca d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (UPC). Amb la 

col·laboració de la Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC) i l’Associació del Museu de la Cièn-

cia i de la Tècnica i d’Arqueologia Indus-

trial de Catalunya.

— IEC, 7-9 de febrer. Col·loqui 

Internacional Héloïse: «Pedagogies de 

la democràcia i la resistència a l’Europa 

del segle xxi i fins avui». La inauguració 

oficial anà a càrrec de Josep Vallcor- 

ba, director general del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalu-

nya; Xavier Riondet, president d’Hé-

loïse, i Joandomènec Ros, president de 

l’Institut d’Estudis Catalans. Organit-

zació: Secció de Filosofia i Ciències 

Socials de l’IEC.

— CosmoCaixa Barcelona, 8 de 

febrer. Col·loqui emmagatzemar energia. 

molt més que carregar el mòbil, a càrrec 

de Pedro Gómez Romero, de l’ICN2; 

Gonzalo Guirado-López, de la UAB;  

Jordi Llorca, de la UPC - Barcelona Tech 

i membre de la Secció de Ciències i Tec-

nologia, i Rosa Palacín, de l’ICMAB. Or-

ganització: Societat Catalana de Química 

(IEC), IEC, Obra Social «la Caixa», BASF, 

Carburos Metálicos, Covestro, DOW, Er-

cros, Quimidroga, Afaquim, Gremi Quí-

mic de CECOT, Fedequim, Expoquímia, 

ICN2, ICMAB, Universitat Autònoma de 

Barcelona i Universitat Politècnica de Bar-

celona.
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— CosmoCaixa Barcelona, 8 de 

febrer. Col·loqui Química i salut. la quí-

mica és la resposta, a càrrec d’Ernest 

Giralt (IRB), Olga López (IQAC) i José 

Ignacio Borrell Bilbao (IQS-URL). Orga-

nització: Societat Catalana de Química 

(IEC), IEC, Obra Social «la Caixa», BASF, 

Carburos Metálicos, Covestro, DOW, Er-

cros, Quimidroga, Afaquim, Gremi Quí-

mic de CECOT, Fedequim, Expoquímia, 

ICN2, ICMAB, Universitat Autònoma de 

Barcelona i Universitat Politècnica de Bar-

celona.

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 9 de febrer. Col·loqui 

ordre i llenguatge a la taula periòdica. 

dues aproximacions a la icona química 

més coneguda. Obertura a càrrec de 

Carles Bo, president de la Societat Cata-

lana de Química, i amb les intervencions 

de Claudi Mans, Deborah Garcia Bello i 

Sílvia Simon. Organització: Societat Ca-

talana de Química (IEC), IEC, Obra 

Social «la Caixa», BASF, Carburos 

Metálicos, Covestro, DOW, Ercros, Qui-

midroga, Afaquim, Gremi Químic de 

CECOT, Fedequim, Expoquímia, ICN2, 

ICMAB, Universitat Autònoma de Barce-

lona i Universitat Politècnica de Bar- 

ce lona.

— IEC, 21 de febrer. Col·loqui 

different waxes, diferent gazes: on the 

aesthetics of ceroplastics, a càrrec de Pi-

etro Conte, de la Universitat de Lisboa. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 24 d’abril. Col·loqui: 

«Acadèmia neoliberal i gestió producti-

vista de la ciència», dins els col·loquis de 

la Societat Catalana d’Història de la Ci-

ència i de la Tècnica (IEC). Organització: 

Eduard Aibar (UOC), dins el cicle ciència 

democràtica: una nova cultura científica 

en temps d’incertesa, coordinada per 

Agustí Nieto-Galan (UAB).

— IEC, 25 de juny. XI Col·loqui 

Internacional Problemes i Mètodes d’His-

tòria de la Llengua: «La llengua desitjada», 

amb la participació, entre d’altres, de di-

versos membres de la Secció Filològica. 

Organització: Universitat de Girona i IEC.

Jornades

— IEC, 10 de setembre. I Jornada de 

Treball del Col·lectiu Pere Quart, presen-

tada per Anton Carbonell i Joan Martori, 

i amb la intervenció de Ramon Bacardit, 

Montserrat Franquesa i Andreu Freixes, 

entre d’altres. Organització: Societat Ca-

talana de Llengua i Literatura (IEC) i 

Col·lectiu Pere Quart, amb la col·laboració 

del Departament de Filologia Catalana de 

la UAB.

— Facultat de Ciències de la Uni- 

versitat de Girona (UdG), 20 de setembre. 

Jornada sobre Nous Reptes en Química: 

«Nanovesícules i control integrat de pla-

gues». Organització: Societat Catalana de 

Química (IEC) i Facultat de Ciències  

de la UdG. 

— IEC, 26 de setembre. MetNet, 

jornada sobre mecanismes moleculars en 
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obesitat i diabetis. Ponent convidada: 

Jacqueline Stephens, del Pennington Bio-

medical Research Centre (Estats Units). 

Altres ponents: Laura Herrero, de la 

Universitat de Barcelona; Núria Casals, 

de la Universitat Internacional de Cata-

lunya; Josep Julve, de l’Institut d’Investi-

gacions Mèdiques Sant Pau, i David 

Sánchez-Infantes, de l’Institut Germans 

Trias i Pujol. Organització: Institut de 

Recerca Germans Trias i Pujol, Institut  

de Biomedicina de Barcelona i Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— Direction des Relations Euro-

péenes et Internationales (Estrasburg), 4 

d’octubre. Jornada microestats, coopera-

ció i diplomàcia, amb la presentació del 

projecte Jean Monnet «Petits estats, mi-

croestats, enclavaments i exclavaments», 

el seminari «Microestats europeus: coope-

ració i diplomàcia» i la taula rodona «El 

rol dels microestats en les organitzacions 

europees». Hi participaren Joandomènec 

Ros, president de l’IEC, i Maria Coromi-

nes, presidenta de la Secció de Filosofia i 

Ciències Socials de l’IEC. Organització: 

IEC i Sciences Po Strasbroug.

— Centres d’Estudis Avançats de 

Blanes (CEAB), 5 d’octubre. XV Jornada 

d’Avenços en Ecologia. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC), 

CEAB, Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals i Grup Excursionis-

ta Cultural i Alpinista.

— Valldemossa (Mallorca), 5 

d’octubre. XXVIII Jornada de Toponímia 

i Antroponímia, amb la presentació del 

treball el futur de l’onomàstica. Algunes 

idees, constatacions, propostes i suggeri-

ments per a una renovació creativa de 

l’activisme onomàstic, a càrrec de Joan 

Tort, president de la Societat d’Onomàs-

tica, i de Joan Anton Rabella, cap de 

l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filo-

lògica. Organització: Universitat de les 

Illes Balears. 

— Sala d’Actes de la Sorbona i 

Amfiteatre Chasles (París), 12-14 d’oc-

tubre. XII Jornades d’Intercanvi Cultural, 

amb conferències a càrrec de Pere Quer, 

de la Universitat de Vic; Julien Lanes 

Marsall, de la Universitat de la Sorbona; 

Eliseu Trenc, de la Universitat de Reims 

Xampanya-Ardenes, i M. Àngels Verda-

guer, de la Universitat de Vic. Organitza-

ció: Societat Verdaguer, Societat Catalana 

de Llengua i Literatura (IEC), Càtedra 

Verdaguer d’Estudis Literaris de la Uni-

versitat de Vic, Centre d’Études Catala-

nes, CRIMIC (Études Catalanes), amb la 

col·laboració de Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC), Centre d’Étu-

des Catalanes i Institut Ramon Llull.

— Universitat de València, 15 

d’octubre. Jornada de Lexicografia: «Els 

diccionaris: ara i demà», en homenatge  

a Francesc Ferrer Pastor, amb ponències a 

càrrec de la presidenta de la Secció Filo-

lògica, de M. Teresa Cabré, i els membres 

de la SF Antoni Ferrando, Joan Veny, 

Mercè Lorente, Miquel Àngel Pradilla i 

Josep Martines, entre d’altres. Organitza-
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ció: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

en col·laboració amb la Universitat d’Ala-

cant, la Universitat Jaume I, la Universi-

tat de València i el centre de formació 

CEFIRE.

— IEC, 18 d’octubre; Campus de 

la Ciutadella de la Universitat Pompeu 

Fabra, 19 d’octubre. Quarta Jornada de 

la Càtedra Pompeu Fabra: «La projecció 

de Fabra en l’àmbit catalanoparlant i a 

l’exterior». Organització: Càtedra Pompeu 

Fabra de la UPF i Secció Filològica de 

l’IEC.

— Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ci-

ències de Catalunya (Barcelona), 19 i 20 

d’octubre. IV Jornades de Llengua i Lite-

ratura: «La llengua oral», amb la partici-

pació del membre de la Secció Filològica 

Oriol Camps. Organització: Col·legi Ofi-

cial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 

Lletres i en Ciències de Catalunya. 

— La Cate de Figueres (Figue-

res), 20 d’octubre. Jornada science needs 

you! 2018, dedicada al mar i les ciències 

del mar, amb la presentació del llibre de 

Josep Maria Gili de terra o de mar, editat 

amb el suport de l’IEC. Organització: Asso-

ciació Catalana per a la Divulgació Cien-

tífica (ACDIC).

— Facultat d’Educació, Psicolo-

gia i Treball Social de la Universitat de 

Lleida, 25-27 d’octubre. XIII Jornades 

Internacionals d’Història de l’Educació, 

amb l’assistència, a l’acte d’inauguració, 

de Josep González-Agàpito com a delegat 

de l’IEC. Organització: Universitat de 

Lleida, Societat d’Història de l’Educació 

dels Països de Llengua Catalana (IEC), 

Fundació del Món Rural, Facultat d’Edu-

cació, Psicologia i Treball Social. 

— IEC, 26 d’octubre. Jornada  

de Literatura Catalana per a Alumnes de 

Batxillerat, amb la Ruta Pompeu Fabra, 

visites guiades a la Casa de Convalescèn-

cia i al jardí Mercè Rodoreda, així com 

una conferència sobre Pompeu Fabra i els 

escriptors. Organització: IEC i Departa-

ment d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. 

— IEC, 26 d’octubre. Jornada la 

narrativa catalana al segle xxi, balanç 

crític, coordinada per Josep Camps i Ma-

ria Dasca, i amb la participació d’escrip-

tors, crítics i investigadors. Organització: 

Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(IEC). 

— IEC, 30 d’octubre. XVII Jor-

nada de Virologia. Ponents: Mateo Ianna-

cone, del San Raffaele Scientific Institute 

de Milà; José Esté, de l’IrsiCaixa, i Joa-

quim Sagalés, de l’IRTA-CReSA. Organit-

zació: Secció de Virologia de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC). 

— IEC, 6 de novembre. Jornada 

anual de la XCT-XVAC (Xarxa de Custò-

dia del Territori - Xarxa de Voluntariat 

Ambiental de Catalunya), amb la confe-

rència inaugural «Conviure amb la diver-

sitat dels valors de la natura: la clau per 

a la sostenibilitat», a càrrec del professor 

i investigador Unai Pascual. Organització: 
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Xarxa de Custòdia del Territori i Xarxa 

de Voluntariat Ambiental de Catalunya, 

amb la col·laboració de la Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC) i el suport 

de la Generalitat de Catalunya. 

— IEC, 21 de novembre. XV Jor-

nada CREAF-SCB-ICNH: «Reptes, idees 

i solucions per a fer ciència ciutadana  

útil i amb impacte». Organització: Socie-

tat Catalana de Biologia i Institució Ca-

talana d’Història Natural (IEC) i Centre 

de Recerca Ecològica i Aplicacions Fores-

tals.

— IEC, 21 i 22 de novembre.  

III Jornades Internacionals Comunicació 

i Salut: «#parlemdeVIH?». Organització: 

Institut de la Comunicació de la UAB, amb 

la col·laboració de la Societat Catalana de 

Comunicació (IEC).

— IEC, 22 i 23 de novembre. 

Jornades fenomenologia del món social i 

polític. Conferenciants convidades: Da-

nielle Petherbridge, de la University Co-

llege Dublin, i Silvia Stoller, de la Uni-

versitat de Viena. Organització: Grup 

d’Estudis Fenomenològics de la Societat 

Catalana de Filosofia i Secció de Filosofia 

i Ciències Socials (IEC).

— IEC, 29 de novembre. Jornada 

d’Estudi Montserrat Abelló: «La ploma 

als dits, delit de paraules», amb les inter-

vencions de Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; Laura Borràs, consellera de 

Cultura i comissària de l’Any Montserrat 

Abelló, i Joan-Elies Adell, director de la 

Institució de les Lletres Catalanes. Orga-

nització: Institució de les Lletres Catala-

nes i IEC.

— IEC, 11 de desembre. Jornada 

de Santa Llúcia 2018: «Conviure entre 

contaminació: pol·lució, salut i malaltia». 

Organització: Secció Biologia i Societat 

de la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Facultat de Química de la Uni-

versitat de Barcelona, 18 de desembre. 

XVIII Conferència Enric Casassas: «Els 

avenços en la mesura analítica». Organit-

zació: Societat Catalana de Química i 

Secció de Ciències i Tecnologia (IEC) i Sec-

ció de Química Analítica de la Universitat 

de Barcelona. 

— CaixaFòrum Barcelona, 20 de 

desembre. VI Jornada de Bioinformàtica 

i Genòmica, amb la participació de diver-

sos científics de reconegut prestigi inter-

nacional. Organització: Societat Catalana 

de Biologia (IEC) i Associació Bioinfor-

màtics Barcelona - BIB.

— IEC, 25 de gener. II Jornada 

del Corpus Textual de la Catalunya del 

Nord. La benvinguda a l’acte anà a càrrec 

de Ramon Pinyol, president de la Secció 

Històrico-Arqueològica, que donà la con-

ferència «Els efímers i la impremta rosse-

llonesa», i d’Eulàlia Miralles, coordina-

dora del programa de recerca Corpus 

Textual de la Catalunya del Nord. Orga-

nització: Secció Històrico-Arqueològica 

de l’IEC. 

— IEC, 29 de gener. XIV Jornada 

de Recerca del Departament de Física de 

la UPC. Ponents: M. Ángeles Serrano, 
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ponent convidada, i José E. García, Pietro 

Massignan, Elena Salinas i Hyuk Park, 

membres del Departament de Física de la 

UPC. Organització: Departament de Fí-

sica de la UPC, amb el suport de la Soci-

etat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 30 de gener. 7a edició de 

la master class «Trans/fronteres i diàleg 

de les disciplines: “Diplomàcia territorial 

i cooperació territorial europea. Diàleg 

euromediterrani”», amb la intervenció de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Martina Camiade, delegada de l’IEC a 

Perpinyà, i Cyril Piquemal, cònsol gene- 

ral de França a Barcelona. Organitza- 

ció: Institut Catòlic de la Mediterrània i 

IEC. 

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres), 2 de 

febrer. 8a edició del Dissabte Transfron-

terer de les Matemàtiques a l’Alt Empor-

dà (DITMAE), amb les xerrades: «L’art 

de xifrar missatges: la criptografia, un 

duel d’enginy», «Xarxes òptimes» i «Block-

chain i bitcoin», i un taller adreçat al 

professorat. A la jornada hi assistí Joan-

domènec Ros, president de l’IEC. Orga-

nització: Fundació Ferran Sunyer i Bala-

guer (IEC) i Ajuntament de Figueres.

— IEC, 4 de febrer. IV Jornada 

d’Estudis Hebraics, amb les conferències 

«La contribució del col·lectiu convers i 

jueu a les lletres catalanes medievals», a 

càrrec de Constantino Vidal Salmerón, i 

«Els evangelis en hebreu traduïts del ca-

talà», a càrrec de Pere Casanellas i Bas-

sols. Organització: Societat Catalana 

d’Estudis Hebraics (IEC).

— Facultat de Química de la UB 

(Barcelona), 4 i 5 de febrer. 24a Confe-

rència Fèlix Serratosa, amb les interven-

cions de Víctor S. Martín, de la Universi-

tat de La Laguna (Tenerife), i Brian M. 

Stoltz, del California Institute of Techno-

logy (Pasadena, Califòrnia). La presenta-

ció de l’acte anà a càrrec d’Albert Moya-

no i Antoni Riera, de la Universitat de 

Barcelona. Organització: Societat Catala-

na de Química (IEC) i Real Sociedad 

Española de Química.

— IEC, 8 de febrer. Jornada de 

debat la socs: mirada al futur. L’ober-

tura anà a càrrec de Joan Pujolar, pre-

sident de la Societat Catalana de So- 

ciologia (SOCS), i M. Teresa Cabré, pre-

sidenta de la Secció Filològica. Organit-

zació: Societat Catalana de Sociolingüís-

tica (IEC).

— IEC, 11 de febrer. Jornada 

impacte de l’agricultura 4.0 en el marc 

de la pAc, amb diverses ponències i tau-

les rodones. La benvinguda a la jornada 

anà a càrrec de Joandomènec Ros, pre-

sident de l’Institut d’Estudis Catalans; 

Jordi Sala i Casarramona, president de la 

Institució Catalana d’Estudis Agraris, i 

Javier Lorén Zaragozano, president del 

Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas 

de España COITA. Organització: Con- 

sell de Col·legis Oficials d’Enginyers Agrí-

coles, Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   409 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   409 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

410

(CETAFC) i Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).

— Universitat de Barcelona, 14 i 

15 de febrer. Jornada l’epístola literària 

des de l’antiguitat clàssica fins al segle xx, 

amb diverses ponències i taules rodones. 

La cloenda de la jornada anà a càrrec de 

Joandomènec Ros, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans. Organització: Aula 

Carles Riba (IEC i UB).

— Universitat de Barcelona, 14 i 

15 de febrer. Jornada mengem futur  

(informe del cAds): el debat, amb la 

presentació de l’informe del Consell Asses-

sor per al Desenvolupament Sostenible 

(CADS) i un debat moderat per Ester 

Torres, vicepresidenta de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC).

— Universitat Pompeu Fabra 

(Campus del Poblenou i de la Ciutadella), 

15 i 16 de febrer. Jornades GrOC 2019: 

«L’actualització i unificació terminològica 

a les classes de llengua i les PAU», amb la 

ponència «Les noves gramàtiques de l’IEC 

i la terminologia gramatical: el glossari de 

la Gramàtica essencial de la llengua ca-

talana», a càrrec de Maria Josep Cuenca, 

que hi participà en representació de l’IEC. 

Organització: Grup de recerca GrOC 

(Gramàtica Orientada a les Competènci-

es) de la UAB, amb la col·laboració de la 

Universitat Pompeu Fabra i el Col·legi de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

i en Ciències de Catalunya.

— Escola Tècnica Superior, Llei-

da, 23 de febrer. Jornada i dissabte de les 

matemàtiques a lleida (dimAtlleida 

2019), amb les xerrades «Xarxes òpti-

mes», a càrrec de Nacho López, de la 

Universitat de Lleida; «Blockchain i bit-

coin», a càrrec de Toni Lozano, de Tengen 

i la Universitat de Barcelona, i «Activitats 

experimentals a l’aula de matemàtiques, 

també a batxillerat, per què no?», a càrrec 

de Raül Fernández, de l’IES Vidreres. 

Organització: Fundació Ferran Sunyer i 

Balaguer (IEC), Ajuntament de Lleida, 

Institut d’Estudis Ilerdencs i Diputació de 

Lleida, amb la col·laboració de la Univer-

sitat de Lleida i del Centre de Recursos 

Pedagògics del Segrià.

— Universitat Pompeu Fabra 

(Barcelona), 28 de febrer. Jornada Health-

com’19. comunicació, llenguatge i salut: 

estratègies lingüístiques per millorar la 

comunicació amb el pacient, amb la tau-

la rodona «Estratègies lingüístiques per 

millorar la comunicació metge-pacient des 

de diverses perspectives», moderada per 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 

Filològica. Organització: Universitat 

Pompeu Fabra i Institut Universitari de 

Lingüística Aplicada, amb el qual col-

labora la Societat Catalana de Termino-

logia (IEC).

— IEC, 13 de març. XI Jornada 

ACCA. Durant la sessió, es va retre home-

natge al doctor Robert Xalabarder. Orga-

nització: Associació Catalana de Ciències 

de l’Alimentació (IEC).
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— IEC, 19 de març. Jornada 

Pedagògica Pompeu Fabra, en comme-

moració dels 150 anys del naixement de 

Pompeu Fabra i els 100 anys de la publi-

cació de la Gramàtica catalana. Amb les 

intervencions de Mariàngela Vilallonga, 

vicepresidenta de l’IEC; Ester Franquesa, 

directora general de Política Lingüística, 

i Josep Vallcorba, director general de 

Currículum i Personalització del Depar-

tament d’Educació. Organització: IEC i 

Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya. 

— Palau Maricel (Sitges), 20 de 

març. Jornada sobre Turisme Urbà i Des-

envolupament Local, amb diverses comu-

nicacions i una taula rodona. Organitza-

ció: Societat Catalana de Geografia (IEC) 

i Diputació de Barcelona.

— IEC, 22 de març. IX Jornada 

de Cromatina i Epigenètica. Organització: 

Secció de Cromatina i Epigenètica de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la Universitat d’Alacant, 27 de març. 

Jornada Internacional «100 anys de l’obra 

de Pompeu Fabra», amb la participació de 

M. Teresa Cabré, presidenta de la Sec- 

ció Filològica; Antoni Ferrando, membre 

de l’IEC, de l’Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana, de l’Acadèmia Va-

lenciana de la Llengua i de la Universitat 

de València, i Joan Peytaví, membre de 

l’Institut d’Estudis Catalans i de la Uni-

versitat de Perpinyà, entre d’altres. Orga-

nització: Universitat d’Alacant (UA), 

Departament de Filologia Catalana de la 

UA, el Vicerectorat de Cultura, Esport i 

Llengües, la Facultat de Filosofia i Lletres, 

l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana (UA), amb la col·laboració de 

la Delegació de l’IEC a Alacant i l’ISIC-

IVITRA. 

— IEC, 29 de març. Jornada so-

bre Diccionarització, amb les intervenci-

ons de M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció Filològica, Cristina Gelpí i Josep 

Martines, així com d’investigadors del 

projecte NADIC d’arreu del domini lin-

güístic. Organització: Observatori de 

Neologia de la Universitat Pompeu Fabra 

i Secció Filològica (IEC).

— Universitat Politècnica de Va-

lència (UPV), 29 i 30 de març. XXIV Jor-

nada de Sociolingüística d’Alcoi: «Tenim 

recursos per a fer humor en valencià?». 

Organització: UPV, AVL, IEC, Ajunta-

ment d’Alcoi, Centre Ovidi Montllor i 

Coordinadora Alcoià i Comtat pel Va-

lencià.

— Jardí Botànic de la Universitat 

de València, 30 de març. VIII Jornada de 

la Biologia a l’Ensenyament. Organitza-

ció: Societat Catalana de Biologia (IEC) i 

Col·legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat 

Valenciana.

— IEC, 1 d’abril. VIII Jornada 

Humanitats i Tecnologia: «Ortega y Gas-

set: De la meditació de la tècnica a la 

intel·ligència artificial», amb presentació 

a càrrec de Núria Salán, presidenta de la 

Societat Catalana de Tecnologia, i diversos 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   411 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   411 5/3/21   10:565/3/21   10:56



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

18
-2

01
9

412

diàlegs divulgatius en què participaren, 

entre d’altres, el filòsof Joan Cuscó, l’es-

criptor i historiador Andreu Navarra i el 

professor de filosofia a la UPF Fernando 

Pérez-Borbujo. Organització: Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC). 

— IEC, 10 d’abril. X Jornada de 

Recerca de la Societat Catalana de Comu-

nicació, amb la taula rodona «La recerca 

emergent sobre comunicació a les univer-

sitats catalanes» i el lliurament dels XXX 

Premis CAC a la investigació sobre comu-

nicació audiovisual. Organització: Socie-

tat Catalana de Comunicació (IEC). 

— IEC, 11 d’abril. X Jornada 

sobre Canvi Climàtic i Salut, inaugurada 

per Joandomènec Ros, president de l’IEC, 

i amb ponències de Xavier Rodó, Elisa 

Berdalet, Humberto Llavador i Irma 

Ventayol, i una discussió general mode-

rada per David Serrat. La cloenda va anar 

a càrrec de Josep Peñuelas, investigador 

del CREAF i membre de l’IEC. Organit-

zació: Societat Catalana de Ciències Bio-

lògiques (IEC). 

— Fundació Acadèmia de Cièn-

cies Mèdiques i de la Salut de Catalunya 

i de Balears, 25 d’abril. Dia de la Immu-

nologia: «Sepsis, challenges and new 

perspectives». Jornada dedicada a noves 

estratègies per a fer front a processos in-

fecciosos sistèmics. Organització: Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i Societat Ca-

talana d’Immunologia.

— IEC, 26 d’abril. Jornada tèc-

nica el bernat marró marbrejat a cata-

lunya, amb la intervenció de diversos 

investigadors i experts en la matèria. 

Organització: Institut de Recerca i Tecno-

logia Agroalimentàries, Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació de la Generalitat de Catalunya 

i Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC). 

— Calaceit, 3-5 de maig. Jorna-

des d’Arqueologia de Calaceit, dins els 

actes de commemoració de les excavacions 

de l’IEC al Matarranya, amb les inter- 

vencions de Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; Joaquim Monclús, president de 

l’Associació Cultural del Matarranya, i 

Rafel Jornet Niella, professor de la Uni-

versitat de Barcelona i director científic 

de les jornades, així com una conferència, 

sessions de treball i una visita a dos jaci-

ments de la zona sota el guiatge de Rafel 

Jornet, membre de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics. Organització: Ajun-

tament de Calaceit i IEC. 

— Universitat Internacional de 

Catalunya, 4 de maig. Jornada Pedagògi-

ca per a l’Ensenyament de la Llengua 

Anglesa. Organització: Societat Catalana 

de Pedagogia (IEC) i Richmond, amb la 

col·laboració del Centre de Recursos Pe-

dagògics de Sarrià - Sant Gervasi. 

— IEC, 11 de maig. V Jornada 

d’Intercanvi Pedagògic Fem l’Escola 

Plurilingüe, amb una taula rodona de 

debat, experiències pedagògiques de re-

ferència i una conferència sobre l’oralitat 

i l’oratòria en una societat multilingüe, a 
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càrrec de Gemma Pasqual. Organització: 

Societat Catalana de Pedagogia (IEC). 

— Hospital Universitari Dexeus, 

16 de maig. XVI Jornada de Biologia  

de la Reproducció. Organització: Secció de 

Biologia de la Reproducció de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC). 

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 21 de maig. II Jorna-

da de Celebració del Dia Mundial de la 

Metrologia (DMM2019): «El Sistema 

Internacional d’Unitats - Fonamental-

ment millor», amb l’exposició «Quàntica. 

A la recerca de l’invisible», entre altres 

activitats. Organització: Secció Catalana 

de Metrologia de la Societat Catalana de 

Tecnologia (IEC).

— IEC, 30 de maig. XVI Jornada 

de la SCATERM: «La Viquipèdia i la 

terminologia». La benvinguda a la Jorna-

da anà a càrrec de M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica, i de 

Miquel-Àngel Sánchez, president de la 

Societat Catalana de Terminologia (SCA-

TERM). Organització: Societat Catalana 

de Terminologia (IEC).

— IEC, 5 de juny. Novena jorna-

da medi ambient i societat: pautes per a 

la gestió ambiental. Organització: Dones 

d’Avui.Cat, Societat Catalana de Química 

(IEC), Aigües de Barcelona i Departament 

de Química Ambiental de l’Institut de 

Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua 

(IDAEA-CSIC).

— IEC, 11 de juny. XXVI Jorna-

da de Biologia Molecular. Ponents: Martí  

Aldea (IBMB-CSIC), Vivek Malhotra 

(CRG), Elena Martínez (IBEC), Travis 

Stracker (IRB Barcelona) i José María 

Valpuesta (CNB-CSIC). Organització: 

Secció de Biologia Molecular de la Socie-

tat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 26 de juny. Jornada sobre 

Benestar Animal en Peixos. Organització: 

Secció d’Aqüicultura de la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC). 

— IEC, 28 de juny. XIX Jornada 

de Biologia Evolutiva, amb la participa- 

ció de Stefano Mona, de l’Institut de Sys té-

matique, Évolution, Biodiversité (SYEB - 

UMR 7205), de París. Durant la Jornada 

es lliurà el XII Premi Antoni Prevosti de 

Biologia Evolutiva. Organització: Secció 

de Biologia Evolutiva de la Societat Ca-

talana de Biologia (IEC). 

— Universitat de les Illes Balears, 

16-19 de juliol. 33es Jornades Internaci-

onals per a Professors de Català, amb la 

presentació de la Gramàtica essencial de 

la llengua catalana, a càrrec de Maria 

Josep Cuenca, membre de la Secció Filo-

lògica i directora de l’obra. Organització: 

Institut Ramon Llull.

— Liceu Renovier de Prada, 21 

d’agost. Jornada catalunya del nord i el 

procés, en el marc de la Universitat Cata-

lana d’Estiu de Prada. Hi participà Joan-

domènec Ros, president de l’IEC. Orga-

nització: Delegació de l’IEC a Perpinyà.

Reunions i sessions científiques

— IEC, 7 de novembre. Sessió de Foto-

grafia de Natura: «Dolomites. Les mun- 
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tanyes pàl·lides», a càrrec de Jordi Lluís 

Pi, en memòria de Pere Ignasi Isern. Or-

ganització: Societat Catalana de Fotògrafs 

de Natura de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural (IEC).

— Universitat de Barcelona, 22 

de novembre. Sessió del cicle debats uB: 

catalunya i espanya, amb la conferència 

«Llengua i identitat», a càrrec de Carme 

Junyent, professora del Departament de 

Filologia Catalana i Lingüística General 

de la Universitat de Barcelona, i una 

taula rodona en què participaren Magí 

Camps, Albert Branchadell, M. Teresa 

Cabré i Francesc Xavier Vila. Organitza-

ció: Universitat de Barcelona.

— IEC, 13 de desembre. 98a Ses-

sió Acadèmica de la Societat Catalana 

d’Estudis Litúrgics, en què Santiago Ruiz, 

de la Universitat de Salamanca, impartí la 

conferència «La transmisión del canto del 

aleluya de la Misa en las fuentes catalanas 

del Oficio divino». Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Litúrgics (IEC).

— IEC, 23 de gener. Sessió cien-

tífica dins el XVII Seminari Anual de la 

Secció de Filosofia Analítica de la Societat 

Catalana de Filosofia: «Vivim en un uni-

vers amb acció a distància? Una aproxi-

mació filosòfica a la mecànica quàntica i 

el teorema de Bell», a càrrec d’Albert Solé, 

de Logos/BIAP, de la Universitat de Bar-

celona. Organització: Societat Catalana 

de Filosofia (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, 7 de març. Sessió en 

commemoració del dia Internacional de 

les Dones: «Dones, geografia i acadèmia», 

amb la intervenció de les geògrafes Joos 

Droogleever, professora universitària als 

Països Baixos i vicepresidenta de la Unió 

Geogràfica Internacional, i de Maria Do-

lors Garcia Ramon, professora honorària 

de la UAB i expresidenta de la Societat 

Catalana de Geografia. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC), 

amb la col·laboració de l’Asociación de 

Geógrafos Españoles. 

— IEC, 2 d’abril. Sessió científica 

CCNIEC 2019: «Models alimentaris i 

canvi climàtic», coordinada per Carlos A. 

González Svatetz, de la Unitat de Nutrició 

i Càncer de l’Institut Català d’Oncolo- 

gia, i inaugurada per Jordi Salas-Salvadó, 

president del Centre Català de la Nutrició 

de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC). 

Científics i especialistes en la matèria hi 

impartiren diverses conferències. Orga-

nització: CCNIEC.

— Biblioteca del Fondo (Santa 

Coloma de Gramenet), 3 d’abril. Sessió 

sobre la Gramàtica essencial de la llengua 

catalana, a càrrec de Judit Feliu, membre 

de l’equip del projecte de la Gramàtica 

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   414 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   414 5/3/21   10:565/3/21   10:56



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

Essencial. Organització: Centre de Nor-

malització Lingüística l’Heura. 

— IEC, 3 d’abril. Sessió sobre 

Simbiosi: «El paper evolutiu de la simbi-

osi», amb introducció a càrrec de Carmen 

Chica, projecció d’una pel·lícula sobre la 

simbiosi i també diverses conferències 

impartides per científics i experts en la 

matèria. La sessió es tancà amb un col-

loqui en què participà el públic. Organit-

zació: Academia Europaea.

— IEC, 10 d’abril. Sessió cientí-

fica del XVII Seminari de la Secció de 

Filosofia Analítica: «Reflexions entorn  

de la pràctica mèdica convencional i no 

convencional», a càrrec de Josefina Ca-

minal, de la UManresa - Universitat 

Central de Catalunya. Organització: So-

cietat Catalana de Filosofia (IEC). 

— IEC, 7 de maig. Reunió dels 

Equips d’Assessorament de Llengua i 

Cohesió Social (ELIC). Salutació institu-

cional a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC. Organització: Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC).

— Berna (Suïssa), 8-10 de maig. 

Assemblea general de l’ALLEA. Hi assis-

tí el president de l’IEC, Joandomènec Ros. 

Organització: All European Academies 

(ALLEA).

— IEC, 9 i 10 de maig. Reunió 

5th metnet international Annual meeting 

2019: «Targeting metabolism to develop 

new therapies», que inclogué el primer 

MetNet/SCB Workshop on Metabolism. 

Organització: Secció de Senyalització Cel-

lular de la Societat Catalana de Biologia 

(IEC).

— IEC, 14 de maig. Sessió ment 

i matèria: una aproximació al pensament 

conscient simbiòtic de raimon panikkar, 

ramon margalef i James lovelock, amb 

les intervencions de Pere Monràs, del 

Biomimetics Science Institute, i Ricard 

Guerrero, director acadèmic de l’Acade-

mia Europaea i membre de l’IEC. La 

sessió es clogué amb un concert de Lídia 

Pujol. Organització: Biomimetics Sciences 

Institute i Academia Europaea.

— IEC, 22 de maig. Darrera ses-

sió científica del XVII Seminari de la 

Secció de Filosofia Analítica: «Per què 

ciència?», a càrrec de José Díez, de Logos/

BIAP-Universitat de Barcelona. Organit-

zació: Societat Catalana de Filosofia 

(IEC).

— IEC, 4 de juliol. Trobada de 

l’Acadèmia Oberta als Mitjans de Comu-

nicació, amb la presentació de les activi-

tats de l’Acadèmia i de l’organització i 

els projectes de les Oficines Lexicogràfi-

ques. Organització: Secció Filològica de 

l’IEC.

— IEC, 5 de juliol. 99a Sessió 

Acadèmica de la Societat Catalana d’Es-

tudis Litúrgics, en què Cristina Godoy, de 

l’Ateneu Universitari Sant Pacià, impartí 

la conferència «L’oracional de Verona i la 

topografia cristiana de Tàrraco al segle 

vii. Noves perspectives». Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Litúrgics 

(IEC).
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Taules rodones i tertúlies

— IEC, 17 de setembre. Tertúlia de Pro-

tecció Vegetal, amb la conferència «El 

bernat marró marbrejat (Halyomorpha 

halys), plaga molt polífaga i preocupant 

per als conreus a Catalunya», a càrrec de 

la doctora Adriana Escudero, de l’IRTA 

(Institut de Recerca i Tecnologia Alimen-

tàries). Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— Fira de Montjuïc (Barcelona), 

18 d’octubre. Taula rodona: «INdustry 

wOmeN», moderada per Gemma Navés, 

amb Ariadna Marín (COATRESA), Mar-

tina Font (Font Packaging), Anna Martí 

(Mur & Martí) i Dolors Grau (UPC). 

Organització: Secció Indústria i Dona de 

la Societat Catalana de Tecnologia (IEC).

— Sala Tastavins de l’Agrícol, 

Vilafranca del Penedès, 26 d’octubre. 

Taula rodona: «La llengua és un organis-

me viu», coordinada pel professor i escrip-

tor Pere Martí i Bertran i amb la partici-

pació d’Agnès Esquirol, de l’escola 

Epiqueia (Sant Joan de Mediona); Enric 

Gomà, filòleg i escriptor, i Albert Pla 

Nualart, cap de Llengua del diari Ara. 

Organització: Òmnium Alt Penedès.

— Casa dels Caragols (Castelló de 

la Plana), 11 de desembre. Taula rodona: 

«LGTBIfòbia als diccionaris», moderada 

per Pastora de Florencio López, presiden-

ta de Castelló LGBTI. Organització: 

Castelló LGTBI, amb la col·laboració de 

l’IEC, la Generalitat Valenciana i l’Aca-

dèmia Valenciana de la Llengua. 

— IEC, 12 de març. Taula rodo-

na: «Qui liderarà la revolució tecnològica 

del segle xxi?», amb les intervencions de 

Montse Guàrdia, d’Alastria; Meritxell 

Bautista, de Fibracat; Xantal Llavina, 

directora del programa de TV3 revolució 

4.0, i Núria Salán, professora de la UPC 

i presidenta de la Societat Catalana de 

Tecnologia. Organització: Societat Cata-

lana de Tecnologia (IEC). 

— IEC, 24 d’abril. Taula rodona: 

«La geografia als estudis de grau de les 

universitats catalanes», amb la participa-

ció d’estudiants de diverses universitats 

catalanes. Organització: Societat Catala-

na de Geografia (IEC). 

— IEC, 8 de maig. Taula rodona: 

«Valors p, hem d’enterrar-los o hem 

d’aprendre com usar-los?», moderada per 

Lupe Gómez, de la UPC, i Rosa Lamarca, 

de la Societat Catalana d’Estadística i 

d’AstraZeneca. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC). 

— IEC, 16 de maig. Taula rodo-

na: «Més enllà de Rachel Carson: pestici-

des, experts i controvèrsies públiques». 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i de la Tècnica (IEC) i Cen-

tre d’Història de la Ciència. 

Debats 

— IEC, 19 de setembre. Debat: «Aspectes 

ètics de la intel·ligència artificial», mode-

rat per Alícia Casals, catedràtica d’arqui-

tectura i tecnologia de computadors a la 

UPC, cap del Grup de Robòtica de l’Ins-
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titut de Bioenginyeria de Catalunya i mem-

bre de la Secció de Ciències i Tecnologia, 

i amb la participació de Maite López 

Sánchez, del Departament de Matemàti-

ques de la UB i coordinadora a la UPC del 

Màster Interuniversitari en Intel·ligència 

Artificial (UPC-UB-URV); Josep Domin-

go Ferrer, catedràtic de ciències de la 

computació i intel·ligència artificial de  

la URV i membre de la SECCT, i Begoña 

Roman, professora de filosofia a la UB. 

Organització: Secció de Ciències i Tecno-

logia de l’IEC.

— IEC, 15 d’octubre. Debat: 

«Catalunya-Espanya: l’encaix és possi-

ble?», moderat per Víctor Climent, direc-

tor del Departament de Sociologia de la 

Universitat de Barcelona, amb la inter-

venció d’Ernest Maragall, conseller d’Ac-

ció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència de la Generalitat de Cata-

lunya; Antón Costas, catedràtic de políti-

ca econòmica de la Universitat de Barce-

lona, i la periodista Ana Pardo de Vera. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 7 de novembre. Debat: 

«Efectes econòmics i socials de la digita-

lització», moderat per Alícia Casals, vice-

presidenta de la Secció de Ciències i 

Tecnologia, amb Josep Amat, enginyer  

i membre de la Secció, i Alfred Pastor, 

economista. Organització: IEC.

— Palau Macaya, 13 de novem-

bre. Debat del cicle diàlegs ciència i 

ciutadania: una societat que avança: 

«Què necessita l’educació a Catalunya de 

la recerca social?», amb Carles Martínez, 

secretari de Polítiques Educatives de 

Catalunya; Raquel García, directora del 

CEIP Joaquim Ruyra, guanyador del Pre-

mi Cercle d’Economia a la millor escola 

de Catalunya, i Ramon Flecha, catedrà- 

tic de sociologia de la Universitat de Bar-

celona. Organització: Associació Catala- 

na de Sociologia (IEC).

— IEC, 30 de gener. Debat:  

«BCN 2019; tu decideixes el futur de la 

ciutat. Si tu no decideixes, decidiran per 

tu», moderat per la periodista alemanya 

Krystyna Schreiber i amb la participació 

de Jordi Muñoz, de la Universitat de Bar-

celona, i Ana Surra, diputada al Congrés 

de Madrid. Organització: BCitizeN, Fo-

reign Friends of Catalonia i Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 25 de febrer. Debat: «Ter-

ritori: reptes i desafiaments en el segle xxi», 

amb la conferència «Canvi climàtic i re-

cursos alimentaris», a càrrec de Salvador 

Samitier, director de l’Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic (OCCC), i Jordi Bacaria, 

professor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i exdirector del Centre d’Estudis 

i Documentació Internacionals a Barcelo-

na (CIDOB). Organització: Consell Supe-

rior d’Investigacions Científiques i Institu-

ció Catalana d’Estudis Agraris (IEC).

— Palau Macaya, 12 de març. 

Debat del cicle diàlegs ciència i ciutada-

nia: una societat que avança: «Nous es-

cenaris: nous reptes per a les dones i la 
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societat», moderat per Cristina Sánchez, 

doctora en sociologia, i amb la participa-

ció de Lise Widding Isaksen, presidenta 

del Comitè d’Estudis de Gènere de l’As-

sociació Europea de Sociologia; Ana 

Contreras, presidenta de l’Associació Gi-

tana de Dones Drom Kotar Mestipen; 

Arantxa Calvera, assistent acreditada del 

Parlament Europeu i portaveu del movi-

ment MetooEP, i Maria Teresa Vidal, 

membre de la Plataforma Unitària contra 

les Violències de Gènere. Organització: 

Associació Catalana de Sociologia (IEC) 

i Fundació Bancària «la Caixa».

— IEC, 8 d’abril. Debat: «SOS 

Costa Brava». Organització: Secció de 

Ciències Biològiques de l’IEC.

— IEC, 15 de maig. XXXI Debat 

de Química a l’IEC: «Celebrem l’Any 

Internacional de la Taula Periòdica 

(AITP2019)». Ponents: Pep Anton Vieta, 

Eduard Cremades, Marta Segura i Josep 

M. Valls. Carles Bo, president de la Soci-

etat Catalana de Química, moderà el 

debat «Com pot contribuir l’Any Interna-

cional de la Taula Periòdica (AITP2019) 

a la divulgació i l’ensenyament de la quí-

mica?». Durant aquesta activitat es van 

lliurar els Premis als Treballs de Recerca 

de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química 

i es va presentar l’exposició «Elements 

amb capsa. Una taula periòdica per a 

experimentar». Organització: Societat 

Catalana de Química (IEC). 

— IEC, 21 de juny. «Ens estem 

quedant sols?». Debat sobre el darrer in-

forme d’avaluació global de la Plataforma 

Intergovernamental sobre Biodiversitat i 

Serveis Ecosistèmics (IPBES). Organitza-

ció: Centre de Recerca Ecològica i Aplica-

cions Forestals (CREAF), Centre Tecno-

lògic Forestal de Catalunya (CTFC), 

Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya i Consell As-

sessor per al Desenvolupament Sostenible.

Simposis

— IEC, 17-19 d’octubre. 15è Simposi del 

Grup d’Estudi TICM sobre la Iconografia 

de les Arts Escèniques: «Creacions musi-

cals iberes a través dels anys: música, 

imatges i intercàrregues transculturals». 

Organització: Societat Catalana de Musi-

cologia (IEC) i International Council for 

Traditional Music (ICTM).

— IEC, 7-9 de novembre. Simpo-

si Trias sobre Maria Aurèlia Capmany, 

amb les intervencions d’especialistes en 

l’obra de l’escriptora. Organització: Cà-

tedra Ferrater Mora de la Universitat de 

Girona, Màster en Construcció i Repre-

sentació d’Identitats Culturals, Universi-

tat de Barcelona, Institució de les Lletres 

Catalanes i IEC.

— IEC, 12-13 de novembre.  

XI Sim posi de Neurobiologia: «Future 

tech nical advances», amb la participació 

d’in vestigadors en neurociències de Ca-

talunya, les Illes Balears i el País Valencià. 

Organització: Secció de Neurobiologia 

Experimental de la Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   418 MEMORIA_CURS_2018-2019.indb   418 5/3/21   10:565/3/21   10:56



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

419

— IEC, 14-16 de novembre. 

Simposi Pompeu Fabra. Inauguració a 

càrrec de Joandomènec Ros, president de 

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

Secció Filològica, i Laura Borràs, conse-

llera de Cultura de la Generalitat de Ca-

talunya, i ponències a càrrec de diversos 

membres de l’IEC i d’altres estudiosos de 

l’obra i la vida de Fabra. Organització: 

IEC.

— IEC, 22 de novembre. Simpo-

si carles fages de climent, amb ponèn-

cies a càrrec de Mariàngela Vilallonga, 

Enric Pujol, Jordi Canet, Anna Teixidor i 

Jaume Guillamet, entre d’altres, i la lec-

tura dramatitzada de l’obra les bruixes 

de llers, a càrrec de l’Aula de Teatre de 

la Universitat de Girona. Organització: 

IEC i Càtedra Fages de Climent.

— IEC, 4 i 5 d’abril. X Simpòsi-

um Europeu «El laboratori clínic i la in-

dústria del diagnòstic in vitro». Organit-

zació: Associació Catalana de Ciències del 

Laboratori Clínic i Societat Catalana de 

Biologia (IEC). 

— IEC, 12 de juny. 20è Simposi 

de la Fundació La Marató de TV3, amb 

la presentació dels resultats de la recerca 

biomèdica finançada per La Marató de 

2013, dedicada a les malalties neurode-

generatives. Organització: Fundació La 

Marató de TV3.

— Library Hall i Franklin Hall 

(Filadèlfia, EUA), 12-14 de juny. Inter-

national Symposium on the Future of 

Learned Academies. Hi participà Joando-

mènec Ros, president de l’IEC. Organit-

zació: Societat Filosòfica Americana. 

— Institució Milà i Fontanals 

(Barcelona), 11 i 12 de juliol. Simposi 

la lexicografia llatina medieval i els 

corpus documentals (memorial Joan 

Bastardas), inaugurat per M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica, 

i Lluís Calvo, director de la Institució 

Milà i Fontanals del Consell Superior 

d’Investigacions Científiques. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC), Secció Filològica (IEC), Institució 

Milà i Fontanals del CSIC i Universitat 

de Barcelona.

Fires

— Avinguda de la Catedral (Barcelona), 

7-16 de setembre. 36a Setmana del Llibre 

en Català. L’IEC hi presentà una selecció 

de les seves publicacions al mòdul 24, 

compartit amb Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat. Organització: Associació 

d’Editors en Llengua Catalana.

— Plaça del Port, Alacant, 22-24 

de febrer. II Plaça del Llibre d’Alacant 

Organització: Generalitat Valenciana, 

Full Fundació pel Llibre i la Lectura, 

Escola Valenciana, Universitat d’Ala-

cant, Gremi de Llibreters Independents 

de les Comarques Alacantines, Acció 

Cultural del País Valencià, Associació 

d’Escriptors en Llengua Catalana, Insti-

tut d’Estudis Catalans i Institució Alfons 

el Magnànim.
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Lliurament de premis

— IEC, 19 de setembre. Lliurament de 

premis de l’IX edició del concurs «Un 

mar de paraules». La presentació de 

l’acte anà a càrrec de Josep Ferré, direc-

tor general de l’Institut Europeu de la 

Mediterrània; Laura Borràs, consellera 

de Cultura de la Generalitat de Catalu-

nya; Elisabetta Bartuli, coordinadora del 

jurat, i Joandomènec Ros, president de 

l’IEC. Organització: Institut Europeu  

de la Mediterrània i Fundació Anna Lindh, 

amb la col·laboració de l’IEC i la Sala 

Beckett.

— Teatre Nacional de Catalunya, 

15 d’octubre. Lliurament dels Premis 

Nacionals de Recerca 2017. En l’acte, 

presidit per Quim Torra, president de la 

Generalitat, fou guardonat amb el Premi 

Nacional de Recerca el membre de la 

Secció de Ciències Biològiques (IEC) 

Roderic Guigó. Hi assistí Joandomènec 

Ros, president de l’IEC. Organització: 

Generalitat de Catalunya.

— IEC, 11 de desembre. Acte de 

lliurament dels Premis CCNIEC 2018, 

inclosos en el lXXXViii cartell de premis 

i de borses d’estudi de l’IEC, presidit per 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Carme Cabezas, del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, i 

Glòria Cugat Pujol, del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: Centre Català de la Nutrició 

de l’IEC (CCNIEC).

— Saló de Cent de l’Ajuntament 

de Barcelona, 5 de febrer. Acte de lliura-

ment del Premi Europeu Barcelona Cièn-

cia Hipàtia, concedit a Lászlo Lovász, 

matemàtic hongarès i president de l’Aca-

dèmia de Ciències d’Hongria. Organitza-

ció: Ajuntament de Barcelona i Academia 

Europaea.

— IEC, 28 de març. Segona edició 

dels Premis GaudeamusPROJECTA. Ex-

posició dels projectes seleccionats i acte 

de lliurament dels guardons, amb parla-

ment de benvinguda a càrrec de Jaume de 

Puig, vicepresident de l’IEC, i Jesús del 

Hoyo, degà del Col·legi Oficial de Disseny 

Gràfic de Catalunya. Van clausurar l’acte 

Mariàngela Vilallonga, consellera de Cul-

tura de la Generalitat de Catalunya, i 

Jesús del Hoyo. Organització: Col·legi 

Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya.

— IEC, 29 de març. Lliurament 

de premis de la Societat Catalana de Fí-

sica (premis de la fase catalana de l’Olim-

píada Internacional de Física i els XVI Pre- 

mis per als Treballs de Recerca de Bat-

xillerat i del V Concurs de Fotografia 

d’imatges de Física), amb la conferència: 

«La química vista en dues dimensions 

(150è aniversari de la taula periòdica  

de Dmitri Mendeléiev)», a càrrec de Pere 

Grapí Vilumara, catedràtic de física i 

química. Organització: Societat Catalana 

de Física (IEC).

— IEC, 25 d’abril. Lliurament 

del XXI Premi Joan Profitós d’Assaig 

Pedagògic, inclòs en els Premis Sant Jor-
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di de l’IEC, amb la conferència: «Viure i 

conviure al segle xxi», a càrrec de la pro-

fessora Neus Lorenzo Galés. Organització: 

Fundació Joan Profitós, Societat Catalana 

de Pedagogia (IEC) i Escola Pia de Cata-

lunya.

— IEC, 30 d’abril. Lliurament 

dels Premis Sant Jordi 2019 de l’IEC, 

corresponents al lXXXViii cartell de 

premis i de borses d’estudi, en un acte 

presidit per Jordi Puigneró, conseller de 

Polítiques Digitals i Administració Públi-

ca de la Generalitat de Catalunya, i per 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. El 

parlament en nom dels premiats anà a 

càrrec d’Albert Alemany, guanyador del 

Premi Matemàtiques i Societat. Organit-

zació: IEC.

— IEC, 17 de maig. Lliurament 

de premis vídeoMAT 2019. Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC), 

Federació d’Entitats per a l’Ensenyament 

de les Matemàtiques a Catalunya (FEEM-

CAT), Museu de Matemàtiques de Cata-

lunya (MMACA) i el CESIRE (en repre-

sentació del Departament d’Educació de 

la Generalitat).

— Plaça Parroquial de Vinaròs 

(Castelló), 18 de maig. Acte de lliurament 

dels Premis Maestrat Viu. En el jurat dels 

premis participaren els membres de la 

Secció Filològica José Enrique Gargallo, 

en representació de la presidenta de la 

Secció Filològica, i Miquel Àngel Pradilla, 

guardonat en l’edició anterior del Premis. 

Organització: Mestrat Viu.

— IEC, 27 de maig. Acte de lliu-

rament del XII Premi Ferran Armengol i 

Tubau 2018, en què el professor Lluís 

Bermúdez presentà l’obra guanyadora, 

tarificació d’assegurances amb múltiples 

garanties correlacionades. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— Teatre Poliorama (Barcelona), 

27 de maig. Lliurament dels premis de la 

Prova Cangur 2019, amb la presència de 

Carles Martínez, secretari general de Po-

lítiques Educatives, i les intervencions de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i  

de Gerard Gómez, vicepresident de la 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Bar-

celona. Organització: Societat Catalana 

de Matemàtiques (IEC).

— CosmoCaixa Barcelona, 10 de 

juliol. Quarta Nit de la Biologia, en què 

es lliuraren els Premis de la Societat Ca-

talana de Biologia, inclosos en el lXXXViii 

cartell de premis i de borses d’estudi de 

l’IEC. Organització: Societat Catalana  

de Biologia (IEC).

Congressos

— IEC, 5-7 setembre. Congrés interna-

cional instrumenta inscripta Viii: «plum-

bum litteratum. L’escriptura sobre plom 

a l’època romana». Organització: IEC, 

Universitat de Barcelona, Societat Cata-

lana d’Estudis Clàssics (IEC) i Academia 

Europaea. 

— Bratislava (Eslovàquia), 11-14 

de setembre. V Trobada de les Societats 

Txeca, Eslovena, Austríaca, Eslovaca i 
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Catalana de Matemàtiques. Organització: 

Universitat Eslovaca de Tecnologia i So-

cietat Eslovaca de Matemàtiques.

— IEC, 20 de setembre. Acte in-

augural del 19è Congrés Internacional de 

Museus d’Història de la Medicina (19-22 

setembre), amb l’assistència de Joando-

mènec Ros, president de l’IEC; Jaume 

Padrós, president del Col·legi de Metges 

de Barcelona; Thomas Schnalke, presi-

dent de l’European Association of Muse-

ums of the History of Medical Sciences, i 

Alfons Zarzoso, president de Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC) i Museu d’Història de la Medicina 

de Catalunya. 

— IEC, 17-19 d’octubre. Congrés 

la península ibèrica com a cruïlla musi-

cal a través del temps: els intercanvis 

transculturals i la imatge de la música. 

Organització: ICTM Study Group on 

Iconography of the Performing Arts i 

Societat Catalana de Musicologia (IEC). 

— IEC, Palau de la Música i El 

Círcol (Martorell), 14-16 de novembre. 

Congrés Joan cererols: noves perspecti-

ves, amb diverses ponències sobre l’obra 

i la figura de Joan Cererols. Organitza-

ció: Societat Catalana de Musicologia 

(IEC).

— Pamplona, 17-18 de gener. 

Congrés sobre llengües minoritzades amb 

motiu de la celebració del centenari de 

l’Euskaltzaindia. Hi participà el membre 

de la Secció Filològica Joan A. Argenter. 

Organització: Euskaltzaindia.

— Facultat de Biologia de la UB, 

4-7 de febrer. Congrés fundacional de la 

Societat Ibèrica d’Ecologia (SIBECOL), 

amb la participació, entre d’altres, de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC i 

catedràtic d’ecologia de la UB, i Cèlia 

Marrasé, presidenta de SIBECOL i mem-

bre de l’IEC. Organització: Facultat de 

Biologia de la UB, CREAF-UAB i ICM-

CSIC.

— IEC, 12-13 de febrer. 6è Con-

grés d’Energia de Catalunya (CoEner-

Cat), amb diverses presentacions i taules 

rodones. La inauguració anà a càrrec de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Núria Salán, presidenta de la Societat 

Catalana de Tecnologia, i Joaquim Coro-

minas, president de l’Associació Congrés 

d’Energia de Catalunya. Organització: 

Associació Congrés d’Energia de Catalu-

nya, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— Aula Magna de la Universitat 

de Barcelona, 4-6 de març. Primera edició 

del Science & Cooking World Congress 

(Barcelona) 2019, emmarcat en el III Con-

grés Català de Cuina. Durant el Congrés, 

que comptà amb la presència de xefs, 

científics i experts de prestigi internacio-

nal, es lliuraren els premis Sferic Awards, 

avalats i patrocinats per l’Associació 

Catalana de Ciències de l’Alimentació 

(ACCA). Organització: Tercer Congrés 

Català de la Cuina, amb la col·laboració 
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de l’Associació Catalana de Ciències de 

l’Alimentació (IEC).

— IEC, 13-15 de març. II Con-

grés del Món de la Masia: «Una mirada 

de futur al territori rural català», presen-

tat i coordinat per Assumpta Serra i 

Clota. La inauguració del Congrés anà a 

càrrec de Teresa Jordà, consellera d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

de la Generalitat de Catalunya; Joando-

mènec Ros, president de l’IEC, i Jordi Sala 

i Casarramona, president de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris. Organització: 

IEC i Institució Catalana d’Estudis Agra-

ris (IEC).

— IEC, 3 i 5 d’abril; Facultat de 

Teologia de la Universitat de Barcelona, 

4 d’abril. Congrés internacional Vicent 

ferrer: ideologia i pràctica d’una predi-

cació. Albert G. Hauf impartí la conferèn-

cia inaugural, «Vicent Ferrer i Francesc 

Eiximenis: predicació oral i predicació 

escrita», mentre que Joan-Francesc Mira 

pronuncià la de cloenda, «Vicent Ferrer, 

entre la llegenda i el mite». També hi 

participaren altres estudiosos de la vida i 

l’obra de Vicent Ferrer. Organització: 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

— Biblioteca della Società Napo-

letana di Storia Patria (Castelnuovo, 

Itàlia), 15 d’abril; Accademia Pontaniana 

(Nàpols, Itàlia), 16 d’abril. Congrés in-

ternacional la nàpols d’Alfons el mag-

nànim. curial e Güelfa, la cavalleria 

 literària i el romanç modern, en què 

participaren el vicepresident de l’IEC, 

Jaume de Puig, i els membres de la Secció 

Filològica Vicent Martines i Josep Marti-

nes. Organització: Università degli Studi 

de Napoli Federico II, Dipartimento Stu-

di Umanistici, Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa, Società Napoletana di 

Storia Patria, IEC, AISC, Institució Alfons 

el Magnànim, Institut Ramon Llull, De-

legació d’Itàlia del Govern de la Genera-

litat, entre d’altres.

— IEC, 24 i 25 de maig. II Con-

grés de la Societat Catalana d’Economia, 

al qual assistiren més de dos-cents econo-

mistes d’universitats i centres de recerca 

d’Europa, l’Àsia i els Estats Units d’Amè-

rica. S’hi presentaren més de cent qua-

ranta comunicacions i diverses sessions de 

debat simultànies, entre altres activitats. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC).

— Canillo (Andorra), 20-22 de 

juny. V Congrés Català de Filosofia, en el 

marc de la commemoració dels 600 anys 

del Consell de la Terra. Organització: 

Societat Andorrana de Ciències, Societat 

Catalana de Filosofia (IEC), Associació 

Filosòfica de les Illes Balears i Societat de 

Filosofia del País Valencià.

— IEC, 28 de juny. II Congrés 

Internacional de Recerca en Comunicació. 

Presentació a càrrec del Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Sergi Cortiñas, presi-

dent de la Societat Catalana de Comuni-

cació (SCC), i Marta Civil, vicepresidenta 

de la SCC. Ponents: Jordi Berrio, Josep M. 

Casasús, Maria Corominas, Miquel de 
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Moragas, Josep Gifreu, Jaume Guillamet 

i Maria Josep Recoder. Durant l’acte se 

celebrà també la XXIX Conferència Anu-

al de la SCC. Organització: Societat Ca-

talana de Comunicació (IEC).

— IEC, 8-12 de juliol. 6è Congrés 

Biennal de la Society for the Medieval 

Mediterranean: «Moviment i mobilitat al 

Mediterrani medieval (segles vi-xv)». Amb 

la participació de més de cent-seixanta 

acadèmics d’arreu del món; les conferèn-

cies magistrals anaren a càrrec de la 

doctora Petra M. Sijpesteijn, de la Uni-

versitat de Leiden, i de la doctora Amy 

Remnsneyder, de la Universitat de Brown. 

Organització: IEC, grup «La Corona ca-

talanoaragonesa, l’Islam i el món medi-

terrani», Institució Milà i Fontanals, 

Consell Superior d’Investigacions Cientí-

fiques, Govern d’Espanya, Arxiu de la 

Corona d’Aragó, entre d’altres. 

— IEC i altres llocs de Barcelona, 

9-12 de juliol. Congrés de Sociologia de 

la Religió: «The politics of religion and 

spirituality». Organització: Investigacions 

en Sociologia de la Religió (ISOR-UAB) i 

el Grup de Recerca sobre Exclusió i Con-

trol Socials (GRECS-UB), amb la col-

laboració de l’Associació Catalana de 

Sociologia i de la Facultat de Comunica-

ció i Relacions Institucionals Blanquerna 

(URL). 

Exposicions

— IEC, 18-21 de març. Exposició-de-

mostració de maquetes d’invents que han 

canviat la història de la física, sota el 

guiatge de Ramon Magem, constructor de 

les maquetes. Organització: Societat Ca-

talana de Física (IEC).

— IEC, 8 d’abril - 27 de maig. 

Exposició: «5 segles d’obres d’economia 

d’autors catalans», comissariada per Fran-

cesc Roca Rosell i coordinada per Xa- 

vier Farriols i Solà, ambdós membres de 

la Societat Catalana d’Economia (SCE). 

La inauguració anà a càrrec de Joan- 

domènec Ros, president de l’IEC, i Eduard 

Arruga, president de la SCE. Organit- 

zació: Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

Cursos i tallers

— IEC, 3-31 d’octubre (5 sessions). Curs 

de Correcció de Textos Administratius i 

Jurídics. Organització: Secció Filològica 

de l’IEC.

— IEC i altres llocs de Barcelona, 

9-11 de novembre. Taller de filosofia 

pràctica, impartit per Oscar Brenifier, de 

la Universitat de París-Sorbona (París IV). 

Organització: Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC) i Institut de Practiques Philo-

sophiques.

— IEC, 5 de desembre. X Work-

shop d’Avaluació del Risc a la Cadena 

Alimentària. Conferència inaugural a 

càrrec d’Abel Mariné, membre de la Sec-

ció de Ciències Biològiques. Organització: 

Associació Catalana de Ciències de l’Ali-

mentació (IEC) i Agència Catalana de 

Seguretat Alimentària.
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— IEC, 21 de desembre. 1st Win-

ter Workshop de la Societat Catalana 

d’Economia, inaugurat per Joandomènec 

Ros, president de l’IEC. Comitè científic: 

Germà Bel, de la Universitat de Barcelona 

(UB); Jan Eeckhout, de la ICREA-UPF; 

Jordi Galí, del CREi; Joan Llull, del 

MOVE-UAB; Antonio Manresa, de la UB, 

i Clara Ponsatí, de la Universitat Saint 

Andrews. Organització: Societat Catalana 

d’Economia (IEC). 

— Facultat de Ciències de la 

UAB, 14 de febrer. Taller de cloenda del 

programa «Stem amb tu», amb la parti-

cipació d’Anna Ortiz, sotsdirectora de 

l’Institut de Ciències de l’Educació de la 

UAB (ICE-UAB); Josep Enric Llebot, 

secretari general de l’IEC; Maite Paramio, 

presidenta de l’Associació de Dones In-

vestigadores i Tecnòlogues a Catalunya 

(AMIT-CAT), i Gemma García, coordina-

dora d’«Stem amb tu» i vicedegana de la 

Facultat de Ciències de la UB. Organitza-

ció: AMIT-CAT i ICE-UAB.

— Local social de Guils de Cer-

danya, 25 de maig. Taller de xiulells i 

trompes, a càrrec de Joan Vallès, membre 

de la Secció de Ciències Biològiques. Or-

ganització: IEC, Institut Botànic de Bar-

celona, Universitat de Barcelona, Ajun- 

tament de Guils de Cerdanya, Institut 

d’Estudis Ceretans i Amics de Cerdanya.

— IEC, 1-5 de juliol. Curs d’ac-

tualització: les dones en el món antic. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Clàssics.

Commemoracions i homenatges

— Sala Centre Recreatiu (Cassà de la 

Selva, Girona), 22 de setembre. Acte 

d’homenatge: «Centenari de Xavier Car-

bó Maymí», amb la intervenció de Mari-

àngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC. 

Organització: Ajuntament de Cassà de la 

Selva.

— IEC, 26 de setembre. Sessió 

inaugural del curs de la Societat Catalana 

d’Estudis Històrics en homenatge a Josep 

Fontana i Làzaro (1931-2018), presidida 

per Joandomènec Ros, president de l’IEC, 

i Pere Aragonès, vicepresident de la Ge-

neralitat de Catalunya, i amb les inter-

vencions de Jaume Sobrequés i Callicó, 

president de la Societat Catalana d’Estu-

dis Històrics; Joaquim Albareda i Salvadó, 

catedràtic de la UPF, i Borja de Riquer, 

catedràtic emèrit de la UAB. Organitza- 

ció: Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC). 

— IEC, 8 i 15 d’octubre. Bicen-

tenari de marx a l’institut d’estudis ca-

talans, amb les intervencions de Jaume 

Guillamet, membre de la Societat Cata-

lana de Comunicació; Marina Subirats, 

membre de l’Associació Catalana de So-

ciologia, i Joan Gonzàlez, membre de la 

Societat Catalana de Filosofia, entre 

d’altres. Organització: Societat Catalana 

d’Economia, Associació Catalana de So-

ciologia, Societat Catalana de Filosofia, 

Societat Catalana de Geografia, Societat 

Catalana de Comunicació i Societat Ca-

talana d’Estudis Històrics, amb la col-
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laboració de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials (IEC).

— Facultat de Lletres de la Uni-

versitat de Girona (UdG), 11 d’octubre. 

Acte d’homenatge a Joaquim Garriga i 

Riera, membre de la Secció Històrico-

Arqueològica i professor d’història de l’art 

a la UdG, amb la intervenció, entre d’al-

tres, de Mariàngela Vilallonga, vicepresi-

denta de l’IEC. Organització: Facultat de 

Lletres de la Universitat de Girona.

— Facultat d’Educació de la Uni-

versitat d’Alacant, 9, 16 i 22 de novembre. 

Homenatge a Maria Mercè Marçal. La 

presentació de l’acte anà a càrrec de M. 

Àngels Francès i Carles Cortès, de la Uni-

versitat d’Alacant, i Lliris Picó, de l’IEC. 

Organització: Delegació a Alacant de 

l’IEC i Vicerectorat de Cultura de la Uni-

versitat d’Alacant. 

— IEC, 18 de febrer. Acte en re-

cord de Josep Jané Solà (1936-2018), 

catedràtic de les universitats de Barcelona 

i Màlaga i president de la Societat Cata-

lana d’Economia (SCE) des de 1994 fins 

al 2000, amb les intervencions d’Òscar 

Jané, historiador i fill de Josep Jané, i els 

membres de la SCE Pere Puig i Antoni 

Montserrat. Van presidir l’acte Joandomè-

nec Ros, president de l’IEC; Maria Coro-

minas, presidenta de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials, i Eduard Arruga, 

president de la SCE. Organització: Soci-

etat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 21 de març. Sessió en 

memòria de M. Teresa Ferrer i Mallol 

(1940-2017), presidenta de la Secció 

Històrico-Arqueològica entre 2006 i 

2014. A l’acte intervingueren, entre d’al-

tres, Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Ramon Pinyol, president de la 

Secció Històrico-Arqueològica, i els me-

dievalistes Nikolas Jaspert, Antoni Riera 

i Roser Salicrú (membres de l’IEC), José 

Vicente Cabezuelo i Carles Vela. Organit-

zació: IEC.

— Facultat de Biologia de la 

Universitat de Barcelona, 25 de març. 

Acte acadèmic d’homenatge al doctor 

Ramon Parés i Farràs (1927-2018). Hi 

intervingueren, entre d’altres, Joan Elias, 

rector de la Universitat de Barcelona (UB); 

Rosina Gironès, degana de la Facultat  

de Biologia; Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, i Joan Jofre, president de la Reial 

Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 

(RACAB). Organització: UB, RACAB i 

l’IEC, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Biologia i la Societat Catala-

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

ca, filials de l’IEC. 

— IEC i Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de Barcelona, 10 

i 11 d’abril. Història i compromís, acte 

d’homenatge a Eva Serra i Puig (1942-

2018), amb la participació de diversos 

historiadors, com ara els membres de l’IEC 

Enric Pujol, Antoni Josep Furió i Antoni 

Simon. Organització: Àrea d’Història 

Moderna del Departament d’Història i 

Arqueologia de la Universitat de Barcelo-

na i Secció Històrico-Arqueològica (IEC).
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— IEC, 30 d’abril. Acte de com-

memoració dels 40 anys del Grup Promo-

tor Santillana. Obertura de l’acte a càrrec 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC, 

i Núria Cuenca, secretària general d’Edu-

cació. Organització: Societat Catalana de 

Pedagogia (IEC).

— Teatre Poliorama, 13 de maig. 

Acte: en record de ramon margalef, amb 

la presentació de la nova edició de la 

teoría de la información en ecología, la 

representació de l’obra teatral ramon 

margalef i l’aventura de la vida i diversos 

parlaments. Organització: Reial Acadèmia 

de Ciències i Arts de Barcelona i IEC.

— IEC, 17 de maig. Sessió en 

memòria de Jordi J. Costa (1939-2018), 

amb les intervencions de Joandomènec 

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

presidenta de la Secció Filològica; Lluc 

Bonet, deixeble de Jordi J. Costa i profes-

sor de català, i diversos membres de la 

mateixa Secció. Organització: IEC i Secció 

Filològica de l’IEC. 

Concerts

— Reial Acadèmia de Medicina de Cata-

lunya, 29 de novembre. Darrer concert 

del cicle música al claustre 2018: «Cons-

truir ponts musicals a la Mediterrània. 

Cançons d’Algèria, Armènia i el Kurdis-

tan», amb The Gani Mirzo Band. Orga-

nització: IEC, amb la col·laboració de 

l’Academia Europaea.

— IEC, 17 de desembre. Concert 

conferència «El cant de la Sibil·la», a 

càrrec de la cantant Laura de Castellet, 

acompanyada del Cor Ardit. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

Cicle música al claustre 2019: «Del Re-

naixement al Barroc»: 

• 4 de juliol: «Joan Cererols i el 

seu entorn musical», amb el grup Ad Fines 

i el grup La Caravaggia. 

• 11 de juliol: «L’esplendor del 

Barroc a Catalunya», amb l’Orquestra 

Barroca Catalana. 

Altres 

— IEC, 11 de setembre. Celebració de la 

Diada Nacional de Catalunya, amb el 

discurs patriòtic «Fabra: exemple d’in-

frangible lleialtat nacional», a càrrec de 

Joan Martí i Castell; una actuació musical, 

a càrrec del violoncel·lista Marçal Ayats, i 

visites guiades a la Casa de Convalescèn-

cia. Organització: IEC.

— Auditori de Castelló, Castelló 

de la Plana, 15 de setembre. Passejada 

pel tram d’El Camí entre Benafigos i 

Culla, en el marc dels actes de commemo-

ració de l’Any Pompeu Fabra a les comar-

ques de Castelló. Organització: Centre 

Excursionista de Castelló i IEC.

— Castelló de la Plana i Morella, 

18 i 29 de setembre. Ple itinerant de la 

Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Organització: Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’IEC.

— IEC, 28 de setembre. Dia In-

ternacional de les Persones Sordes de 
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Catalunya 2018, amb la presentació de 

llibres, conferències i un curtmetratge, 

entre altres activitats. Organització: 

Federació de Persones Sordes de Cata-

lunya. 

— IEC, 3 d’octubre. Sessió audio-

visual: «Jorge Wagensberg. El pensador 

intrús», a càrrec de Simone Biehler Ma-

teos, Hernán Crespo, Rosa Carretero, 

Ambrosio García i Albert Masó. Organit-

zació: Societat Catalana de Fotògrafs de 

Natura de la Institució Catalana d’Histò-

ria Natural (IEC). 

— Fira de Barcelona, 3-5 d’octu-

bre. Liber 2018, Fira Internacional del 

Llibre. L’IEC hi exposà obres del fons 

bibliogràfic en un estand compartit amb 

el Consello da Cultura Galega. Organit-

zació: Fira de Barcelona. 

— IEC, 5 d’octubre. Dia de l’Es-

tadística 2018, amb la intervenció, entre 

d’altres, de Frederic Udina, director de 

l’Idescat; Rosa Lamarca, presidenta de la 

Societat Catalana d’Estadística, i Pere 

Puig, editor de sort. Organització: So-

cietat Catalana d’Estadística (IEC) i re-

vista sort.

— IEC, 10 d’octubre. Cicle A 

l’iec llegim rodoreda, amb la lectura en 

veu alta de fragments de l’obra semblava 

de seda i altres contes, de Mercè Rodore-

da. Organització: IEC.

— IEC, 10 d’octubre. Presentació 

de la Institució Francesc B. Moll, amb 

diversos parlaments i l’espectacle Gegants 

de llengua, entre d’altres. Organització: 

IEC i Institució Francesc de B. Moll, amb 

el suport de la Conselleria de Cultura, 

Participació i Esports del Govern de les 

Illes Balears, la Diputació de Barcelona, 

l’Ajuntament de Barcelona, el Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i l’Espai Mallorca.

— UNI Dufour, Ginebra, 12 d’oc-

tubre. Acte d’investidura de M. Teresa 

Cabré com a doctora honoris causa per la 

Universitat de Ginebra. La doctora Cabré 

hi presentà la conferència «La terminolo-

gie au service des langues: constats, cro-

yances, actions». Hi assistí el membre de 

l’IEC Manuel Castellet en nom de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC. Orga-

nització: Universitat de Ginebra.

— IEC, 16 d’octubre. 15è aniver-

sari del Grup de Filosofia Personalista: 

«Cultura i barbàries a la Catalunya dels 

anys trenta en la perspectiva personalista: 

Jaume Serra i Húnter», amb la intervenció 

de Josep Monserrat, president de la Soci-

etat Catalana de Filosofia, Xavier García 

Duran, Sergi Mas i Albert Llorca. Orga-

nització: Grup de Filosofia Personalista  

de la Secció de Filosofia Contemporània de 

la Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Facultat de Filosofia i Lletres 

de la Universitat d’Alacant, 19 d’octubre. 

Cicle escriure el país, coordinat per Isabel 

Marcillas, de la Universitat d’Alacant 

(UA), i amb la intervenció de l’escriptor 

Joanjo Garcia. Organització: Facultat de 

Filosofia i Lletres de la UA, amb la col-

laboració, entre d’altres, de l’IEC.
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— IEC, 19 d’octubre. Dotzè Es-

morzar Internacional de la FOCIR: «Cap 

a on va Europa?», amb la presència de 

Ramon Tremosa. Organització: Federació 

d’Organitzacions Catalanes Internacio-

nalment Reconegudes (FOCIR).

— Palau Robert (Barcelona),  

19 d’octubre. 1a edició de la Festa «Fes-

te de la llengua», conduïda per Màrius 

Serra, escriptor i membre de l’IEC, i 

Carlota Benet, professora de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona. Organització: 

Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 24 d’octubre. Acte inau-

gural del curs acadèmic 2018-2019 de 

l’IEC, amb la conferència: «El sistema 

català de reproducció: demografia i iden-

titat», a càrrec d’Anna Cabré i Pla, mem-

bre de la Secció de Filosofia i Ciències 

Socials. L’acte fou presidit per Quim 

Torra, president de la Generalitat de Ca-

talunya, i per Joandomènec Ros, president 

de l’IEC. Organització: IEC. 

— Llibreria Libros 28 (Sant Vi-

cenç del Raspeig), 27 d’octubre. Club de 

lectura en valencià, amb l’obra sara i els 

silencis, de Maria Escalas. Organització: 

Libros 28, amb la col·laboració de la 

Delegació a Alacant de l’IEC.

— Foment del Treball (Barcelo-

na), 30 d’octubre. Sessió de recepció de 

Mariàngela Vilallonga com a acadèmica 

numerària de la Reial Acadèmia Europea 

de Doctors. La doctora Vilallonga pronun-

cià el discurs «Noucentisme, avantguar-

disme i model de país: la centralitat de la 

cultura». Organització: Reial Acadèmia 

Europea de Doctors. 

— Ajuntament de Tremp, 2 de no-

vembre. Acte de concessió del títol de Fill 

Predilecte de Tremp a Jordi Mir, membre 

de l’IEC. Organització: Ajuntament de 

Tremp.

— IEC, 5 de novembre. Sessió 

inaugural del programa de Col·loquis de 

la Societat Catalana d’Història de la Ci-

ència i de la Tècnica 2018-2019, amb la 

conferència «Dones i ciència: apologia de 

la història», a càrrec de la professora 

Montserrat Cabré. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC). 

— IEC, 6 de novembre. Celebra-

ció del quarantè aniversari de la Societat 

Catalana de Lepidopterologia, amb les 

intervencions de Constantí Stefanescu, 

Jordi Dantart i Josep Maria Olmo, i una 

exposició al claustre de l’IEC. Organitza-

ció: Institució Catalana d’Història Natural 

(IEC).

— IEC, 8 de novembre. Acte in-

augural de la 23a Setmana de la Ciència 

a Catalunya (SC’18), a càrrec de Joando-

mènec Ros, president de l’IEC, i Joan 

Gómez Pallarès, director general de Re-

cerca de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: Fundació Catalana per a la 

Recerca i la Innovació.

— IEC, 12 de novembre. Signa-

tura del conveni de cessió del Fons Joan 

Sales i dels documents de Mercè Rodore-

da d’aquest fons a la Fundació Mercè 
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Rodoreda de l’IEC. El conveni el van 

signar Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, i Núria Sales i Folch, filla de Joan 

Sales. Després de l’acte de cessió, va tenir 

lloc una roda de premsa. Organització: 

Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC.

— IEC, 21 de novembre. Lliçó 

magistral: «Protecció de la identitat digi-

tal i reputació online a la xarxa: Ciberse-

guretat i privacitat aplicada al dia a dia 

empresarial», a càrrec de Selva Orejón. 

Organització: Societat Catalana de Tec-

nologia (IEC).

— Aula Magna de la Universitat 

Rovira i Virgili (URV), 22 de novembre. 

Acte inaugural del IV Congrés Internaci-

onal d’Arqueologia i Món Antic - Tarraco 

Biennal, presidit per María José Figueras, 

rectora de la URV, i amb les intervencions 

de Ramon Pinyol, president de la Secció 

Històrico-Arqueològica (IEC); Joaquim 

Fortuny Vizcarro, vicari general de l’Ar-

quebisbat de Tarragona; Josep Fèlix Ba-

llesteros, alcalde de Tarragona, i Joaquín 

Ruiz de Arbulo, director del Departament 

d’Història i d’Història de l’Art de la URV. 

Organització: Societat Catalana de Tec-

nologia (IEC).

— IEC, 26 de novembre. Dia de 

l’Aqüicultura, amb la intervenció dels 

experts en aqüicultura Dolors Furones, 

François Chauvigne i Lluís Guerrero. 

Organització: Secció d’Aqüicultura de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC), 

Clúster Acuiplus i Xarxa Marítima / Xar-

xa d’Aqüicultura. 

— Col·legi Oficial de Veterinaris 

de Catalunya, Barcelona, 27 de novembre. 

Cloenda del curs acadèmic 2018 de l’Aca-

dèmia de Ciències Veterinàries de Cata-

lunya, amb la conferència «Bestiaris, 

faules i metamorfosis», a càrrec de Mari-

àngela Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC. 

Organització: Acadèmia de Ciències Ve-

terinàries de Catalunya. 

— Campus del Poblenou, Univer-

sitat Pompeu Fabra, 14 de desembre. 

Cloenda de la primera edició del curs 

«Especialista docent en llengua de signes 

catalana. Gramàtica i didàctica per a 

professorat de LSC». Organització: Uni-

versitat Pompeu Fabra.

— Teatre Nacional de Catalunya, 

17 de desembre. Acte de cloenda de l’Any 

Pompeu Fabra: «Estimat Mestre», presidit 

per Quim Torra, president de la Generali-

tat de Catalunya. Hi assistiren Joandomè-

nec Ros, president de l’IEC, i Mariàngela 

Vilallonga, vicepresidenta de l’IEC. Orga-

nització: Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

— Palau de la Generalitat de 

Catalunya, 10 de gener. Acte de lliura-

ment de la Medalla d’Or de la Generalitat 

de Catalunya, concedida a Carme Forca-

dell, a RCR Arquitectes i a Carles Viver i 

Pi Sunyer, membre de l’IEC. Hi assistí 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Generalitat de Catalunya.

— Llibreria Libros 28 (Sant Vi-

cenç del Raspeig), 26 de gener. Club de 

lectura en valencià: les quatre vides de 
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l’oncle Antoine, amb la presència de l’au-

tor de l’obra, Xavier Aliaga. Organització: 

Delegació a Alacant de l’IEC.

— Institut del Teatre de Barcelo-

na, 5 de febrer. Acte inaugural de l’Any 

Internacional de la Taula Periòdica dels 

Elements Químics, presidit per Àngels 

Chacón, consellera d’Empresa i Coneixe-

ment. Hi participaren Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Rafael Homet, de la 

Diputació de Barcelona; Carles Bo, presi-

dent de la Societat Catalana de Química, 

i Pilar Goya, presidenta de la Societat 

Europea de Química. Organització: Soci-

etat Catalana de Química, IEC, Obra 

Social «la Caixa», BASF, Carburos Metáli-

cos, Covestro, DOW, Ercros, Quimidroga, 

Afaquim, Gremi Químic de CECOT, Fe-

dequim i Expoquímia.

— IEC, 14 de febrer. Celebració 

del Dia Internacional de les Dones i les 

Noies en la Ciència: «Matemàtiques, 

substantiu femení i plural», esdeveniment 

adreçat a estudiants dels darrers anys de 

l’ESO i de batxillerat. Organització: So-

cietat Catalana de Matemàtiques (IEC) i 

BGSMath. 

— IEC, 15 de febrer. Acte de 

cloenda de l’Olimpíada de Biologia de Ca-

talunya, amb les intervencions de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC; Jaume 

Farrés, degà de la Facultat de Biociències 

de la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), i els professors Josep Antoni Bios-

ca, de la UAB, i Santi Garcia-Vallvé, de 

la Universitat Rovira i Virgili. Organitza-

ció: Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC) i la majoria de 

les universitats catalanes, en tre altres en-

titats i institucions.

— Plaça Sanllehí (barri de Grà-

cia, Barcelona), 20 de febrer. pompen 

fabra!, acte en commemoració del 151è 

aniversari del naixement de Fabra, primer 

president del PEN Català, amb la inter-

venció, entre d’altres, de M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica, i Àngels 

Gregori, presidenta del PEN Català. Du-

rant l’acte va tenir lloc una taula rodona, 

en què participaren diversos membres de 

la Secció Filològica, i l’espectacle fabra-

cedari, de Jordi Oriol. Organització: PEN 

Català, amb el suport del Departament  

de Cultura de la Generalitat, el districte de 

Gràcia, l’IEC i l’Any Pompeu Fabra.

— Ateneu Barcelonès, 28 de fe-

brer. Cloenda de l’Any Carles Fages de 

Climent, en un acte presidit per la conse-

llera de Cultura, Laura Borràs, i amb les 

intervencions de Joan-Elies Adell, director 

de la Institució de les Lletres Catalanes; 

Jordi Canet, comissari de l’Any Carles 

Fages de Climent, i Mariàngela Vilallonga, 

directora de la Càtedra de Patrimoni Li-

terari Maria Àngels Anglada - Carles 

Fages de Climent de la Universitat de 

Girona i vicepresidenta de l’IEC, així com 

alguns familiars de l’escriptor. Organitza-

ció: Generalitat de Catalunya. 

— Facultat de Farmàcia de la 

Universitat de Barcelona, 11 de març. 

Acte de descobriment de la placa en me-
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mòria de Creu Casas i Sicart a l’entrada 

de la Biblioteca de Farmàcia de la Uni-

versitat de Barcelona. Organització: 

Universitat de Barcelona. 

— Palau de la Generalitat, 25 de 

març. Acte de presa de possessió de Ma-

riàngela Vilallonga, vicepresidenta de 

l’IEC, com a nova consellera de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya. Hi assis-

tiren Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, i la resta dels membres del Consell 

Permanent. Organització: Generalitat de 

Catalunya.

— Auditori de la Universitat 

Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella, 

26 de març. Nit de la Biodiversitat 2019. 

Hi assistí Joandomènec Ros, president de 

l’IEC. Organització: Ajuntament de Bar-

celona i Zoo de Barcelona.

— Saló de Cent de l’Ajuntament de 

Barcelona, 1 d’abril. Acte de lliurament 

de la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu al 

periodista i filòleg Joaquim M. Puyal, 

membre de la Secció Filològica. Hi assis-

tí Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Ajuntament de Barcelona.

— Parlament de Catalunya, 12 

d’abril. lletres al parlament, lectura de 

textos de les personalitats objecte de com-

memoració durant l’any. Hi participà 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Organització: Parlament de Catalunya.

— IEC, 23 d’abril. Cicle A l’iec 

llegim rodoreda, amb la lectura en veu 

alta de l’obra Quanta, quanta guerra…, 

de Mercè Rodoreda, i l’espectacle teatral 

de la companyia Eòlia 18 escenes de ‘la 

plaça del diamant’. Organització: Fun-

dació Mercè Rodoreda i IEC.

— 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.

— Universitat de Salamanca, 25-

28 d’abril. XXX Olimpíada Espanyola de 

Física, en què participaren els vint-i-un 

estudiants de batxillerat seleccionats a 

l’Olimpíada de Física, organitzada per la 

Societat Catalana de Física (IEC). Orga-

nització: Olimpíada de Física USAL.

— Palau de Congressos de Perpi-

nyà, 26 d’abril. Nit de Sant Jordi. Nit de 

trobada per a tots els catalans, de solida-

ritat i d’esperança, amb l’assistència de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC. 

Durant l’acte es lliurà, entre d’altres, el 

Premi Catalunya del Nord, dotat per 

l’IEC. Organització: entitats catalanes de 

la Catalunya del Nord i la Casa de la 

Generalitat a Perpinyà. 

— IEC, 7 de maig. LXVII Sessió 

de Fotografia de Natura: «Seguint les 

petjades del lleopard de les neus», a càrrec 

d’Oriol Alemany. Organització: Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura, Institu-

ció Catalana d’Història Natural (IEC).

— Rectorat de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, 7 de maig. Acte 

d’investidura com a doctor honoris causa 

de Joaquim M. Puyal, membre de la Sec-

ció Filològica. La presentació anà a càrrec 
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del doctor Miquel de Moragas, membre 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. 

Organització: Universitat Autònoma de 

Barcelona.

— Centre de Cultura Contempo-

rània de Barcelona, 16 de maig. Acte «La 

diversitat lingüística: per a què?», amb la 

intervenció de la doctora Carme Junyent 

i el doctor Matthias Brezinger. Orga- 

nit zació: Càtedra UNESCO de Diversi- 

tat Lingüística i Cultural (IEC) i Lingua-

pax. 

— IEC, 18 de maig. 2a edició de 

la Festa «Fes-te de la llengua». La ben-

vinguda a l’acte anà a càrrec de M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica, 

i la presentació, a càrrec de l’escriptor i 

membre de l’IEC Màrius Serra i de la 

periodista Laia Servera. L’acte comptà 

amb la presència de la consellera de Cul-

tura, Mariàngela Vilallonga. Organització: 

Secció Filològica de l’IEC.

— Institut Menorquí d’Estudis 

(IME), Maó, 23-25 de maig. 10a Escola 

de Primavera en Història de la Ciència i 

la Popularització: «Governant el cos, 

prenent el control: tecnologies del cos 

sexual», amb ponències, tallers, debats, 

etc., amb què es va fer una mirada a la 

història de la ciència des dels estudis de 

gènere i de les dones. Organització: IME 

i Societat Catalana d’Història de la Cièn-

cia i de la Tècnica (IEC).

— IEC, 31 de maig. Conferència 

de presentació del projecte Tabula Impe-

rii Romani (TIR) - Balears, a càrrec de 

Fanny Tur, consellera de Cultura, Parti-

cipació i Esports del Govern balear; Joan-

domènec Ros, president de l’IEC; Josep 

Guitart, arqueòleg, membre de la Secció 

Històrico-Arqueològica i director del 

projecte, i Maite Orfila, arqueòloga. Or-

ganització: Govern Balear i IEC.

— IEC, 7 de juny. Festa dels 

quaranta anys de la Fundació Centre 

Obert Joan Salvador Gavina, una entitat 

social que atén persones del Raval en si-

tuació de vulnerabilitat econòmica i soci-

al. Organització: Fundació Centre Obert 

Joan Salvador Gavina.

— IEC, 12 de juny. VII Tarda de 

Jardins i Jardiners, amb les intervencions 

de Jordi Sala, president de la Institució 

Catalana d’Estudis Agraris, Júlia Roman 

Quetgles, Andreu Peralta i Mas i Francesc 

Fontbona i de Vallescar, i la projecció del 

curtmetratge Amor que mata, de Fructu-

ós Gelabert. Organització: Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 18 de juny. Sessió audio-

visual: «100 anys de Margalef. El rostre 

humà d’un ecòleg revolucionari», a càrrec 

Josep Maria Camarasa, Mercè Durfort, 

Ramon Margalef Mir i Albert Masó. Or-

ganització: Institució Catalana d’Història 

Natural (IEC).

— IEC, 19 de juny. Acte: «Crida 

a l’enginy!», amb motiu de la commemo-

ració del Dia Internacional de la Dona 

Enginyera (26 de juny). Núria Salán, 

presidenta de la Societat Catalana de 

Tecnologia, hi impartí la conferència 
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«Dones, ciència i tecnologia: una “carre-

ra” de fons». Organització: Secció Indús-

tria i Dona de la Societat Catalana de Tec-

nologia (IEC), amb el suport de 50a50.

— IEC, 20 de juny. Acte: «El sòl 

està classificat, qui el desclassificarà?», 

presentat per Josep A. Bàguena, presi- 

dent de la Societat Catalana d’Ordenació 

del Territori, i amb les intervencions del 

membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials i professor de la UAB Oriol 

Nel·lo, la jurista Àngels Gil Vernet i el 

doctor en geografia del Departament de 

Geografia de la UAB Jordi Martín i Oriol, 

que pronuncià la conferència «L’ocupació 

del sòl en procés de transformació urba-

nística a Catalunya. Metodologia d’anà-

lisi, quantificació i factors explicatius». 

Organització: Societat Catalana d’Orde-

nació del Territori (IEC).

— IEC, 2 de juliol. Acte de cloen-

da dels quinze anys de l’Institut Ramon 

Muntaner (IRMU), amb la participació  

de Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

M. Àngels Blasco, directora general de 

Cultura Popular de la Generalitat de Ca-

talunya; Josep Santesmases, president de 

la Coordinadora de Centres d’Estudis  

de Parla Catalana, i Xavier Gil, president de 

la Universitat Internacional de Catalunya 

i president de la Xarxa Vives. Organitza-

ció: Institut Ramon Muntaner i Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de Ca- 

talunya. 

— Universitat d’Alacant, 5-12 de 

juliol. Activitat: «El pati de la ciència». 

Experiències científiques adreçades als 

nens i les nenes de l’Escola d’Estiu de la 

Universitat d’Alacant, a càrrec d’Anton 

Anta Unanue, Fina Guitart i Juan Rol-

dán. Organització: Universitat d’Alacant 

i IEC. 

— Llibreria Libros 28, Sant Vin-

cent del Raspeig, 27 de juliol. Club de 

lectura en valencià, a càrrec de l’escrip-

tora Lliris Picó: el paradís a les fosques, 

de Vicent Usó. Organització: Delegació de 

l’IEC a Alacant. 
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