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Seus i delegacions

seu de Perpinyà

Any de creació: 1999 

Delegada: Martina Camiade Boyer

Adreça: Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà 

Camí de la Passió Vella

F-66860 Perpinyà Cedex

A/e: perpinya@iec.cat

Al llarg del curs 2019-2020, la Seu de 

Perpinyà s’ha encarregat de l’organització 

de les activitats següents o hi ha intervingut:

— 21 de setembre, primera Festa 

Catalana de la Roca Albera. Coorganitza-

da amb l’Associació de Patrimoni de la 

Roca Albera. 

— 4 i 5 d’octubre, Ple itinerant 

de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 

(SFCS) de l’IEC a Prada. Va ser organit-

zat per la Secció amb l’objectiu de conèi-

xer la situació, els reptes i les perspectives 

principals de la Catalunya del Nord de la 

mà de persones expertes en la zona. Els 

temes centrals que s’hi van tractar —«El 

Canigó, gran paratge», «L’exili català a 

través de Prada» i «Llengua, cultura i 

societat a la Catalunya Nord»— van ser 

analitzats en la sessió acadèmica «El 

Conflent: una anàlisi social i cultural. 

Reptes i perspectives», amb conferències, 

debats i una taula rodona, així com visites 

a llocs emblemàtics de la zona. Amb mo-

tiu de la commemoració del 20è aniver-

sari de la Delegació, els assitents a aquest 

ple van rebre com a regal el llibre Pompeu 

Fabra a Prada. El seu exili en terra ca-

talana entre família i amics (1939-1948).

— 18 i 19 de novembre, Castle 

Talks sobre Cooperació Transfronterera. 

Martina Camiade, delegada de l’IEC a 

Perpinyà, va participar, juntament amb 

Jordi Cicres (Universitat de Girona) i  

amb altres membres d’universitats euro-

pees, en la sessió «Experiències de conci-

liació en regions frontereres». Van ser 

organitzades per la Universitat d’Estras-

burg, la Transfronterier Euro-Institut 

Network (TEIN), Dynamiques Euro-

péennes i CEPA Foundation, i es van ce-

lebrar al castell de Pourtalès (Estrasburg). 

8a master class «Trans/fronteres  

i diàleg de les disciplines:  

“Master-class de les 2 ribes  

de la Mediterrània”»

La vuitena edició, coorganitzada amb l’Ins-

titut Catòlic de la Mediterrània, va tenir lloc 

del 29 al 31 de gener a Marsella i reuní cent 

vint estudiants i vint professors de màster 

provinents de les Universitats d’Artois, Lió 

II, Montpeller III, Nantes, Niça Sophia-

Antípolis, París Panteó-Sorbona, Perpinyà, 

Ciències Po Estrasburg, ITIRI Universitat 

d’Estrasburg, Ais-Marsella, Pisa, Florència, 

Siena, Kehl i Autònoma de Barcelona.

Els participants a la trobada van 

analitzar, en diverses sessions de conferèn-
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cies, debats, taules rodones, etc., diferents 

aspectes de la dinàmica de cooperació 

interestatal destinada a promoure l’esta-

bilitat i la integració de les dues ribes de 

la Mediterrània i que fins ara s’ha desen-

volupat amb resultats aleatoris i de vega-

des incerts. Actualment s’intenta reactivar 

aquesta dinàmica amb accions com ara 

l’organització de la «Cimera de les dues 

ribes», que s’havia de celebrar el 24 de 

juny a Marsella. En la sessió d’obertura 

van intervenir, entre altres personalitats, 

A. Rampal, presidenta de la Comissió 

Euromediterrània Regió Sud, i el catedrà-

tic Philippe Weckel, que va moderar la 

taula rodona «Reptes contemporanis dels 

móns mediterranis». La segona jornada, 

dedicada a la presentació dels treballs de 

grups intermàsters, va ser coordinada per 

l’engineyer territorial R. Botteghi i per la 

delegada del president de l’IEC a Perpinyà, 

Martina Camiade, experta en projectes 

europeus de cooperació transfronterera. 

XV Jornada de l’IEC a la Universitat 

Catalana d’Estiu (UCE)

Sota el títol «CATCAR, un projecte trans-

froterer de patrimoni digital al servei de 

la innovació social», l’edició d’enguany es 

va dur a terme de manera virtual, a cau-

sa de les restriccions per la COVID-19, el 

20 d’agost a l’Alberg Pau Casals (Prada). 

Va ser organitzada per la delegació de 

l’IEC a Perpinyà i els socis del projecte 

—Institut Mediterrani d’Estudis i Recerca 

en Informàtica i Robòtica (IMERIR), 

Universitat de Barcelona, Arxius Depar-

tamentals dels Pirineus Orientals (ADPO/

CD66), Universitat de Perpinyà Via Do-

mícia (UPVD)—, i coordinada per Mar-

tina Camide, delegada de l’IEC a Perpi-

nyà; Jaume de Puig, vicepresident de 

l’IEC, i Joan Becat, membre de la SFCS. 

Van intervenir-hi com a ponents Aymat 

Catafau (UPVD), Mireia Comas (UB), 

Cedrid Corcelette (IMERIR), Marie Lan-

delle (ADPO/CD66), Daniel Piñol (UB) i 

Jaume de Puig (IEC).

Premi Catalunya del Nord

Premi instituït el 2008 i ofert a un estudi, 

treball o document per a l’ensenyament 

del català a qualsevol nivell i per al conei-

xement de la Catalunya del Nord o de 

qüestions que l’afecten, així com per a les 

relacions transfrontereres amb qualssevol 

terres de llengua catalana. En la dotzena 

convocatòria, inclosa en el lXXXiX cartell 

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

premi es va atorgar a Josep Samuel Mar-

qués pel treball Jordi Pere cerdà o l’àni-

ma literària de la cerdanya. El pensa-

ment poètic i el compromís amb la 

paraula, i està previst que se’n faci el 

lliurament el 26 de setembre de 2020 a la 

Casa de la Catalanitat (Perpinyà). 

seu de castelló

Any de creació: 2001

Delegat: Vicent Pitarch i Almela
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Adreça: Menador Espai Cultural

Plaça de l’Hort dels Corders, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

Al llarg del curs 2019-2020, la Seu de 

Castelló ha organitzat les activitats se-

güents o hi ha intervingut: 

— Del 18 al 20 d’octubre, Vall 

d’Alba (Plana Alta), XXIV Jornades Cul-

turals a la Plana de l’Arc. La Seu va ser 

una de les entitats col·laboradores en 

aquesta edició de les Jornades, en el pro-

grama de les quals s’oferiren conferències, 

presentacions de publicacions, exposi-

cions, mostres de gastronomia i teatre lo-

cals i visites guiades, entre altres activitats. 

— 25 i 26 d’octubre, Jornades de 

la Secció Filològica a Sueca (Ribera Bai-

xa). Amb l’objectiu de donar a conèixer 

als diversos actors del territori el treball 

que duu a terme la Secció i, alhora, infor-

mar-se de l’estat de la llengua dels país i 

dels anhels, percepcions i reivindicacions 

de la gent que l’habita, la Secció Filolò-

gica organitza anualment unes jornades 

científiques fora de Barcelona. Enguany 

han estat coordinades per Vicent Pitarch, 

delegat de l’IEC a Castelló, i Salvador 

Ortells i Francesc Pérez Moragón, de 

l’Espai Joan Fuster, a la seu del qual es 

van dur a terme la majoria de les activitats 

de la trobada. 

— 21 de novembre, presentació 

del llibre de Gustau Muñoz corrents de 

fons. cultura, societat, política, a càrrec 

de Vicent Usó i de Vicent Pitarch, dele- 

gat de l’IEC a Castelló, i amb l’assistència 

de l’autor de l’obra. L’acte es va celebrar 

al menador Espai Cultural (Castelló). 

— 9 i 10 de juliol, festival Feslloc. 

Organitzat per l’Associació Feslloc —for-

mada per l’Ajuntament de Benlloc, mu-

nicipi de la Plana Alta que acull els actes 

del festival, i l’entitat La Cívica - Escola 

Valenciana— amb la col·laboració de la 

seu castellonenca de l’IEC. El festival, que 

va adreçat al jovent, té com a objectiu 

principal la promoció de composicions 

musicals en valencià i ofereix, a més d’ac-

tuacions en directe, activitats lúdiques, 

divulgatives i formatives, esportives, 

xerrades, presentacions de llibres i pro-

jeccions de documentals, entre d’altres. 

seu de lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Carrer de Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat

Durant aquest curs, la Delegació de Lleida 

ha treballat en l’organització de dues acti-

vitats que malauradament no es van poder 

dur a terme a causa de les restriccions per 

la pandèmia. Així, hi havia programada 

una jornada sobre la història de l’edifici 
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del seminari de Lleida, prenent com a re-

ferència la descripció que en fa el professor 

i historiador andorrà Joan Peruga en la 

seva novel·la Alcanadre. L’altra activitat 

que s’havia previst celebrar era una troba-

da monogràfica sobre la Lleida medieval, 

a partir del manuscrit de Pérez de Loberia 

publicat per la Delegació.

D’altra banda, la Delegació havia 

de col·laborar en la presentació a la Fran-

ja de l’exposició «Aranès, l’occità de Ca-

talunya», organitzada per la Direcció 

General de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya (DGPL) i el 

Conselh Generau d’Aran amb l’objectiu 

de donar a conèixer l’aranès com a fet 

lingüístic occità i específic de l’Aran. 

Davant les dificultats per a continuar 

exhibint la mostra de manera presencial 

a diferents ciutats dels territori, tal com 

estava previst, la DGPL va optar per 

oferir-la en format digital.

seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Vicent Martines Peres

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat

La Seu d’Alacant gestiona la Biblioteca 

Enric Valor - IEC, que conté el fons bi-

bliogràfic de l’Institut i un fons bibliogràfic 

i documental d’Enric Valor. La biblioteca, 

situada a la Seu Universitària Ciutat d’Ala-

cant, és oberta al públic dilluns i divendres 

de 10 h a 12 h i dimecres de 16 h a 20 h.

Durant el curs 2019-2020, la Seu 

s’ha encarregat d’organitzar les activitats 

següents o hi ha intervingut:

Sessions de conversa en valencià 

Es tracta d’una activitat que forma part 

del programa del Voluntariat per la Llen-

gua i que s’adreça a totes les persones in-

teressades a practicar la conversa en va-

lencià. Les sessions consisteixen en lectures 

i debats sobre textos procedents tant de la 

premsa diària com del fons bibliogràfic de 

l’IEC i del fons bibliogràfic i documental 

d’Enric Valor. Com és habitual des de fa 

anys, la coordinació d’aquesta activitat va 

anar a càrrec de Lliris Picó (secretària de 

la Seu d’Alacant i escriptora) i les sessions 

van tenir lloc a la Biblioteca Enric Valor - 

IEC dos cops per setmana, des de setem- 

bre a juliol. A partir del 23 de març, les 

sessions es van fer per via telemàtica, 

ateses les mesures de contenció de la pan-

dèmia. A més de la reflexió sobre les lec-

tures, aquesta activitat també inclou visites 

als museus i edificis més representatius de 

la ciutat d’Alacant.

Club de Lectura de la Delegació  

de l’IEC a Alacant

Per sisè any consecutiu, la Delegació ha 

organitzat el club de lectura en català, que 
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té lloc cada darrer dissabte de mes i està 

coordinat i moderat per Lliris Picó. Fins 

al mes de febrer, les reunions van tenir 

lloc a la llibreria Libros 28; arran del 

tancament d’aquest establiment de Sant 

Vicenç del Raspeig, es va arribar a un 

acord amb el restaurant La Gioconda, del 

mateix municipi, per a celebrar-hi les 

sessions literàries. Amb tot, a causa de la 

pandèmia, les sessions de març a juny es 

van fer en format virtual. Durant aquests 

mesos, a més de debatre conjuntament  

les lectures proposades mensualment, a les 

reunions cada participant va recomanar 

llibres que havia llegit durant el confina-

ment. Els llibres sobre els quals es va 

tractar al llarg del curs són els seguents: 

la sarbatana, d’Isabel-Clara Simó (26 

d’octubre); vidres en la moqueta, de Rafa 

Gomà (30 de novembre, amb una taula 

rodona i la participació de l’autor); la 

memòria de l’aigua (26 de gener); l’estiu 

que comença, de Sílvia Soler (28 de se-

tembre); Pedres que han de ser remogu-

des, de Jovi Seser (29 de febrer, amb la 

participació de l’autor); Els dits dels ar-

bres, d’Anna Maria Villalonga (març); 

canto jo i la muntanya balla, d’Irene 

Solà, i Els titelles al País valencià, de 

Jaume Lloret Esquerdo (abril); no em 

toquis, d’Andrea Camilieri, i claus i lu-

cas, d’Agota Kristof (maig); El silenci del 

far, d’Albert Juvany i Blanch (27 de juny), 

i Al punt de mira, de Pep Castellano (25 

de juliol, amb l’escriptor Just Sellés com 

a convidat).

D’altra banda, cal destacar que 

aquest club de lectura forma part de la 

Xarxa de Clubs de Lectura del Sud, que 

es va constituir el 6 de març en una reunió 

convocada per la Delegació de l’IEC a 

Alacant i pel Servei de Llengües de la 

Universitat d’Alacant i celebrada a la Seu 

Universitària de Cocentaina. La Xarxa té 

com a finalitat compartir recursos i expe-

riències entre els clubs que en formen part, 

entre els quals hi ha el RodaLlibres, el 

Club de Lectura del Servei de Llengües, 

moderat pel professor Antoni Estévez. El 

30 d’abril va tenir lloc, en format virtual, 

la primera sessió conjunta dels clubs de 

la Xarxa, en què es parlà de Dins el dar-

rer blau, de Carme Riera. 

Curs «Divulgar ciència en el segle xxi»

La setena edició d’aquest curs es va dur 

a terme del 5 al 7 de setembre a la sala 

d’actes Alfredo Orts del Campus de Sant 

Vicent del Raspeig. Des de la primera 

edició, la seu d’Alacant col·labora en 

l’organització d’aquesta iniciativa de la 

Universitat d’Alacant (UA) per a fomen-

tar en la ciutadania l’interès per la ciència, 

ensenyant diverses maneres d’abordar els 

reptes científics de l’actualitat des de di-

ferents perspectives. Al llarg de les dues 

jornades, científics i investigadors de re-

conegut prestigi van impartir ponències 

sobre, entre altres temes, la nanotecnolo-

gia, les teories de Darwin, la matèria 

fosca i la divulgació científica a través de 

la ràdio. Entre altres ponents, hi partici-
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paren Pedro A. Serena, investigador de 

l’Institut de Química Orgànica General,  

i Juli Peretó, catedràtic de bioquímica i 

biologia molecular de la Universitat de 

Valencia i delegat de l’IEC a València. 

El curs va ser reconegut, en un 

acte celebrat el dia 6 d’octubre a Alcoi, 

amb la menció d’honor en la modalitat de 

treballs de divulgació científica del pro-

grama Ciència en Acción, impulsat pel 

Consell Superior d’Investigacions Cientí-

fiques, l’Institut de Ciències Matemàti-

ques, la Reial Societat Espanyola de 

Física i altres societats científiques d’àm-

bit estatal. 

Nit Estellés a Sant Vicent  

del Raspeig

Cada any, al voltant del 24 de setembre, 

se celebra en alguns pobles del País Va-

lencià la Nit Estellés, en commemoració 

del naixement del poeta Vicent Andrés 

Estellés. Enguany, la Seu d’Alacant de 

l’IEC va col·laborar amb La Cívica - Es-

cola Valenciana, l’Ajuntament de Sant 

Vicent del Raspeig, Acció Cultural del País 

Valencià, l’Associació d’Escriptors en 

Llengua Catalana i la llibreria Libros 28 

en l’organització d’un taller de poesia per 

a nens i nenes d’entre cinc i dotze anys 

que es va impartir el dia 18 de setembre 

a la llibreria esmentada. 

VIII Nit de Contes al Palau

Es va col·laborar amb l’Ajuntament de 

Gandia, l’Institut Municipal d’Arxius i 

Biblioteques de l’Ajuntament de Gandia, 

la Diputació de València, entre altres 

entitats, en l’organització d’aquest acte 

literari, que va consistir en la lectura de 

relats de Maria Seguí i de microrelats 

premiats en el concurs Tirantianes, així 

com en la representació de tres contes de 

Rafa Gomar. Es va celebrar el dia 16 

novembre al Saló de Corones del Palau 

Ducal de Gandia.

Jornada Internacional de 

l’Associació Internacional  

de Llengua i Literatura Catalanes 

(AILLC)

Sota el títol «Innovació en la recerca en 

filologia catalana, corpus, lingüística, 

literatura, estudis culturals, TIC i ense-

nyament», es va celebrar el dia 22 de 

novembre a la Seu Universitària de la 

Nucia i va ser coorganitzada per l’Asso-

ciació Internacional de Llengua i Litera-

tura Catalanes (AILLC), l’Institut Vir tual 

Internacional de Traducció (IVITRA), la 

Universitat d’Alacant (Departament de 

Filologia Catalana, Facultat de Filosofia 

i Lletres, Seu Universitària de la Nucia) i 

l’Institut d’Estudis Catalans (Secció Fi-

lològica i Delegació d’Alacant). Van in-

tervenir-hi Beatrice Schmid, presidenta de 

l’AILLC; M. Teresa Cabré, presidenta  

de la Secció Filològica de l’IEC, i els 

membres de l’IEC Miquel Àngel Pradilla, 

Flocel Sabaté i Vicent Martines, director 

i coordinador de la Jornada i delegat a 

Alacant.
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XXXIII Curs de Sociolingüística  

de la Nucia

Es va celebrar els dies 22, 23, 29 i 30 de 

novembre a la Seu Universitària de la 

Nucia (Alacant) sota la direcció i la co-

ordinació de Vicent Martines, delegat  

de l’IEC a Alacant. En l’organització de 

l’edició d’enguany, hi van participar, a 

més de la Delegació de l’IEC a Alacant, 

l’IVITRA, la Generalitat Valenciana, la 

Universitat d’Alacant i la Universitat de 

Bamberg (Alemanya), entre altres insti-

tucions i entitats. El curs va estar dedicat 

a la música en valencià i es va estructurar 

en quatre sessions monogràfiques: «Ex-

periències d’aula», «La música infantil», 

«La música actual» i «La música tradi-

cional», en les quals es van tractar temes 

com ara el paper de la música en la nor-

malització de la llengua i l’aprofitament 

didàctic de la música en valencià a l’aula. 

La conferència inaugural va anar a càrrec 

del membre de la Secció Filològica de 

l’IEC Miquel Àngel Pradilla i portà per 

títol «El consum cultural als territoris de 

llengua catalana: les dades». 

Plaça del Llibre

Del 14 al 16 de febrer es va celebrar a la 

plaça del Port d’Alacant la quarta edició 

de la Plaça del Llibre, una iniciativa que 

té per objectiu donar visibilitat a la lite-

ratura en valencià i fomentar-ne la lectu-

ra. La Delegació, que va exhibir-hi una 

mostra de les publicacions de l’IEC, va 

col·laborar amb les entitats organitzadores 

de la mostra —La Cívica - Escola Valen-

ciana, Fundació pel Llibre i la Lectura, 

Generalitat Valenciana i UA—, que aple-

gà més de mil títols i una trentena d’acti-

vitats per a tots els públics, com ara jocs 

infantils, actuacions musicals, recitals 

poètics, taules rodones i trobades amb 

autors. 

Delegació de valència

Any de creació: 2005

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: No té seu pròpia, les activitats 

organitzades es duen a terme principal-

ment a l’Octubre Centre de Cultura Con-

temporània (OCCC, carrer de Sant Fer-

ran, 12, 46001 València)

A/e: valencia@iec.cat

Al llarg del curs 2019-2020, la Delegació 

de l’IEC a València ha organitzat les ac-

tivitats següents:

Espai Ciència

L’Espai Ciència és un programa d’activi-

tats patrocinat per l’IEC, Acció Cultural 

del País Valencià i la Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència / Unitat de Cultura Cien-

tífica i de la Innovació de la Universitat 

de València (UV), amb el suport del 

Consell Superior d’Investigacions Cientí-

fiques (CSIC), la llibreria Fan Set i la 

revista Mètode. En el marc del programa, 

s’han portat a terme les activitats que es 
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presenten seguidament, generalment en 

els diferents espais de l’Octubre Centre de 

Cultura Contemporània (OCCC). 

Bar de Ciències 

Aquest curs, s’han dut a terme les sessions 

següents, moderades per la periodista Reis 

Juan: 

— 27 de novembre: «De Rossini 

a Maillard», en el marc de l’Any Interna-

cional de la Taula Periòdica i amb motiu 

de la publicació a la revista Mètode de «La 

ciència a taula», recull d’articles de Fer-

nando Sapiña sobre gastronomia científi-

ca. La sessió va consitir en una conversa 

amb el xef Bernd Knölle i el químic i 

nutricionista Pere Castells.

—12 de febrer: «La dansa de 

l’evolució i la biodiversitat», amb motiu 

del Dia de Darwin i de la publicació del 

monogràfic de Mètode «Formes infinites. 

Escenaris evolutius per a desxifrar la bio-

diversistat». Van intervenir-hi Pau Cara-

zo i Raquel Ortells, investigadors de 

l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i 

Biologia Evolutiva de la UV. 

Els premis Nobel del 2019 

Cicle de conferències en què alguns ex-

perts van analitzar les contribucions a la 

ciència i a la literatura dels guardonats 

amb els premis Nobel l’any 2019. Va 

comprendre cinc sessions:

— 13 de gener (Fisiologia o Me-

dicina): «De com les cel·lules responen a 

l’oxigen: una història de supervivència», 

a càrrec de Pilar Sepúlveda, investigado-

ra de la Unitat de Medicina Regenerativa 

i Transplantament Cardíac, Institut d’In-

vestigació Sanitària, Hospital Universita-

ri i Politècnic La Fe, València.

— 15 de gener (Química): «Les 

piles de liti i la revolució elèctrica», per 

Antonio Domènech, professor del Depar-

tament de Química Analítica de la Uni-

versitat de València.

— 17 de gener (Literatura): con-

versa amb Marta Pera, poeta i traductora 

literària i audiovisual, i Xavier Farré, 

poeta, traductor i professor de la Univer-

sitat Jagellònica de Cracòvia. 

— 20 de gener (Economia): «La 

pobresa en el punt de mira», d’Amadeo 

Fuenmayor, professor del Departament 

d’Economia Aplicada de la Universitat de 

València.

— 29 de gener (Física): «De l’uni-

vers, els exoplanetes… i que si naps que si 

cols», a càrrec d’Amèlia Ortiz, divulgado-

ra científica i astrònoma de l’Observatori 

Astronòmic de la Universitat de València.

Dia de Darwin 

Cada 12 de febrer se celebra el Dia de 

Darwin, que commemora el naixement 

del cèlebre científic, amb la finalitat de 

difondre les seves aportacions en el camp 

de la biologia i la ciència en general. En 

l’edició d’aquest curs, a més de la sessió 

del Bar de ciències, es va organitzar la 

conferència «Archaea and the tree of life», 

impartida per Simonetta Garibaldo, in-
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vestigadora de l’Institut Pasteur de París, 

el 12 de febrer a la Sala Darwin del Cam-

pus de Burjassot-Paterna de la UV.

DataBeers 

La Delegació col·labora des de fa temps 

en l’organització d’aquesta activitat mul-

titudinària sobre informàtica i tractament 

de dades, que es duu a terme a diverses 

ciutats del món. La primera de les quatre 

sessions que s’havien de dur a terme en-

guany a València es va celebrar el dia 13 

de febrer a l’OCCC i va anar a càrrec de 

la investigadora en bioinformàtica Marta 

R. Hidalgo (Centre d’Investigació Príncep 

Felip), que va impartir-hi la conferència 

«Diferencias de sexo en salud: ¿qué dicen 

nuestros genes?». Les altres tres sessions 

programades van haver de ser ajornades 

a causa de la pandèmia. 

XXI Matinal de l’Evolució  

de la Pandèmia 

El dia 16 de maig es va dur a terme, per 

mitjà d’una plataforma en línia, la 21a 

edició d’aquesta activitat adreçada al 

professorat de secundària i batxillerat, 

que va ser coordinada per Juli Peretó, 

professor del Departament de Bioquímica 

i Biologia Molecular de la Facultat de 

Ciències Biològiques de la UV i delegat  

de l’IEC a València. El programa de l’edi-

ció d’enguany, dedicada a la pandèmia de 

la COVID-19, va comprendre les quatre 

ponències següents: «Nou coronavirus. 

Qui t’avisa no et vol mal», de Xavier López- 

Labrador; «Els genomes del SARS-CoV-2», 

a càrrec de Mireia Coscollà; «Les matemà-

tiques i la dinàmica de les malaties infec-

cioses», amb David Alonso, i «Per la mar 

corren les llebres durant la pandèmia del 

coronavirus: boles, mites i rumors sobre la 

COVID-19», per Carolina Moreno, i un 

debat final, moderat pel Juli Peretó. La 

trobada va ser organitzada per la Secció 

de la Societat Catalana de Biologia a Va-

lència juntament amb, entre altres institu-

cions, la Delegació de la Rectora per a la 

Incorporació a la Universitat i Servei de 

Formació Permanent i Innovació Educa-

tiva de la Universitat de València (UV), la 

Unitat de Cultura Científica i la Innovació 

(UV), la Fundació Espanyola per a la Cièn-

cia i la Tecnologia (FECyT) i l’Institut 

Cavanilles de Biodiversitat.

Altres activitats

— 17 de juny: conversa en línia amb 

l’oncòloga Àngels Royo, autora del llibre 

clar i ras: parlem del càncer, i la perio-

dista Reis Juan. La sessió va ser organit-

zada per la Delegació de l’IEC a València 

i moderada per Juli Peretó. 

Delegació de Palma

Any de creació: 2009

Delegat: Damià Pons i Pons

Adreça: No té seu pròpia, les activitats orga-

nitzades es duen a terme en diversos indrets.

A/e: palma@iec.cat
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La Delegació de Palma va organitzar els 

actes de commemoració del centenari de 

la mort de Miquel dels Sants Oliver (1864-

1920), important historiador, periodista 

i narrador mallorquí. L’any commemora-

tiu s’obrí el dia 9 de gener, amb un acte 

institucional que es va celebrar a la Sala 

de Plens del Consell de Mallorca i que va 

comptar amb l’assistència de les princi-

pals autoritats del Consell i de represen-

tants d’altres institucions culturals ba-

lears. D’altra banda, l’11 de març, Damià 

Pons, membre de l’IEC i delegat a Palma, 

va impartir a l’edifici Sa Riera de la Uni-

versitat de les Illes Balears la conferència 

«La cultura a Mallorca al voltant del 

1900. El paper de Miquel dels Sants Oli-

ver», la primera de les sis que havien de 

completar un cicle de xerrades dedicat a 

qui va ser un dels fundadors de l’IEC. Les 

altres cinc sessions es van haver d’ajornar, 

a causa de les restriccions per la pandè-

mia, i es duran a terme durant l’últim 

trimestre del 2020. 

Altres activitats

— 4 de març, presentació del llibre ‘l’art 

del picapedrer’, de Josep Gelabert (1653), 

amb estudi filologicohistòric de Joan 

Miralles i Monserrat, membre de la Secció 

Filològica (SF) de l’IEC. A l’acte, que es 

va celebrar a la Can Balaguer de Palma, 

van intervenir-hi l’autor de l’estudi; Fran-

cisca Nieil, coordinadora de Cultura de 

l’Ajuntament de Palma; Josep Martines, 

en representació de l’IVITRA; Isabel 

Busquets, consellera de Cultura, Patrimo-

ni i Política Lingüística del Consell de 

Mallorca, i Llorenç Huguet, rector de la 

Universitat de les Illes Balears. Va ser 

organitzada per l’IEC i l’Ajuntament de 

Palma, amb la col·laboració de la Univer-

sitat de les Illes Balears, el Consell Insular 

de Mallorca i el projecte de recerca euro-

peu IVITRA.

— 6 de març, conferència «Víctor 

Català: la solitud de Caterina Albert», 

impartida per la professora de la Univer-

sitat de Girona Margarida Casacuberta a 

la Casa Llorenç Villalonga (Binissalem). 

Va ser organitzada per la Fundació Ma-

llorca Literària i presentada per Damià 

Pons, delegat de l’IEC a Palma. 

seu de l’Alguer

Any de creació: 2016

Delegat: Antoni Torre 

Adreça: Palau Serra

Plaça Cívica, 2

07041 L’Alguer

A/e: alguer@iec.cat

Al llarg d’aquest curs, la Seu de l’IEC a 

l’Alguer ha desenvolupat diversos projec-

tes relacionats amb la difusió i l’estudi de 

la llengua algueresa. Així, s’està treballant 

en la digitalització de dues obres fona-

mentals del lèxic alguerès: l’obra lexico-

gràfica del lingüista Joan Palomba (l’Al-

guer, 1876-1953) i el Diccionari català 
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de l’Alguer (1988), de Josep Sanna (l’Al- 

guer, 1920-1988). Una vegada digitalit-

zades, ambdues obres —introbables des 

de fa temps— seran consultables en línia. 

Així mateix, s’està duent a terme una 

tasca de recerca i catalogació d’informació 

etimològica dels mots del diccionari de 

Sanna (uns vint-i-cinc mil), com a pas 

previ a una possible revisió de l’obra. 

D’altra banda, la Seu va posar en 

marxa a finals d’aquest curs el web llen-

guamia.cat, com a resultat del projecte de 

catalogació i indexació de materials en 

català de l’Alguer i sobre el català de 

l’Alguer. Aquest portal, creat amb l’ob-

jectiu de potenciar l’alguerès entre els 

usuaris locals i facilitar la transmissió 

intergeneracional d’aquesta llengua a les 

noves generacions, aplega més d’un miler 

de continguts presents en webs d’accés 

lliure, com ara documentals; cançons, 

modernes i tradicionals; documents, his-

tòrics i literaris; estudis, curtmetratges, 

etc., així com materials audiovisuals per 

a infants i recursos específics per a millo-

rar la competència lectora en alguerès. 

Com és habitual, Antoni Torre va 

participar en els actes de les Festes 31 

d’Agost, organitzades per l’Obra Cultural 

de l’Alguer en col·laboració amb la Dipu-

tació de Barcelona, el Parc Nacional de 

l’Asinara, el Municipi de l’Alguer, el Parc 

Natural de Port del Comte i Edicions de 

l’Alguer. Les Festes, que es van celebrar 

del 27 al 29, van comprendre activitats 

vàries, com ara un recital de poesies ca-

talanes, a càrrec de Carla Fajardo; el 

concert de cançons alguereses «Adiós 

amor», interpretades pel cantautor local 

Franco Cano, i la inauguració de l’expo-

sició «D’un mar», del pintor alguerès 

Gianni Nieddu. 
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