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Promoció

Premis i borses d’estudi de l’IEC - Premis Sant Jordi 2020

L’acte de lliurament del Premis Sant Jordi 2020, que havia de tenir lloc el dia 23 d’abril, 

es va haver d’ajornar per la pandèmia i se celebrarà l’11 de setembre, al claustre de l’Ins-

titut, coincidint amb l’acte commemoratiu de la Diada. 

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

ponència: Joandomènec Ros, Josep Enric Llebot, M. Teresa Estrach, Antoni Trilla, 

Guillem López, Joan Francesc Mira i Teresa Abelló. 

Atorgat a la Fundació La Marató de TV3, pel seu impuls a la recerca biomèdica i 

a la sensibilització i la promoció dels valors humans de solidaritat a Catalunya.

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

ponència: Marta Prevosti, Jordi Llorca, Nora Ventosa, David Adrover i Núria Salán.

En la modalitat A, atorgat a Xantal Llavina Aguilar, per la tasca divulgadora que 

duu a terme i la seva capacitat d’arribar a la societat en general i, especialment, al públic 

jove i les noies, transmetent exemples i un bon model de tecnologia entenedora i atractiva.

Amb una menció honorífica a Núria Castell Ariño i Maria Clara Torrens Mazzei, 

per les seves trajectòries professionals, la difusió i el suport ofert a moltes generacions de 

noies en tecnologia. 

En la modalitat B, al grup de treball #ChicasInTech, pel seu projecte engrescador, 

amb certa trajectòria i molt de futur, que pot atraure una gran quantitat de noies cap a la 

tecnologia.

Premi Rafael Patxot i Jubert

ponència: Joaquim M. Puigvert, Josep Massot i Ramon Pinyol.

Atorgat a Lara Estrany Freire pel treball la censura franquista i la traducció 

catalana de narrativa als anys seixanta.

Premi Catalunya del Nord 

ponència: Alà Baylac-Ferrer, Martina Camiade, Jaume Guillamet, Joan Martí i 

Enric Pujol.

Atorgat a Josep Samuel Marqués Meseguer per l’obra Jordi pere cerdà o l’ànima 

literària de la cerdanya. el pensament poètic i el compromís amb la paraula.
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L’acte de lliurament del premi se celebrarà el 26 de setembre de 2020 a la Casa 

de la Catalanitat de Perpinyà.

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica Pròsper de Bofarull d’Història 

Medieval

ponència: Antoni Josep Furió, Flocel Sabaté i Roser Salicrú.

Atorgat a Xavier Costa Badia pel treball paisatges monàstics. el monacat altme-

dieval als comtats catalans (segles ix-x).

Premi IEC de la Secció de Ciències Biològiques Pius Font i Quer de Ciències  

de la Vida

ponència: Joandomènec Ros, Josep Enric Llebot, Montserrat Aguadé, M. Teresa 

Estrach, Xavier Turon, Dolors Vaqué i Miquel Vilardell.

Atorgat a Clara Ruiz González pel projecte metacomunitats microbianes: la dis-

persió i la connectivitat com a factors determinants de la diversitat i la funció dels micro-

organismes aquàtics.

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia Eduard Fontserè  

de Ciències Físiques 

ponència: David Jou, Antoni Roca i Lluís Torner.

Atorgat a Sergi Gonzàlez Herrero pel treball precipitacions i circulacions mesoes-

calars en zones d’orografia complexa.

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia Lluís Domènech i Montaner  

de Teoria i Crítica d’Arquitectura

ponència: Jordi Faulí, Pere Roca i Ferran Sagarra.

Atorgat a Maria del Mar Rovira i Marquès pel treball casa de la congregació de 

la missió a Barcelona. de l’església de sant sever i sant carles Borromeu dels paüls a la 

parròquia mercedària de sant pere nolasc (1703-2017).

Premi IEC de la Secció Filològica Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història 

de la Llengua

ponència: Joan Miralles, Mila Segarra i Antoni Ferrando.

Atorgat a Santi Cortés Carreres pel treball la filologia catalana al país Valencià 

(1902-1994).
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Premi IEC de la Secció Filològica Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica

ponència: Josep Piera, Màrius Serra i Albert Turull.

Atorgat a Joan de Déu Martines Llinares pel treball diccionari de l’obra literària 

d’enric Valor. la natura (doleV-natura).

Premi IEC de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

ponència: Joandomènec Ros, Josep Enric Llebot, Xavier Besalú, Albert Carreras, 

Jaume Guillamet, Josep Olesti i Carles-Enric Riba.

Atorgat a Mariona Lladonosa Latorre pel l’obra nosaltres els catalans. del cata-

lanisme catòlic al pujolisme.

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

de l’Alimentació (per a estudiants)

ponència: Victòria Castell, Pere Castells, Claudi Mans, Benjamín Martín, Montser-

rat Rivero, José Juan Rodríguez, Maria Rodríguez, Gemma Salvador, M. Carme Vidal i 

Catherine Vidal. 

Atorgat a Clara Barnés Calle pel treball Valorització del peix blau per a la millora 

de la competitivitat del sector pesquer. 

Accèssit atorgat a Aina Secall Carreras pel treball efecte de l’alginat sobre la ca-

pacitat antioxidant, estabilitat i característiques físiques de nanoemulsions enriquides 

amb curcumina. 

Concurs de Joves Sociòlegs (per a estudiants)

ponència: Andreu Orte, Andreu Peix i Eulàlia Solé.

Atorgat a Marta Cortés Camacho pel treball l’engany en les relacions de parella 

entre joves i a adolescents. escollir ser lliures o renunciar a la llibertat?

Accèssit atorgat a Miquel Subirana Arean pel treball les desigualtats socials en la 

transició cap a l’educació postobligatòria. 

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

ponència: Josep M. Pagès, Josefina Plaixats, Josep M. Puiggròs, Joan Saus i Alfons 

Vilarrasa.

Atorgat a Cristina Prieto Raposo pel treball caracterització morfològica d’aïllats 

del fong Alternaria associats a lesions en pomera a les comarques de Girona.
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Premi Catalunya d’Economia

ponència: Eduard Arruga, Núria Bosch, Enric Fernández, Martí Parellada, Carme 

Poveda, Elisabet Viladecans i Antoni Montserrat. 

Atorgat a Yolanda Blasco Martel i Carles Sudrià i Triay per l’obra el Banc de 

Barcelona, 1874-1920. decadència i fallida. 

Premi lliurat en acte públic a l’IEC el dia 23 de novembre de 2019.

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

ponència: Jaume Almirall, Montserrat Jufresa, Josep Lluís Vidal.

Atorgat a Roger Aluja Pérez pel treball comentari referencial al cant xi de l’Odis-

sea: un estudi de l’estètica de la poesia oral a partir de la teoria de la referencialitat 

tradicional.

Accèssit atorgat a Marina Riera pel treball traducció i comentari de les Heroides 

i, iii i vii d’ovidi.

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

ponència: Tessa Calders, Joan Ferrer i Constantino Vidal.

Atorgat a Roger Ferran i Baños pel treball «una qüestió candent», d’eliézer Ben-

Yehudà, traducció anotada i comentari.

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 

comissió avaluadora: Pasqual Bernat, Eduardo Bueno, Ximo Guillem i Josep Simon.

Atorgat a Javier Crespo Díaz pel treball procesos de producción y representación 

de conocimiento científico, médico y tecnológico en la elaboración de programas de tele-

visión. estudio de caso de Quèquicom (ccmA).

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

comissió avaluadora: Pasqual Bernat, Eduardo Bueno, Ximo Guillem i Josep Simon. 

Atorgat a Martí Orriols Camps pel treball entre l’agricultura, la ciència i l’ecolo-

gisme: pràctiques i discursos a l’escola Agrària de manresa (1984-1994).

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

secundari obligatori i postobligatori

Jurat: Maria José Báguena, Francesc X. Barca, Pasqual Bernat i Iolanda Guevara.
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En la categoria d’ensenyament secundari obligatori, atorgat a Yasmina Bengharda 

Lakbir, Laura Calavia Zellingger, Amaya Campos Garzón i Sabrina Caserta Pintos, pel 

treball elemental, benvolgut Watson! literatura policíaca i ciència. 

En la categoria d’ensenyament secundari postobligatori, atorgat a Artur Farriols 

Raimí pel treball francesc terrades i pla (1873-1963). cinquanta anys d’especialitat 

ginecològica. 

Premi lliurat en acte públic durant la celebració de la XVII Jornada sobre la His-

tòria de la Ciència i l’Ensenyament Antoni Quintana i Marí, el dia 16 de novembre de 

2019, a la Residència d’Investigadors de Barcelona.

Premi Catalunya d’Urbanisme Manuel de Solà Morales

ponència: Marc Montlleó, Nel·la Saborit, Elena Amat, Juli Esteban, Cristina Gam-

bosa, Robert Juvé i Alice Lancien.

Atorgat ex aequo a Pere Solà i Busquets pel projecte poum de Vic.

Atorgat ex aequo a 300.000 Km/s pel projecte pla especial urbanístic d’ordenació 

de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres 

activitats al districte de ciutat Vella (pla d’usos de ciutat Vella). 

Accèssit atorgat a JPAM, Architecture & Urban Design pel projecte modificació de 

pla General metropolità per a la millora de la xarxa d’espais lliures dels barris de mun-

tanya - municipi de sant Boi de llobregat.

Premi Catalunya Territori Enric Lluch

ponència: Albert Arias, Oriol Biosca, Marina Cervera, Laura Camprubí, Moisès 

Jordi i Helena Reñones. 

Atorgat a Jornet, Llop, Pastor SLP, arquitectes pel projecte pla director urbanís-

tic Vies Blaves Barcelona.

Accèssit atorgat a Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Badia del 

Vallès pel projecte imagina Badia. pla d’Acció local de Badia del Vallès. 

Premi Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional Leandre Cervera

Atorgat a Anna Veiga Lluch, (directora del banc de Línies Cel·lulars del Centre de 

Medicina Regenerativa de Barcelona i directora d’R+D del Servei de Medicina de la Re-

producció de l’Institut Universitari Dexeus).

Premi Societat Catalana de Biologia a un article científic

Atorgat a Rubén Cereijo Téllez per l’article «CXCL14, a brown adipokine that 

mediates brown-fat-to-macrophage communication in thermogenic adaptation».
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Premi Societat Catalana de Biologia a la divulgació

Atorgat a Toni Pou Pujadas pel dossier sobre l’evolució publicat al diari Ara l’1 de 

juliol de 2018.

Premi Societat Catalana de Biologia al jove investigador o a la jove investigadora

Atorgat a Rubén Cereijo Téllez per la tesi nous actors moleculars en la fisiologia 

del teixit adipós i patologies associades. 

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

(per a estudiants)

Atorgat a Catherine Iglesias Petrushichev pel treball Bacteris com a agents des-

contaminants de vessaments d’hidrocarburs en un medi aquàtic. estudi comparatiu de la 

capacitat biodegradadora de diferents soques bacterianes davant la presència d’alcans 

en medi aquàtic.

(Aquests premis es van lliurar el dia 9 de setembre de 2020, en el marc de la 5a 

Nit de la Biologia.)

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

ponència: Anna Ortiz, Jordi Royo i Núria Font.

Atorgat a Daniel Bejarano Leandro pel treball connectivitat ecològica i paisatgís-

tica al parc natural dels Aiguamolls de l’empordà.

Accèssit atorgat a Joan Martínez Artigas pel treball Anàlisi de la influència i re-

gionalització espacial de múltiples índexs de teleconnexió en la precipitació de l’espanya 

peninsular.

Accèssit atorgat a Pol Vancells Roldós pel treball símbols metropolitans en dispu-

ta: el procés de patrimonialització de les tres Xemeneies de sant Adrià de Besòs (Barce-

lonès, catalunya).

Premi Joan Palau Vera de Geografia (per a estudiants)

ponència: Joaquim Farguell, Jaume Font i Roser Serra.

Atorgat a Eduard López Garcia pel treball Anàlisi d’aigües de tres ivons del pirineu 

aragonès. estudi de tres ivons de la vall de Benasc: Barbarissa, Batisielles i cregüenya.

Accèssit atorgat a Saffa Sajid Hussain pel treball Que n’és de diferent, consumir a 

diagonal mar! una comparativa entre el consum, d’espanya, diagonal mar i el barri del 

Besòs i el maresme a través de la cistella de la compra.

(Aquest premi es va lliurar el 12 de desembre de 2019 a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC.)
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Premi Emmy Noether (Societat Catalana de Matemàtiques)

ponència: Xavier Guitart, Maria Jolis, M. Teresa Martínez-Seara, Joaquim Ortega 

i Pere Pascual.

Atorgat a Gerard Orriols Giménez pel treball A negative result for hearing the 

shape of a triangle. A computer-assisted proof. 

Menció ex aequo atorgada a Bartomeu Llopis Vidal pel treball scheme of pairs of 

matrices with vanishing commutator. 

Menció ex aequo atorgada a Martí Roset Julià pel treball cm elliptic curves and 

the coates-Wiles theorem.

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

ponència: Pere Ara, Ignasi Mundet i Jordi Quer.

Atorgat a Eduard Vilalta Vila pel treball An overview of uniform roe Algebras. 

Asymptotic dimension and real rank.

Accèssit atorgat a Marta Salguero García pel treball Algorithmic Hopf Galois  

theory. 

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

ponència: Maria Baqués, Josep Gallifa, Joan Mallart, Núria Rajadell, Elena Veni-

ni Redín i Conrad Vilanou.

Atorgat a Miquel Àngel Prats i Fernàndez per l’obra 10 lliçons per a un ús ètic, 

saludable i responsable de les tecnologies digitals. 

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

ponència: Cristian Gómez, Montserrat Heras i Benjamí Oller.

Atorgat a Marina de la Cruz Hernández pel treball Valorització de la canola com 

a biosorbent de metalls pesants en aigües. efecte dels microorganismes presents en la 

canola. 

Premi Societat Catalana de Tecnologia (per a estudiants)

ponència: Ramon Bragós, Judith Tello i Sílvia Zurita.

Atorgat a Meritxell Romans Casas pel treball Avançant cap a la reducció dels temps 

d’inicialització de sistemes d’electro-reciclatge biològic de co2.

Accèssit atorgat a Carles Ponsa Sala pel treball estudi de propagació del soroll 

aeronàutic mitjançant la correlació del nivell de soroll mesurat en sonòmetres amb les 

trajectòries reals. 
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Premi de la Societat Catalana de Terminologia (per a estudiants)

ponència: Marta de Blas, Agustí Espallargas i Mercè Llorente.

Atorgat ex aequo a Mariona Arnau Garcia pel treball Adaptació del Diccionari 

casteller del termcAt al públic infantil.

Atorgat ex aequo a Meritxell Morte Sánchez pel treball la neologia de cibersegu-

retat en la llengua catalana. 

Premi CCNIEC Marc Viader, a la innovació en productes alimentaris

ponència: Jordi Salas-Salvadó, Joan Guix, Carmel Mòdol i el Comitè Permanent 

del CCNIEC.

Atorgat a la Fundació Espigoladors.

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, Carmel Mòdol i el Comitè Permanent 

del CCNIEC.

Atorgat a l’empresa Heura Foods. 

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

en el camp de la nutrició

ponència: Jordi Salas-Salvadó, Joan Guix, Carmel Mòdol i el Comitè Permanent 

del CCNIEC.

Atorgat a Maria del Carmen de la Torre Boronat.

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: Antoine Chambert-Loir, Ruth Kellerhals, M. Teresa Martínez-Seara, 

Michael Ruzhansky i Kristian Seip.

Atorgat a Urtzi Buijs, Yves Félix, Aniceto Murillo i Daniel Tanré pel treball lie 

models in topology.

Atorgat a Giovanni Cattino i Paolo Mastrolia pel treball A perspective on canonical 

riemannian metrics. 

Premi Matemàtiques i Societat (Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

ponència: Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer.

Atorgat a Antoni Gomà i Nasarre, per la seva dedicació durant vint-i-cinc anys a 

l’organització de les proves Cangur des de la Societat Catalana de Matemàtiques. 

MEMORIA CURS 2019-2020.indb   378 6/7/21   12:16



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

379

Borses Ferran Sunyer i Balaguer

ponència: comité d’experts del Patronat de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. 

Atorgada a Michael Olugbenga Bamiloshin pel projecte characterizing access 

structures with efficient secret sharing schemes.

Atorgada a Marta Bofill Roig pel projecte statistical methodologies for clinical 

trials with multiple outcomes.

Atorgada a Marina Garrote López pel projecte Algebraic and semi-algebraic tools 

for phylogenetic reconstruction.

Atorgada a Vasiliki Velona Anastasiou pel projecte random tree structures and 

related problems.

Premi Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons.

Atorgat a Fàtima Fernandes da Silva pel treball prisioneiros de guerra. discursi-

vização da memória traumática em narrativas das literaturas portuguesa e catalã.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

ponència: Joaquim Mallafrè, Josep Massot i Damià Pons.

Atorgat a Laia Güell Paule pel projecte mercè rodoreda vs. Wadji mouawad: cap 

a una anatomia literària comparada. 

Atorgat a Maria Palmer Clar pel projecte edificació i enderrocament de subjecte(s) 

a ‘la mort i la primavera’. 

Atorgat a Gemma Pellisa Prades pel projecte reflexions metaliteràries dels escrip-

tors catalans sobre el conte (s. xx-xxi). 

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner

ponència: Bonaventura Bassegoda, Immaculada Lorés i Eduard Vallès.

Atorgada a Oriol Canadés Díez pel projecte inventari de l’obra de salvador Alibau 

i Arias.

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

ponència: Joan Martí, Josep Moran i Montserrat Jufresa. 

Atorgada a Karim Akbih Verdaguer pel projecte comparació tipològica entre 

l’onomàstica basca i la catalana. 
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Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

ponència: Immaculada Lorés, Lídia Pons, Ariadna Puiggené, Ivan Serrano i Albert 

Turull.

Atorgada a Barbara Beatriz Laffita Menocal (Cuba) pel projecte formació dels 

mestres d’obra a catalunya. Aresta desconeguda de l’empremta del modernisme català 

a cuba. 

Atorgada a Andrea Lai (Itàlia) pel projecte materials i terminologia del llibre a la 

corona d’Aragó (segles xiv-vx in.).

Atorgada a Elena Maccioni (Itàlia) pel projecte entre la justícia mercantil i les 

relacions internacionals: Joan fogassot, notari del consolat de mar de Barcelona i am-

baixador del sobirà al segle xv.

Borses d’estudi Països Catalans

ponència: Eduard Arruga, David Serrat, Maria Dolors Garcia Ramon, Vicent Pitarch 

i Antoni Riera.

Atorgada a Naomi Boigues Escrivà (vinculada al País Valencià) pel projecte encants 

i almonedes. un estudi comparatiu dels mercats de segona mà en els entorns urbans dels 

països catalans. 

Atorgada a Neus Giménez Tur (vinculada a les Illes Balears) pel projecte illes i 

dones, opressió i llibertat. un estudi crític i comparatiu de l’illa com a espai geogràfic 

d’opressió femenina, a partir d’Antònia Vicens i maryse condé. 

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

Premi IEC de la Secció Històrico-Arqueològica Josep Puig i Cadafalch 

d’Arqueologia i Història Antiga

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

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

de batxillerat (per a estudiants)

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

Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística
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Relació d’activitats científiques 

organitzades, promogudes  

o acollides per l’IEC

Activitats 2019-2020

Seminaris 19

Conferències 60

Discursos de presentació 12

Presentacions 23

Col·loquis 8

Jornades 46

Reunions i sessions científiques 2

Taules rodones i tertúlies 6

Debats 6

Simposis 8

Fires 2

Lliurament de premis 6

Congressos 5

Exposicions 3

Cursos i tallers 3

Commemoracions i homenatges 17

Concerts 2

Altres 25

total 253

Seminaris

— IEC, 15 i 16 de setembre. DZD Dia-

betes Research School. Seminari en què 

científics de renom internacional debate-

ren sobre la diabetis. Organització: Uni-

versitat Autònoma de Barcelona.

— IEC, 16 de setembre. Semina-

ri de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 

amb la darrera sessió del debat del llibre 

de Robert K. Merton teoría y estructura 

sociales (1949). Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 15 d’octubre. Seminari 

d’experts: «Energia, territori i medi am-

bient», amb la participació de professio-

nals experts en les necessitats energètiques, 

territorials i ambientals de la transició 

energètica a Catalunya. Organització: 

Grup de Treball d’Energia de la Societat 

Catalana de Tecnologia (IEC).

— IEC, 28 d’octubre. Seminari 

de Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb 

l’inici del debat sobre el llibre l’ètica 

protestant i l’esperit del capitalisme, de 

Max Weber. Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC).

— IEC, 29 de novembre. Semi-

nari amb motiu del 80è aniversari de 

l’exili 1939-2019: la universitat a ca-

talunya: republicana, autònoma, fran-

quista, diversa (1931-1977), a càrrec de 

Jaume Claret, de la Universitat Oberta de 

Catalunya. Organització: Societat d’His-

tòria de l’Educació dels Països de Llengua 

Catalana (IEC).

— IEC, 11 i 12 de desembre. 

Seminari el jurament hipocràtic a l’anti-

guitat, a càrrec del doctor Cristian Tolo-

sa, de la Universitat de Barcelona, que 

impartí dues conferències. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

— IEC, 15 de gener. Seminari de 

la Secció de Filosofia Analítica 10 dispu-

tes filosòfiques, amb la conferència: «La 

defensa del nadiu americà: controvèrsia 

de Bartolomé de las Casas amb Ginés de 

Sepúlveda», a càrrec d’Andreu Grau. 

Organització: Societat Catalana de Filo-

sofia (IEC).
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— IEC, 27 de gener. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb el 

debat dels tres primers capítols de l’obra 

invitació a la sociologia. una perspectiva 

humanística (1963), de Peter L. Berger. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 29 de gener. Seminari de 

la Secció de Filosofia Analítica 10 dispu-

tes filosòfiques, amb la sessió «Lucrezia 

Marinella i Moderat Fonte versus Giusep-

pe Passi. Moments de la querelle des 

femmes», a càrrec de Rosa Rius, de la 

Universitat de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 12 de febrer. Seminari 

Anual de la Secció de Filosofia Analítica 

10 disputes filosòfiques, amb la sessió: «El 

debat entre Bertrand Russell i Frederick 

C. Copleston sobre l’existència de Déu», 

a càrrec de Josep Macià, de la Universitat 

de Barcelona, el Barcelona Institute of 

Analytic Philosophy i el grup de recerca 

Logos. Organització: Societat Catalana de 

Filosofia (IEC).

— IEC, 21 de febrer. Seminari 

18th MetNet Meeting, en què es tractaran, 

entre altres temes, la regulació molecular 

del teixit adipós; els mecanismes que 

desencadenen resistència a la insulina 

induïda per l’obesitat. Organització: Sec-

ció de Senyalització de la Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).

— IEC, 24 de febrer. Seminari de 

Teoria Sociològica Raimon Bonal, amb la 

continuació del debat sobre l’obra invita-

ció a la sociologia. una perspectiva hu-

manística (1963), de Peter L. Berger. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 26 de febrer. Sessió del 

Seminari Anual de la Secció de Filosofia 

Analítica: «Directament o per mitjà de 

conceptes? El debat sobre com el llenguat-

ge arriba al món», a càrrec de Genoveva 

Martí, de la Universitat de Barcelona, 

l’ICREA i el BIAP. Organització: Societat 

Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 11 de març. Seminari 

Anual de la Secció de Filosofia Analítica 

10 disputes filosòfiques, amb la sessió: 

«Justícia distributiva: John Rawls vs. 

Robert Nozick», a càrrec de Pablo Ma-

gaña, de la Universitat Pompeu Fabra. 

Organització: Secció de Filosofia Analíti-

ca de la Societat Catalana de Filosofia.

— Sessió virtual, 19 de maig. 

Seminari financerització de l’economia 

global, a càrrec de l’economista i investi-

gador Sergi Cutillas d’Ekona. Organitza-

ció: Societat Catalana d’Economia (IEC). 

— Sessió virtual, 27 de maig. 

Seminari Anual de la Secció de Filosofia 

Analítica 10 disputes filosòfiques, amb la 

sessió «La crítica a la crítica del subjecte: 

Françoise Collin i el pensament postmo-

dern», a càrrec de Lorena Fuster, de la 

Universitat de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC). 

— Sessió virtual, 10 de juny. Se-

minari Anual de la Secció de Filosofia 

Analítica 10 disputes filosòfiques, amb la 
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sessió «La polémica Popper-Kuhn sobre 

la racionalidad en la ciencia», impartida 

per José A. Díez Calzada, el grup de re-

cerca Logos i el Barcelona Institute of 

Analytic Philosophy (BIAP). Organitza-

ció: Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— Sessió virtual, 19 de juny. 

Seminari 19th MetNet Meeting, amb la 

participació de Francisco Díaz-Sáez (Ins-

titut de Biomedicina de la Universitat de 

Barcelona, IBUB), Iliana López- Soldado 

(Institut de Recerca en Biomedicina), 

Marta Montori Grau (IBUB), Montse 

Amat (Hospital de Sant Joan de Déu) i 

Núria Roglans (IBUB). Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Sessió virtual, 2 de juliol. I 

Seminari d’Estandardització. Van partici-

par-hi M. Teresa Cabré, presidenta de la 

Secció Filològica (SF), que va obrir i 

cloure l’acte; Vicent Pitarch, president de 

la Comissió d’Estandardització, i Mila 

Segarra, directora de l’Oficina d’Estandar-

dització i moderadora del Seminari; Isidor 

Marí i Miquel Àngel Pradilla, membres de 

la SF; Joan-Rafael Ramos i Verònica Can-

tó, representants de l’Acadèmia Valencia-

na de la Llengua, i Rosa Maria Calafat i 

Ariadna Benet, en representació de la 

Comissió Tècnica d’Assessorament Lin-

güístic del Departament de Filologia Cata-

lana i Lingüística General de la Universitat 

de les Illes Balears. Després de les interven-

cions, els assistents van poder participar, 

per xat, en un debat amb els ponents i els 

representants de les institucions presents a 

l’acte. Organització: Sec ció Filològica de 

l’IEC, Acadèmia Valenciana de la Llengua 

i Comissió d’Assessorament Lingüístic del 

Departament de Filologia Catalana i Lin-

güística General de la Universitat de les 

Illes Balears

Conferències 

— IEC, 16 de setembre. Conferència «Per 

què l’edició genètica ha revolucionat la 

biologia?», a càrrec de Lluís Montoliu, 

investigador del Centre Superior d’Inves-

tigacions Científiques (CSIC). Organitza-

ció: Secció de Ciències Biològiques (IEC).

— IEC, 17 de setembre. Discurs 

d’acceptació del Premi Catalunya de 

Sociologia 2019: «Sociologia catalana: de 

l’ancoratge a la llibertat», a càrrec del 

guardonat, Ramon Flecha, catedràtic de 

sociologia a la Universitat de Barcelona. 

Presentaren l’acte Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Marta Soler, presi-

denta de l’Associació Catalana de Socio-

logia i de l’Associació Europea de 

Sociologia. Organització: Associació Ca-

talana de Sociologia (IEC).

—IEC, 18 de setembre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2019-2020 de la 

Societat Catalana de Física: «La física 

dona. La dona física», a càrrec d’Àngels 

Ramos, catedràtica de l’àrea de Física 

Atòmica i Nuclear de la Universitat de 

Barcelona. Organització: Societat Catala-

na de Física (IEC). 

— IEC, 30 de setembre. Confe-

rència: «El parlar veraç i el govern de si 
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mateix», sobre el filòsof francès Michel 

Foucault, a càrrec de Miquel Morey, es-

criptor, traductor i catedràtic emèrit de la 

Universitat de Barcelona. Organització: 

Societat Catalana de Filosofia (IEC).

— IEC, 30 de setembre. Lliçó inau-

gural del curs 2019-2020 dels Amics de 

l’Art Romànic, amb la conferència: «Un 

projecte patrimonial per a la catedral de 

Barcelona», a càrrec de mossèn Robert Baró, 

canonge arxiver i conservador del patrimo-

ni de la catedral de Barcelona. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC). 

— IEC, 2 d’octubre. Conferència 

inaugural del curs 2019-2020 de la So-

cietat Catalana de Pedagogia: «Recuperar 

el compromís pedagògic davant la inno-

vació i la transformació educativa», a 

càrrec de Jordi Solé i Blanch, professor 

dels Estudis de Psicologia i Ciències de 

l’Educació de la UOC. Organització: So-

cietat Catalana de Pedagogia (IEC).

— IEC, 9 d’octubre. Conferència: 

«Els nostres microbis: la microbiota al 

segle xxi», a càrrec de la professora de la 

Facultat de Farmàcia de la UB Mercè 

Berlanga. Organització: Secció d’Ense-

nyament de la Societat Catalana de Bio-

logia (IEC).

— IEC, 9 d’octubre. Conferència: 

«Constitució i reforma agrària de la Re-

pública: Mariano Ruiz-Funes, jurista a la 

cort, la política i l’exili», a càrrec de Joan 

Mier. Organització: Societat Catalana 

d’Economia i Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

16 d’octubre. Conferència en el marc del 

cinquantè aniversari de la publicació  

del llibre conflicte lingüístic valencià: 

«Conflicte lingüístic: la vigència d’un 

concepte controvertit», a càrrec de Miquel 

Àngel Pradilla, de la Universitat Rovira i 

Virgili, president de la Societat Catalana 

de Sociolingüística (SOCS) i director de 

la Xarxa CRUSCAT de l’IEC. Organitza-

ció: SOCS i Xarxa CRUSCAT (IEC), 

Càtedra de Drets Lingüístics de la Uni-

versitat de València. 

— IEC, 16 d’octubre. Ponència: 

«El bosc privat: temps financer i temps 

forestal», a càrrec de Joaquim Perramon, 

membre de la Societat Catalana d’Econo-

mia i del grup d’Investigació en Anàlisi 

Financera i de la Incertesa (IAFI), de la 

Universitat de Barcelona. Organització: 

Institució Catalana d’Estudis Agraris 

(IEC) i Societat Catalana d’Econo- 

mia (IEC).

— IEC, 17 d’octubre. Conferèn-

cia: «La taula periòdica. Una història 

complexa i un futur incert», a càrrec de 

Josep Fontcuberta Griñó, de l’Institut  

de Ciència de Materials de Barcelona 

(ICMAB-CSIC). Organització: Societat 

Catalana de Física (IEC).

— Universitat de València, 17 

d’octubre. Conferència en el marc del 

cinquantè aniversari de la publicació  

del llibre conflicte lingüístic valencià: 

«Mig segle de conflicte lingüístic valen-

cià, de Ninyoles: vigència i perspectives 
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d’un llibre imprescindible», a càrrec  

de Miquel Nicolás, de la Universitat de 

València i membre de la Societat Cata-

lana de Socio lingüística (SOCS). Orga-

nització: SOCS i Xarxa CRUSCAT (IEC), 

Càtedra de Drets Lingüístics de la Uni-

versitat de València. 

— IEC, 21 d’octubre. Conferèn-

cia: «L’entrada del rei: un espectacle 

publicitari», a càrrec de Jesús Massip 

Bonet, de la Universitat Rovira i Virgili. 

Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC). 

— IEC, 28 d’octubre. Conferèn-

cia del cicle romànic a l’abast: «El mo-

nestir de Santa Maria de Vallverd», a 

càrrec de Xavier Mora, de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC). 

— IEC, 28 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2019-2020 de 

l’Institut Català d’Antropologia: «Llums 

i ombres en El Valle: etnografia de l’ex-

humació de Francisco Franco», a càrrec 

de Francisco Ferrándiz, del CSIC. Orga-

nització: Institut Català d’Antropologia.

— IEC, 29 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2019-2020 de la 

Societat Catalana de Geografia: «Alexan-

der von Humboldt. Entre viajes, entre 

mundos», a càrrec de Josefina Gómez 

Mendoza, catedràtica emèrita de la Uni-

versitat Autònoma de Madrid i sòcia 

d’honor de la Societat Catalana de Geo-

grafia. Organització: Societat Catalana de 

Geografia.

— IEC, 30 d’octubre. Conferèn-

cia inaugural del curs 2019-2020 de la 

Societat Catalana d’Estudis Històrics: 

«L’herència dels visigots a l’Imperi Caro-

lingi», a càrrec de Josep M. Salrach, 

professor emèrit de la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF). Organització: Societat Ca-

talana d’Estudis Històrics (IEC).

— IEC, 11 de novembre. Confe-

rència: «Reflexions sobre l’organització 

geogràfica de l’Estat», a càrrec de Jaume 

Ventura, director i investigador del Cen-

tre de Recerca en Economia Internacional, 

professor de la UPF i de la Barcelona 

Graduate School of Economics. Organit-

zació: Societat Catalana d’Economia 

(IEC). 

— IEC, 12 de novembre. Confe-

rència del cicle Gòtic a l’abast: «La res-

tauració de la capella dels Sastres de la 

Catedral de Tarragona. Noves dades», a 

càrrec dels restauradors Emma Zahonero 

i Jesús Mendiola. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC). 

— IEC, 13 de novembre. Confe-

rència en el marc de la residència «Políti-

ques migratòries, polítiques de diversitat»: 

«¿Cómo podemos comunicarnos en una 

sociedad multilingüe? El rol de las políti-

cas de traducción y de la comunicación 

intercultural mediada», a càrrec de la 

investigadora Macarena Dehnhardt. Or-

ganització: Linguapax International i 

Residència Faber.

— IEC, 13 de novembre. Confe-

rència en el marc de la residència «Polí-
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tiques migratòries, polítiques de diversi- 

tat»: «Impact of language planning and 

language policy on social integration in 

highly diverse societies: Lessons from 

Catalonia and India», a càrrec de Swaga-

ta Basu, professora de llengua, literatura 

i cultura espanyola a la Universitat de 

Jawaharlal, Nova Delhi. Organització: 

Linguapax International i Residència 

Faber.

— IEC, 20 de novembre. Ponèn-

cia: «Les mentides de les pseudociències», 

a càrrec de Josep Clotet, de la Universitat 

Internacional de Catalunya. Organització: 

Secció d’Ensenyament de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 27 de novembre. Lliçó 

inaugural del curs 2019-2020 de la Socie-

tat Catalana de Biologia: «Diversitat, 

desenvolupament i evolució animal: cèl-

lula a cèl·lula», a càrrec d’Arnau Sebé-

Padrós, investigador del Centre de 

Regulació Genòmica de Barcelona. Orga-

nització: Societat Catalana de Biologia 

(IEC). 

— IEC, 27 de novembre. Confe-

rència «Quinze anys dels catàlegs de 

paisatges de Catalunya. Experiències i 

perspectives», a càrrec de Pere Sala Mar-

tí, director de l’Observatori del Paisatge 

de Catalunya. El presentador de l’acte fou 

Josep Oliveras, president de la Societat 

Catalana de Geografia, i el moderador, 

Antoni Luna, vocal de l’Associació Cata-

lana de Ciència Regional. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC).

— IEC, 29 de novembre. Confe-

rència de clausura de les V Jornadas de 

Filosofía del Cuerpo y Análisis del Dolor: 

«El apriori de la cognición. Lo que sabe 

un cuerpo», a càrrec d’Ariela Battán, 

professora de la Facultat de Filosofia i 

Humanitats de la Universitat Nacional  

de Córdoba (Argentina) i investigadora 

adjunta del Consell Nacional d’Investi-

gacions Científiques i Tecnològiques 

(CONICET). Organització: Societat Ca-

talana de Filosofia (IEC).

— IEC, 2 de desembre. Conferèn-

cia: «La perspectiva de Merleau-Pontyana 

sobre las emociones», a càrrec d’Ariela 

Battán, professora de la Universitat 

Nacional de Córdoba (Argentina) i in-

vestigadora adjunta del CONICET. 

Organització: Societat Catalana de Fi-

losofia (IEC).

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència: «El Premi Nobel de Física 2019: 

idees transformadores sobre el cosmos», 

a càrrec d’Ignasi Ribas, director de l’Ins-

titut d’Estudis Espacials de Catalunya i 

investigador científic de l’Institut de Cièn-

cies de l’Espai (ICE-CSIC). Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC).

— IEC, 12 de desembre. Confe-

rència: «Francesc Moragas i Barret (1868-

1935). Orígens, abast i fonaments de la 

seva gran obra personal: la Caixa de 

Pensions i altres entitats de previsió so-

cial», a càrrec de Pere Puig i Bastard. 

Organització: Societat Catalana d’Econo-

mia (IEC). 
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— IEC, 13 de desembre. Confe-

rència: «Digue’m amb qui vas i et diré qui 

ets: interpretació de dipòsits a partir de 

l’associació mineral», a càrrec de Marc 

Campeny Crego, del Museu de Ciències 

Naturals de Barcelona, del Museu Mollfu-

lleda de Mineralogia i professor associat 

de la Universitat de Barcelona. Organit-

zació: Institució Catalana d’Història Na-

tural (IEC).

— IEC, 16 de desembre. Confe-

rència: «L’edició en cèl·lules somàtiques. 

Aplicacions terapèutiques», a càrrec de 

Núria Montserrat, de l’Institut de Bioen-

ginyeria de Catalunya, i Àngel Raya, del 

Centre de Medicina Regenerativa de 

Barcelona. Organització: Secció de Cièn-

cies Biològiques (IEC).

— Parc Científic i tecnològic de 

la Universitat de Girona, 17 de desembre. 

XIX Conferència Enric Casassas: «Meto-

dologia analítica en investigació mèdica». 

Organització: Societat Catalana de Quí-

mica i Secció de Ciències i Tecnologia 

(IEC) i Departament de Química de l’Àrea 

de Química Analítica de la Universitat de 

Girona. 

— IEC, 13 de gener. Conferència 

del cicle romànic a l’abast: «Els templers 

i l’art de la guerra», a càrrec de Ramon 

Sarobe Huesca, de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. Organització: Amics de 

l’Art Romànic (IEC). 

— IEC, 13 de gener. Conferència: 

«Biogeoquímica dels sòls», a càrrec de 

Marta Camps, membre corresponent  

de la Secció de Ciències i Tecnologia. 

Organització: Secció de Ciències i Tecno-

logia de l’IEC. 

— Palau Macaya, Barcelona, 15 

de gener. Sessió del cicle de conferències 

nous reptes per a una societat en trans-

formació: «Ens relacionem de manera 

diferent? El canvi de la intimitat a través 

de la tecnologia». Organització: Associació 

Catalana de Sociologia (IEC), amb la col-

laboració de Fundació «la Caixa». 

— IEC, 16 de gener. Conferència: 

«Segregació social i espacial a la ciutat de 

Belfast», a càrrec de David Serrano Giné, 

de la Universitat Rovira i Virgili. Orga-

nització: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— IEC, 20 de gener. Conferència 

emmarcada en el Tema de l’Any, de la 

Secció de Ciències Biològiques: «L’edició 

genòmica en plantes», a càrrec de Josep 

Maria Casacuberta, del Centre de Recer-

ca Agrigenòmica, i Diego Orzáez, de 

l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular 

de Plantes - CSIC de València. Organit-

zació: Secció de Ciències Biològiques de 

l’IEC. 

— Institut Català d’Investigació 

Química i Facultat de Química de la UB 

(Barcelona), 20 de gener. 25a Conferència 

Fèlix Serratosa. Els conferenciants convi-

dats foren Erick M. Carreira, de l’ETH 

Zürich (Suïssa), i Rubén Martín Romo 

(Chemistry - A European Journal Lec-

turer), de l’Institut Català d’Investigació 

Química. Organització: Societat Catalana 
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de Química (IEC) i Real Sociedad Es-

pañola de Química. 

— IEC, 23 de gener. Conferència 

del cicle dijous de ciència: «Amb la glo-

balització, més o menys universitat? Visió 

iberoamericana», a càrrec de Jaume Pagès 

Fita. Organització: Secció de Ciències i 

Tecnologia de l’IEC. 

— IEC, 27 de gener. Conferència 

del XXXIV Cicle de Conferències els sants 

i els seus escenaris: «Aproximació a la 

figura de la màrtir Eulàlia. Barcelona i les 

primeres dades sobre el seu culte», a 

càrrec de Robert Baró Cabrera, canonge 

arxiver de la catedral de Barcelona. Or-

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

— IEC, 27 de gener. Conferència 

del cicle dedicat al Premi Nobel d’Econo-

mia: «Banerjee, Duflo i Kremer: Premi 

Nobel per la lluita contra la pobresa amb 

rigor científic», a càrrec de Mònica Mar-

tínez-Bravo, del Centre d’Estudis Mone-

taris i Financers, de la UAB. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC). 

— IEC, 29 de gener. Conferència 

del cicle física oberta: «James Peebles i 

la revolució cosmològica», a càrrec d’Emi-

li Elizalde, de l’Institut de Ciències de 

l’Espai - CSIC i de l’Institut d’Estudis 

Espacials de Catalunya. Organització: 

Societat Catalana de Física (IEC). 

— IEC, 3 de febrer. Conferència 

del XXXIV Cicle de Conferències els sants 

i els seus escenaris: «La consueta de la 

catedral de Lleida i els cultes hagiogrà-

fics», a càrrec de Francesc Fité Llevot, 

canonge arxiver de la catedral de Barce-

lona. Organització: Amics de l’Art Romà-

nic (IEC).

— IEC, 4 de febrer. Conferència: 

«De Jacinto Valledor i les seves tonadillas. 

Presentació de dos llibres», a càrrec d’Au-

rèlia Pessarrodona i amb la col·laboració 

dels editors María Gembero-Ustárroz i 

Jaume Tortella i del pianista Akiko No-

moto. Organització: Societat Catalana de 

Musicologia (IEC). 

— IEC, 10 de febrer. Conferència 

del XXXIV Cicle de Conferències els sants 

i els seus escenaris: «Els teixits en el cul-

te a les relíquies», a càrrec de Rosa M. 

Martín Ros. Organització: Amics de l’Art 

Romànic (IEC).

— IEC, 17 de febrer. Conferència 

del XXXIV Cicle de Conferències els sants 

i els seus escenaris: «Relíquies i cossos sants 

a la catedral de Barcelona: espais culturals, 

cerimonials i receptacles sacres», a càrrec 

de Joan Valero Molina. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 20 de febrer. Conferència 

del cicle objectes perduts. explicar i ex-

posar ciència a museus i altres llocs pú-

blics: «Collections and display: the Royal 

College of Physicians in London», a càrrec 

de Ludmilla J. Jordanova, del Centre for 

Visual Arts and Culture Durham Univer-

sity. Organització: Grup d’Història de la 

Ciència de la IMF-CSIC, Museu d’Història 

de la Medicina de Catalunya i la Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC). 
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— Facultat de Filosofia de la Uni-

versitat de Barcelona, 24 de febrer. Con-

ferència: «Déu i el medi ambient: el punt 

de vista d’un ecòleg», a càrrec de Joan-

domènec Ros, president de l’IEC i catedrà-

tic emèrit de la Universitat de Barcelona. 

Organització: Departament de Filosofia de 

la Universitat de Barcelona.

— IEC, 27 de febrer. Conferèn-

cia: «Reconstruir el clima: una aportació 

des de la geografia», a càrrec de Manola 

Brunet India, catedràtica de geografia 

física de la Universitat Rovira i Virgili 

(URV) i presidenta de la Comissió de 

Climatologia de l’Organització Meteoro-

lògica Mundial. Organització: Societat 

Catalana de Geografia (IEC).

  — IEC, 27 de febrer. Conferèn-

cia del cicle dijous de ciència: «Connexió 

entre investigació acadèmica i objectius 

industrials: l’ICIQ com a model a Catalu-

nya?», a càrrec de Miquel Àngel Pericàs, 

membre corresponent de la Secció de 

Ciències i Tecnologia. Organització: Sec-

ció de Ciències i Tecnologia (IEC).

— IEC, 28 de febrer. Conferèn-

cia: «La toponímia de Castellbisbal: les 

arrels d’un poble», a càrrec de Joan Anton 

Rabella, vicepresident de la Societat 

d’Onomàstica i responsable de l’Ofici- 

na d’Onomàstica de l’IEC. Organització: 

Col·lectiu Capbreu Castellbisbal, amb el 

suport de l’Ajuntament de Castellbisbal.

— IEC, 2 de març. Conferència 

del XXXIV Cicle de Conferències els sants 

i els seus escenaris: «Cultes cívics a Cata-

lunya i a Mallorca durant la baixa edat 

mitjana. De Sant Narcís a les santes Teda 

i Pràxedes, vingudes pel mar», a càrrec 

de Francesca Español. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 4 de març. Conferència 

de l’AE-BKH Women’s Week 2020: «Les 

matemàtiques de la música», a càrrec de 

la matemàtica Pilar Bayer, catedràtica 

emèrita de la Universitat de Barcelona. 

Organització: Knowledge Hub de l’Aca-

demia Europaea (AE-BKH) i Càtedra 

UNESCO.

— IEC, 9 de març. Conferència 

del XXXIV Cicle de Conferències els sants 

i els seus escenaris: «Reialesa i taumatúr-

gia a la Corona d’Aragó. Revisant el 

culte a Carles d’Évreux, príncep de Viana 

(1421-1461)», a càrrec de la historiado-

ra Teresa Huguet-Termes. Organització: 

Amics de l’Art Romànic (IEC).

— IEC, 11 de març. Conferència: 

«Els incendis en la interfase urbana fo-

restal. El futur que ens espera», a càrrec 

d’Anna Badia Perpinyà, professora del 

Departament de Geografia de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia. 

— Universitat Rovira i Virgili, 11 

de març. Conferència del cicle primavera 

de física quàntica: «De les òrbites de Bohr 

als orbitals de Schrödinger», a càrrec 

d’Albert Bramon. Organització: Societat 

Catalana de Física i Universitat Rovira i 

Virgili. 
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— Sessió virtual, 11 de maig. 

Conferència sobre el llibre demà serà un 

altre dia. una vida fent economia ecolò-

gica i ecologia política, a càrrec de l’autor, 

Joan Martínez Alier, catedràtic emèrit 

d’història i institucions econòmiques, 

investigador de l’Institut de Ciència i 

Tecnologia Ambientals de la UAB i direc-

tor del projecte EnvJustice 2016-2021 

(ERC Advanced Grant). Organització: 

Societat Catalana d’Economia.

— Sessió virtual, 21 de maig. 

Conferència: «Quin és l’impacte econòmic 

de l’activitat matemàtica?», impartida per 

Joan Solà-Morales, doctor en ciències 

matemàtiques i expresident de la Societat 

Catalana de Matemàtiques. Organització: 

Secció de Ciències i Tecnologia (IEC). 

— Sessió virtual, 27 de maig. 

Conferència: «Geohumanitats en clau ca-

talana. Quan el territori esdevé creatiu», a 

càrrec d’Antoni Luna, professor de geogra-

fia a la Universitat de Girona. Organitza-

ció: Societat Catalana de Geografia (IEC).

— Sessió virtual, 4 de juny. Con-

ferència: «Science and identity. Alexander 

von Humboldt’s search for knowledge in 

a time of revolution», a càrrec d’Andreas 

Daum (Universitat Estatal de Nova York) 

i amb Oliver Hochadel (IMF-CSIC) i 

Agustí Nieto Galán (Universitat Autòno-

ma de Barcelona) com a moderadors. 

Organització: Societat Catalana d’Història 

de la Ciència i la Tècnica (IEC).

— Sessió virtual, 18 de juny. 

Conferència: «La geoinformació per a 

modelitzar el món real. Quins desafia-

ments comporta?», pronunciada per 

Xavier Pons, catedràtic de geografia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Or-

ganització: Secció de Ciències i Tecno-

logia.

Discursos de presentació

— IEC, 7 d’octubre. Discurs de presen-

tació de Manel Esteller com a membre 

numerari de la Secció de Ciències Biolò-

giques: «Epigenètica i envelliment». 

— IEC, 28 d’octubre. Discurs de 

presentació de Joaquim Bruna com a 

membre numerari de la Secció de Cièn cies 

i Tecnologia: «Una invitació a la matemà-

tica industrial». 

— IEC, 21 de novembre. Discurs 

de presentació d’Andreu Domingo i Valls 

com a membre numerari de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials: «L’hivern 

demogràfic ja és aquí… Demografia, 

postveritat i postdemocràcia». Li respon-

gué Anna Cabré i Pla, membre emèrita de 

la mateixa Secció.

— IEC, 26 de novembre. Discurs 

de presentació de Joana M. Seguí Pons 

com a membre numerària de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials: «La geografia 

dels transports i de les mobilitats al segle 

xxi: estat de la qüestió i algunes refle-

xions». Li respongué Joan Nogué i Font, 

membre de la mateixa Secció.

— IEC, 10 de desembre. Discurs 

de presentació d’Albert Carreras de Odrio-

zola com a membre numerari de la Secció 
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de Filosofia i Ciències Socials: «L’econo-

mia catalana: una visió plurisecular». Li 

respongué Andreu Mas-Colell, membre 

emèrit de la mateixa Secció.

— IEC, 17 de desembre. Discurs 

de presentació de Xavier Besalú Costa com 

a membre numerari de la Secció de Filoso-

fia i Ciències Socials: «La renovació peda-

gògica a la Catalunya del segle xxi». Li 

respongué Josep González-Agàpito i Gra-

nell, membre emèrit de la mateixa Secció.

— IEC, 17 de febrer. Discurs de 

presentació de Xavier Turon Barrera com 

a membre numerari de la Secció de Cièn-

cies Biològiques: «On som i on anem? 

L’estudi de la biodiversitat marina al 

segle xx».

— IEC, 27 de febrer. Discurs de 

presentació de Joan Egea i Fernàndez com 

a membre numerari de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials: «Commoriència i 

mort consecutiva: distinció sense diferèn-

cia?». Li respongué Josep M. Casasús i 

Guri, membre emèrit de la mateixa Secció. 

— IEC, 2 de març. Discurs de 

presentació de Salvi Turró i Tomàs com 

a membre numerari de la Secció de Filo-

sofia i Ciències Socials: «La crítica de 

l’economia política en Fichte i Hegel». Li 

respongué Josep Olesti i Vila, membre 

numerari de la mateixa Secció.

— Sessió virtual, 15 de juny. 

Discurs de presentació de Lluís Torner i 

Sabata com a membre numerari de la 

Secció de Ciències i Tecnologia: «Fotons: 

una extraordinària eina d’exploració cien-

tífica». Organització: Secció de Ciències i 

Tecnologia (IEC).

— Sessió virtual, 22 de juny. 

Discurs de presentació de Lluís Ferrer i 

Caubet, com a membre numerari de la 

Secció de Ciències Biològiques: «Elogi del 

ca. El gos com a model en la recerca bio-

mèdica». Organització: Secció de Cièn cies 

Biològiques. 

— Sessió virtual, 6 de juliol. Dis-

curs de presentació de Josep Anton Muñoz 

de la Fuente, com a membre numerari de 

la Secció de Ciències i Tecnologia: «La sal 

mou muntanyes: el paper de la sal en 

l’estructura de les serralades». Organitza-

ció: Secció de Ciències i Tecnologia.

Presentacions 

— Setmana del Llibre en Català, 9 de 

setembre. Presentació de la Gramàtica 

bàsica i d’ús de la llengua catalana a 

càrrec de Joandomènec Ros, president de 

l’IEC. L’acte també inclogué una conver-

sa entre els membres de la Secció Filolò-

gica M. Josep Cuenca, directora de l’obra, 

i Màrius Serra, escriptor. Organització: 

Secció Filològica (IEC). 

— Col·legi de Periodistes de Ca-

talunya, 26 de setembre. Presentació de 

la campanya «Per la reciprocitat plena i 

l’espai de comunicació en català». En 

l’acte, presentat per Blanca Serra i Puig, 

degana de la Federació d’Organitzacions 

per la Llengua Catalana (FOLC), hi par-

ticipà, entre d’altres, Joandomènec Ros, 

president de l’IEC. Organització: FOLC. 
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— IEC, 3 d’octubre. Presentació 

del llibre de Mario Bunge filosofia de la 

tecnologia. A l’acte van intervenir Alfons 

Barceló, autor del pròleg de l’obra, i An-

toni Hernández-Fernández, editor i tra-

ductor del llibre, així com l’autor, que ho 

va fer telefònicament des del Canadà. 

Organització: Societat Catalana de Tec-

nologia (IEC) i Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

— IEC, 10 d’octubre. Presentació 

del llibre orgullo, protesta, negocio y 

otras derivas lGtB, a càrrec de l’autora, 

Begoña Enguix, l’activista Miguel Brox i 

l’antropòleg i activista Ignacio Domín-

guez. Organització: Institut Català d’An-

tropologia i Ediciones Doce Calles. 

— IEC, 17 d’octubre. Presentació 

del llibre Gestió ambiental post-incendi 

forestal. monitoratge i control de proces-

sos ecogeomorfològics amb tecnologies de 

precisió, a càrrec del professor Joan Es-

trany, coautor de l’estudi que serví de base 

per a l’elaboració de l’obra. Organització: 

Societat Catalana de Geografia (IEC). 

— Centre de Lectura de Reus 

(Reus), 8 de novembre. Presentació del 

llibre de Ramon Amigó onomàstica de 

l’antic terme de la mussara, a càrrec de 

Pere Navarro, professor de la Universitat 

Rovira i Virgili. Organització IEC i Centre 

de Lectura de Reus. 

— Museu Bíblic Tarraconense 

(Tarragona), 27 de novembre. Presenta-

ció del llibre de les actes del IV Congrés 

Internacional d’Arqueologia i Món Antic 

Tarraco Biennal. L’acte fou presidit per 

Mn. Joan Planellas i Barnosell, arquebis-

be de Tarragona, i comptà amb la presèn-

cia de Marta Prevosti, vicepresidenta de 

l’IEC; Pau Ricomà, alcalde de Tarragona; 

Maria José Figueras, rectora de la URV, i 

Joaquín Ruiz de Arbulo, coordinador del 

comitè científic Tarraco Biennal. Organit-

zació: Museu Bíblic Tarraconense.

— IEC, 27 de novembre. Presen-

tació dels resultats de la primera etapa del 

Pacte Nacional per la Societat de Conei-

xement (PN@SC), a càrrec de Francesc 

Xavier Grau, secretari d’Universitats i 

Recerca. Presidí l’acte Joandomènec Ros, 

president de l’IEC. Organització: Col-

lectiu Laude. 

— Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona (RACAB), 28 de no-

vembre. Lectura del treball de torn cien-

tífiques catalanes i els seus estudis en 

l’àmbit de la biodiversitat zoològica, a 

càrrec de la doctora en ciències biològi-

ques Mercè Durfort, membre de l’IEC,  

de la RACAB i de la Reial Acadèmia de 

Medicina de Catalunya. Organització: 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona.

— IEC, 2 de desembre. Presenta-

ció dels llibres corpus de fraseologia de 

les illes Balears, de Bàrbara Sagrera; 

Antoni m. Alcover i les dones, de M. Mag-

dalena Gelabert, i l’home de les paraules, 

de Caterina Valriu. Les presentacions 

anaren a càrrec de Joan Veny, Josep 

Temporal i Roser Ros, respectivament. 
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Organització: IEC i Delegació de Palma 

de l’IEC. 

— IEC, 12 de desembre. Presen-

tació del llibre col·lectiu españa: geogra-

fías para un estado posmoderno, a càrrec 

del coordinador del llibre, Juan Manuel 

Trillo Santamaría, de la Universitat de 

Santiago de Compostel·la, i amb les inter-

vencions de Josep Oliveras, president de 

la Societat Catalana de Geografia; Joan 

Vicente Rufí, de la Universitat de Girona, 

i Josefina Cruz Villalón, de la Universitat 

de Sevilla. Durant l’acte es lliurà el 16è 

Premi Joan Palau Vera per a treballs de 

recerca d’estudiants de batxillerat. Orga-

nització: Societat Catalana de Geografia 

(IEC).

— IEC, 16 de desembre. Presen-

tació del llibre Homenatge de les lletres 

catalanes a pompeu fabra (1928). A 

l’acte, que fou presidit per Mariàngela 

Vilallonga, consellera de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, intervingueren 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Ramon Pinyol, president de la Secció 

Històrico-Arqueològica, i Pere Quer, cu-

rador de l’obra. Organització: IEC.

— IEC, 8 de gener. Presentació 

dels resultats de l’estudi de l’impacte de 

les matemàtiques a Espanya, a càrrec  

de Diego Vizcaíno Delgado, coordinador de 

l’estudi. A l’acte intervingueren, entre 

d’altres, Francesc Xavier Grau Vidal, 

secretari d’Universitats i Recerca, i Dolors 

Herbera Espinal, presidenta de la Societat 

Catalana de Matemàtiques (SCM). Orga-

nització: Centre de Recerca Matemàtica. 

— Casal Vilaplanenc (Vilaplana), 

26 de gener. Presentació del llibre de 

Ramon Amigó onomàstica de l’antic 

terme de la mussara, a càrrec de Pere 

Navarro, professor de la Universitat Ro-

vira i Virgili. Organització: IEC i Ajunta-

ment de Vilaplana. 

— IEC, 31 de gener. Presentació 

del llibre multilingualism in european 

language education, a càrrec de Cecilio 

Lapresta (compilador de l’obra) i Theo-

phile Munyangeyo, Andreu van Hooft i 

Montse Sendra (coautors del llibre). Or-

ganització: IEC i Eumo Editorial.

— Palau dels Reis de Mallorca 

(Perpinyà), 5 de febrer. Presentació de 

«CATCAR: Patrimoni digital al servei  

de la innovació social», amb les interven-

cions dels representats dels socis del 

projecte: Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, i Hermeline Malherbe, presidenta 

del Département des Pyrénées-Orientales, 

entre d’altres, i de Josep Puigbert, director 

de la Casa de la Generalitat a Perpinyà,  

i de Xavier Bernard-Sans, director general 

de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 

Organització a càrrec dels socis del pro-

jecte: Institut d’Estudis Catalans, Institut 

Mediterrani d’Estudis i Recerca en Infor-

màtica i Robòtica (Perpinyà), Universitat 

de Barcelona, Arxius Departamentals dels 

Pirineus Orientals, Universitat de Perpi-

nyà Via Domícia i Universitat de Lleida.

— IEC, 13 de febrer. Presentació 

del llibre ensenya’m la llengua i debat 
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posterior, a càrrec de l’autor, Antoni 

Beltran, i de Narcís Macià. Organització: 

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cata-

lunya i Balears, editorial Gregal i Secció 

de Ciències Biològiques de l’IEC.

— IEC, 25 de febrer. Presentació 

del llibre Biodiversity of pantepui. the 

pristine ‘lost World’ of the neotropical 

Guiana Highlands, a càrrec de Valentí 

Rull (CSIC), i Teresa Vegas (UB), i amb 

la intervenció de Joandomènec Ros, pre-

sident de l’IEC. Organització: CSIC i UB, 

amb la col·laboració de l’IEC.

— Can Balaguer (Palma), 4 de 

març. Presentació del llibre ‘l’art de pi-

capedrer’, de Josep Gelabert (1653). es-

tudi filologicohistòric. Hi intervingueren 

Joan Miralles, autor de l’obra; Damià 

Pons, delegat de l’IEC a Palma; Francis-

ca Niell, de l’Ajuntament de Palma; 

Llorenç Huguet, rector de la Universitat 

de les Illes Balears (UIB); Isabel Busquets, 

consellera balear de Cultura, Patrimoni i 

Política Lingüística, i Josep Martines, 

representant de l’Institut Superior d’In-

vestigació Cooperativa (IVITRA). Orga-

nització: IEC i Ajuntament de Palma, amb 

la col·laboració de la Universitat de les 

Illes Balears, el Consell Insular de Mallor-

ca i IVITRA.

— IEC, 9 de març. Presentació del 

llibre Història del pensament econòmic, a 

càrrec de Josep Maria Vegara i Carrió, soci 

de la Societat Catalana d’Economia i pro-

fessor emèrit de la UPF. Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— IEC, 10 de març. Presentació 

del llibre la patum de Berga: festa, guer-

ra i política, Premi Rafael Patxot i Jubert 

2019, amb les intervencions de Joando-

mènec Ros, president de l’IEC; Josep 

Tarín, diputat delegat de Mobilitat, Espais 

Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals 

de la Diputació de Barcelona, i Albert 

Rumbo, autor de l’obra. Organització: 

Diputació de Barcelona i IEC.

— Sessió virtual, 25 de maig. 

Presentació del llibre independència po-

lítica i la qüestió monetària: una compa-

ració dels casos del Quebec, escòcia i 

catalunya, a càrrec de Xavier Cuadras 

Morató, autor de l’obra, director de l’Ins-

titut d’Estadística de Catalunya i profes-

sor del Departament d’Economia i 

Empresa de la UPF. Organització: Socie-

tat Catalana d’Economia (IEC). 

— IEC, 9 de juliol. Presentació 

del llibre el barrufet gramàtic. Acte d’ho-

menatge al filòleg Albert Jané, membre 

de la SF. Van intervenir-hi, entre d’altres, 

Albert Jané; Mariàngela Vilallonga, con-

sellera de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya; Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; Ester Franquesa, directora ge-

neral de Política Lingüística de la Gene-

ralitat de Catalunya; M. Teresa Cabré, 

presidenta de la Secció Filològica de l’IEC; 

Abel Carretero, president de l’Associació 

Llengua Nacional, i Jordi Manent, coor-

dinador del volum. Organització: IEC.
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Col·loquis

— IEC, 8 de novembre. Primera sessió 

del cicle col·loquis de la societat catala-

na d’Història de la ciència i la tècnica 

2019-2020: «Ciutat, patrimoni i ciència», 

que consistí en una conversa entre Itziar 

González i Celia Marín. L’acte es clogué 

amb una actuació musical a càrrec de 

Miquel Muñiz. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i la 

Tecnologia (IEC).

— Perpinyà, 19 i 20 de novem-

bre. Col·loqui transfronterer intercanvis, 

recursos i estratègies per al mestre pluri-

lingüe, amb les intervencions d’especia-

listes de l’àmbit de la pedagogia i el 

plurilingüisme. Organització: Societat 

Catalana de Pedagogia (IEC), La Bresso-

la, Les Calandretes, Direcció de la Inspec-

ció Educativa dels Pirineus Orientals i 

Universitat de Montpeller. 

— IEC, 20 de novembre. Col-

loqui del cicle el zoo de Barcelona: passat, 

present i futur: «Animals a l’Ajuntament. 

El zoo de Barcelona i la política urbana». 

Ponents: Miquel Carandell (Museu de 

Ciències Naturals de Granollers), Oliver 

Hochadel (IMF-CSIC), Sergi de la Cruz 

(CEHIC-UAB). Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC). 

— IEC, 20 de novembre. Col-

loqui del cicle el zoo de Barcelona: passat, 

present i futur: «Amic o presoner? La 

relació del públic amb els animals del 

zoo». Ponents: Oliver Hochadel (IMF-

CSIC), Bibiana Martín Prat (Zoo de 

Barcelona), Josep Maria Reyné Vergeli 

(UAB) i Miquel Carandell (Museu de 

Ciències Naturals de Granollers), que 

dinamitzà la sessió. Organització: Societat 

Catalana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC). 

— IEC i Facultat de Ciències de 

la Comunicació de la UAB, 11 de desem-

bre. Col·loqui internacional: premsa 

clandestina. Organització: Grup de Re-

cerca en Història de la Llengua Catalana 

de l’Època Contemporània; Societat Ca-

talana d’Estudis Històrics (IEC), i Depar-

tament de Periodisme i de Ciències de la 

Comunicació de la Facultat de Ciències 

de la Comunicació de la UAB.

— IEC, 3 de gener. Col·loqui del 

cicle objectes perduts. explicar i exposar 

ciència a museus i altres llocs públics: 

«Exhibiting anatomy in Montpellier: A 

work still in progress». Ponent: Caroline 

Ducourau, de la Universitat de Montpe-

ller. Organització: Societat Catalana 

d’Història de la Ciència i de la Tècnica 

(IEC). 

— IEC, 9 de gener. Sessió del 

cicle de col·loquis desig natural de saber: 

«Natural Desiderio di sapere. Roma ba-

rocca fra vecchi e nuovi mondi», a càrrec 

de Sabina Brevaglieri, de la Universitat 

Johannes Gutenberg de Magúncia. Orga-

nització: Societat Catalana d’Història de 

la Ciència i de la Tècnica (IEC).

— Sessió virtual, 17 de juny. 

Conversa «Clar i ras: parlem del càncer», 
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presentada per Juli Peretó, delegat de 

l’IEC a València, i amb la participació  

de l’oncòloga Àngels Royo i la periodista 

Reis Juan. Organització: Delegació de 

l’IEC a València. 

Jornades 

—IEC i altres llocs de Barcelona, 4-7 de 

setembre. XXIII Bienal de la Real Socie-

dad Española de Historia Natural: «Me-

diterráneo: realidad y retos de nuestro 

entorno natural». L’IEC acollí el dia 6 

diverses sessions científiques, una confe-

rència, una taula rodona i l’acte de clau-

sura de les jornades. Organització: Real 

Sociedad Española de Historia Natural, 

amb la col·laboració del Museu de Cièn-

cies Naturals de Barcelona, l’Institut de 

Ciències del Mar i la Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC).

— IEC, 10 de setembre. II Jorna-

da de Treball del Col·lectiu Pere Quart, 

presentada per Anton Carbonell i Joan 

Martori, i amb la intervenció, entre d’al-

tres, de Josep Camps, Aïda Ayats, Maria 

Antònia Font i Francesc Foguet. Organit-

zació: Col·lectiu Pere Quart i Societat 

Catalana de Llengua i Literatura (IEC), 

amb la col·laboració del Departament de 

Filologia Catalana de la UAB.

— Teatre Museu Dalí (Figueres) 

i altres llocs de l’Empordà, 23 de setem-

bre. Quarta jornada science needs you! 

2019, esdeveniment de divulgació cien-

tífica dedicat a la segona revolució 

quàntica. Organització: Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalu-

nya, Ajuntament de Figueres, Ajuntament 

de l’Escala, Diputació de Girona, Consell 

Comarcal de l’Alt Empordà, Fundació 

Gala-Salvador Dalí, Obra Social «la Cai-

xa», IEC, Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC), Societat Catalana de Física (IEC), 

De partament de Cultura de la Generalitat  

de Catalunya i Museu d’Arqueologia de 

Catalunya.

— IEC, 25 de setembre. 4a Jor-

nada de Sistemes Dinàmics a Catalunya, 

amb conferències a càrrec d’Esther Bar-

rabés (Universitat de Girona), Armengol 

Gasull (UAB) i Núria Fagella (UB). Or-

ganització: Societat Catalana de Matemà-

tiques (IEC).

— Institut Franco-Català Trans-

fronterer de la Universitat de Perpinyà, 

26 de setembre. Jornada sobre el Moder-

nisme, en homenatge a Jordi Castellanos, 

filòleg i membre de la Secció Històrico-

Arqueològica. Hi intervingueren, entre 

d’altres, Alà Baylac-Ferrer, director de 

l’Institut Franco-Català Transfronterer, i 

Joan Peytaví, vicedirector de l’Institut 

Franco-Català Transfronterer i director 

de les Presses Universitaires (UPVD). 

Organització: Institut Franco-Català 

Transfronterer de la Universitat de Per-

pinyà, Centre de Recherche sur les So-

ciétés et les Environnements Méditerra- 

néens (CRESEM) i Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC).

— IEC, 4 d’octubre. Jornada: 

«17th MetNet Meeting», amb la interven-
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ció d’investigadors de diverses universitats 

i centres de recerca especialitzats en bio-

logia. Organització: Societat Catalana de 

Biologia (IEC).

— Andorra, 11-13 d’octubre. 

XIII Jornades d’Intercanvi Cultural. In-

tervingueren, entre altres ponents, Jean-

Claude Benet, amb la conferència «Guies, 

fugitius i espies. Camins de pas per An-

dorra durant la Segona Guerra Mundial», 

i Llorenç Soldevila, amb la conferència 

«Andorra i la literatura catalana». Orga-

nització: Càtedra Verdaguer d’Estudis 

Literaris de la Universitat de Vic, Societat 

Verdaguer i Societat Catalana de Llengua 

i Literatura (IEC).

— IEC, 16 d’octubre. III Jornada 

per a l’Aprofitament dels Aliments i la 

Prevenció de les Pèrdues i el Malbarata-

ment. La inauguració anà a càrrec de 

Carmel Mòdol, director general d’Alimen-

tació, Qualitat i Indústries del Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de 

la Generalitat de Catalunya; Josep Maria 

Tost, director de l’Agència de Residus de 

Catalunya, i Montserrat Rivero, presiden-

ta de l’Associació Catalana de Ciències de 

l’Alimentació (IEC). Va cloure les Jorna-

des Teresa Jordà, consellera d’Agricultu-

ra, Ramaderia i Pesca. Organització: 

Generalitat de Catalunya, Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris (IEC) i Associa-

ció Catalana de Ciències de l’Alimentació 

(IEC).

— IEC, 24 d’octubre. Jornada 

tècnica: «Comunicació estratègica per a 

entitats ambientals», amb les interven-

cions d’ambientòlegs i d’experts en comu-

nicació. Organització: Xarxa per a la 

Conservació de la Natura, amb el suport 

de la Institució Catalana d’Història Na-

tural (IEC) i el Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Cata-

lunya. 

— IEC i Institut Químic de Sarrià, 

24-26 d’octubre. VII Jornades sobre l’En-

senyament de la Física i la Química a 

l’Educació Secundària, celebrades en el 

marc de l’Any Internacional de la Taula 

Periòdica dels Elements Químics, amb la 

conferència inaugural a càrrec de Joan 

Parellada, professor de física a la Uni-

versitat de Barcelona i president de la 

So cietat Catalana de Física (IEC). Orga-

nització: Societat Catalana de Física i 

Societat Catalana de Química (IEC), IQS, 

Centre de Recursos Pedagògics Específics 

de Suport a la Innovació i la Recerca 

Educativa (CESIRE) i Col·legi Oficial de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres 

i en Ciències de Catalunya. 

— Espai Joan Fuster, Sueca (Ri-

bera Baixa), 25 i 26 d’octubre. Jornades 

de la Secció Filològica de l’IEC a Sueca, 

inaugurades per Joan Carles Vázquez, 

regidor de Cultura; Salvador Ortells, di-

rector de l’Espai Joan Fuster, i M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica. 

Durant les Jornades es van fer diverses 

conferències i un debat a l’entorn de la 

figura de Joan Fuster i la literatura valen-

ciana, entre altres temes. Organització: 
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Secció Filològica de l’IEC i l’Espai Joan 

Fuster, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment de Sueca, la Càtedra Joan Fuster de 

la Universitat de València i la Fundació 

«la Caixa». 

— IEC, 30 d’octubre. Jornada 

tècnica: «Territori, medi ambient i rama-

deria extensiva: oportunitats per a admi-

nistracions i ramaders», inaugurada per 

Ferran Pauné, director de Pascuum; Josep 

Bàguena, president de la Societat Catala-

na d’Ordenació del Territori (SCOT), i 

Xavier Ribera, president de la FECOC. 

Organització: Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat de Catalunya i Pascuum, amb 

la col·laboració de la Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori (IEC). 

— IEC, 6 de novembre. XXXI Jor-

nada de Biologia del Desenvolupament, 

amb comunicacions a càrrec de científics 

i investigadors de l’àmbit de la biologia 

del desenvolupament. Organització: Sec-

ció de Biologia del Desenvolupament de 

la Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC i Campus de la Ciutadella 

de la UPF, 7 i 8 de novembre. Cinquena 

Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: 

«Impacte de la mundialització sobre les 

llengües: el cas del català». Inauguració a 

càrrec de Jaume Casals, rector de la UPF; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i 

Ester Franquesa, directora general de 

Política Lingüística de la Generalitat  

de Catalunya. M. Teresa Cabré, directo- 

ra de la Càtedra Pompeu Fabra i presi-

denta de la Secció Filològica, obrí la Jor-

nada, i el membre de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials Guillem López-Casas-

novas impartí la conferència «Impacte de 

la globalització econòmica sobre la llen-

gua». Organització: UPF i IEC.

— IEC, 11 de novembre. XVIII Jor-

nada de Virologia, amb les intervencions 

de viròlegs que treballen en universitats i 

centres de recerca internacionals. Orga-

nització: Secció de Virologia de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC). 

— IEC, 12 de novembre. Jornada: 

«Només allò que es pot mesurar es pot 

millorar. L’auscultació com a eina de 

seguretat, anàlisi i control aplicat a pro-

jectes d’enginyeria civil». Obertura de les 

jornades a càrrec de Núria Salán, presi-

denta de la Societat Catalana de Tecno-

logia, i clausura a càrrec d’Oriol 

Altisench, degà del Col·legi d’Enginyers 

de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 

Hi intervingueren diversos especialistes 

de l’àmbit de la metrologia. Organització: 

Societat Catalana de Tecnologia (IEC). 

— IEC, 13 de novembre. Jornada 

«La millora intel·ligent del territori dins 

de la smart city: més enllà de la tecnolo-

gia», en què participaren els impulsors de 

diferents iniciatives relacionades amb el 

disseny sostenible i equitatiu de les ciu-

tats. Organització: Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori (IEC). 

— IEC, 13 de novembre. Jornada 

Narcís Monturiol. Acte emmarcat en la 

24a Setmana de la Ciència, amb confe-
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rències a càrrec d’experts de diferents 

àmbits, com ara els membres de l’IEC 

Antoni Roca-Rosell, Josep M. Terricabras 

i Josep Amat. La presentació de l’acte va 

anar a càrrec d’Alícia Casals, presidenta 

de la Secció de Ciències i Tecnologia, i la 

clausura, a càrrec de Joan Gómez Pallarès, 

director general de Recerca de la Genera-

litat de Catalunya. Organització: Secció 

de Ciències i Tecnologia (IEC). 

— IEC, 14 de novembre. VII Jor-

nada de Biofísica. Hi intervingueren 

Salvador Ventura, de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona; Antonio Alcaraz, 

de la Universitat Jaume I; Pau Bernadó, 

del Centre de Biochimie Structurale 

(França), i Carlo Manzo, de la Universitat 

de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

Organització: Secció de Biofísica de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— Universitat de les Illes Balears, 

Palma, 14 i 15 de novembre. Jornades 

d’Estudi Gabriel Alomar (1873-1941): 

«L’intel·lectual, el periodista i el polític», 

amb la presentació de conferències i po-

nències en què s’analitzà la figura de 

l’escriptor mallorquí. Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, hi va fer una interven-

ció institucional el dia 15. Organització: 

Facultat de Filosofia i Lletres, diversos 

departaments i grups de recerca de la UIB, 

Universitat Oberta i Seus Universitàries, 

Servei d’Activitats Culturals i Secció 

Històrico-Arqueològica de l’IEC a Palma.

— IEC i CSIC, 15 i 16 de novem-

bre. XVII Jornada sobre la Història de la 

Ciència i l’Ensenyament Antoni Quintana 

Marí. La conferència inaugural va anar a 

càrrec de l’investigador Josep Simon 

Castel: «La màquina universal: mètode 

infal·lible per resoldre qualsevol problema 

pedagògic mitjançant la intuïció histori-

cocientífica». Organització: Societat Ca-

talana d’Història de la Ciència i de la 

Tècnica (IEC).

— Castell de Pourtalès (Estras-

burg), 18-19 de novembre. Jornades: 

Castle Talks sobre Cooperació Transfron-

terera: «Crisi de pau? Les cicatrius de la 

història: la reconciliació en regions fron-

tereres». Hi participaren Martina Camia-

de, delegada de l’IEC a Perpinyà; Jordi 

Cicres, de la Universitat de Girona, i re-

presentants d’altres universitats europees. 

Organització: Universitat d’Estrasburg, 

Transfrontier Euro-Institut Network 

(TEIN), Dynamiques Européennes i 

CEPA Foundation.

— IEC, 21 de novembre. Jornada: 

«Francesc Eiximenis i la seva obra», amb 

la intervenció d’estudiosos de diverses 

universitats que presentaren conferències 

a l’entorn d’Eiximenis i la seva obra. 

Organització: Societat Catalana d’Estudis 

Jurídics (IEC), amb el suport de la Dipu-

tació de Barcelona, l’Institut de Llengua 

i Cultura Catalanes de la Universitat de 

Girona i la Reial Acadèmia de les Bones 

Lletres.

— Seu Universitària de la Nucia, 

22 de novembre. Jornada Internacional de 

l’Associació Internacional de la Llengua i 
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Literatura Catalanes (AILLC): «Innovació 

en la recerca en filologia catalana, corpus, 

lingüística, literatura, estudis culturals, 

TIC i ensenyament», amb les interven-

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

presidenta de la Secció Filològica (SF); 

Beatrice Schmid, presidenta de l’AILLC; 

Vicent Martines, membre de la SF i coor-

dinador de la Jornada, i Miquel Àngel 

Pradilla, membre de la SF. Organització: 

AILLC, ISIC-IVITRA, Universitat d’Ala-

cant (Departament de Filologia Catalana, 

Facultat de Filosofia i Lletres, Seu Univer-

sitària de la Nucia) i IEC (Secció Filològi-

ca i Delegació d’Alacant).

— IEC, 22 i 23 de novembre. 

Jornades d’estudi «La catedral romànica 

de Barcelona», amb conferències i debats 

sobre l’entorn físic i institucional de la 

catedral de Barcelona. Hi participaren, 

entre d’altres, Martí Aurell, Gaspar Feliu, 

Marc Sureda i Francesca Español. Orga-

nització: Grup de Recerca Consolidat 

Edificis i Escenaris Religiosos Medievals 

a la Corona d’Aragó, Institut de Recerca 

Històrica de la Universitat de Girona 

(IRH-UDG) i Catedral de Barcelona, amb 

la col·laboració dels Amics de l’Art Romà-

nic (IEC).

— IEC, 25 de novembre. Jornada 

científica «Patrimoni medieval i guerra 

civil», amb la lliçó inaugural a càrrec  

de Joaquim Nadal i Farreras, director de 

l’Institut Català de Recerca en Patrimoni 

Cultural, i conferències a càrrec d’histo-

riadors i experts en art i patrimoni cultu-

ral. Organització: Amics de l’Art Romànic 

(IEC).

— IEC, 26 de novembre. XVI 

Jornada CREAF-SCB-ICHN: «La crisi 

dels pol·linitzadors», inaugurada per Joan 

Pino, director del Centre de Recerca Eco-

lògica i Aplicacions Forestals (CREAF); 

Jordina Belmonte, presidenta de la Insti-

tució Catalana d’Història Natural (ICHN), 

i Montserrat Corominas, presidenta de la 

Societat Catalana de Biologia (SCB), i 

amb la intervenció de persones expertes 

de centres de recerca, entitats i adminis-

tracions que han hagut de fer front a la 

disminució de les poblacions d’insectes 

pol·linitzadors. Organització: Institució 

Catalana d’Història i Institució Catalana 

d’Història Natural (IEC) i Centre de Re-

cerca Ecològica i Aplicacions Forestals.

— Facultat de Filologia i Comu-

nicació de la Universitat de Barcelona 

(UB), 28 de novembre. Jornada d’Ono-

màstica a la Universitat de Barcelona. Hi 

participaren, entre d’altres, Mar Batlle i 

Joan Anton Rabella, de l’Oficina d’Ono-

màstica de l’IEC, que explicaren la tasca 

de l’Institut en aquesta matèria. Organit-

zació: Universitat de Barcelona i Secció 

Filològica de l’IEC. 

— IEC, 29 de novembre. II Jor-

nada de Microbiologia. Conferència inau-

gural: «Mobility of bacterial genomes 

using phages: The era of transductions», 

a càrrec de Maite Muniesa, del Departa-

ment de Genètica, Microbiologia i Esta-

dística de la UB. Durant la jornada, 
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científics novells del camp de la microbio-

logia presentaren els seus treballs. Orga-

nització: Secció de Microbiologia de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 4 de desembre. XII Jorna-

da ACCA: «L’alimentació del futur. Refle-

xions i nous reptes», commemoració del  

40è aniversari de l’Associació Catalana de 

Ciències de l’Alimentació (ACCA). L’acte 

fou inaugurat per Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC; Ascensión Marcos, presidenta 

de la Federació Espanyola de Societats de 

Nutrició, i Montserrat Rivero, presidenta  

de l’ACCA. Organització: Associació Cata-

lana de Ciències de l’Alimentació (IEC).

— Universitat de la Sorbona 

(París), 9 de desembre. Jornada: «Norma 

i diversitat lingüística: la gestió normati-

va en contextos pluricèntrics. Francofonia 

i catalanofonia». A la Jornada, dirigida 

per M. Teresa Cabré (IEC) i Mònica Güell 

(Universitat de la Sorbona), intervingue-

ren com a ponents: Georges Lūdi, Ma thieu 

Avanzi, Miquel Àngel Pradilla, M. Josep 

Cuenca i André Thibault. Organització: 

Secció Filològica (IEC) i Centre d’Estudis 

Catalans de la Universitat de la Sorbona, 

amb la cooperació del Ministeri de Cultu-

ra (Delegació General de la Llengua 

Francesa i les Llengües de França), l’Ins-

titut Ramon Llull i el Centre de Recerca 

Interdisciplinària sobre els Mons Ibèrics 

Contemporanis (CRIMIC).

— IEC, 9 i 10 de desembre. Jor-

nada científica: «La repressió de la llen-

gua catalana als segles xix a xxi», pre- 

sidida per Joandomènec Ros i Aragonès, 

president de l’IEC, i amb les interven-

cions, entre d’altres, de Marta Prevosti, 

vicepresidenta de l’IEC i membre de 

l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; 

Jaume Sobrequés, director del Centre 

d’Història Contemporània de Catalunya 

i president de la Societat Catalana d’Es-

tudis Històrics (IEC), i Joaquim Nadal i 

Farreras, professor de la Universitat de 

Girona i membre de l’Institut Català en 

Patrimoni Cultural. Organització: IEC, 

Societat Catalana d’Estudis Històrics 

(IEC), Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya i Centre d’His-

tòria Contemporània de Catalunya. 

— IEC, 11 de desembre. Jornada 

de Santa Llúcia: «Alimentació: mites i 

falses concepcions». Organització: Secció 

Biologia i Societat de la Societat Catalana 

de Biologia (IEC), amb la col·laboració de 

l’Associació Catalana de Comunicació 

Científica.

— IEC, 13 de desembre. Jornada: 

«Fomentar la lectura a partir d’Aloma de 

Mercè Rodoreda, amb motiu dels cin-

quanta anys de la segona edició revisada 

de l’obra». La benvinguda anà a càrrec 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC 

i de la Fundació Mercè Rodoreda, i de 

Joaquim Mallafré i Damià Pons, membres 

de l’IEC i de la Comissió Tècnica de la Fun-

dació Mercè Rodoreda. Organització: 

Fundació Mercè Rodoreda.

— Campus Nord de la UPC, Bar-

celona, 17 de desembre. VII Jornada de 
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Bioinformàtica i Genòmica, amb la par-

ticipació de diversos científics de recone-

gut prestigi internacional. Organització: 

Societat Catalana de Biologia (IEC) i 

Associació Bioinformàtics Barcelona - 

BIB.

— IEC, 17 de desembre. Jornada: 

«Passat, present i futur dels arxius histò-

rics», amb motiu del set-centè aniversari 

de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) i 

el sis-centè de l’Arxiu del Regne de Va-

lència (ARV). Hi intervingueren, entre 

d’altres, Alberto Torra, sotsdirector de 

l’ACA, i Francesc Torres Faus, director 

de l’ARV. La Jornada es clogué amb una 

taula rodona, moderada per Laia Miret, 

de l’Arxiu Històric de l’IEC, en què par-

ticiparen representants de diversos arxius 

catalans i entitats relacionades. L’acte fou 

inaugurat per Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC. Organització: IEC.

— IEC, 16 de gener. Jornada 

sobre Corpus Orals del Català: «Ciència, 

lingüística i tecnologia»», amb les inter-

vencions, entre d’altres, de M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològica, 

que inaugurà la Jornada, i de Joandomè-

nec Ros, president de l’IEC. Organització: 

Secció Filològica de l’IEC i comitè orga-

nitzador del Corpus Oral de la Llengua 

Catalana (COLC). 

— Ajuntament de Calaceit, 24 i 

25 de gener. Jornades de Comunicació  

i Llengua de la Comarca del Matarranya. 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, 

intervingué en una taula rodona presen-

tada per Raimon Monclús i moderada per 

Ferran Bladé, juntament amb Àlex Su-

sanna, Daniel Condeminas, Carles Terès 

i Jordi Puig. Organització: Associació 

Cultural del Matarranya, Federació d’Or-

ganitzacions de la Llengua Catalana, 

Ajuntament de Calaceit, IEC i Departa-

ment de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya.

— IEC, 31 de gener. XV Jornada 

de Recerca del Departament de Física. Hi 

intervingueren, entre d’altres, Antonio 

Acín dal Maschio (Institut de Ciències 

Fotòniques), com a conferenciant convi-

dat, i José Miguel Juan Zornoza (Research 

Group of Astronomy and Geomatics), que 

impartí la conferència inicial. Organitza-

ció: UPC, amb el suport de la Societat 

Catalana de Física (IEC).

— Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres), 1 

de febrer. 9a edició del Dissabte Trans-

fronterer de les Matemàtiques a l’Alt 

Empordà (DITMAE), amb les xerrades 

«Embolica que fa fort!», «Teoria de jocs: 

equilibri de Nash i models econòmics» i 

«Criptografia: de l’aritmètica als codis 

secrets»; un taller adreçat al professorat i 

l’acte de lliurament dels premis DITMAE 

2020, al qual assistí Joandomènec Ros, 

president de l’IEC i de la Fundació Ferran 

Sunyer i Balaguer. Organització: Fundació 

Ferran Sunyer i Balaguer (IEC) i Ajunta-

ment de Figueres.

— IEC, 17 de febrer. Jornada: 

«Adaptació al canvi climàtic a la Mediter-
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rània: restauració d’ecosistemes i gestió 

forestal», conferència final del projecte 

LIFE The Green Link. Organització: 

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 

Forestals (CREAF), amb el suport de 

l’IEC.

— IEC, 27 de febrer. V Jornada 

d’Estudis Hebraics. Hi van intervenir com 

a ponents: Jordi Casanovas, president de 

la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, 

Roger Ferran i M. Carmen Algaba. Orga-

nització: Societat Catalana d’Estudis 

Hebraics (IEC). 

— IEC, 5 de març. 11a Jornada 

de la Societat Catalana de Comunicació, 

amb la taula rodona «La recerca d’excel-

lència en comunicació a Catalunya. Una 

mostra del talent del nou talent investiga-

dor, a través dels premis extraordinaris de 

doctorat» i el lliurament dels XXXI Pre mis 

CAC a la investigació sobre comunicació 

audiovisual. Organització: Societat Cata-

lana de Comunicació (IEC) i Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya.

— IEC, 6 de març. X Jornada de 

Cromatina i Epigenètica. Presentació  

de comunicacions orals i en format de 

pòster a càrrec d’investigadors d’univer-

sitats i centres de recerca especialitzats en 

el tema de la Jornada. Organització: 

Secció de Cromatina i Epigenètica de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC) i 

Barcelona Chromatin Club.

— Sessió virtual, 22 de juny. 

Jornada: «Els Jocs Florals, més que un 

certamen poètic». Hi participaren Jaume 

Sobrequés, president de la Societat Cata-

lana d’Estudis Històric, que obrí l’acte, i 

els ponents següents: Josep Pich, professor 

d’universitat i investigador principal del 

Grup de Recerca en Estats, Nacions i 

Sobiranies (GRENS) de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF); Narcís Garolera, 

catedràtic emèrit de la UPF; Josep M. 

Roig, professor de la Universitat Rovira i 

Virgili (URV); Josep M. Figueres, profes-

sor de la Universitat Autònoma de Barce-

lona (UAB) i coordinador de la Jornada, 

i José María Murià, membre de l’Institut 

Nacional d’Arqueologia i Història (Mèxic) 

i de l’IEC. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Històrics (IEC).

— Sessió virtual, 13 i 14 de juliol. 

Jornades SCM «Matemàtiques i COVID- 

19». Activitat formativa de reflexió i de 

debat sobre la modelització matemàtica 

aplicada a la pandèmia de la COVID-19. 

El programa va comprendre dues taules 

rodones i vuit ponències de recerca im-

partides per membres de la comunitat 

matemàtica, com ara docents, investiga-

dors o professionals del món de l’empresa 

i de la divulgació científica, entre els quals 

hi havia Anna Vilella (Hospital Clínic, 

UB), Pere Puig (UAB), Àlex Arenas 

(URV) i Clara Prats (UPC). Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC).

Reunions i sessions científiques

— Reial Acadèmia de Farmàcia de Cata-

lunya, 30 d’octubre. Sessió: «Economia 

circular», moderada per Francesc Tres-
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serra, acadèmic numerari de la Reial 

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 

(RAFC) i secretari de la Secció IV, Salut 

Pública, Alimentació i Ambient, i amb 

ponències a càrrec de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i de Miquel Salgot, 

membre numerari de la RAFC. Organit-

zació: Reial Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya.

— IEC, 6 de febrer. Sessió cien-

tífica: «Corrispondenze metrico-verbali 

negli epinici pindaraci. Alcune propspet-

tive di recerca», a càrrec d’Alessio Faedda, 

de la Universitat de Càller. Organització: 

Societat Catalana d’Estudis Clàssics 

(IEC).

Taules rodones i tertúlies

— IEC, 11 de novembre. Tertúlia de la 

Secció de Jardineria de la Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris, a càrrec de 

Salvador Maluquer i Josep M. Vives. 

Organització: Institució Catalana d’Estu-

dis Agraris (IEC).

— IEC, 14 de novembre. Taula 

rodona: «L’ús d’antibiòtics en ramaderia: 

reptes presents i futurs». Organització: 

Secció de Ramaderia de la Institució Ca-

talana d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 18 de novembre. Taula 

rodona: «L’hel·lenista, filòleg o historia-

dor, en el nostre món», en honor de 

Montserrat Jufresa i Jaume Almirall, 

ambdós de la Universitat de Barcelona, 

que intervingueren en l’acte juntament 

amb Ana Iriarte, de la Universitat del País 

Basc, i Esteban Calderón, de la Universi-

tat de Múrcia. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Clàssics (IEC).

— IEC, 23 de gener. Taula rodo-

na: «Contra discriminació, objecció de 

llengua?», moderada per Montserrat 

Franquesa i Antoni Isarch, membres de 

Col·lectiu Pere Quart, i amb les interven-

cions de Jordi Badia, Carme Junyent i 

Josep Murgades. Organització: Col·lectiu 

Pere Quart, Societat Catalana de Llengua 

i Literatura (IEC) i Departament de Fi-

lologia Catalana de la UAB.

— IEC, 30 de gener. Taula rodo-

na: «El govern dels municipis catalans, 

passat, present i futur. El tractat sobre el 

regiment de la ciutat d’Urgell de Jeroni 

Grau (c. 1570) des de quatre perspec-

tives», amb Lluís Obiols, de l’Arxiu Mu-

nicipal de la Seu d’Urgell; Josep Cap- 

deferro, de la UPF; Jaume Dantí, de la 

UB, i Xavier Forcadell, de la Diputació de 

Barcelona. Organització: Societat Catala-

na d’Estudis Jurídics, Diputació de Bar-

celona, Ajuntament de la Seu d’Urgell, 

UPF i UB.

— Sessió virtual, 16 de juny. 

Taula rodona: «Reflexions des de la geo-

grafia sobre la pandèmia de la COVID- 

19». Amb les intervencions d’Oriol Nel·lo, 

professor del Departament de Geografia 

de la UAB i membre de l’IEC; Albert 

Esteve, demògraf i director del Centre 

d’Estudis Demogràfics, i Jesús Burgueño, 

catedràtic de geografia de la Universitat 

de Lleida i vicepresident de la Socie- 
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tat Catalana de Geografia. La sessió va 

estar moderada per Anna Ortiz Guitart, 

professora del Departament de Geografia 

de la UAB i vocal de la Societat Catalana 

de Geografia. Organització: Societat Ca-

talana de Geografia (IEC).

Debats

— IEC, 18 de setembre. Debat: «Dues 

visions i efectes del canvi climàtic: l’agri-

cultura i l’arquitectura», a càrrec de Ro-

bert Savé i Josep Bunyesc. Durant l’acte 

es va fer la presentació de les actes del 1r 

Congrés del Món de la Masia, celebrat el 

2015. Organització: Institució Catalana 

d’Estudis Agraris (IEC).

— IEC, 25 de setembre. Debat: 

«Joves i creació: transformant la Mediter-

rània». Diàleg sobre la força i els límits de 

la literatura i l’art fet per joves a l’hora 

d’impulsar la igualtat de gènere i els can-

vis en les societats europees i mediterrà-

nies, amb la intervenció de joves escriptors 

i il·lustradors de diferents països. També 

hi participaren Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC; Nabil AL-Sharif, director 

executiu de la Fundació Anna Lindh per 

al diàleg entre cultures (Alexandria), i 

Josep Ferré, director general en funcions 

de l’Institut Europeu de la Mediterrània. 

Organització: IEMed.

— IEC i Reial Acadèmia de Far-

màcia, 13 i 14 de novembre. Debat: 

disputatio of Barcelona: «A new human-

ism for the 21st century? Specialisation 

vs. generalisation». Experts de diversos 

àmbits debateren sobre el futur de l’ense-

nyament. Organització: Academia Euro-

paea. 

— IEC, 13 de febrer. Debat sobre 

el llibre capital i ideologia, de Thomas 

Piketty. Ponent: Vicenç Navarro, catedrà-

tic emèrit de la Universitat Pompeu Fabra 

i la Universitat Johns Hopkins. Organit-

zació: Grup de Treball d’Economia Mar-

xista de la Societat Catalana d’Economia 

(IEC).

— Sessió virtual, 9 de juliol.  

Debat: «Les tecnologies en el context 

educatiu actual. Per a un ús responsable, 

saludable i ètic», amb la participació de 

Miquel Àngel Prats, professor de Blan-

querna - Universitat Ramon Llull i gua-

nyador del Premi Joan Profitós 2020; 

Mariola Dinarès, periodista especialitzada 

en temes digitals, i Jordi Bernabeu, expert 

en addiccions tecnològiques. Organitza-

ció: Societat Catalana de Pedagogia (IEC).

— Sessió virtual, 21 de juliol. 

Debat: «La mobilitat ferroviària en un 

nou model de ciutat metropolitana. El cas 

del Besòs», presentat per Eduard Arruga, 

president de la Societat Catalana d’Eco-

nomia (SCE), i moderat per Joaquim 

Perramon, vocal de la mateixa Societat. 

Van participar-hi Santiago Montero, en-

ginyer industrial; Carme Ribas, arquitec-

ta; Màrius Rubiralta, doctor en ciències 

químiques, i Roger Hoyos, enginyer 

elèctric i membre de la Societat Catalana 

de Tecnologia. Organització: Societat 

Catalana d’Economia (IEC).
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Simposis

— IEC, 12 i 13 de setembre. Congrés 

internacional Genomics for Biodiversity 

Symposium, amb la participació de cien-

tífics de diversos centres de recerca i 

universitats internacionals, que tractaren 

sobre el projecte BioGenoma i la seqüen-

ciació genòmica. Organització: Institut 

d’Estudis Catalans, Societat Catalana de 

Biologia i Institució Catalana d’Història 

Natural.

— IEC, 8 d’octubre. Simposi: 

«Teresa Pàmies. Política, memòria i lite-

ratura», inaugurat per Sergi Pàmies, fill de 

l’homenatjada i escriptor, i amb les inter-

vencions d’especialistes en literatura, com 

ara Margarida Aritzeta, Enric Balaguer i 

Lluïsa Julià. Organització: Ajuntament de 

Balaguer, Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, Institució de les 

Lletres Catalanes i Societat Catalana de 

Llengua i Literatura (IEC).

— IEC, 25 d’octubre. Simposi 

Alexandre Galí, en el marc de la comme-

moració del cinquantenari de la mort del 

pedagog, lingüista i historiador. Josep 

Monserrat, professor de filosofia i presi-

dent de la Societat Catalana de Filosofia 

(IEC), hi presentà la ponència inaugural 

«El pensament d’Alexandre Galí». L’acte 

fou presidit per Carles Martínez, secreta-

ri de Polítiques Educatives del Departa-

ment d’Educació, i Joandomènec Ros, 

president de l’IEC. Organització: Depar-

tament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya i IEC. 

— IEC i altres llocs de Barcelona, 

7 i 8 de novembre. II Simposi Interna-

cional Joan Brossa: «Els arbres varien 

segons el terreny». En el marc del cente-

nari del naixement del poeta, diversos 

estudiosos oferiren una revisió dels estudis 

realitzats sobre l’obra de Brossa. Organit-

zació: Institució de les Lletres Catalanes 

i IEC.

— IEC, 22 de novembre. Simposi 

«Dolors Monserdà i Vidal: els orígens de la 

novel·la catalana moderna i del feminisme 

a Catalunya». Inauguració a càrrec de 

Mariàngela Vilallonga, consellera de Cul-

tura de la Generalitat de Catalunya, i 

Joan domènec Ros, president de l’IEC. La 

conferència inaugural anà a càrrec de  

M. Carme Mas i Morillas; altres estudiosos 

presentaren ponències a l’entorn de l’obra 

i la influència de l’escriptora i feminista. 

Organització: Institut Català de les Dones, 

IEC, Institució de les Lletres Catalanes, 

Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àn-

gels Anglada - Carles Fages de Climent, 

Universitat de Girona, Càtedra Verdaguer 

d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic. 

— IEC, 5 de desembre. MetNet 

Satellite Symposium: Targeting Metabo-

lism to Develop New Therapies, amb cinc 

conferències a càrrec d’investigadors 

d’universitats i centres de recerca inter-

nacionals. Organització: Secció de Senya-

lització Cel·lular i Metabolisme de la 

Societat Catalana de Biologia (IEC).

— IEC, 9 de març. Simposi Re-

llegir Anglada, amb motiu del norantè 
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aniversari del naixement de l’escriptora, 

amb les intervencions de Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Oriol Ponsatí-

Murlà, director de la Institució de les 

Lletres Catalanes; M. Teresa Cabré, pre-

sidenta de la Secció Filològica, i Mariàn-

gela Vilallonga, consellera de Cultura, que 

clogué l’acte. Organització: Institució de 

les Lletres Catalanes i Societat Catalana 

de Llengua i Literatura (IEC). 

— Sessió virtual, 6 de maig. Sim-

posi de Recerca en Coronavirus. Activitat 

organitzada amb l’objectiu de compartir 

la investigació en relació amb el SARS-

CoV-2 i la COVID-19. Organització: 

Societat Catalana de Biologia.

Fires

— Avinguda de la Catedral (Barcelona), 

6-15 de setembre. 37a edició de la Set-

mana del Llibre en Català. L’IEC hi 

presentà una selecció de les seves publi-

cacions al mòdul 43, compartit amb Pu-

blicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Organització: Editors.cat.

— Plaça del Port (Alacant), 14-

16 de febrer. II Plaça del Llibre. Organit-

zació: La Cívica - Escola Valenciana, 

Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), 

Generalitat Valenciana i Universitat 

d’Alacant, en col·laboració amb la Dele-

gació d’Alacant de l’IEC.

Lliuraments de premis

— IEC, 21 d’octubre. Lliurament del 

Premi Societat Catalana d’Economia, 

amb una conferència a càrrec de Massimo 

Motta, coautor d’exclusionary practices. 

the economics of monopolisation and 

abuse of dominance, l’obra premiada en 

la 15a convocatòria (2019). Organització: 

Societat Catalana d’Economia (IEC).

— Magatzem del Mar (Benicarló), 

16 de novembre. Lliurament dels Premis 

Literaris Ciutat de Benicarló 2020. Hi 

participà, entre d’altres, Joandomènec 

Ros, president de l’IEC. Organització: 

Ajuntament de Benicarló.

— IEC, 23 de novembre. Lliura-

ment del Premi Josep Maria Batista i Roca 

- Memorial Enric Garriga Trullols, atorgat 

per l’Institut de Projecció Exterior de la 

Cultura Catalana. A l’acte assistí Mariàn-

gela Vilallonga, consellera de Cultura, en 

nom de Quim Torra, president de la Ge-

neralitat. Organització: l’Institut de Pro-

jecció Exterior de la Cultura Catalana, 

amb la col·laboració de l’IEC. 

— IEC, 12 de desembre. Lliura-

ment dels Premis CCNIEC 2019, inclosos 

en el lXXXiX cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC. Organització: Centre 

Català de la Nutrició de l’IEC (CCNIEC).

— IEC, 28 de febrer. Lliurament 

dels premis de la X Olimpíada de Biologia 

de Catalunya, adreçada a estudiants de 

batxillerat. Organització: Societat Cata-

lana de Biologia (IEC).

— Seu del Col·legi de Notaris de 

Catalunya, Barcelona, 28 de març. XI Pre-

mi Puig Salellas, atorgat a Joan Egea i 

Fernàndez, membre de la Secció de Filo-
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sofia i Ciències Socials. L’acte fou presi-

dit per Ester Capella, consellera de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Organització: Col·legi de Notaris de Cata-

lunya.

Congressos

— IEC i altres llocs de Barcelona, 23-25 

d’octubre. 31a edició del congrés anual 

de l’Academia Europaea: «Building 

Bridges 2019», amb l’assistència de 240 

experts internacionals de diferents àmbits 

acadèmics. Organització: Academia Eu-

ropaea. 

— IEC, 18-20 de novembre. 

Congrés internacional «Barcelona BioMed 

Conference Immunotherapy beyond can-

cer. A cure for age-related diseases», en 

què participaren com a ponents investi-

gadors de diferents universitats i centres 

de recerca internacionals. Organització: 

Institut de Recerca Biomèdica. 

— IEC, 14 i 15 de febrer. 7è 

Congrés d’Energia de Catalunya (CoE-

nerCat), amb diverses ponències i taules 

rodones a l’entorn de l’emergència climà-

tica, entre altres temes. Organització: 

Associació Congrés d’Energia de Catalu-

nya, Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC) i IEC.

— IEC, 19-21 de febrer. III Con-

grés Internacional «Les ciutats mediter-

rànies. Mobilitat i desplaçament de 

persones», sota la direcció de Flocel Sa-

baté, membre de l’IEC, i la presidència de 

Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Josep Ferré, de l’ Institut Europeu de la 

Mediterrània (IEMED), i Nicholas Sims-

Williams, de la Unió Acadèmica Interna-

cional (UAI). Organització: IEC, UAI, 

IEMed, MedCités, Universitat de Lleida i 

Ajuntament de Barcelona.

— Sessió virtual, 26 de juny. III Con-

grés Internacional de Recerca en Co-

municació. L’acte fou presentat per 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i 

Sergi Cortiñas, president de la Societat 

Catalana de Comunicació (SCC), i va 

comprendre més d’una cinquantena de 

comunicacions, distribuïdes en set ses-

sions i presentades per experts en comuni-

cació procedents de vint-i-set universitats, 

tant dels Països Catalans com de fora, així 

com la XXX Conferència Anual de la 

Societat Catalana de Comunicació. Orga-

nització: Societat Catalana de Comunica-

ció (IEC). 

Exposicions

— IEC, 5 de setembre - 8 d’octubre. 

Exposició de litografies de la sèrie «Tri-

bunal de les Aigües», del pintor i escultor 

alcoià Antoni Miró. Organització: IEC.

— IEC, 18-20 de setembre de 

2019 i 25-28 de febrer de 2020. Exposi-

ció: «Dones i física». Organització: So-

cietat Catalana de Física (IEC), IEC, 

Institut de Ciències del Cosmos de la 

Universitat de Barcelona (ICCUB) i Uni-

versitat de Barcelona.

— IEC, 9-31 d’octubre. Exposi-

ció: «La taula periòdica a l’IEC». L’acte 
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d’inauguració de la mostra anà a càrrec 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC; 

Alícia Casals, presidenta de la SECCT; 

Carles Bo, president de la Societat Cata-

lana de Química, i Pilar González, comis-

sària de la exposició i membre de la 

SECCT. Organització: Secció de Ciències 

i Tecnologia (IEC).

Cursos i tallers

— IEC, 4-10 de setembre. Barcelona 

Summer School for Advanced Modeling 

of Behavior (BAMB!). Curs de tècniques 

avançades d’anàlisi basada en models de 

comportament (humans i d’altres espè-

cies). Organització: Societat Espanyola de 

Neurociència, en col·laboració amb el 

Centre de Recerca Matemàtica. 

— Seu Universitària de la Nucia 

(Alacant), 22, 23, 29 i 30 de novembre. 

XXXII Curs de Sociolingüística de la 

Nucia: «La música en valencià», dirigit 

per Vicent Martines, delegat de l’IEC a 

Alacant. Organització: Institut Virtual 

Internacional de Traducció (IVITRA), 

Generalitat Valenciana, Centre de For-

mació, Innovació i Recursos per al Pro-

fessorat (CEFIRE) d’Alacant, Delegació 

d’Alacant de l’IEC, Universitat d’Alacant, 

Govern d’Espanya, Universitat de Bam-

berg i Centre d’Estudis Catalans de la 

Universitat de Califòrnia.

—IEC, 20 de desembre. 2nd Win-

ter Workshop de la Societat Catalana 

d’Economia, jornada en què diversos in-

vestigadors presentaren les seves recer-

ques en curs. Organització: Societat Ca- 

talana d’Economia (IEC). 

Commemoracions i homenatges

— Campus Cappont de la Universitat de 

Lleida (UdL), 3 d’octubre. Homenatge a 

Jaume Porta, primer rector electe de la 

UdL (1993-2003). L’acte acadèmic fou 

inaugurat per l’actual rector de la UdL, 

Jaume Puy, i inclogué tres ponències sobre 

l’homenatjat. Organització: Universitat de 

Lleida.

— IEC, 4 d’octubre. Celebració 

del Dia de la Traducció a Barcelona, amb 

l’homenatge a Marina Abrànova, traduc-

tora i especialista en literatura catalana 

de la Universitat de Moscou. Organització: 

CEDRO, amb la col·laboració del Depar-

tament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, la Institució de les Lletres 

Catalanes (IEC) i l’IEC. 

— Figueres, 14 d’octubre - 17 de 

novembre. Acte d’homenatge a Emilio 

Pérez Piñero: «La cúpula del Museu Dalí. 

Homenatge a l’arquitecte Emilio Pérez 

Piñero», amb diverses conferències i una 

exposició monogràfica. Organització: 

Fede Luque, Fundación Emilio Pérez 

Piñero i Societat Catalana de Tecnologia 

(IEC). 

— IEC, 4 de novembre. Home-

natge a Salvador Giner: «L’empremta de 

Salvador Giner a la sociologia», acte 

presidit per Joandomènec Ros, president 

de l’IEC, i Marta Sanz, presidenta de 

l’Associació Catalana de Sociologia. Or-
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ganització: Societat Catalana de Sociolo-

gia (IEC).

— IEC, 4 de novembre. Home-

natge a Maria Àngels Anglada amb motiu 

del vintè aniversari de la mort de l’escrip-

tora. L’acte comptà amb la presència  

de Mariàngela Vilallonga, consellera de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, i 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i es 

va cloure amb l’actuació del cantautor 

Josep Tero. Organització: Càtedra de 

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - 

Carles Fages de Climent de la Universitat 

de Girona.

— IEC, 19 de novembre. Sessió 

commemorativa amb motiu del 125è 

aniversari del naixement del geògraf  

Pierre Deffontaines (1894-1978), que va 

ser membre corresponent de l’IEC. L’ac-

te va constar de la inauguració d’una 

exposició de dibuixos i llibres de Deffon-

taines, a la Casa de la Convalescència fins 

al 20 de desembre, i de ponències a càrrec 

d’Horacio Capel, professor emèrit de la 

Universitat de Barcelona, i Anna Gudayol, 

conservadora del llegat Pierre Deffontai-

nes de la Biblioteca de Catalunya. Orga-

nització: IEC, Biblioteca Nacional de 

Catalunya i Diputació de Barcelona.

— IEC, 22 de novembre. Acte de 

com memoració del dia de la UNESCO  

2019, en el marc de la Setmana UNES- 

CO 2019, que se celebrà del 16 al 23 de 

novembre amb diferents activitats arreu de 

Catalunya. Intervingueren, entre d’altres, 

Joandomènec Ros, en l’obertura de l’acte, 

i Joan A. Argenter, director de la Càtedra 

UNESCO de Diversitat Lingüística i Cul-

tural (IEC), que parlà de l’Any Interna-

cional de les Llengües Autòctones 2019. 

Organització: Xarxa Civil UNESCO. 

— IEC, 26 de novembre. Acte en 

homenatge a l’expresident de l’Associació 

Internacional de Sociologia Erik Olin 

Wright: «Repensant les utopies reals: el 

llegat d’Erik Olin Wright», amb la parti-

cipació del sociòleg Michael Burawoy. 

Organització: Associació Catalana de 

Sociologia (IEC).

— IEC, 26 de novembre. Acte 

científic commemoratiu del Premi Nobel 

de Química 2019, amb la conferència 

«Les bateries d’ió liti: de la química d’in-

tercalació al món recarregable», a càrrec 

de Rosa Palacín, de l’Institut de Cièn- 

cia de Materials de Barcelona - CSIC; el 

lliurament de diplomes a les persones que 

s’han doctorat a les universitats de Cata-

lunya en algun àmbit de la química du-

rant el curs 2018-2019, i de la lectura 

teatralitzada del poema «La taula periò-

dica», de David Jou, membre de l’IEC, a 

càrrec de Sílvia Panisello i Sinta Salvadó. 

Organització: Societat Catalana de Quí-

mica (IEC).

— IEC, 18 de desembre. Acte 

d’homenatge a Joan Francesc Mira en el 

seu vuitantè aniversari. Amb les interven-

cions, entre d’altres, de Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i Oriol Ponsatí-Murlà, 

director de la Institució de les Lletres 

Catalanes (ILC), que obriren l’acte; Joan 
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Josep Isern, Josepa Cucó, Jordi Cornude-

lla i el també escriptor Jaume Cabré, com 

a ponents; l’homenatjat, i Mariàngela 

Vilallonga, consellera de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, que va cloure 

l’acte. Organització: ILC, amb la col-

laboració de l’IEC.

— IEC, 29 de gener. Acte en re-

cord de Tomàs Vidal (1941-2019), en què 

es presentà el llibre pòstum cartografia 

històrica, de l’enciclopèdia de menorca, 

amb les intervencions de Vicenç M. Ros-

selló, de la Universitat de València; Fran-

cesc Nadal, de la Universitat de Barcelona, 

i Miquel Àngel Casasnovas, president de 

la Fundació Enciclopèdia de Menorca. 

Organització: Societat Catalana de Geo-

grafia (IEC). 

— IEC, 3 de febrer. Sessió en 

memòria de Joan Antoni Solans i Huguet, 

amb les intervencions de Joan Jofre, pre-

sident de la Reial Acadèmia de Ciències i 

Arts de Barcelona; Alícia Casals, presi-

denta de la Secció de Ciències i Tecnolo-

gia; Josep Muntañola, president de la 

Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 

de Sant Jordi; Joandomènec Ros, presi-

dent de l’IEC, i Damià Calvet, conseller 

de Territori i Sostenibilitat de la Genera-

litat de Catalunya. Organització: Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, Reial Acadèmia 

Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Àrea 

Metropolitana de Barcelona, Col·legi d’Ar-

quitectes de Catalunya, Museu d’Història 

de Barcelona i IEC.

— IEC, 13 de febrer. Sessió en 

memòria d’Aina Moll i Marquès (1930-

2019), inaugurada per Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, i M. Teresa Cabré, 

presidenta de la SF, i amb les interven-

cions, entre d’altres, de Francesc Moll, 

Pilar Arnau, Isidor Marí, Vicent Pitarch, 

Damià Pons i Joan Miralles, que van 

parlar dels diferents vessants de la trajec-

tòria de qui va ser la primera directora 

general de Política Lingüística de la Ge-

neralitat de Catalunya. Organització: 

Secció Filològica de l’IEC.

— IEC, 26 de febrer. Sessió dedi-

cada a Ramon d’Abadal: «Fa cinquanta 

anys. Homenatge a Ramon d’Abadal i de 

Vinyals (1888-1970)», presidida per 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i 

amb les intervencions de Jaume Sobre-

qués, Josep Maria Salrach, Gaspar Feliu 

i Marta Prevosti. Organització: Societat 

Catalana d’Estudis Històrics (IEC), Cen-

tre d’Història Contemporània de Catalu-

nya i Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona.

— Residencia de Estudiantes 

(Madrid), 3 de març. Acte en record de 

Salvador Giner, amb la participació, entre 

d’altres, dels sociòlegs José García-Velas-

co, Victòria Camps i Emilio Lamo de 

Espinosa. Organització: Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC).

— Sessió virtual, 12 de maig. 

Celebració del Dia de la Dona Matemà-

tica, amb el visionament conjunt del  

documental secrets of the surface. the 

MEMORIA CURS 2019-2020.indb   411 6/7/21   12:16



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

19
-2

02
0

412

mathematical vison of maryam mirzak-

hami i posterior cinefòrum. Van interve-

nir-hi, entre d’altres, Dolors Herbera, 

presidenta de la SCM, Hugo Parlier 

(Universitat de Luxemburg) i Raheleh 

Jafari (Institute for Research in Funda-

mental Sciences, Teheran). Organització: 

Societat Catalana de Matemàtiques (IEC). 

— Sessió virtual, 21 de maig. 

Homenatge a Jacint Ros Hombravella, 

economista traspassat el dia 1 de maig de 

2020. Van participar-hi Eduard Arruga, 

president de la Societat Catalana d’Eco-

nomia; Anton Gasol, degà del col·legi 

d’Economistes de Catalunya; Valentí 

Pich, president del Consejo General de 

Economistas, i Antoni Montserrat, secre-

tari de la Societat Catalana d’Economia. 

Organització: Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, Consejo General de Economis-

tas i Societat Catalana d’Economia (IEC).

Concerts

— IEC, 26 de setembre. Darrer concert 

del cicle música al claustre 2019: «Ho-

menatge a Pau Casals. La projecció 

mundial del Barroc i el violoncel des de 

Catalunya», a càrrec d’Òscar Alabau i 

Ricard Rovirosa. Organització: IEC. 

— IEC, 19 de desembre. Concert 

de Nadal: «El repertori nadalenc popular 

amb regust renaixentista», a càrrec del 

duet Egea-Ducable. Organització: Amics 

de l’Art Romànic (IEC).

Altres 

— Universitat de València, 6 de setem-

bre. Acte d’obertura del curs acadèmic 

2019-2020 de la Universitat de València, 

amb la lliçó inaugural «Els folkloristes 

valencians. Paradoxes, tòpics i realitats», 

a càrrec de Josepa Cucó i Giner, catedrà-

tica de la Universitat de València i mem-

bre de l’IEC. Organització: Universitat de 

València. 

— IEC, 11 de setembre. Celebra-

ció de la Diada Nacional de Catalunya, 

amb el discurs patriòtic a càrrec d’Andreu 

Mas-Colell, l’actuació musical del teno-

rista Jordi Figaró, l’exposició «Tribunal 

de les Aigües» del pintor alcoià Antoni 

Miró i visites guiades a la Casa de Conva-

lescència. Organització: IEC. 

— IEC, 16 de setembre. Sessió 

inaugural del curs 2019-2020 de la So-

cietat Catalana d’Economia, amb la 

conferència: «Reflexions fiscals», a càrrec 

de l’economista Andreu Mas-Colell, mem-

bre de l’IEC. Organització: Societat Ca-

talana d’Economia (IEC).

— Llibreria Libros 28 (Sant Vi-

cent del Raspeig, Alacant), 18 de setem-

bre. Nit Estellés, amb recitals lliures i un 

concert de Vicent Roig, entre d’altres. 

Organització: Lacivica.cat i Escola Valen-

ciana - Federació d’Associacions per la 

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

l’Associació d’Escriptors en Llengua Ca-

talana, la Delegació d’ACPV a Alacant, 

Libros 28 i l’Ajuntament de Sant Vicent 

del Raspeig.
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— Llibreria Libros 28, Sant Vin-

cent del Raspeig, 28 de setembre. Club de 

Lectura de la Delegació d’Alacant de l’IEC 

a càrrec de l’escriptora Lliris Picó: l’estiu 

que comença, de Sílvia Soler. Organitza-

ció: Delegació de l’IEC a Alacant. 

— Centre Cultural La Nau (Va-

lència), 1 d’octubre. Manifest per la reci-

procitat plena i l’esplai comunicatiu en la 

nostra llengua. A l’acte, presentat per la 

professora de la Universitat de València 

(UV) Alícia Martí, hi participà, entre 

d’altres, el sociolingüista Vicent Pitarch, 

membre de l’IEC. Organització: STEPV, 

Escola Valenciana i FOLC, amb la col-

laboració del vicerectorat de Cultura i 

Esport de la UV.

— Edifici Vallroc, Prada, 4 i 5 

d’octubre. Ple itinerant de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials. Sota el guiat-

ge de persones expertes en la zona, els 

membres de la SFCS van poder conèixer 

la situació, els reptes i les perspectives 

d’aquest territori de la Catalunya del 

Nord. Organització: Secció de Filosofia i 

Ciències Socials (IEC).

— IEC, 9 d’octubre. Acte «L’IEC 

amb les obres completes de Moll i Alco-

ver», amb les intervencions, entre d’altres, 

de Joandomènec Ros, president de l’IEC, 

i Francesc Homs, president de la Institu-

ció Francesc de B. Moll, i una actuació 

musical presentada pel musicòleg Amadeu 

Corbera. Organització: IEC, Institució 

Francesc de Borja Moll, Nova Editorial 

Moll, Departament de Cultura de la Ge-

neralitat de Catalunya, Ajuntament de 

Palma i Espai Mallorca.

— IEC, 10 d’octubre. Cicle: A 

l’iec llegim rodoreda, amb la lectura en 

veu alta de fragments de l’obra la plaça 

del diamant, de Mercè Rodoreda. L’acte 

estigué presidit per la consellera de Cul-

tura de la Generalitat de Catalunya, 

Mariàngela Vilallonga. Organització: IEC.

— IEC, 22 d’octubre. Acte inau-

gural del curs acadèmic 2019-2020 de 

l’IEC, amb la conferència: «Picasso i la 

cultura catalana: notes artístiques, huma-

nes i literàries» i presidit per Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; Mariàngela Vila-

llonga, consellera de Cultura de la Gene-

ralitat de Catalunya, i Mario Conoci, 

síndic de l’Alguer. Organització: IEC. 

— Auditori de la Diputació de 

Tarragona, 14 de novembre. Acte de clo-

enda de l’Any Internacional de la Taula 

Periòdica dels Elements Químics, a càrrec 

de Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC, 

i Carles Bo, president de la Societat Cata-

lana de Química. Organització: Societat 

Catalana de Química (IEC).

— Palau Ducal de Gandia, 16 de 

novembre. VIII Nit de Contes al Palau, en 

què es llegiren obres de Maria Seguí i Rafa 

Gomar i microrelats premiats en el concurs 

Tirantianes. Organització: Delegació 

d’Alacant de l’IEC, Institut Municipal 

d’Arxius i Biblioteques de l’Ajuntament de 

Gandia, entre altres organismes i entitats.

— IEC, 18 de novembre. Inaugu-

ració del joc d’escapada de la llengua 

MEMORIA CURS 2019-2020.indb   413 6/7/21   12:16



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

19
-2

02
0

414

catalana A l’ombra de sant pau. Van 

intervenir-hi Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; David Paloma, coordinador de 

l’activitat, i Ester Franquesa, directora 

general de Política Lingüística de la Ge-

neralitat de Catalunya. Organització: IEC, 

Ruta Pompeu Fabra i Direcció General de 

Política Lingüística de la Generalitat  

de Catalunya. 

— Auditori Teatre Espai Ter 

(Torroella de Montgrí), 23 de novembre. 

Espectacle: Íntimament llach, a càrrec de 

Neus Mar (veu) i Montse Canals (dansa). 

Hi assistiren Joandomènec Ros, president 

de l’IEC, i Mariàngela Vilallonga, conse-

llera de Cultura de la Generalitat de Ca-

talunya. Organització: Auditori Teatre 

Espai Ter, amb la col·laboració del De-

partament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, la Casa de la Generalitat a 

Perpinyà i el suport de l’IEC. 

— IEC, 27 de novembre. LXIX Ses-

sió de Fotografia de Natura: «Com foto-

grafiem orquídies?», a càrrec de Lluís 

Salvador, Jordi Prat, Joaquim Reberté i 

Xavier Sanjuan. Organització: Societat 

Catalana de Fotògrafs de Natura i Institu-

ció Catalana d’Història Natural (IEC).

— IEC, 27 de novembre. Acte 

«Viquimarató de la taula periòdica», amb 

motiu del 150è aniversari de la taula 

periòdica. Organització: Societat Catala-

na de Química (IEC) i Amical Wikimedia.

— Saló de Cent de l’Ajuntament 

de Barcelona, 3 de desembre. Acte de 

lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat 

a Pompeu Fabra, concedida l’any 1938. 

Amb les intervencions de Joandomènec 

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

presidenta de la Secció Filològica, que 

glossà la figura de Pompeu Fabra. Orga-

nització: Ajuntament de Barcelona i IEC. 

— IEC, 4 de desembre. Acte de 

recepció de la Medalla d’Or de la Ciutat 

a Pompeu. Joandomènec Ros, president 

de l’IEC, rebé la condecoració, cedida a 

l’Institut per Peio Rahola Fabra, net de 

Pompeu Fabra i representant de la famí-

lia. Organització: IEC. 

— IEC, 22 de gener. Acte de 

cloenda de l’exposició «Joaquim Miret i 

Sans (1858-1919)», amb les interven-

cions de Jaume de Puig, vicepresident de 

l’IEC; Eugènia Serra, directora de la Bi-

blioteca de Catalunya, i Jesús Alturo, 

professor de la UAB, que pronuncià la 

conferència «Joaquim Miret i Sans, histo-

riador de les contrades pirinenques, reco-

pilador del més primitius testimonis de la 

parla catalana». Organització: Biblioteca 

de Catalunya. 

— Espai VilaWeb, 21 de febrer. 

Celebració del Dia Internacional de la 

Llengua Materna 2020, amb les interven-

cions de Rubèn Fernández, coordinador 

de l’informe Linguapax 2019, ‘Kava’ vell 

en carabasses noves: revitalització lin-

güística i escolarització a Hawaii, i Mà-

rius Serra, escriptor i membre de la Secció 

Filològica (IEC). Durant l’acte s’anuncià 

el nom del guanyador del Premi Lingua-

pax 2020. Organització: Linguapax i 
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Càtedra UNESCO, amb el suport de 

l’Ajuntament de Barcelona.

— IEC, 24 de febrer. Celebració 

de l’Any Internacional de la Sanitat Ve-

getal: «Protegir les plantes, protegir la 

vida», amb les intervencions de Jordi Sala, 

president de la Institució Catalana d’Es-

tudis Agraris, i Josep Usall, director ge-

neral de l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries, entre d’altres. Organit-

zació: Institució Catalana d’Estudis 

Agraris (IEC).

— Sessió virtual, 25 d’abril. Club 

de Lectura de la Delegació d’Alacant de 

l’IEC, a càrrec de l’escriptora Lliris Picó, 

amb les obres canto jo i la muntanya 

balla, d’Irene Solà, i els titelles al país 

Valencià, de Jaume Lloret Esquerdo. Or-

ganització: Delegació d’Alacant de l’IEC. 

— Sessió virtual, 30 de maig. 

Club de Lectura de la Delegació d’Alacant 

de l’IEC, amb coordinació a càrrec de 

l’escriptora Lliris Picó i recomanacions  

de lectures dels participants. Organitza-

ció: Delegació d’Alacant de l’IEC. 

— Sessió virtual, 27 de juny. Club 

de Lectura de la Delegació d’Alacant de 

l’IEC, a càrrec de l’escriptora Lliris Picó, 

amb la lectura del llibre el silenci del far, 

d’Albert Juvany i Blanch. Organització: 

Delegació d’Alacant de l’IEC. 

— Sessió virtual, 25 de juliol. 

Club de Lectura de la Delegació d’Alacant 

de l’IEC, a càrrec de l’escriptora Lliris 

Picó, amb la lectura del llibre Al punt de 

mira, de Pep Castellano. Organització: 

Delegació d’Alacant de l’IEC. 
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