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1 . Selecció d’activitats ordenades cronològicament

11 de setembre de 2013
L’IEC celebra la Diada Nacional de Catalunya
Una representació de l’IEC féu la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, i l’equip de la Presidència 

assistí a l’acte institucional del parc de la Ciutadella . D’altra banda, al pati de la Casa de Convalescència se celebrà  

l’Onze de Setembre amb un discurs patriòtic de Carles Miralles i una interpretació vocal de diverses peces a càrrec de Laia 

Santanach (soprano), Taïs Oriol (contralt), Llorenç Lledó (tenor) i Daniel Tarrida (baix) . A la tarda, la Presidència de l’IEC, 

encapçalada per Joandomènec Ros, participà en la Via Catalana cap a la Independència en el tram de la plaça de Sant Jaume 

de Barcelona (fotografia 1) .

16 de setembre de 2013
«Rodoreda, mirall de llengües»
Durant l’any 2013, l’exposició «Rodoreda, mirall de llengües . La plaça del Diamant, cinquanta anys», organitzada per  

la Fundació Mercè Rodoreda i l’Institut d’Estudis Catalans, es continuà mostrant en diversos espais . Del 16 de setembre  

al 7 d’octubre tingué lloc a la Biblioteca de Palafrugell; del 5 al 26 de novembre, a la Biblioteca de Castelló d’Empúries,  

i del 29 de novembre al 31 de desembre, a la Biblioteca de Vidreres .

25 de setembre de 2013
«La superació d’un matemàtic . Ferran Sunyer i Balaguer, 1912-1967»
L’exposició itinerant, organitzada per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer de l’IEC, tingué lloc a l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs, del 25 de setembre al 24 d’octubre de 2013; a Alacant, a la Universitat d’Alacant, del 17 de novembre al 20 de 

desembre, i a Barcelona, al Palau Robert, del 15 de gener al 23 de febrer de 2014 . La mostra donà a conèixer la trajectòria 

vital d’un dels matemàtics catalans més importants, un científic autodidacte que va exercir de matemàtic tot i tenir paràlisi 

cerebral .

II.  Activitats 
acadèmiques  
i institucionals

FotogRaFia 1 . Carles Miralles (esquerra), 

que pronuncià el discurs patriòtic, i 

Joandomènec Ros, president de l’IEC,  

a la Sala Prat de la Riba .
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26 de setembre de 2013
Sessió in memoriam a Oriol Casassas, metge humanista
L’acte en memòria a Oriol Casassas i Simó (1923-2012), metge humanista i membre de l’IEC des del 1985, tingué lloc  

a la Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) i fou organitzat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la 

Salut de Catalunya i de Balears (l’Acadèmia), la Societat Catalana de Pediatria (SCP), l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)  

i la Fundació Alsina i Bofill . Hi intervingueren Jaume Padrós, vicepresident del COMB, que pronuncià el parlament  

de benvinguda i la presentació; Joaquim Ramis, antic president de l’Acadèmia, que féu una aproximació a la figura de 

l’homenatjat; Ferran Moraga, president de la SCP, que tractà la faceta de pediatre de Casassas; Màrius Foz, antic president 

de l’Acadèmia i membre de l’IEC, que se centrà en la seva aportació al llenguatge mèdic, i Ricard Guerrero, membre de  

l’IEC i president de la Fundació Alsina i Bofill, que es basà en l’aportació de Casassas a la cultura catalana . La cloenda  

fou a càrrec de Miquel Vilardell, president del COMB i membre de l’IEC (fotografia 2) .

26 de setembre de 2013
L’IEC i la RAE
L’IEC manté un contacte directe amb la RAE i altres acadèmies de la llengua per tal d’avançar conjuntament en els treballs 

comuns, tant pel que fa a la relació entre llengües i cultures com en les diverses metodologies que s’hi empren . En el context 

d’aquesta relació, Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC, assistí a la inauguració de l’exposició «La lengua y la palabra . 

Trescientos años de la Real Academia Española», acte que obrí la commemoració del tercer centenari de la RAE, a la 

Biblioteca Nacional d’Espanya, a Madrid .

27 de setembre de 2013
Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives
L’IEC acollí la presentació de les propostes i reflexions dutes a terme pels dotze Grups de Diàleg del Fòrum 2012 Catalunya 

21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives, organitzat per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, filial de l’IEC .  

El Fòrum s’inicià el juliol de 2012 com una plataforma de diàleg i debat al voltant de l’urbanisme i l’ordenació del territori 

en una doble perspectiva: la crisi de model i el procés de sobirania de la mateixa societat catalana . El document definitiu  

de les propostes fruit de les aportacions i valoracions posteriors es publicà a final d’any .

FotogRaFia 2
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30 de setembre de 2013
Dia Internacional de la Traducció a l’IEC
L’IEC i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) organitzaren un conjunt d’activitats al claustre de la Casa  

de Convalescència i al jardí Mercè Rodoreda amb motiu del Dia Internacional de la Traducció . L’escriptor i membre de la 

Secció Filològica Màrius Serra oferí una conferència sobre traducció literària; Bel Olid, vocal de l’AELC i presidenta del 

Consell Europeu d’Associacions de Traductors Literaris (CEATL), parlà de les recomanacions de la Plataforma Europea  

per a la Traducció Literària, i també es feren traduccions en directe i lectures públiques de traduccions . L’acte es tancà  

amb la projecció dels vídeos presentats en el segon concurs internacional Spot the Translator, convocat pel CEATL .

30 de setembre de 2013
Cicle sobre el programa «Construcció nacional i realitats canviants: evolució i futur»
La Secció de Filosofia i Ciències Socials dedicà les seves reunions ordinàries a la presentació i al debat del programa 

institucional «Construcció nacional i realitats canviants: evolució i futur» . Des del gener fins al juny de 2014, el cicle  

de conferències se centrà en els aspectes jurídics del procés de construcció nacional . 

2 d’octubre de 2013
Cicle Qüestions d’estat a l’IEC
Amb el lema Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur, l’IEC i Òmnium Cultural presentaren, el 29 de maig  

de 2013, un cicle de conferències i debats per plantejar propostes sobre com hauria de ser el futur Estat català en sis àmbits: 

la llengua, l’educació, la política, la cultura, la ciència i l’economia . La primera part del cicle constà de sis debats, que 

tingueren lloc a la seu d’Òmnium Cultural el mes de juny, i la segona part, formada per sis seminaris amb experts, es dugué  

a terme a l’IEC al llarg dels mesos d’octubre i novembre . Les ponències foren a càrrec d’Isidor Marí («Llengua», 2 d’octubre), 

Joandomènec Ros i Martí Teixidó («Educació i ensenyament», 16 d’octubre), Carles Miralles («Cultura», 30 d’octubre), 

Jaume Bertranpetit («Ciència», 13 de novembre), Oriol Homs («Societat i política», 27 de novembre) i Guillem López 

Casasnovas («Economia», 28 de novembre) . Finalment, el dia 11 de desembre de 2013 se’n presentaren les conclusions,  

que foren lliurades pel president de l’IEC i la presidenta d’Òmnium Cultural al vicepresident del Parlament de Catalunya,  

Lluís Corominas, el 9 de maig de 2014 (fotografia 3) .

FotogRaFia 3 . Muriel Casals, presidenta 

d’Òmnium Cultural, i Joandomènec Ros, 

president de l’IEC, lliuren les conclusions al 

vicepresident del Parlament, Lluís Corominas, 

a la seu del Parlament de Catalunya .
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2 d’octubre de 2013
Neix el portal Ciència i Tecnologia (CiT)
El portal CiT (http://cit.iec.cat) posa a l’abast del públic en general terminologia relacionada amb les ciències i la tecnologia, 

i en facilita les cerques . És el resultat del programa de recerca «Diccionari de Ciència i Tecnologia (DCT)», iniciat per la 

Secció de Ciències i Tecnologia l’any 2004 i dirigit per Salvador Alegret . Inclou, entre d’altres, el Diccionari de geologia 

d’Oriol Riba, Magnituds, unitats i símbols en química física (llibre verd) i el Diccionari enciclopèdic de medicina (fotografia 4) .

3 d’octubre de 2013
Sessions de treball sobre el X Congrés Internacional de la Societat Espanyola de 
Fenomenologia (SEFE) 
Coincidint amb el centenari de la publicació de l’obra Idees I, del filòsof Edmund Husserl, els dies 27, 28 i 29 de novembre 

de 2013 se celebrà a Barcelona el X Congrés de la SEFE, organitzat pel Grup d’Estudis Fenomenològics i la Societat 

Catalana de Filosofia, filial de l’IEC, en què s’analitzà l’impacte d’aquesta obra i la vigència del pensament fenomenològic  

en els debats filosòfics del segle xxi . Després del Congrés, es dugueren a terme, fins al juny de 2014, deu sessions de treball  

i de valoració sobre les ponències presentades . 

8 d’octubre de 2013
Cicle El dret català tres-cents anys després de la Guerra de Successió
La Societat Catalana d’Estudis Jurídics, filial de l’IEC, amb la participació de les facultats de dret de les diferents universitats 

catalanes i sota la coordinació de Josep Serrano, organitzà el cicle de conferències El dret català tres-cents anys després  

de la Guerra de Successió, que es dugué a terme fins al 28 de maig de 2014 . L’objectiu del cicle fou analitzar l’origen i 

l’evolució del dret català al llarg d’aquests tres segles, de les institucions públiques històriques del país i del dret positiu 

vigent en els diferents àmbits civil, públic i penal, així com reflexionar sobre els possibles escenaris futurs de Catalunya .  

La conferència inaugural, «El sentit de la resistència dels catalans (1713-1714)», fou a càrrec de Joaquim Albareda Salvadó, 

de la Universitat Pompeu Fabra, i la conferència de clausura, «Tres-cents anys després, en el camí cap a l’estat propi»,  

a càrrec de Marcel Mateu Vilaseca, de la Universitat Oberta de Catalunya . 

FotogRaFia 4
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14 d’octubre de 2013
Presentació «Espriu Digital . El patrimoni literari de Salvador Espriu al Corpus Literari 
Digital» a l’IEC
El Corpus Literari Digital sobre el patrimoni literari d’Espriu, ideat i dirigit per Joan Ramon Veny i Jordi Malé, de la Càtedra 

Màrius Torres de la Universitat de Lleida, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans i la Institució de les Lletres 

Catalanes, es presentà a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, amb motiu de la celebració de l’Any Espriu . Es tracta d’una plataforma 

virtual que pretén recollir les digitalitzacions dels materials que constitueixen el patrimoni literari contemporani en llengua 

catalana, especialment del segle xx, amb l’objectiu de contribuir-ne a la preservació i difusió, i de fomentar-ne la investigació .

15 d’octubre de 2013
Homenatge a Joaquim Folch i Torres
Jordi Casassas, Mercè Vidal, Jordi Serra, Norbert Bilbeny i Marta Montmany participaren en la jornada col·loqui 

Intel·lectuals i política. Una cultura d’Estat, celebrada a l’IEC, en homenatge a Joaquim Folch i Torres (1886-1963)  

amb motiu del cinquantenari de la seva mort . L’acte, organitzat per la Fundació Folch i Torres i l’Institut, fou presidit  

per Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Oriol Izquierdo, president del Patronat de la Fundació Folch i Torres .

24 d’octubre de 2013
Presentació de la barítona
A la seu de l’Institut tingué lloc una conferència de premsa per a la presentació de la barítona, un nou instrument  

de cobla fruit d’un programa de recerca de l’IEC sota la direcció de Joaquim Agulló . En l’acte, Jordi Campos, tècnic  

acústic i tenorista, féu una il·lustració musical amb la barítona (fotografia 5) .

24 i 25 d’octubre de 2013
Congrés Vuit-cents anys després de Muret: els trobadors i les relacions catalanooccitanes
El congrés Vuit-cents anys després de Muret: els trobadors i les relacions catalanooccitanes estudià les línies generals des de  

la historiografia romàntica dels moviments que sorgiren després de la batalla de Muret; analitzà les conseqüències que tingué la 

confrontació sobre la cultura, la literatura i la llengua, i replantejà nombrosos aspectes que es creien segurs i consolidats fins 

ara . Consistí en catorze ponències, les quals es distribuïren en quatre blocs: «Catalunya i Occitània», presidit per Isabel de 

Riquer; «Entre càtars, trobadors i exiliats», presidit per Maria Luisa Meneghetti; «Després de Muret», presidit per Saverio 

Guida, i «Dels trobadors a l’herència trobadoresca», presidit per Tomàs Martínez Romero . El congrés fou organitzat per la 

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, sota els auspicis de la Unió Acadèmica Internacional i el suport de l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca, l’Associació Internacional d’Estudis Occitans i l’Institut de Recerca en Cultures Medievals . 

FotogRaFia 5
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25 d’octubre de 2013
Celebració a l’IEC del vint-i-cinquè aniversari del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF)
Sota el lema «Vint-i-cinc anys de recerca en ecologia», la seu de l’IEC acollí l’acte institucional de celebració dels vint-i-cinc 

anys de la creació del CREAF, una entitat pública de recerca en ecologia terrestre i anàlisi del territori creada l’any 1987 i 

constituïda per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC) . En l’acte van participar Joandomènec Ros, president de l’IEC i catedràtic d’ecologia de 

la UB; Josep Enric Llebot, secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat  

de la Generalitat de Catalunya; Lluís Tort, vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB; Javier Retana, director 

del CREAF, i Lluís Calvo, coordinador institucional del CSIC a Catalunya .

28 d’octubre de 2013
Inauguració del curs 2013-2014
Amb la lliçó «1914 . Centenari de la Mancomunitat de Catalunya i la significació del bicentenari de 1714 en la seva 

perspectiva històrica», per Jordi Casassas, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, l’IEC obrí el curs acadèmic .  

L’acte fou presidit pel president de l’IEC, Joandomènec Ros, i comptà amb la participació de Jaume Ciurana, tinent  

d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona . La sessió clogué amb el concert de Joan Massotkleiner i Toti Soler, que  

interpretaren El món perdut de Salvador Espriu (fotografia 6) .

6 de novembre de 2013
Visita del Consell Permanent a l’abadia de Montserrat
Amb motiu del canvi de Govern de l’Institut, el Consell Permanent de l’IEC fou convidat pel pare abat Josep M . Soler i 

Canals a visitar l’abadia de Montserrat . Acompanyats pel pare Josep Massot, membre de la Secció Històrico-Arqueològica  

de l’IEC, els membres visitaren la Biblioteca i el Museu de Montserrat i, finalment, assistiren al cant de la salve interpretat 

per l’Escolania de Montserrat .

FotogRaFia 6 . D’esquerra a dreta: Joaquim 

Agulló, vicepresident de l’IEC; Jaume Ciurana,  

tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC;  

Jaume de Puig, vicepresident de l’IEC, i  

Romà Escalas, secretari general de l’IEC .
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7 de novembre de 2013
Inauguració de l’exposició itinerant «La renovació de l’escola pública . De l’Empordà a tot 
Catalunya (1900-1939)»
L’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, l’Arxiu Històric de Girona, el Museu del Joguet de Figueres i la Societat d’Història  

de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’IEC, inauguraren l’exposició itinerant «La renovació de l’escola 

pública . De l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939)», formada per setze plafons sobre la renovació pedagògica duta  

a terme pels mestres de les escoles rurals per dignificar l’escola i millorar l’educació dels infants . Al mateix temps es  

publicà un catàleg de cinquanta pàgines amb fotografies i quatre articles de socis de la Societat d’Història de l’Educació: 

«L’esplendor del magisteri gironí», de Salomó Marquès; «La renovació pedagògica durant la República, 1931-1939»,  

de Rosa Maria Moret; «Revistes i llibres per renovar l’escola», de Josep González-Agàpito, i «L’Associació Protectora de 

l’Ensenyança Catalana a l’Alt Empordà», de David Pujol . 

11 de novembre de 2013
Premis a l’Excel·lència Professional 2013
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona celebrà l’acte anual de reconeixement als professionals de diferents àmbits 

assistencials que exerceixen amb professionalitat, honestedat, qualitat i humanisme . La conferència que centrà la sessió  

fou dedicada a commemorar el centenari dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (1913-2013) . Ricard 

Guerrero, president de la Fundació Alsina i Bofill i membre de l’IEC, parlà de la trajectòria històrica dels Congressos,  

i Josep M . Solé i Sabaté, catedràtic d’història contemporània de la UAB, explicà com el lideratge de la professió mèdica  

en l’àmbit polític i social ha impulsat en bona mesura els canvis de progrés que ha viscut Catalunya en els darrers cent  

anys . En l’acte es féu una menció especial al doctor Oriol Casassas, metge humanista i membre de l’IEC des del 1985 . 

11-12 de novembre de 2013
Simposi internacional Les pedreres medievals a la Corona d’Aragó
L’objectiu del simposi internacional Les pedreres medievals a la Corona d’Aragó, organitzat per la filial Amics de l’Art 

Romànic (AAR), fou actualitzar els coneixements sobre les diferents pedreres de la Corona d’Aragó que van proporcionar els 

materials necessaris durant el període medieval i reunir per primera vegada en una publicació monogràfica uns estudis  

que esdevinguin de referència en el futur . La inauguració fou a càrrec de Carles Mancho, director de l’Institut de Recerca  

en Cultures Medievals (IRCUM), i de la doctora Francesca Español, presidenta dels AAR (fotografia 7) . FotogRaFia 7 . Anunci del simposi .
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14 de novembre de 2013
L’IEC i el Consello da Cultura Galega
En el marc del conveni de col·laboració entre l’IEC i el Consello da Cultura Galega per a la promoció de les cultures gallega  

i catalana, el president de l’IEC, juntament amb Ramón Villares, president del Consello da Cultura Galega, presidiren  

l’acte de commemoració Catalunya i Rosalía de Castro. 150 anys de ‘Cantares gallegos’ . Hi intervingueren Lluïsa Julià,  

de la Universitat Oberta de Catalunya; Marta Font i Espriu, del Centre Dona i Literatura de la Universitat de Barcelona,  

i Xesús Alonso Montero, president de la Real Academia Galega (fotografia 8) .

21 de novembre de 2013
Lliurament dels Premis CCNIEC 2013
El Centre Català de la Nutrició de l’IEC (CCNIEC), conscient de la importància de la indústria alimentària i el correcte  

estat nutricional de la població, convocà els Premis CCNIEC 2013 . El IV Premi CCNIEC a la millor iniciativa de la  

indústria alimentària fou atorgat a l’Institut Danone; el II Premi CCNIEC Marc Viader a la innovació en productes 

alimentaris, a l’empresa Grup Balfegó, i el IV Premi CCNIEC Ramon Turró a una trajectòria d’excel·lència en el camp  

de la nutrició, a Rosaura Farré Rovira . 

21 de novembre de 2013
Homenatge a Manuel Ribas i Piera
A la Sala Prat de la Riba se celebrà l’acte d’homenatge a Manuel Ribas i Piera, urbanista i membre de la Secció de Ciències  

i Tecnologia de l’IEC, que va morir el març de 2013 . L’acte fou organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat 

Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, el Departament d’Urbanisme 

i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona . 

En l’homenatge, moderat per Josep Maria Llop i Torné, president de la SCOT, intervingueren els arquitectes Jaume Llobet, 

Lluís Cantallops i Joan Antoni Solans (membre de l’IEC), i l’advocat Tomàs Pou .

23 de novembre de 2013
Reunió del Patronat de la Fundació Carles Salvador
El Patronat de la Fundació Carles Salvador es reuní a Benassal (Castelló) per aprovar el pressupost i el projecte d’activitats 

per al 2014 . La Fundació té per objectiu preservar i potenciar el llegat de Carles Salvador, promotor de les Normes de 

Castelló, i convertir la localitat en un punt de referència de les investigacions lingüístiques i culturals de la demarcació .

FotogRaFia 8 . Invitació a l’acte de 

commemoració .
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26 de novembre de 2013
Cloenda de la commemoració del centenari de les Normes ortogràfiques de l’IEC
L’acte de cloenda del centenari de les Normes ortogràfiques, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya i la Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració de l’IEC, tingué lloc al Palau Marc, seu  

del Departament . Hi van intervenir el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell; el president de l’IEC, 

Joandomènec Ros; el president de la Secció Filològica, Isidor Marí; la directora de Política Lingüística de la Generalitat,  

Ester Franquesa; l’escriptor i guionista Enric Gomà, i l’escriptora Empar Moliner (fotografia 9) . 

27-29 de novembre de 2013
Vuitena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans a Andorra
La Societat Catalana de Química, filial de l’IEC, organitzà la Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, que se 

celebra cada dos anys amb l’objectiu de facilitar el coneixement dels treballs d’investigació dels diferents grups de recerca 

que treballen en química als Països Catalans i estimular els joves investigadors a transmetre el seu treball a la resta de la 

comunitat científica . La vuitena edició de la Trobada tingué lloc a Andorra la Vella i fou organitzada en col·laboració amb  

la Societat Andorrana de Ciències . Hi assistiren cent quaranta-dues persones i s’hi presentaren quatre conferències plenàries 

i noranta comunicacions orals en els vuit simposis al voltant de totes les àrees de la química .

28 de novembre de 2013
Col·loqui internacional Reforma i dissidències religioses a la península Ibèrica al segle xvi

Fruit del conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Casa de Velázquez de Madrid per a desenvolupar 

projectes científics i artístics comuns, s’inaugurà el col·loqui internacional Reforma i dissidències religioses a la península 

Ibèrica al segle xvi. Hi intervingueren Joandomènec Ros, president de l’IEC; Jean-Pierre Étienvre, director de la Casa  

de Velázquez; Michel Boeglin, de la Universitat de Montpeller III, i David Kahn, del Centre Universitaire Jean-François 

Champollion (Albi) . La conferència inaugural fou a càrrec de Pierre Civil, de la Universitat de París III, amb el títol 

«Hispanissche Inquisition . Aux origines de la légendre noire . Imagerie et représentation de l’autodafé de Valladolid  

de 1559» .

FotogRaFia 9
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28 de novembre de 2013
Barcelona Knowledge Hub, l’Oficina de la Mediterrània i el Sud d’Europa de l’Academia 
Europaea, a l’Ajuntament de Barcelona
L’Academia Europaea (1988), amb la seu principal a Londres, és una organització científica no governamental formada per 

científics i acadèmics de totes les disciplines amb l’objectiu de promoure el coneixement, en especial de les ciències socials i 

humanitats . La seva àrea d’influència s’estén al sud d’Europa i l’àrea mediterrània per mitjà del Barcelona Knowledge Hub, 

amb seu a la Casa de Convalescència de l’IEC des de 2012 . L’Oficina inicià l’activitat amb un debat científic inspirat en les 

disputatio escolàstiques de l’edat mitjana titulat «Social and State-of-the-Art Medicine» . L’acte, que tingué lloc a l’Ajuntament 

de Barcelona, comptà amb la participació de Thomas Pogge, president del Health Impact Fund i director del Global Justice 

Program, i de Mara Dierssen, cap del grup de recerca en Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes al Centre de Regulació 

Genòmica i presidenta electa de la Societat Espanyola de Neurociència . El debat girà entorn del present i el futur de la 

medicina, tant des de la vessant més científica com des de la més social . 

29 de novembre de 2013
Jornada Els clàssics i la llengua literària: s. xvii-xviii

La Societat Catalana d’Estudis Clàssics, filial de l’IEC, organitzà la jornada Els clàssics i la llengua literària: s. xvii-xviii . 

Especialistes en filologia clàssica i filologia catalana de diferents institucions dels Països Catalans (Universitat d’Alacant, 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de València i Institut Menorquí d’Estudis) feren 

interessants aportacions sobre la presència i la influència d’autors clàssics —Isop, Virgili, Ausoni— en la producció literària 

en llengua catalana dels segles xvii i xviii .

4 de desembre de 2013
Presentació de l’Acta Numismàtica, 43 i del sisè volum del Medieval European Coinage
En una activitat conjunta, es presentà a l’IEC el número 43 de l’anuari de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics 

(SCEN) Acta Numismàtica i, amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH), el Medieval  

European Coinage. Vol . 6: The Iberian Peninsula (Fitzwilliam Museum, Universitat de Cambridge, 2013), de Miquel 

Crusafont, Anna Maria Balaguer i Philip Grierson . El Medieval European Coinage és una gran obra de referència 

internacional per a la numismàtica europea medieval (c . 450 - c . 1500) ja que posa a l’abast d’historiadors i arqueòlegs 

estudis i catàlegs exhaustius de les encunyacions medievals europees . La col·laboració de la SCEN i la SCEH en aquesta 

sèrie, que comptarà amb uns disset volums, és fruit de la difusió de les activitats realitzades en institucions prestigioses  

com el Fitzwilliam Museum de la Universitat de Cambridge o la Universitat d’Oxford (fotografia 10) . 

FotogRaFia 10 . Portada del llibre .
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10 de desembre de 2013
Cloenda a l’IEC de l’Any Marià Villangómez 2013
La commemoració de l’Any Marià Villangómez es va cloure amb una conferència de premsa al matí i una sessió acadèmica  

a la tarda . En tots dos actes participaren Josefa Costa, consellera d’Educació i Cultura del Consell Insular d’Eivissa; Enric 

Ribes, vicepresident de l’Institut d’Estudis Eivissencs; Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes; Àlex 

Susanna, director de l’Institut Ramon Llull (IRL); Antoni Ferrer, membre de l’Institut d’Estudis Eivissencs, i Sònia Garcia, 

coordinadora del programa de literatura i pensament de l’IRL . També es comptà amb la presència enregistrada de Sònia 

Cardona, consellera de Cultura del Consell Insular de Formentera, i de Francesc Parcerisas, degà de la Institució de les 

Lletres Catalanes . 

12 de desembre de 2013
I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològica 
La Secció de Biologia de Plantes de la Societat Catalana de Biologia, filial de l’IEC, i BIOVEGEN - Plataforma Tecnològica de 

Biotecnologia Vegetal organitzaren la I Jornada entre Científics de Plantes i Empreses de Base Tecnològica, amb l’objectiu  

de fomentar l’apropament entre científics de plantes i empreses del sector de la nutrició i protecció vegetal i desenvolupar  

les possibilitats de col·laboració entre la ciència i l’empresa: projectes conjunts de R+D, contractes, col·laboracions estables, 

intercanvi de personal, entre d’altres . Hi assistiren tant investigadors com empreses dels sectors de la nutrició i dels 

fitosanitaris, empreses distribuïdores i aplicadors, gestors de projectes i gestors de propietat industrial . 

12-14 de desembre de 2013
Simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014)
La conferència «Espanya i Catalunya: tres-cents anys de conflicte polític», de Josep Fontana, catedràtic emèrit de la Universitat 

Pompeu Fabra, obrí el simposi Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014), celebrat a l’IEC amb motiu 

de la commemoració del tres-centè aniversari de la caiguda de la ciutat de Barcelona en mans de les tropes de Felip V .  

Fou organitzat pel Centre d’Història Contemporània de Catalunya del Departament de la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya i la Societat Catalana d’Estudis Històrics, filial de l’IEC, amb l’objectiu d’analitzar amb criteris històrics, des  

del segle xviii fins als nostres dies, les conseqüències que ha tingut per al país l’acció política, gairebé sempre de caire 

repressiu, de l’Estat espanyol en relació amb Catalunya . L’anàlisi tingué un caràcter transversal des del punt de vista 

temàtic, cronològic i disciplinari, amb participació d’historiadors, economistes, juristes, sociòlegs i lingüistes (fotografia 11) .

FotogRaFia 11 . Joandomènec Ros, president 

de l’IEC; Francesc Homs, conseller de la 

Presidència de la Generalitat de Catalunya,  

i Jaume Sobrequés, president de la Societat 

Catalana d’Estudis Històrics de l’IEC i  

director del Centre d’Història Contemporània 

de la Generalitat de Catalunya, durant l’acte 

d’inauguració del congrés, a la Sala Prat  

de la Riba .
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16 de gener de 2014
Presentació del document Unes humanitats amb futur, a l’IEC
La seu de l’IEC acollí l’acte de presentació del document Unes humanitats amb futur, presidit per la consellera d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, Irene Rigau, en què van participar el secretari general d’Universitats i Recerca de la Generalitat de 

Catalunya, Antoni Castellà; el president de l’IEC, Joandomènec Ros; el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, 

Armand Puig, entre altres personalitats signants . El document fou promogut per professors de diferents disciplines, sota 

l’empara de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Facultat de Teologia de Catalunya, amb la finalitat de conscienciar la 

societat civil que les mancances funcionals i personals en humanitats afebleixen el patrimoni cultural i deterioren el diàleg 

amb les altres cultures del món . Amb aquest objectiu, se’n presentaren les adhesions al Departament d’Ensenyament,  

el 25 de novembre de 2013, i posteriorment a la presentació del document, el 2 de juny de 2014, es féu una reunió entre els 

signants i el conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell (fotografia 12) . 

28 de gener de 2014
Jornada L’organització territorial dels governs locals. Afectacions, reptes i qüestions pendents 
en els projectes de reforma local
Es tracta de la quarta sessió del cicle Governs locals: km 0. Interrogants i reptes sobre el futur del món local, centrat en el 

debat sobre el futur de les administracions municipals . En el decurs de la jornada, organitzada conjuntament per la Societat 

Catalana de Geografia, filial de l’IEC, i la Diputació de Barcelona, s’abordaren temes com la funció dels governs intermedis, 

la funció de les comarques, les realitats metropolitanes i tot el que fa referència a l’organització territorial i la seva influència 

en els governs locals . La presentació fou a càrrec de Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona,  

i clogué l’acte Jesús Burgueño, professor titular del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida .

5-7 de febrer de 2014
Reunió del Bureau de la Unió Acadèmica Internacional (UAI)
Des del 1922, l’IEC és membre de la UAI —una federació d’acadèmies d’àmbit nacional dedicades especialment a les ciències 

filològiques, arqueològiques, històriques i socials, amb vocació de cooperar internacionalment— i forma part del seu Buró 

o Consell Permanent, compost pel president, dos vicepresidents i cinc vocals . Josep Guitart, delegat de l’IEC i vicepresident 

de la UAI, assistí a la reunió del Bureau, celebrada a l’Institut de França (París) .

FotogRaFia 12 . D’esquerra a dreta: Armand 

Puig, degà de la Facultat de Teologia de 

Catalunya; Joandomènec Ros, president de 

l’IEC; Irene Rigau, consellera d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya; Antoni 

Castellà, secretari d’Universitats i Recerca de 

la Generalitat de Catalunya, i Salvador Giner, 

antic president de l’IEC, durant l’acte de 

presentació, a la Sala Prat de la Riba .

01-74 Sintesi_ memoria_2013-2014.indd   25 14/10/2014   16:31:21



26

S
ÍN

T
E

S
I 

M
E

M
Ò

R
IA

 ·
 C

U
R

S
 2

0
1

3
-2

0
1

4

20 i 21 de febrer de 2014
Els mitjans de comunicació al servei de la democràcia: present i futur
La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC, organitzà les jornades internacionals Els mitjans de comunicació  

al servei de la democràcia: present i futur amb l’objectiu de reflexionar sobre la funció dels mitjans de comunicació  

en la democràcia i la rellevància del servei públic . Ruurd Bierman, responsable del projecte Vision 2020 de l’European 

Broadcasting Union (EBU), pronuncià la conferència inaugural «Quin futur té la radiodifusió pública en l’horitzó 2020?» . 

S’analitzà la situació actual dels serveis públics de mitjans audiovisuals a Europa amb especialistes com Karen Donders,  

de la Universitat Lliure de Brussel·les, o Henrik Søndergaard, de la Universitat de Copenhaguen, i es debaté sobre la situació 

al nostre país amb professionals i investigadors com Enrique Bustamante, Josep Gifreu, Miquel de Moragas, Emili Prado, 

Llúcia Oliva, Rosa Oliva, Javier Marzal, Josep Maria Martí, Joaquim Maria Puyal, Xavier Sitjà o Mònica Terribas .

24-27 de febrer de 2014
Congrés internacional Catalunya (i els Països Catalans) abans i després de l’Onze de 
Setembre de 1714
El 24 de febrer se celebrà a l’IEC l’acte inaugural del congrés internacional Catalunya (i els Països Catalans) abans i  

després de l’Onze de Setembre de 1714, en commemoració dels tres-cents anys de la fi de la Guerra de Successió espanyola  

a Catalunya i de la significativa data de l’Onze de Setembre . L’objectiu del congrés fou establir un balanç de la producció 

investigadora i de les reflexions dels especialistes sobre els cabdals esdeveniments . Les ponències giraren entorn de tres eixos 

temàtics: les causes, les conseqüències i el desenvolupament de la guerra en l’àmbit de Catalunya i del conjunt dels Països 

Catalans, i hi intervingueren especialistes com Patrici Pojada (Universitat de Perpinyà), Antoni Simon (UAB, IEC), Carme 

Pérez Aparicio (UV), Miquel Àngel Casasnovas (Centre d’Estudis de Ciutadella), Lluís Guia (UV), Adrià Cases (UAB),  

Eva Serra (UB, IEC), Antoni Muñoz i Josep Catà (investigadors), Albert Rossich (UdG), Josep M . Torras i Ribé (UB),  

Tomàs de Montagut (UPF, IEC) i Oriol Junqueras (UAB) (fotografia 13) .

3 de març de 2014
Conferència «L’economia catalana abans i després del 1714, continuïtat i canvi»
En el marc commemoratiu del tricentenari del 1714, la Societat Catalana d’Economia i la Societat Catalana d’Estudis 

Històrics, filials de l’IEC, organitzaren la conferència «L’economia catalana abans i després del 1714, continuïtat i canvi»,  

a càrrec de Jaume Torras i Elías, catedràtic emèrit d’història i institucions econòmiques de la Universitat Pompeu Fabra . 

FotogRaFia 13 . D’esquerra a dreta: Patrici 

Pojada, de la Universitat de Perpinyà; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Antoni 

Simon, membre de l’IEC i coordinador del 

congrés, durant l’acte d’obertura del congrés,  

a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC .
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4 de març de 2014
Investidura de Salvador Giner com a doctor honoris causa per la Universitat de Lleida
Salvador Giner, sociòleg i antic president de l’IEC, fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Lleida i apadrinat 

per Fidel Molina Luque, catedràtic de sociologia de la mateixa Universitat . En el seu discurs, Giner va demanar un 

departament propi per a la sociologia a la Universitat de Lleida i va reivindicar el paper públic de la sociologia com a ciència 

moral, amb consciència crítica de la modernitat i de la societat on es conrea . Per la seva part, Fidel Molina va destacar la 

interdisciplinarietat dels estudis de Giner i el fet d’haver considerat la sociologia no solament una ciència social, sinó també 

humana, i va elogiar el seu activisme en la defensa de la ciutadania i de la democràcia, sempre des del punt de vista d’un 

pensament crític .

6 de març de 2014
Jornada d’homenatge a Lynn Margulis
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, se celebrà a l’IEC un acte d’homenatge a la biòloga Lynn Margulis (1938-

2011), estretament vinculada a l’IEC . La jornada, titulada La Terra és el nostre cos. Lynn Margulis i Gaia, fou coordinada 

per Carmen Chica, editora del llibre Once upon a time: Lynn Margulis (Barcelona, 2013), i inclogué vuit ponències, la major 

part de les quals foren complementades amb material audiovisual relacionat amb Margulis (fotografia 14) . 

10 de març de 2014
Sessió commemorativa del 1714 Conseqüències del 1714 sobre el desenvolupament  
de la ciència i de la tecnologia
La Secció de Ciències Biològiques i la Secció de Ciències i Tecnologia dugueren a terme conjuntament la sessió 

commemorativa del 1714 Conseqüències del 1714 sobre el desenvolupament de la ciència i de la tecnologia. Memòries 

històriques de la recuperació: el renaixement científic i tecnològic, en què es repassà la desfeta catalana del 1714; la 

supressió de les universitats de Barcelona, Tarragona, Vic, Girona, Tortosa i Solsona, i la implantació d’una universitat 

ubicada a Cervera, que actuà d’acadèmia militar de matemàtiques, fins a la segona meitat del segle xviii, en què la 

perseverança en les iniciatives de diversos estaments de la societat catalana va ampliar considerablement l’oferta educativa . 

Hi intervingueren Antoni Roca (UPC); Ferran Sabaté (UB); Jacint Corbella, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de la 

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, i Josep M . Camarasa, patró de la fundació privada Carl Faust (Blanes) .

FotogRaFia 14 . Portada del llibre .
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12 de març de 2014
Donació d’una reproducció facsímil de l’Atles català de 1375, de Cresques Abraham,  
i del llibre Notice d’un atlas en langue catalane. Manuscrit de l’an 1375, de J . A . C . Buchon  
i J . Tastu
Montserrat Galera i Monegal, sòcia d’honor de la Societat Catalana de Geografia, pronuncià la conferència «La història  

dels 600 anys de l’Atles català de 1375» en l’acte de donació, per part seva, d’una reproducció facsímil pintada a mà sobre 

pergamí de l’Atles català de 1375, de Cresques Abraham, i d’un exemplar del llibre Notice d’un atlas en langue catalane. 

Manuscrit de l’an 1375, de J . A . C . Buchon i J . Tastu, editat a París el 1839 . Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Josep 

Oliveras, president de la Societat Catalana de Geografia, filial de l’IEC, intervingueren en l’acte . La reproducció facsímil és 

exposada a la Sala Puig i Cadafalch de l’Institut (fotografia 15) .

20 de març de 2014
Commemoració del cinquantè aniversari de la mort de Rafael Patxot i Jubert
L’IEC organitzà una jornada per commemorar el cinquantè aniversari de la mort de Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), 

destacat meteoròleg que va fundar i institucionalitzar el Servei Meteorològic de Catalunya, dependent de l’IEC, i va 

desenvolupar una important labor de mecenatge . L’acte començà amb els parlaments de Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, i de Josep Enric Llebot, secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya . Manuel 

Castellet, antic president de l’IEC i comissari de l’IEC per a l’Any Patxot, presentà el llibre Rigor científic, catalanitat 

indefallent . Rafael Patxot i Jubert (1872-1964), i es pronunciaren les conferències «Rafael Patxot, mecenes de l’Institut 

d’Estudis Catalans», de Josep Massot, membre de l’IEC, i «Rafael Patxot meteoròleg», de Josep Batlló, professor de la 

Universitat de Lisboa . D’altra banda, el 20 de juny de 2014, Jaume de Puig, vicepresident, i Manuel Castellet assistiren  

a la descoberta d’una placa commemorativa a la façana de la Casa Patxot, actual seu corporativa de la Cambra de Comerç 

de Sant Feliu de Guíxols, i a la taula rodona en què intervingueren M . Àngels Suquet, directora de l’Arxiu Municipal de  

Sant Feliu de Guíxols, i Josep Massot, el qual pronuncià una semblança biogràfica de Rafael Patxot i Jubert .

FotogRaFia 15 . Montserrat Galera; 

Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Josep 

Oliveras, president de la Societat Catalana de 

Geografia de l’IEC, durant l’acte de donació,  

a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC .
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27 de març de 2014
La Societat Catalana de Sociolingüística celebra el 40è aniversari 
La Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS), filial de l’IEC, celebrà el 40è aniversari del seu acte fundacional  

—la presentació del Grup Català de Sociolingüística al VIII Congrés Mundial de Sociologia de Toronto, el 1974—  

amb un cicle de cinc conferències que durarà fins al 20 de novembre de 2014 . La conferència inaugural, «La sociolingüística 

catalana: de la resistència a la institucionalització», fou a càrrec dels antics presidents de la SOCS Joaquim Torres i Francesc 

Vallverdú, i moderada per l’actual president, Joan Pujolar . La Direcció General de Política Lingüística del Departament  

de Cultura de la Generalitat de Catalunya hi col·laborà amb la projecció d’un vídeo que resumeix la trajectòria de 

l’associació . També hi participaren la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i el president de l’Institut 

d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros .

31 de març de 2014
Remodelació de la plaça del Diamant
A la seu del Districte de Gràcia va tenir lloc la conferència de premsa de presentació de la remodelació de la plaça del Diamant, 

que fou iniciada per l’Ajuntament de Barcelona a partir d’una petició feta pel president de la Fundació Mercè Rodoreda de 

l’IEC per millorar-ne la qualitat . Les obres de remodelació d’aquest espai simbòlic de la ciutat, conegut internacionalment 

per la novel·la que porta el seu nom, posaran en relleu l’obra de Mercè Rodoreda i el refugi antiaeri de la Guerra Civil que hi 

ha sota la plaça; es restaurarà l’escultura del personatge de la Colometa i s’endreçarà el mobiliari urbà (fotografia 16) .

2 d’abril de 2014
El Dictat en Català a Perpinyà
La quinzena edició del Dictat en Català va reunir més de tres-cents participants, el dia 1 de març, al Palau de les Exposicions 

de Perpinyà . Aquesta activitat nasqué el 1700 per denunciar l’edicte que prohibia l’ús del català en públic a la Catalunya del 

Nord i, actualment, té la voluntat de mostrar que la llengua és viva en aquest territori . El lliurament de premis es féu el 2 d’abril 

a la Sala de les Llibertats de Perpinyà, amb la presència de Romà Escalas, secretari general de l’IEC . L’acte fou organitzat 

per la Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes i la Delegació de l’IEC a Perpinyà, entre altres entitats . 

Els guardonats reberen un lot de llibres, diccionaris i l’obra Catalunya, nació d’Europa. 1714-2014, premis oferts gràcies  

a la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 

Gran Enciclopèdia Catalana, Larousse, Descobrir Catalunya, Abacus i la Fundació Peralada .

FotogRaFia 16 . Conferència de premsa a la 

seu del Districte de Gràcia, amb Maite Fandos, 

tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 

i Joandomènec Ros, president de l’IEC, amb 

representants del Districte de Gràcia .
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3 i 4 d’abril de 2014 
L’IEC a l’Alguer
La Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC celebrà a l’Alguer una sessió plenària . Els membres de la Secció es 

desplaçaren a l’Alguer per compartir amb personalitats representants de la cultura algueresa la jornada L’Alguer,  

una anàlisi social, cultural i econòmica, inaugurada per Stefano Lobrano i Vittorio Gazale, president i director del Parc 

Regional de Port del Comte . 

La jornada comptà amb les ponències «L’Alguer: societat, cultura i llengua», a càrrec de Francesc Ballone i Antoni Nughes, 

membres corresponents de l’IEC, i «L’Alguer: territori, economia i societat», a càrrec d’Antoni Torre, membre corresponent 

de l’IEC . La jornada finalitzà amb una sessió acadèmica presidida pel president de l’IEC, Joandomènec Ros, i les exposicions de 

Joan Veny, «Una proposta de treball d’estàndard oral lèxic de la Secció Filològica», i Francesc Ballone, «L’aportació algueresa 

a la proposta d’estàndard oral lèxic» .

3 i 8 d’abril de 2014 
Cicle de conferències sobre el panorama musical a Catalunya, abans i després del 1714
La Societat Catalana de Musicologia, filial de l’IEC, organitzà unes conferències a l’entorn del panorama musical  

a Catalunya, abans i després del 1714 . La primera, titulada «La música a la cort de Carles d’Àustria (Barcelona,  

1705-1712)», es presentà el 3 d’abril i fou a càrrec de Josep Dolcet, i la segona, «Tomàs Milans i Godayol (1672-1742), 

mestre de capella del Palau de la Comtessa i de la catedral de Girona», es dugué a terme el 8 d’abril i fou a càrrec de Josep 

Maria Gregori .

10 d’abril de 2014
L’agricultura al segle xxi en la jornada d’Agrofòrum
El president de l’Institut d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros, i el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, inauguraren la jornada El paper de l’agricultura al segle xxi, 

organitzada per la Fundació del Món Rural i la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l’IEC, que es va celebrar 

a l’Institut en el context d’Agrofòrum . L’objectiu de la jornada fou reflexionar sobre el futur del marc agrari i rural de 

Catalunya i hi participaren col·legis professionals, escoles universitàries i fundacions d’aquest àmbit (fotografia 17) .

FotogRaFia 17 . Cartell anunciador de la 

jornada .
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11 d’abril de 2014
Traducció del Reglament UE núm . 1169/2011 de la Unió Europea relatiu a l’etiquetatge  
dels aliments
La filial Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) féu pública la traducció del Reglament UE núm . 1169/2011; 

una norma de gran importància que consolida la normativa actual en relació amb l’etiquetatge dels productes alimentaris  

i que serà d’aplicació a partir del 13 de desembre de 2014 . La traducció s’havia iniciat arran de la conferència «La nova 

regulació de l’etiquetatge dels aliments a la UE: estem preparats per al dia D, el 13 de desembre de 2014?», presentada  

per Lluís González-Vaqué, exconseller de la Comissió Europea i membre d’honor de l’ACCA, el 23 de maig de 2013, en  

què es debateren tots els temes relatius a l’etiquetatge obligatori en el marc europeu, entre els quals aspectes realment nous 

com són l’etiquetatge nutricional obligatori, els requisits d’indicació dels ingredients al·lèrgens, la grandària de la tipografia  

i la venda a distància, entre d’altres . 

11 d’abril de 2014
Col·loqui sobre la figura i l’obra de Gaziel
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), filial de l’IEC, i la Generalitat de Catalunya organitzaren un  

col·loqui sobre la figura i l’obra d’Agustí Calvet i Pascual (1887-1964), Gaziel, amb motiu del cinquantenari de la seva 

mort . Hi intervingueren Francesc-Marc Álvaro, escriptor, periodista i professor de la Universitat Ramon Llull; Jordi Amat, 

filòleg i escriptor; Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia; Manuel Llanas, filòleg i professor de la Universitat  

de Vic i president de la SCLL, i Plàcid Garcia-Planas, reporter de La Vanguardia . 

14 d’abril de 2014
Presentació del projecte Corpus Vitrearum de Catalunya
Fruit del conveni entre l’IEC i el Departament de Cultura, finançador del projecte Corpus Vitrearum de Catalunya, es presentà 

el lloc web que recull tota la informació digitalitzada del patrimoni vitrallístic de Catalunya . Aquesta eina, a més de contenir 

les imatges i la informació exhaustiva de cada vitrall, permet realitzar i publicar l’inventari en línia . El projecte, dirigit per 

Xavier Barral, fou presentat en una conferència de premsa a l’IEC en què intervingueren el president de l’IEC, Joandomènec 

Ros; el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell; el director executiu i investigador principal del 

Corpus Vitrearum de Catalunya, Antoni Vila, i el director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament 

de Cultura, Joan Pluma (fotografia 18) .

FotogRaFia 18 . Una de les imatges 

que es mostren al lloc web del Corpus 

Vitrearum de Catalunya .
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22 d’abril de 2014
Øivind Andersen, president de la Unió Acadèmica Internacional (UAI), al lliurament  
dels LXXXIII Premis Sant Jordi de l’IEC
El cartell el formaven trenta-quatre premis i deu borses d’estudi . L’acte de lliurament dels Premis Sant Jordi 2014 tingué 

lloc a la Sala Prat de la Riba de l’IEC, en una cerimònia solemne en què Jordi Porta, guanyador del Premi Catalunya  

de Sociologia, parlà en nom dels guardonats, i Øivind Andersen, president de la UAI, entitat a la qual pertany l’IEC  

des de 1922, pronuncià el parlament de cloenda sobre «Les acadèmies han de garantir que es faci recerca de llarg termini  

en humanitats» . El president de la UAI féu una visita a l’IEC per a conèixer de prop la institució (fotografies 19 i 20) .

23 d’abril de 2014
Diada de Sant Jordi a l’IEC
Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, se celebrà la jornada de portes obertes a la Casa de Convalescència . 

S’hi pogué visitar —lliurement o amb visites guiades— el pati, el claustre, el jardí Mercè Rodoreda, la Sala Prat de la Riba i 

la capella, així com l’exposició «L’impuls al coneixement científic . Mancomunitat de Catalunya: 100 anys» . El president de 

l’IEC, Joandomènec Ros, explicà als visitants la funció de la institució i atengué les seves preguntes . Com cada any, hi hagué 

una parada de llibres de l’IEC al claustre de l’Institut i a la Rambla . 

24 i 25 d’abril de 2014
Terceres Jornades sobre Gestió de la Informació Científica (JGIC 2014)
El programa de les JGIC 2014 s’estructurà en conferències i taules rodones, en què es reuniren responsables i experts  

de diverses institucions: la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans, les universitats, els centres públics 

d’investigació, els parcs científics i tecnològics, els consorcis de biblioteques, les empreses i les fundacions per debatre  

els aspectes més rellevants de la gestió de la informació científica . L’organització fou a càrrec de l’Observatori de la  

Recerca de l’IEC .

FotogRaFia 19 . Øivind Andersen, president 

de la UAI, i Joandomènec Ros, president de 

l’IEC, a l’acte de lliurament dels premis, a la 

Sala Prat de la Riba .

FotogRaFia 20 . Els premiats en la 

convocatòria, al pati de la Casa de 

Convalescència de la seu de l’IEC .
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5 de maig de 2014
Itineraris d’història de la ciència, dins el cicle Geografies del coneixement
La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT), filial de l’IEC, inicià els Itineraris d’història de  

la ciència, dins del cicle Geografies del coneixement . Fou una iniciativa del projecte de la SCHCT «Barcelona: Ciutat  

de Ciència», amb el suport de l’IEC i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona . Consistí en quatre propostes 

d’itineraris urbans destinats a reflexionar, a partir del patrimoni de la ciutat, sobre l’activitat científica en el passat i les 

perspectives de futur . Laura Valls, del Consell Superior d’Investigacions Científiques, conduí el primer itinerari «Sanitat  

al Raval: una història de més de 500 anys», el 5 de maig; Miquel Carandell, del Centre d’Història de la Ciència de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (CEHIC-UAB), s’encarregà del segon itinerari «Ciència i tecnologia a l’Exposició 

Universal de 1888», el 19 de maig; Laura Valls oferí «Històries naturals a Ciutat Vella Barcelona», el 2 de juny, i,  

finalment, Miquel Carandell presentà «Històries de ciència a Gràcia», el 16 de juny .

8 de maig de 2014
Taula rodona La terminologia instrumentalitzada. Quan els termes no són neutres ni 
innocents 
El debat de la taula rodona, organitzada per la Societat Catalana de Terminologia, filial de l’IEC, versà sobre els factors  

no lingüístics que afecten l’elaboració dels diccionaris o que indueixen a fer-hi canvis, sobretot en les definicions, però  

també en la forma de les entrades, factors fonamentalment econòmics, ideològics, socials i polítics . Hi participaren  

Ferran Domínguez, professor associat de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona i lletrat del  

Parlament; Margarida Sanjaume, cap dels Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya; Carolina 

Santamaria, cap de les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC, i Silvia Senz, lingüista, hispanista i editora, especialista en 

normativitat, autora d’estudis sobre les definicions del DRAE modificades amb intencionalitat política . Miquel Strubell, 

director de la Càtedra de Multilingüisme de la UOC, moderà el debat . 
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15 de maig de 2014
Premis de la XIX Prova Cangur de Matemàtiques
Les proves Cangur són un concurs preuniversitari que s’organitza en més de trenta països amb l’objectiu d’estimular i motivar 

l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant problemes d’elecció múltiple i de dificultat creixent . En la XIX Prova Cangur 

de Matemàtiques, convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’IEC, i organitzada per les respectives 

comissions balear, valenciana i catalana, hi participaren més de vint-i-tres mil estudiants d’entre tercer de secundària i segon 

de batxillerat . Els premis es lliuraren a l’auditori del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en un 

acte presidit per Irene Rigau, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en què intervingueren Jaume Casals, 

rector de la UPF; Joandomènec Ros, president de l’IEC, i Joan de Solà-Morales, president de la Societat Catalana de 

Matemàtiques, promotora de les proves (fotografia 21) .

20 de maig de 2014
Lliurament del Premi Abel 2014, a la Universitat d’Oslo
Manuel Castellet, en representació del president de l’IEC, va assistir a la cerimònia de lliurament del Premi Abel 2014 a 

Oslo, convidat per l’Acadèmia Noruega de Ciències i Lletres amb la voluntat d’iniciar relacions institucionals adreçades  

a realitzar projectes conjunts . El premi fou atorgat a Iakov G . Sinai, de la Universitat de Princeton i l’Institut Landau de 

Física Teòrica de l’Acadèmia Russa de Ciències, per les seves contribucions als sistemes dinàmics, la teoria ergòdica i la  

física matemàtica . 

21 de maig de 2014
Conferència «Literatura hebrea contemporània: la força de la tradició»
La professora Ana Bejarano, de la Universitat de Barcelona, pronuncià la conferència «Literatura hebrea contemporània:  

la força de la tradició» durant la reunió ordinària de socis de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, filial de l’IEC . D’altra 

banda, es presentà la publicació del volum 9 de la revista Tamid . Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, tercer volum 

de la nova sèrie de Tamid dirigit per Pere Casanellas, president de la Societat . La publicació rebé l’elogi del professor Gérard 

Nahon, director honorari d’estudis de l’École Pratique des Hautes Études de la Sorbona de París .

23 de maig de 2014
Visita institucional a l’Institut del Teatre
L’Equip de Govern de l’IEC, juntament amb Joan Viñas i Ignasi Casadesús, vicepresident i secretari executiu respectivament 

de la Xarxa Vives d’Universitats, féu una visita institucional a l’Institut del Teatre de Barcelona amb la finalitat de conèixer de 

prop el centre i establir-hi col·laboracions . 

FotogRaFia 21 . Els guanyadors de la XIX 

Prova Cangur . 
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27 de maig de 2014
Commemoració del trentè aniversari de la fundació del Centre de Recerca Matemàtica 
(CRM), a l’IEC
L’any 1984, l’IEC fundà el Centre de Recerca Matemàtica per impulsar la investigació i la formació avançada en 

matemàtiques mitjançant la col·laboració i les sinergies amb les universitats i altres institucions de recerca, amb el propòsit 

d’esdevenir un referent científic internacional . Des de la seva creació, el CRM té la seu a l’edifici de la Facultat de Ciències  

de la Universitat Autònoma de Barcelona, al campus de Bellaterra . Des de 2002, el CRM és un consorci del qual l’IEC  

és membre del Patronat . L’acte de commemoració del seu trentè aniversari s’obrí amb els parlaments del president  

de l’IEC, Joandomènec Ros, i del director del CRM, Joaquim Bruna, i inclogué les conferències «Mathematical Modeling  

in Developmental Biology», d’Angela Stevens, i «Patterns in Primes and Dynamics of Nilmanifolds», de Tamar Ziegler 

(fotografia 22) . 

29 de maig de 2014
Homenatge a Josep Roca-Pons
Josep Roca-Pons (1914-2000) fou membre de la Secció Filològica de l’Institut des del 1989 . La Societat Catalana de 

Llengua i Literatura, filial de l’IEC, i la Secció Filològica organitzaren un acte d’homenatge amb motiu del centenari  

del seu naixement que tingué lloc al jardí Mercè Rodoreda de l’Institut . Hi intervingueren Isidor Marí, president de la  

Secció Filològica, i August Bover, antic president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, així com diverses persones  

que tingueren una relació personal amb Josep Roca-Pons: Salvador Giner, Maria-Rosa Lloret, Philip D . Rasico, Janet 

DeCesaris, Santiago Esteva i Gerard Llorens DeCesaris . També es projectà un audiovisual amb salutacions d’amics  

i deixebles, fotografies i vídeos de Josep Roca-Pons i s’exposà una mostra de documents del Fons Josep Roca-Pons  

dipositat a l’Arxiu de l’IEC .

6 de juny de 2014
Homenatge a Jordi Carbonell
Amb motiu del norantè aniversari, se celebrà un acte d’homenatge a Jordi Carbonell, membre de la Secció Filològica que  

fou secretari adjunt de l’Institut entre el 1984 i el 1989 . Carbonell rebé el reconeixement dels membres de l’Institut, amb el 

president Joandomènec Ros al capdavant . Coincidint amb l’homenatge, també es presentà el llibre L’obra de Joan Roís de 

Corella, que recull tots els estudis de Jordi Carbonell sobre l’escriptor valencià .

FotogRaFia 22 . Cartell anunciador de la 

commemoració .
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26 de juny de 2014
Acte de cloenda del XV Simposium Fundació La Marató de TV3
En aquesta sessió de cloenda, celebrada a la seu de l’Institut, es presentaren els resultats de la recerca biomèdica finançada 

per La Marató de TV3 de 2008, dedicada a les malalties mentals greus . Al llarg de tot el matí, el claustre de l’IEC acollí  

un espai ciutadà de divulgació científica i social entorn de La Marató de TV3 . En l’acte intervingueren Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Brauli Duart, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la Fundació La Marató  

de TV3, i Boi Ruiz, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya .

3 de juliol de 2014
IV Seminari de Correcció de Textos
El motiu d’aquest IV Seminari, adreçat a correctors, traductors i col·laboradors de l’IEC, fou la presentació de les Eines en 

línia de l’IEC per a la traducció i la correcció de textos, especialment del portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia), 

els recursos en línia de la Secció Filològica i l’espai web de correcció de l’IEC Critèria . L’acte fou organitzat conjuntament  

pel Servei de Correcció Lingüística i pel Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Catalans .

3 de juliol de 2014
Compareixença de la Societat Catalana de Tecnologia al Parlament
Una representació de la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’IEC —formada per David Atzet, Ramon Bragós i Roger 

Hoyos—, va comparèixer davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, a petició d’aquest 

òrgan, perquè valorés els aprenentatges tecnològics en el sistema educatiu i les conseqüències de possibles reformes 

legislatives estatals .

4 de juliol de 2014
Nou Consell de Govern de la Secció Filològica
El nou equip, amb M . Teresa Cabré, presidenta; Mariàngela Vilallonga, vicepresidenta; Màrius Serra, tresorer, i Ramon 

Sistac, secretari, fou elegit en el Ple de la Secció Filològica del 6 de juny de 2014, i serà qui governarà la Secció durant  

els propers quatre anys (fotografia 23) .
FotogRaFia 23
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16-18 de juliol de 2014
XXVI Congrés Anual de l’Academia Europaea, a l’IEC
El Congrés Anual Young Europe: realities, dilemmas and opportunities for the new generation es presentà com un fòrum 

multidisciplinari per a la salut, els reptes socials i ambientals que la nostra societat haurà d’afrontar en els pròxims anys . 

Organitzat per l’Academia Europaea i el Barcelona Knowledge Hub, amb seu a l’IEC, aplegà científics i ponents reconeguts 

internacionalment com Saskia Sassen, Nubia Muñoz i Gordon McBean, entre d’altres . Les diverses jornades tingueren lloc  

a la Casa de Convalescència de l’Institut i al CosmoCaixa .

18-19 d’agost de 2014
X Jornada de l’IEC a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada
La X Jornada de l’Institut d’Estudis Catalans a la UCE de Prada, titulada L’ensenyament de les llengües en països romànics. 

Plurilingüisme personal. Multilingüisme social, fou organitzada per la Delegació de l’IEC a Perpinyà i la Societat Catalana de 

Pedagogia, filial de l’IEC . El seminari aplegà en diàleg multidisciplinari un grup d’experts de diverses especialitats 

(neurociència, neurolingüística, sociolingüística, romanística, didàctica, pedagogia i organització escolar) amb l’objectiu  

de fonamentar i definir un model d’ensenyament de llengües aplicable a l’àrea romànica per desenvolupar la competència 

plurilingüe en un context de multilingüisme social . Es preveu la publicació d’un document de conclusions que esdevingui  

un marc dels principis generals que han de regir el nostre model de llengües (fotografia 24) . 

21-23 d’agost de 2014
Any Internacional de la Cristal·lografia a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE)
La Societat Catalana de Física, filial de l’IEC, col·labora des de l’any 1992 amb la UCE organitzant els cursos de l’àrea  

de Ciència i Tecnologia . En aquesta edició el tema fou la cristal·lografia amb motiu de la celebració de l’Any Internacional 

d’aquesta disciplina . Núria Ferrer, de la Universitat Politècnica de Catalunya, fou la coordinadora del curs Has dut mai unes 

ulleres atòmiques? 2014, Any Internacional de la Cristal·lografia, que s’impartí a Prada i constà de vuit sessions teòriques i 

pràctiques d’introducció a aquesta disciplina a cavall de la física, les matemàtiques, la química i la biologia .

agost de 2014
La Càtedra UNESCO i la revitalització de la llengua wichi (Chaco, Argentina)
En col·laboració amb Incluir - Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, la Càtedra UNESCO de Diversitat 

Lingüística i Cultural (IEC) ha dut a terme un aprenentatge integrat de la llengua wichi i de pràctiques tèxtils tradicionals: 

recol·lecció i elaboració del chaguar . S’ha publicat un conte (en wichi) que en recull l’experiència .

FotogRaFia 24 . Joandomènec Ros, 

president de l’IEC; Antoni Castellà, secretari 

d’Universitats i Recerca de la Generalitat de 

Catalunya, i Salvador Alegret, president  

de la Universitat Catalana d’Estiu, durant 

l’acte de cloenda .
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2 . Exposicions a l’IEC

19 de setembre - 13 d’octubre de 2013
«Ensenyar valencià en temps difícils»
Exposició sobre la documentació relativa als cursos de llengua valenciana coordinats per Carles Salvador a Lo Rat Penat 

entre el 1948 i el 1975, organitzada per la Delegació de l’IEC a Castelló .

8-15 de novembre de 2013
«Els set tresors del Patrimoni Cultural de la Catalunya Exterior»
Mostra de vint panells amb els tresors del Patrimoni Cultural de la Catalunya Exterior escollits per votació popular, 

organitzada per la Federació Internacional d’Entitats Catalanes i la Capital de la Cultura Catalana .

14-25 de novembre de 2013
Exposició «Any Internacional de l’Estadística»
Mostra dels treballs de divulgació en l’àmbit de l’estadística, organitzada dins les activitats de l’Any Internacional de 

l’Estadística i de la Setmana de la Ciència 2013 per la Universitat de Barcelona i la Societat Catalana d’Estadística .

3-20 de desembre de 2013
Exposicions dedicades a Marià Villangómez (Eivissa, 1913-2002)
L’IEC acollí tres exposicions sobre la vida i l’obra de Villangómez, que fou membre corresponent de la Secció Filològica  

des de 1991: «Cent anys del naixement de Marià Villangómez Llobet (1913-2002)» —una mostra itinerant de presentació 

general de l’escriptor promoguda per la Secció Filològica de l’IEC i el Consell Insular d’Eivissa—, «Villangómez, fotògraf: 

l’Eivissa del seu temps en imatges i poemes» —una mostra de fotografies i poemes elaborada per l’Arxiu Històric i l’Arxiu 

d’Imatge i So de l’Ajuntament d’Eivissa— i una mostra documental en vitrines organitzada per la Secció Filològica: «Marià 

Villangómez, declarat amb el vent» . Durant la instal·lació d’aquestes exposicions es va emetre el documental Marià 

Villangómez .

7-31 de gener de 2014
«La terra és al cel»
Recull d’imatges i textos en què Manel Soria, fotògraf i professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i 

Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), mostrava el cel nocturn integrat en el paisatge . Aquesta exposició d’astrofotografia  

fou organitzada per la Societat Catalana de Tecnologia, filial de l’IEC .
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5-28 de febrer de 2014
«Formes i textures de la natura»
Mostra fotogràfica centrada en la forma d’algun element natural remarcable o curiosa, organitzada per la Institució Catalana 

d’Història Natural, filial de l’IEC, i la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura .

3-28 de març de 2014
«La natura és art en si mateixa»
Exposició fotogràfica de la biodiversitat argentina organitzada per la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC .

11 d’abril - 4 de juny de 2014 
«L’inici del demà . Mancomunitat de Catalunya . 100 anys»
A partir del concepte que les capacitats de creació i transformació —des de la base— de la Mancomunitat de Catalunya,  

la construcció d’estructures o la sistematització de coneixements van posar les llavors no tan sols del present, sinó també del  

nostre futur, es desenvolupà l’exposició que recull les paraules de Prat de la Riba «Mancomunitat de Catalunya . L’inici  

del demà» .

La mostra fou un projecte expositiu en xarxa com a representació d’una de les prioritats de la Mancomunitat: la connexió  

del territori . Accions i camps d’actuació concrets estructuraren les sis instal·lacions o nodes temàtics, que sovint s’articularen 

en correspondència amb altres equipaments concrets o impulsats per la Mancomunitat .

A l’IEC, s’instal·là el projecte «Impuls al coneixement científic»: la creació de l’IEC per Prat de la Riba des de la Diputació  

de Barcelona, l’any 1907, es considera la primera pedra de la Mancomunitat mateixa . Amb l’objectiu d’esdevenir un centre 

públic de recerca, s’enfrontà a la fixació de l’estàndard lingüístic, la protecció del patrimoni cultural i el desenvolupament  

de la recerca científica . L’experiència acumulada en els seus primers set anys de vida donà fruit amb la constitució de la 

Mancomunitat, que en poc temps va poder posar en marxa el Mapa Geogràfic i Geològic; el Servei d’Excavacions, Catalogació 

i Conservació de Monuments; el Servei de Catalogació i Foment dels Museus Locals, i, entre altres organismes més, el Servei 

Meteorològic . 

13 de maig - 27 de juny de 2014 
«Créixer en matemàtiques, fer país»
Mostra organitzada pel Centre de Recerca Matemàtica per a la commemoració del trentè aniversari de la seva fundació per 

part de l’Institut d’Estudis Catalans que il·lustrava la trajectòria del Centre .
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16 de juny - 25 de juliol de 2014
«Els orígens de la llengua catalana: “Jo fideles vos seré”»
Mostra de documents medievals dels segles xi i xii —la major part redactats a l’àrea del Pirineu occidental— que 

constitueixen alguns dels primers testimonis de l’accés de la llengua catalana a l’escriptura . Exposició promoguda  

per la Presidència de l’IEC, l’Ajuntament de Tremp, l’Ajuntament d’Areny de Noguera, la Diputació de Lleida i el  

Consorci per a la Normalització Lingüística de Lleida .

30 de juny - 17 de juliol de 2014
«MontPhoto 2014»
Exposició fotogràfica formada per una selecció d’imatges premiades en el certamen internacional de fotografia de natura 

MontPhoto, organitzada per la Institució Catalana d’Història Natural, filial de l’IEC .
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3 . Música a l’IEC

La Diada Nacional de Catalunya 
L’IEC va commemorar l’Onze de Setembre amb un acte al pati de la Casa de Convalescència, obert a la ciutadania .

Carles Miralles, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, pronuncià el discurs patriòtic «Virtut de la paraula, virtut de la 

poesia»

Peces musicals
«Senyor Sant Jordi» (música: Francesc Vila, text: Salvador Espriu)

«El rossinyol» (harm .: Antoni Pérez Moya)

«Els segadors» (harm .: Josep Viader)

Cantants
Soprano:  Laia Santanach

Contralt:  Taïs Oriol

Tenor: Llorenç Lledó

Baix:  Daniel Tarrida

Recital de poemes
«Nocturn» i «Paisatge», Joan Salvat-Papasseit, de La gesta dels estels (1922)

«xxiv» i «XXV», Salvador Espriu, de Setmana Santa (1971)

«12 de setembre», Carles Miralles, de La ciutat dels plàtans (1995)

Música al claustre
El cicle estival de concerts acollí, de nou, una activitat musical a l’espai barroc i privilegiat de la Casa de Convalescència, seu 

de l’Institut d’Estudis Catalans, amb el desig de recuperar la tradició musical entre les activitats de les antigues acadèmies de 

Barcelona . La iniciativa ha estat possible gràcies a la col·laboració del Museu de la Música de Barcelona, que es fa present al 

centre de la ciutat amb l’aportació d’instruments històrics de les seves col·leccions, les quals il·lustren i complementen 

aquesta tradició amb els sons originals .
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Tres centenaris, tres moments musicals 
1714, 1814, 1914, tres fites en la música de Catalunya

3 de juliol de 2014
«1714 - “Nous Minoès, ayrosas contradanças”»
El primer dels tres concerts del cicle fou dedicat als balls i les danses de l’època de la Guerra de Successió, amb una 

escenificació del contrast i la interrelació que hi havia entre les formes i els gèneres tradicionals catalans i els hispànics i les 

«estudiadas danças que la moda francesa ha introduït», sobretot després de la desfeta del 1714 .

Membres de la companyia Xuriach

Edwin García, guitarra barroca i tiorba

Marc Riera, flabiol i tamborí, flauta de tres forats, baixó i fagot barroc

Jaime Puente, dansa i castanyoles 

Anna Romaní, violí, dansa i castanyoles 

Laura Aubert, veu en off

Gerard Alís, sac de gemecs (veu en off )

Pere Romaní, enregistrament de la veu en off

10 de juliol de 2014
«1814 - Entre dos focs: Ferran Sor i la Guerra del Francès»
El segon concert oferí una panoràmica de la música de Ferran Sor, que va estar implicat com pocs en la Guerra del Francès, 

amb cançons patriòtiques, peces per a guitarra o piano i amb una mostra de dansa del bolero, un gènere que va difondre per 

Europa a partir del seu exili per «afrancesat», l’any 1814 .

Membres de la Societat Sor de Barcelona

Margarida Lladó, mezzosoprano

Xavier Coll, guitarra 

Jaume Torrent, guitarra 

Josep Maria Roger, piano

Membres de Barroc Ballet

Eva Narejos

Áxel Téllez Galán
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17 de juliol de 2014
«1914 - La fi del Romanticisme»
El tercer concert se centrà en l’univers que Enric Granados va evocar, d’una manera molt personal, a partir dels tapissos de 

Goya: les Goyescas per a piano, complementades amb El pelele i l’Intermezzo de l’òpera que té el mateix títol, que 

esdevindria la darrera obra composta per Granados abans de morir víctima dels «danys col·laterals» de la guerra del 1914 .

Alba Ventura, piano Érard, c . 1900, instrument del Museu de la Música de Barcelona

Marc Horne, flauta
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4 . Declaracions i adhesions

— Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre el dret a decidir (18 de novembre de 2013)

L’Institut d’Estudis Catalans reitera la seva posició inequívoca en el sentit que Catalunya, en tant que nació de ple dret, pot 

—ja sigui dins o fora del marc jurídic estatal— decidir lliurement el seu futur .

— Nota sobre el tancament de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) (16 de desembre de 2013)

Davant del tancament sobtat de les emissores de RTVV, l’Institut d’Estudis Catalans vol expressar el seu suport al dret de la 

societat valenciana de disposar de mitjans de comunicació radiotelevisius públics en llengua pròpia i a l’exigència de 

recuperar-los de manera immediata .
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5 . Visites institucionals

Durant el curs, han visitat l’IEC (per ordre cronològic):

•   Joan Ramon Veny, director de la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida (14 d’octubre de 2013)

•   Oriol Izquierdo, president del Patronat de la Fundació Folch i Torres (15 d’octubre de 2013)

•   Josep Enric Llebot, secretari general de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat  

de la Generalitat de Catalunya (25 d’octubre de 2013 i 20 de març de 2014)

•   Javier Retana, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (25 d’octubre de 2013)

•   Lluís Calvo, coordinador institucional del Consell Superior d’Investigacions Científiques a Catalunya (25 d’octubre  

de 2013)

•   Jaume Ciurana, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona (28 d’octubre de 2013) 

•   Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona (13 de novembre de 2013)

•   Xesús Alonso Montero, president de la Real Academia Galega (14 de novembre de 2013)

•   Jean-Pierre Étienvre, director de la Casa de Velázquez (28 de novembre de 2013) 

•   Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes (10 de desembre de 2013)

•   Josefa Costa, consellera d’Educació i Cultura del Consell Insular d’Eivissa (10 de desembre de 2013) 

•   Enric Ribes, vicepresident de l’Institut d’Estudis Eivissencs (10 de desembre de 2013)

•   Àlex Susanna, director de l’Institut Ramon Llull (10 de desembre de 2013)

•   Antoni Castellà, secretari general d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (16 de gener de 2014)

•   Irene Rigau, consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (16 de gener de 2014)

•   Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (16 de gener de 2014)

•   Nadia El-Awady, periodista i metgessa egípcia (5 de març de 2014)

•   Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya (14 d’abril de 2014)

•   Øivind Andersen, president de la Unió Acadèmica Internacional (22 d’abril de 2014)

•   Joaquim Bruna, director del Centre de Recerca Matemàtica (27 de maig de 2014)

•   Ed Noort, vicepresident d’All European Academies (ALLEA) (17 de juliol de 2014)
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6 . Premis Sant Jordi

Atorgats en un acte públic el 22 d’abril a la Sala Prat de la Riba de l’IEC:

Premis o borses d’estudi Treballs Autors

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

Atles dels ocells de Catalunya a l’hivern 2006-2009 Sergi Herrando, Lluís Brotons, 
Joan Estrada, Santi Guallar  
i Marc Anton

Premi IEC d’Arqueologia i Història 
Antiga Josep Puig i Cadafalch

La fi del món antic i l’inici de l’edat mitjana a la 
Catalunya central segons l’arqueologia. Poblament, 
producció econòmica i organització del territori entre 
els segles v-ix

Jordi Gibert Rebull

Premi IEC d’Història Medieval 
Pròsper de Bofarull

La Casa de la Moneda de Barcelona. Les seques reials 
i els col·legis d’obrers i de moneders a la Corona 
d’Aragó

Albert Estrada Rius

Premi IEC de Botànica Pius Font  
i Quer

El gènere Bonnemaisonia (Bonnemaisoniales, 
Rhodophyta) a la península Ibèrica i les illes Balears: 
taxonomia, cicles vitals, corologia i aplicacions

Noemi Salvador Soler

Premi IEC de Ciències Físiques 
Eduard Fontserè

Optimització del procés de construcció d’un ondulador 
d’imants permanents per a una font de llum de 
sincrotró

Valentí Massana Gràcia

Premi IEC de Teoria i Crítica 
d’Arquitectura Lluís Domènech  
i Montaner

Modernització tècnica i arquitectura a Catalunya, 
1903-1929

Ramon Graus Rovira

Premi IEC de Lexicografia i 
Onomàstica Joan Coromines

La norma lingüística en els diccionaris: contrast del 
discurs lexicogràfic de llengua catalana i de llengua 
castellana

Alba Coll Pérez

Premi IEC de Sociologia Manuel Sales 
i Ferré

Tornant a la muntanya. Migració, ruralitat i canvi 
social al Pirineu català. El cas del Pallars Sobirà

Carles Guirado González

Premi Ferran Sunyer i Balaguer Quantization on Nilpotent Lie Groups Veronique Fischer i Michael 
Ruzhansky

Premi Matemàtiques i Societat 
(Fundació Ferran Sunyer i Balaguer)

Associació per promoure i crear un Museu de 
Matemàtiques a Catalunya, per la creació de l’espai 
expositiu permanent «Experiències matemàtiques» al 
Palau Mercader de Cornellà i per les altres activitats  
de divulgació de les matemàtiques realitzades el darrer 
any .
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Premi Fundació Mercè Rodoreda

Accèssit Feliçment, era novel·lista: Maria Aurèlia Capmany Anne Charlon

Accèssit Les narradores valencianes de postguerra: recepció 
crítica i propostes d’anàlisi

Maria Lacueva i Lorenz

Premi Catalunya de Sociologia Jordi Porta i Ribalta

Premi Modest Reixach de la Societat 
Catalana de Sociolingüística

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008: 
anàlisi. Volum II. Els factors clau de les llengües a 
Catalunya: edat, ocupació, classe social, lloc de 
naixement, territori i aprenentatge de català

Joan Solé, Anna Torrijos  
i Montserrat Martínez

Concurs de Joves Sociòlegs Investigant el consum ecològic: anàlisi 
sociomotivacional del consum i dels vincles en el cas  
de la metamarca ecològica

Marc Barbeta Viñas

Accèssit La crisi del mercat de treball a Espanya. Un estudi  
dels perfils de població aturada i propostes de mesures 
adaptades als col·lectius

Maria Gifre i Garcia i Olatz 
Ribera i Almandoz

Premi de l’Associació Catalana  
de Ciències de l’Alimentació

El calendari pastisser català: continuïtats i canvis Marta Manzanares Mileo

Premi de la Institució Catalana 
d’Estudis Agraris

Estudi de la producció i de la qualitat farratgera de les 
pastures de la finca dels Cingles de l’Avenc (Tavertet). 
2011

Pau Parés Montanyà

Premi de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics

Accèssit Identitat i vocabulari nacional català a la Catalunya 
moderna

Cristian Palomo Reina

Accèssit La família, la casa, l’obrador i la terra en la crisi   
i en la Guerra dels Segadors (1592-1652)

Marc Ponts Barrachina

Premi de la Societat Catalana  
de Biologia

Vulnerabilitat per psicosi mesurada en població sana 
catalana: el gen p250GAP

Elionora Peña Lozano

Accèssit El rol de CREB en l’excitabilitat dels astròcits Elena Vicario Orri

Premi de la Societat Catalana  
de Química

Electrurs. Els composts del demà Verònica Postils Ribó

Premi de la Societat Catalana  
de Tecnologia

Emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en aiguamolls 
construïts: adaptació del mètode de la cambra estàtica 
i mesura en funció del règim hidràulic i de la presència 
de plantes

Clara Corbella Vidal
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Premi de la Societat Catalana de 
Terminologia

Estudi d’implantació terminològica. La gastronomia 
del Pròxim Orient i el nord d’Àfrica als restaurants  
de Gràcia i l’Eixample de Barcelona

Deva Gresa Barbero

Premi dels Amics de l’Art Romànic La dansa de Salomé en la pintura catalana del  
segle xiv. Estudi iconogràfic i apunts estilístics

Xènia Granero Villa

Premi Évariste Galois de la Societat 
Catalana de Matemàtiques 

Anàlisi multivariant de sèries temporals Ferran Antoni Mazaira Font

Premi Lluís Casassas i Simó de la 
Societat Catalana de Geografia 

Immigració i ciutat. Agrupació i segregació espacial de 
la població de nacionalitat marroquina a Tarragona, 
2004-2012

Hicham Achebak

Menció honorífica Cartografia i gestió de l’aigua: els plànols del canal  
de la Infanta de Tomàs Soler i Ferrer i Joan Soler i 
Mestres (1838-1852)

Meritxell Gisbert i Traveria

Premi Jaume Camp de Sociolingüística 
(IEC - Òmnium del Vallès Oriental)

El salt a secundària. Els canvis en les tries lingüístiques 
i culturals dels preadolescents mataronins en la 
transició educativa

Vanessa Bretxa i Riera

Premi Torrens-Ibern Apropament a les estructures de dades des del 
programari lliure

Josep Maria Ribó Balust

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda La recepció crítica i la divulgació de ‘La plaça del 
Diamant’ de Mercè Rodoreda

Trinidad Escudero Alcamí

Borsa d’estudi Abelard Fàbrega Estudi de marcadors biològics de risc prenatal en una 
cohort de nens catalans amb exposició intrauterina a 
drogues o alcohol

Marta de Castro i Català

Borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner La ‘Peregrinació del Venturós Pelegrí’ i les ‘Cobles de 
la mort’: edicions i gravats

Joan Mahiques Climent

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

Adequació al català d’un material d’aprenentatge de 
basc: segona part

Laura Viayna Graells

Borses d’estudi Generalitat de 
Catalunya

Producció i reproducció de conflictes lingüístics a la 
comunitat de parla catalana. El cas del País Valencià

Hanna Magdalena Budig 
(Alemanya)

Edició crítica i publicació del ‘Memorial dels infants’ a 
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona

Salvatore Marino (Itàlia)

Actituds lingüístiques a Catalunya. Una anàlisi de la 
influència d’algunes variables psicosocials

Maria Adelina Ianos (Romania)

Fonts documentals i bibliogràfiques per a l’estudi del 
govern i de les xarxes socials d’Elionor de Sicília 
(1349-1375)

Sebastian Roebert (Alemanya)
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Borses d’estudi Països Catalans Les mobilitzacions ciutadanes dels Països Catalans  
en el segle xxi

Gabriel Mayol Arbona 
(Mallorca)

La premsa comarcal i local a Catalunya i les Illes 
Balears actualment. Un estudi comparatiu

Rafael Puigserver Pou 
(Mallorca)

Estudi comparatiu de l’aparició del moviment veïnal a 
la ciutat de València i Barcelona. Antecedents, orígens 
i consolidació del fenomen

Maria Valls Gandia (València)

Una anàlisi comparativa de les actituds lingüístiques  
a la Franja de Ponent i Catalunya

Clara María Sansó Galiay 
(Osca)

Borses Ferran Sunyer i Balaguer Beyond the classical Stefan problem Francesc Font Martínez

Arithmetic of non-hyperelliptic genus 3 curves Elisa Lorenzo García

Comportament caòtic en compactes invariants per a 
operadors lineals

Marina Murillo Arcila

Rational points on Atkin-Lehner quotients of Simura 
curves

Carlos de Vera Piquero

Premi Contributions to Science 2013 Overview of the novel sorbents available in solid-phase 
extraction to improve the capacity and selectivity of 
analytical determinations

Núria Fontanals, Rosa Maria 
Marcé i Francesc Borrull
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7 . Convenis de col·laboració

Durant el curs 2013-2014, l’Institut d’Estudis Catalans ha establert els convenis de col·laboració següents (per ordre 

cronològic de signatura):

•   El 2 de setembre de 2013, amb Òmnium Cultural, un conveni de col·laboració per a l’organització i celebració del cicle 

Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur .

•   El 4 de setembre de 2013, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, un conveni de coedició de l’obra Carrers i serveis 

viaris a les ciutats romanes del conventus Tarraconensis (s. ii aC - vi dC).

•   El 9 de setembre de 2013, amb Publicacions de la Universitat de València, un conveni específic per a la coedició de l’obra 

El càlcul de la vida.

•   El 20 de setembre de 2013, amb la Universitat de Barcelona, un acord de pròrroga del conveni de col·laboració subscrit 

entre la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans, per al projecte «Ciència, tecnologia i ètica», datat l’1 de 

setembre de 2011 .

•   El 17 d’octubre de 2013, amb Lleonard Muntaner Editor, SL, un conveni per a la coedició de l’obra Hojas del Sábado 

(IV). Comentarios de política y patriotismo.

•   El 8 de novembre de 2013, amb la Universitat Pompeu Fabra, un acord de col·laboració per al projecte «ExtractCIT. 

Extracció terminològica de ciència i tecnologia» . 

•   El 8 de novembre de 2013, amb la Universitat Pompeu Fabra, un conveni específic de col·laboració per al suport a les 

activitats de l’Observatori de Neologia per a l’any 2013 .

•   El 8 de novembre de 2013, amb la Universitat Pompeu Fabra, un acord de col·laboració per al projecte «La dimensió 

geolectal de la llengua catalana a través de la neologia . Anàlisi de la influència de l’anglès» .

•   El 13 de novembre de 2013, amb la Diputació de Barcelona, un conveni de col·laboració per a la subvenció de les 

activitats dels anys 2013-2014 .

•   El 22 de novembre de 2013, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, un conveni de col·laboració per a la confecció 

d’una Guia d’estil de termes d’origen xinès en català .

•   El 25 de novembre de 2013, amb l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, un conveni marc de col·laboració.

•   El 27 de novembre de 2013, amb la Institució Milà i Fontanals (CSIC), una addenda número 2 al conveni signat el 20 de 

juny de 2007 per a l’elaboració i edició del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae .

•   L’1 de desembre de 2013, amb la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, una segona 

addenda al conveni de coedició de la revista Noubiaix de data 28 de gener de 2011 .
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•   El 9 de desembre de 2013, amb la Diputació de Barcelona, un conveni de col·laboració mitjançant la Societat Catalana  

de Geografia per a la reedició, publicació, presentació, promoció i difusió del llibre Costums sobre termenals, camins  

i aigües.

•   L’11 de desembre de 2013, amb Soziolinguistika Klusterra mitjançant la Xarxa CRUSCAT, un conveni marc de 

col·laboració .

•   El 17 de desembre de 2013, amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, un conveni de col·laboració 

per a l’elaboració del llibre La Franja de Ponent: aspectes històrics i jurídics.

•   El 20 de desembre de 2013, amb Grup Promotor d’Ensenyament i Difusió en Català, SL, un conveni de col·laboració 

mitjançant la Societat Catalana de Pedagogia per a l’edició del Termòmetre lingüístic .

•   El 30 de desembre de 2013, amb l’Institut Ramon Llull, un conveni de col·laboració per a la traducció a l’anglès i l’edició 

dels articles corresponents als números 7 i 8 de la Revista d’Història de la Filosofia Catalana (Volum IV).

•   El 13 de gener de 2014, amb el Centre de Recerca Matemàtica, una pròrroga del conveni de col·laboració per al programa 

de visitants Lluís Santaló .

•   El 7 de febrer de 2014, amb el Centre de Recerca Matemàtica, un conveni per a la coedició de l’obra Ments abstractes.

•   El 20 de febrer de 2014, amb la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, un conveni general de col·laboració.

•   El 21 de febrer de 2014, amb el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, un conveni de col·laboració per a 

l’exposició «Mancomunitat de Catalunya, 1914-2014 . L’inici del demà» .

•   El 25 de febrer de 2014, amb CELIAC - Centro Editorial de Literatura Indígena, un conveni específic de col·laboració 

mitjançant la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural per al projecte «Revitalización de las lenguas 

indígenas de Oaxaca» .

•   El 28 de febrer de 2014, amb la Societat Catalana d’Estadística, un conveni de vinculació.

•   L’1 de març de 2014, amb la Fundació La Caixa, un conveni de col·laboració mitjançant l’Associació Catalana de 

Sociologia per a l’organització del cicle Debats per a entendre la societat d’avui .

•   El 14 de març de 2014, amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, un conveni de col·laboració en matèria de 

sismologia per a l’any 2014 .

•   L’1 d’abril de 2014, amb l’Institut Botànic de Barcelona, un conveni de col·laboració mitjançant la Institució Catalana 

d’Estudis Agraris per a la digitalització i reproducció en línia de quaranta-una fotografies en blanc i negre del fons 

fotogràfic Pinya de Rosa .

•   El 3 d’abril de 2014, amb la Facultat d’Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya, un conveni de 

cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes .

•   El 10 d’abril de 2014, amb el museu MúSIC de Ceret, un conveni marc de col·laboració.

•   El 5 de maig de 2014, amb l’Institut del Teatre, un conveni marc de col·laboració.
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•   El 14 de maig de 2014, amb Elsa Peretti Foundation, un acord de subvenció per a la realització del projecte «Edició del 

primer volum de l’obra Ramon Llull. Vida i Obres de Pere Villalba, amb motiu del vii centenari de la seva mort» .

•   El 19 de maig de 2014, amb el Centre Internacional de Música Antiga Fundació Privada, un conveni de col·laboració.

•   El 20 de maig de 2014, amb la Fundació Carles Salvador, un conveni de col·laboració per a l’any 2014.

•   El 26 de maig de 2014, amb la Fundació Catalunya - La Pedrera, un conveni de col·laboració per a la realització de 

l’edició 2014 de les proves Cangur de matemàtiques .

•   El 3 de juny de 2014, amb la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, l’addenda número 3 al conveni de 

cooperació per a la realització del projecte «Corpus Literari Digital» .

•   El 16 de juny de 2014, amb l’Academia Europaea i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, un acord per al 

traspàs de la gestió de l’Academia Europaea Barcelona Knowledge Hub .

•   El 25 de juny de 2014, amb l’Obra Social de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, un 

conveni de col·laboració mitjançant la Societat Catalana d’Economia per a l’atorgament del Premi Catalunya d’Economia 

i del Premi Societat Catalana d’Economia .

•   El 2 de juliol de 2014, amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, un conveni de col·laboració per a la defensa i la 

intervenció en el patrimoni arquitectònic mitjançant la Institució Catalana d’Estudis Agraris .
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8 . Donació de fons 

Durant el curs l’Institut d’Estudis Catalans ha rebut els fons següents:

•   Còpia facsímil il·lustrada a mà de l’Atles català per part de la senyora Montserrat Galera (data de donació: 12 de març  

de 2014)

La senyora Montserrat Galera i Monegal, sòcia honorària de la Societat Catalana de Geografia, fa la donació d’una còpia 

facsímil il·lustrada a mà de l’Atles català, atribuït a Cresques Abraham i realitzat cap a l’any 1375, amb què l’infant Joan, 

fill del rei Pere el Cerimoniós, va obsequiar el nou rei de França Carles VI . També dóna el llibre Notice d’un atlas en langue 

catalane. Manuscrit de l’an 1375 conservé parmi les manuscrits de la Bibliothèque Royale sous le numéro 6816, fonds 

ancien, in folio maximo, de J . A . C . Buchon i J . Tastu, editat a París el 1830 per l’Imprimerie Royale .

•   Fons Manuel Mundó i Marcet (data de donació: abril de 2014)

Ha estat donada la documentació d’arxiu generada per Manuel Mundó i Marcet (1923-2012) com a membre de l’Institut 

d’Estudis Catalans, i com a president i vicepresident de la Secció Històrico-Arqueològica (1971-2012) .

•   Fons Puig i Ferreté per part de la senyora Maria Montserrat Ferreté Deop (data de donació: 1 d’abril de 2014)

La senyora Maria Montserrat Ferreté Deop fa una donació de les obres impreses sobre història medieval en diverses llengües .
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